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                            WNIOSEK  O UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA   
                   SYGN  IV  K  987/08 Sądu  Rejonowego w Warszawie
                         w  całości  jako  niezasadnego i przestępczego
                           z  uchyleniem  przymusu adwokackiego. 

 Podstawy do wznowienia postępowania - Rozdział 56 K.p.k. (art. 540, 540a oraz 542 § 3.), a także
art. 11. § 3. K.p.k.

Podstawy wznowienia:   po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane 
przedtem sądowi, wskazujące na to, że skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił 
przestępstwa lub nie podlegał karze, skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie 
uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie
przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd umorzył lub warunkowo 
umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu 
czynu (wznawia się tylko na korzyść oskarżonego). 

Art. 542. § 1.  Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu.   § 3.  
Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień 
wymienionych w art. 439 § 1.  Art. 439.  § 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych 
zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla 
zaskarżone orzeczenie, jeżeli: 5) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający 
nieznane ustawie.    Środek zabezpieczający stosuje się zamiast kary wobec sprawcy czynu 
zabronionego, który nie podlega odpowiedzialności karnej z powodu niepoczytalności lub 
znikomej społecznej szkodliwości czynu, albo jeśli orzeczenie kary byłoby niecelowe z uwagi na 
zaburzenia psychiczne, które wpłynęły na popełnienie przez niego przestępstwa.
Wymóg przymusu  adwokackiego  może  być  uchylony, jeśli strona  nie jest  lub  nie  będzie 
należycie  reprezentowana , lub gdy  jest w stanie  sama  siebie  reprezentować  na  należytym 
poziomie  , albo  gdy  zachodzą  inne  przesłanki uchylenia  przymusu.  W  tym  przypadku 
przymus  adwokacki  byłby  ograniczony  jedynie  do  podpisania  mojego wniosku , sporządzo-
nego w oparciu o okoliczności oraz  źródła  nieznane żadnemu adwokatowi, dane śledcze i 
ustalenia o zbrodniczej psychiatrii w Polsce  oraz  analizie sfałszowanych akt czego  żaden  
adwokat nie  jest  w stanie  uczynić  na  odpowiednim poziomie także z możliwych przyczyn 
powiązań politycznych i biznesowych  jak też braku wiedzy dziedzinowej.
UZASADNIENIE  do  wniosku o wznowienie  Wniosek  dzieli  się na dwie  części :   część  I  
była  sporządzona  do dnia  30  marca dotyczy  nielegalnej  i zbrodniczej psychiatrii, części  II  z 
analizą  akt  oraz aspektów  prawnych  przebiegu postępowania,  była  sporządzana od dnia 21  
kwietnia  2015.r,. 

1.                                                    UZASADNIENIE

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_kryminalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo#szkodliwo.C5.9B.C4.87_spo.C5.82eczna_czynu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_niepoczytalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czyn_zabroniony
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czyn_zabroniony


Wniosek o wznowienie  postępowania  wraz z  unieważnieniem postępowania SYGN  IV  K  
987/08 Sądu  Rejonowego w Warszawie  w  całości  jest  oparty  na  następujących  
przesłankach  prawnych:                                                                                                         

1.zarzucane czyny  nie  stanowiły  przestępstwa w świetle   Kodeksu Karnego  jako  czyny  
społecznie  szkodliwe i miały charakter  przestępstwa  bezskutkowego  jako  usiłowanie  
bezwzględnie  nieudolne  i  przez to bezkarne

2.zarzucane  czyny  nie dotyczyły podstawy  prawnej uzasadnienia  oskarżenia i  nie  podpadały 
pod postępowanie  publiczno- skargowe  a  wszczęte   postępowanie w było  w  najwyższym 
stopniu stronnicze,  nierzetelne  i  nieobiektywne

3. sporządzone  w toku  postępowania  opinie  biegłych  psychiatrów  oraz  psychologa  nie są  
legalne, nie są oparte  na   badaniach  wymaganych w sądowym orzecznictwie  psychiatrycznym , 
nie  odpowiadają  przez  to wymaganiom  formalnym  i  nie  mogły  stanowić  podstawy 
zastosowania  środka  zapobiegawczego w  formie  internacji ,  nie  mogły stanowić  żadnej  
prawnej  podstawy  do orzekania w tej sprawie,   także z  powodu  braku  podstawy  prawnej  do  
przeprowadzania takich badań w  Polsce  oraz  braku  kwalifikacji  lekarzy  psychiatrów

4. oskarżona  była  pozbawiona  należytej obrony  i  nie  była  reprezentowana we właściwy dla jej 
sprawy  sposób

5. postępowanie SYGN  IV  K  987/08 Sądu  Rejonowego w Warszawie  oraz  Prokuratury 
Rejonowej w  Piasecznie    prowadzącej  w/w postępowanie  miało  charakter  mafijny i zakulisowy
wraz z  niezasadnym  pozbawieniem  wolności w  Areszcie Śledczym i pozorowaniem rzekomego  
śledztwa  którego  nie  było

6. pokrzywdzeni w tej sprawie   nie  doznali  żadnej  faktycznej  ani  fizycznej  krzywdy i wnieśli  
oskarżenia  na  zasadzie  odwetu  w  celu wyeliminowania  ich wroga ideowego a nie  faktycznego 
i  rzeczywistego

Ad.1.Ad.2.

1. Zarzucane czyny  nie  stanowiły  przestępstwa w świetle   Kodeksu Karnego  jako  czyny
społecznie  szkodliwe i miały co  najwyżej charakter  przestępstwa  bezskutkowego  jako  
usiłowanie  bezwzględnie  nieudolne  i  przez to bezkarne.

 2.Zarzucane  czyny  nie dotyczyły podstawy  prawnej uzasadnienia  oskarżenia i  nie  
podpadały pod postępowanie  publiczno- skargowe  a  wszczęte   postępowanie w było  w  
najwyższym stopniu stronnicze,  nierzetelne  i  nieobiektywne

W  dniu  8  lipca 2008  zostałam aresztowana w  mieszkaniu w  Lublinie  przez policję z  KM  
Lublin  i dowieziona  konwojem  policyjnym  do  aresztu  miejskiego w Warszawie. W  dniu  10 
lipca 2008  Sąd  Rejonowy w Warszawie  dla  M St Warszawy , na  podstawie   stronniczego  
wniosku prokuratora  który  żądał w tym  wniosku  bezpodstawnie  ( a być  może  na zasadzie  
mafijnej ) przeprowadzenia  badania  psychiatrycznego ,  orzekł  postanowieniem Sygn  akt  III  Kp
1276/08  w  przedmiocie wniosku  o  zastosowanie  wobec  mnie  tymczasowego 
aresztowania ,  jako podejrzanej  o popełnienie  przestępstw  przeciwko  życiu  i  zdrowiu oraz  
usiłowanie  wymuszenia  rozbójniczego  wg w/w  postanowienia. Fakty  i  okoliczności  
podnoszone  przeze  mnie w  zeznaniu do  protokołu w  Prokuraturze   Rejonowej Warszawa  
Ochota w dniu  9  lipca   nie  były  wzięte  pod  uwagę  podczas  orzekania,  pomimo że   
wykazywały , że  strony   pokrzywdzone działały na moją  szkodę w zorganizowanym układzie 
sprawczym  ,w  rozumieniu  specyficznej  sytuacji  indywidualnej ,  która  wymagała wszczęcia  
postępowania  karnego wobec  nich.  W uzasadnieniu  do w.w  postanowienia z dnia  10 lipca  
asesor  Rutkowska  napisała  schematycznie, że   zebrany w tej  sprawie  materiał  dowodowy 
wskazuje  na duże  prawdopodobieństwo, że  podejrzana  dopuściła  się   usiłowania  popełnienia  
zarzucanych  jej  czynów, to jest  wymuszenia   rozbójniczego oraz, że  zachodzi  obawa            2. 



popełnienia  przez   nią  przestępstwa  przeciwko  zdrowiu i życiu  jak też ukrywania  się.         
W  orzecznictwie  prawnym,  usiłowanie  zachodzi  tylko na  skutek zachowania zmierzającego  
bezpośrednio  do  jego dokonania   poprzez  wdrożenie  określonego  planu  akcji , przysposabiania
środków  oraz  osób  etc.  Postanowienie   mało  doświadczonej  i wręcz  niedouczonej asesor  
Rutkowskiej  , nie  określa  na czym, to  usiłowanie miało  polegać ,a w  tej  sprawie   usiłowanie z 
mojej strony  co  wykazują  także  akta  ,  miało  charakter  usiłowania  bezwzględnie  
nieudolnego ,  to jest  takiego,  którego dokonanie jest  niemożliwe  w  każdych  warunkach, jak w 
tym  przypadku  zorganizowanie  uzbrojonego  komanda  i wymuszenie  przy  pomocy tego  
komanda  spłaty   przez    spółkę  PTC ERA  GSM  należności   za  ukradzione  i wdrożone  prawa  
autorskie  i  majątkowe  do  strategii  marketingowej

W    w.w postanowieniu  asesor  Rutkowskiej z dnia  10  lipca  2008  w  p.  IV,V i VI  jest  mowa o 
naruszeniu  przeze  mnie art.  190  pargf 1  KK  to jest o grożeniu  popełnienia  przestępstwa  
przeciwko  zdrowiu  oraz  życiu  poprzez  wywieranie  wpływu  na  czynności  urzędowe :  Prezesa
Sądu Apelacyjnego, Przewodniczącego  VI W  CA w  Warszawie  , Policji oraz  Prokuratury  
Rejonowej  Warszawa Ochota.
Jak  wynika z  akt  sprawy Sygn  IV  K 987/08  prowadzonej  przeciwko  mnie,  nie    mogło  dojść 
do  naruszeń   przeze  mnie  jako oskarżoną  art.  190  pargf1  KK, ponieważ  w.w  organy  i osoby  
nie  prowadziły w tym czasie  żadnych  czynności  urzędowych w toku  mojej działalności,  nie  
byłam też  o  takich czynnościach informowana   przez  te  organy  oraz  osoby   , w związku z 
czym mnie mogłam wywierać  wpływu  na czynności,  których nie  było. 
Moje  pisma w  tej sprawie  które  stały się  podstawą  do  oskarżenia,  nie  dotyczyły tych  osób 
oraz  organów,   ale  informowały  o  domaganiu  się zadośćuczynienia   ze  strony kartelowej  półki
esbeckiej PTC ERA  GSM   oraz  o konsekwencjach ,  jakie  jednak  nie  mogły być  zrealizowane  
na  skutek  braku  możliwości   realizacji przymusowej  windykacji  należności.

W postanowieniu  asesor  ASR Rutkowskiej nie ma  także  mowy  o popełnieniu  przestępstwa z 
art.13 pargf 1 w  zw. z art.  283 KK przeciwko   prezesom  Lubelskiej  Fundacji  Rozwoju,   
Andrzejowi  Kidybie,  twórcy  kartelowego  kodeksu  handlowego oraz  kartelowego  orzecznictwa
do  tej produkcji, oraz  wiceprezesa  Krzysztofa  Zwolaka,  który to czyn  został  dodany  na 
zasadzie  mafijnej dopiero  12  września  2008  roku , przez  prowadzącą  przeciwko  mnie  
postępowanie  Prokurator  Rejonową  Marzannę  Podlewską  Muchę , w  jej wniosku   Sygn  4  Ds 
-  4545/08/IX  o warunkowym umorzeniu  oraz zastosowaniu przymusowego  leczenia  
psychiatrycznego w  zamkniętym oddziale  sądowym w  szpitalu  psychiatrycznym.
Tym samym  późniejsze  poszerzenie  podstawy  oskarżenia  na  podstawie  tego samego  
postanowienia  asesor   ASR  Rutkowskiej z dnia  10  lipca   o te  same  podniesione  czyny wobec  
A. Kidyby  i jego  kolegi  miało charakter  zakulisowego działania,  o którym mnie  nawet  nie  
poinformowano . Nie  wiadomo  mi  także w   jaki sposób  zostały także  wniesione  dowody do  
tego dodanego  oskarżenia , które  musiały wpłynąć  najpierw   do prokuratury w  Lublinie,  która  
nie  prowadziła  tej  sprawy  i nie wydawała  nakazu  aresztowania  mnie,  co  dowodzi  
zakulisowego działania,  które dalej  opisuję. 
Następnie-  poprzez  określenie  wywieranie  wpływu  ( które  może  mieć  związek tylko z  
określonymi czynnościami  ) rozumie  się   poświadczenie  określonego  stanu  faktycznego  lub 
prawnego, to jest  wskazania  tych czynności  oraz  okoliczności  związanych  z tymi   
czynnościami  co  nie  miało  miejsca w  toku prowadzonego  przeciwko  mnie postępowania. W  
związku  z czym  podstawa  prawna  do zatrzymania  oraz  nałożenia  aresztu  tymczasowego    na  
podstawie  art. 190  pargf 1  KK  oraz  innych,  jak dalej wykazuję,  nie  miała  racjonalnych 
podstaw  nawet  kodeksowych. 

                                                                        3.



Ponieważ  nie  było  żadnych czynności , zastosowano zamiennie  art.190   KK zamiast  art.  232  
KK , bo  nie  było  przesłanek do zastosowania  Art.  232  KK  - Rozdział XXX Przestępstwa 
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości  - Art. 232. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera
wpływ na czynności urzędowe sądu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Także  zastosowanie  art. 224  było nieadekwatne ,  gdyż  artykuł  ten  określa  inne  
przestępstwo -
 Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu 
administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia 
funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania 
prawnej czynności służbowej -   przy  czym  ta  prawna  czynność  służbowa  nie  była w  żaden 
sposób  określona. 

Śledztwo  oraz  metody  prowadzenia tego  postępowania.
Zgodnie z  orzecznictwem  prawnym,  śledztwo  lub dochodzenie  prowadzi  się wyłącznie w  celu
wykrycia  lub poszukiwania  dowodu, sprawcy, ofiary  lub ustalenia  okoliczności  przestępstwa i w
tym  celu,  aby  uniemożliwić sprawcy  przestępstwa  zagrożonego  surową  karą ,  o  ile  są  ku 
temu  przesłanki,  zacieranie  śladów, mataczenie  lub ukrywanie  się , można  zastosować areszt  
tymczasowy  wraz  z określeniem  podstawy  prawnej zarzucanego  czynu  lub  podstawy  
prowadzenia  śledztwa.  Nie  wszczyna  się  śledztwa  lub  dochodzenia  jeśli  dowody  uzyskane w 
chwili  rozpoczęcia  postępowania  wskazują na    sprawcę  oraz  popełnienie  czynu. 
Śledztwo jest formą prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o najpoważniejsze
przestępstwa. Zakres spraw zakwalifikowanych do prowadzenia postępowania w formie śledztwa 
określony jest w art. 309 §1 pkt. 1 do 5 kodeksu postępowania karnego, a są to:

• zbrodnie ( czyny zagrożone karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności albo kara 
surowszą)

• występki ( pozostałe czyny zabronione, które nie są zbrodniami i wykroczeniami) - gdy 
osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

• występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii 
Wojskowej, finansowych organów dochodzenia lub organów nadrzędnych nad finansowymi
organami dochodzenia, w zakresie spraw należących do właściwości tych organów lub o 
występki popełnione przez tych funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności 
służbowych,

• występki, w których nie prowadzi się dochodzenia,
• występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu 

na wagę lub zawiłość sprawy

Występek – czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia 
wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc (art. 7 § 3 Kodeksu karnego).

Czyn zabroniony, którego dolna granica ustawowego zagrożenia wynosi nie mniej niż 3 lata 
pozbawienia wolności albo jest zagrożony karą surowszą, stanowi zbrodnię.

Prokurator może zastrzec do osobistego wykonania jakąkolwiek czynność śledztwa, a w 
szczególności czynności wymagające postanowienia, związane z przedstawieniem zarzutów, 
zmianą postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub zamknięciem śledztwa
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Postanowienie  ASR  Rutkowskiej  podstawy  takiej  nie  podaje, ponieważ  nie  było przeciwko  
mnie  prowadzone  żadne  śledztwo  podczas  tymczasowego aresztowania , ale  wymyślone 
postępowanie  karne,  aby  mnie   jakoś  wyeliminować   na  korzyść  mafii  i w.w  osób,   na  
podstawie  sfałszowanych  i spreparowanych opinii  biegłych,  ponieważ  tylko w  ten sposób  
można  było  mnie  załatwić,  a nie  drogą  prawną  , która   nie  miała  praktycznie  podstaw. 
Szczególnie , że  do dnia  8  lipca  2008 od  pół  roku  co    najmniej  ,nie  kierowałam  do   nikogo 
żadnych pism w  sprawie  odzyskiwania  długu  oraz   egzekucji  tego  długu,  bo w tym czasie  
byłam  nawet ciężko i przewlekle  chora  na przewlekłe zapalenie płuc  i oskrzeli, leczone  potem   
jeszcze przez  kilka miesięcy w  Areszcie  Śledczym   w  Warszawie  ( AŚ  Grochów).   Nie  byłam 
także  informowana   w tym czasie przez  żadne  osoby  lub organy  o prowadzonym  przeciwko  
mnie  śledztwie  czy też  dochodzeniu  i w dniu  8 lipca  200.r. rano podczas aresztowania  mnie , 
nie miałam  nawet  pojęcia  o podstawie  prawnej aresztowania .

Dowody.
Dowodami przeciwko  mnie  były w   sprawie  karnej były moje  pisma, kierowane  do zarządu   
złodziejskiej spółki  PTC  ERA  GSM  w sprawie  polubownego załatwienia  zapłacenia  mi  
ogromnych   udziałów w zyskach  należnych  mi    jak  napisałam  powyżej  za  ukradziony  oraz  
wdrożony  projekt  autorskiej strategii  marketingowej  w r oku  2002  przez  zarząd tej  spółki. 
Będąc  doprowadzona  do  ostateczności w stanie  skrajnej  frustracji (  na temat  której  są  
powołane  dowody  oraz  orzecznictwo  do  wniosku), chciałam się  wyładować  emocjonalnie  na 
tej  bezkarnej i ochranianej  przez  prokuratorów oraz sędziów tej  mafii za  sfałszowanie  wyroku  
IV/ WC SO w roku  2003 oraz  wyroku i w  apelacji, za  sfałszowanie  przeciwko  mnie  wielu  
innych dokumentów,  o  czym jest  mowa  w  moim zeznaniu oraz  aktach  sprawy   IVK987/08  
oraz w  załączonym  powołanym  przeze  mnie dowodzie  o  fałszerstwach  T  -Mobile(  PTC  ERA
GSM) z roku  2014.
Każdy  ma  prawo do    agresji  ,jeśli  jego  słuszne  prawa  zostały  pogwałcone.    Jak napisał  
wybitny  psychiatra  prof.  Kazimierz  Jankowski  emigrant w  USA  :  '  zdolność  do  
przeżywania złości,  do agresji w  walce  o swoje własne  słuszne  prawa  jest podstawowym 
narzędziem w życiu każdego człowieka.' 
Ta  sama  frustracja  dotyczyła  nie  przyznania mi  przez  tzw.  Lubelską  Fundację  Rozwoju  
kredytu na działalność z powodu  powzięcia  przez  prezesów tej fundacji   informacji z   Art. 266. 
§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub 
wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, 
działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. - w  związku z  charakterem 
planowanej  przeze  mnie  działalności  to jest wydawnictwa  o  profilu  narodowym.

 Szerzej na  temat  powiązań   jest  mowa w  artykule  POLSKA W  SZPONACH ESBEKÓW,  
który  wyjaśnia  zakulisowe  tło  działania  przeciwko  mnie w  tej sprawie  na zasadzie 
świadczenia  sobie wzajemnych  usług informacyjnych  oraz  biznesowych.   
Z tych to szponów  wywodzi się  spółka  ERA  GSM,  która  korzysta  do  tej pory  na  kartelowym 
kodeksie  handlowym  oraz  kartelowym  orzecznictwie  Andrzeja  Kidyby w  sposób  taki, że  
należne  mi  bardzo  duże  udziały w zyskach z  aportu , do którego  nie  chcieli  dopuścić 
członkowie zarządu spółki  ERA  GSM  ,zostały zamienione  na formę spółki akcyjnej  oraz  zyski  
do podziału  dla    udziałowców  oraz  zarządów  kolejnych  mutacji  tego   biznesu -   obecnie  T  -
Mobile . Także  cała   kartelowa  rzeczywistość  jaką  mamy w Polsce , jest  dziełem  Andrzeja  
Kidyby  niestety, ale   w  roku 2008  nie posiadałam   obecnej wiedzy  prawniczej  i  nie 
wiedziałam  o  tym, sądząc, że  odmowa  przyznania  mi  kredytu była  podyktowana  względami  
politycznymi.                                                                                      
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Do pism  stanowiących dowody  przeciwko  mnie w  tej sprawie  przyznaję  się, aczkolwiek  
przyjęta  przeze  mnie  w  roku  2008/09 linia  obrony    była  inna  ,  bowiem  wynikała  z obawy  
przed  zastosowaniem  jeszcze  gorszych  represji , w razie  gdybym się  przyznała  otwarcie  do 
autorstwa  tych  pism,   czyli do  zastosowania    kary więzienia  i   to   bezwzględnej.  Ponieważ  w
zasadzie  nie  udowodniono mi  autorstwa  tych  pism , które  było stwierdzone  tylko na zasadzie  
domniemania  bez   udowodnienia,  należało w  takiej  sytuacji  jakoś  się  mnie  pozbyć , na  
wypadek   gdybym  rzeczywiście  miała  możliwość    egzekucji  należności  od  spółki  ERA  GSM
ze  szkodą  dla  interesów  tej  mafii  oraz  udziałowców. Metody  prowadzenia tego  postępowania 
skoncentrowanego na  zastosowaniu  przymusowego leczenia  psychiatrycznego pod  przykrywką  
rzekomego    postępowania  przygotowawczego , opisuje  szerzej  analiza  akt sądowych .

Ad. 3.  Sporządzone  w toku  postępowania  opinie  biegłych  psychiatrów  oraz  
psychologa  nie  są  legalne, nie są oparte  na   badaniach  wymaganych w  orzecznictwie  
psychiatrycznym ,  nie  odpowiadają  przez  to wymaganiom  formalnym (  załączonemu   
schematowi   badań oraz  innym danym ) zastosowane  były  bezprawnie i  nie  mogły   
stanowić  podstawy zastosowania  środka  zapobiegawczego w  formie  internacji – 

z powodu: 

- przeprowadzenia  bezprawnych badań  ambulatoryjnych jakich się  nie  stosuje w ocenie  sądowo-
psychiatrycznej, braku  przeprowadzenia  odpowiedniego wywiadu  lekarskiego,   oraz  innych 
wymaganych  badań  o  których jest  mowa  w  powołanych dowodach  oraz  Instytutu  Psychologii
oraz   konsultanta  krajowego do spraw  psychiatrii  i innych lekarzy; 

- poświadczenia  nieprawdy w tych  opiniach  poprzez  ich  spreparowanie polegające  na 
przepisaniu  innych  opinii  do  których  także  brak  było w.w  badań  oraz  na zamieszczeniu w  
tych opiniach  faktów  zmyślonych  i  wręcz  wykreowanych  przez   patologicznych  i bezprawnie 
działając psychiatrów o czym  jest mowa  dalej;

Opinie  te  zarówno psychiatrów  oraz psychologów,   koncentrują się  się w  sposób  tendencyjny   
i wręcz  nieuprawniony  na  moich  poglądach  politycznych,  wraz ze  stekiem  wynurzeń   tych  
socjopatów,  których żenujący poziom  wiedzy  krytykuje  nawet POLSKIE  TOWARZYSTWO 
PSYCHIA TRII  SĄDOWEJ  w  artykule 'KRYTYCZNIE O  BIEGŁYCH  ', w  którym jest 
mowa  nawet  o  braku podstaw  prawnych w Polsce  do pracy w  zawodzie  biegłego  sądowego  
psychiatry  czyli  braku wymaganej podspecjalizacji    biegłego  sądowego,  co  czyni zawód ten 
oraz  opinie  nielegalnymi  oraz  niedopuszczalnymi w  postępowaniach  procesowych.  Mało  tego,
zawód  psychiatry w  Polsce  jest  obarczony  podręcznikami  do tej dziedziny rodem z  epoki 
stalinizmu ,  stąd  też  poziom  orzecznictwa  można  określić  jako  kloakę  psychiatryczną a  nie  
dziedzinę  psychiatrii  klinicznej  i środowiskowej.  Z  zebranych  przeze  mnie danych   o stanie  
psychiatrii w  Polsce   wynika,  że jest  to  dziedzina  na poziomie  totalitarnej sowiecko-  
nazistowskiej  psychiatrii  o charakterze  wybitnie  represyjnym ,  niejako  lub  wręcz politycznej 
policji   służącej  za systemowy aparat  do prześladowań  oraz  trzymania w  zakładach 
psychiatrycznych  ( także  typu otwartego  nie sądowego)  ludzi zdrowych , ale  znerwicowanych  
oraz  z  depresjami  i problemami rodzinnymi  w celu zapewnienia  pracy  dla  wąskiej  kasty  
lekarzy. Lekarze  ci nie  odróżniają  socjaldemokracji  od  narodowej  demokracji,  nie  mają  
żadnego  pojęcia  ani  o  historii  ani  o  kulturze  ani  o wielu  innych dziedzinach  ,nawet  o  
problemach  rodzinnych czy też  psychologii  rodzinnej ,   pojęcia  te  są  dla  nich   zupełnie   nie 
znane  i  nie   są im potrzebne do stosowania  tylko  przymusu  oraz  tortur.Stan  ten dotyczy  także 
opinii  tzw.  komisji psychiatrycznej,  do spraw  środków  zabezpieczających,  która  orzekała w  
mojej sprawie na  zasadzie  kumoterskiej  czyli  przyklepania  oraz  bez  czytania  akt  oraz  bez  
żadnych  badań,  szablonu   o   agresji  stosowanego wobec wszystkich  ofiar  tego  systemu  ,         

                                                                                                                                                           6. 



 w który to szablon  komisja  ta  a  raczej  tylko  jej  przewodniczący  wstawia  inne  dane  osobowe
bez  orzecznictwa z  tymi  samymi  przepisami  dla  wszystkich. 
  W  moim  przypadku  badania  psychiatryczne   trwały  15  minut  i  polegały  na  wyciąganiu   
danych  prywatnych  i zawodowych ,  nie  było  to żadne  badanie   wg załączonego schematu  
badań, którym  w  sfałszowanej  opinii   nawet  na  kilkanaście  stron  znajdują  się   nieprawdziwe  
fakty, przeinaczone,  tendencyjnie  interpretowane  wręcz  sfałszowane  i  spreparowane   oraz  
podciągnięte pod  agresję  .
Jest  to  cały  system  psychiatrii  represyjnej  polegającej na   podtrzymywaniu  sfałszowanych  
opinii  przez  środowisko socjopatów  wypaczonych  na niewłaściwej  edukacji  psychiatrycznej   
stosujących  masowo  psychotropy  i  neuroleptyki   nawet u  dzieci  i młodzieży  w Polsce z  
problemami  wieku  dojrzewania.  W  Lublinie  jest  cały  oddział  dzieci  i młodzieży rzekomo  
psychicznie  chorych  faszerowanych   psychotropami  bez  powodu .

Badania  psychiatryczne   przed  osadzeniem  kogoś w  zamkniętym  oddziale  na przymusowym  
leczeniu  do tej  pory  odbywają   się  przy  zamkniętych  drzwiach w  obecności   tylko dwóch  
zaprzyjaźnionych  psychiatrów albo i  nawet  jednego psychiatry   i każdy  psychiatra  pisze co 
chce    bez  żadnej  kontroli , bez   obrony  dla  oskarżonego , bez  nagrywania  takiego  pseudo- 
badania , które  powinno  przecież  być  nagrywane,  bowiem  nagranie  jest  dowodem w  sądzie  a 
także  dla  innych  biegłych  oraz dla   narzędziem  i  podstawą  prawną   dla  obrony.  Oskarżony 
słusznie czy  nie , nie  ma  potem  możliwości  podważenia  takiej  opinii która  nawet  nie była  mu
udostępniana   i    takie  opinie  zatwierdzała  następnie  systemowa  komisja  psychiatryczna  a   
opinii  komisji  nie  można  ani podważyć  ani zaskarżyć.  
Opinie  takie  są  nieważne, nie   są  nawet  możliwe  do zweryfikowania, jeśli  tak zwane badania  
odbywają się  przy zamkniętych  drzwiach  i nie ma  możliwości  sprawdzenia  ,co  mówiła  osoba  
badan,   a  co potem spreparował  psychiatra, bowiem  co  do bezstronności  biegłych nie można  
mieć absolutnie  żadnego  zaufania,  jeśli  nad  biegłym nie ma żadnego bata  kary  oraz  
odpowiedzialności.
 To samo  dotyczy  komisji  psychiatrycznej  do spraw  tzw. środków zabezpieczających   czyli  
stosowania  przymusowego  leczenia  psychiatrycznego  dla osób  skazanych  zamiast  więzienia.  
Obecna  komisja jak też  poprzednia,  nie  prowadzi i nie  prowadziła  ani  indywidualnych badań  
ani  analizy akt  sprawy  ani  nie  uwzględnia zażaleń  ofiar  , tylko  zatwierdzała sfałszowane  i 
tendencyjne  opinie bez  badań,    na  zasadzie  poplecznictwa z  kolegami  po  fachu  . 
Jest  to  typowa komisja w  stylu  Berii , czyli komisja   kolegialna  na zasadzie  przewodniczący  
zarządza  a  reszta  się  podpisuje  bez  oględzin, bez  rozmowy z  pacjentem  i  nawet  bez   badania
reakcji  psychoneurofizjologicznych , czyli  wpadną    tylko podpisać opinię   w umówionym  
terminie  lub nawet  jest  to podpisany wcześniej  gotowiec  bez  posiedzenia. 
Wiem  na pewno  ,że  ta  cała komisja  psychiatryczna  w  liczbie  8  czy  10  osób  nie   była w  
stanie  przerobić to  jest  każdy z  jej członków  11  tomów  spreparowanych  przeciwko  mnie  akt  
i  cała  praca   tej  komisji  polegała  wyłącznie  na  podpisaniu się  pod  przygotowaną  przez  
przewodniczącego  opinią , która  jedynie  zatwierdzała  kilka   sfałszowanych  przeciwko  mnie  
innych  opinii  w  tym  pierwszą komunistyczną  opinię  z roku 2004.  Akta  były  u tej komisji  
zaledwie  tydzień  lub nieco dłużej, kiedy więc  9   czy  10 osób mogło  przeczytać i zanalizować  
każda z  nich  11  tomów  akt,  nie  jest  to  po  prostu  nawet  możliwe. A nawet  gdyby, to każdy   
członek  tej  komisji  powinien  był   indywidualnie  sporządzić  ocenę  akt  . 

 Dane   na   stronie  internetowej Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających 
potwierdzają, że  ta ocena to  jedynie zatwierdzenie innych  opinii  i  to  bez  badań:

                     http://www.rops-gostynin.pl/dokumentywymagane.html
                 Dokumenty wymagane do wydania przez Komisję opinii
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Postanowienie sądowe o zasięgnięciu opinii Komisji Psychiatrycznej ds. Środków 
Zabezpieczających w przedmiocie określenia zakładu psychiatrycznego.
Postanowienie sądowe o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego w 
postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Lub - Postanowienie sądowe w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w 
przypadku realizowania już środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.
Lub  -Postanowienie sądowe w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w 
przypadku realizowania juz środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.
Lub- Wyrok sądowy orzekający umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego na 
podstawie art. 96 kk.
Kopie wszystkich opinii psychiatrycznych i psychologicznych wydanych do sprawy  (pisane  
przez  kolegów  i  koleżanki a w moim  przypadku  celowe  podrzutki  fałszerstw z akt  innych
spraw z  Prok.Rej.  Lublin  Północ które  nie  dotyczyły  postępowania  wszczętego   
przeciwko  mnie przez  Prok. Rej. Warszawa  Ochota )
Kopie wyciągów z posiedzenia z przesłuchaniami biegłych psychiatrów/psychologów (kolegów  i  
koleżanek  które  polegają  na  cytowaniu    ich własnych  opinii)
Lub  akta sprawy(  które  mogą  być  spreparowane ,  tak jak w  moim  przypadku spuchły   nagle 
z  4 aż do 11  tomów, ) -  LUB -  czyli  nawet  bez  akt  tylko same  spreparowane  opinie !!!!

                                            BRAK DANYCH  O   WYNIKACH BADAŃ

Spreparowana  na takiej  samej  zasadzie  opinia  więziennej  psycholog   z Marii  Gordon,  która  
mnie  przesłuchiwała w   jakiejś  pakamerze w  więzieniu  dla  więźniów  politycznych w  PRL- u  
przy  Rakowieckiej w  Warszawie    13  listopada  2008 , prezentuje   ten sam  komunistyczny  styl 
co  styl  Ellert, Kryja  i  psycholog ze Szpitala  Neuropsychiatrycznego w  Lublinie , z jej własnym 
ubarwieniem ,  które  warto  zacytować:'  (….)  w  aktach sprawy znajduje  się   wiele  pism 
drukowanych  i odręcznych  (?)  kierowanych  przez  Krystynę  Ziemlańską  do   różnych  osób  i  
instytucji. W  pismach  tych  przedstawia  siebie jako  prezydenta  firmy  Vanguard  Promotion 
Polska (??)   redaktora  naczelnego  Białego  Orła  organu  prasowego  Narodowego Rządu  RP, 
lidera  ugrupowania  politycznego,  artystkę,  muzyk, malarka,  poetka,  specjalistka  ds. reklamy  i 
marketingu , prawnika,  historyka,  lektora  języka  angielskiego  i in.

(…) W  pismach  domaga  się  wielomiliardowego  odszkodowania  za  wykorzystywanie  jej  praw
autorskich,  dowodzi  kradzieży  jej  praw  autorskich,  informuje  o  wysokości  zadłużenia  na  jej 
rzecz,   formułuje  propozycje  współpracy,  ugody, egzekucji  przez  firmę  windykacyjną  z  którą, 
jak utrzymuje  nawiązała  współpracę  i opisuje  brutalne  metody  pracy  tej  firmy  oraz  
konsekwencje w  przypadku    niespełnienia  żądań, pozywa  instytucje  i osoby  do  sądu  
zarzucając  im  naruszanie  jej  dóbr  osobistych  (zmyślone)  informuje  o  rzekomo  przestępczych
mafijnych  działaniach    różnych  instytucji, domaga  się  pomocy  finansowej   ( ?  której się  nie  
domagałam). 

 I dalej  dr  Maria  Gordon  zmyśla:'   badana zachowywała  się w  sposób  niedostosowany( ale  
jaki nie  podaje)   nie reagowała  na  polecenia( jakie  nie  przytacza) ,  odpowiadała  pomimo  
pytań  ( gdzie  są  te  odpowiedzi  oraz  pytania  ?)  w  czynności  biegłej dopatrywała  się  działań  
tendencyjnych   skierowanych  przeciwko  niej ( 'nie zrobi  pani  ze  mnie  chorej  psychicznie' – 
moja  wypowiedź  ), kwestionowała  przygotowanie  biegłej  do  prowadzenia  badań.(...) 
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Komunistyczna   opinia psycholog  Marii  Gordon z Rakowieckiej:

                                         NA  WOKANDZIE
                               Ocena rzetelności opinii psychologicznej
Opublikowano 2 stycznia 2013 przez Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska and Ewa Wach 

Skutki nieprawidłowej oceny opinii bywają brzemienne. Po pierwsze, przyjęcie błędnego 
stanowiska biegłego prowadzi do niewłaściwych decyzji procesowych o trudnych do przewidzenia,
zwłaszcza dla osób uwikłanych w sprawę, konsekwencjach. Po wtóre, nieuzasadniona negatywna 
ocena poprawnej, z punktu widzenia standardów zawodowych, opinii powoduje zlecanie kolejnych
ekspertyz i powielanie badań psychologicznych, nieobojętnych dla osoby, której ekspertyza 
dotyczy – wpływając na przewlekłość postępowania.
Niezbędne czynności biegłego psychologa
Podobnie jak biegli innych specjalności, także psychologowie są zobowiązani do spełnienia 
podstawowych wymogów formalnych i merytorycznych stawianych opiniom sądowym. 
Wśród nich podstawowym jest wyróżnienie w opinii części sprawozdawczej i konkludującej.
Jeżeli więc opinia nie zawiera wyczerpującego sprawozdania z przeprowadzonych przez biegłego 
czynności, a ogranicza się wyłącznie do odpowiedzi na pytanie organu procesowego , bez 
odniesienia się do źródeł dokonanych ustaleń, należy ją uznać za co najmniej niepełną. Psycholog 
pełniący rolę biegłego ma, przewidziany przepisami, obowiązek przedstawienia informacji 
dotyczących przeprowadzonego badania, w tym jego warunków, zastosowanych metod oraz 
poddanych analizie materiałów. Musi podać nie tylko wyniki badań, ale przede wszystkim ich 
interpretacje, i dopiero na tej podstawie sformułować wnioski stanowiące odpowiedź na pytania 
organu procesowego.
Materiał, warunki, metody
Dla przeprowadzania ekspertyzy psychologicznej niezbędny materiał stanowią akta sprawy 
(w każdym przypadku) oraz, w zależności od przedmiotu ekspertyzy, także wytwory pochodzące z 
rąk badanego, zaświadczenia z placówek wychowawczych, opiekuńczych, leczniczych, czy też 
ewentualnych miejsc pracy.
Istotną rolę dla oceny opinii biegłego mają informacje dotyczące warunków, w jakich 
przeprowadzono badanie psychologiczne. Często mogą mieć one decydujący wpływ na jakość 
uzyskanych wyników, a tym samym na ich przydatność. Jest oczywiste, że jeżeli badanie 
psychologiczne podejrzanego zostało przeprowadzone w niesprzyjających warunkach (np. w 
obecności konwoju lub funkcjonariuszy służby więziennej, też świadków na korytarzu w sądzie), to
jego wyniki będą mniej wiarygodne niż uzyskane np. w gabinecie psychologicznym.
 Nieobojętny może być też czas trwania badania – zwłaszcza w przypadku dzieci, osób w 
podeszłym wieku, czy cierpiących na schorzenia, które zwiększają podatność na zmęczenie. 
Informacje wskazujące, że badanie takich osób zostało przeprowadzone w czasie jednego, 
wielogodzinnego spotkania, bez stosowania przerw, są wskazówką, że jego wyniki należy 
traktować ostrożnie, z uwzględnieniem możliwości ich zniekształcenia.
W tak delikatnej materii, jaką jest badanie psychiki drugiej osoby, szczególne znaczenie ma 
charakter kontaktu nawiązanego pomiędzy osobą badającą a badaną. Równie istotne dla oceny 
wyników badania są informacje o właściwościach tego kontaktu (powierzchowność-głębokość, 
dystans-bliskość).
Biegły winien też bezwzględnie wymienić wszystkie metody, przy użyciu których przeprowadził 
badanie psychologiczne. Należy przy tym pamiętać, że wywiad oraz obserwacja należą do 
podstawowych metod takiego badania. 
Zakres badania psychologicznego pozostaje oczywiście w bezpośrednim związku z problemem, 
który został wskazany w postanowieniu o zasięgnięciu opinii. 
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Waga przeprowadzonego badania
Podstawę wydania opinii psychologicznej stanowi zatem analiza akt sprawy i wyniki 
przeprowadzonego badania psychologicznego. Za podstawową zasadę opracowywania opinii dla 
celów sądowych należy zatem przyjąć konieczność przeprowadzenia takich badań. Nieuzasadnione
jest tym samym oczekiwanie, że biegły wypowie się np. o psychologicznej wiarygodności zeznań 
świadka czy wyjaśnień podejrzanego (oskarżonego) wyłącznie na podstawie udziału w jego 
przesłuchaniu. Jakkolwiek obserwacja jest metodą badania psychologicznego, to jednak pozwala 
wyłącznie na opis zachowania w bardzo określonej sytuacji i nie jest wystarczająca do ustalenia 
jego przyczyn, a więc wyjaśnienia skomplikowanych mechanizmów osobowościowych oraz 
sytuacyjnych. 
Pozwala jedynie postawić hipotezy, które powinny być zweryfikowane podczas badania.
Typowym przykładem może być tutaj demonstrowanie przez świadka w czasie przesłuchania lęku, 
napięcia i zażenowania. Bywa to interpretowane jako przejaw nieszczerości, podczas gdy w 
wyniku badania psychologicznego stwierdza się, że osoba reaguje zazwyczaj w taki sposób w 
nowych, nieznanych sytuacjach społecznych, bez względu na wypowiadane treści. Bywa też, że 
wiarygodność relacji określonej osoby jest kwestionowana ze względu na niespójność pomiędzy jej
dramatyczną treścią a słabym nasileniem okazywanych emocji w trakcie obserwowanej 
wypowiedzi. Tymczasem przyczyny tego mogą być bardzo zróżnicowane, np. charakterystyczny 
sposób ekspresji dla danej osoby, wynik działania mechanizmów obronnych osobowości 
(odseparowanie od traumatycznych przeżyć), czy też pewnego rodzaju zobojętnienie wynikające z 
faktu częstego opisywania tych samych zdarzeń (np. na skutek wielokrotnego przesłuchiwania).
W przypadku małoletnich świadków czy nieletnich sprawców czynów zabronionych zakres 
badania psychologicznego winien obejmowac także wywiad z ich opiekunami. Dla sporządzenia 
rzetelnej opinii konieczne jest bowiem uzyskanie danych dotyczących rozwoju psychicznego i 
fizycznego badanych oraz uwzględnienie tych informacji dla wyjaśnienia przyczyn ich określonego
zachowania. 

Prezentacja wyników
Odrębnym problemem, równie istotnym dla oceny rzetelności opinii, jest sposób przedstawienia 
przez biegłego wyników przeprowadzonych badań. Zgodnie z obowiązującymi standardami, 
diagnoza psychologiczna winna obejmować całościowy opis osobowości i charakterystykę 
funkcjonowania badanej osoby na podstawie wyników wszystkich zastosowanych metod.Za 
niewystarczające należy uznać przytaczanie wyników poszczególnych testów, szczególnie bez 
wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności między nimi. Biegły nie jest też zobowiązany do 
podawania w opinii wyników liczbowych, ich przytaczanie może wręcz spowodować niekorzystne 
dla badanego konsekwencje. Biegły musi natomiast przechowywać wyniki badań – tak, by w
przypadku kwestionowania jego opinii mógł udostępnić je kolejnym biegłym psychologom.
Z doświadczeń autorek tego artykułu – biegłych często opiniujących jako kolejny zespół 
powoływany w określonej sprawie – wynika, że jakość opinii psychologicznych niestety nie 
zawsze odpowiada wymaganym standardom. Jedną z podstawowych przyczyn tego stanu jest fakt 
wpisywania na listy biegłych osób nieposiadających, poza dyplomem ukończenia studiów 
psychologicznych, wystarczających kompetencji do pełnienia swoich ról. Wypada wyrazić 
nadzieję, że kwestie te zostaną uporządkowane w przygotowywanej ustawie o biegłych sądowych.
(....) 

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Ewa Wach 
Autorki są biegłymi psychologami,  pracownikami Instytutu Ekspertyz Sądowych
 im. Prof. dr Jana Sehna w Krakowie

KOMENTARZ: Ale ustawa   ta  ma  wejść dopiero od  1   lipca  2015, do tej  pory  biegli  
wykonywali  pracę bez  uprawnień  i  nowa ustawa  także  nie  zmieni  niczego w  psychiatrii. 
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Opinia  politycznej komisji psychiatrycznej do spraw  środków  zabezpieczających  przy  
ministrze   zdrowia ,opracowana  została specjalnie pod  kątem  agresji  czyli wybiórczo i  
represyjnie .   Oto  uzasadnienie do kolektywnej szablonowej  opinii  komisji  psychiatrycznej 
jakiej  sporządzenie   zajęło  zapewne  15  minut  czyli  półtorej strony  A - 4   Uzasadnienie tego  
szablonu  zwanego  'opinią'  poza  wieloma  przepisami z  ustaw   przytaczanymi  sztampowo  
wszystkim ofiarom  tej  komisji,  nie  zawiera  wyników  badań które  wymieniłam  powyżej,  poza 
zacytowaniem  fałszerstw  kolegów  i  koleżanek:                                                                           
'   Komisja  po  przeprowadzeniu  analizy   dostępnej  dokumentacji ( jakiej ?)   ustaliła  
(kiedy ? brak nawet protokołu  tej analizy )  że  Krystyna  Ziemlańska w   1983  roku  była   
hospitalizowana  psychiatrycznie w  Lublinie   gdzie  rozpoznano  u  niej   reakcje  reakcję 
adaptacyjną z  zaburzeniami  emocjonalnymi.  W  okresie  05.10.2004  -  06.12.  2004   przebywała
na obserwacji  sądowo-  psychiatrycznej w  szpitalu  psychiatrycznym w  Lublinie;  
zdiagnozowano wówczas  zaburzenia  urojeniowe.  Do  szpitala  był(a)  przyjęta w  znacznie  
pogorszonym  stanie  psychicznym. ( co jest nieprawdą , była  represjonowana  w wyniku  
demonstracji  politycznych  ) .  Podczas  hospitalizacji  przejawiała  nasilone  zaburzenia  
psychotyczne,  poza  tym  była  pobudzona  psychoruchowo,  zachowywała  się   agresywnie  
wobec  personelu,  wymagała    mechanicznego  unieruchomienia.  Po  opuszczeniu  szpitala  nie  
kontynuowała  leczenia    psychiatrycznego w  formie  ambulatoryjnej.  

Biegli  psychiatrzy    po  badaniu  ambulatoryjnym w dniu  20.08.2008    w  Warszawie  
podtrzymali  u  niej  rozpoznanie   uporczywych  zaburzeń   urojeniowych.W  aktualnej 
sprawie  karnej  dokonała  szeregu czynów  zabronionych wobec  wielu  osób. Biorąc   pod    
uwagę   nasilenie  zaburzeń   psychotycznych  wobec  których  pozostaje  bezkrytyczna, a 
także    rozmiar  ujawnianej agresji  należy  uznać za  konieczne  stosowanie  wobec niej 
środka  zabezpieczającego w  warunkach  wzmocnionego  zabezpieczenia. '(…)                          

Te  zaznaczone  fragmenty   to  schemat   taki sam  dla  wszystkich. Dalej  następują  przepisy  o 
zakładzie psychiatrycznym ,o  komisji ,  wstawiane  wszystkim z  tego  samego  pliku  albo  
programu  komputerowego  oraz  parafki    nazwisk  członków    komisji  psychiatrycznej , samych 
pseudosław  lekarskich w dziedzinie  psychiatrii  , bez  pieczątek  i  nr  uprawnień  do  
wykonywania zawodu , co  podważa  wiarygodność  tej  opinii.   

W prawym dolny  rogu   tego szablonu  jest  ledwo  widoczna  jedyna  pieczątka  jakiegoś 
sekretarza  Cynkiera   który  być  może  sam sporządza  takie  opinie. 
Nie  wiadomo czy  komisja ta w ogóle  się zbiera  i  jak  wyglądają jej  posiedzenia, skoro  nie  na 
ten temat   żadnych danych. W  opinii  te  pseudokomisji  nie ma  nawet  pieczęci  
przewodniczącego  tego  bezprawnego  organu a  raczej  politycznego tworu  systemowego , 
używanego  do  represji  i prześladowań ,o czym świadczą dane  członka  tej  komisji  Kuby 
Sękowskiego: 
KUBA  SĘKOWSKI prawnik, przedstawiciel  ministra  zdrowia  na liście  Komisji 
Psychiatrycznej  podpisał  się  na   szablonie  czyli  fałszerstwie komisji. Oto jego  polityczna 
kariera  ,   nie ma on  nawet  dyplomu lekarskiego  ogólnego: 

• chief specialist at Ministry of Justice w Ministerstwo Sprawiedliwości 
• Radca prawny w Kuba Sękowski - Radca prawny 

Wcześniejsze      Naczelnik Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych Departamentu Zdrowia 
Publicznego w Ministerstwo Zdrowia 

• Prawnik w Ministerstwo Zdrowia 
• Wykładowca  Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie 
• Członek Rady Społecznej  Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
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• Wykładowca  Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 
• Ekspert w Wydziale Prawnym Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwo Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej 
• Praktykant w Konsulat Generalny RP w Toronto 
• Asystent radnego w Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Wykształcenie    Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
• Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
• Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 

                              SKAN  OPINII  JEST NA STRONIE  120  i nast.

 Badanie  lekarskie
W  Polsce  bezprawnie  stosuje  się  tzw. badanie ambulatoryjne   psychiatryczne,  które    nie 
jest  określone żadnymi  przepisami  oraz  normami  prawnymi  . Termin stworzony dla 
podkreślenia, iż zabieg czy badanie nie odbywa się w szpitalu (czyli w słowniku medycznym 
stacjonarnie albo w trakcie hospitalizacji). Ambulatoryjnie – to inaczej "w przychodni". W 
odniesieniu do zabiegów oznacza wszelkie drobne zabiegi chirurgiczne – usuwanie guzków, 
znamion itd.
Ambulatorium to miejsce pomocy doraźnej. Ambulatoria mogą znajdować się przy izbach przyjęć 
szpitali, w pogotowiu ratunkowym czy przychodniach / poradniach lekarskich.

Ambulatoria zaopatrują pacjentów (urazowo-ortopedycznie, internistycznie, pediatrycznie) lub 
kierują do szpitala w przypadkach cięższych, niemożliwych do zdiagnozowania w pomocy 
doraźnej. W zależności od macierzystego przeznaczenia placówki służby zdrowia ambulatoria 
mogą być całodobowe (np. całodobowy szpital czy pogotowie ratunkowe) lub czynne w 
określonych godzinach (np. od 16 do 7 rano, w czasie gdy przychodnie są zamknięte, dla pacjentów
wymagających iniekcji).

W ambulatorium przyjmuje lekarz, w zależności od prowadzonego ambulatorium jest to specjalista 
chorób wewnętrznych, chirurgii, chirurgii urazowo - ortopedycznej bądź specjalista chorób dzieci. 
Leczenie ambulatoryjne nie przewiduje pobytu w szpitalu, lecz na podstawie skierowania z pomocy
ambulatoryjnej leczenie takie jest możliwe.

Podstawowymi zadaniami ambulatoriów jest:

Ambulatorium chirurgiczne / urazowo - ortopedyczne: opatrywanie ran, opatrywanie 
chirurgiczne ran, unieruchamianie złamań nie wymagających cięć chirurgicznych, rozpoznawanie 
stanów zagrożenia życia, kierowanie do szpitala na ostry dyżur chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo 
- ortopedycznej

Ambulatorium internistyczne/ pediatryczne: podawanie iniekcji (wstrzyknięć), rozpoznawanie 
stanów zagrożenia życia, wstępna diagnostyka chorób w rozumieniu chorób wewnętrznych i 
dziecięcych, podawanie leków.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 04,  nr 210, poz. 2135, ze zm. )  - dotyczy 
pacjentów ubezpieczonych w NFZ. 

1. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są na 
podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Skierowanie na leczenie specjalistyczne obejmuje całość świadczeń zdrowotnych 
związanych z leczeniem schorzenia, które było podstawą wystawienia skierowania. 
Skierowaniem jest również karta informacyjna z leczenia szpitalnego lub karta 
informacyjna z izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego - z wpisem określającym
wskazanie do dalszego postępowania  leczniczego.  
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3. Lekarz kierując ubezpieczonego do lekarza specjalisty lub szpitala zobowiązany jest do 
wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych w 
celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

4. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne udzielane 
są  bez wymaganego skierowania. 

W ustawie  tej nie ma  przepisu  o   psychiatrycznych  badaniach ambulatoryjnych. 
Badania  psychiatryczne oraz  psychologiczne  wymagają   szczegółowego   wywiadu  i  nie  
mogą   być  przeprowadzane  jako  badanie  ambulatoryjne w ciągu 15  minut! 

20 października minister zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przepisy wejdą w życie 1 
stycznia 2015 r. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. poz. 
1442) 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu przez świadczeniodawców świadczeń 
opieki zdrowotnej osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub 
całodziennych. Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są 
udzielane w poradniach specjalistycznych w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia (także w 
domu chorego) przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo przez inną osobę, która 
ma uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych. 

Świadczenia gwarantowane obejmują czynności diagnostyczno-lecznicze (w tym badanie 
pobranego materiału biologicznego) w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zgodnie z 
aktualną wiedzą medyczną. 

Wykaz świadczeń gwarantowanych oraz warunki ich realizacji w przypadku: 

• porad specjalistycznych
• badań diagnostycznych
• procedur zabiegowych ambulatoryjnych
• świadczeń w chemioterapii
• innych świadczeń ambulatoryjnych:

• dializa otrzewnowa,
• hemodializa,
• tlenoterapia w warunkach domowych,
• żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe,
• żywienie dojelitowe w warunkach domowych: żywienie dojelitowe
• wykonanie zatyczki do protezy gałki ocznej,
• powiększenie indywidualnej protezy gałki ocznej,
• naprawa i renowacja protezy twarzy,                                                               
• wykonanie i zaopatrzenie w protezę twarzy,
• wykonanie i zaopatrzenie w protezę nosa,
• wykonanie i zaopatrzenie w protezę małżowiny usznej,
• wykonanie i zaopatrzenie w protezę gałki ocznej, wargi i nosa,
• leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej: założenie pompy insulinowej,
• oksygenacja hiperbaryczna,
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• terapia izotopowa,
• teleradioterapia radykalna, paliatywna i w leczeniu chorób skóry,
• teleradioterapia konformalna z monitoringiem TK, bramkowana, z modulacją 

intensywności dawki, elektronami, fotonami,
• brachyterapia standardowa,
• brachyterapia z planowaniem 3D,
• domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-

płucnej u pacjentów z mukowiscydozą. Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie.

Świadczeniodawca zapewnia pacjentowi nieodpłatnie w zakresie koniecznym do udzielania 
świadczeń gwarantowanych: 

• badania diagnostyczne;
• leki i wyroby medyczne.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń: 

• ginekologa i położnika;
• dentysty;
• wenerologa;
• onkologa;
• psychiatry;
• dla osób chorych na gruźlicę;
• dla osób zakażonych wirusem HIV;
• dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
• dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
• dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – 

w zakresie lecznictwa odwykowego;
• dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób 

nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
• dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas 

wykonywania zadań poza granicami państwa.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który leczy pacjenta w poradni specjalistycznej, jest 
zobowiązany do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, 
rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasie stosowania oraz o wyznaczonych 
wizytach kontrolnych. Lekarz specjalista wystawia pacjentowi zaświadczenie z rozpoznaniem 
choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może wystawiać recepty 
przez okres w nim wskazany. 

PYTANIE: Prawa osoby podejrzanej (oskarżonej) poddanej przymusowym badaniom 
psychiatrycznym i psychologicznym. 
Prawa osoby podejrzanej (oskarżonej) poddanej przymusowym badaniom psychiatrycznym i 
psychologicznym.
1.Czy przymusowe badania nie ograniczają prawa do obrony, zwłaszcza prawa odmowy zeznań.
(czy opinia psychiatrów, psychologów dotycząca osobowości może niekorzystnie wpłynąć na 
wyrok sądu z punktu widzenia oskarżonego).
2. Czy można odmówić w trakcie przymusowych badań odpowiedzi na pytania psychiatrów i 
psychologów. (jakie prawa przysługują osobie podejrzanej w trakcie przymusowych badań)
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Redakcja serwisu  www.poradaprawna.pl
Przymusowe badania psychiatryczne są w istocie ograniczeniem praw osobistych oskarżonego. Jest
to również wyjątek od zasady humanizmu procesu karnego. Niemniej jednak art. 74 § 2 pkt. 2 
kodeksu postępowania karnego stanowi, iż oskarżony ma obowiązek poddania się badaniom 
psychologicznym i psychiatrycznym, jeśli sąd uzna to za nieodzowne. Badania te przeprowadza 
instytucja naukowa lub specjalistyczna, bądź też psycholog będący biegłym sądowym, zostają one 
przeprowadzane z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej. Po ich przeprowadzeniu sporządza się 
opinię lekarską. Obowiązek poddania się tym badaniom wyklucza zatem możliwość odmowy 
udzielenia odpowiedzi na pytania lekarza lub psychologa. Oskarżony nie ma żadnych dodatkowych
praw w związku z tym badaniem, ustawa określa jedynie bezwzględny obowiązek poddania się tym
czynnościom bez dodatkowych regulacji. Niemniej jednak badania te przeprowadzane są z zasady 
jedynie po to, aby wykluczyć niepoczytalność oskarżonego, względnie ją potwierdzić. Od opinii tej
zależy więc to, czy oskarżony będzie odpowiadał za popełnienie czynu zabronionego, czy też, jako 
osoba niepoczytalna, zostanie umieszczony w zakładzie zamkniętym. Możliwość wykorzystania tej
opinii na niekorzyść oskarżonego jest więc ograniczona, sprowadza się zazwyczaj jedynie do 
określenia czy oskarżony może za swój czyn odpowiadać przed sądem, czy też nie. 

http://prawo.rp.pl
Przepisy o powoływaniu biegłych psychiatrów w celu zbadania psychicznej zdolności oskarżonego 
do udziału w postępowaniu mogą stwarzać wyjątkowe pole do nadużywania uprawnień przez sądy i
być powodem dyskomfortu oskarżonego – pisze profesor z Katedry Kryminalistyki i Prawa 
Dowodowego UMCS w Lublinie prof. dr hab. Romuald Kmiecik 

Blisko 30 lat temu sformułowałem pogląd, w literaturze niemieckiej znany zresztą od 
kilkudziesięciu lat, że dowód ścisły – a takim jest dowód z opinii biegłych psychiatrów – powinien 
„poprzedzać tylko te rozstrzygnięcia, które służą merytorycznemu załatwieniu sprawy" przez sąd.

Kwestie niemerytoryczne, takie jak możliwość udziału oskarżonego w sprawie, gdy nie zachodzi 
potrzeba badania stanu psychicznego w chwili czynu, sąd powinien rozstrzygać bez udziału 
biegłych psychiatrów, na podstawie zaświadczeń lekarskich, dokumentów i innych danych 
wykorzystywanych nieformalnie w ramach tzw. dowodu swobodnego, chyba że oskarżony wyrazi 
zgodę na badanie psychiatryczne. To był postulat.

Niespełniony postulat

Niestety, pogląd ten znalazł więcej przeciwników niż zwolenników, a kodeks postępowania karnego
z 1997 r., uchwalony już w III Rzeczypospolitej, przesądził ostatecznie o tym, że sądowi wolno 
obecnie powoływać psychiatrów nie tylko po to, aby stwierdzić, jaki był stan psychiczny  
oskarżonego w chwili czynu (co może być niekiedy niezbędne), ale również jaki jest stan zdrowia 
psychicznego w toku postępowania karnego, choćby toczyło się ono po wielu latach od popełnienia 
zarzuconego oskarżonemu czynu (art. 202 § 5 kodeksu postępowania karnego). W pierwszym 
wypadku badania przeprowadza się w celu ustalenia podstaw odpowiedzialności karnej 
(poczytalności, niepoczytalności, poczytalności ograniczonej), w drugim – ustalenia aktualnego 
stanu zdrowia psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowaniu i rozsądnej obrony.

Takie unormowanie, co nietrudno było przewidzieć, może stwarzać wyjątkowe pole do 
nadużywania uprawnień przez sądy i być powodem dyskomfortu oskarżonego, gdy on i jego 
obrońca czują się w pełni gotowi do obrony, natomiast sąd jest innego zdania.

Przywilej oskarżonego

To, że sądowi wolno badać za pośrednictwem biegłych psychiatrów „aktualny stan zdrowia 
psychicznego", nie oznacza jednak, że tego rodzaju decyzję dowodową sąd może podejmować 
dowolnie, niezależnie od okoliczności sprawy.
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Powołanie biegłych psychiatrów w celu zbadania psychicznej zdolności oskarżonego do udziału w 
postępowaniu stanowi przede wszystkim favor defensionis, a więc przywilej oskarżonego, a nie 
oskarżyciela, choć teoretycznie nie można wykluczyć, że w wyjątkowych wypadkach tego rodzaju 
decyzję sąd mógłby wydać z urzędu, wbrew woli oskarżonego. W praktyce taki wypadek chyba się 
nie zdarzył. W sprawie, o której mowa, nic nie wskazuje na to, aby decyzja sądu miała choćby 
pozory zasadności, chyba że sąd dysponuje wiedzą o faktach, które dotychczas nie są nikomu 
znane.

Kiedy nie wolno

Przedstawione tu uwagi dotyczą psychiatrycznych badań ambulatoryjnych(.....)   

Zgodnie z  załączonym schematem badania  psychiatrycznego,  opinie  biegłych  powinny  być  
sporządzone w  odpowiednich  warunkach oraz powinny zawierać wykaz  zadawanych  pytań  oraz
udzielanych  odpowiedzi.  Załączony   schemat  jest   tendencyjny  i  opracowany  w duchu    
ateistyczno-  komunistycznym, o czym świadczą    pytania  dotyczące  urojeń  na  tle  wiary    inne, 
jak na przykład : wiadomości   podać 

1) 2. Prezydent USA i Rosji w przypadku odpowiedzi nieprawidłowej zapytać kolejno o: 
królową angielską -  tak jakby  nie    było innych  ludzi  na świecie oraz  państw  tylko te  
same dwa  mocarstwa  od  roku 1945  oraz  od  Jałty

urojenia
należy pytać odnośnie stanu obecnego i przeszłości ocenić spontaniczność wypowiedzi 
urojeniowych, podejrzliwość wobec badającego, aktywność związaną z urojeniami (np. czy  
zawiadamiał policję, zasłaniał okna, unikał oglądania TV, itp.(  po  to  żeby  podciągnąć  pod  
urojenia  rzeczywiste  prześladowania  lub inne  szykany ) 

1) czy w jakimś okresie swojego życia zainteresował się mistycyzmem, okultyzmem, New 
Age, filozofią, psychologią, jogą, medytacją, wegetarianizmem, itp. poprosić o szczegóły

czy miał kiedyś kontakt z Bogiem.....

- ale  nawet  taki  wywiad  lekarski  nie był  nigdy  przeprowadzony przez  żadnego  badającego  mnie  
psychiatrę  oraz  psychologa , o czym świadczy  brak pytań  oraz  moich odpowiedzi w  opiniach  biegłych . 
Gdyby  były zadawane  pytania  wg  takiego lub innego  schematu  oraz  gdyby  były  notowane  moje  
odpowiedzi,  można było  podważyć  takie  badanie  oraz  interpretację    udzielanych  odpowiedzi w  
opinii ,  ale danych  takich   w  aktach  tej  sprawy brak. 

RODZAJE ZAKŁADÓW WYKONYWANI A ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH I 
ZASADY   KIEROWANIA   DO NICH
Obecnie obowiązujące kodeksy: karny i karny wykonawczy do stosowania środków 
zabezpieczających przyjęły zasadę ultima ratio, co oznacza, że stosuje się je tylko wtedy, gdy jest 
to niezbędne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu czynów zabronionych o znacznej szkodliwości
społecznej lub związanych z zaburzeniami psychicznymi sprawców, gdy
inne sposoby są nieskuteczne [1, 2, 3, 4, 5, 6].   Na temat rodzaju zakładów przewidzianych do 
wykonywania środków zabezpieczających i ich podległości wypowiada  się art. 200. k.k.w.
Art. 200  § 1. Środki zabezpieczające związane z umieszczeniem sprawcy w zakładzie zamkniętym,
przewidziane w Kodeksie karnym,  wykonuje się w zakładach psychiatrycznych i zakładach 
leczenia odwykowego.
Art. 200b.   Do zamkniętego zakładu psychiatrycznego lub do zakładu leczenia odwykowego 
dysponującego warunkami wzmocnionego zabezpieczenia (  do  którego  skierowała  mnie  w.w  
komisja)  kieruje się sprawcę, jeżeli:
                                                                                                                                                    
1) jego zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób lub powodujące niszczenie 
przedmiotów znacznej wartości nie mogą być opanowane w zamkniętym zakładzie 
psychiatrycznym lub w zakładzie leczenia odwykowego, dysponującym warunkami podstawowego
zabezpieczenia,                                                   16.



2) nie jest możliwe zapobieżenie samowolnemu oddaleniu się z zamkniętego zakładu 
psychiatrycznego lub z zakładu leczenia odwykowego, dysponującego warunkami 
podstawowego  zabezpieczenia  sprawcy, stwarzającego zagrożenie poza zakładem.

CAŁKOWITE  BEZPRAWIE  I  BRAK  PRZEPISÓW    O WYDAWANIU  OPINII  PRZEZ
komisję psychiatryczną do spraw środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia

Zgodnie z art. 201 § 2 k.k.w., o opinię Komisji sąd występuje obligatoryjnie przy kierowaniu
skazanego do zakładu, w którym środek taki ma być wykonywany, fakultatywnie zaś przy 
wypisywaniu lub przenoszeniu internowanych z zakładów psychiatrycznych lub zakładów leczenia 
odwykowego   (§ 7 pkt 2 cyt. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.08.2004 roku).
Wymienione opinie muszą spełniać określone wymogi formalne, a ich przygotowanie i przekazanie
sądowi powinno przebiegać z zachowaniem właściwej procedury.   Przepisy Kodeksu karnego 
wykonawczego nie określają swoistych elementów, jakie powinna zawierać taka opinia, także w 
treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia na próżno szukać  podobnych wytycznych  !!!! 
              ZATEM    MOGĄ  PISAĆ  CO  CHCĄ  BEZ  ŻADNEGO  NADZORU 
                      CZYLI  SZABLON DLA  WSZYSTKICH  TAKI  SAM

Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia  jest 
sztucznie  stworzonym  organem  przeznaczonym  do  represji osób niewygodnych z takich  lub 
innych  względów, nie  jest  organem spełniającym kryteria komisji,  bowiem  pod  określeniem  
'komisja ' rozumie  się   jakieś  ciało  kolegialne  ,wyznaczone  do  zbadania  sprawy  lub 
okoliczności  ,czy  też wydania  ekspertyzy  oraz  opinii  ekspertów,  polegającej  na  
szczegółowym  wypowiedzeniu  się  co  do  sprawy  oraz  tych  okoliczności. W  przypadku 
komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających , która  wprawdzie  ma  obowiązek  
wydać  swoją  opinię  na  podstawie  analizy  dokumentacji, opinia  nie  zawiera  danych  o takiej  
analizie, to  jest  jaka dokumentacja  została  poddana  analizie  oraz  przez  kogo  oraz czego  
dotyczyła  sprawa  i okoliczności  sprawy, co   wynika z  treści  tego  szablonu zwanego opinią . 
Sam  fakt uczestnictwa w  tej   komisji  polityka  i nie  lekarza  czyli Kuby  Sękowskiego  podważa 
sens  takiej  opinii.Obecnie  zamiast  Sękowskiego  są  to  Dariusz  Poznański  (Asystent 
Podsekretarza Stanu, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia)    i  Justyna  Mieszalska  -  
Naczelnik w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia …   także nie  lekarze  -  
przedstawiciele  ministra  zdrowia. 

                                TAKIE  SAME  SZABLONY BEZ  PIECZĄTEK
                 aby  nie ujawniać  przedstawicieli  ministra zdrowia  nie  będącymi  lekarzami  
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Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów  psychiatrycznych i zakładów leczenia 
odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, 
trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających 
(Dz. U. Nr 18, poz. 113) – praktycznie  nie  określa  trybu  pracy  ani  regulaminu 
działalności tej  komisji,  ani też   protokołowania posiedzeń  poza  określeniem nast.  
przepisów:

 § 6. 1. W skład komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, zwanej dalej
„Komisją”, wchodzą przedstawiciele: 
2. Członków Komisji, w tym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, 
powołuje na okres 5 lat minister  właściwy do spraw zdrowia.
§ 7. Do zadań Komisji należy:
1) analiza dostępnej dokumentacji;
2) wydawanie opinii dla właściwych sądów lub innych uprawnionych instytucji w sprawie 
przyjmowania, wypisywania lub przenoszenia sprawców, wobec których orzeczono 
wykonywanie środka zabezpieczającego w zakładach psychiatrycznych
i zakładach leczenia odwykowego;
3) wizytacja i ocena zakładów dysponujących warunkami podstawowego, wzmocnionego i 
maksymalnego zabezpieczenia,  w których realizowany jest środek zabezpieczający;
4) analiza informacji o liczbie dostępnych miejsc w zakładach psychiatrycznych i zakładach
leczenia odwykowego przeznaczonych  do wykonywania środków zabezpieczających.
§ 8. 1. Komisja w opinii, o której mowa w § 7 pkt 2, wskazując miejsce wykonywania 
środka zabezpieczającego,  uwzględnia:
1) rodzaj czynów zabronionych, których dopuścił się sprawca w przeszłości;
2) rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych lub ucieczkowych w przeszłości;
3) aktualny stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz choroby współistniejące;
4) uzależnienie od alkoholu lub innego środka odurzającego;
5) związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami niebezpiecznymi;
6) ogólną sprawność fizyczną;
7) szczególne wskazania do postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i 
resocjalizacyjnego;
8) przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji.

2. Opinię, o której mowa w § 7 pkt 2, Komisja wydaje w terminie 21 dni od dnia 
wpłynięcia wniosku.

CO AUTOMATYCZNIE  CZYNI DZIAŁALNOŚĆ  TEJ KOMISJI  NIELEGALNĄ

Załączone bardzo  negatywne  wystąpienie  pokontrolne  NIK  dotyczące    wielu kwestii  
związanych ze skandalicznym   postępowaniem  ministra zdrowia w  sferze zdrowia  
psychicznego  , dopełniają  wizerunku tej mafii, która  sobie  powołała  jakąś  komisję  do  
psychiatryczną do spraw środków zabezpieczających , nie   posiadającą  prawnych  
umocowań  do działania. Od czasu  tego wystąpienia  nic  się nie zmieniło ,a  wręcz  
przeciwnie, przybyło tyko  ofiar  tej  bandyckiej komisji. ( około 500  co roku) . Na 
podstawie  tego wystąpienia,  można  dojść  do  wniosku,że  komisja  ta  jest  polityczną  
mafią   i to zamaskowaną,  która  ma  siedzibę  z Gostyninie  jako  przykrywkę a  de  facto  
działa w  Warszawie .                                                                                                     
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TEKST  Z   PLIKU 

Za dane   wrażliwe ustawa o ochronie danych osobowych uznaje informacje 
dotyczące:

• pochodzenia rasowego lub etnicznego,
• poglądów politycznych,
• przekonań religijnych lub filozoficznych,
• przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,
• stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego,
• skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych 

w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
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Przetwarzanie wymienionych informacji dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach 
wymienionych w ustawie, tj. m.in.:

• osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie,
• inna ustawa zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane 

dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony,
• przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług 

medycznych lub leczenia pacjentów,
• przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez

osobę, której dane dotyczą,
• jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, pod warunkiem 

anonimizacji danych.

  W  POLSCE  NIE MA  USTAWY  ANI  PRZEPISÓW  O ZAWODZIE  PSYCHIATRY 
Psychiatrzy    pracują   bez  żadnego  nadzoru  oraz    organu  kontrolnego  jak też  odwoławczego  
od ich  opinii  i byli  oraz  są  zatrudniani  bez podstawy  prawnej  na  podstawie  egzaminu z  
wiedzy tylko  jednego  podręcznika .Ale biegli  w  Polsce  mają  opinie autorytetów  , ponieważ  
psychiatria  jest  tak wąską  i elitarną dziedziną  oraz  tematem  taboo , jaki  nie  przejdzie  przez  
cenzurę w  mediach , i  mało  kto w  ogóle  się  orientuje , co to jest za  dziedzina i  kim są  biegli  
sądowi.   Wystarczy w Polsce  słowo ' biegły' , żeby  uznać pierwszą  lepszą  niedouczoną  kreaturę 
za  autorytet.    Tymczasem   jak pisze  znakomity   psychiatra  i    niekwestionowany  autorytet  
mieszkający w  USA  profesor  Kazimierz  Jankowski :

(…) Kiedy  lekarz  kończy  medycynę,  wie  nie  więcej  o  psychice  człowieka  i  o  procesach  
biologicznych  niż  przeciętny  obywatel  kraju. Stwierdzenie  to,  choć  może  urazić  wielu  
psychiatrów   jest  bezsporną  prawdą. 
 Gdyby  psychiatra  otrzymywał solidne wykształcenie w  zakresie  nauk  psychologicznych,  
socjologicznych, nie  mógłby przeoczyć  fundamentalnej  różnicy pomiędzy  czynnościami  
psychicznymi  i fizycznymi.  Procesy psychiczne  nie są  produktami  mózgu, tak  jak żółć  jest  
produktem wątroby,   sok żołądkowy  produktem  śluzówki  żołądka  czy ruch  produktem mięśni. 
Treści  życia  psychicznego   dostrzegane  przez  psychiatrę  w  kategoriach    objawów  nie są  
prostym  produktem uszkodzonego  mózgu,  zaburzeń  metabolicznych  czy  infekcji. Są  one  
złożonym  produktem  życia  społecznego  człowieka.(..) 
Psychiatra  - odmiennie  niż  to ma miejsce w  Polsce-  z  natury  jest  nauką interdyscyplinarną,   
opartą  na   psychologii,  socjologii,  prawie,  historii, nie umniejszając w  niczym  ogromnego 
wkładu  innych  nauk, ściśle  medycznych.  Psychiatrze   do wykonywania  zawodu  potrzebna  jest
intuicja,  wrażliwość,  empatia,  szeroka  baza  poznawcza  i pewne  wizjonerstwo  społeczne,  bez  
których  to cech  nie można  zrozumieć   ludzi,  a  zatem  nie można  im  pomagać. 
 Model  medyczny  jest zbyt  ograniczony  aby stanowić   wyłączną  bazę  leczenia   
psychiatrycznego. Psychiatra  musi  korzystać z  pojęć, teorii  i doświadczeń  nauk  
humanistycznych,  aby  jego  działalność   przyniosła  możliwie  najlepsze  rezultaty.(...) 
Z  załączonego  przeze  mnie artykułu 'Trzeba  być  wariatem żeby  być w  opozycji' wynika, że 
represje polityczne  jakie  i  mnie  także dotknęły  za  demonstracje w  roku  2004  ( analogiczne  
jak w tym  artykule  ),są  nadal  typowe  dla  krajów  totalitarnych  rządzonych przez  mafie  i 
układy  komunistyczne  SB  /  KGB -  PZPR w  Polsce   we  wszystkich  byłych  republikach 
postsowieckich , w których  władzę  skupiają klany  byłych  tajniaków  oraz ich rodzin  oraz 
członków  partii.  Jest  tło  którego  nie  da  się  pominąć  w  mojej  sprawie  (  i zapewne  także w  
wielu  innych  sprawach  )  a także w  preparacjach  zwanych  opiniami biegłych.   
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Każda  lub prawie  każda sprawa  procesowa  ma jakieś  zaplecze  oraz  tło,  bez  którego  nie  
sposób  dokonać   obiektywnej  oceny  czynu czy  też  czynów jak  też  motywacji  oraz  skutków , 
jeśli  takie zaistniały. Pomijanie  tego tła  jest  pomijaniem  faktów  oraz  okoliczności 
prawnych ,  które  skutkują  następstwami    . To samo  mogę  powiedzieć  o załączonej  mojej 
biografii ,  która w ogóle  nie była  brana  nigdy pod  uwagę. 
W dalszym ciągu mafia  esbecka ERY GSM  polowała na  mnie ,czego dowodem  jest  załączony  
obszerny opis  podrobionych  przeciwko  mnie  akt oraz  wielu  dokumentów w  T Mobile w  roku  
2014 , z powodu   mojego  pisma  do  Ministra  Administracji w  sprawie  zarządu  spółki poczta  
Polska powiązanej esbeckimi  układami z  ministerstwem .   Jest to  dalszy ciąg  tego samego  tła. 
                                                                                                                                               
INNE  DANE  o psychiatrach w Polsce  : 
http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/gangster-chory-na-glowe

Napisał(a): Marcin Ogdowski w wydaniu 39/2003. 

Lekarze z Rybnika wystawiali przestępcom fałszywe opinie psychiatryczne. Wydał ich 
dyrektor szpitala
- Wiem, że środowisko lekarskie toczy rak korupcji. Mam świadomość tego, że w oczach lekarzy, 
którzy biorą, stałem się wyrodnym bydlakiem. Ale mówiąc szczerze, tzw. opinia środowiska w 
ogóle mnie nie rusza - mówi dr Stanisław Urban, dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku,  jedna z najczęściej przywoływanych w zeszłym tygodniu osób. Dyrektor 
ujawnił bowiem, że dwaj jego podwładni - ordynatorzy oddziałów Joachim H. i Andrzej B. - 
wystawiali fałszywe zaświadczenia lekarskie i opinie sądowo-psychiatryczne. Te pierwsze 
poborowym, którzy w sfingowanej chorobie psychicznej szukali ratunku przed pójściem do 
wojska. 
Drugie wszelkiej maści bandytom, którzy, dzięki opiniom, że \"łamiąc prawo, nie wiedzieli, co 
robią\", mogli unikać kary więzienia.  Dyrektor przez ponad rok prowadził prywatne śledztwo, 
studiując dokumentację medyczną autorstwa ordynatorów. Wreszcie w miniony wtorek zawiesił 
lekarzy udzielających się w charakterze biegłych sądowych. Dzień wcześniej przyznał, że sprawę 
wraz z budzącymi jego wątpliwości dokumentami przekazał prokuraturze.

GNIEZNO 
CZEMU BIEGLI PSYCHIATRZY ZAWODZĄ
Jak to możliwe, że biegli psychiatrzy wpakowali Dziubałę i Trznadla do szpitala psychiatrycznego 
na podstawie składanych przez nich pism? – Dobry psychiatra nie zostaje u nas biegłym, bo biegli 
kiepsko zarabiają. Poza tym istnieje u nas dziwna asymetria – biegłych może powoływać sąd i 
prokurator, a nie ma tego prawa obrona. To oznacza uzależnienie biegłych od sądów i prokuratury, 
które wymagają, żeby pisali opinie szybko, najlepiej w 15 minut. Jeśli nie będą tak robić, nie 
dostaną następnego zlecenia – opowiada doktor Michorzewski. Prokuratura i sąd mogą 
wykorzystywać obserwację psychiatryczną jako formę pozaprawnej szykany. W przypadku, gdy 
przed biegłym psychiatrą staje osoba pokrzywdzona, która badanie odbiera jako kolejne represje, 
rozmowa często przeradza się w pyskówkę, a w jej wyniku zdesperowany biegły wysyła badanego 
na obserwację psychiatryczną. Podobnie rzecz ocenia Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia 
Pacjentów Primum Non Nocere: – Biegli psychiatrzy to po prostu część naszego systemu, jak 
policja czy sądy. Kto ma układy, ten jest lepszy – mówi Sandauer. Michorzewski i Sandauer 
zgadzają się, że gdy chodzi o psychiatrię, zmiany są konieczne – i to od zaraz. – Poziom psychiatrii
jest miarą poziomu demokracji.   Wystarczy spojrzeć na Niemcy hitlerowskie czy ZSRR. Nie 
przypadkiem tak źle było pod tym względem w Rumunii, gdzie dwóch chorych kładziono na 
jednym łóżku. Nasza psychiatria to psychiatria posttotalitarna – mówi Michorzewski. Do 
psychiatrów swoje dołożył wymiar sprawiedliwości z małych miasteczek, niezwykle wyczulony na
obrazę czci własnej, zaś mniej na cudzą krzywdę.                                      
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                              WIĘCEJ O   TEGO TYPU SPRAWACH NA  STRONIE:
http://www.macierz.org.pl/artykuly/zdrowie/psychiatria_-_afery,_korupcja_i_dewiacja_-
_XXI_wiek.html                                                                
Strzeż się biegłego psychiatry- Gazeta Polska 

Zdaniem wybitnego psychiatry, Jerzego Pobochy, w polskich  szpitalach psychiatrycznych 
przymusowo zamkniętych jest  100-200   tys. osób, które nigdy nie powinny się tam znaleźć.  
Powód? Niekompetencja i korupcja wśród biegłych psychiatrów 
Sądowi biegli psychiatrzy mają wielką władzę. Jednym podpisem mogą  zdecydować, czy ktoś 
pozostanie wolny, czy spędzi kawał życia w zamkniętym 
szpitalu psychiatrycznym.  Tym samym podpisem mogą sprawić, że kary uniknie   przestępca.  
Tymczasem autorytety polskiej psychiatrii biją na alarm: w Polsce spora część   biegłych 
psychiatrów to ludzie niekompetentni lub skorumpowani.  (…..)  
Czołową postacią powojennej polskiej psychiatrii był Tadeusz Bilikiewicz,  komunistyczny 
profesor Akademii Medycznej w Gdańsku. Jego podręcznik dla studentów medycyny obowiązywał
przez wiele dziesięcioleci, aż do XX wieku.   Według Bilikiewicza istota ludzka to maszyna, której 
celem jest wypełnianie rozkazów wydawanych przez wyższe klasy społeczne(  czyli reżim ).  
Niespełnianie tych rozkazów to oznaka zaburzeń umysłowych, które w poważniejszych wypadkach
wymagają leczenia psychiatrycznego.   Większość polskich psychiatrów, w tym niemal wszyscy z 
wyższymi tytułami naukowymi, podziela te sowieckie poglądy Bilikiewicza.  Ale  oczywiście  
Bilikiewicz  to jedno ,a  poplecznictwo wzajemne   środowiska  to  osobne zagadnienie   związane 
z  karną  odpowiedzialnością  .
Internacja. 
W  czasie ponad  dwuletniej  internacji w Szpitalu Neuropsychiatrcznym  w  Lublinie  na  oddziale 
tzw.  psychiatrii  sądowej,  również  ani razu  nie  przeprowadzono  żadnych  badań  wg standardów
określonych załącznikami   , ordynator  Rzepkowski  jedynie ograniczał się  do zawodowego 
poplecznictwa czyli  podtrzymywania  opinii  komisji psychiatrycznej  przez  ponad  dwa  lata  
trzymania   mnie  w tym więzieniu  wmawiając  mi urojenia    oraz  schizofrenię  paranoidalną  
zgodnie z  podrobionymi opiniami.  Po więzieniu  na  Grochowie  w zamkniętym  oddziale  
sądowym  przebywałam  ponad dwa  lata,   utyłam   na  neuroleptykach ponad  20  kilogramów,   
do normalne szczupłej wagi    po opuszczeniu tej  psychuszki wracałam  przez prawie  rok. Oddział
zamknięty  był pełen ofiar  skorumpowanych    psychiatrów    i  ich spreparowanych  opinii,   tam  
poznałam Leszka  Rakfalskiego   świetnego człowieka ,  znakomitego muzyka  i   zniszczonego 
przedsiębiorcę z  którym   dawaliśmy regularnie   koncerty  na  spacerniaku  zamkniętego   
bezprawnie  od  prawie  10  lat , ofiarę  mafii SB- eckiej  w  Kraśniku   w wymiarze 
sprawiedliwości którą  skutecznie zwalczał  i  któremu  systemowi zaprzyjaźnieni psychiatrzy  
wynaleźli  nabyte upośledzenie umysłowe  i wiele innych  chorób  psychicznych   (  jakby jedna  
choroba  nie  wystarczyła ) ;   filigranowa  Agnieszka z  Kraśnika została  przez   personel  
psychiatryczny zakuta w  pasy   na polecenie   lekarzy   , ponieważ  nie  chciała  zdjąć   krzyżyka z 
szyi  i wielu innych normalnych  ludzi  pokrzywdzonych  przez  Komisję  Psychiatryczną  oraz    
systemowych     przestępców   i  fałszerzy  psychiatrycznych  gniło i nadal  gnije  tam   latami    na 
łóżkach   i jest  to  norma  właściwa  dla  wszystkich w Polsce  tego  typu  placówek.
System    w  zamkniętym   oddziale  sądowym  w    Szpitalu   Neuropsychiatrycznym w Lublinie  
jak  też w  innych  tego  rodzaju  placówkach  polega  na utrzymywaniu i wmawianiu     więźniom  
, że  są trwale  chorzy  psychicznie  i że jeśli  będą   twierdzić , że  są  zdrowi   czyli, że  ' nie  
posiadają  wglądu w  swoją chorobę  '  to  nie  wyjdą z  takiego   oddziału  zamkniętego  nigdy, 
toteż  gdy  się    zorientowałam  o co   chodzi,   udawałam  chorą    psychicznie  oraz 'świadomą  
swojej  choroby ' i  może dlatego  mnie  po  dwóch  latach wypuszczono  ,podczas  gdy  inni     
absolutnie  niewinni  ludzie , którym  spreparowano  opinie    agresywnych   i niepoczytalnych 
siedzą  i siedzieli  nadal.                                 
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 W  przypadku  odmowy brania  ( picia  w  kieliszkach rozpuszczonych  neuroleptyków)   
stosowany jest    przymus  bezpośredni.
Sądowy  oddział  zamknięty w Abramowicach dla  kilkudziesięciu  osób  w  tym   nawet  starych  
ludzi trzyma  klika   bandziorów  psychiatrów oraz psychologów  systemowych  z  ordynatorem 
Cezarym  Rzepkowskim, dr    Kopacz oraz   dyletantem dr Derebasem  (  psychiatrycznymi  
pluskwami   jakich wiele  w  Polsce z  niewielkimi wyjątkami )   oraz  psycholożkami    tą samą  
Grażyną Gorzel  i dr  Budzisz wraz z   wierną  im  oddziałową   oraz  pielęgniarkami  które  
wykonują  polecenia  psychiatrycznych  bandytów.   Nie  są to  lekarze z  prawdziwego zdarzenia , 
ale  systemowi  nadzorcy  całego  stalinowskiego  systemu  zbrodniczej  psychiatrii w  Polsce  ,nie  
tylko  rzecz  jasna  oni, tak  jest  we  wszystkich  oddziałach tzw.  psychiatrii  sądowej  oraz  
psychiatrii  jako takiej w  Polsce. Nie  prowadzi się  żadnej  psychoterapii ani   nawet  rozmów 
czyli  wywiadów  lekarskich  z  ofiarami  jako  sprawcami  oraz  pacjentami,  opinie  
psychiatryczne  są  tajne  i  nie  są udostępniane  ofiarom,  nie  ma   żadnych  zajęć  
rehabilitacyjnych . 
 Cezary  Rzepkowski sfałszował  przeciwko  mnie  cztery    opinie  okresowe  sporządzane  co  
sześć  miesięcy w  których kłamliwie  pisał, że nie  kwalifikuję się do  zwolnienia z powodu  braku 
objawów  poprawy  zdrowia   psychicznego  oraz , że  rzekomo   nadal  wykazuję  wysoki  poziom 
agresji  ,  przy  czym  nie  przeprowadził  ze  mną  żadnej  rozmowy  ani  wywiadu  lekarskiego w  
ciągu dwóch lat  poza  wstępną  rozmową  po  przywiezieniu  mnie    do oddziału  zamkniętego  w 
której  twierdził,że   ocenia  mnie  na  podstawie  opinii    komisji psychiatrycznej  ,oraz  
zgromadzonych  przeciwko  mnie  innych  opinii  i  nie  przyjmował  do wiadomości  żadnych  
wyjaśnień z mojej  strony.                 
Opinie  jego  były tajne i przesyłane  tylko  do  sądu,  podobnie  jak  utajniono  przede  mną  wynik 
testu  na inteligencję  przeprowadzonego  przez  psycholog  Budzisz , nie wiedziałam  do  tej  pory 
od  roku 2008,   co  było w tych  opiniach   napisane.  Ostatnią  opinię wyjściową  sfałszował  
psychiatra  Derebas  pisząc w  niej  o  schizofrenii  paranoidalnej  oraz zalecając    ciągłe  leczenie  
psychotropami , jak też ostrzegając  mnie  wraz z   oddziałową, że dalsze  pisanie  pism  do  
urzędów  oraz  grożenie  może  się  skończyć  ponownym   zamknięciem  mnie  u nich.
 W  przypadku  takim  jak  mój ,oraz  wielu innych  więźniów  oddziałów sądowych  wystarczy  
uznać   ,tak  jak  to  czyni  bezprawna komisja  psychiatryczna  ,ofiarę  za  osobą  agresywną która  
zagraża  życiu  i zdrowiu innych  osób , aby    zastosować  przymusowe  leczenie   psychiatryczne  
i  jeśli  ofiara  się broni  i twierdzi, że  jest  zdrowa, to psychiatrzy  postępują zgodnie z  ich  
systemem w taki  sposób, że   stwierdzają w  opiniach,że  dana  osoba  jest  bezkrytyczna   w  
stosunku  do stwierdzonych  objawów  choroby   psychicznej     i  nie  może być  wypuszczona z  
zakładu  zamkniętego , dopóki  nie  zmieni   nastawienia  oraz  postępowania  czyli  nie przestanie 
dochodzić  swych  praw   ( czytaj - nie przestanie  się rzucać).    
 
 Takimi  właśnie  sfałszowanymi  rzekomo  wiarygodnymi  opiniami gangsterów  psychiatrycznych
załatwia  się  ludzi  niewygodnych i  trzyma  się  ofiary  tego  systemu latami w  psychuszkach 
więziennych. Testy   psychologiczne  na inteligencję  są  tak  przemyślnie  opracowane, że  jeśli się 
nie udzieli prawidłowych  odpowiedzi  na  całe  zestawy  pytań z  zakresu  znajomości  różnych  
postaci  oraz  faktów z  historii  (  ale  nie  polskiej)  , to  jest  się  debilem  albo   półmózgiem z  
bardzo niskim  ilorazem  inteligencji.  Wiedzę  taką   pozyskuje się poprzez  czytanie  wielu  
książek, a  jak  ktoś  nie  zna  tych  książek,  to  ma  najniższy  iloraz  inteligencji,  bo brak  jest  
odpowiednich  wyników  testu , czyli  poprawnych  odpowiedzi.   Tak  samo  jest  oceniana  
inteligencja w  zakładach   psychiatrycznych na podstawie  testów przeprowadzanych  na tempo  i 
czas  układania  różnych  układanek  z brakującymi  elementami.   Jeśli  ktoś  jest  słabo 
otumaniony  psychotropem,  to jeszcze  jako  tako  poradzi  sobie,  gorzej,  gdy  dostał  silne  dawki
psychotropów  oraz  neuroleptyków  i  nie jest w  stanie  szybko  myśleć  i wtedy  wynik  takiego  
testu wykazuje, że  delikwent  nie ma żadnej  inteligencji  lub jest  ćwierćmózgiem.   
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 Poza  tym  testy  obejmują  takie  zadania  jak  odtwarzanie z  pamięci  długich ciągów  liczb,  
mnożenie, dzielenie czyli  mnemotechniki, których trzeba się uczyć , bo są to  techniki  
pamięciowe a  nie testy  na  inteligencję.Każdy  więc  walczy jak  może  na takim teście, żeby się 
wyrobić  z  zadaniem  na  czas  co  powoduje silny stres  oraz  mękę  emocjonalną, ale to  akurat  
na psychiatrycznych   bandytach   systemowych    nie   robi  wrażenia,  oni  mają  takie  testy  i 
takie  stosują,  bo  za  to im  bardzo  dobrze  płacą.
Niektórzy w nich a  nawet  wielu z   tych  psychiatrów było   w Solidarności,  ale   moim zdaniem  
tylko  dla  przykrywki  , raz  ,dla   personelu  niższego szczebla w  szpitalach  oraz  zakładowych  
organizacji, a   jednocześnie mogli  i  na pewno  byli ( przyjemniej  niektórzy)  zarejestrowanymi  
współpracownikami  SB  jako  TW , a dwa,dla przykrywki  dla  pacjentów  jako  rzekomi  patrioci  
oraz   prawdziwy  Polacy. 
W  sądowych  oddziałach  psychiatrycznych  psychiatrzy  wnioskują  o przyznanie  swym  ofiarom 
stopnia  niepełnosprawności  ( czyli  dodatkowo  fałszują dokumentację ) celem  uzyskania  
zasiłków  okresowych z  MOPR , głównie z   powodu  takiego, że  ludzie  muszą  mieś  środki  na  
własne  potrzeby  oraz  zakup  wielu rzeczy, ale  po  wyjściu z   tego  więzienia  są  zmuszeni  tak  
jak  ja  i  wiele  innych  osób   nadal  pobierać ten zasiłek z  powodu  braku  pracy,  często  innych  
chorób .Orzeczenie  o  niepełnosprawności  jest wydawane  przez innego psychiatrię przez  miejski
zespół  ds. orzekania  o niepełnosprawności , bez  stawiennictwa  przed  ich  komisją , czyli 
orzeczenia  te  są    preparowane. W moim  przypadku   po  opuszczeniu  szpitala w Lublinie w  
lipcu  2011  we  wrześniu  doznałam  poważnej  dyskopatii   kręgosłupa  piersiowego z którą  
męczę  się  do dzisiaj,    a  która  nie    była  prawidłowo  zdiagnozowana  przez  wielu lekarzy  w 
tym  radiologów,   nie  mogłam  pracować  ani    chodzić  i  siedzieć,  musiałam tkwić  na tym 
zasiłku aż  do  listopada  2014  (zmiany  orzeczenia o niepełnosprawności   na  ortopedyczne  )   i 
fakt  ten  był  wykorzystywany przeciwko  mnie  przez  różne   instytucje  oraz osoby .  Będąc 
jednak  na  zasiłku  i przebywając  cały czas w domu,  miałam  dużo  czasu  na  studia prawnicze , 
historyczne  i   medyczne  oraz  na prowadzenie  działalności społecznej,  męcząc  się  cały czas  z  
bólem spowodowanym  dyskopatią   kręgosłupa. 

Ad  4. Oskarżona  była  pozbawiona  należytej obrony  i  nie  była  reprezentowana we 
właściwy dla jej  sprawy  sposób.

Przyznano  mi  w  toku  tego  postępowania    kilku adwokatów z  urzędu  reprezentowanych  także
przez  ich aplikantów,  którzy   nie   zbadali akt  ani przebiegu  postępowania  pod  względem  
merytorycznym . Moje  liczne zażalenia  które  wnosiłam z  aresztu  oraz z  internacji były 
konsekwentnie  oddalane  szablonami  to  jest  z  cytowaniem  tych samych  oskarżeń  oraz  kilku  
przepisów,  beż  żadnego  orzecznictwa,  pomimo, że  zażalenia  te, aczkolwiek  pozbawione  
obecnej wiedzy  źródłowej, wykazywały  układ  sprawczy  oraz  mafię.   Obrona  nawet  się  nie  
ustosunkowała  do tych zażaleń   a  wręcz  można  powiedzieć, że  była bezczynna  i działała  w  
ten  sposób  moją  szkodę.    Będąc w  areszcie śledczym  byłam pozbawiona dostępu do 
internetowych  aktów  prawnych,  do  wyszukiwarek oraz  źródeł medycznych  , do danych  o  
badaniach oraz  opiniach  o  psychiatrii w  Polsce  i wielu  innych  danych i nie  mogłam sama  się 
skutecznie  bronić  na  odpowiednim obecnym  poziomie, który  powołuje  się  na  powszechnie  
znane  orzecznictwo z pewnością    stosowane  przez  adwokatów w  ich  praktyce  zawodowej.

Ad  5-6.
5. Postępowanie SYGN  IV  K  987/08 Sądu  Rejonowego w Warszawie  oraz   prokuratorów w  
tym  ostatniej   Prokuratury Rejonowej w  Piasecznie    prowadzącej  w/w postępowanie  miało  
charakter  mafijny i zakulisowy wraz z  niezasadnym  pozbawieniem  wolności w  Areszcie 
Śledczym i pozorowaniem rzekomego   postępowania  przygotowawczego, którego  nie  było.
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Oraz  - 6. Pokrzywdzeni w tej sprawie   nie  doznali  żadnej  faktycznej  ani  fizycznej  
krzywdy i wnieśli  oskarżenia  na  zasadzie  odwetu  w  celu wyeliminowania  ich wroga 
ideowego a nie  faktycznego  i  rzeczywistego   - co  zostało  wykazane  szczegółowo w  analizie
akt sądowych.

Ogólne tło  :w  toku  tego  sfingowanego  przeciwko  mnie  postępowania,oraz  trzymania  mnie w  
areszcie  śledczym  na Grochowie w  Warszawie, dopuszczono się   mataczenia , które  polegało 
między innymi  na : 

-dodania  do  początkowych  4  tomów  akt  dodatkowych    tomów  akt  skompilowanych  także 
przez Prokuraturę  Rejonową  Lublin  Północ, wraz z dodaniem  kilku innych  podrobionych  opinii
psychiatrycznych  , które  nie  miały  związku z  tym postępowaniem  , ale  miały  za  zadanie 
wzmocnić  wizerunek  trwałej  choroby  psychicznej

-  wożenie  mnie  na  rzekome  badania  do  biegłych  bez  powiadomienia  mnie  o  tym  , 
zatajenie opinii  biegłych ( patrz załącznik Moja  analiza  opinii psychiatrycznej  sporządzona  po 
zapoznaniu się z  nią dopiero w  zamkniętym  zakładzie  psychiatrii  sądowej)  opinii  sądowo -
psychiatrycznej  ; postanowienia  o  przeprowadzeniu  badania  psychiatrycznego nie  wydano mi i
nie nadesłano  wbrew Postanowieniu z dnia 12  września  2008  Prokurator  Rejonowej  Marzanny 
Podlewskiej  Sygn 4 Ds  454/08/XI  w  którym  poświadcza  ona nieprawdę i odmawia wydania 
odpisów z  akt

-  cenzurowanie  mojej  korespondencji do mamy   oraz  od  mamy przez  prokurator  Podlewską 

-  sfingowanie końcowego zapoznania się z  aktami  które  polegało   na  dowiezieniu  mnie  bez  
okularów, co  uniemożliwiało mi  czytanie akt  ,do  Prokuratury  Rejonowej w  Piasecznie z  
aresztu  śledczego w stanie   głębokiego szoku  zaistniałą  sytuacją   oraz  na  braku  możliwości  
pobrania  odpisów z  tych  akt

-    wywiezienie  mnie z aresztu  śledczego przez  esbecką  służbę  więzienną  w sposób 
zamaskowany oraz  utajniony przede  mną  bez wydania  mi  dokumentów  pobytu w  AŚ 
Grochów oraz  dokumentów  przewozu  do  szpitala  psychiatrycznego  , które  mi wydano dopiero
na moje pismo w  tej  sprawie w  marcu  2015  i o czym jest mowa  w  załączniku  dowodowym 
sporządzonym w  tym szpitalu w roku 2009; 

W załącznikach  znajduje się  wzór opracowanego przeze  mnie  wywiadu  i badania  
psychologicznego , który by  może  kiedyś będzie  wdrożony w Polsce   i  który  jest  miarodajny  
przy  określaniu  zaburzeń  psychicznych oraz   osoby i sytuacji  pacjenta  , a  nie opinie   
komunistycznych  biegłych. 

- próba zamordowania  mnie w  izolatce więziennej  przez  esbeckiego  dyrektora  aresztu 
śledczego AŚ  Grochów   na podstawie  spreparowanych kar dyscyplinarnych a  de  facto  wiedzy  
o mnie    czyli  opozycji  prawicowej,  jakoś  cudem przeżyłam  katorgę   przez  dwa  tygodnie  w 
zimnej  izolatce   bez  ciepłych    ubrań w    marcu  przy  mrozie z  otwartym  stale oknem  w  tym 
więziennym   łagrze;

Mając na  uwadze  udzielone wyjaśnienia  oraz  w  świetle  powołanych  i  załączonych  dowodów, 
opisane  przeze mnie  postępowanie  miało  charakter  represyjny    oraz  mafijny,  prowadzony  bez
podstawy prawnej  na  zasadzie  odwetu  za  odgrażanie  się    za  doznane  krzywdy . Zaczerpnięte 
z  pierwszej  politycznej  opinii  psychiatrycznej z  roku  2004  dane  ,  które  zostały wstawione w  
opinię  komisji  psychiatrycznej  ds. środków zabezpieczających, to stek  przeinaczonych   i  
wypaczonych  faktów, spreparowanych  bez  badania w  sensie  medycznym,  nie inwigilacji.  Ta  
pierwsza  opinia  psychiatrów  Ellert, Kryja  oraz  jej wzmocnienie  podobną  opinią psychologa  
Gorzel, która  pracowała  w oddziale  sądowym podczas  mojego  tam  pobytu,   wskazuje  
wyraźnie  na    tendencyjną  i  polityczną  interpretację w  duchu  stalinizmu  i  potem   posłużyła  
do    kolejnych  preparacji tzw.  biegłych .
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W  sprawie  tej zawiniła  Prokuratura  Rejonowa  Warszawa  Ochota,   która  ma  mnie  na 
sumieniu od  wielu  lat,  niedopuszczania postępowań karnych  przeciwko sieci  ERA oraz  
preparowania  umorzeń  także w  oparciu  o tę  opinię  psychiatryczną z  roku  2004.  Dlatego 
przeniosła  całe  postępowanie  do Prok.  Rej .w  Piasecznie   która nadzorowała  mnie  oraz  
postępowanie i  podstawiała  różnych  prokuratorów w  toku  tego   mafijnego postępowania  wg  
akt.
Działalność  samej  komisji  psychiatrycznej  ds. środków zabezpieczających  jest  bezprawna jak   
to wykazałam i  narusza w  skali  całej Polski  Kodeks  Karny oraz  inne  prawa:

• Rozdział XXIII Przestępstwa przeciwko wolności  Art. 189. § 1  KK 

PREPAROWANIE  OPINII    Art. 233. KK  § 4. 
PRZYMUSOWE LECZENIE  PSYCHOTROPAMI  ZE  SKUTAMI  UBOCZNYMI
Art. 156. § 1. 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH  OSOBOWYCH   DO CELÓW  POLITYCZNYCH  I  
PRZESTĘPCZYCH  Art. 266. § 1. 

POSŁUGIWANIE  SIĘ    INNYMI  SFAŁSZOWANYMI  OPINIAMI  PSYCHIATRÓW 
 Art.  273  w  zw. z  Art. 271  KK. 

 A także  łamanie  Praw  Człowieka      Artykuł 18       
MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I  POLITYCZNYCH  

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność 
posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz do 
uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii
lub przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i 
nauczanie.
KONSTYTUCJA  RP 

Art. 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich 
programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, 
których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, 
stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje 
utajnienie struktur lub członkostwa. 
Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. 
Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia 
oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. 
Art. 49. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić 
jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. 
Art. 53. 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 
Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i 
rozpowszechniania informacji. 

 Organ procesowy  lub inny  organ orzekający  musi  prowadzić  działalność albo  na  
podstawie  STATUTU  albo regulaminu.   Brak  jest    danych  o  nadaniu  komisji    
regulaminu  działalności.

(…..) Analizując przepisy prawa oraz praktykę stosowania środków zabezpieczających należy 
wyodrębnić dwie grupy przyczyn negatywnie wpływających na sprawność postępowania 
wykonawczego w zakresie detencji.         
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 Pierwsza z nich to przeszkody o charakterze faktycznym. Podstawową przyczyną materialną 
wpływającą na przewlekłość postępowań jest brak miejsc do wykonywania detencji. Liczba 
orzeczeń w tym przedmiocie systematycznie rośnie, czemu nie towarzyszy wzrost liczby miejsc w 
szpitalach. Dla przykładu, w 2004 r. Komisja Psychiatryczna wydała 286 opinii wskazujących 
miejsce wykonywania środka zabezpieczającego, w 2007 r. było ich już 1490. Rosnąca liczba 
niepoczytalnych sprawców(????)  wynika nie tylko ze wzrostu wykrywalności przestępstw, ale 
także zwiększonego zachorowania na choroby psychiczne, które stają się chorobami 
cywilizacyjnymi.( ??? rzekomo )

Co z Komisją Psychiatryczną?
Przewlekłość postępowania wykonawczego wynika również z obecnych zasad funkcjonowania 
Komisji Psychiatrycznej d.s. Środków Zabezpieczających. Na podstawie jej opinii sądy podejmują 
decyzje o stopniu zabezpieczenia oraz miejscu wykonywania środka. Sprawność postępowania 
sądowego w dużej mierze zależy więc od sprawności funkcjonowania Komisji, tymczasem jej 
status prawny – jako organu o scentralizowanym charakterze, rozpatrującego sprawy ze wszystkich
sądów w kraju, bez opinii którego nie można rozpocząć wykonywania środka zabezpieczającego – 
powoduje obstrukcję procesową.    W toku konsultacji społecznych sędziowie zajmujący się 
wykonywaniem orzeczeń karnych zgłosili szereg propozycji, których realizacja mogłaby 
pozytywnie wpłynąć na bieg postępowania. W skrajnie kategorycznych wskazywano na 
konieczność likwidacji Komisji, w innych sugerowano powołanie kilku komisji – celem 
zmniejszenia jej obciążenia, a także zdecentralizowania systemu umieszczania sprawców w 
zakładach leczniczych. Wskazywano na konieczność ustanowienia organu nadzorującego 
pracę Komisji. Wnioskowano też o ograniczenie jej kompetencji do rozpatrywania szczególnych, 
wywołujących wątpliwości przypadków, jak również do rozstrzygania sporów kompetencyjnych 
pomiędzy zakładami lecznictwa zamkniętego. Podnoszono, że zasadnym byłoby przekazanie 
Komisji uprawnień do decydowania o zmianie miejsca zabezpieczenia lub jego stopnia, z 
możliwością zaskarżenia takiej decyzji do sądu. Z analizy przytoczonych argumentów wynika, że 
zmiana statusu Komisji Psychiatrycznej staje się koniecznością. Rola Komisji, która wydaje opinię 
opierając się wyłącznie na opinii sądowo-psychiatrycznej, de facto ogranicza się do lokacji 
pacjentów w szpitalach. (  ….)

 Monika Zawadzka
Autorka jest sędzią, naczelnikiem w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa 
Sprawiedliwości

STATUT   KOMISJI  
Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu
ROK   2009 
Wytworzył:   Udostępnił:   Administrator AG  (2009-09-24 10:59:33)
Ostatnio zmodyfikował:  Administrator AG  (2012-08-22 11:07:54)

 Rozdział 1   Postanowienia  ogólne   § 1
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu, zwany dalej „Ośrodkiem", jest 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, 
poz. 1092), prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, dla którego podmiotem 
tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
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Rozdział 2 
Siedziba i obszar działania 
§ 2
1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Gostynin.
2. Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 3      Cele i zadania 
§ 3  Celem Ośrodka jest w szczególności zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnych i zindywidualizowanych świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie 
odpowiadającym aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, w celu zapobieżenia popełnianiu przez te 
osoby w przyszłości czynów zabronionych.
§ 4

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) wykonywanie orzeczeń sądów o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z 
umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w warunkach 
maksymalnego zabezpieczenia –  na  terenie  ośrodka  

2) wykonywanie obserwacji osób, w stosunku do których istnieje potrzeba wydania opinii o stanie 
zdrowia psychicznego w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych;
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów 
zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi 
zakłóceniami czynności psychicznych;                                               
4) wykonywanie badań psychologicznych i prowadzenie terapii psychologicznej;
5) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym dotyczących zaburzeń preferencji seksualnych;
6) wykonywanie ambulatoryjnych badań sądowo-psychiatrycznych na polecenie sądu lub 
prokuratury;
7) wykonywanie zadań administracyjno-kancelaryjnych w zakresie obsługi prac Komisji 
Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających.

Rozdział 4
Organy i struktura organizacyjna 
§ 5   Organami Ośrodka są:   1) Dyrektor;   2) Rada Społeczna.
§ 6  1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i 
reprezentuje go na zewnątrz.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie 
powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora jest 
Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, która jest powoływana przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia.
2. W skład Rady Społecznej wchodzi:
1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;
2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Ośrodku.
4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
§ 9   1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:
10) Biuro Komisji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających;

http://rops.bip.eur.pl/public/?id=87459

                                                                 28.



 Ośrodek realizuje zadania administracyjne związane z funkcjonowaniem Komisji Psychiatrycznej 
ds. Środków Zabezpieczających działającej przy Ministrze Zdrowia. Do naszego Ośrodka spływają
wszystkie wnioski z sądów dotyczące wskazania miejsca realizacji środka zabezpieczającego. 
Przygotowywane są również pisemne opinie Komisji dla sądów celem realizacji postanowień o 
leczeniu psychiatrycznym sprawców czynów zabronionych.
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej
 dr n.med. Ryszard Wardeński
 CZŁONEK  KOMISJI PSYCHIATRYCZNEJ  - i  to  on  najprawdopodobniej  preparuje  
opinie  będąc  na  miejscu w  ośrodku !

PRZYKŁAD    regulaminu 

Regulamin wewnętrzny Komisji Europejskiej
Na podstawie artykułu 249 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) Komisja jest 
zobowiązana przyjąć własny regulamin wewnętrzny w celu zapewnienia prawidłowego działania 
Komisji i jej służb.   Złożony z 29 artykułów dokument przedstawia organizację administracyjną 
instytucji, jej wewnętrzny proces decyzyjny, przepisy w zakresie bezpieczeństwa i dostęp do 
dokumentów …...

Regulamin pracy – akt normatywny ustalający wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie 
pracy oraz określającym prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z 
procesem pracy.  Regulując powyższe prawa i obowiązki regulamin pracy jest źródłem prawa pracy
o charakterze normatywnym, który obowiązuje u danego pracodawcy. Głównym celem regulaminu 
pracy jest szczegółowe sprecyzowanie praw i obowiązków pracodawcy i pracownika zgodnie z 
potrzebami danego zakładu pracy, dopasowując treść postanowień do charakteru prowadzonej 
działalności, do sposobu prowadzenia działalności charakterystycznych dla danego pracodawcy i 
rodzaju działalności. Regulamin pracy powinien być wydany u tych pracodawców, którzy 
zatrudniają co najmniej dwudziestu pracowników, a sprawy należące do przedmiotu regulaminu 
nie zostały uregulowane w układzie zbiorowym w wystarczający sposób.

STATUT Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu    § 9
2. Zadania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania 

komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz 
samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa 
regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

[DOC]Regulamin organizacyjno-porządkowy - Regionalny ...

www.rops-gostynin.pl/dokument/a10.08.2004r..doc
4) skład, tryb powoływania i zadania komisji psychiatrycznej do spraw ... 5) regulamin 
organizacyjno-porządkowy wykonywania środków zabezpieczających.

OTO  TEN  REGULAMIN
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA ZDROWIA1)  z dnia 10 sierpnia 2004 r. 
w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego 
przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu 
powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
Na podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy 
(Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje....

Odnośnie postanowienia  SSR  Aliny  Barańskiej z dnia  26 listopada  2008 o zastosowaniu  
środka zapobiegawczego , to jest  leczenia  psychiatrycznego. 
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Tendencyjne  postanowienie to,  bowiem  trudno  uznać , że doświadczony  sędzia  nie  zna  
przytoczonego  przeze  mnie  orzecznictwa  prawnego  i  kodeksowego, to ten  sam sztampowy   
komunistyczny  styl, powielający   preparacje  biegłych . Postanowienie  to cytuje  bez  związku z  
moją  sprawą  postanowienie  Sądu Apelacyjnego w  Katowicach z dnia  25 maja  2007  ( str  2 )  i  
jednocześnie  potwierdza  fakt  kradzieży  mojej strategii  corporate  identity  przez  sieć  Erę  Gsm.
Wyrywkowo cytuje treść  pism w sprawie  mojego  roszczenia  finansowego do sieci  Era.  Na  
stronie  5  tego  postanowienia znajduje się  dowód działalności  mafii  esbeckiej,  do której w 
Polsce  należą  wszelkie  firmy typu '  inkasso”  czyli zajmujące  się  obsługą  esbeskich  biznesów  
oraz  ich finansowych  struktur. A   mianowicie  jest  to fakt skontaktowania  się jakiegoś  
podejrzanego  radcy  prawnego  Tomasza  Niewińskiego z  firmy  ATH  Inkasso,z radcą  prawnym 
sieci  Era  i przekazaniem  mu z  naruszenia  Art.  266  pargrf 1  KK  mojej oferty  współpracy  
wraz z  dokumentacją. Na tej  5 samej stronie jest mowa  o  ścieżkach IP komputera  rzekomo  
mojego,  ale  niestety  korzystałam z  komputera w  Wojewódzkiej  Bibliotece  Publicznej  i  nie  
było  możliwy  zidentyfikowanie  mojej osoby z  tego powodu. 
 Na  stronie  8  tego  postanowienia   jest  inny  dowód  ma  poświadczenie  nieprawdy  przez  
Lubelską  Fundację  Rozwoju  należącą  do  wspomnianego Andrzeja  Kidyby,   że  rzekomo  
fundusz  ten nie  posiada  wolnych  środków  na wsparcie  ( jej)  firmy, które  oczywiście  posiadał.
Na tej samej  stronie   SSR  Barańska  cytuje   preparacje biegłych , o zwartym systemie 
urojeniowym (pomijając ' urojenia  'na tle  partii PZPR , tak   jakby partia  ta  nie istniała)
  pisze  także  o   niepodatności  na  perswazje  ,  nie  wyjaśniając  o jakie  perswazje chodzi, dalej  
o  tym, że  moja działalność rozszerza  się  na inne  zakłady  i osoby-  

- przy  czym termin' zakład ' oznacza  zakład  pracy  oraz  zakład  karny , których  i  jakich  SSR  
Barańska  nie określa,   dalej   pisze, że jestem  niepodatna  na  racjonalną  argumentację,  nie 
precyzując  czyją  oraz   jaką , że  próby  korygowania  moich przekonań   traktuję jako działania  
wrogie – przy  czym za  te  próby korygowania  moich przekonań należy  uznać  represje w  roku 
20o4 ,  czyli  osadzenie  mnie  na  obserwacji  psychiatrycznej w  Lublinie w  Szpitalu 
neuropsychiatrycznym  nas  skutek   okazania  uczuć  patriotycznych  oraz  wzięcia udziału w  
opozycyjnych demonstracjach  w  Lublinie   .  Dalszy  cytowany  bełkot z  preparacji  biegłych  nie
wymaga  komentarza. Opinia  psychiatryczna  nie  odbiega od tego  schematu. 

Na  stronie  9  tego  postanowienia  jest twierdzenie   o negowaniu  przeze  mnie  leczenia bez  
powołania  się  na skierowanie  na  takie  leczenie  lub przymus  leczenia.  Na stronie  12  jest  
mowa   o opinii  biegłego z dziedziny  badania  dokumentów  , jakiej mi  nawet  nie  okazano.  
Znając  jednak  proweniencję takich  biegłych w Polsce  oraz  ich  przestępczą  działalność,  nie  
dziwi  fakt  wystawienia  takiej  opinii  na moją  niekorzyść , pomimo,że  nawet    nie pobrano  
moich odcisków  palców na  okoliczność  tej  opinii , a w  dokumentach  nie  było  żadnych  moich 
danych . 
Na   stronie  14  SSR   Barańska  stwierdza, że   biegli  dysponują doświadczeniem  w  orzekaniu,  
które  pozwala  podzielić   ich  stanowisko, co  do  umieszczenia podejrzanej w szpitalu  
psychiatrycznym,  , że  dotychczasowa  linia  życia    podejrzanej ,  która  nie  podejmuje  żadnego  
leczenia ,  nie stwierdzonego    żadnym skierowaniem lub innym orzeczeniem.  Powołuje się  na  
pierwszą  komunistyczną  opinię z  roku 2004  psychiatrów z  Lublina  lekarzy Ellert  oraz  Kryja ,  
do  której brak  jest  zadawanych  pytań oraz  udzielanych  odpowiedzi, i  w której   jest  mowa  na 
stronie  7  o tym, że  rzekomo ja  sama  miałam  deklarować chęć  kontynuowania  leczenia  
ambulatoryjnego- tak jakby  to  leczenie  miało  przebieg  dłuższy, podczas  gdy przymusowo 
faszerowano  mnie  psychotropami  w oddziale  VII   w tym szpitalu w  Lublinie  w celu 
wymuszenia   tak  zwanego  badania, którego  konsekwentnie odmawiałam  przez  dwa  tygodnie. 
Samo zaś  ' badanie '   miało  charakter  przesłuchania  czyli  inwigilowania  mnie  przy drzwiach  
zamkniętych .    '  Sprawy  polityczne ' w  tej  pierwszej  politycznej  opinii z roku 2004  są  
podciągnięte  pod  zwarty  system  urojeniowy   i prześladowczy. 
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 Zastosowanie  psychotropów  miało  ponadto  na celu obniżenie  sprawności  intelektualnej  oraz  
wywołanie zaburzeń  psychicznych ,  aby  osoba  badana  czyli  ja ( i inne  osoby   badane w  taki  
sposób w Polsce  )   miała  ograniczoną  percepcję , na dowód  czego  preparuje  się  opinie  
psychologiczne , jak ta   spreparowana  przez  psycholog  Gorzel,  w której   wykazuje   przeciętny 
lub niski  iloraz  inteligencji  oraz  powiela    twierdzenia z  opinii  psychiatrów  Ellert  i Kryja.
  
Na  stronie 15  postanowienia  SSR Barańskiej   jest twierdzenie,że  czyny zarzucane  podejrzanej 
cechują  się  znaczną społeczną  szkodliwością, przez  co  należy rozumieć  społeczeństwo  mafii  
esbeckich   oburzonych  czepianiem się  ich  ,oraz  skorumpowanych  organów  wymiaru 
sprawiedliwości.   I dalej-  że  związku z tym,  niezbędne jest  przede wszystkim ochrona takiego 
społeczeństwa  przez  działalnością podejrzanej  i skierowanie jej do szpitala psychiatrycznego 
zgodnie z treścią postanowienia w  jak  najszybszym  terminie. 
Są  to dane z  udostępnionego  mi  wyciągu z protokołu  posiedzenia  Sądu  Rejonowego  dla  m.st  
Warszawy w dniu  26  listopada  2008. 

Na  tle  moich  danych  biograficznych  załączonych do niniejszego wniosku, postanowienie  to   
należy uznać  za  reprezentatywne  w całokształcie   politycznych represji . Nie  wiem,  ile  innych  
ofiar  ma   na sumieniu SSR  Barańska  i inni  sędziowie oraz  prokuratorzy  biorący udział w 
omawianym  postępowaniu,  ale  można  się domyślać, że  na pewną  nie  jedną  , za co ponoszą  
odpowiedzialność  na równi z  komisją  psychiatryczną  oraz  lekarzami.  
W  toku  odizolowania   mnie  jako  osobę agresywną  i  niebezpieczną   w  sądowym  oddziale  
psychiatrycznym w  Lublinie  na  podstawie  tego  postanowienia  oraz  opinii  komisji  
psychiatrycznej,  jako  nadzorca  występowała  SSR  Arletta Mierzwiak,  która  na podstawie  
preparacji  ordynatora  Rzepkowskiego   o  konieczności  dalszego leczenia,  przedłużała  mi pobyt 
na  przymusowym leczeniu  na  podstawie  okresowych ( półrcznych)    opinii   ordynatora 
Rzepkowskiego  .

KONKLUDUJĄC

Zawód  biegłego  sądowego  psychiatry w  Polsce  nie  ma  żadnego  uzasadnienia    i został  
stworzony  sztucznie  do  celów  politycznych  oraz   biznesowych. Choroby  psychiczne są  
chorobami   niezwykle  rzadkimi,  a  sztucznie  produkowane  statystyki  o  narastające  fali  tych  
chorób  mają  na celu  utrzymanie zarówno   psychiatrycznego biznesu  jak też  całego  aparatu  
represji.
Zauważyć  trzeba, że w Polsce w orzecznictwie  psychiatrycznym   brak jest  nawet  terminu
'  nerwica'  lub ' zaburzenia  nerwicowe', zaburzenia  psychonerwicowe   ,  czy  też  rozwojowe  
albo  na tle  niedorozwoju  organicznego , zamiast  takich rozpoznań    pisze się  masowo  urojenia  
lub  schizofrenia  , paranoja    lub psychoza.  

Brak tej  wiedzy podręcznikowej  jaskrawie  przebija  we  wszystkich opiniach  tzw.  biegłych , a  
jest  to  brak  stosowania  medycznych  terminów w  diagnostyce  , które  zawiera  ten  podręcznik. 
Stosuje  się    jakieś  terminy zamienne  spoza  dziedziny,  literackie  oraz  zawężone  praktycznie  i
nagminnie  do  urojeń oraz  agresji. Starannie  pomija  się  takie  określenia  i terminy  medyczne 
jak   psychopatia, patologia,  socjopatia,  ponieważ    wymagają  uzasadnienia  na tle społecznym  
lub właśnie  politycznym, poza  tym,   terminy  te  akurat  najbardziej  pasują  do  samego  
środowiska  psychiatrów w  Polsce.   Sama  paranoja  oraz  schizofrenia są  bardzo ciężkimi  
chorobami,  które  wymagają  długich  obserwacji  klinicznych oraz  wywiadów  środowiskowych ,
jakich się w Polsce  nie  stosuje.   Tępienie  poglądów  oraz  ideologii  czy też  filozofii 
zagrażającej istniejącemu  porządkowi ,zawsze było  przejawem reżimów  oraz  ustrojów  
totalitarnych.  
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Ludzie  ,jak  uprzednio  napisałam,  nie  mają w  ogóle  pojęcia  psychiatrii  ani też  o  psychologii ,
czerpią  wiedzę z    gazetowych  rubryk   typu' psycholog radzi  '  lub inna  wróżka  radzi,   i w  
czasie  badania  zleconego  na kimś  przez  jakiś  organ, osoba taka  ogranicza  się zwykle do  
najprostszej  obrony , mówią :'  ja  nie  nigdy  nie  miałem/   nie  miałam  żadnych zaburzeń  
psychicznych' ,  na co taki  biegły    bandyta odpowiada:  '  ja  jestem  biegłym psychiatrą a nie  
pan(  lub  pani  )  'i zamyka w  ten  sposób  gębę swojej  ofierze.

 Mając  na uwadze  powyższe,  należałoby w  ogóle w  Polsce zlikwidować zawód    biegłego  
sądowego psychiatry  i zastąpić go   biegłym  psychologiem, lecz  niestety , nawet  ta  dziedzina- 
jak  napisały dwie  autorki  psycholożki  o  badaniach  psychologicznych ,   wymaga   wdrożenia  
odpowiednich  standardów  jakości  oraz  kwalifikacji zawodowych.

 Podręcznik    jakim  jest    Schizofrenia'   Antoniego  Kępińskiego  Państwowe  Zakłady  Wyd. 
Lekarskich, rok  1972  , którą to  książkę  posiadam  jak  też  inne, a który jest   oparty  na 
radzieckim  Bilikiewiczu, widać  nadal obowiązuje, bowiem   do  jednostek  chorobowych  czyli  
urojeń  pod  które  podciągane  są  opinie  psychiatryczne  wliczone  są  objawy  opisane w  
artykule ' Polska w  szponach esbeków',  takie  jak  urojenia  o ludziach  ,którzy  organizują  się w  
spiski  oraz  kliki, a ich  sposoby  śledzenia  i  niszczenia  to  aparaty  podsłuchowe,  zaś urojenia  
pieniacze  ,to  wg Kępińskiego   poczucie  krzywdy,  które  jest  dominującym  uczuciem  u tych  
ludzi, a  wiara  w swoją  misję   walki  o sprawiedliwość chorzy  tacy  uważają  za  ideologię  
nadwartościową,  chorzy  tacy  są  postrachem  dla władz  (  SIC - władz  !)  wymiaru 
sprawiedliwości  a także instytucji społecznych  i redakcji,   potrafią  dotrzeć  nawet  do  wysoko  
postawionych osób  (  na przykład  do  sekretarza  KC  PZPR  albo do Breżniewa ) i wokół  swojej 
sprawy   narobić  szumu  na  cały  kraj ( w   obecnej  Polsce    jest to możliwe  tylko  przez  
program  pani Jaworowicz ) .   Dzięki  organom  władzy w Polsce  tysiące   ludzi  straciło  dorobek 
życia wg   dwóch poniższych  wypowiedzi. Dziwię się, że  ci pokrzywdzeni  nie zmasakrowali  
organu  władzy  odpowiedzialnego  za    okradzenie  ich. 

Gość: waldj IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.11.06, 13:31 
• zostałem okradziony przez państwo ,wpłacałem pieniądze przez wiele lat,jedną 

dziesiąta miesięcznej wypłaty.Teraz po denominacji z 33 tysięcy złotych za które w 
tamtych latach mogłem kupić małego fiata chcą mi wypłacić 3 zł 50 groszy.

• pink.pink   14.11.08, 12:56 
• Też zastanawiałam się nad tym czy jest jakaś szansa na walkę o swoje 

pieniądze??? Denominacja denominacją ale to kradzież w biały dzień. 
Pozostawiono nas z nędznym ochłapem nazwanym premią gwarancyjną. Co 
ona jest teraz warta? Z książeczki na której było ponad 120 tys. 
zostało 12 złotych plus premia to może na metr kwadratowy mieszkania 
wystarczy, a nie wiem czy dobrze zrozumiałam czyjąś wypowiedz że 
około 60 tys kiedyś to kawalerka kosztowała... 

 Kępiński  do  tych  urojeń  zalicza  'misje posłannicze  ',  takie jak   patriotyzm,religię,  misje  
polityczne  ,naukowe  oraz  artystyczne ,   miłość  do  Boga  jako  najwyższego  absolutu a  
urojeniami  pieniaczymi   określa walkę  o uzyskanie  sprawiedliwości,  co  wyjaśnia  statystyki  
chorych  psychicznie  oraz  budowy  wielu nowych  szpitali   psychiatrycznych w  PRL-u. 

Inny   komunistyczny  podręcznik    Lucjana  Korzeniowskiego  z  roku  1968  'Zarys  psychiatrii' 
( 'staliniak' ), w którym jest  przerażająca  wiedza  o  radzieckich    metodach leczenia,  na  przykład
nerwic  insuliną,  wyziębianiem  organizmu,   oraz  stosowaniem  morderczych  dawek  wielu  
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psychotropów,  z  których  do  dzisiaj  stosuje się  Pernazynę   czy  też Haloperidol  i   inne , w  
rozdziale  do  psychiatrii  sądowej podaje, co jest  współcześnie  stosowane,   na  podstawie  
stalinowskiego  kodeksu  karnego  art. 18  następującą  definicję: 

'Jeżeli w  chwili  popełnienia  przestępstwa zdolność rozpoznania  czynu lub pokierowania  
postępowaniem  była w  znacznym stopniu ograniczona, sąd  może  zastosować  nadzwyczajne 
złagodzenie  kary.' Artykuł  18 stosuje się  najczęściej do   takich przypadków  jak charakteropatie  

(  czyli  na  przykład  do  gangsterów), natomiast  przy  orzekaniu w  przypadkach  psychopatii 
powinniśmy stosować go  tylko  wyjątkowo, a  stosować  go  można  ,gdy  brak  jest  w nim  
motywów  takich  jak  chęć  zysku,  zemsty  oraz zadowolenia  seksualnego  ( co nie  dotyczyło  i  
nie  dotyczy  nadal  zwykłych  ludzi  ). 

Ten sam  komunistyczny podręcznik  Korzeniowskiego  podaje  na stronie  454, co także ma 
współcześnie zastosowanie : sąd  może  wezwać  biegłych lekarzy  jedynie dla  stwierdzenia,   czy 
zachodzi  wątpliwość  co do  poczytalności  oskarżonego  (   na  zasadzie  Dekretu  o  
Postępowaniu  Doraźnym  ).

Przy  takim stanie  rzeczy,  należałoby raczej  zrewidować  zakres  studiów    oraz  egzaminów  do 
specjalizacji  psychiatry  oraz  psychologa, wraz z   określeniem   specjalizacją  biegłego sądowego 
jakiej  nie  ma .  W Polsce  post  komunistycznej   ( a  de  facto  nadal  komunistycznej  tylko 
zamaskowanej  )  dziedziny  te  jako  newralgiczne , są  umyślnie  trzymane  na poziomie  króla  
ćwieczka .   Są   jednak  jakieś  jednostki  etyczne  , nieliczni lekarze prezentujący wysoki  lub  
dość  wysoki  poziom wiedzy   oraz  świadomości , jak  na  obecne realia,   które  mogłyby  być  
kadrami  naukowymi.   Problemem  jest jednak zagadnienie,  kto    miałby  dziedziny te  ruszyć   z  
posad,  dosłownie  i w  przenośni, skoro  ministerstwo  zdrowia  jest  ministerstwem antyzdrowia .

W  PRL- u  była cenzura  oraz  formalna  okupacja  przez  ZSRR , ale  były    obowiązkowe  
badania  RTG,  nie  było  gruźlicy  która  od  lat  jest znowu  plagą,  szczepienia  ochronne  dla  
dzieci  także  były  bezpłatne  i obowiązkowe,  ludzie  mieli  wczasy pracownicze , w szkołach  byli
dentyści,   była  jeszcze wybitna  przedwojenna  kadra  naukowa,    nie  było  wad  postawy  u 
dzieci a  teraz  są  powszechne  i  wiele  innych   'zdobyczy  socjalizmu',   jak  żłobki  i przedszkola 
a  teraz mamy same  mafie  i z   niszczenie  biologiczne  narodu  i  brak  jakiejkolwiek  kultury  , 
firmy  ochroniarskie  dla  esbeków  i ich klanów  rodzinnych  ,oraz  firmy  windykacyjne,  na 
wypadek  gdyby  ktoś  nie  spłacił w  terminie  złodziejom  pożyczki  oraz  ich  Krajowy Rejestr  
Długów  !!!

Trudno zatem wymagać  od    takiego patologicznego   ministerstwa  antyzdrowia , aby  dobrało  
odpowiednią  kadrę  naukową  psychiatrów  oraz  psychologów, skoro  pracują tam sami  
psychopaci i socjopaci  oraz agenci   reżimu. Może  nie  takiego  reżimu ,  jaki  był w  czasach  
stalinowskich,    ale  co cechach    tamtego  reżimu  którego celem  jest  utrzymanie się  przy  
władzy  dla   pieniędzy.   
Psychopatologia w    komuniźnie   to bardzo szerokie zagadnienie,  które w  różnym  stopniu na   
różne sposoby  dotyka różne  środowiska ,  i które wymaga   stosowania  takich pojęć  jak 
dekomunizacja  ( której  w Polsce   nie  było), deubekizacja, defraudacja  i  inne  '  zaszłości  
dziejowe' a także  marksizm, ateizm,  socjalizm czy  ta  nie  stosowania  eufemizmów czyli  
political  correctnes.
Tłumi  się   i  opluwa   jako  schizofreniczne  oszołomy  środowiska  politycznej  opozycji,  
nazywane w gazetach  faszystowskimi  nacjonalistami  (  nawet    tak się  określa  PiS  , partię    
liberalną  oraz  zachowawczą).  Jest to    język   politycznej  propagandy,    zaś  sama  propaganda 
jest dziedziną  naukową   , która  wymaga  obszernych studiów  politologicznych,  historycznych  
oraz  socjologicznych ,  wraz z  odpowiednim  światopoglądem. Jeśli  taki  biegły  lub zwykły  
psychiatra  jest umocowany  na  stanowisku  dzięki jakimś  układom,  to  nie  będzie  nigdy  
bezstronny ani  obiektywny .
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W  głębokim    komuniźmie  ,czyli w  epoce  PRL-u,  polityczne procesy  wytaczano  '  reakcji' ,
głównie Podziemiu  Narodowemu.  W  reżimie  sanacyjnym w  czasach    II  RP,     także  była  taka
' reakcja'    tłumiona  terrorem  oraz  Berezą . Jak widać,  zawsze jest  jakaś  reakcja  na   
niesprawiedliwy  społecznie  ustrój  , reżim  lub inną  dyktaturę  . Obecnie  jest  tłumiona  w  
psychuszkach  za pomocą  psychiatrycznego  aparatu  represji. Współcześnie  trudno  jest  mówić  
o  reżimie w  rodzaju  stalinowskiego,  ale  wiele  cech z  tego  reżimu  pozostało  jak też  
sprawdzonych  metod walki z  polityczną  opozycją.  Został  on znacznie zliberalizowany ,  można 
już  mówić  oraz  walczyć o  Prawa Człowieka,  wykazywać  naruszenia  tych  praw, co  nie  było  
możliwe z  PRL-u,  istnieją  już  podstawy  prawne  do walki  o te prawa, co można  nazwać 
demokratyzacją,   ale  aby skutecznie  o  te  prawa walczyć , trzeba   mieć  odpowiednią  wiedzę  
oraz  źródła  i znać  prawo, a tego  akurat  ofiary  psychuszek  nie  posiadają,  jak też  ogół 
społeczeństwa.   Dlatego można  manipulować  takim  'ciemnym   ludem'  za  pomocą  propagandy 
oraz  kreowania  autorytetów tych  lub innych biegłych ,   fasadą   haseł oraz  różnych  fasadowych 
instytucji  do spraw  praw  człowieka ,  wmawiać    ludziom, że  są  to  autorytety   posiadające  
wybitną wiedzę  oraz  kwalifikacje  zawodowe  oraz  moralne,  za  czym kryje się   socjotechnika   
dla  mas   oraz  mafia  polityczna  i ekonomiczna o cechach  przestępczości  zorganizowanej.
Do  gangsterów  zastosowanie  ma  psychologia  kryminalna a  nie  psychiatria. 

Przykład  kreowania autorytetu: 
Rozpoznanie powinien postawić lekarz, gdyż tylko on posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie
do rozpoznania i oceny nasilenia poszczególnych objawów.
Badania epidemiologiczne prowadzone na całym świecie wskazują, że w ciągu całego życia na 
depresję choruje ok. 17% populacji ogólnej  (?!?!?) Wśród osób zgłaszających się do lekarza 
pierwszego kontaktu 12-25% cierpi z powodu depresji, z czego połowa spełnia kryteria depresji 
umiarkowanej lub ciężkiej.  www.psychiatria.pl       Im  więcej depresji  tym więcej  kasy  !!!
Informacje tutaj zebrane pochodzą z pierwszej ręki, ale nie mogą oczywiście zastąpić porady 
lekarskiej. Nie pomogą też w samodzielnej walce z depresją. Przypominamy - depresja jest ciężką 
chorobą, która bezwzględnie wymaga pomocy psychiatry.

Wg  źródeł  humanistycznych DEPRESJĘ  POWINIEN  LECZYĆ  PSYCHOTERAPEUTA -
to nie  jest choroba , tylko stan  duchowy ! 
Synonimy do słowa humanistyczny:
bezkrwawy, cywilizacyjny, dobroduszny, dobrotliwy, humanitarny, kulturowy, litościwy, ludzki, 
łagodny, miłosierny, moralny, nierygorystyczny, obyczajowy, odrodzeniowy, pokojowy, 
przyjazny, renesansowy, samarytański, szlachetny, wielkoduszny, wyrozumiały,                               

Stanisław Ignacy  Witkiewicz 
Jak podkreślał Czesław Miłosz w Radiu Wolna Europa, Witkacy miał znakomitą intuicję dotyczącą 
totalitaryzmów.   W wizji pisarza nieuchronnie nadchodził świat pozbawiony tego, co stanowi o 
istocie człowieczeństwa: religii, filozofii, sztuki. 

Według profesora  Kępińskiego  oraz  jego  podręcznika, wpływ  na  występowanie  schizofrenii  
ma  gen  recesywny , z  czego wynika,   że  do  diagnozy  konieczne są badania  genetyczne  oraz  
środowiskowe,   jakich w Polsce  się  nie  przeprowadzało  nigdy. I dalej  pisze  profesor  
Kępiński,że    (…) '  na  jednym z  posiedzeń  Krakowskiego  Towarzystwa  Lekarskiego,   
Maurycy  Bronszajn,   mówił  o schizofrenizacji współczesnego społeczeństwa.   
Rzeczywiście,coraz  częściej obserwuje  się  narastanie  postawy autystycznej w  stosunku do  
otaczającego  świata  technicznego(   miał  wtedy  na  myśli   szczególnie   kraje    Europy 
zachodniej  i inne  ), ludzie w  związku w  tym  czują się  w nim samotni,  obcy,  niezrozumiani, 
znudzeni, odczuwają   dotkliwie  chaos    panujący w   otaczającym  świecie  oraz w nich samych . 
(…)   
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Może  więc  należałoby ustalić  na czym polegała  i polega taka schizofrenizacja w Polsce  ,  kto  za
nią  stoi ( stał) , oraz  kto  lub co się  za  nią  kryje? Nie  ma w  szkołach  żadnej  narodowej  historii
ani  literatury, nie  ma lektur  narodowych   i wielu  innych,  nie  ma  żadnej polskiej  kultury w   
mediach  poza  disco  polo  life, cenzurowani są  wybitni artyści  za  twórczość  o charakterze  
narodowym  i  patriotycznym  i  to na  najwyższym  światowym  artystycznym  poziomie, 
kreowany  świat  medialny to  świat   biznesu z   celebrytami  na czele  i do tego  świat  reklam oraz
getta  mentalnego. 
W  czasach  II  RP, okresie  międzywojennym,chorych  na  schizofrenię  było  może kilkuset, 
pomimo  dyktatury sanacyjnej  i  istniał  tylko  jeden zakład  leczniczy w  Tworkach. Po  II  wojnie 
światowej  oddano  dekretem sowieckiego  PKWN  na  potrzeby  leczenia  ofiar wojny  oraz  obozu
koncentracyjnego  na  Majdanku  maleńki dworek w majątku  Abramowice   , obecnie  Szpital  
Neuropsychiatryczny w  Lublinie  . W  czasach stalinowskich  rozpoczęto  budowę  oraz  
rozbudowę  tego  ' szpitala'   na  potrzeby radzieckiej  psychiatrii , o  której  mowa z  załączniku. 
Pobudowano  dość  prymitywne  staliniaki czyli  pawilony dla 'chorych psychicznie' ,   potem  
staliniaki  zamieniały się  kolejno  na  gomółczaki,    gierczaki,  jaruzelczaki  a   na  koniec w  
okrągłostołczaki.

Staliniaki  istniały aż do  roku 2005, potem je wyremontowano  i obecnie  są  to eleganckie  
pawilony  dla  klientów  ,   które  są   od  lat są  przepełnione  chorymi psychicznie,a w środku  jest 
ten sam  system   ' psychiatrycznej  opieki  zdrowotnej' , czyli  represji  i terroru   ,  podtrzymywany
statystykami  o  chorobie  cywilizacji , jaką  ma  być  rzekomo  schizofrenia.   Zamiast  badań  i  
wywiadów  medycznych  psychiatryczna  mafia  preparuje  i przepisuje  jeden  od  drugiego  te  
preparacje,  jeden  drugiego broni,  a w  razie czego  mają  do    pomocy  komisję  psychiatryczną,  
którą  straszą  swoje ofiary . Same  zaś  ofiary  mogą się poskarżyć  tylko w  internecie  a  
najczęściej tylko w domu  przed  rodziną. 
Co  to jest zatem  schizofrenia w  Polsce   i  ilu  naprawdę  jest prawdziwych  schizofreników?  
Przecież  Hitler  eksterminował chorych psychicznie  wraz z genami w  czasie  okupacji  
nazistowskiej, skąd  się  więc  biorą  te  potwornie  rozdęte  statystyki  o  narastającej  licznie 
chorych  ?   A  dla nielicznych chorych wystarczył niewielki dworek w  Abramowicach , obecnie  
zapuszczony  i chylący się    ku  upadkowi ,w  sąsiedztwie  sądowego  oddziału psychiatrii sądowej
?   I czy taki zorganizowany  instytucjonalny terror  to jest choroba  cywilizacji ?

Międzynarodowy  Trybunał Karny  w   Hadze określa  taką   zorganizowaną i   
zinstytucjonalizowaną  przemoc  oraz dyskryminację    jako zbrodnię  przeciwko  ludzkości .

                                  DISCRIMINATION   MADE  BY  INSTITUTIONS
MTK  Ściga zbrodnie  dokonane w sposób systematyczny lub na wielką skalę,...... 
prześladowania z powodów politycznych  lub    zinstytucjonalizowaną dyskryminacj  ę....  
Trybunał jest uprawniony do sądzenia osób fizycznych, a nie państw. .Prokurator 
Międzynarodowego Trybunału Karnego,  jeden z czterech organów Międzynarodowego Trybunału 
Karnego, pełniący funkcje śledcze i oskarżycielskie. 

Warto by więc  tam  napisać .

W  powyższym    kontekście,  należałoby  uznać a priori  działalność  komisji  psychiatrycznej  
oraz  biegłych  psychiatrów w  Polsce  za  zbrodniczą  i to  na wielką  skalę  ,oraz  zakazać  im 
działalności ,  jak  też      psychologów w  rodzaju  takiej Marii  Gordon z  Rakowieckiej.   Moją  
opinię  podziela  bardzo wiele  osób  oraz  źródeł  krytycznych.

Samo  zaś  kierowanie  do  takich  pseudo  biegłych  na  badania  przez  sądy  oraz  prokuratory  
jest zwyczajnym nadużyciem  . Organy te  ponoszą  taką  samą  odpowiedzialność  na równi z   
komisją  psychiatryczną  oraz  lekarzami  biorącymi  udział w  tym zorganizowanym procederze. 
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ZAKRES  ODPOWIEDZIALNOŚCI INNYCH  OSÓB

Na równi z  komisją  powyższa   odpowiedzialność  dotyczy ordynatora  Cezarego Rzepkowskiego 
z  oddziały  psychiatrii  sądowej w  Szpitalu Neuropsychiatrycznym w  Lublinie  (  oraz  innych  
ordynatorów  takich więzień w  całej  Polsce),  jak  też  współpracujących z  nimi  innych  lekarzy  
jak też  sędziowie  kierujący  swe  ofiary  na  podstawie  opinii  tej  komisji  do  tych zakładów.  
Czytali   i czytają  przecież  opinie  komisji    i widzą, że  brak  jest w niej  pieczątek  
imiennych  oraz  uprawnień, a zgodnie z  prawem  każde  orzeczenie  lekarza  oraz  zaświadczenie  
oraz  każda   opinia  musi   zawierać  pieczątkę  lekarza  oraz  nadane  uprawnienia.  Parafki w  
opinii  spreparowanej  dla  mnie , to  nawet jakieś  cyfry  6, 4  litera  W  i inne  nieczytelne znaki  
zamiast   imienia  i nazwiska. Wprawdzie  nie  jest  to   opinia  biegłego ,  ale  opinia  organu  która 
musi  zawierać  pieczątki,  a   powody  ich braku wykazałam  powyżej.
Wszyscy psychiatrzy w  tym systemie działają na zasadzie zmowy  środowiskowej,zachowują  się  
jak hieny   wyzute z  wyższych  uczuć  oraz  moralności,  bezlitośnie  trzymając  Bogu  ducha  
winnych  ludzi w  swoich więziennych  psychuszkach,    dla  zysku czyli  dla posady  oraz  pensji . 
Uchodzą  oni  za  autorytety w  dziedzinie  psychiatrii a  są  debilami  na  poziomie  
wynarodowionej   pluskwy ,  homo  sovieticus z  bagna  i kloaki  przestępczych  psychopatów i  
socjopatów  oraz  agentów  bezpieki.  Nie są  nawet  humanistami.
Trzymają  nawet ludzi latami w  izolatkach,  bez żadnej  rehabilitacji  oraz  innych  zajęć  
terapeutycznych  .W   Lublinie  dwie  takie  rzeczywiście chore  osoby  ( nie  wiadomo  dlaczego 
chore  )   są  cały czas  od  lat trzymane w  izolatkach w oddziale  psychiatrii  sądowej,  inne  ofiary
są  trzymane  latami tamże   z powodu  wieku !!! lub  braku  środków  do  życia  , na tej  podstawie,
że rzekomo  nie są   w  stanie    pokierować  swoim  życiem  . ( i inne  brednie zmyślane  dla  
zysku    w opiniach  tych  bandytów). Sytuacja taka  ma miejsce w  całej Polsce.                               

Dlatego  też   taki  autorytet  jak profesor   Kazimierz Jankowski  wyemigrował z  Polski do USA 
bo w  systemie  komunistycznym jego wiedza  oraz    poziom  moralny  i poglądy  na  psychiatrię,  
były nie  do  zaakceptowania  przez  aparat  reżimu.  Dlatego też  jego  publikacje  oraz  publikacje 
innych wielkich społeczników profesora  Kazimierza  Dąbrowskiego  ,największego  autorytetu  na
świecie w  psychiatrii    oraz  psychologii zostały wyrugowane ze studiów w Polsce,  bo aparat 
reżimu  nie  mógł  dopuścić  do krytyki tego  reżimu  przez  ofiary prześladowań  i represji  na  
podstawie oceny  klinicznej  postawy  pacjenta ,  objawów   depresji  czy też  załamania  
nerwowego  z  powodu  takiej  a nie  innej  rzeczywistości.

Lekarze w  Polsce  są  często  środowiskiem  patologicznym, nastawionymi  na  zysk ,
z  komercyjnym  podejściem do pacjenta jak do  klienta ,a nie do  jednostki ludzkiej, wrażliwej  na 
ból i cierpienie . W niektórych  szpitalach w Polsce  nawet  obcinali  ludziom zdrowe  nogi  dla  
zysków  oraz  kontraktów z  NFZ,   aby  utrzymać  się  w  zawodzie, do daje  ogólny pogląd  na  tę 
bezkarną  kastę.  Produkcja  kalek  oraz  ludzi  znerwicowanych  i  przez  to  agresywnych ,  nie  
mających  ujścia  dla  agresji  i  żalu  oraz wściekłości , zamyka  się w  działalności  takiej  
bezprawnej systemowej   komisji.  Zdolni są  lekarze w  Polsce  do  najgorszej zbrodni w  imię  
zawodowego  poplecznictwa  oraz  dla  zysków  i stanowiska,  zarówno biegli  psychiatrzy  jak też  
inni  biegli , bo  nie  istnieje w  Polsce  lekarskie  prawo  karne , ani  nawet  art. 231  KK  dla  osób 
wykonujących   pracę  zawodową  , w tym  specjalistów.  Posiadam    dodatkowe   obszerne 
opracowanie o zbrodniczej  służbie  zdrowia w  Polsce , które wprawdzie  nie  dotyczy  tej  sprawy 
,ale  dotyczy  tego  samego  środowiska, ponieważ   tzw. specjalizację w    komunistycznej  
psychiatrii w Polsce  można  uzyskać  bez  problemu , mając  inną  specjalizację  albo  zwykły 
dyplom lekarza medycyny,  dzięki  kolegom  profesorom .
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Dla  przykładu  zacytuję: 

LEKARZ  POBIŁ  PACJENTA  NA ŚMIERĆ  !    fakt.pl  4  lipca  2013
Lekarz brutal pobił bezbronnego pacjenta, przywiązanego do łóżka po operacji serca. Niedługo 
potem pacjent zmarł. Lekarz nie wiedział, że był świadek – kamera zarejestrowała całą napaść     
Coś potwornego! Tak pastwi się lekarz ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej opieki, dr 
Andrej Wotiakow nad 45-letnim mężczyzną, który dopiero co przeszedł operację serca. Najpierw 
lekarz coś mówi do pacjenta, a potem zadaje mu pięścią dwa silne ciosy – w szczękę i w klatkę 
piersiową w okolicy serca....
A TY? Dałeś już w mordę    lekarzowi?
Przepraszam Państwa za ten tytuł, ale zaczerpnąłem go z tygodnika „Wprost” (z 26.04.2009). 
Widnieje w samym środku okładki. Przeciętny nabywca prasy zauważył go z łatwością. I kto wie, 
może się nim zasugeruje? Jednak tytuł okładki ma tylko sygnalizować pewien problem i w ten 
specyficznie oryginalny sposób anonsować artykuł z „Wprost” pt. „Uwaga! Biją lekarzy”.  
 A więc wszystko jest w jak najlepszym porządku.Artykuł z „Wprost” traktuje o agresywnych 
zachowaniach pacjentów. Prawie, co drugi pracownik Służby Zdrowia zetknął się ze strony 
pacjentów z agresją słowną i fizyczną lub miał szczęście być potraktowany łagodnie, jedynie z 
najzwyklejszym chamstwem. Autorzy artykułu nie próbują dociekać przyczyn takiego 
zachowania pacjentów, poprzestają na statystycznym opisie faktów. 

Służba zdrowia leży, a on kupuje nowe BMW
5  czerwca  2013  fakt.pl     Śledząc ostatnie lata w polityce Bartosza Arłukowicza można wysnuć
dwa wnioski: ten polityk najbardziej lubi stanowiska i luksusowe auta. W ciągu ostatnich miesięcy 
minister zdrowia kupił sobie dwie nowe limuzyny: służbową do resortu i prywatną!

Nowy Sącz: w gabinecie lekarza orzecznika w ruch poszły pięści 
 gazetakrakowska.pl/Rynek Zdrowia   22 stycznia 2015 

W sądeckim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doszło do awantury. Lekarz orzecznik mówi, że
pacjent rzucił się na niego. Pacjent utrzymuje, że było odwrotnie i zamierza złożyć w prokuraturze
zawiadomienie o pobiciuW poniedziałek (19 stycznia) 47-letni mężczyzna stawił się w ZUS w
Nowym Sączu na konsultacji lekarskiej. Jak przyznaje w Gazecie Krakowskiej, od lat leczy się na
silną  nerwicę.  Pół  roku przebywał  na  zwolnieniu  lekarskim,  a  teraz  stara  się  o  rentę  z  tytułu
niezdolności  do pracy.Jak twierdzi,  podczas  przeprowadzania wywiadu psychiatra  rzucił  się  na
niego uderzając go pięścią w kark. Wcześniej lekceważąco wypowiadał się na temat jego choroby.

ŚWIDNICA 
Sprzedajni Lekarze Psychiatrzy  24 października 2004 
Nieuczciwi psychiatrzy bez skrupułów wystawiają fikcyjne zaświadczenia oskarżonym o poważne 
przestępstwa. Skazani nie trafiają do więzień, bo sądy muszą opierać się na absurdalnych nieraz 
opiniach lekarzy. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2004 roku reporterzy Superwizjera przyłapali 
na przyjmowaniu łapówek trzech psychiatrów – biegłych sądowych z różnych miast. Jak duża jest 
skala przestępczego procederu wśród lekarzy? 
Reporterzy Superwizjera w ciągu ostatniego półrocza 2004 roku kilkakrotnie udokumentowali 
przypadki korupcji lekarzy psychiatrów, którzy pracują także jako biegli sądowi.Wystawiają 
ekspertyzy, które sąd bierze pod uwagę podczas procesu. We wszystkich przypadkach lekarze mieli
na swoim koncie ekspertyzy dla osób, wobec których wysunięto poważne zarzuty i które dzięki 
opiniom biegłych wymknęły się wymiarowi sprawiedliwości. 
Toruńscy lekarze przez 15 lat wmawiali zdrowemu człowiekowi schizofrenię
Schizofrenia paranoidalna, urojenia hipochondryczne, autyzm, cechy rozpadu struktury 
osobowości, tok myślenia niedokojarzony, paralogiczny. A także paratymia i paramimia, czyli 
rozdźwięk między ujawnianymi emocjami i wypowiadanymi treściami. Mówiąc najprościej - kiedy
ktoś śmieje się w sytuacjach, w których powinien płakać.                                                         37.
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NASTAWIENIE DO ORGANÓW 
Zenon W. z Końskich nie mógł doczekać się wyegzekwowania wyroku  przywracającego go do 
pracy. Zdenerwowany napisał obraźliwe dla sędziego  pismo. Przeciwko W. – jako podejrzanemu o
znieważenie sędziego – wszczęto  śledztwo. Prokurator postanowił sprawdzić, czy mieszkaniec 
Końskich w czasie  pisania obraźliwego pisma był w pełni władz umysłowych. Badanie polegało 
na  rozmowie z podejrzanym. Biegli psychiatrzy – Jacek Musiał i Piotr Mistarz –  stwierdzili, że 
Zenon W. cierpi na zespół paranoiczny.  Sąd, powołując się na badanie, zdecydował wysłać Zenona
W., któremu groził  najwyżej wyrok w zawieszeniu lub grzywna, na przymusowe leczenie w 
szpitalu   psychiatrycznym. Żeby go tam umieścić, musiał dowieść, że czyn, jaki popełnił  W., 
charakteryzował się znaczną szkodliwością społeczną.  

PRAŁ BRUDNE PIENIĄDZE,  BO BYŁ NIEPOCZYTALNY 
„Gazeta Polska” dotarła do statystyki dotyczącej umorzeń postępowań z powodu  stwierdzenia 
niepoczytalności w śląskich prokuraturach. Dzięki takiej opinii  biegłych do więzienia nie trafili 
m.in. oskarżeni o pranie brudnych  pieniędzy, fałszerstwa, łapówkarstwo, sutenerstwo i czerpanie 
stałych zysków   ze stręczycielstwa. (….)   

 LATA 2000 ... 2001

Przy udziale tych samych pseudo-biegłych z Rzeszowa Krzysztofa Woźniaka (psychiatryczny 
oddział dzienny), Anna Mierzwińska Obara, zostaje dowieziony przez policję na badania 
psychiatryczne na które nie wyrażam zgody (w toku toczącego się przeciwko mnie postępowania ) 
Wychodzę z gabinetu. Zostaje wydany następny nakaz doprowadzenia mnie. Policja doprowadza 
mnie na badania. Psychiatra Krzysztof Woźniak szantażuje mnie, że jeśli nie będę z nim rozmawiał 
i udzielał mu odpowiedzi na durne pytania trafię do zakładu psychiatrycznego. Zostaję również, w 
tym samym dniu , doprowadzony do gabinetu Anny Mierzwińskiej Obara (przychodnia). Na 
miejscu dzwoniąc do Woźniaka, stwierdza czy aby nie powinna opiniować o chorobę psychiczną, 
ten stwierdza, że jest to sprawa rodzinna. Tydzień później dowiaduję się o decyzji doprowadzenia 
mnie do zamkniętego zakładu psychiatrycznego w celu sporządzenia opinii. Spędzam tam dwa 
miesiące, jednak opinia psychiatryczna nie stwierdza żadnych zaburzeń psychicznych!
Około dwóch tygodni później koszmar powraca. Znowu dostaję nakaz stawienia się na badania 
psychiatryczne. Zostaje doprowadzony przez policję. Znów szastasz; jeśli nie poddam się badaniu 
trafie do zakładu... Dyskusji nie podejmuje stwierdzam że nie miałem nigdy problemów 
psychicznych. Woźniak stwierdza że "nie będę zdrowy".Opinia zostaje jednak wystawiona dla 
sądu. Dwóch : niby "lekarzy psychiatrów" i "psycholog"( Grażyna Lachcik Pitucha), uzasadniając 
opinię swoimi, niczym nie popartymi urojeniami,  przypisywanymi chyba we wszystkich swoich 
opiniach ( proszę zwrócić uwagę na opinie nauczycielki powyżej, też pojawia takie sformułowanie)
- robią ze mnie „psychopatę” ...
Jestem młodym człowiekiem niewyobrażalnie zniesławionym, poniżonym i poniżanym. Jestem 
ofiarą poważnych nadużyć psychiatrycznych w świetle Polskiego prawa, a co gorsze sam nie widzę
żadnej możliwości pomocy sobie. Jestem typowym przykładem tego do jakich patologii prowadzą 
połączone procedury prawne (Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), stosowanych w stosunku 
do osób zdrowych psychicznie, w połączeniu z psychiatrią i przymusem psychiatrycznym! 

Byłem zmuszany do badań i szantażowany przez psychiatrów, zamknięty w zakładzie 
psychiatrycznym bez zgody, przetrzymywany przez ok. dwa miesiące. Po czym zwolniony z opinią
braku jakichkolwiek zaburzeń psychicznych! W prasie pojawiają się inne przykłady, chronionych 
przez prawo psychiatrów którzy dopuszczają się nadużyć tego typu Gazeta Wyborcza; 
"Przymusowe badania psychiatryczne są bezprawne" i wiele innych przykładów. Uważam, że 
prawo w stosunku do przymusu psychiatrycznego powinno się w Polsce zmienić. 
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W Niemczech zjawisko „naciąganych ekspertyz" praktycznie nie istnieje, ponieważ ujawnienie 
takiej ekspertyzy wiąże się z całkowitą i bezwzględną śmiercią zawodową lekarza. Jedynym 
wyjściem jest szukanie pomocy u osób zajmujących się takimi sprawami na co dzień mam tu na na 
myśli różne stowarzyszenia przeciwko przemocy psychiatrycznej. 
http://anty-psychiatria.blogspot.com/p/ktos-wmawia-ci-ze-musisz-udzielac.html

JAKA  KOMISJA  TAKA  PŁACA

POSTANOWIENIE    Dnia 22 stycznia 2013r.
Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie: 
Przewodniczący: SSA Robert Kirejew 
Protokolant: Agnieszka Przewoźnik
przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Krzysztofa Błacha
po rozpoznaniu w sprawie I. S. 
na skutek zażalenia wniesionego przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka (...) z/s w G., sekretarza 
Komisji Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia
na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 19 października 2012 roku, sygn. akt V K 
49/10  w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia
postanawia  …...............................                                                                                                       

UZASADNIENIE

W stosunku do I. S.stosowany jest środek zabezpieczający  w postaci leczenia w zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym, orzeczony przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział V Karny 
Zamiejscowy z siedzibą w Rybniku, w sprawie   o sygnaturze akt V K 49/10.   Sąd Okręgowy w 
Gliwicach, Wydział V Karny Zamiejscowy z siedzibą w Rybniku, postanowieniem z dnia 18 
września 2012 r. wystąpił do Komisji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających celem
wskazania zakładu psychiatrycznego o podstawowym stopniu zabezpieczenia, w którym będzie 
mógł być wykonywany w dalszym ciągu środek zabezpieczający wobec I. S..
Komisja Psychiatryczna do Spraw Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia z siedzibą 
przy (...) Ośrodku (...)w G.wydała  opinię dotyczącą miejsca realizacji środka zabezpieczającego 
orzeczonego wobec I. S., po czym Dyrektor Regionalnego Ośrodka (...)w G.  w imieniu Komisji 
wystawił rachunek opiewający na kwotę 382,26 zł „za zapoznanie się  i analizę dokumentacji 
sądowej oraz opracowanie i wydanie pisemnej opinii sądowo-psychiatrycznej dotyczącej 
wskazania miejsca realizacji środka zabezpieczającego (...)”  i przesłał ten rachunek Sądowi 
Okręgowemu w Gliwicach, Wydziałowi V Karnemu Zamiejscowemu z siedzibą w Rybniku.
 Sąd ten postanowieniem z dnia 19 października 2012 roku, sygn. V K 49/10, odmówił przyznania 
(...) Ośrodkowi (...) w G. wynagrodzenia tytułem wydania przez Komisję Psychiatryczną do Spraw 
Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia „...pisemnej opinii sądowo-psychiatrycznej 
dotyczącej wskazania miejsca realizacji środka zabezpieczającego...”.

Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie sąd ten wskazał, że rachunek jest bezpodstawny i nie może 
być uwzględniony, powołując się m.in. na to, że dokumentacja sądowa, z którą miano się zapoznać 
to jedynie odpisy opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowo-psychologicznej oraz postanowienia o 
zastosowaniu środka zabezpieczającego, wydana „opinia” nie miała charakteru ekspertyzy, nie 
wymagała posiadania wiadomości fachowych  i nie może być traktowana jako opinia biegłego w 
rozumieniu przepisów postępowania karnego, natomiast stanowi jedynie propozycję, ocenę, zdanie 
Komisji co do miejsca wykonywania środka zabezpieczającego, nie może być uznana za opinię 
sądowo-psychiatryczną ani inną opinię biegłych, przez co nieprawidłowe jest powoływanie się
w rachunku na przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. 

                                                                          39.



i nie mają w tej sytuacji zastosowania jako podstawa prawna przepisy § 7 i 8 tegoż rozporządzenia, 
do rachunku nie dołączono nawet stawek obowiązujących w Komisji stosownie do § 8 powołanego
rozporządzenia.
 W zaskarżonym postanowieniu wskazano również, że Komisja Psychiatryczna nie zapoznała 
się z całością dokumentacji leczenia psychiatrycznego internowanego I. S., a swoją opinię, za 
która zażądała niemal 400 zł, oparła głównie na danych statystycznych dotyczących ilości 
wolnych miejsc w zakładzie psychiatrycznym. (SIC) 

(  …)  Ponadto Sąd nie dopuścił dowodu z opinii biegłych, tylko zwrócił się o wskazanie miejsca 
wykonywania środka zabezpieczającego, bezzasadnie powołano się w rachunku na wydanie opinii  
w oparciu o akta sprawy, a nadto został on wystawiony przez główną księgową  i dyrektora 
Regionalnego Ośrodka (...)w G., gdy tymczasem sąd zwracał się o wskazanie miejsca detencji do 
Komisji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia.

 Sąd zaznaczył także, ze przyjęta w rachunku stawka zdecydowanie odbiega od nakładu pracy 
Komisji i znacznie przewyższa stawki wynagrodzenia za opinię sądowo-psychiatryczną, do 
wydania której niewątpliwie niezbędna jest wiedza specjalistyczna  (  SIC !  )
Sąd okręgowy wskazał, że brak jest podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie przepisów 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów 
przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym, a co za tym idzie również 
wskazanej w rachunku ustawy z dnia 23.12.2011 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.                                                                             
Na koniec Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że najistotniejszym w jego przekonaniu był fakt, że 
rachunek został wystawiony przez (...) Ośrodek (...) i podpisała go główna księgowa tego ośrodka, 
tymczasem usługę wykonała Komisja, a nie (...) Ośrodek (...), który nie zatrudnia przecież 
członków Komisji Psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających przy Ministerstwie Zdrowia  
(…...) 
NA  JAKIEJ  PODSTAWIE WYDAJE    KOMISJA  OPINIE  SKORO  NIE  POSIADA    STATUSU  
PRACOWNICZEGO  ???
Za wskazanie propozycji miejsca dalszego wykonywania środka zabezpieczającego, dokonane w 
trybie § 13 ust. 3 w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w 
sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do 
wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji 
psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1854), Komisji 
Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia - wynagrodzenie 
nie przysługuje.                                   Teza pochodzi z portalu www.orzeczenia.ms.gov.pl
 
TRYB  powoływania.

2. Członków Komisji, w tym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, 
powołuje na okres 5 lat minister  właściwy do spraw zdrowia.

TRYB  to inaczej SPOSÓB - nawyk , norma ,  fortel  ,trik , sztuczka ,  polityka,  panaceum  
ratunek, recepta, reguła, remedium, reżim,   podstęp, monopol, metodyka , środek  zaradczy  -  
środek  uniwersalny,   antidotum -   itp.  wg słownika  synonimów.

powołać — powoływać 

1. «wyznaczyć kogoś do pełnienia jakiejś funkcji lub do objęcia stanowiska»
2. «ustanowić, stworzyć, zorganizować coś»
3. «wezwać kogoś do pełnienia służby wojskowej»
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Pierwszym  powołującym był   polityczny  przechrzta   Marek Zbigniew Balicki (ur. 29 września
1953 w Słupsku) –  polityk, minister zdrowia w gabinecie  aparatu  mafii  i reżimu   PZPR  Leszka 
Millera , skakał  po   wszystkich  partiach  gdzie  się  tylko dało  , dla  kasy  oraz  synekury  
politycznej, to  on podpisał  w.w  rozporządzenie , które  mu  ten aparat  podsunął  !!  15 lipca 2004
przyjął propozycję kierowania resortem zdrowia w rządzie Marka Belki (zastąpił Mariana 
Czakańskiego) i zaraz  potem  podpisał  rozporządzenie.   Określa się również jako zwolennik 
depenalizacji posiadania niewielkiej ilości narkotyków na tzw. własny użytek , czyli do  
prywatnego narkotyzowania się.  

CHARAKTERYSTYKA  dokumentacji  medycznej  z  mojej  internacji uzyskanej w dniu 23 
marca  2015  r. w  Sekcji Statystyki Medycznej  i Dokumentacji Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w  Lublinie, ul.  Abramowicka  

1.  Pierwsze   tzw. badanie  stanu psychicznego pacjenta w  oddziale  psychiatrii  sądowej o 
wzmocnionym  zabezpieczeniu  w dniu 6 i 7  maja  2009,     nie zawiera  żadnych  pytań  ani 
notowanych  odpowiedzi,   co  już  podważa  wiarygodność  tego  dokumentu  jako  opinii  
biegłego specjalisty, wykazuje  charakterystyczny styl   i poziom  rutynowych szablonów  i 
schematów pojęciowych, słowotwórstwo  ,  typową  dla  tego  typu opinii stylizację  psychiatryczną
oraz sprzeczności  i niekonsekwencje ,  do  których należą  przypisywanie   mojej  osobie  ( oraz  
innym ofiarom)  ' negowania  choroby'  ( nie wiadomo jakiej  i w jaki  sposób  negowanej ) , 
'bezkrytycyzm w  ocenie  stanu zdrowia '  (  nie  wiadomo jakiego zdrowia)  ,' system urojeń 
prześladowczych',  'z  tendencją  do  ich  ekspansji ' ( nie  wiadomo na jakim tle ), z   jednoczesnym
stwierdzaniem, że  ja   jako  osoba 'badana', zachowuję  orientację  we wszystkich kierunkach 
zachowania, ' wypowiedzi  składne',  'brak przeżyć  omamowych',   'dostosowanie w zachowaniu'- 
które  to   określenia  stoją w  rażącej  sprzeczności ' , gdyż  jedno  wyklucza  drugie.Nie można  
być jednocześnie  dostosowanym  oraz  urojeniowym,   nie wykazywać  przeżyć  omamowych  i 
wykazywać  je  zarazem  czyli  urojenia,  które  są  częścią  składową  przeżyć  omamowych  czyli 
objawów wytwórczych.  Typowość  tej  frazeologii  pseudo - psychiatrycznej wskazuje  na  brak
zasobu słów czyli  ograniczoność  umysłową ,  a  także  na  tendencyjność  i umyślność  ich 
stosowania. 

Synonimy do słowa składny:

adekwatny, bez zarzutu, bezbłędny, biegły, czytelny, dobry, dobrze ułożony, dobrze w czymś zorientowany, 
dokładny, dopasowany, fachowy, foremny, geometryczny, gładki, harmonijny, jasny, klarowny, koherentny,
kombinowany, kompetentny, komunikatywny, konsekwentny, krągły, kształtny, kwalifikowany, logiczny, 
metodyczny, miękki, miodopłynny, mistrzowski, należyty, nienaganny, odpowiedni, okrągły, optymalny, 
perfekcyjny, planowy, płynny, poprawny, porządny, potoczysty, prawidłowy, profesjonalny, 
proporcjonalny, przejrzysty, przemyślany, przepisowy, przyzwoity, regulaminowy, regularny, rutynowany, 
rzetelny, sensowny, składany, składowy, skoordynowany, spójny, sprawny, stosowny, swobodny, 
symetryczny, systematyczny, udatny, ułożony, umiejętny, uporządkowany, właściwy, wprawiony, wprawny,
wykwalifikowany, wykwintny, wyrobiony, wyszukany, zborny, zgrabny, zharmonizowany, złożony, 
zorganizowany, zręczny, zrozumiały, zwinny, 

Do objawów wytwórczych zaliczamy: 
-urojenia, czyli nieprawdziwe sądy, o słuszności których człowiek jest w pełni przekonany, i 
których nie zmienia, pomimo oczywistych dowodów ich nieprawdziwości;
-omamy, czyli wrażenia zmysłowe (np. wzrokowe, słuchowe, smakowe, węchowe czy dotykowe), 
które powstają bez bodźca działającego na któryś ze zmysłów;
-rozkojarzenie myślenia (tj. rozpad logicznego myślenia);
-podejrzliwość (nie mającą uzasadnienia w obiektywnej sytuacji chorego);
-pobudzenie (bez obiektywnych przyczyn);
-wrogość (kiedy występuje ona w codziennych, zwykłych sytuacjach i nie ma obiektywnego 
uzasadnienia);                                                                                                                                   41.
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http://synonim.net/synonim/kwalifikowany
http://synonim.net/synonim/kszta%C5%82tny
http://synonim.net/synonim/kr%C4%85g%C5%82y
http://synonim.net/synonim/konsekwentny
http://synonim.net/synonim/komunikatywny
http://synonim.net/synonim/kompetentny
http://synonim.net/synonim/kombinowany
http://synonim.net/synonim/koherentny
http://synonim.net/synonim/klarowny
http://synonim.net/synonim/jasny
http://synonim.net/synonim/harmonijny
http://synonim.net/synonim/g%C5%82adki
http://synonim.net/synonim/geometryczny
http://synonim.net/synonim/foremny
http://synonim.net/synonim/fachowy
http://synonim.net/synonim/dopasowany
http://synonim.net/synonim/dok%C5%82adny
http://synonim.net/synonim/dobrze+w+czym%C5%9B+zorientowany
http://synonim.net/synonim/dobrze+u%C5%82o%C5%BCony
http://synonim.net/synonim/dobry
http://synonim.net/synonim/czytelny
http://synonim.net/synonim/bieg%C5%82y
http://synonim.net/synonim/bezb%C5%82%C4%99dny
http://synonim.net/synonim/bez+zarzutu
http://synonim.net/synonim/adekwatny


2. Obserwacje  bieżąca-  spreparowane   była  przez  C.Rzepkowskiego   w  jego  gabinecie, 
tylko  23  takie  rzekome  obserwacje , na  ponad  dwa  lata  codziennych  obchodów  po salach 
chorych  i zadawania  tych samych  pytań ::  jak się  pani / pan czuje?  -   co u  pani  / pana słychać?
no jak  tam? -  typowe  pytanie  C .Rzepkowskiego. 

 W ciągu ponad  2  lat  ani  razu  nie  zauważyłam,  aby  on  oraz  inni  lekarze  oraz  personel 
medyczny  wędrujący  po  salach    około  godziny 10  rano, notowali    wypowiedzi  więźniów 
oddziału sądowego , jak  też  zadawane im  pytania,   poza  notowaniem  problemów 
somatycznych. 

Kilkanaście  sal  oraz  kilkadziesiąt  osób , każda  coś  mówi  o sobie  do  grupy   lekarzy  oraz  
personelu medycznego,  czego  nikt  nie notuje, skąd się  zatem wzięły te  obserwacje , które  na 
dodatek  stoją w rażącej  sprzeczności z  codziennymi  obserwacjami  pielęgniarek  ?   
Z  obserwacji  C.Rzepkowskiego wynikają  liczne  problemy  z  moją  osobą  i konflikty rzekomo  
przeze  mnie  powodowane a z  obserwacji  pielęgniarek wynika  osoba dostosowana,   składna, 
grzeczna  i opanowana  !  Pielęgniarki  rzeczywiście  mają   możliwość  obserwowania  osób  przez
oszkloną  dyżurkę  oraz    monitoring  w  salach  oraz   na korytarzu  cały dzień, i w  ich  ocenach  
brak jest  potwierdzenia  wymysłów  Rzepkowskiego ,  które  zakreśliłam w  tekście.
Do stałych  szablonowych  zwrotów   stosowanych  bez  żadnego uzasadnienia względem  
wszystkich ofiar  psychiatrycznego systemu w Polsce   należą  takie  zwroty  oraz  sformułowania   
jak :   niekrytyczna,  niekrytyczny ,  emocjonalnie  angażujący się w  wypowiadane  treści  -  gdyż  
wg tych  zimnych  psychopatów ,okazywanie  uczuć  oraz  emocji jest  przejawem urojeń  oraz  
jakiegoś  zboczenia.  Rzeczywiście , tylko  zimny psychopata  jest w stanie  w  swoim  gabinecie  
bez  świadków  preparować  na zimno  taki  stek pomówień  oraz  wymysłów  jak  Rzepkowski  i 
inni  mu podobni,    kreując  obraz  osoby  agresywnej,  powodującej konflikty  nie  potwierdzone  
przez pielęgniarki  !
Dla  przykładu, aby  stwierdzić  czy  osoba  jest  niedostosowana,  należy opisać  sytuację  oraz  
okoliczności,  które  wskazują na  niedostosowanie  się do  regulaminu,  poleceń, zaleceń  bądź   
innych  wymagań,  podobnie  jest ze  stwierdzeniem  braku  krytycyzmu  czy  też  roszczeniowości.

 Kilka  przykładów  szablonowych  zwrotów  stosowanych  przez  Cezarego Rzepkowskiego 
( a także przez  wielu  innych  psychiatrów ) w  ich  preparacjach, odzwierciedla  ten sam poziom   
psychomanipulacji   oraz  maniakalnego systemu indukowania  stosowanego przez  takich  
psychopatów,  który  polega  nad dosłownym  fałszowaniu  danych  poprzez  ich  tworzenie  w  celu
kreowania  odpowiedniego wizerunku osoby agresywnej i  zaburzonej społecznie,  co  ma 
uzasadniać  przymusowe  leczenie psychiatryczne. Analiza    rzekomego badania  oraz  obserwacji  
bieżących    spreparowanych  przez  ordynatora  Rzepkowskiego  , dostarcza  takich właśnie 
wniosków. 
(….)  Współczesna psychologia społeczna odróżnia manipulację od wpływu społecznego. Wpływ 
społeczny rozumie się jako oddziaływanie jednostki lub grupy osób, które ma doprowadzić do 
zmian w zachowaniach, doświadczeniach i emocjach innych ludzi. Wpływ społeczny może mieć 
zarówno wydźwięk pozytywny, jak i negatywny. Psychomanipulacja bywa często porównywana do 
takich zjawisk, jak: pranie mózgu, propaganda, indoktrynacja, kontrola umysłu, perswazja czy 
indukowanie uległości. Manipulację definiuje się jako planowe i intencjonalne działanie, podczas 
którego wykorzystuje się wiedzę o mechanizmach wpływu społecznego dla odniesienia korzyści 
osobistych, ekonomicznych czy politycznych.

Czym jest psychomanipulacja?

oprac. Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji

Szeroko rozumiana psychomanipulacja, tj. manipulacją sferą poznawczo-emocjonalną człowieka, 
jest niemalże powszechna. 
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Pewne jej formy, spotykane np. w reklamie, handlu czy polityce są (do pewnego stopnia) 
akceptowane społecznie. Inne z kolei; takie, jak oszustwa, szantaż, wyłudzenie pieniędzy, 
maltretowanie psychiczne - nie tylko spotykają się ze społecznym potępieniem, ale również 
podlegają odpowiednim kategoriom prawnym.

Gwoli ścisłości, pojęcie "psychomanipulacja", o raczej negatywnym wydźwięku na gruncie relacji 
interpersonalnych, różnicujemy od takich, jak "wychowanie", "resocjalizacja", "terapia", 
"psychoedukacja", których deklarowanym i faktycznym celem jest przede wszystkim dobro 
wychowanka, pacjenta, czy uczestnika zajęć. Niestety zdarzają się takie oddziaływania, które pod 
pozorem "wychowawczych", "terapeutycznych" bądź "edukacyjnych" celów, faktycznie 
ukierunkowane są głównie na dobro ich realizatora (w postaci np. zysków finansowych, 
zaspokojenia wybujałej potrzeby władzy) - bez względu na dobro adresata.   Psychomanipulacja, 
jaką znamy z opowiadań lub autopsji, może mieć miejsce w gabinecie niegodziwego 
psychoterapeuty, który specjalnie przedłuża terapię i uzależnia pacjenta od dalszych sesji w celu 
osiągnięcia zysków finansowych, nie bacząc przy tym na rzeczywiste dobro pacjenta, tj. zdobycie 
umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. 

BEIGŁY  PSYCHIATRA  JAKO  AUTORYTET

(….)Reguła autorytetu to jedna z zasad wpływu społecznego, które wyróżnił Robert Cialdini, 
profesor psychologii Uniwersytetu Stanowego w Arizonie. Polega ona na większej skłonności do 
posłuszeństwa osobom, które uważa się za autorytety. Czasem jednak ulega się jedynie pozorom i 
atrybutom wysokiego statusu, koncentrując się na pozamerytorycznej wartości przekazu. Ludzie 
mają bowiem tendencję do zwracania uwagi na to, kto i jak mówi, a mniej zważają na to, co mówi. 

Cytaty  ze strony  1 'badania'  przeprowadzonego  przez  ordynatora  Rzepkowskiego  w dniu 
7  maja  2009:

. ...pacjentka w stanie  napięcia w  nieco skróconym dystansie,wypowiedzi  (jakie  i czego dotyczyły
brak danych)  wskazują  na  obecność urojeń  prześladowczych(  nie  napisał  niestety,  o jakie  
urojenia  prześladowcze chodzi  i  na  jaki  tle) – z  tendencją do  ich  ekspansji. 

 

KOMENTARZ  dotyczący użytej  przez Cezarego Rzepkowskiego manipulacyjnie 
terminologii: 

3. Skrócony dystans: 

Czego najbardziej nie lubię podczas spotkań trzeźwiejących alkoholików, to tego ich wzajemnego 
obściskiwania się – zwierzyła się kiedyś jedna z terapeutek odwykowych, a zaznaczam, że była to 
dobra terapeutka. - Drażni mnie ta ich bezpośredniość i potrzeba bliskiego kontaktu, także 
fizycznego.  Jest to po prostu tak zwany skrócony dystans, i można nawet powiedzieć, że dość 
charakterystyczny dla osób, które wykazują objawy uzależnienia alkoholowego. Toteż z głowie 
lekarza, do którego zwraca się jakaś osoba z dolegliwościami, których źródło jest niejasne i trudne 
do ustalenia, powinno już w tym momencie zapalić się czerwone światełko. Lecz jednocześnie – 
niestety – sprawa nie jest aż tak prosta, jak by się wydawało. Co nie znaczy, że ów skrócony 
dystans rzeczywiście nie jest jakimś objawem charakterystycznym. A kryje się za tym po prostu 
głęboka potrzeba szczerości, serdecznej szczerości, choć może niezbyt uświadomiona w niektórych 
przypadkach. Jednym słowem – jest to głód uczuć.

Nasze codzienne życie – osobiste, społeczne, zawodowe - wtłoczone jest w ramy pewnych 
określonych konwenansów. Czasami te konwenanse przeradzają się po prostu w zakłamanie. 
Człowiek, który musi tańczyć jak mu zagrają, w pewnym momencie pęka. Nie jest w stanie tego 
znieść i zaczyna się ucieczka.   Jednym z takich kanałów, w które wpada uciekający, jest 
uzależnienie. 
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Na początku wydaje się ono wentylem bezpieczeństwa – grill, piwko, internet, seks „bez 
zobowiązań”, hazard, itp. itd. Świat zbyt silnie napiera, jest coraz więcej wymagań, z którymi 
trzeba sobie radzić samemu, odpowiedzialność zaczyna człowieka przerastać, więc chyba należy 
mu się chwila wytchnienia i otuchy - przekonania, że przecież nie jest tak źle, że tak naprawdę to 
jesteśmy wspaniali, i tylko nie mamy warunków, by to pokazać.

Elżbieta Nowak   psychoterapeuta

4.Urojenia  prześladowcze  należy  zawsze  opisać,  wymienić ich  podłoże  oraz  objawy.  Skoro  
nie ma takiego  opisu  oraz  danych,  nie ma także  żadnych urojeń  .

Spreparowane w  gabinecie  lekarskim  przez  ordynatora  Rzepkowskiego  rzekome  
obserwacje  bieżące.  

5. Dorobiony wpis z dnia  01.06.2009   godzina  11:  52    - o tej godzinie   nie  ma  obchodów  po 
salach,  ale  po godzinie 10  rano  najpóźniej  do  11 -tej , co świadczy  o  tej  oraz  innych  
preparacjach .
Treść  wpisu  : Pacjentka  nadal bardzo  roszczeniowa,  bezkrytyczna w ocenie  stanu  zdrowia, 
napęd nieco  mniejszy,większość  czasu  wypełnia pisaniem  pism do  rożnych instytucji  . Pisma 
kierowane do  personelu  odzwierciedlają zaburzenia  myślenia  zwłaszcza w zakresie  procesu 
wnioskowania, oraz  oddzielania  informacji   mniej  istotnych   do ważnych, co  ma  istotny 
destrukcyjny wpływ  na  logikę. 

KOMENTARZ  dotyczący użytej  przez Cezarego Rzepkowskiego manipulacyjnie 
terminologii w  tym  wpisie  :

Roszczeniowość  jako  psychiatryczny szablon: 

Trudny pacjent – określenie jednej z kategorii pacjenta, wyróżniającego się pod względem relacji 
na linii pacjent - lekarz/zakład opieki zdrowotnej . Trudny pacjent jako zjawisko może być 
rozpatrywane w kategoriach medycznych, socjologicznych oraz psychologicznych. Jako zamiennik,
lecz również uzupełnienie definicji stosowane jest pojęcie pacjenta niekochanego szczególnie w 
ujęciu psychiatrycznym.  Trudnym pacjentem może być określony pacjent, którego kontakt z 
lekarzami lub innymi pracownikami służby zdrowia jest problematyczny albo nawet przeradza się 
w gorący lub zimny konflikt. Pacjent taki może działać świadomie, kierując się swoimi 
przekonaniami co do interesu własnego lub też nieświadomie determinowana przez niezależne od 
niego czynniki (jak np. silny ból lub stres). Może być też to osoba, której oczekiwania kierowanych 
względem lekarza lub innego pracownika służby zdrowia przekraczają przyjętą normę 
(roszczeniowość). Pacjenci tego typu wykazują niekiedy zaburzenia psychiczne lub  
psychosomatyczna (bardzo duża nadwaga), co powoduje że wymagają oni całościowego podejścia.
Wyróżnianymi źródłami konfliktu pomiędzy pacjentem a lekarzem są:

• konflikt interesu  ,   brak spełniania oczekiwań ze strony lekarza
• brak realizacji potrzeb pacjenta  ,  niewłaściwa postawa lekarza lub pacjenta
• złe nastawienie pacjenta (uprzedzenia)   ,  brak komunikacji (np. inny język)
• różnica wieku oraz inne różnice społeczne

Do obiektywnych powodów konfliktu można tym samym zaliczyć: niespełnianie podstawowych 
oczekiwań, błędy w działaniu lekarza (komunikatywne, zarówno przed jak i w trakcie wykonywania
usługi medycznej), źle prezentujące się miejsce. 
Natomiast do subiektywnych zaliczyć można psychiczne nastawienie pacjenta, oczekiwania 
dodatkowe (wyobrażenia), czynniki osobowościowe (np. agresywność) czy zdrowotne (np. 
niepełnosprawność).
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Za trudnego pacjenta nie może uchodzić taki, którego podstawowe potrzeby wynikające z 
posiadanych praw nie są spełnione, jak np. złe i wulgarne traktowanie przez lekarza lub innego 
pracownika służby zdrowia, niehigieniczność miejsca realizacji usługi medycznej, widoczny brak 
wiedzy i profesjonalizmu .
 
Roszczeniowy pacjent…
Czasami w kartach pacjentów można znaleźć zapiski, że:
– pacjent jest roszczeniowy, – pacjent się domaga, – pacjent krzykiem wymaga, – pacjent głośno 
wyraża swoje pretensje - a nawet: – rodzina pacjenta domaga się podania leku x….
Często jest tak, że chorzy proszą o podstawowe badania (które powinno się zrobić , ale ich nie 
zrobiono – to wychodzi w trakcie procesu) albo proszą o środek uśmierzający ból.
Bo niestety pacjent często cierpi niepotrzebnie, brak jest bowiem standardów leczenia bólu.

Takie refleksje nasuwają mi się po przeczytaniu artykułu 
 pt: W polskich szpitalach pacjenci są torturowani.       
Autor:  www.medyczneprawo.pl

Bezkrytyczna w ocenie  stanu  zdrowia – oznacza to samo ,  co brak poczucia  choroby: 

6. POCZUCIE CHOROBY 
Postrzeganie własnej choroby a poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie osób przewlekle 
chorych
Jarosław Sak1, Mirosław Jarosz2,3, Jerzy Mosiewicz4, Dariusz Sagan5, Michał Wiechetek6,
Jakub Pawlikowski1, Anna Włoszczak-Szubzda2,3, Elżbieta Olszewska7

1 Zakład Etyki i Filozofi i Człowieka, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 2 Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w 
Lublinie  3 Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
4 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 
Uniwersytet Medyczny  w Lublinie  5 Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie  6 Zakład Psychologii Społecznej i Psychologii Religii, Wydział Nauk 
Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin  7 Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie
Streszczenie
Wprowadzenie. Z perspektywy zdrowia publicznego bardzo istotnym zadaniem jest ustalanie 
związków pomiędzy postrzeganiem przez pacjentów własnej choroby a ich predyspozycjami do 
podejmowania zachowań prozdrowotnych. Ocenę gotowości do podejmowania takich zachowań 
umożliwia Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia  (MHLC).

Cel pracy. Celem pracy jest określenie sposobu postrzegania przez pacjenta jego własnej choroby 
oraz relacji tego obrazu  do przekonań o odpowiedzialności za stan swojego zdrowia.

Materiał i metody. W badaniu udział wzięło 237 osób hospitalizowanych z powodu różnych 
schorzeń przewlekłych (122 kobiety i 115 mężczyzn). Do badania zostali włączeni pacjenci w 
przedziale wiekowym od 18 do 90 roku życia. Średnia wieku osób badanych wynosiła 59,22 (SD = 
14,27). W badaniu zastosowano: Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli
Zdrowia (MHLC) autorstwa K. i B. Wallstonów oraz DeVellisa w polskiej adaptacji Z. 
Juczyńskiego oraz Skalę Wyobrażenia i Percepcji Choroby (IPIS) skonstruowaną przez J. Saka.

Wnioski. Osoby przewlekle chore leczone w warunkach szpitalnych postrzegają własną chorobę 
przede wszystkim przez pryzmat destrukcji sfery fizycznej.
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 Pacjenci przejawiający większą odpowiedzialność za własne zdrowie postrzegają swoją chorobę 
jako mniej dolegliwą zwłaszcza w aspekcie utraty motywacji do ukierunkowanej aktywności oraz 
destrukcji sfery fizycznej. Przekonanie o braku możliwości wpływania na stan swojego zdrowia 
sprzyja postrzeganiu własnej choroby  jako bardziej dolegliwej. Psychologiczna aktywizacja 
pacjentów i wzrost u nich przekonań o możliwości oddziaływania na własne zdrowie może 
wpływać korzystnie na optymalizację kosztów ponoszonych w ramach systemu opieki zdrowotnej 
na leczenie pacjentów z chorobami przewlekłymi.               
Słowa kluczowe  : zdrowie, umiejscowienie kontroli, choroba, postrzeganie, pacjenci

POCZUCIE  CHOROBY SCHIZOFRENIA 

Aby można było rozpoznać schizofrenię, muszą występować tzw. objawy podstawowe, które w 
przeważającej większości są wyraźnie obecne przez okres miesiąca lub dłużej. Objawy te obejmują 
praktycznie całość życia psychicznego chorego. Zalicza się do nich:
– znaczną przewagę zainteresowania swoimi przeżyciami wewnętrznymi i postępującą utratę 
kontaktu ze światem zewnętrznym. Chory zaczyna żyć swoimi pragnieniami, lękami, 
wyobrażeniami. Staje się powoli niezrozumiały dla otoczenia, ponieważ zamyka się w swoim 
świecie i izoluje od bliskich. Objaw ten nazywa się autyzmem.
– zmiany w sferze uczuć, polegające na obniżeniu uczuciowości wyższeji zobojętnieniu. 

Konsekwencją tego jest utrata związków uczuciowych z innymi i pustka emocjonalna. To, co 
można zauważyć to chłód uczuciowy, obojętność, sztuczność. Na każdą próbę wyciągnięcia ze 
świata własnych przeżyć, chory reaguje oporem, drażliwością, a nawet agresją.
– utratę tożsamości, własnego „ja” oraz rozpad lub rozszczepienie osobowości. U chorego zauważa 
się brak związku między czynnościami umysłowymi a emocjami. Zmiana zaznacza się m. in. w 
braku adekwatnych reakcji mimicznych czy zaburzeniach toku i treści myślenia. Chory może mieć 
trudności w logicznym konstruowaniu zdań i dobieraniu słów. Czasem tworzy własne określenia, 
tzw. neologizmy.  Ostatni objaw (utrata tożsamości) zwykle rozwija się stopniowo, a jego nasilenie 
może przez długi okres pozostawać nieznaczne. Pierwszy z kolei (autyzm) może trwać miesiącami i
poprzedzać wystąpienie reszty objawów.
Do wymienionych objawów zaliczyć można także narastający lęk i niepokój. 

Bardzo ważną informacją jest fakt, iż z zasady chory na schizofrenię nie ma poczucia własnej 
choroby! Najczęściej zaprzecza zmianom w swoim zachowaniu, gdyż ich po prostu nie widzi i nie 
czuje, że dzieje się z nim coś dziwnego. Dopiero po leczeniu, w większości przypadków pojawia się
świadomość choroby. Dzieje się tak, kiedy schizofrenik zaczyna dostrzegać różnicę między 
światem rzeczywistym a tym, który sam stworzył pod wpływem choroby. 

Obok objawów podstawowych, na bazie których diagnozuje się schizofrenię, mogą pojawić się 
także tzw. objawy dodatkowe. Objawy te występują w zależności od rodzaju schizofrenii, których 
rozpoznaje się kilka. Objawy dodatkowe to te, które są bardzo wyraźne i szczególnie przyciągają 
uwagę otoczenia. To te objawy, których zwykle boimy się najbardziej i cierpniemy na myśl, że 
mogłyby pojawić się u nas lub u kogoś z naszych bliskich. 

Należą do nich:
– zaburzenia spostrzegania takie jak omamy (wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe, czuciowe),
czyli fałszywe wrażenia zmysłowe, które powstają bez żadnego bodźca z zewnątrz
– zaburzenia myślenia takie jak urojenia, czyli fałszywe przekonania, które w oczywisty sposób nie 
pasują do rzeczywistości i osobom zdrowym wydają się dziwaczne lub niezrozumiałe

– specyficzne zaburzenia pamięci – najczęściej luki pamięciowe 
– poczucie obcości własnej osoby oraz przejmowanie objawów innych osób
– przypisywanie otoczeniu własnych przeżyć
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– objawy somatyczne – min. siność nóg i rąk, zaburzenia łaknienia i snu, u kobiet zaburzenia cyklu 
miesięcznego 

Jeżeli mamy świadomość, iż chory nie ma poczucia choroby to wiemy także, że nie patrzy on 
krytycznie na swoje objawy i nie próbuje się im przeciwstawić. Robi np. to, co nakazują mu 
„głosy”, kłóci się z nimi i rozmawia tak, jak gdyby istniały w rzeczywistości. Bo dla niego taka 
właśnie jest rzeczywistość. Jego rzeczywistość to urojenia oraz omamy, których zdrowi nie widzą 
ani nie słyszą. To jego własny świat, do którego inni nie mają dostępu. Nietrudno się również 
dziwić, iż chory nie przyjmuje pomocy, gdyż pomoc tę interpretuje jako próbę wtargnięcia w jego 
świat i zniszczenia tego, co według niego jest całkowicie realne. 

Fundacja Przetrwać Cierpienie ul. Andrzeja 13, 40-066 Katowice
 Prezes: Małgorzata Ostrowska-Czaja 
http://przetrwaccierpienie.org.pl/www/?page_id=42

7. Ciąg  dalszy   wpisu .
Większość  czasu  wypełnia pisaniem  pism do  rożnych instytucji  . Pisma kierowane do  
personelu ...- niestety,nie  kierowałam żadnych pism  do  personelu, czyli do  pielęgniarek  oraz 
salowych,  bo  lekarze  nie są personelem  medycznym  , ale  lekarzami. 

Ustawodawca wyodrębnia dwie grupy osób wykonujących zawód medyczny. Jedną grupę stanowią 
osoby, które na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Do grupy tej zaliczyć należy: lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarki, 
położne, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, ratowników medycznych. Drugą grupę osób 
wykonujących zawód medyczny stanowią osoby, które legitymują się nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie
medycyny. W przypadku tej grupy osób uzależniono zakwalifikowanie danej osoby do osób 
wykonujących zawód medyczny od posiadania fachowych kwalifikacji. Kwalifikacje te muszą być 
odpowiednie do udzielanych świadczeń zdrowotnych.  Wobec powyższego pielęgniarki i położne, 
jako że wykonują zawody medyczne oraz udzielają świadczeń zdrowotnych, należy uznawać za 
personel medyczny. 

Pisma  do różnych  instytucji  -  były to   moje  wspomnienia  oraz  relacje z  pobytu w  areszcie  
śledczym  oraz  jedno  lub dwa  zażalenia  na  internację  do  Sądu. 

Pisma kierowane do  personelu  odzwierciedlają zaburzenia  myślenia  zwłaszcza w zakresie  
procesu wnioskowania, oraz  oddzielania  informacji   mniej  istotnych   do ważnych, co  ma  
istotny destrukcyjny wpływ  na  logikę. 

KOMENTARZ:  Żeby wykazać  takie  zaburzenia  myślenia  oraz  niewłaściwy proces 
wnioskowania  ,należy powołać się  na  jakieś  konkretne pismo  oraz dokonać  jego analizy   
treściowej , zacytować  przykładowy fragment oraz  uzasadnić ,w którym   miejscu   odnośnie  
jakich okoliczności  ktoś  ma zaburzone  myślenie, w  jaki  sposób   jest    ono zaburzone  oraz   w 
co  oznacza w  tym  miejscu   brak  logiki.  Ten   cytat z wpisu Rzepkowskiego  bardzo  pasuje  do  
charakterystyki  schizofrenika w ' Psychiatrii'  Antoniego  Kępińskiego,  o rozkojarzonej  mowie  
czyli  bełkocie  pseudointelektualnym  .Jest  to  tak zwana  hebefrenoidalna  twórczość ,  a  tekst z  
wpisu  Rzepkowskiego stanowi  wprost idealny przykład  tekstu hermeneutycznego,  przesyconego 
tajemniczością  oraz  trudną do  zrozumienia  nomenklaturą  znaną  tylko takim 'wybitnym  biegłym
psychiatrom ' z  komunizmu. Taki  paranoiczny styl  jest także  zwany schizofazją,  pełną  
surrealizmów,   neologizmów  oraz  niedopowiedzeń.  Rzepkowski  wykazuje  wyraźnie  defekt  
schizofreniczny a  raczej  efekt  schizofrenizacji. 
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8. WPIS z dnia  30.06.2009.
Pacjentka nadal  roszczeniowa,  większość  czasu spędza  na   pisaniu  korespondencja procesowej. 
W  tej którą udostępnia ,  podnosi ciągle  te  same argumenty -  vide  komentarz  powyższy. 

9. WPIS z dnia  27.09.2009 - za  który  Rzepkowski powinien dostać  medal Bieruta albo  
Gomółki: 
Nadal  obserwuje się zachowania  niedostosowania, pacjentka  konfliktowa,  nie  przestrzega  zasad
współżycia  społecznego , twierdzi,że  ona rządzi  wśród  pacjentek – co nie jest  poparte  żadnymi 
relacjami odnośnie tych  rzekomych konfliktów   oraz rzekomego  rządzenia na sali z  czterema  
koleżankami , z którymi  miałam   bardzo dobre  relacje  koleżeńskie  a  jedna  z  nich  ( także  
ofiara  Rzepkowskiego  oraz  komisji  psychiatrycznej) ,  Bernadetta  Markiewicz  nawet  regularnie
do  mnie  dzwoni  po wypuszczeniu jej z  więzienia psychiatrycznego  ,gdzie  się  znalazła aż  na  5 
czy  7  lat  za  kłótnie z  władzą  , czyli ze  Strażą  Miejską.  

Do innych  popularnych  szablonów psychiatrycznych stosowanych  manipulacyjne  należą wraz z  
komentarzem:  
Pobudzenie psychoruchowe jest zaburzeniem napędu, które wiąże się z niezamierzonymi i 
pozbawionymi celu ruchami, wynikającymi z napięcia psychicznego i niepokoju człowieka. Mogą 
one przyjmować postać chodzenia w kółko, załamywania rąk, ściągania ubrania i ubierania go  
spowrotem i innych podobnych działań. W cięższych przypadkach, ruchy mogą stać się szkodliwe 
dla wykonujących je osób, w przypadku np. obgryzania paznokci lub warg aż do krwawienia. 
Pobudzenie psychoruchowe jest objawem depresji lub zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, a 
czasem fazy maniakalnej choroby afektywnej dwubiegunowej; może też być wynikiem 
nadmiernego spożycia używek; chorzy w średnim wieku i starsi są bardziej narażeni na wystąpienie
tego stanu.          Kategoria:  Izolowane objawy psychiatryczne  źródło  medyczne.

Znaczenia  słowa  Obraźliwy:
 stanowiący dla kogoś obrazę  , obrażający się z byle powodu, skłonny do obrażania się

Synonimy które  należy udowodnić   na  tle  sytuacyjnym  wraz z zeznaniami   lub relacjami 
świadków: 
agresywny, antypatyczny, bluźnierczy, cierpki, cięty jak osa, cyniczny, drwiący, ironiczny, 
jadowity, jędzowaty, kąśliwy, konfrontacyjny, kostyczny, kpiarski, kwaśny, napastliwy, ostry, 
paszkwilancki, paszkwilowy, poniżający, prowokacyjny, prowokatorski, prześmiewczy, 
sardoniczny, sarkastyczny, szyderczy, ubliżający, urągliwy, uszczypliwy, uwłaczający, 
wyzywający, zgryźliwy, zjadliwySynonimy słowa napięty z podziałem na grupy 
znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:
» napięty - np. przejęty niepokojem
» napięty - np. groźna sytuacja, ciężki stan chorego
» napięty - np. atmosfera
» napięty - np. gorący okres
» napięty - np. poważny stan zdrowia
» napięty - np. pełen napięcia
» napięty - np. atmosfera
» napięty - np. napięta atmosfera
» napięty - np. głos, gest
» napięty - np. napięty program

' Wielkościowość ',  która   nie  jest jednostką  chorobową ,w  przypadku wielkich i wybitnych 
osobowości ,  rzeczywiście  może  porażać  takie  pluskwy oraz cynicznych  psychopatów będących
na  poziomie  jaskiniowej  i     środowiskowej mafii .                                                                    48.  
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WIELKOŚCIOWY  NARCYZM
• Jednostka ma wyolbrzymione poczucie własnej wartości (wyolbrzymia swoje osiągnięcia 

i talenty, oczekuje uznania własnej wyższości, niewspółmiernie do rzeczywistych dokonań).
• Pochłaniają ją fantazje o nieograniczonym własnym powodzeniu, mocy, wybitnych 

zdolnościach, urodzie czy miłości idealnej.
• Przekonana jest o własnej wyjątkowości i unikatowości, którą mogą zrozumieć lub z którą 

mogą obcować tylko inni wyjątkowi bądź zajmujący wysoką pozycję ludzie lub instytucje.
• Wymaga przesadnego podziwu.
• Ma poczucie posiadania specjalnych uprawnień, tzn. bezpodstawnie oczekuje szczególnie 

przychylnego traktowania lub automatycznego podporządkowania się innych jej 
oczekiwaniom.

• Nastawiona jest eksploratorsko wobec innych ludzi, tzn. wykorzystuje ich do osiągnięcia 
własnych celów.

• Brak jej empatii, niechętnie rozpoznanie cudzie uczucia i potrzeby oraz nie jest skłonna 
z nimi się identyfikować.

• Często zazdrości innym lub uważa, że inni jej zazdroszczą.
• Swą postawą i zachowaniem okazuje arogancję i wyniosłość.

Pomocny w ustaleniu rozpoznania zaburzeń osobowości jest ustrukturyzowany wywiad SCID-II, 
oparty na kryteriach DSM-IV.

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE   u  Cezarego  RZEPKOWSKIEGO  i innych  
psychiatrów

Socjopatia jako pochodna psychopatii  (inaczej osobowość antyspołeczna) – zaburzenie 
osobowości, przejawiające się nierespektowaniem podstawowych norm etycznych oraz wzorców 
zachowań w społeczeństwie, uwidaczniające się w wyraźnym braku przystosowania do życia w 
społeczeństwie. Socjopaci mimo normalnego (lub nawet większego) poziomu inteligencji nie 
potrafią podporządkować się zasadom współżycia społecznego. Wczesne przejawy tego zaburzenia 
obejmują m.in. konflikty z normami prawnym. W potocznym rozumieniu socjopata to osoba, która 
nie liczy się z cudzymi opiniami i łatwo popada w konflikty z innymi..
Cechy charakterystyczne

• brak sumienia i odpowiedzialności wobec innych
• brak wstydu, poczucia winy i skruchy, osoby te nie są zdolne do głębokiej troski o drugiego 

człowieka
kontakty międzyludzkie są u socjopatów znikome, nastawione na eksploatację drugiej osoby

• manipulowanie jednostką, wykorzystywanie do własnych celów
• nieprzywiązywanie się do drugiego człowieka, brak reakcji na zaufanie, miłość i czułość; 

socjopata nie odbiera sygnałów z otoczenia, nie reaguje na przykłady innych, na to, co jest 
normą, a co nie  jest,

• ignorancja na bodźce społeczne normujące zachowanie i funkcjonowanie w danym 
otoczeniu

Nieprzystosowanie społeczne - termin stosowany m.in. w socjologii i w oświacie. Mianem 
nieprzystosowanych społecznie określa się dzieci i młodzież, u których na skutek zaburzeń 
wewnętrznych lub niekorzystnych warunków środowiskowych występują utrwalone zaburzenia w 
zachowaniu. Za zagrożonych nieprzystosowaniem uważa się te dzieci i młodzież, które wychowują 
się w warunkach niekorzystnych dla rozwoju psychospołecznego, na które negatywny wpływ 
wywierają takie środowiska jak rodzina, grupa rówieśnicza i inne, a także, u której rejestrowane 
przejawy zaburzeń występują sporadycznie.
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Zachowanie antyspołeczne to nieadekwatne funkcjonowanie w rolach społecznych 
charakteryzujące się agresywnymi formami niedostosowania z przewagą aktywności, pobudzenia, 
wyraźnej agresji i wrogości. Symptomami takich zachowań są:

• silne dążenia do szkodzenia innym osobom,
• bezinteresowne okrucieństwo,
• brak wrażliwości moralnej,
• stosowanie przemocy w stosunkach interpersonalnych

Zachowanie aspołeczne – tzw. „wyłączeniowe” formy niedostosowania społecznego 
charakteryzujące się biernością, izolacją, niechęcią do bycia w grupie, zahamowaniem, 
brakiem inicjatywy społecznej

Wojciech Imielski
Kim jest psychopata? Osobowość nieprawidłowa o cechach dyssocjalnych

(....)  Pomimo, że dyssocjalne zaburzenie osobowości może, rzecz jasna, współwystępować z 
poważnymi zaburzeniami psychicznymi, psychopata jest zasadniczo człowiekiem psychicznie 
zdrowym, lecz głęboko zaburzonym osobowościowo. Nieprawidłowo ukształtowane struktury 
osobowościowe, obecne u psychopatów, zazwyczaj prowadzą do zachowań społecznie 
szkodliwych, w związku z czym "psychopata" kojarzy się najczęściej z krzywdzicielem, przestępcą,
agresorem, człowiekiem skłonnym do przemocy itd. W rzeczywistości bardzo wielu notorycznych 
przestępców ujawnia obecność objawów osobowości dyssocjalnej. Jak przekona się Czytelnik 
studiując cechy kliniczne psychopatii, osobowościowe dyspozycje psychopaty znakomicie 
predestynują do bycia przestępcą, a przestępca to zawsze człowiek w mniejszym lub większym 
stopniu aspołeczny (formułując takie prawo nie biorę, rzecz jasna, pod uwagę przestępstw w 
rodzaju spowodowania wypadku samochodowego lub nieumyślnego skrzywdzenia kogokolwiek, 
bo takie zdarzenia na ogół nie wynikają ze skłonności do popełniania czynów zabronionych w 
ogóle).    Przed opisem szczegółowych charakterystyk klinicznych należy, jak zwykle, 
przypomnieć, że niezmiernie rzadko mamy do czynienia z osobą ujawniającą wszystkie opisane 
objawy. Nawet podręcznikowy, że tak powiem, psychopata zazwyczaj ujawnia tylko niektóre 
opisane cechy, a czasem możemy spotkać osobę prezentującą jedynie pewne rysy osobowościowe 
psychopaty (lub każdego innego rodzaju zaburzeń osobowości). W przypadku, jeśli ktokolwiek 
ujawnia większość lub wszystkie wymienione poniżej cechy kliniczne, mamy do czynienia z bardzo
głębokimi zaburzeniami osobowości, czyniącymi człowieka niemal zupełnie niezdolnym do 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. U takiej osoby prędzej lub później dochodzi 
zwykle do poważnych konfliktów z prawem i/lub do zachorowania na jakąś postać choroby 
psychicznej. To zresztą tylko dwa z wielu możliwych, smutnych scenariuszy. 

Racjonalizacja własnego zachowania irracjonalnego. W osobowości dyssocjalnej cechą 
rzucającą się w oczy jest często wyjątkowa przemądrzałość. W psychopatologii nazywamy to 
rezonerstwem, zwłaszcza jeśli wywody dotyczą, a często tak bywa, rzeczy oczywistych i 
zrozumiałych samych przez się.   W rzeczywistości psychopata często jest niezwykłym mądralą - 
uwielbia pouczać wszystkich i wszystkim doradzać, wygłasza światłe i wydumane poglądy na 
wszelkie sprawy życiowe. Co szczególnie ważne, w swoich rezonerskich zapędach usiłuje nadawać 
racjonalne motywy i przesłanki wszelkim, nawet najgłupszym i najbardziej bezsensownym 
własnym zachowaniom.                                        www.psychologia.net.pl
Kreatywność  Rzepkowskiego  nie znała  jednak  granic !  
Wpis z dnia  06.03.1983-  nie  wiadomo, z   jakiej  dokumentacji  pochodzący  oraz  przez  kogo 
sporządzony,  to  istne  preparacje makiaweliczne  tego lekarza: 
..,'  źle  mi  ze  sobą,   i drażni  mnie  otoczenie .
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 Od  5 listopada  (  brak roku ) zaistniała  we  mnie  istota , która  jest we  mnie a  nie jest  mną , 
widzę ją w  sobie  , to 'ono'   - potem następują  teksty  o jakimś   martwym dziecku , dalej  
następują  ohydne  doróbki zaczerpnięte chyba z  seksistowskiej  teorii psychoanalizy  Freuda  
oraz  istne  pomówienia , dorobione  do  jakiegoś  zmyślonego   konfliktu z matką   - ' ono  
wypaczyło się  psychicznie  , nie  wie czy  czuje się    mężczyzną  czy  kobietą  '  , 
a  nawet -  że  ja ,  będąc  bardzo  młodą  dziewczyną  w wieku 21  lat z nerwicą adaptacyjną 
spowodowaną  stanem wojennym w  Polsce  oraz  mieszkaniem w  nieznanym mi środowisku w 
akademiku na Śląsku  w  dymach  kopalń ,  smrodzie   i  czadzie,  miałam  rzekomo  twierdzić, że 
-' ostatnio gdy miałam  kontakt  z chłopcem ,czułam się  jak pederasta  '-   podczas  gdy w wieku  
lat 21  nie  znałam  chyba  nawet  takiego słowa  jak  'pederasta'.  Termin ten  nie  był  w ogóle w  
powszechnym użyciu w  PRL-u,   nie  miewałam też żadnych   'kontaktów z  chłopcami' ,  jest  to  
zakres  słownictwa  stosowany dużo  później w epoce  komercyjnej  prasy kolorowej  oraz  co 
najmniej  30  lat później, gdy  seksizm oraz erotyka  stały się  powszedniością, zaś w  epoce  
głębokiego PRL-u  mówiło  się o sympatii lub o chłopaku  i  na pewno  nie w  kontekście  
seksistowskich  kontaktów z chłopcami , które  są  powszechne  w  dobie  współczesnej.

Dalej  następuje  kompilacja  tego psychola   polegając  na    wymieszaniu  faktów  oraz danych z 
mojej  biografii , okraszonymi  zmyślonymi wypowiedziami  ,takimi  jak  między  innymi 
określenia  podwórkowe   i brukowe nie  używane  przeze  mnie   nigdy    :' on czmychnął, wziął 
nogi za  pas ', sugerujące w  sposób  manipulacyjne   jakieś  prymitywne erotyczne  kwestie 
związane z  moim  pobytem w  Stanach Zjednoczonych ,  jakich  nie było, i  treści te  są  tokiem 
myślenia  tego   psychiatrycznego  psychopaty  oraz  jakąś   jego  idee  fixe.  ( natrętna myśl 
zaprzątająca ciągle umysł (myślenie), często cel, który ma być osiągnięty).   Poza  tym rozmowa ze
mną,  nie  była  ani  notowana przy mnie  ani  też  nie  miała  charakteru wywiadu  lekarskiego w  
formie przygotowanego zestawu  pytań  oraz  odpowiedzi,  w związku z czym  te  preparacje 
Cezarego  Rzepkowskiego  ,   należy   uznać  za  jakąś  jego twórczość hebefrenoidalną  czyli 
paranoiczną.  Siedzi  taki psychol u siebie w  gabinecie i  myśli , co  by tu jej  albo jemu  wpisać  
lub dopisać  ,celem  przedłużenia  internacji, żeby  tylko mieć  kasę  na stołek  i stanowisko.
Jak więc  widać w  Polsce  nie  należy wierzyć  żadnemu  psychiatrze  ani psychologowi w  
szczególności tzw.  biegłym  sądowym,  z  wyjątkiem  gdy   posiadają  oni udokumentowany  
wywiad   lekarski w  formie  określonego zestawu pytań  oraz  notowanych odpowiedzi. 
Dla  odróżnienia  dodam,że   tzw. opinie   biegłych  psychiatrów  oraz biegłych psychologów  
sądowych   nie  są 'stronnicze ' . Jest to niewłaściwe  określenie umyślnych  i  tendencyjnych 
preparacji czyli  fałszerstw .  Określenie 'stronniczy'  stosuje się  wobec  kogoś  trzymającego 
czyjąś  stronę  w  znaczeniu    jako jednostronny, krzywdzący, nieobiektywny,  ograniczony, 
osobisty, partyjny, podmiotowy, subiektywistyczny, subiektywny, tendencyjny, uprzedzony, 
uznaniowy, własny, zależny. Natomiast opinia 'nierzetelna '  znaczy mniej więcej tyle samo   co 
wadliwa, zawierająca  braki ,  niewłaściwe  orzecznictwo  lub  określone  braki formalne.

Sfałszowane  dane w  opinii  są  karane wg   Art. 233  pargf 4  KK.   Każdy  z  tych
' biegłych' fałszerzy  ma na sumieniu setki a  może i  tysiące  artykułów  233  pargf  4  KK  oraz  
składanie  fałszywych zeznań  w  sądach podczas  przesłuchania  biegłych  przez sądy.A  do tego 
dochodzą  przestępstwa  przeciwko  zdrowiu (  czyli  przymusowe  leczenie  psychotropami ,  które
jest  bardzo  szkodliwe  dla ludzi  zdrowych)  oraz przestępstwa przeciwko  wolności.

'Obowiązkiem sądu (lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze) jest weryfikacja 
merytoryczna dowodów, które są przeprowadzane. Teoretycznie zatem organy te czuwają nad tym, 
aby dana opinia biegłego był pozbawiona wad. Należy jednak podkreślić konieczność aktywnej 
postawy strony w tym zakresie. Ma ona możliwość zapoznania się z treścią takiej opinii, a nawet 
zrobieniem jej fotokopii lub ksera. Istotne jest aby strona zainteresowana poddała analizie taką 
opinię, ma ona bowiem prawo ustosunkować się do takiej opinii.'                                               51. 
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Tak  twierdzi  źródło  prawnicze.                                                                                                        
TYLKO  ŻE  NIE  JEST TO  MOŻLIWE  W  ARESZCIE  ŚLEDCZYM - bez  dostępu do  
internetu  i tak samo  w  oddziale  sądowym ,  a  studiowanie  źródeł  oraz orzecznictwa  jest bardzo
czasochłonne  i  niewykonalne w  warunkach izolacji  .  Ponadto  obrońcy nawet   porządnie 
opłaceni  prywatnie ,  także  nie znają się  na  mechanizmach  psychiatrycznych  stosowanych  
przez  psychopatów  psychiatrycznych  ,  uważanych za    biegłe autorytety    .  Nie tylko obrońcy  ,
przecież  zwykły człowiek  nie  ma pojęcia  o takim  orzecznictwie , o  lingwistyce a  także o samej
psychiatrii  czy psychologii   i  nie  umie  podważyć  profesjonalnie  takich  preparacji  , tak   jak  ja
to uczyniłam.   Ofiarami  zbrodniczej psychiatrii  sądowej w  Polsce  są    przede  wszystkim ludzie
pozbawieni  środków  finansowych  na  opłacenie  prywatnie adwokatów,   liczą  na  obrońców z  
urzędu, którzy się  nie  wysilają i  nie  przejmują  losem  ofiar  , nie  wnikają w  sprawy  i  nie 
prowadzą  ani rzetelnej obrony ani  w ogóle  żadnej  obrony  poza  pozorowaniem  takiej obrony.   
Wszystkie   osoby z  oddziału sądowego w  Lublinie  były wraz ze  mną w  takiej sytuacji i tak 
samo  jest  we wszystkich innych  oddziałach sądowych w  Polsce .  Jedna  znana  mi osoba   
( kobieta) oskarżona  o zabójstwo  córki  wyszła z  oddziału sądowego  po 2   czy 3  latach  
internacji,  ale  nie miała  problemów z  organami władzy  ani z  z  esbekami  i ich  biznesami  . 
Inne ofiary  siedziały i  nadal  jeszcze  siedzą  latami   nawet  po  5  ,7  i 10 lat  , dosłownie   za  nic 
lub  za    jakieś wykroczenia w rozumieniu  Kodeksu  Karnego , lub po  prostu  po to, żeby  
utrzymywać  ten zbrodniczy system.   

W  w.w  dokumentacji   medycznej stwierdziłam   także   brak  wyników  testów  psychologicznych
podczas których męczyłam  się  kilka  razy  po kilka  godzin  przez   kilka dni  oraz  
spreparowanych okresowych  opinii ordynatora  Rzepkowskiego wnoszonych  przez niego do  sądu
w  celu przedłużania   mi internacji .  Preparowanie  tych  wniosków  oraz  okresowych opinii  
odbywa  się za  plecami ofiar, a przecież  pacjent  powinien  wiedzieć z  jakiego powodu  ma  
przesłużony pobyt w szpitalu  i ma  prawo  wnieść  zażalenie  na orzeczenie lekarza  zgodnie z  
Kartą  Praw Pacjenta. Ma  także  mieć  prawo  dostępu do  źródeł  prawniczych, medycznych oraz 
do orzecznictwa ,  ale  jest z zasady takiego prawa pozbawiany , bo musi zasilać  zbrodniczy 
system Frankensteinów psychiatrycznych    . 

PRZEPISY PRAWNE Z  ORZECZNICTWEM 

Wznowienie postępowania – instytucja prawa procesowego, która daje możliwość uchylenia 
prawomocnego orzeczenia sądu i ponownego rozpoznania sprawy wskutek zaistnienia 
nadzwyczajnych przyczyn wymienionych w ustawie. Instytucja uregulowana w Kodeks 
postępowania karnego, jest w polskim prawie karnym drugim, obok kasacji nadzwyczajnym 
środkiem zaskarżenia.  Wznowienie nie jest ograniczone żadnym terminem, gdy jest inicjowane na 
wniosek strony. Wznowienie z urzędu i na niekorzyść oskarżonego jest niemożliwe jeśli od 
uprawomocnienia się orzeczenia upłynęło 6 miesięcy. Podstawy do wznowienia postępowania 
zawiera Rozdział 56 K.p.k. (art. 540, 540a oraz 542 § 3.), a także art. 11. § 3. K.p.k.
Podstawy wznowienia:

• po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi, 
wskazujące na to, że skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa 
lub nie podlegał karze, skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie 
uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też 
błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd umorzył 
lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez 
oskarżonego zarzucanego mu czynu (wznawia się tylko na korzyść oskarżonego),
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Właściwość sądu:

• sąd okręgowy, gdy postępowanie zakończonego orzeczeniem sądu   rejonowego,

Sąd orzeka w składzie trzech sędziów. W kwestii wznowienia postępowania sąd orzeka na 
posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi inaczej.

  W wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie przepis prawny 
będący podstawą skazania lub warunkowego umorzenia (wznawia się tylko na korzyść 
oskarżonego).
Synonimy do wyrażenia wywieranie wpływu:

ingerencja, interwencja, interweniowanie, mieszanie się, podsuwanie, podsuwanie opinii, sugestia, 
wtrącanie się, Lobbing to wywieranie wpływu na proces decyzyjny, który polega na 
przekonywaniu przedstawicieli władz państwowych do określonych rozwiązań prawnych, 
administracyjnych czy problemowych. 

Poczytalność – zdolność do rozpoznania znaczenia zarzucanego danej osobie czynu i 
pokierowania swoim postępowaniem.  Zachowana poczytalność jest właściwością domniemaną, 
tzn. jest stanem właściwym dla każdego człowieka. Sąd (bądź prokuratura) może podejrzewać 
niepoczytalność, na podstawie uzyskanej wiedzy w trakcie postępowania. 

Wiedza, która nakazuje sądowi (bądź prokuratorowi) powzięcie uzasadnionych wątpliwości co do 
poczytalności osoby podejrzanej, czy oskarżonej o popełnienie czynu zabronionego pochodzić 
może z różnego źródła: może to być sam oskarżony (podejrzany), dowolny świadek, czy też 
powzięcie podejrzeń co do poczytalności oskarżonego (podejrzanego) może nastąpić w wyniku 
obserwacji zachowania, bądź wypowiedzi oskarżonego (podejrzanego) przez sędziego 
(prokuratora). Poczytalność może być zachowana, ograniczona w znacznym stopniu, bądź 
zniesiona. Zachowana poczytalność nie wymaga uzasadnienia. Stwierdzenie poczytalności 
zniesionej, albo w znacznym stopniu ograniczonej wymaga uzasadnienia przez biegłych 
psychiatrów (w wypadku spraw dotyczących wykroczeń jednego biegłego psychiatry). 

POCZYTALNOŚĆ i  ZABIEGANY  ZA  KASĄ  BIEGŁY 

2.   Makarewicz J. (1914 r.) uważał, iż poczytalność to „ogół warunków indywidualnych, które zachodzić
muszą po stronie podmiotu przestępstwa, by uzasadnić karną odpowiedzialność".
3.  Jamontt J. (1932 r.) twierdził, że „jednostka poczytalna - to jednostka psychicznie normalna".
4.   Znamierowski Cz. (1957 r.) głosił, że „Poczytalny jest ten, kto rozumie co jest dobre a co złe, 
względnie ten kto rozumie., co jest zakazane i nakazane przez normy obowiązujące, dalej kto zdolny jest 
powziąć zły zamiar i planowo go w czyn wprowadzić, kto wreszcie zdolny jest panować nad swymi 
impulsami ruchowymi, kładąc na nie powściągliwość  wedle swojej woli. Tak poczytalny jest każdy 
człowiek, psychicznie normalny".

5. Natomiast Filar M. przez poczytalność rozumie taki sposób postrzegania, myślenia, przeżywania 
uczuć i podejmowania decyzji, który można określić jako normalny, a więc zgodny z normą 
psychiczną4.
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W praktyce przyjęto a priori, że poczytalność jest statystyczną regułą (poczytalność jest domniemywana)
i dlatego w toku postępowania karnego ani się jej nie analizuje, ani nie dowodzi. Tak więc nie bada się 
poczytalności każdego człowieka, który dopuścił się czynu zabronionego, tylko dlatego, że taki czyn 
popełnił, ale czyni się to dopiero wtedy, gdy na tle owego czynu z całym jego kontekstem rodzi się 
uzasadniona wątpliwość co do poczytalności sprawcy. Wynika z tego, że dopiero domniemanie 
niepoczytalności (lub ograniczenie poczytalności) podlega rozstrzygnięciu przy udziale biegłych, a 
stwierdzenie niepoczytalności w wyniku przeprowadzonych badań dochodzi do skutku poprzez 
zaprzeczenie poczytalności9.
Określenie „niepoczytalność" jest zarówno wyrazem języka prawniczego, którym posługuje się 
współczesna polska doktryna i praktyka prawa karnego, jak i języka prawnego, którym posługuje się 
ustawa karna.
Niepoczytalność i poczytalność stanowią dwa przeciwstawne bieguny w ocenie stanu psychicznego 
sprawcy10. Niepoczytalność jest zaprzeczeniem poczytalności.
Nauka i praktyka prawa karnego znają trzy metody określenia stanu niepoczytalności.  

Są to: l.    metoda biologiczna (psychiatryczna),   metoda psychologiczna,
3. metoda mieszana (kombinowana), psychiatryczno-psychologiczna.

 Przyglądając się wnioskom (konkluzjom) opinii psychiatrycznych stwierdzić można tylko takie 
określenia jak „sprawca miał ograniczoną zdolność rozpoznania czynu lub pokierowania swoim postę-
powaniem" lub „sprawca miał znacznie ograniczoną zdolność rozpoznania czynu lub pokierowania 
swym postępowaniem" bez próby określenia czy w pierwszym przypadku ograniczona poczytalność 
była bliżej całkowitej poczytalności czy też w drugim przypadku była bliżej niepoczytalności. Można 
zadać sobie pytanie, czy takie konkluzje są w ogóle możliwe, a jeżeli mają miejsce czy są naukowo 
uzasadnione. Ze środowiska psychiatrycznego słychać poglądy, chyba słuszne, że „...psychiatria nie 
stworzyła kryteriów pomiaru stopnia upośledzenia dyspozycji poczytalności. 
Opiniowanie odznacza się tutaj znaczną dowolnością, arbitralnością i intuicyjnością, często występują 
poważne rozbieżności w opiniach biegłych. Wedle to jakiej miary biegli wnioskują, że sprawcy np. z 
lekkim niedorozwojem umysłowym mają znacznie ograniczoną, tzn. co najmniej o połowę uboższą 
(gorszą) zdolność rozpoznania czynu? Kto lub co jest wzorcem, układem odniesienia, skoro „pełnej" 
poczytalności nikt nie bada. Poczytalność w prawie karnym to tylko stan bez zaburzeń psychicznych w 
chwili czynu, a nie żadna określona rzeczywistość psychiczna w chwili czynu"17.Nie wskazują expressis 
uerbis okoliczności, które uzasadniają powołanie biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o 
stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (podejrzanego) w momencie popełnienia przez niego 
przestępstwa. Należy w tym miejscu jedynie odwołać się do treści, art. 79 k.p.k. dotyczącego obrony 
obligatoryjnej zwłaszcza do pkt. 3 § l tego przepisu, który stwierdza, iż w postępowaniu karnym 
oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli „zachodzi uzasadniona wątpliwość, co do jego poczytalności".

Sformułowanie „uzasadniona wątpliwość", co do poczytalności sprawcy oznacza, że nie chodzi tu jednak o 
czyjekolwiek lub jakiekolwiek wątpliwości, lecz wątpliwości wynikające z obiektywnych przesłanek, 
powzięte przez organ procesowy. Wątpliwości te muszą być, zatem oparte na konkretnych dowodach lub 
na konkretnych okolicznościach ustalonych w sprawie i muszą wynikać z oceny owych dowodów i 
okoliczności i to z oceny dokonanej in concreto przez uprawniony organ procesowy na wniosek stron lub z 
urzę- Do przyjęcia, że zachodzi „uzasadniona wątpliwość", co do poczytalności oskarżonego, nie jest 
konieczne, aby „wątpliwość" w tym zakresie miała charakter ewidentny. Wystarczające jest jedynie 
uprawdopodobnienie tego, że poczytalność oskarżonego mogła być, co najmniej ograniczona24. 
Trzeba podkreślić, że w jednej sprawie występować może kilka podstaw powzięcia „wątpliwości". Owe 
„uzasadnione wątpliwości" nie mają ustawowej definicji. W konkretnych sprawach sąd lub prokurator 
rozstrzygają, czy zachodzą takie „wątpliwości". 
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Wielokrotnie na ten temat wypowiadał się Sąd Najwyższy lub sądy apelacyjne, z których to 
orzeczeń wynikało, że podstawą takich wątpliwości mogą być:
-    przebyta choroba psychiczna, uraz mózgu, epilepsja, inna choroba mogąca prowadzić do zmian 
w psychice25,
-    długotrwałe lub nałogowe nadużywanie alkoholu26, podejmowane w ostatnim czasie orzecznictwo
sądowe podkreśla, iż sam fakt nadużywania alkoholu, nawet połączony z leczeniem odwykowym w 
warunkach szpitalnych bez stwierdzonych objawów psychotycznych nie stwarza zasadniczo sytuacji 
uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności sprawcy27,
-    nadużywanie środków narkotycznych28,

– leczenie z powodu niewydolności krążenia ze stwierdzeniem wcześniej występujących 
wypadków utraty przytomności29,-    zaburzenia w sferze popędu płciowego30,-    stwierdzenie 
przez biegłych w innej sprawie u oskarżonego psychopatii albo niedorozwoju umysłowego oraz 
organicznego uszkodzenia o.u.n. w stopniu znacznym31,

-    patologia ciąży32,
– badanie oskarżonego przez lekarzy psychiatrów w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

i następnie umieszczenie go w innym zakładzie karnym w izolatce33,
– brak racjonalnego uzasadnienia dopuszczania się przestępstwa lub całkowicie nieadekwatna 

motywacja oskarżonego do konkretnego czynu34,
– zachowanie sprawcy odbiegające w sensie życiowym od postępowania ludzi normalnych pod 

względem psychicznym35

–

-    utrudniony kontakt z oskarżonym i sprawianie wrażenia człowieka, który nie rozumie zadawanych mu 
pytań i wyraża się z trudnością36,

– niezdolność psychiczna żołnierza do pełnienia służby wojskowej37.
dr Błażej Kolasiński

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego Prokurator Apelacyjny w 
Szczecinie
Wykroczenie – czyn społecznie szkodliwy  (  szkodliwość  należy  wykazać )  zabroniony przez 
ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, 
grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Sprawca czynu zabronionego nie popełnia wykroczenia, 
jeżeli czyn jest niezawiniony (art. 1 §2 Kodeksu wykroczeń).

Przestępstwo to czyn społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy, o 
ustawowych znamionach, bezprawny, zawiniony i karalny. Wykroczenie to czyn społecznie 
szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą 
kary. Fundamentalną różnicą jest zatem stopień szkodliwości społecznej.  Przy  orzekani  o 
przestępstwie  należy wykazać  na czym   polegała  społeczna  szkodliwość  oraz  jakie  
pociągała  za sobą skutki    dla  osób  lub społeczeństwa  lub mienia. 

Przestępstwo – czyn zabroniony uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie 
niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego

W doktrynie prawa karnego przyjmuje się, że na strukturę przestępstwa składa się kilka elementów, 
które muszą wystąpić łącznie: czyn człowieka, wyczerpanie przez ten czyn ustawowych znamion 
czynu zabronionego, jego karna bezprawność, szkodliwość społeczna oraz wina sprawcy. Brak 
choćby jednego elementu oznacza, że czyn nie może zostać uznany za przestępstwo. Przez czyn 
należy rozumieć stanowiące realizację decyzji woli zachowanie się przejawiające się w formie 
działania lub zaniechania. Wszelkiego rodzaju zachowania niebędące efektem realizacji decyzji 
woli nie stanowią czynu, np. zachowania będące wynikiem działania siły bezwzględnej (łac. vis 
absoluta), czy podjęte w odruchu bezwarunkowym.  

 Nie jest więc dopuszczalne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za myśli, które nie 
zostały uzewnętrznione, nie są bowiem czynami.                                                                      55.



W rozumieniu potocznym społeczna szkodliwość czynu oznacza, iż zachowanie sprawcy przynosi 
stratę, uszczerbek danej społeczności. W rozumieniu prawa karnego jest to pojęcie normatywne – 
kodeks karny expressis verbis określa kryteria, które należy brać pod uwagę przy ocenianiu 
społecznej szkodliwości konkretnego czynu. Zostały one ujęte w art. 115 § 2 Kodeksu karnego. Są 
to:

• rodzaj i charakter naruszonego dobra,
• rozmiary wyrządzonej szkody,
• sposób i okoliczności popełnienia czynu,
• rodzaj naruszonych przez sprawcę obowiązków,
• postać zamiaru i motywację sprawcy,
• rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Tak więc sąd, orzekając o społecznej szkodliwości czynu, musi się kierować kryteriami ustalonymi 
przez ustawodawcę.    Czyn wypełniający znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary nie jest 
przestępstwem, jeżeli jego szkodliwość społeczna jest znikoma lub w ogóle jej brak. Wyraża to 
łacińska paremia nullum crimen sine periculo sociali (pol. „nie ma przestępstwa bez 
niebezpieczeństwa dla społeczeństwa (szkodliwości społecznej)”).

W prawie karnym związek między zachowaniem się człowieka a skutkiem przestępnym ma 
charakter bezwzględny, lecz nie wystarczający powstania odpowiedzialności. Związek taki musi 
odpowiadać pewnym cechom. W Polskim Kodeksie karnym musi mieć on cechę działania 
rozumianego jako społecznie niebezpieczne w stopniu wyższym niż znikomy. Na skutek składa się 
z góry nieokreślona liczba różnorodnych obiektywnych warunków (miejsce, czas, sytuacja, środki).
Jednak znaczenie ma tylko to, czy zachowanie się człowieka było na tyle istotne (znaczne), iż 
można powiedzieć, że spowodował on skutek w tych określonych warunkach.                            

Kryterium związku przyczynowego w prawie karnym trzeba poszukiwać w tym, czy zachowanie 
się człowieka odpowiadało określonemu w ustawie sposobowi powodowania skutku 
(sformułowania w jaki sposób „zabija”, „niszczy”, „pozostawia w położeniu” itd.). Cecha 
sprawstwa jest zatem wnioskiem o istnieniu związku przyczynowego, zaś społeczne 
niebezpieczeństwo stanowi stopniowalne kryterium materialnej treści przestępstwa zarówno 
skutkowego (materialnego), bezskutkowego (formalnego), czy tylko usiłowania przestępstwa.

Polski prawo karne wprowadza zasadę, że do przestępstwa nie dochodzi, w przypadku gdy 
działanie sprawcy, co prawda spełnia przesłanki czynu zabronionego, jednak jego społeczna 
szkodliwość jest znikoma (bądź w ogóle jej brak). Aby zatem uznać dany czyn za przestępstwo 
konieczne jest wykazanie, iż godzi on w wartości istotne dla społeczeństwa; Jak podkreśla się w 
doktrynie, czyn przestępny musi więc być karygodny, tj. społecznie szkodliwy w stopniu wyższym 
niż znikomy. Przepisy prawa karnego wyjaśniają pojęcie społecznej szkodliwości czynu, definiując 
elementy, które mają wpływ na wystąpienie społecznej szkodliwości czynu oraz decydują o jej 
rozmiarze.   Znikoma społeczna szkodliwość czynu jest okolicznością wyłączającą 
odpowiedzialność karną. Jest to jednak okoliczność szczególna, specyficzna. Nie zalicza się jej 
bowiem ani do okoliczności wyłączających bezprawność czynu (tzw. kontratypy), ani do 
okoliczności wyłączających winę. Jeżeli czyn człowieka wypełnia znamiona przestępstwa, ale jego 
społeczna szkodliwość jest znikoma (bądź w ogóle brak jest społecznej szkodliwości), to nie można
traktować go jak przestępstwo. Co jednak istotne, kwestia społecznej szkodliwości czynu nie jest 
badana w każdym procesie, przyjmuje się bowiem, że czyn wypełniający znamiona przestępstwa 
jest co do zasady społecznie szkodliwy. Jedynie w szczególnych sytuacjach kwestia społecznej 
szkodliwości jest przedmiotem oceny sądu. W przypadku, gdy sąd stwierdzi, iż społeczna 
szkodliwość czynu jest znikoma (a zatem czyn ten w świetle przepisów prawa karnego nie stanowi 
przestępstwa), nie wszczyna się postępowania karnego, a postępowanie już wszczęte podlega 
umorzeniu.
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Usiłowanie bezwzględnie nieudolne i bezkarne 
Usiłowanie – art. 13 § 1 k.k. z pojęciem usiłowania wiąże występowanie trzech przesłanek:

1. Zamiar popełnienia czynu zabronionego.
2. Zachowanie bezpośrednio zmierzające ku jego dokonaniu.
3. Brak jego dokonania.

W literaturze prawniczej rozróżnia się kilka rodzajów usiłowania:

• usiłowanie ukończone – sprawca uczynił wszystko, co zamierzał, lecz nie zdołał dokonać 
czynu (np. oddał strzał do pokrzywdzonego, ale nie trafił).

• usiłowanie nieukończone – sprawca nie zdołał wykonać wszystkiego, co zamierzał.
• usiłowanie kwalifikowane – sprawca usiłując dokonać jednego czynu zabronionego, niejako

"po drodze" dokonał innego (np. chciał zabić pokrzywdzonego, a jedynie go zranił).
• usiłowanie zwykłe (tzw. udolne) – takie, które w chwili rozpoczęcia daje sprawcy szansę na 

dokonanie
• usiłowanie nieudolne – takie, które od samego początku nie może doprowadzić do 

dokonania, lecz sprawca o tym nie wie (np. usiłowanie otrucia przy użyciu cukru, o 
którym sprawca myśli, że jest to trucizna). Dzieli się ono na: 

• bezwzględnie nieudolne (dokonanie jest niemożliwe, w każdych warunkach)
• względnie nieudolne (dokonanie jest niemożliwe, ale tylko w tej konkretnej sytuacji, 

w jakiej podjął je sprawca);
• karalne (jeżeli usiłowanie jest nieudolne ze względu na użycie środka niezdatnego do

popełnienia czynu lub brak jest przedmiotu, na którym można popełnić czyn)
• bezkarne – wszystkie inne wypadki usiłowania nieudolnego

Usiłowania nieudolnego nie można mylić z tzw. usiłowaniem chybionym. To ostatnie zachodzi 
wtedy, kiedy dokonanie było możliwe wtedy, gdy sprawca rozpoczynał usiłowanie, lecz zanim 
dokończył je, stało się niemożliwe (np. sprawca zaczął wykonywać podkop, aby włamać się do 
banku, lecz nim go ukończył, bank został zlikwidowany). Usiłowanie chybione jest odmianą 
usiłowania zwykłego.

Przygotowanie do popełnienia przestępstwa – zgodnie z art. 16 § 1 k. k. przygotowanie zachodzi
tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające 
stworzyć warunki do przedsięwzięcia działania zmierzającego bezpośrednio do dokonania tegoż 
czynu zabronionego, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, 
uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania.

 Z kolei za usiłowanie nieudolne ustawodawca przewidział możliwość zastosowania przez sąd 
nadzwyczajnego złagodzenia kary lub nawet możliwość odstąpienia od niej w stosunku do 
skazanego. Zależeć to będzie od indywidualnej oceny zachowania skazanego dokonanej przez sąd, 
który będzie dokonywał tego przez pryzmat wspomnianych już tzw. dyrektyw wymiaru kary i 
będzie brał pod uwagę takie elementy jak stopień nieudolności czynu, sposób działania sprawcy, 
charakter przestępstwa (stopień jego szkodliwości społecznej) do popełnienia której zmierzał 
przestępca.
Prawo karne tworzy pojęcie tzw. pochodu przestępstwa (iter delicti), składające się z następujących 
etapów czynu przestępnego: zamiaru, przygotowania, usiłowania oraz dokonania. Formami 
stadialnymi przestępstwa są: przygotowanie, usiłowanie oraz dokonanie. Usiłowanie charakteryzuje
się zamiarem popełnienia przestępstwa, zachowaniem zmierzającym bezpośrednio do dokonania 
przestępstwa oraz brakiem tego dokonania. Usiłowanie może być tylko umyślne, sprawca zaś może 
działać zarówno z zamiarem bezpośrednim jak i z zamiarem ewentualnym. Oznacza to, iż 
usiłowania nie można odnieść do przestępstw popełnionych nieumyślnie. Usiłowanie dotyczy 
ponadto przestępstw z działania oraz z zaniechania.  Natomiast, zachowanie sprawcy zmierzające 
bezpośrednio do dokonania przestępstwa oznacza etap zbliżony do dokonania, oceniany przede 
wszystkim z punktu widzenia obiektywnych kryteriów.                                                             57.



Dokonywany jest również podział na usiłowanie ukończone, gdy sprawca wykonał wszystkie 
czynności zmierzające do dokonania, ale skutku nie osiągnął oraz na usiłowanie nieukończone. 
Usiłowanie zagrożone jest karą, którą ustawa karna przewiduje za przestępstwo dokonane. W 
rzeczywistości kary wymierzane w stosunku do sprawców w konkretnych przypadkach usiłowania 
są niższe niż kar wymierzonych za przestępstwa dokonane. Kodeks karny wskazuje również 
usiłowanie nieudolne, które nie wywołuje skutku przestępnego. W tym stanie rzeczy, skutek 
przestępny nie może być wywołany ze względu na brak przedmiotu, który nadaje się do dokonania 
na nim przestępstwa lub użycie środka, który nie nadaje się do dokonania czynu zabronionego.  
Karze za usiłowanie nie podlega sprawca, który z własnej woli odstąpił od dokonania .

                ANALIZA  SFAŁSZOWANYCH   AKT SĄDOWYCH   Sygn  akt  IV k  987/08

                                                 DOWODY  ORAZ  ŚLEDZTWO  

W   praktyce  kryminalistycznej  przyjmuje  się,  że  celem  śledztwa  jest  wykrycie  sprawcy,  lub 
poszukiwanie /  wykrycie  dowodu  oraz  ustalenie  okoliczności  przestępstwa.  Śledztwo dzieli się 
na etapy , które  określać  powinny  zakres  przedmiotowy  śledztwa  oraz  metody  śledcze a  także 
wykonawców  śledztwa.  W Polsce  prowadzi  się  tak zwane postępowanie  przygotowawcze. 
Postępowanie przygotowawcze –   jest  to pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o 
przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, w sprawach tych jego przeprowadzenie jest 
obligatoryjne.  Postępowanie to powinno zmierzać przede wszystkim do ustalenia, czy został 
popełniony czyn zabroniony, a więc czy wypełnia on znamiona określonego typu przestępstwa, a 
następnie czy stanowi on przestępstwo - a więc czy czyn jest bezprawny, zawiniony i społecznie 
szkodliwy. Postępowanie dzieli się na dwa etapy:

• w sprawie (łac. in rem),
• przeciwko konkretnej osobie (łac. in personam).

Zasadnicze funkcje tego postępowania to:
• funkcja przygotowawcza - gdzie zbiera się i utrwala materiał dowodowy w celu podjęcia 

decyzji o zakończeniu postępowania przygotowawczego, i ewentualnego przygotowania 
aktu oskarżenia. Akt oskarżenia sporządzany na podstawie dowodów zebranych w tym 
postępowaniu zakreśla granice podmiotowe i przedmiotowe rozprawy sądowej. Dowody te 
mogą być odtworzone w toku rozprawy. Mimo że postępowanie przygotowawcze prowadzi 
co do zasady prokurator (lub Policja pod jego nadzorem) to sąd ma także na nie wpływ w 
drodze czynności sądowych oraz przez możliwość zwrotu sprawy prokuratorowi do 
uzupełnienia postępowania przygotowawczego,

Formy postępowania
• śledztwo - podstawowa forma postępowania przygotowawczego, może je wszczynać 

wyłącznie prokurator, prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w 
całości lub w określonym zakresie, na  podstawie  protokołu , w którym wpisuje  się  
poszczególne czynności  oraz  wyniki   śledztwa a  także dokonuje się  szczegółowego  
opisu  dowodów,  które  powinny   być  protokołowane  chronologicznie  wraz z  
czynnościami  śledczymi.   Opis  dowodów jest  niezbędny także    podczas  sporządzania  
dowodu z opinii  biegłych  wraz z  psychologiczną charakterystyką  kryminalną sprawcy   
lub podejrzanego i bez  takich  danych  nie jest  możliwym wydanie  wyroku  lub też 
wydanie  dowodu z opinii  biegłych.  Toteż  każde  pismo oraz  każdy  dokument,   na  
których   zasadzało  się domniemane śledztwo , powinno  być  było  dokładnie  
zaprotokołowane  przez  prowadzącego  śledztwo  po  jego  uzyskaniu lub wpłynięciu , oraz 
poddane  analizie,  pod  względem  treści,   wyglądu,    nadawcy,  koperty  etc.   Niestety  ,w
przypadku tego , '  śledztwa'  tak nie  było. Ponadto  śledztwo   w   Polsce prowadzi  organ  
należący do właściwości  Sądu  Okręgowego i  nie w  sprawach z Art. 190  czy też  13 KK  
oraz   232 i 224 KK.                                                                                                                    
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Wskazane kryterium zostało sformułowane w oparciu o analizę przepisu art. 325b KPK. Analiza 
tego przepisu prowadzi do wniosku, że ze względu na charakter popełnionego przestępstwa 
śledztwo musi być prowadzone wówczas gdy

1. sprawa dotyczy przestępstw określonych w kodeksie karnym  między  innymi w art. 155, 
art. 156 § 2, art. 157a § 1,  art. 231 § 1 i 3, art. 233 § 1 i 4,  oraz w rozdziale XXXVI i 
XXXVII.

2. sprawa dotyczy czynu lub czynów  popełnionych oraz  skutkowych  zagrożonych łącznie 
karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności,

3. sprawa dotyczy przestępstwa przeciwko mieniu, które zagrożone jest karą nieprzekraczającą
5 lat pozbawienia wolności, ale wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona 
lub grożąca przekracza 100.000 zł.

W  Polsce,  niestety,  nie   ma żadnych określonych  procedur  oraz  przepisów co  do  metod
oraz technik  prowadzenia  śledztwa.   Do czasu wydania postanowienia o przedstawieniu 
zarzutów śledztwo prowadzi się w sprawie (in rem). Wszczęcie postępowania przeciwko 
osobie (in personam) o przestępstwo zarzucone jej w postanowieniu o przedstawieniu 
zarzutów następuje z chwilą sporządzenia tego postanowienia. postanowienie o 
przedstawieniu zarzutów musi zawierać wskazanie podejrzanego, dokładne określenie 
zarzucanego mu czynu i jego kwalifikacji prawnej, a zatem wyznacza ono ramy 
podmiotowe, faktyczne i prawne dalszego postępowania przygotowawczego. Realizacja 
wymagania dokładnego określenia zarzucanego czynu i jego kwalifikacji prawnej, nakazuje 
takie jego sformułowanie, aby było ono bardziej precyzyjne niż w postanowieniu o 
wszczęciu śledztwa i w miarę możliwości takie, jak w akcie oskarżenia

Poniżej  załączam  analizę  akt sądowych z   komentarzami, z których wyłania  się  śledztwo  
typowo  mafijne,wraz z  kompilacją  akt  oraz  fałszowaniem  dokumentów  i  tworzeniem  
fałszywych  dowodów  oraz  podstępną i zakulisową   działalnością  prokuratorów  ,  podległych  
im  funkcjonariuszy  oraz  sędziów a  także radców  prawnych  i innych  osób  powiązanych tą 
sprawą.     Ponieważ w  żaden sposób  nie udowodniono mi  fałszowania  dokumentów  lub 
podszywania się  pod inne  osoby, czepiono się    niespełnionych  gróźb   oraz  wpływania  na   
nieokreślone  w  zarzutach czynności  organów  opisane  przeze mnie w  tej analizie w  sposób  
mafijny  czyli z  naruszeniem  kodeksu karnego   ,  przy  czym  czynności  te  nie były  mi   w ogóle
znane .  Fałszowanie akt ,  dowodów  oraz dokumentów  jest w  Polsce w  organach ścigania  jakąś  
normą  i jest  to  niestety  skutek  braku    sekretariatów  prawnych oraz  braku przepisów  i 
procedur ,dzięki którym w  innych  krajach  przepływ    korespondencji  jest ściśle notowany wg 
chronologii   oraz  kolejnych czynności. Brak  jakiegokolwiek  nadzoru  merytorycznego  nad  
postępowaniami    oraz  poszczególnymi  czynnościami oraz  brak  możliwości  wpływania  na te 
czynności  i ich  kontroli w  toku  postępowania  , jest  podłożem  bezprawia  oraz    nadużyć.  

W  Polsce  pracują w  prokuraturach  oraz w sądach cywilne  panie sekretarki    , które  nie  
kontrolują    akt pod  względem  merytorycznym,  tylko wykonują  zarządzenia  zwierzchników  
bez  wnikania  w  ich  zasadność  oraz  w  tok postępowania,  dlatego  panuje całkowita dowolność 
w  traktowaniu  akt a  także  pełne  możliwości  ich  podrabiania, przerabiania,  komplikacji  oraz  
fałszowania  czynności  i  dokumentów.   W  praktyce,  którą także  znam z  przebiegu  innych  
moich spraw,głównie w  Prokuraturze  Rejonowej  Lublin  Północ oraz  Rejonowej  Ochota  , 
prokurator   bierze  akta  z  półki w  sekretariacie kiedy  mu się  podoba  i jakie  chce,  nie  będąc  w
ogóle    kontrolowanym,  i robi z  nimi co  chce.  Podobnie  jest w sądach  oraz w komendach  
policji. W  postanowieniach  pisze  się  tylko, że  prokurator  nadzoruje  śledztwo  w  sprawie......lub
wydaje  się postanowienie  o wszczęciu  śledztwa,   którego  przebieg  nie jest   przez  nikogo 
nadzorowany.                                                                                                                                59.
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 Taki  był właśnie   przebieg i tego ' śledztwa.'Niestety,w  Polsce  ' opinie'  tzw.  'biegłych',   
traktowane  są  jako  tajne  źródło  wiedzy ,  przeznaczone wyłącznie  dla  organów,   i osoby  
pokrzywdzone  taką ' opinią',   nie tylko, że  nie  mają  możliwości  podważenia takich  wypocin , 
ale nawet  sprawdzenia, czy dane w takiej 'opinii ' są  wiarygodne, na czym  te  dane  polegają ,    
nie  można  nawet  sprawdzić,  czy  udzielane  odpowiedzi  na  pytania  '  biegłych'  są  zgodne z  
wypowiedziami  osób ' badanych',  bowiem zataja  się  takie  '  opinie'  przed  ofiarami,  które  są w 
ten  sposób  pozbawiane  możliwości  obrony czy też zwykłego  stwierdzenia  wiarygodności  
faktów  i okoliczności  przytaczanych w takiej' opinii' . 

To tak,   jakby   sąd  zatajał  wyrok  albo  postanowienie  lub  inne  orzeczenie  przed  stroną  
postępowania i  prowadził  to  postępowanie  potajemnie  wraz z  pozbawieniem  strony  wolności , 
czy też  ze  skazaniem ' zaocznym' ,na  podstawie  danych  wiadomych  wyłącznie  sądowi.   Tak 
zwane końcowe  zapoznanie się z  aktami nie  spełnia   w  tym wypadku  także swojej  roli,  
bowiem    żeby  podważyć  taką ' opinię ', trzeba  poświęcić  na  to sporo  czasu, a  ludzie  nie  
mając  pojęcia  o  dziedzinie  psychiatrii  czy  też  psychologii,    jak  też dostępu  do  źródeł , sami  
z  pewnością  nie  podważą  takich  wypocin,  co najwyżej  mogą  tylko  wnosić  o  ponowne  
badanie z  udziałem  innych'  biegłych' ( psycholi) . To  samo  dotyczy zeznań,  które  powinny  być 
wydawane w  odpisie dla  strony  postępowania  na każdym  etapie tego  postępowania,  aby  osoba 
podejrzana  lub oskarżona , miała  możliwość  ustosunkowania  się  do  czyjegoś  zeznania. 
Tymczasem w  Polsce  tzw.  śledztwa  prowadzi  się  metodami  mafijnymi  oraz  zakulisowymi,  co
może  być  uzasadnione  wyłącznie w  przypadku  przestępczości  zorganizowanej,   a  dochodzenia
polegają   wyłącznie  na dojściu  na  zeznanie. Strona  nie  ma pojęcia , co na jej temat  ktoś  
naprodukował w  zeznaniu,  prokuratorzy  działają  z  zaskoczenia wobec osób  tylko podejrzanych 
lub wręcz  niewinnych,    nie  ujawniają nawet  treści  zeznań stron  uznanej  za   pokrzywdzoną   
lub zawiadamiającą  i  takie  śledztwa  trudno  nawet  nazwać obiektywnymi, nie  mówiąc  o tym,że
nie  są  to żadne  śledztwa  ,ale  preparacje i  ciąg  mataczenia,  zaś z  moim  przypadku prowadzone
na moją  szkodę w układzie  sprawczym w  taki  sposób,  aby się  mnie  pozbyć  jako  osoby  
niewygodnej  dla  wielu  innych  osób.                                                                                                  

ANALIZA   AKT  PROKURATORSKICH  i SĄDOWYCH Sygn IV K  987/08  

udostępnionych mi przez Sąd Rejonowy w  Warszawie  w czytelni akt SR w Lublinie od dnia  21  
kwietnia 2015 ,  potwierdza  brak podstawy  prawnej  aresztowania  mnie, brak wystarczających  
dowodów  na  popełnienie  czynów  zarzucanych oraz zatrzymanie w  areszcie  śledczym  i  
internację na  także mafijność postępowania  wg   poniższych    ustaleń poczynionych  na podstawie
tych  akt. Są to akta  mafijne, wybrakowane, kompilowane, bez  chronologii  czynności  oraz  
wpływu  pism w  tym  moich zażaleń, tworzone  metodą  tzw.  przekładańca,  w  których brak  jest 
zarówno  moich zażaleń  ja też  kopert, także skorowidze w  tomach  tych  akt  są  sfałszowane  
Z  treści  sądowych  orzeczeń  czyli  postanowień  wynika  niesłychana wręcz  szablonowość,  
wyłącznie cytowanie  przepisów  oraz  podstawy prawnej  oskarżenia,  bez  uwzględniania   innych 
okoliczności,  brak  linii  obrony,   brak  uzasadnienia  do tych  postanowień  czyli  odniesienia się  
do  treści  zarzutów w  zażaleniach. Takie  same  są  też  postanowienia  prokuratorów same  
przepisy , tak  jakby  się  bali  poruszania  kwestii  moich zarzutów w  zażaleniach  oraz  
zaskarżeniach.   Instytucję zażalenia znają wszystkie najważniejsze postępowania w polskim 
prawie: postępowanie cywilne, postępowanie karne i postępowanie administracyjne. Szczegółowe 
regulacje w każdej z tych procedur są, oczywiście, odmienne, lecz istota zażalenia jest ta sama. 
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Specyfika zażalenia polega:

• na jego funkcji: służy ono od orzeczeń (nie zaś czynności faktycznych), ale tylko od 
orzeczeń nie rozstrzygających co do istoty sprawy; z reguły zaskarżeniu zażaleniem podlega
rozstrzygnięcie w postaci postanowienia

• na jego skutku: jest ono dewolutywne, to znaczy powoduje rozpoznanie spornej kwestii 
przez organ wyższej instancji.

Od zasad tych są dość liczne wyjątki: na przykład zażalenie na tymczasowe aresztowanie 
rozpoznaje ten sam sąd w składzie trzech sędziów (art. 254 § 3 Kodeksu postępowania 
karnego).Zażalenie kieruje się do sądu drugiej instancji, ale wnosi się je do sądu pierwszej instancji,
który wydał zaskarżone postanowienie (częstym błędem stron jest wnoszenie zażalenia wprost do 
sądu drugiej instancji, co zazwyczaj kończy się uchybieniem terminu). Sąd pierwszej instancji 
odrzuci zażalenie niedopuszczalne, spóźnione lub dotknięte brakami nie usuniętymi przez stronę 
mimo wezwania. Odrzucenie następuje w drodze postanowienia, wydanego na posiedzeniu 
niejawnym, na które również służy zażalenie.   Po wniesieniu zażalenia sąd pierwszej instancji 
doręcza jego odpisy pozostałym stronom (uczestnikom), po czym przedstawia akta sprawy z 
zażaleniem sądowi drugiej instancji. Każda z pozostałych stron może wnieść odpowiedź na 
zażalenie wprost do sądu drugiej instancji.                                                                                            

Sąd drugiej instancji rozstrzyga o zażaleniu postanowieniem (niezaskarżalnym, co do zasady), 
wydawanym na posiedzeniu niejawnym, które z urzędu uzasadnia, po czym doręcza stronom odpisy
swego postanowienia i zwraca akta sądowi pierwszej instancji.  Jeżeli zażalenie jest oczywiście 
uzasadnione lub zarzuca zaskarżonemu postanowieniu wydanie w warunkach nieważności, sąd 
pierwszej instancji może na posiedzeniu niejawnym, nie przedstawiając akt sądowi drugiej 
instancji, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby rozpoznać sprawę na nowo. Od 
nowo wydanego postanowienia również służy stronom zażalenie.   Wniesienie zażalenia formalnie 
nie tamuje wykonania zaskarżonego postanowienia, jednakże sąd pierwszej instancji może 
wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Tym 
niemniej postępowanie ulega faktycznemu wstrzymaniu, gdyż sąd nie może procedować bez akt 
sprawy, które przesyła sądowi wyższej instancji. 

Zażalenie w postępowaniu karnym służy od wszystkich postanowień sądu pierwszej instancji 
zamykających drogę do wydania wyroku

• od wszystkich postanowień (sądu pierwszej instancji i innych organów procesowych) co do 
środków zabezpieczających

• od innych postanowień sądu pierwszej instancji w przypadkach wskazanych w przepisach 
szczególnych, wśród których wyróżnia się zażalenia na postanowienia w przedmiocie 
środków zapobiegawczych.

W odróżnieniu od innych postępowań zażalenie w postępowaniu karnym służy także na niektóre 
czynności procesowe niebędące orzeczeniami, na przykład na zatrzymanie oraz czynności związane
z przeszukaniem i zatrzymaniem dowodów, a także na zaniechanie tych czynności.

Zażalenie może wnieść strona, a także inna osoba, której postanowienie bezpośrednio dotyczy. 
Warunkiem dopuszczalności zażalenia jest jednak to, by rozstrzygnięcie bądź ustalenie naruszało 
prawa skarżącego lub szkodziło jego interesom. Warunki formalne zażalenia są ograniczone do 
minimum: skarżący powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie i podać, czego się 
domaga. Nieco ostrzejsze wymagania stawia się podmiotom fachowym – oskarżycielowi 
publicznemu, obrońcy i pełnomocnikowi – powinni oni wskazać zarzuty i uzasadnienie.
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Stan  akt   IV  K  987/08 odzwierciedla  zakulisowe  działania  . Wniosłam  prawie  200  zażaleń  , 
wiele  z  nich  w  innych  realiach  byłoby uznanych za  bardzo skuteczne, niektórych  brak  jest w  
aktach  wraz z  kopertami i  na  żadne nie  udzielono  w ogóle  odpowiedzi,  z  wyjątkiem  tylko  
kilku  wyrwanych z całości oraz  kontekstu  o  mniejszej  wadze  . 

W  samym  tylko  miesiącu  lipcu  2008  wniosłam na  samym początku  kilkanaście zażaleń wraz z 
odpisami,   dalej w sierpniu   tyle  samo do  w.w  prokuratury, także  do  prokuratury  w Piasecznie, 
do Sądu  Rejonowego  i co miesiąc  pisałam  kilkanaście  sążnistych i uzasadnionych  zażaleń,  
które  zostawiano  bez obiegu , aby mnie  załatwić  metodą   psychiatryczną.  Piszę  o tym w  
szerzej w   poniższej analizie  tych  mafijnych  akt. Wszystkie  te   usunięte z  akt  zażalenia  
posiadam. Jak widać,  dopiero  po latach  często ofiary  mogą  stwierdzić,  co  się  działo w  aktach  
sprawy,  czego nie  sposób  było stwierdzić  wcześniej.

 Brak  jest na  przykład  mojego  pierwszych   obszernych   zażaleń wnoszonych do Prokuratury 
Rejonowej  Warszawa Ochota  bezpośrednio  po  zatrzymaniu  mnie,  w  lipcu  oraz  sierpniu 2008, 
które  wykazują  mafijność  tej  prokuratury wg dat  posiadanych  przeze  mnie  odpisów  ,
z roku 2008: 
 z 15 lipca  na postanowienie  asesor  Rutkowskiej, z  23/30 lipca do Prok.  Rej. Ochota, z  30   lipca
do  Sądu  Rejonowego, z 23 lipca  obszerna  skarga  wykazująca  powiązania  mafii  sieci  ERA  
oraz  prokuratora  Nestorowicza z  tej prokuratury,                                                                        

 który  posługiwał się  fałszerstwami  psychiatrycznymi  podrzucanymi  mu z  Rejonowej  Lublin  
Północ a  także zorganizowane   działanie   od  kilku  lat w  sprawie  przywłaszczenia  praw  
autorskich  oraz  podrobienia  dokumentów  windykacyjnych . 

Z  30 lipca  do  w.w  prokuratury z zarzutami    działania na moją szkodę w  zorganizowanej  
przestępczości  oraz  braku  wykazania  przez  tę  prokuraturę  związku czynności '  organów' z  
pismami w  sprawie  egzekucji  długu, z dnia  13  sierpnia do  Rejonowej w  Piasecznie, z  4  i 5  
sierpnia  do  Rejonowej Ochota do prokuratora  Szczerby  w  sprawie  układu  sprawczego w  tej  
prokuraturze  jaki  zachodził od  kilku lat,    z  5 i 7  sierpnia  do Prok. Rej. w  Piasecznie, z 20  i 25 
sierpnia    także  do  Rejonowej w  Piasecznie . 

W  tych  aktach  jest tylko  jedno  moje zażalenie z  sierpnia z dnia  26. 08.2008  a  następne    
bardzo liczne są wymieszane  bez  chronologii   oraz   kolejności wpływu. Na przykład  Tom  VIII  
oraz  następne  nie  zawierają  nawet  skorowidza  oraz  wykazu dokumentów,  wykazy  te  kończą  
się na  tomie  VI , ale  także  są  nierzetelne  oraz  podorabiane  później.Całe  to mafijne  
postępowanie  opisane  przeze  mnie  poniżej  na podstawie  analizy akt,  nie  miało żadnej  
podstawy  prawnej z następujących dodatkowych  przyczyn  prawnych  , o których  także  obszernie
pisałam w  zażaleniach:

– w postępowaniu  karnym  wydaje się  wyrok  w  czasie  rozprawy z udziałem  stron a  nie 
postanowienie. Wszystkie śledztwa  wymagają  wg  przepisów  zakończenia  bądź 
umorzeniem bądź   wniesieniem   aktu  oskarżenia.  Po  zakończeniu takiego śledztwa, które
się  nie toczyło podczas  mojego  pobytu w  AŚ Grochów, prokurator  sporządza  akt 
oskarżenia, ale w  tym wypadku,  o takim  akcie oskarżenia  nie  mogło być  mowy, 
ponieważ  brak  było  wystarczających dowodów  na stwierdzenie  winy.  Ponadto,  akt 
oskarżenia  powinien  przytoczyć  linię obrony a do tego  mafia  nie  mogła  przecież 
dopuścić, więc  spreparowano postanowienie z  przekroczenia uprawnień.  Aby  pominąć 
moje zeznanie  prokurator  Podlewska z  Piaseczna  napisała   w swojej preparacji  ,czyli we 
wniosku  o zastosowanie  środka  zabezpieczającego w postaci  umieszczenia mnie w 
szpitalu psychiatrycznym  tylko  o  niepoczytalności , z  zacytowaniem   opinii  tzw. 
biegłych  oraz przytoczyła  tylko  artykuły  kodeksu karnego.                                      62.



Postanowienie  SSR  Barańskiej z dnia  26  list  2008 zatwierdziło ten  wniosek bez  rozprawy 
ponieważ w  przypadku rozprawy, wyrok  wymaga  wstępnej analizy   oskarżenia  i  od  wyroku  
przysługuje apelacja , a od postanowienia  wydanego w trybie  art.   324 kpk , nie.

Art  322 § 1. Jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, a nie 
zachodzą warunki określone w art. 324 wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków
zabezpieczających, umarza się śledztwo bez konieczności uprzedniego zaznajomienia z materiałami
postępowania i jego zamknięcia.
Art. 324. § 1.  Jeżeli zostanie ustalone, że podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności,
a  istnieją  podstawy  do  zastosowania  środków  zabezpieczających,  prokurator  po  zamknięciu
śledztwa kieruje sprawę do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie środków
zabezpieczających. Przepis art. 321 stosuje się odpowiednio. 

A  zatem  chodziło  cały czas  o 'psychiatryczną ' manipulację  prawną  a  nie  o  rzetelne 
postępowanie  procesowe.
Następnie-  rzekomi pokrzywdzeni  przeze  mnie  pismami ,co  do  których  nie  stwierdzono, że  
nie  ma  wystarczających  dowodów  na ich  autorstwo,   byli  uprawnieni  do  wniesienia  skargi co 
najwyżej   prywatnej,  a  prokurator  winien  był wykazać  interes  publiczny/ społeczny.

   OSKARŻENIE  PRYWATNO - SKARGOWE
Żeby sprawa trafiła do sądu należy złożyć na Policji wniosek o ukaranie tej osoby lub wystąpić 
bezpośrednio do sądu z aktem oskarżenia. Nie można także liczyć na przejęcie oskarżenia przez 
prokuratora (chociaż ma on takie prawo), bowiem jego udział zależy od tego, czy sprawa ma 
również znaczenie dla społeczeństwa.   
 Sprawami, w których postępowanie rozpoczyna się oskarżeniem prywatnym są :

• przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, zniewaga, naruszenie 
nietykalności cielesnej), 

• lekkie uszkodzenie ciała, trwające nie dłużej niż 7 dni 
• sprawy z zakresu prawa autorskiego i prasowego (o naruszenie praw autorskich, o odmowę 

opublikowania sprostowania)

W sprawach z oskarżenia prywatnego prawo wniesienia aktu oskarżenia do sądu przysługuje:

1. pokrzywdzonemu, a w razie jego śmierci także: 
2. osobom najbliższym 
3. prokuratorowi.

Niezależnie od tego, prokurator może objąć oskarżenie w sprawie z oskarżenia prywatnego, jeśli 
uważa, że wymaga tego interes społeczny.  Oskarżyciel prywatny ponosi koszty postępowania 
sądowego. Dlatego wraz z aktem oskarżenia powinien przedstawić dowód zapłaty zryczałtowanych 
kosztów postępowania. Jeśli tego nie zrobi sąd wzywa go do zapłaty, a gdy wezwanie nie odniesie 
skutku sąd nie będzie rozpoznawał sprawy.Odnośnie przestępstw ściganych z oskarżenia 
prywatnego to wyróżnia je to, iż godzą one w interes publiczny jedynie pośrednio, bezpośrednio zaś
w interes prywatny pokrzywdzonego, np. zniesławienie. Cechuje je również mniejsza szkodliwość 
społeczna.

Dlaczego zatem postępowanie  toczyło się z   powodu  wysokiej  społecznej  szkodliwości 
czynów , skoro  nie  było  takiej szkodliwości w  ogóle   i  nie  była ona  w  żaden sposób  
stwierdzona  ani przez  sąd  ani  przez  prokuratorów  ani  też  przez  żadnego zbolałego  
pokrzywdzonego ? Bo nadepnęłam  na odcisk środopwiska   z powiązaniami   polityczno-  
biznesowymi , czego  nie  da się  zawęzić  tylko  do samej  podstawy  prawnej  czyli  kodeksowej i 
chciałam  naruszyć  ich  interes (czytaj interes  grupy  społecznej ) a  raczej   interes tego 
określonego  środowiska. 
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W związku z  tym,  normalny  sąd  powinien  był uczciwie  wydać wyrok  lub  prokurator  
postanowienie,  że postępowanie czyli śledztwo  nie dostarczyło  podstaw  do  wniesienia  aktu  
oskarżenia,  lub co  najwyżej , że,  podejrzana  będąc  doprowadzona  do  stanu  nerwowego 
wyczerpania bezczynnością  organów  oraz  brakiem  możliwości  uzyskania  wyroku  na  jej  
korzyść w sprawie  przeciwko  spółce  PTC ERA  GSM,  z   powodu  prowadzenia  przez  te  
organy działań  na jej szkodę.....( określić jakich ) w tym działanie z   naruszenia  ustawy  o  
nieuczciwej  konkurencji (  Dziekanowski, Niewiński prowadzący agencje   pozasądowej windykacji
należności a  którzy  nie wywiązali się z  zobowiązania czyli   obietnicy handlowej  i wnieśli   
zaskarżenia  mnie  bez  żadnego  powodu  chyba  tylko   na zasadzie  powiązań  esbeckich    a także 
pan  Kidyba i pan Zwolak   dla  których  moja  działalność  była  przeszkodą  polityczną a  nie  
ekonomiczną )  , czując się  pokrzywdzona  oraz  prześladowana , kierowała  do  w.w  osób  pisma z
groźbami  odwetu  oraz zemsty  za  doznane  krzywdy,   które  nie pociągnęły za  sobą  żadnych 
skutków  prawnych. 

To samo winni  byli  orzec  biegli  sądowi ,   gdyby  to  byli normalni  oraz  wykształceni  
wszechstronnie biegli.
                                                                                                                                                        

Przestępstwo:jest to czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia 
lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. 
Zatem elementy składające się na przestępstwo to:

• czyn człowieka   ,  zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej
• karalność  , bezprawność  , społeczna szkodliwość  , wina sprawcy

Rodzaje przestępstw:   Istnieje wiele podziałów przestępstw najważniejszym z nich jest podział 
w oparciu o kryterium wysokości grożącej kary: 

• zbrodnia - jest to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy
od lat 3 albo karą surowszą, np. morderstwo, rozbój z użyciem broni lub innego 
niebezpiecznego przedmiotu, fałszowanie pieniędzy

• Występkiem - jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą 
ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Podkreślenia wymaga że wykroczenia nie są przestępstwami a jedynie czynami zabronionymi 
uregulowanymi w kodeksie wykroczeń a nie w kodeksie karnym.  Innym podziałem przestępstw
jest podział ze względu na skutek jaki wywołują to jest  na  formalne  oraz  materialne:

Istotą przestępstwa formalnego jest to, że realizacja jego znamion następuje wraz z zachowaniem 
opisanym w ustawie. Wymagane jest tutaj samo wyczerpanie wszystkich znamion czynu 
zabronionego opisanego w przepisie Kodeksu karnego, jeżeli przestępstwo polega po prostu 
na określonym zachowaniu się, np.: nieudzielenie pomocy, nakłanianie do uprawiania nierządu,  

Czyn zabroniony jest rodzajem czynu bezprawnego i stanowi zarazem jeden z czterech 
podstawowych komponentów przestępstwa lub wykroczenia. Pozostałymi są: bezprawność, wina i 
społeczna szkodliwość (w wypadku przestępstwa – większa, niż znikoma; w odniesieniu do 
wykroczenia nie ma takiego wymogu). Oznacza to, że każde przestępstwo lub wykroczenie jest 
jednocześnie czynem zabronionym, natomiast nie każdy czyn zabroniony stanowi przestępstwo lub 
wykroczenie (nie jest nim, gdy zabraknie któregokolwiek z pozostałych trzech elementów definicji 
przestępstwa lub wykroczenia).

Przestępstwo materialne (skutkowe) – przestępstwo, na które składa się czyn sprawcy oraz 
określony w ustawie skutek tego czynu.Jeżeli ktoś zmierza do wywołania skutku, jednak do niego 
nie doprowadza, nie popełnia przestępstwa określanego jako skutkowe. Prowadzi to jednak do 
odpowiedzialności karnej za samo usiłowanie dokonania przestępstwa.   Przykładami przestępstw 
skutkowych są:   kradzież,rozbój, podpalenie, zabójstwo, uszkodzenia ciała .                           64.
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Winą jest sam zarzut stawiany sprawcy zabronionego czynu umyślnego lub nieumyślnego, zarzut 
uwarunkowany jego dojrzałością, poczytalnością, rozpoznawalnością bezprawności czynu oraz 
wymagalności zgodnego z prawem zachowania się    Wina może być umyślna lub nieumyślna.

Procesowe znaczenie znamion czynu zabronionego 
Fakt spełniania przez czyn danej osoby znamion czynu zabronionego ma kluczowe znaczenie dla 
kwestii jej odpowiedzialności karnej. Chodzi o to, że stwierdzenie braku znamion czynu 
zabronionego w postępowaniu przygotowawczym z mocy prawa ma skutkować albo odmową 
wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia) albo umorzeniem tego 
postępowania (jeśli zostało ono już wszczęte).  Z kolei na etapie postępowania sądowego 
stwierdzenie oczywistego braku znamion czynu może również skutkować umorzeniem 
postępowania w fazie kontroli merytorycznej aktu oskarżenia.  
W razie wszczęcie przewodu sądowego ustalenie, iż czyn danej osoby nie wypełnił znamion czynu 
zabronionego powoduje konieczność jej uniewinnienia od danego zarzutu.

                                                                                                                                                     
Notatki  urzędowe  ,  jakich jest  bardzo  wiele w  tych aktach w formie  odrębnych  pism   oraz  
naniesionych  odręcznych  notatek na dokumentach,  nie są   formami  proceduralnymi w  sądach i  
w  tym  wypadku jest  to  drugi  mafijny  obieg  dokumentów .  Sąd  jest  zawsze  obowiązany  
wydać  formalne zarządzenie  co  do    określonych czynności  procesowych  w  przebiegu  
postępowania z  określeniem tej czynności  ,  wraz z  pieczątką sekretariatu  jako zarządzenie. 
Notatki w  sądzie robi  się w  czasie  rozprawy  oraz  posiedzenia, a nie w  formie  poleceń  
służbowych. 

KPK Art. 93. Postanowienia, zarządzenia i polecenia 
§ 2. W kwestiach nie wymagających postanowienia prezes sądu, przewodniczący wydziału, 
przewodniczący składu orzekającego albo upoważniony sędzia wydają zarządzenia.

Art. 99. Uzasadnienie wyroków i zarządzeń 
§ 2. Zarządzenie wymaga pisemnego uzasadnienia, jeżeli podlega zaskarżeniu. 

I dlatego  sporządzano różne  pokrętne  i  mafijne   notatki  na dokumentach  w tym na  moich 
zażaleniach , aby ich  nie uwzględniać  moich zażaleń  oraz  fałszować  akta , w czym  udział  brali 
sędziowie , asesorzy  oraz  sekretarze w czasie toku sądowego.

Art. 100. Ogłaszanie i doręczanie orzeczeń 
§ 1. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie ogłasza się ustnie.
§ 2. Orzeczenie lub zarządzenie wydane poza rozprawą należy doręczyć prokuratorowi, a także 
stronie i osobie nie będącej stroną, którym przysługuje środek zaskarżenia, jeżeli nie brali oni 
udziału w posiedzeniu lub nie byli obecni przy ogłoszeniu; w innych wypadkach o treści orzeczenia
lub zarządzenia należy powiadomić strony.

Postępowanie  wykonawcze 
Zgodnie z  przepisami,  skazany  za  jakiego ja  byłam  uznana, pomimo, że  postępowanie  było 
umorzone z  powodu  niepoczytalności i  nie  byłam więc skazana w  procesie,   ma prawo  wnosić  
zażalenia  na  postępowanie  wykonawcze a także  wnioski skargi  i prośby za  pośrednictwem  
organu  niższego do  organu wyższego.  Skazany  może  zaskarżyć  decyzje   określonych  organów 
postępowania  wykonawczego  ,w  powodu ich  niezgodności z  prawem  o  następuje  zwyczajowy 
tok  procesowy  czyli  przekazanie  skargi  i akt  do organu wyższego.  
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 Wszystkie  moje   bardzo  liczne  skargi  oraz zaskarżenia  postępowania  wykonawczego  były 
pomijane    oraz zatajane , nie  udzielano  mi na nie  żadnych  odpowiedzi,    usuwano  koperty z  
nadaniem  tych  skarg , żeby  nie  było  dowodu  wpływu  lub daty  nadania.

Po zawiadomieniu z dnia  15  kwietnia  o stawiennictwie  na posiedzeniu w  charakterze  skazanego
w dniu  17  kwietnia  o  godzinie  10  rano w Sądzie  Rejonowym  i 28  kwietnia ,  bez  mojego 
udziału  , ta sama  sędzia  spreparowała  postanowienie w  przedmiocie  określenia zakładu 
zamkniętego w celu  wykonania   środka zabezpieczającego , którego odpis  otrzymałam  15  maja  
po    wywiezieniu  mnie tajnym  konwoje  6  maja z  AŚ Grochów  do szpitala   psychiatrycznego w
Lublinie.   Odpis  ten  wraz z  opinią  komisji  psychiatrycznej , z tajoną  wobec  mnie,  wydał  mi 
dopiero   ordynator  Rzepkowski z pieczątką  SSR  Mierzwiak :' Postanowienie z dniem  28 IV  09  
podlega  natychmiastowemu  wykonaniu  Dnia 28  IV  09  Kierownik  Sekcji  Wykonawczej 
 IV W/ K Sądu  rejonowego  dla m.  st. Warszawy  SSR  Arletta Mierzwiak. '

Kodeks  postępowania  wykonawczego  nie  przewiduje  kary  internacji w ramach  skazania  oraz  
na  podstawie wyroku  , o czym wielokrotnie  pisałam w skargach  i zażaleniach . W  związku  z  
tym,  aby  jakoś  uzasadnić tok  tego  przestępczego postępowania , sfingowano  postępowanie  
wykonawcze .
                                                                                                                                                         

Sąd może orzec przewidywany w tym rozdziale środek zabezpieczający związany z umieszczeniem
w zakładzie zamkniętym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu 
przez sprawcę czynu zabronionego związanego z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym 
lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego: przed orzeczeniem tego środka sąd 
wysłuchuje lekarzy psychiatrów oraz psychologa.  Treść tego artykułu nie zobowiązuje sądu do 
orzeczenia środka zabezpieczającego wobec sprawcy czynu zabronionego, lecz umożliwia mu jego 
orzeczenie tylko wtedy, gdy zapobiegnie to ponownemu popełnieniu przez tego sprawcę czynu 
związanego z jego chorobą psychiczną , upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu
lub innego środka odurzającego.  Należy jednak  bezwzględnie  wykazać  charakter czynu  oraz   
możliwość  jego  ponownego  popełnienia  na tle  choroby.

Art. 94 par. 1 Kk wskazuje kryteria, jakimi kieruje się sąd orzekając umieszczenie sprawcy w 
zakładzie psychiatrycznym: Jeżeli sprawca, w stanie niepoczytalności określonej w art. 31 par.1 
popełnił czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości i zachodzi wysokie 
prawdopodobieństwo, że popełni taki czyn ponownie, sąd orzeka umieszczenie sprawcy w 
odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.  Wynika z  tego,że  sprawca  musi  popełniać  jakiś czyn  
notorycznie  i ponieważ  nie  można  go  uspokoić  , należy  go  odizolować,  bo stanowi  określone 
zagrożenie dla  konkretnego  otoczenia.

Dopiero gdy zachodzą wszystkie wymienione w par. 1 okoliczności, sąd jest zobowiązany do 
orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. 
Potrzebna jest więc : 
1).niepoczytalność sprawcy; 
2) ustalenie, że popełniony czyn był znacznej społecznej szkodliwości i że zachodzi 
prawdopodobieństwo ponownego popełnienia   tego samego czynu o podobnej wadze, jak 
zarzucany; 

3) wysoki stopień prawdopodobieństwa, że sprawca popełni taki czyn ponownie  - co jest w 
zasadzie  powtórzeniem  p.2).

Jednakże  grożenie  popełnieniem  czynu  nie jest  tym samym, co popełnienie   czynu , niezależnie 
od  charakteru   tego czynu,  przy czym,  należy wykazać  motywy  sprawcy  oraz  przyczyny 
grożenia  i  czy  groźby  były w  jakiś  sposób  uzasadnione,  na przykład  jako zemsta  albo 
ostrzeżenie .                                                                                                                                 66.



Konsekwencje  gróźb   dopiero  stanowią  skutek   a  nie  same  groźby,  które  można uznać  także  
za  naruszenie  dóbr  osobistych, jeśli  nie  zostały spełnione.  Sprawca  gróźb zawsze ma jakąś  
motywację,  w zależności  od  okoliczności,  czym  innym  będzie  grożenie  podpalenia domu 
sąsiadów , a czym  innym   odgrażanie  się za  doznaną  krzywdę , czyli informowanie 
prześladowcy  o  możliwym odwecie  za  jakieś jego czyny  karalne  lub niedozwolone, czyli, że 
pojęcie  słowa  'grozić'  musi zawierać  bezpodstawność,   aby czyn taki  można  było  uznać  za 
niedozwolony  lub  karalny. 
Synonimy do słowa groźba:
 czyhanie, dybanie, grożenie, nastawanie, nastraszenie, niebezpieczeństwo,  pogróżka, 
prawdopodobieństwo, presja, przerażanie,   straszenie, szantaż,  trwożenie, wygrażanie, 
wymuszenie,zastraszanie, odgrażanie,

Zgodnie z  KKW można zaskarżyć decyzję   w postępowaniu  wykonawczym z powodu jej 
niezgodności z prawem. Skarga przysługuje  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia 
decyzji, można ją złożyć pisemnie albo ustnie (por. art. 19 § 2 k.k.w.) – z tej czynności zostanie 
sporządzony protokół. Na ostateczną decyzję (postanowienie) sądu w przedmiocie Twojej skargi nie
przysługuje Ci zażalenie (por. art. 7 § 5 k.k.w.).

Tylko, że  ja  nie otrzymałam  tej decyzji  przed  wywiezieniem  mnie  do  szpitala. Zarządzenie
z dnia 13  maja  2009  Sądu  Rejonowego , które  ja odebrałam w  szpitalu w dniu  20 maja  
stwierdza  na podstawie  art. 429  pargf 1 kpk  - odmówić  przyjęcia  zażalenia  złożonego  przez  
podejrzaną  na  postanowienie  z dnia  17  kwietnia  (  w  przedmiocie  uchylenia  tymczasowego 
aresztu )  jako  niedopuszczalne z mocy ustawy   '- a chodziło  o  moje  zaskarżenie  postępowania  
wykonawczego. 

Środek zabezpieczający stosuje się zamiast kary wobec sprawcy czynu zabronionego, który nie 
podlega odpowiedzialności karnej z powodu niepoczytalności lub znikomej społecznej 
szkodliwości czynu, albo jeśli orzeczenie kary byłoby niecelowe z uwagi na zaburzenia psychiczne,
które wpłynęły na popełnienie przez niego przestępstwa. Celem środków zabezpieczających jest 
ochrona społeczeństwa przed zachowaniami osób, które w sposób niezawiniony zagrażają 
porządkowi prawnemu.

 Orzekając środek zabezpieczający sąd nie określa terminu jego obowiązywania. Środek podlega 
uchyleniu, jeśli tylko ustaje przyczyna jego stosowania. W skrajnych sytuacjach może więc być 
wykonywany do końca życia sprawcy.

Należy tu zwrócić uwagę na ograniczoność stosowania tych środków, stosowane powinny być tylko
w sytuacji rzeczywistej konieczności. Środki te nie mogą być nadużywane wobec ludzi 
znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Przed orzeczeniem środka zabezpieczającego 
związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym sąd wysłuchuje lekarzy psychiatrów oraz 
psychologa, a w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych – także lekarza seksuologa. 
Sąd bez opinii tych specjalistów nie mógłby w żadnym razie stosować takich środków. Z art. 93 
kodeksu karnego wynika, że chodzi o lecznicze środki zabezpieczające odnoszące się do sprawców 
niepoczytalnych, pedofilii oraz alkoholików i narkomanów.

Osoba niepoczytalna - osoba która dokonała czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary, 
ale w czasie czynu nie mogła rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem z 
powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności 
psychicznych. Niepoczytalność jest stwierdzana orzeczeniem sądowym wydanym na podstawie 
opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologa.Zakłócenie czynności psychicznych może 
wynikać m.in. z wprawienia się w stan odurzenia. 
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W doktrynie istniało kilka konstrukcji zawinienia w związku z tym:   

• konstrukcja odpowiedzialności obiektywnej – stan nietrzeźwości lub odurzenia w chwili 
czynu wyklucza możliwość powoływania się na okoliczność wyłączającą przypisanie winy;

• konstrukcja Rauschdelikt – sprawca ponosi odpowiedzialność za to, że w sposób zawiniony 
wprawił się w stan niepoczytalności, a nie za popełniony czyn. Przyjmuje pewną fikcję 
prawną;

Kodeks wykroczeń rozróżnia dwie sytuacje:  Niepoczytalność (art. 17 § 1 k.w.), jako okoliczność 
całkowicie wyłączającą winę; Poczytalność ograniczoną (art. 17 § 2 k.w.), jako okoliczność nie 
wyłączającą winy, ale zezwalającą sądowi na odstąpienie od wymierzenia kary lub środka
 karnego.  

 Kodeks wykroczeń wymienia trzy przyczyny niepoczytalności:
1. upośledzenie umysłowe (w praktyce rozpoznawane gdy w teście inteligencji, osoba 

zdobywa poniżej 70 pkt.),
2. chorobę psychiczną (np. schizofrenia, cyklofrenia),
3. inne zakłócenia czynności psychicznych (np. skutki choroby zapalenia opon mózgowych, 

silne wzburzenie – afekt). Na skutek powyższych schorzeń i uwarunkowań, sprawca 
wykroczenia nie może w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia (a więc np. nie zdaje sobie 
sprawy, że popełnia czyn zabroniony) lub pokierować swoim postępowaniem.

A  oto  najczęstszy  szablon psychiatryczny stosowany do orzekania schizofrenii ,  czyli 
zaprzeczanie 'chorobie;  

Urojenia i brak krytycyzmu wobec nich

To, co odróżnia schizofrenię od zaburzeń nerwicowych, to występowanie urojeniowych przekonań 
oraz brak krytycyzmu wobec nich, brak dystansu wobec własnej choroby (osoba chora zaprzecza 
swojej chorobie), destruktywny wpływ na funkcjonowanie społeczne oraz brak poczucia integralnej 
całości w myślach, uczuciach i działaniach. Może brakować spójności między myśleniem i 
odczuwaniem, a sferą motywacyjną. W schizofrenii mamy do czynienia z jedną osobowością (a nie 
z kilkoma), która ulega dezintegracji. Błędne rozumienie rzeczywistości jest złożonym procesem 
psychicznym mającym swe podłoże główne i  prawdopodobnie w zaburzeniach biochemicznych 
mózgu.                           

Z pewnością  ja błędnie rozumiałam  rzeczywistość  komunistyczną  oraz  specyfikę  biznesową 
ERA  GSM  , która  ukradła  moją strategię!  Tylko, że  nie  stwierdzono u  mnie zaburzeń  
biochemicznych w  mózgu!   Ale  karę wykonano .Skazany to osoba fizyczna, którą sąd w 
postępowaniu karnym, prawomocnym wyrokiem lub nakazem karnym, uznał winną popełnienia 
przestępstwa i wymierzył karę lub środek karny.  Sprawca czynu karalnego posiada status 
skazanego od chwili uprawomocnienia się orzeczenia, przez całe postępowanie wykonawcze aż do 
zatarcia skazania. Jego karta karalności pozostaje w Krajowym Rejestrze Karnym.  Skazany ma 
wiele obowiązków, ale i praw.  Jego podstawowym obowiązkiem jest poddanie się karze i 
przystąpienie do realizacji orzeczeń zamieszczonych w wyroku.

  Kodeks karny wykonawczy   CZĘŚĆ OGÓLNA  Rozdział I  Zakres obowiązywania Art. 1.
    Rozdział I  Organy postępowania wykonawczego  Art. 2.
Organami wykonującymi orzeczenia są:  1) sąd pierwszej instancji,       
  2) sąd penitencjarny,
3) prezes sądu lub upoważniony sędzia,
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Art. 3.   § 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również  w 
postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia, chyba że ustawa  stanowi inaczej.
 Art. 11.   § 1. Sąd kierując orzeczenie do wykonania przesyła jego odpis lub wyciąg ze 
 wzmianką o wykonalności odpowiedniemu organowi powołanemu do   wykonywania orzeczenia.
Art. 13.  § 1. Organ wykonujący orzeczenie oraz każdy kogo orzeczenie bezpośrednio   dotyczy, 
może zwrócić się do sądu, który je wydał, o rozstrzygnięcie wątpliwości  co do wykonania 
orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary.
 Oddział 2   Postępowanie przed sądem
  Art. 18.   § 1. W postępowaniu wykonawczym sąd orzeka postanowieniem.
 Art. 19.   § 1. Sąd orzeka na wniosek prokuratora, skazanego albo jego obrońcy lub  pełnomocnika 
oraz z urzędu, a jeżeli ustawa tak stanowi - na wniosek innych osób.
 § 2. Wniosek lub skargę można zgłosić na piśmie lub ustnie. W wypadku  ustnego zgłoszenia 
spisuje się protokół.
Art. 20.  § 1. W postępowaniu wykonawczym sąd orzeka jednoosobowo.
 § 2. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Jeżeli sąd nie przychyli 
się do zażalenia przekazuje je bezzwłocznie wraz  z aktami sprawy do sądu wyższej instancji.
 § 3. Sąd wyższej instancji rozpoznaje zażalenie jednoosobowo.

SĄD PENITENCJARNY 
Podstawowe instytucje prawa karnego wykonawczego uregulowane zostały w Kodeksie karnym 
wykonawczym, który nie jest aktem ani wyłącznym ani zupełnym. Z tego względu wiele przepisów
normujących instytucje prawa karnego wykonawczego umieszczone zostały w innych aktach 
normatywnych.
                                                                                                                                                         
Kodeks karny wykonawczy nie jest aktem normatywnym zupełnym. Zgodnie z treścią art. 1 §2 
Kkw w postępowaniu karnym, w kwestiach nie uregulowanych w Kodeksie karnym wykonawczym
stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w Kodeksie postępowania karnego. 
Pamiętać jedna należy, że co do zasady odpowiedzi na pytania powstające w toku postępowania 
wykonawczego należy szukać w Kodeksie karnym wykonawczym, pomimo iż nie stanowi on 
uzupełnienia przepisów K.p.k. lecz aktem normatywnym regulującym autonomiczną gałąź prawa. 
W tym zakresie Kodeks postępowania karnego pełni jedynie w postępowaniu wykonawczym 
funkcję pomocniczą.Przepis art. 32 Kodeksu karnego wykonawczego w sposób wyczerpujący 
określa zakres nadzoru penitencjarnego. Zgodnie z jego treścią sędzia penitencjarny sprawuje 
nadzór nad legalnością oraz prawidłowością przebiegu wykonywania kary pozbawienia wolności, 
kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego 
związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków 
przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. 

 SSR  ARLETTA  MIERZWIAK  , która  nadzorowała  przebieg  internacji , nie   była   sędzią
penitencjarnym ,  tylko sędzią  IV Wydziału  Karnego  Sądu  Rejonowego  .

Art.  34  KKW: 
§ 1. Sędzia penitencjarny uchyla sprzeczną z prawem decyzję organu wymienionego w art. 2 
organy postępowania wykonawczego, pkt 5 i 6, o ile dotyczy ona osoby pozbawionej wolności.
§ 2. Na decyzję sędziego skazanemu i organom określonym w § 1 przysługuje skarga do sądu 
penitencjarnego, w którego okręgu wydano decyzję.
§ 3. Przepisy art. 7 prawo zaskarżania decyzji, § 3-5 stosuje się odpowiednio.
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§ 4. W wypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem pozbawienia wolności, sędzia penitencjarny 
niezwłocznie zawiadamia o tym organ, do którego dyspozycji osoba pozbawiona wolności 
pozostaje, a w wypadku odbywania przez nią kary lub wykonywania wobec niej środka, o którym 
mowa w art. 32 nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania orzeczeń skutkujących 
pozbawienie wolności, - organ, który skierował orzeczenie do wykonania, a w razie potrzeby 
zarządza zwolnienie takiej osoby. 
Jak było już stwierdzone nadzór penitencjarny należy do sędziego penitencjarnego. Będzie nim 
zawsze sędzia sądu okręgowego (penitencjarnego). Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości „w sprawie sposobu, zakresu trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego” z dnia 
26 sierpnia 2003 r., nadzór penitencjarny sprawuje sędzia penitencjarny sądu okręgowego, w 
którego okręgu wykonywane są konkretne kary lub środki. 

Czyli w  Lublinie - ale  brak  jest  danych  w  aktach o takim  nadzorze prowadzonym  przez  
Sąd  Okręgowy w Lublinie !!  Rzekomy nadzór   penitencjarny  sprawowała  Przewodnicząca XI 
Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, Anna Wujec, Sądu  
Okręgowego  w Warszawie a także  inni  sędziowie  tego  sądu w Warszawie. Powody takiego    
mataczenia  wyjaśniam dalej. 

Sędzia penitencjarny wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których 
przebywają osoby pozbawione wolności. Ma on prawo wstępu w każdym czasie, bez ograniczeń, do
tych zakładów, aresztów i miejsc oraz poruszania się po ich terenie, przeglądania dokumentów i 
żądania wyjaśnień od administracji tych jednostek.  Omawiany organ postępowania wykonawczego
ma prawo przeprowadzania podczas nieobecności innych osób rozmów z osobami pozbawionymi 
wolności oraz badania ich wniosków, skarg i próśb.                                                      
Adwokaci z  urzędu  jakoś tego  wszystkiego nie  zauważyli  a  pieniądze  brali  za'  pomoc  
prawną  '. 

ROZPRAWA.
Rozprawa sądowa – porządek zasadniczych czynności podejmowanych na sesji sądowej w 
celu rozpoznania sprawy, to jest orzeczenia o prawach i obowiązkach zainteresowanych.

W  dniu  26  list 2008  miała  miejsce rzekoma  rozprawa  w  Sądzie  Rejonowym  z  udziałem SSR 
Aliny Sobczak  Barańskiej,  która  zakończyła  się  postanowieniem  .
Orzecznictwo  :
Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie przewodniczący sprawdza, czy 
wszyscy wezwani stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy. Przewodniczący 
sprawdza, czy wszystkie dowody zostały dopuszczone do procesu oraz załatwiane są tzw. kwestie 
incydentalne, np. na tym etapie można złożyć wniosek o wyłączenie sędziego.
Po sprawdzeniu obecności przewodniczący zarządza opuszczenie sali rozpraw przez świadków. 
Świadkowie, którzy nie zostali jeszcze przesłuchani, nie mogą bowiem uczestniczyć w 
przesłuchaniu innych świadków. 

Natomiast jeżeli przewodniczący nie zarządzi inaczej, biegli pozostają na sali. Ponadto w rozprawie
może uczestniczyć pokrzywdzony. Może on pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako 
świadek. W tym przypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności. Rozprawa odbywa się 
jawnie i ustnie.

Odczytanie aktu oskarżenia
Następnie oskarżyciel odczytuje akt oskarżenia i rozpoczyna się przewód sądowy. W trakcie 
przewodu sądowego jawnie i ustnie rozpatrywana jest istota sprawy. 
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Po odczytaniu aktu oskarżenia przewodniczący poucza oskarżonego o prawie składania wyjaśnień, 
odmowy wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania i pyta go, czy przyznaje się do zarzucanego mu 
czynu oraz czy chce złożyć wyjaśnienia i jakie.

Postępowanie dowodowe
Postępowanie dowodowe rozpoczyna złożenie wyjaśnień przez oskarżonego. Po swobodnym 
wypowiedzeniu się oskarżonego na wezwanie przewodniczącego mogą zadawać mu pytania w 
następującym porządku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela 
posiłkowego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, powód cywilny, 
pełnomocnik powoda cywilnego, biegły, podmiot, o którym mowa w art. 416 k.p.k., obrońca, 
współoskarżony, członkowie składu orzekającego. 

Po przesłuchaniu oskarżonego przewodniczący poucza go o prawie zadawania pytań osobom 
przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do każdego dowodu.
Świadkowie i biegli są przesłuchiwani w takiej samej kolejności jak oskarżony, z tym że strona, na 
której wniosek świadek został dopuszczony, zadaje pytania przed pozostałymi stronami. W razie 
potrzeby członkowie składu orzekającego mogą zadawać dodatkowe pytania poza kolejnością.
W trakcie postępowania dowodowego dowody na poparcie oskarżenia powinny być w miarę 
możności przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony. Ponadto przewodniczący 
umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu. Jeżeli w 
jakiejkolwiek kwestii jedna ze stron zabiera głos, prawo głosu przysługuje również wszystkim 
innym stronom. Obrońcy oskarżonego i oskarżonemu przysługuje głos ostatni.Po przeprowadzeniu 
dowodów dopuszczonych w sprawie przewodniczący zapytuje strony, czy wnoszą o uzupełnienie 
postępowania dowodowego i w razie odpowiedzi przeczącej zamyka przewód sądowy.

Zamknięcie przewodu
Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom (aż do ogłoszenia 
wyroku sąd może wznowić przewód sądowy albo udzielić dodatkowego głosu stronom), ich 
przedstawicielom oraz w miarę potrzeby przedstawicielowi społecznemu, który przemawia przed 
obrońcą i oskarżonym. Głos zabierają w następującej kolejności: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel
posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny, podmiot, o którym mowa w art. 416 k.p.k., 
obrońca oskarżonego i oskarżony.                                                                                                  

 Przedstawiciele procesowi stron zabierają głos przed stronami. Jeżeli oskarżyciel lub powód 
cywilny ponownie zabiera głos, należy również udzielić głosu obrońcy i oskarżonemu.
Po wysłuchaniu głosów stron sąd niezwłocznie przystępuje do narady i głosowania nad wyrokiem. 
Wyrok na piśmie zazwyczaj sporządza przewodniczący. Podpisują go wszyscy członkowie składu 
orzekającego. Po podpisaniu wyroku przewodniczący ogłasza go publicznie i podaje ustnie 
najważniejsze powody wyroku.  Przewodniczący może przerwać rozprawę.(....)

Przebieg    'rozprawy' w  dniu  26  list.  był  inny  niż wyżej  cytowany.  Ponieważ  nie  było aktu  
oskarżenia,  obecna  prokurator  odczytała  wniosek  o warunkowe  umorzenie,  a  następnie  
nastąpiło  'przesłuchanie  biegłych'  i    ich  poświadczenia  nieprawdy  wg analizy akt  i protokołu z
tego  posiedzenia,  nie było  także  przytaczanych dowodów  ani  mojego  zeznania  ani  też  nie 
było    pokrzywdzonych.

Źródło  prawnicze  twierdzi, że : 

Pytanie RPO dotyka jednej z kluczowych kwestii w postępowaniu karnym – komentuje Janusz 
Tomczak z Praktyki Prawa Karnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy. – Proces karny, czyli 
dochodzenie do prawdy w drodze konfrontowania na rozprawie sądowej przeciwnych racji, jest 
procesem dynamicznym. Jednymi z naczelnych zasad procesu są zasady szybkości postępowania i 
bezpośredniości, które sprowadzają się do tego, by sąd w jak najkrótszym czasie od daty czynu 
zabronionego, w sposób naoczny, bezpośredni mógł zweryfikować zebrany przez prokuraturę 
materiał dowodowy.                                                                                                                   71.



Wydawanie postanowień na rozprawie zazwyczaj dotyczy kwestii wpadkowych, a nawet 
zaskarżenie rozstrzygnięcia owej wpadkowej kwestii nie powinno przedłużać postępowania ponad 
miarę (akta idą do drugiej instancji itd.).

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia   KPK
Art. 92. Podstawa orzeczenia 
Podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, 
mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. 
Art. 93. Postanowienia, zarządzenia i polecenia 
§ 1. Jeżeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, sąd wydaje postanowienie.

A  więc skoro  wyrok  może  być wydany wyłącznie w  czasie  rozprawy,    rozprawa w  dniu  26  
listopada,   powinna była  zakończyć  się wyrokiem a  nie  postanowieniem.

                        ANALIZA  AKT   Sygn  IV K  987/08 od  dnia  21 kwietnia  2015. 

 TOM  I. Sygnatury  na  teczce z  aktami  , które  świadczą  o tym,  że  wraz zmianą  sygnatury 
zmieniano  zawartość akt   oraz  tok postępowania  :  
 5  Ds  1214/07/IV,   4  Ds  454/08/XI,     1  Ds  726 /08/II , 

 Zawiadomienie  o  przestępstwie z dnia  29  maja  2007  roku wniesione do  Prokuratury 
Rejonowej Warszawa  Ochota  od   pracownicy PTC ERA  GSM  Bożeny Lipnik, kierownika 
Sekcji  Postępowań wyjaśniających,  która  nie była  członkiem  zarządu  i nie miała  nic wspólnego
z moją  korespondencją  do  sieci  ERA , ale  wiedziała  o  kradzieży mojej strategii marketingowej 
i  brała  udział  świadomie w  tym  przestępczym postępowaniu z ramienia  mafii sieci  ERA, o 
czym świadczy  fakt,  że  do swojego zawiadomienia  nie  załączyła mojej  strategi oraz  wielu pism
z  roku 2001  i 2002 z ofertami  współpracy  oraz  udzielonych mi odpowiedzi przez ówczesny 
zarząd    PTC. Nie załączyła  także  moich  projektów  graficznych oraz  wielu innych ani  też 
jakiejkolwiek odpowiedzi  na  moje wnioski  dowodowe ze sprawy cywilnej wg Kart  19-21,  580 
60 w Tomie  I  tych akt , co tylko dowodzi że  sieć  ERA  była świadoma kradzieży  mojej strategi 
oraz  wielu  projektów z  tej strategi  wg akt  mojego powództwa wniesionego do SO w Warszawie.
                                                                                                                                                       
Za  to do  tego  zawiadomienia  załączyła  różne  pisma z oskarżeniem o wyłudzanie  nienależnych 
kwot. Do tej samej prokuratury  wielokrotnie wnosiłam zawiadomienia  o  przeciwko  sieci  ERA z 
tytułu kradzieży  praw  autorskich sfałszowania wyroku przez  SO Kowalską  oraz    sfałszowania 
przeciwko  mnie wielu  dokumentów windykacyjnych przez  tę mafię, których  to Bożena  Lipniak 
także  nie  załączyła  . 

 Obszernie zeznawałam o  tym do protokołu w  tej prokuraturze  po aresztowaniu  mnie   8  lipca 
2018  roku.  W  swoim  sfałszowanym  zawiadomieniu  Bożena Lipnik   pisze  nieprawdę, że ' 
wszystkie materiały  zostały zwrócone do nadawcy ',  co jest nieprawdą . Dowodem  na to  jest  mój
fax z dnia  13  i 14  sierpnia  2007  do  zarządu  sieci  ERA w  sprawie zwrotu   moich materiałów, 
na  którym jest  odręczna  adnotacja   prezesa  zarządu  PTC Bogusława  Kułakowskiego  o 
treści  :”  Janusz w  marketingu powinni  mieć  materiały , XERO ZRÓB  i zwróć  pani  materiały', 
która  nie  wymaga  komentarza  o tym,czy  materiały te  były zwrócone bez ich wykorzystywania 
przez  dział  marketingu. 

W  pismach  do sieci  ERA  brak jest także  mojego  pisma z dnia  7 września  2011 z  oskarżeniem 
o  działanie na szkodę  sieci  ERA !! a także  przywłaszczenia  moich autorskich  materiałów.   
Zawiadomienie to jest  ponadto zaopatrzone w  fałszywą informację  na dole  stron,  o  tym,że ' 
dokument ten  zawiera informacje prawnie  chronione udostępnione  przez  PTC  Sp. z o.o   
wyłącznie  uprawnionym   organom państwowym'.                                                                      72.



Powyższe  zawiadomienie  zostało  wniesione  do tej samej prokuratury , do której  uprzednio przez
kilka  lat dobijałam się z  dowodami  kradzieży  mojej strategi oraz  fałszerstw  windykacyjnych . 
Moje zawiadomienia  były umarzane od razu  przez  tę    prokuraturę  bez  śledztwa - vide 
umorzenia w  aktach  oraz  moje  komentarze  od tych  umorzeń ,a  przecież w  tej prokuraturze  od 
roku  2001  znajduje  się  dowód  na   popełnienie  kradzieży  mojej  strategi,  to jest  jeden  z 
czterech  odesłanych  mi  egzemplarzy  strategii z  pieczątką  wpływu   biura  prezesa  zarządu.

Postanowienie  o wszczęciu  śledztwa z dnia  11  lipca  2017  bez  pieczątek  oraz  bez czytelnych 
podpisów czyli  takie pseudo  postanowienie , które podpada pod  fałszerstwo, wystawił starszy 
posterunkowy Mariusz Wicha, tylko  pro forma , zgodnie z  wytycznymi  w odrębnym zarządzeniu, 
które  zostało  utajnione, i jak się  zdaje  posterunkowy z braku kwalifikacji nie  prowadził żadnego 
śledztwa  , tylko  prokurator  Adamczyk  , a do celów przesłuchań podstawiano coraz  to  innych 
funkcjonariuszy.                                            

Karta  114 -   jest    to jedna  strona   ,fragment  mojego pisma  załączonego do  akt  i pseudo 
śledztwa,   odłączona  od  tego pisma  , ale bez  pisma  organu prowadzącego  to śledztwo w 
sprawie  sposobu pozyskania tej strony z pisma. Na stronie  tej  zaznaczono nie bez  powodu zdanie
- 'badania  psychiatryczne ' ,które  stały się  podstawowych  tropem  śledczym w toku tego śledztwa
z  braku  innych  dowodów.

  TOM  II. 
 Został  napchany  tymi samymi wielokrotnie  xerowanymi  pismami  w celu wywarcia  wrażenia 
mnogości tych  pism  od  ADS Commando, do PTC ERA  GSM, różne  moje  informacje  prawne z 
przepisami  prawa,  zaś  o fakcie  ich powielania  na  xero  świadczy  brak pieczęci  organu , który 
je dostał  oraz  brak  kopert.  Niektóre te same zwielokrotniane  pisma   są  zaopatrzone  
pieczątkami Prokuratury  Rejonowej  oraz  asesora  Adamczyka  ,który nadzorował   to 
postępowanie i zapewne  tworzył  fałszywe  dowody, gdyż  ja sama  wysłałam  tylko  kilkanaście  
pism  a  nie setki,  nie miałabym   nawet   wtedy pieniędzy  na setki znaczków  oraz  kopert. Na  
tym  więc  miało  polegać  owo '  śledztwo' oraz  rzekome  wpływanie  przeze mnie  na czynności  
organów, które  mnie ani  razu nie  powiadomiły  o swoich   czynnościach.  W  tomie  tym nawet  
znajduje się   poufne pismo  od  PTC ERA  bez  nazwiska  nadawcy  do prokuratora  Adamczyka  
                                                                                                                                                       
 ( Karta 376)   wysłane  metodą  mafijną  do   ich  prokuratora ,  do którego nie ma  koperty  ,  nie  
ma także  kopert   do żadnych  innych  pism  od  sieci  ERA  oraz od innych  osób  kierowanych  do 
prokuratury , ale  za  to  akta   te  zawierają  koperty z  korespondencją nadawaną do  nich , która  
była  przedmiotem  tego  'śledztwa'.                              

TOM III.
Zmiana  sygnatury   5  Ds  1633/07  na  Sygn  5  Ds  1214/07 /IV.
Tom III także  zawiera  wielokrotnie  xerowane  te  same  pisma  powielone  w celu powiększenia 
objętości  akt.  Dopiero od  Karty  503  znajduje  się  wysłane  przeze  mnie do Klausa  Hartmana w
roku  2007  opracowanie ze  strategii  corporate  identity ( Karty 503-  508)a  także  moje zażalenia 
kierowane  do  innej jednostki prokuratury  z roku 2006, ( Warszawa  Wola  ) ,  które zostały 
pozyskane do tych  akt  bez  pisma  w sprawie  ich wydania  czyli na zasadzie  mafijnej ( przez  
telefon  albo e-mailem  lub  ' po znajomości') .

Dalej  następują    pozyskane na takiej samej  zasadzie  fragmenty z innych  akt dołączonych z inną 
numeracją  od  Karty  472-  do Karty  491  po  karcie 508 , po czym  następują  akta główne , czyli  
ciąg  dalszy od  karty   508  do Karty   546 ,w tym  moje  projekty  autorskie, jakieś  materiały  
dotyczący IN POS-T  usługi pocztowe .
Następnie  jest cała  moja  strategia  marketingowa z  roku 2001  (  z datą  nadania  16.X. 2001  )  
która   nie wiadomo skąd  się wzięła w  tych aktach.                                                                  73.



Następnie  po tej kompilacji   znajdują  się  pisma od  ADS Commando,  także powielone wiele  
razy  na xero.

Karta  600-  601  to  protokół  przesłuchania  Sławomira  Dziekanowskiego,  szefa  ADS 
Commando  który  wprowadził  mnie w  błąd  fałszywą  reklamą usług  windykacyjnych  na każde 
nawet  nietypowe  zlecenie,  a   równie dobrze  mógł   to być jakiś  esbek  lub były agent  WSI 
prowadzący    obsługę   biznesów jego  kolegów  z  aparatu  mafii  esbeckiej ,o czym  wtedy  nie 
miałam  pojęcia,  gdyż dane  o  tajnych  współpracownikach UB/SB  były dostępne  tylko  na 
podstawie  ustawy w   archiwach IPN i  były   ujawnianie  dla    opinii publicznej  po ich ujawnieniu
tylko  przez historyków IPN  lub ich zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Obecnie dane  takie  są  często
jawne  i  dostępne  na  wielu stronach internetowych  ,a także  w  jakichś  gazetach.   Pisma od ADS
Commando  także  wydają się  powielane  na xero, gdyż w  tomie  II ,jest tylko jedna  koperta do 
tych  pism , a ja o ile sobie  przypominam,nie  kierowałam  do  tego  agenta  aż tak wielu 
dokumentów  ,które znajdują się w  tych  aktach,  w tym  jakieś  polityczne  wynurzenia  cytujące 
źródła  o komunie , które  stały się podłożem  zadenuncjowania  mnie  przez  tego agenta  bez 
podpisania  ze  mną  umowy. 

TOM  IV.
Karta  628- koperta  od  ADS Commando z naniesionym  nr telefonu radcy  ERY  Katarzyny 
Lauritsen  22  413 51 04  czyli  po znajomości.
Karta  647 -  od  AŚ w  Bydgoszczy w  sprawie  zatrzymania  nie  znanego mi człowieka Piotra  
Leweckiego , nie  wiadomo w jakim związku z  aktami.
Druga  część  tego   tomu   to  masa  wydruków z  Banku Handlowego Citi  na temat mojego 
konta ,po które  zwracał się  bezprawnie do  Banku  asesor  Adamczyk ,chyba w Od  Karty  779- 
znajduje  się  sprawozdanie z badań    identyfikacyjnych  rękopisów, które nie potwierdzały mojego
autorstwa ani też, że  pochodzą  od  jednej  i tej samej osoby  i  z tego  powodu  odstąpiono od 
dalszych  badań.(  wg Kart  779-  do  799).

KARTA  845-  Sygn V  Ds.  19/08z dnia 25  luty  2008-  z pieczątką m.in. Naczelnika  Wydziału  V
Śledczego  Prokuratury  Okręgowej w Warszawie, jest  to  podrobiona  N/U  prok.  Moniki 
Lewandowskiej, że  rzekomo ' w dniu dzisiejszym  zapoznałam  się  a  nadesłanym  przez 
                                                                                                                                                         
Prokuraturę  Rejonową Warszawa  Ochota aktami  postępowania  5  Ds  1214/07/IV ( czyli  przed 
zatrzymaniem  mnie  oraz  tzw.  końcowymi ustaleniami),   i dalej  cytuje  ona  , co świadczy o 
późniejszym dorobieniu   tej  notatki, późniejsze  dane z  zawiadomienia    Bożeny Lipnik z  sieci 
ERA,   że  wnosiłam zawiadomienia o przestępstwie  do tej  prokuratury z  tytułu kradzieży  praw 
autorskich, że zawiadomienia  były  umorzone, że  sieć  ERA  odesłała  moje  projekty jak rzekomo 
nieprzydatne  oraz, że  domagam się  nieuprawnionych  kwot  od  sieci  ERA  GSM.
W  tym tomie  jest protokół z  przesłuchania  mnie w dniu  9  lipca  przez  podstawionego 
prokuratora  Marcina  Kaletę,  KARTY  932-  94-  oraz mój  oddalony  przez  niego  wniosek
dowodowy,   jego pismo  KARTA  943  z dnia  9  lipca  do Sądu  Rejonowego  z  wnioskiem  o  nie 
uwzględnianie  mojego  zażalenia  oraz  wniosek  do  SR  tzw.  szablon  o zastosowanie aresztu  
tymczasowego z powodu  wysokiej  społecznej  szkodliwości  czynu  etc.

Kluczowym w tych  mafijnych  aktach  ,wydaje  się  być  TOM V, jak wykazuję   poniżej. 

TOM   V.   
1.Dotyczy  Sądu Apelacyjnego .   Tom  ten także  zawiera  powielone wielokrotnie te same  pisma .
Karta  857- postanowienie z dnia  30  . 04.  2008  - już  o przedstawieniu  zarzutów przez  Marcina 
Adamczyka  mojej osobie.
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Karta  865-  dowodzi  tendencji tych zarzutów w  kierunku psychiatrii  .Pismo w  sprawie  wydania
historii choroby Krystyny  Ziemlańskiej  od asesora  Adamczyka   do Szpitala w  Lublinie.
Karta 905-  sfałszowana  politycznie  historia choroby  w  wyniku politycznej obserwacji w 
Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie   jaka miała  miejsce  po demonstracjach politycznych 
w  roku 2004  . Dane  te  zostały  pozyskanie  podstępnie  z  naruszenia  art. 266 pargf 
1KK .Sfałszowana a  raczej  wyprodukowana sztucznie  historia  nie  istniejącej choroby ,zawiera  
typowe  szablonowe  fałszerstwa  psychiatryczne oraz słowotwórstwo  i   różne  zmyślone oraz  
dorobione    wypowiedzi,  które  miały  stworzyć ze  mnie obraz chorej  psychicznie  osoby ,  
wulgarnej, niedostosowanej, zaburzonej   i  tym podobne.Do  tej  spreparowanej  historii choroby 
nie załączono, albo raczej  asesor Adamczyk nie  postarał  się  bo  nie chciał,  akt  z Prokuratury  
Rejonowej  Lublin  Północ w których są  moje  liczne  zażalenia  oraz  dowód  czyli  sfałszowany  
protokół  KMP w Lublinie z  zajść  antyrządowych  czyli  antykwaśniewskich, które  Komenda  ta  
ochraniała.
 KARTA  863-  wyjęta z  kontekstu strona z  jakiegoś  pisma  radcy  Lauritsen
KARTA  865-   bez  przyczyny  i bez  związku ze  sprawą- postanowienie  z  żądaniem  wydania 
rzeczy  na  skutek  nieuprawnionego powzięcia  informacji   przez  asesora  Adamczyka , to jest 
historii  choroby   od  Szpitala  Neuropsychiatrycznego,  które  nie  było  do  mnie  wysłane , i które
zawiera  pouczenie  o prawie  do zażalenia  dla osób, których prawa  zostały  naruszone  ,czyli w 
tym wypadku moje.
KARTA  869-  postanowienie z dnia  3  czerwca  2008  o przeszukaniu mieszkania w/w  asesora  
oraz zarządzenie w  celu  dokonania zatrzymania  korespondencji z  nagłówkiem  Commando, 
komputera   i  nośników  informatycznych,  wydane  dla  jednostki policji  pouczeniem  o 
zażaleniu , którego także  nie  otrzymałam.
KARTA  870 -  zarządzenie z dnia  3 czerwca  2009  w.w  asesora  o zatrzymaniu  i przymusowym 
doprowadzeniu   mnie  do Prokuratury  Rejonowej  Warszawa  Ochota, które nie zawiera  
uzasadnienia czyli wskazania celu,  wydane  przed  przeszukaniem z fikcyjnym uzasadnieniem,że  z
podejrzaną  należy  przeprowadzić  czynności  procesowe ,  jednak nie określone.

TYMCZASOWE  ARESZTOWANIE
Pojęcie osoby podejrzanej nie jest tożsame z pojęciem podejrzanego, ponieważ w stosunku do 
osoby podejrzanej nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów ani nie przystąpiono do 
przesłuchania jej w charakterze podejrzanego. Naturalnie wraz z podjęciem tych czynności osoba 
podejrzana traci swój status i staje się podejrzanym.                      

 Osoba podejrzana nie jest stroną postępowania karnego.

 Nie przysługują jej uprawnienia podejrzanego, takie jak prawo do obrony czy posiadanie obrońcy, 
chociaż z drugiej strony organ prowadzący postępowanie nie może zastosować wobec niej środków,
które byłyby dopuszczalne wobec podejrzanego (np. tymczasowego aresztowania). Wobec osoby 
podejrzanej podejmuje się pozaprocesowe czynności operacyjne. Kodeks postępowania karnego 
dopuszcza także inne czynności:

• art. 74 § 3 – m.in. oględziny zewnętrzne ciała, inne badania niepołączone z naruszeniem 
integralności ciała, pobranie odcisków, fotografowanie osoby podejrzanej, okazanie jej w 
celach rozpoznawczych innym osobom;

• art. 192a – czynności podjęte w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych;
art. 237 § 4 – kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych;

• art. 244 § 1 – zatrzymanie osoby podejrzanej przez Policję;
• art. 247 § 1 – zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na zarządzenie prokuratora;
• art. 308 § 1 i 2 – tzw. dochodzenie w niezbędnym zakresie.
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Art. 247.  § 1. Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby 
podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie stawi się ona na wezwanie w celu 
przeprowadzenia czynności procesowej ( którą  należy określić w postanowieniu  ) albo jeżeli 
zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego. W tym celu wolno 
zarządzić przeszukanie. Przepisy art. 220-222 i 224 stosuje się odpowiednio. 
Tymczasowe aresztowanie (potocznie areszt) – najbardziej dotkliwy ze środków zapobiegawczych 
stosowanych wobec podejrzanego lub oskarżonego w toku postępowania karnego, polegający na 
osadzeniu go w stałym miejscu (areszcie śledczym), w izolacji od świata zewnętrznego.

Tymczasowe aresztowanie, ze względu na swój izolacyjny charakter jest dużo bardziej dotkliwe dla 
osadzonego, niż pobyt w więzieniu dla skazanych. Aresztowani nie mają, w przeciwieństwie do 
skazanych, prawa do rozmów telefonicznych i przepustek. Ich korespondencja jest cenzurowana 
przez organ śledczy, co powoduje niejednokrotnie wielotygodniowe opóźnienia poczty. Widzenia z 
najbliższymi uzależnione są od zgody prokuratora. W niektórych krajach (Norwegia, Szwecja) z 
tych powodów, po zapadnięciu wyroku sądowego, zalicza się okres tymczasowego aresztowania do 
ogólnego wymiaru kary pozbawienia wolności w proporcji 1:1,5 lub 1:2.

O tymczasowym aresztowaniu rozstrzyga sąd na wniosek prokuratora, kierując się   tzw. potrzebą 
zapewnienia prawidłowego biegu postępowania . W Polsce tymczasowe aresztowanie powinno 
nastąpić tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na "duże prawdopodobieństwo", że oskarżony 
popełnił przestępstwo. W praktyce jest on nagminnie nadużywany i często przybiera postać tzw. 
aresztu wydobywczego.

Tymczasowe aresztowanie, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, nie powinno być stosowane,
gdy wystarczy inny środek zapobiegawczy. Pomimo to środek ten jest w Polsce nadużywany, o czym 
świadczą m.in. liczne przegrane przez Polskę sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka oraz wystąpienie tegoż z 2007 do władz polskich. Stosowanie przepisów o aresztowaniu 
tymczasowym, które powinno być wyjątkiem od reguły, ma charakter „blankietowy” i jest 
stosowane w sposób mechaniczny.Senator RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk w oświadczeniu 
skierowanym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry stwierdziła m.in.:

W 2004 r. do sądów wpłynęło 38200 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z czego
uwzględniono około 90%! Ponadto, jak wskazują szacunkowe dane, niemal 20% osób tymczasowo 
aresztowanych przebywa w więziennej celi ponad dwa lata. Nierzadko tak długi areszt jest efektem 
niekompetencji prokuratorów oraz automatycznego przedłużania aresztu przez sądy, bez wnikania 
w meritum sprawy.   Dorota Arciszewska-Mielewczyk                                                                

Adwokat Michał Tomczak wskazuje jednak, że w wielu przypadkach w okresie tymczasowego 
aresztowania prokuratura nie podejmuje faktycznie żadnych czynności lub są one niezwykle 
przewlekłe.W 2011 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w rezolucji skrytykowało Polskę za 
ignorowanie obowiązku wykonywania orzeczeń Trybunału Praw Człowieka m.in. w zakresie 
przewlekłości postępowań sądowych oraz nadużywania aresztów tymczasowych, zaliczając Polskę 
do grupy dziewięciu krajów, które ignorują obowiązek wdrażania wyroków ETPC do swojego 
porządku prawnego.

W  moim  przypadku wystarczyłby w  zupełności  dozór  policyjny, poręczenie  społeczne  lub 
majątkowe , ale  niestety chodziło  o zastosowanie przymusu  psychiatrycznego .
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KARTA  895-  896-  to samo powielone  postanowienie  o  przeszukaniu i zatrzymaniu  ze  
zmienioną datą -   1  lipca  2009. Na tym akta  tzw. śledztwa  urywają  się.

Po  Karcie  896-  następuje  pismo z  Instytutu  Badań  DNA  a dalej w  ramach  kompilacji 
akt następują    nienumerowane  karty dołączone później – pismo   z dnia  11  września  
2018  od prokuratury  rejonowej z Piaseczna  o  przekazaniu     faktury  Sygn  5 Ds  
1214/07/IV zmienionej  na    Sygn 4 Ds  454/08.XI. Brak jest chronologii  czyli  mojego 
zeznania  oraz  dokumentów  z sądu  rejonowego   i innych wcześniejszych. Brak  
chronologii występuje  cały czas w  następnych  tomach.
KARTA 901-  spreparowane postanowienie z dnia  2  lipca  2008 ,  o przedłużeniu  śledztwa
od prokuratora Krzysztofa  Szczerby, z datą  o dzień  wcześniejszą  od  postanowienia   z 
dnia  3  lipca o  przeszukaniu  i zatrzymaniu   asesora  Adamczyka.
KARTA  903-  904  - powielone te  same  postanowienia asesora  Adamczyka  jw.  po 
których  jest doczepiona uzyskana z  naruszenia  art. 266  pargf 1  KK spreparowana 
politycznie  historia  choroby  ze  Szpitala  Neuropsychiatrycznego ,   skomentowana przeze
mnie  poniżej:

Z historii  nerwicy w  roku  1983  nie  wynikają dorabiane  później  przez  psychiatrów  w ich  
preparacjach ani  psychozy  ani  schizofrenia  ani inne  psychiczne  choroby, a  jedynie  problemy  
adaptacyjne w  środowisku   podczas  studiów  ,bliżej nie  określonym.   Tym  nie mniej,  zdanie w  
tej  historii  o  '  utracie  sprawności  intelektualnej' jest  niesprawdzalne  i  nie wiadomo,  czego  ta  
utrata  dotyczyła , czy  pamięci  czy  kojarzenia , czy  też  innych  funkcji,   a  ponieważ  brak jest  
testów   medycznych  z  tego  pobytu z  nerwicą w  szpitalu,  określenie  takie jest mało  
wiarygodne  oraz niekompletne.   Nie  przypominam sobie skarg na utratę  sprawności  
intelektualnej , więc  jest to zapewne jakieś  sformułowanie  pozamedyczne , czyli  dyskryminujące.

Andrzej Lipczyński   Zaburzenia sprawności intelektualnej 
Pisze  :  http://www.psychologia.net.pl

Wśród psychologów nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego inteligencji, a szczególnie, 
kiedy rozważania dotyczą zdolności, jakie na tę inteligencję się składają. Nie ma też 
jednoznacznego stanowiska, które z tych posiadanych zdolności i umiejętności mają priorytetowe, 
pierwszorzędne znaczenie, a które drugorzędne. Jako inteligencję określa się ogólną sprawność 
procesów poznawczych, która z kolei w znacznym stopniu wpływa na potencjalną i realizowana w 
praktyce zdolność organizmu do korzystania z doświadczeń, rozwiązywania powstających 
problemów i przystosowania się do zmieniających się warunków życia. Określenia inteligencja 
używa się również w innym znaczeniu, poza kontekstem sprawności poznawczej. Dotyczy to 
chociażby kontekstu społecznego, czy też emocjonalnego. 
 Nie ulega wątpliwości, że inteligencja pozostaje pod ścisła kontrolą czynników genetycznych oraz 
nabytych w toku indywidualnego rozwoju i doświadczenia. Składniki inteligencji - między innymi 
chociażby zdolności werbalne, przestrzenne, matematyczne, pamięciowe, czy też wnioskowanie - 
są nasycone pewnym czynnikiem ogólnym.                                                                                 ]
Wielu autorów przyjmuje, że na inteligencję składają się uzdolnienia złączone w jedną, harmonijną 
całość. Należą tu nie tylko operacje myślowe, lecz zdolność działania wiodąca do zamierzonego 
celu. Wśród operacji myślowych wymienia się właściwą interpretację zauważonych faktów, 
prawidłowy tok asocjacji, zdolności myślenia abstrakcyjnego, rozpoznawania zależności między 
zjawiskami oraz umiejętności i wysuwania trafnych wniosków z obserwacji i doświadczenia. 
Zaburzenia intelektualne mogą powstać na skutek pojawiających się anomalii rozwojowych, 
szczególnie w obrębie centralnego układu nerwowego.
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 Mamy do czynienia z dwoma określeniami dotyczącymi zaburzeń sprawności intelektualnej, 
mianowicie: upośledzeniem umysłowym i demencją (otępienie). 
Upośledzenie umysłowe to cały zespół zaburzeń o różnej etiologii, których głównym objawem jest 
niski poziom inteligencji. Oznacza to, że dana osoba nie osiągnęła takiego poziomu rozwoju, który 
gwarantuje możliwości radzenia sobie w nowych sytuacjach, uczenia się i wypracowywania 
nowych strategii.   W otępieniu mamy do czynienia ze spadkiem osiągniętej wcześniej sprawności 
intelektualnej do takiego poziomu, że w znacznym stopniu ogranicza to możliwości prawidłowego 
funkcjonowania społecznego i osobistego. Otępienie powstaje w następstwie znacznego stopnia 
uszkodzenia centralnego układu nerwowego bez względu na rodzaj czynnika uszkadzającego. 
Ze względu na dyskusyjność pojęcia inteligencji w psychiatrii mówi się raczej o kryteriach 
inteligencji. U upośledzonych umysłowo stwierdza się prawie wyłącznie myślenie obrazowe, brak 
lub upośledzenie myślenia abstrakcyjnego, niezdolność tworzenia pojęć nadrzędnych i zależnych 
oraz niezdolność wyciągania trafnych wniosków z posiadanych doświadczeń. Podatność na sugestię
u tych osób jest zazwyczaj znaczna.  Należy podkreślić, że same wiadomości, zwłaszcza 
pamięciowe, czy wiadomości książkowe, nie są miarą inteligencji. Inteligencja bowiem manifestuje
się przez sposób myślenia i działania, którym posługuje się człowiek dysponujący nawet 
niewielkimi zasobami wiadomości. 

Autor jest doktorem nauk humanistycznych, specjalistą psychologiem klinicznym. Pracuje w 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie oraz w 
Instytucie Psychologii UMCS W Lublinie.

Dalej z  historii  choroby:
W  karcie  informacyjnej z  przebiegu  politycznej  obserwacji  wg daty przyjęcia  czyli 
dowiezienia  pod  przymusem  na  postanowienie  prokurator Kazanowskiej ( Rejonowa 
Lublin Północ)  w dniu  5  października  2004  jest  sporządzona  przeze mnie  moja 
biografia  ( CV), która    była  wykorzystana  przez  psychiatrów  prowadzących  mnie, do 
celów  represyjnych  i politycznych . Jest to  patriotyczny  życiorys ,w  który jest  mowa o 
poglądach  opozycyjnych   oraz patriotycznej  rodzinie  i  walce z   siecią  ERA GSM,   stron
8  i dalej z  moją adnotacją  cd.  , ale dalej brak jest ciągu dalszego. 

KARTA  41  -  229  z  tej  historii    to strona tytułowa  z  moimi danymi oraz  tytułem 
'Szczegółowa  nota  biograficzna' na zlecenie  Dr . Widzińskiej Ellert,  Lublin  10.  XI. 2014. Strony
1-2-3-   to spreparowana  biografia przez  tę  psychiatrę w  sposób  taki,  że z  moich danych 
wyrwała    jakieś  fakty  i  po swojemu spreparowała  tę  biografię  na użytek politycznej opinii.    
Następnie wg dat  sporządzania  znajdują  się czyjeś  nie  podpisane  wpisy z   obserwacji  mojej  
osoby (  jak  się zdaje jakiejś  pielęgniarki) ,  - KARTA  44 i  45  dwustronne.
KARTA  46  dwustronna-   zafałszowane  wpisy  psychiatry Kryja ;  są  to   typowe  szablonowe 
sformułowania  (  wulgarna, napięta, etc  )   oraz  jego pieczątka na  odwrocie. 

KARTA  49-  na odwrocie-  Stan  psychiczny sporządzony  przez  psychiatrę  Małgorzatę  Bołbę-   
i  typowe  dla  tej  psychopatki  zmyślenia  i słowotwórstwo - jak między  innymi:”  Boli p.coś  ?  
Rozum mnie  boli,  ciało  nie,  nie  boli  '-   i dalej  ta sama  frazeologia   w rodzaju  drażliwa ,  
napięta etc.                                                                                                                                              
KARTA  906- TOM  V – to samo   powielone postanowienie  o zatrzymaniu  i przeszukaniu  
asesora  Adamczyka z dnia  1  lipca  2018.
KARTA  915-  protokół z przeszukania, który  stwierdza , że  nie  posiadam takich  przedmiotów 
oraz, że  znaleziono kilka  pism z  moim podpisem.
KARTA  920-  922 -  protokół  z  podstępnie  uzyskanego zeznania  świadka  mojej matki,  w dniu  
8  lipca  2018  zaraz  po wywleczeniu  mnie z  mieszkania  przez  cweli z KMP w    Lublinie  o   
godzinie 7 rano,  na  który brak jest   pieczątek  komendy  oraz   jakiegoś  Bąka ,  który bezprawnie 
moją  matkę  przesłuchiwał.  
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Nie  wiadomo zatem,  czy  protokół  ten  nie  był potem  jakoś  przerobiony, gdyż  wydaje  mi się  
mało  prawdopodobnym,   aby  moja matka zeznawała  przeciwko  mnie w  sposób  bardzo  mnie  
obciążający.  Na pewno  nie  była  poinformowana o prawie  odmowy zeznań,   nie  znała  
przepisów  KPK  oraz  KK,  brak  jest   dlatego pouczenia  dla  świadka  i podejrzanego,  poza  tym 
nie  była  stroną   w tym  postępowaniu   i nie  musiała być  przesłuchiwana.   Być  może, że  dała  
się  nieświadomie pociągnąć za język,  nie  znając  metod  esbeckich  a  potem  podpisała w  dobrej 
wierze  protokół,  który  mógł  być   także potem  poszerzony,  a  skoro  nie  dostała  odpisu  tego  
protokołu , nie wiadomo,  czy  to co  mówiła  jest  zgodne z   treścią jej  wypowiedzi.
KARTA  933-   wreszcie  protokół z  mojego  przesłuchania w dniu  9 lipca  2008  roku  przez  
innego podstawionego prokuratora  rejonowego  Warszawa  Ochota  Marcina  Kaletę . Asesor  
Adamczyk  widać  wolał  uniknąć  kontaktu ze  mną  i bał się  być  może  rozpoznania.
KARTA  960 -  Sygn  III Kp  1276/  08  protokół   Sądu  Rejonowego  asesor  Rutkowskiej w  
przedmiocie zastosowania  tymczasowego  aresztowania z dnia   10 lipca  - nie  podpisany .
KARTA  963-  sfałszowana  przez  Marcina  Kaletę   notatka  z  dnia  9 lipca  2008  ,  że 
rzekomo  w dniu  tym  o  godzinie  9 rano , czyli  w trakcie  lub przed  moim zeznaniem,  moja 
matka  miała  do  niego dzwonić  na  jego telefon służbowy  ( nie  podany  ) z informacją, że 
K.Ziemiańska  była  pacjentką  szpitala  psychiatrycznego. Niestety   , taki telefon nie  był możliwy,
bo  moja  matka  nie  znała  ani  jego  nazwiska  ani  adresu  prokuratury  rejonowej Warszawa 
Ochota,  nie wiedziała  jeszcze , gdzie  przebywałam,  miałam  wrócić  do  Lublina po 48 
godzinach,   jak  ją  oraz  mnie  zapewniano.  Ja  na pewno  do  niej  dzwonić  także  nie mogłam, 
ponieważ  odebrano   mi  rzeczy osobiste  na  ' dołku w komendzie', i   moja  matka dowiedziała się 
dopiero  o zatrzymaniu  mnie z pisma  asesor  Rutkowskiej  czyli  kilka  dni później , gdy już byłam
w  areszcie  śledczym na  Grochowie , co  wiem na  pewno  od  niej samej. Brak  jest także   w tym 
tomie preparacji tego Kalety, czyli  jego wniosku do Sądu  o zastosowaniu tymczasowego  
aresztowania  oraz  skierowaniu mnie  na badania  psychiatryczne  , który to wniosek  był 
przedmiotem  posiedzenia  w  sądzie z  udziałem  asesor  Rutkowskiej w  dniu 10 lipca  2018.

KARTA   965-  już z datą  dużo  dalszą – 4  sierpnia  2008r.-  postanowienie  prokurator  
rejonowej w  Piasecznie  Marianny  Muchy Podlewskiej,  która  dalej prowadziła  postępowanie a  
raczej  je tylko procedowała  wg z góry ustalonego  schematu,   o zasięgnięciu opinii   biegłego  
psychiatry  wraz z  udostępnieniem  akt  Sygn  4  Ds  454/08/ XI   , które  nie  wiadomo , co 
zawierały , gdyż  brak jest wykazu.
Dalej  następują moje  liczne  uzasadnione zażalenia , które  były oddalane  i  nie  brane  pod  
uwagę ,wraz z   obszerną  dokumentacją , którą  xerowałam  w  areszcie  śledczym,  w tym opis  
radcy mafii  sieci  ERA  Katarzyny Lauritsen ,  ciąg  mafijnego  postępowania w  sądzie  
okręgowym oraz apelacyjnym w sprawie  praw  autorskich i apelacji  jak też   licznych  fałszerstw  
układu sprawczego,  które  tylko uzasadniają  mój  stan psychiczny  oraz  frustrację , o której pisze  
profesor  Jankowski.     
KARTA  968-  980 -  moje pierwsze  nie  uwzględnione  zażalenia z  lipca  30  i 10  lipca, w 
których  oskarżam  prokuratorów  rejonowych Warszawa Ochota  o zorganizowaną przestępczość  
przeciwko  mnie.    Bez   kopert  A - 4   oraz  innych.         
KARTA  1030-  1032-  spreparowane takie  samo  zawiadomienie  o przestępstwie przez  radcę   
PTC ERA  Katarzynę   Lauritsen ,  kopia  zawiadomienia  Bożeny  Lipnik.
                                                                                                                                                        
KARTA  1031-1033  i dalsze spreparowana przeciwko  mnie i podrzucona   do  akt  bez  związku  z
w.w  postępowaniem interwencja  uboczna  dotycząca  Citi  Banku,  z   powołaniem się  na  
chorobę  psychiczną  oraz  pobyt w  szpitalu w  Lublinie w  roku 2004. 
Jest  to  interwencja  spreparowana  przez  radcę  Katarzynę  Lauritsen  radcę sieci  ERA, która  nie 
brała udziału w  postępowaniu w roku 2002-2003  przez  Sądem  Okręgowym i w której  znajdują  
się  jej liczne  fałszerstwa  i zmyślenia,   między  innymi  twierdzenia  o moim  nie  mającym  
miejsca  niezrównoważonym  i agresywnym  zachowaniu w czasie  rozpraw 
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-  jakich nie było z  wyjątkiem jednego posiedzenia  ( mafijnego  cyrku) o którym jest  mowa w 
moim zażaleniu z dnia 18  stycznia  2003,  które  rzekomo  ( bez  jej udziału )  miały się z  tego  
powodu  odbywać  przy  udziale  dwóch funkcjonariuszy policji . Dalej  pisze  ta  radca, na co  brak
jest  dowodów w aktach  powództwa  cywilnego ,  że  rzekomo  pozwany w  odpowiedzi  na pozew 
podniósł , że  zachodzi  uzasadnione  przypuszczenie co do  choroby  psychicznej  powódki, która  
wyłącza  świadome   swobodne  powzięcie decyzji , nie  poparte  jakimikolwiek  dowodami  
przybrało postać  chorobliwych urojeń' . Radcą   PTC w rku 2003  był  Janusz  Wróbel  nie  
Lauritsen ,a w czasie  posiedzenia w  Sądzie Andrzej  Lissowski,  zatem  zmyślenia    te  są  
niewiarygodne , skoro  brak jest  dowodu z dokumentu  na  ich  potwierdzenie.Sama  zaś  
spreparowana  interwencja  posiłkowa  dla  ich  Kancelarii Budzowski  ,Fiutowski  i Partnerzy  
wymagałby  uzasadnienia w toku  w.w postępowania. 

TOM  VI. Tom VI w  całości  dotyczy  Lubelskiej  Fundacji  Rozwoju  .

KARTA  1045-  postanowienie z dnia  14 lipca  2008-  po  aresztowaniu  mnie  od  prokuratora rej 
Lublin  - Północ Rafała  Piątka  o   przekazaniu  materiałów w g właściwości,  przy czym  brak jest 
danych skąd  się on dowiedział  o zatrzymaniu mnie  w  AŚ  Grochów.   W postanowieniu  jest 
jednak  mowa, że  ustalono  również, że  w s prawie  5  Ds  1214/07/S Krystynie   Bożenie 
Ziemiańskiej  ogłoszono  zarzuty    popełnienia  czynów z art.  13  pargf1  KK  w  zw. z  art.  282 
oraz czynów  z art.  190  pargf1  KK  i z at. 224  KK.
KARTA  1112-  protokół z  ustnego przyjęcia  zawiadomienia  o przestępstwie z dnia  01.02. 2008  
Zbigniewa Zwolaka  wice - prezesa   tej  fundacji, który nawet  nie   wnosił  o  ściganie  oraz 
ukaranie  , ale o  przeprowadzenie  rozmowy  profilaktyczno - ostrzegawczej ,  której jednak  nie 
przeprowadzono , podobnie  jak  Andrzej  Kidyba  (  Karta  1107).

TOM  VI także  został  napchany xerowanymi wielokrotnie  przez   komendanta  komisariatu  I  
policji  podinsp.  Andrzeja  Kowalskiego tymi samymi  pismami  zaopatrzonymi jego  pieczęciami  
bez   potwierdzenia   wpływu  tych  pism, gdyż  pisma odebrane przez  tę  fundację  są zaopatrzone 
w  pieczątki  A. Kidyby  oraz  W.Zwolaka. 

KARTA  1164- postanowienie z dnia  19.01.2008  Sygn   1 Ds  304/08/S  asesora  Lublin Północ  
Rafała Piątka  o wszczęciu śledztwa. Byłam w  tym czasie  ciężko chora  na  obturacyjne zapalenie  
oskrzeli   i  nie  mogłam   się  stawiać  na  wezwania,  wnosiłam w  tej  sprawie   pisma których 
brak  jest w  aktach, o czym świadczy  jedno moje  pismo z dnia  13  luty  2008   do  w.w fundacji,  
po  którym następują  dorobione na xero  licznie  powielone te  same  pisma  i moje opracowania  
prawne w  sprawie  apelacji w Warszawie . 
TOM VII.
 Zawiera  także  podwójną  numeracją,  są  to w  kółeczkach  numery    kart naniesione  niebieskim 
długopisem  od  nr  155  do  249,  i te  same   karty  są  także  oznakowane   czarnym  flamastrem 
jako  numery   od  1200  do  1275  i stanowi   także  kompilację  akt  polegającą  na                          
rozmieszczeniu  różnych  postanowień  oraz  fragmentów z rzekomego  śledztwa w  sposób  
chaotyczny,  wbrew  chronologii  czynności służbowych,  wraz z  moimi licznymi zażaleniami   
pospinanymi do kupy   partiami.

 Przykładowa  kompilacja :

KARTA  1200  - Sygn  4  Ds  454/08/XI  moja  skarga  na  asesora Piątka z dnia  7  kwietnia  2018 
z treścią  wstępnie  opracowanego  pozwu  przeciwko układowi  sprawczemu w  policji  oraz w 
prokuraturze.(  1201-  1207). 
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KARTY  1201-  1216-  moja  informacja prawna wraz z  wyciągiem  źródłowym o dowodzie z 
opinii  biegłych   oraz  artykuł o  agentach  SB  i  dane  o państwie  totalitarnym.
KARTY  1202-  1208-  oraz  1210-  1216-   to mój  bardzo  znamienny  pozew  o odszkodowanie  
przeciwko  prokuratorom  rejonowym Lublin  Północ  Rafałowi  Piątkowi,  Agnieszce  Pakule,  
psychiatrze  Rzeckiemu   oraz  funkcjonariuszom  V  Komisariatu  policji w  Lublinie z danymi  o  
prowadzonej przez  nich  przestępczej  działalności w układzie  sprawczym  na moją  szkodę, i z 
powodu tego  pozwu  prawdopodobnie Rafał  Piątek  odstąpił  od  dalszego czepiania  się  mnie  
wezwaniami  na  przesłuchania.
KARTA 1223- wezwanie z dnia  6.10.2008   na  moje  nazwisko  odebrane   przeze  mnie  Sygn   
 1 Ds  304/08/S  od Prokuratora  Rafała  Piątka  (  rejonowa  Lublin  Północ),  a  następnie 
ewidentnie  sfałszowany  czy  raczej podrobiony  przez  niego metodą  prowokacji  stosowaną  w 
śledztwach stalinowsko-  bierutowskich, z przesłuchania  świadka  czyli  mojej  matki(  (  K. 179/ 
1224  oraz  1225 - 1226.  Do  protokołu  brak  jest  potwierdzenia  odbioru wezwania  do 
prokuratury  na to  przesłuchanie,   przed  protokołem jest   zwrotka  adresowana  do  mnie  na moje
nazwisko,   nie  ma  danych z  dowodu mojej  matki,  protokół  jest  wypełniony  na komputerze  
zaś rzekome  wypowiedz  mojej  matki  nie pasują do  niej w  ogóle, są  spreparowane stylem 
urzędowo  schematycznym  oraz    typowym  dla  stylu i  języka    prokuratorów  lub urzędników,  
jak  na  przykład  bardzo  szablonowe  sformułowanie  typowe  dla mafii psychiatrycznej  : (…) w   
roku 2004  stwierdzono  u córki  zespół  urojeniowy- dalsze rzekome wynurzenia  na temat  wielu  
spraw  karnych  prowadzonych  przeciwko  mnie.   

Moja  matka  nie tylko, że  nie  była  wzywana   jako świadek,  gdyż  nie  była  stroną 
postępowania  i  nie  wiedziała  o mojej  działalności,  ale  także  dlatego, że w  czasie  tego 
rzekomego  zeznania  o godzinie  9:50  była  raczej  na pewno na  dyżurze w  Zarządzie  WIN w 
Lublinie , lub   też w  sądzie  pracy  jako ławnik  ,  gdzie  pracowała  codziennie  przed  południem 
regularnie. W  preparacji tej  brak  jest  określenia celu  rzekomego przesłuchania  czyli  podstawy 
prawnej,  oraz  okoliczności .

Rzekomo w  tym  przesłuchaniu   od  godziny  11:10 uczestniczyła  jakaś  pełnomocnik 
pokrzywdzonego,  nie wiadomo  kto  oraz  jakiego pokrzywdzonego,  z  powodu  braku tych 
danych  w  protokole,   ponadto   rzekome  wyjaśnienia  mojej  matki   na  niecałe  pół  strony  są 
bardzo  krótkie o  mogłyby zająć  najwyżej 15  lub 20  minut a  nie  ponad  godzinę  od  9: 50  do 
11  :10 i w dodatku brak  jest  danych  na czym  polegało  to  uczestnictwo  tej  rzekomej 
pełnomocnik.   Protokół  ten  poprzedzają   moje  pisma  do  w.w  prokuratora  Rafała Piątka,  z 
dnia  8 i 7  ( wg  kolejności w  aktach  )  kwietnia z odmową  stawiennictwa   na jego  wezwanie z 
dnia  25  marca, z powodu wyczucia  przeze  mnie  podstępu i  na te  dwa  pisma z  zarzutami  pod  
jego adresem,  nie udzielił  mi  odpowiedzi.

Protokół  przesłuchania  mojej  matki w dniu  16 kwietnia  2008  o godzinie  9:50  nie jest 
zaopatrzony  też  pouczeniem  o uprawnieniach. Z   protokołu tego  wynika, czego  moja matka  nie
mogła  zmyślić ani też  powiedzieć, że   rzekomo  przeciwko  mnie  prowadzonych  było 
kilkanaście  spraw  karnych   ( jakie  nie  były  nigdy  prowadzone  i gdyby były to  powinny być  w
rejestrze  spraw  karnych) ,                                                                                                            
że  postępowania  te  rzekomo dotyczyły   głównie  gróźb  karalnych kierowanych do różnych osób 
oraz  instytucji,  na co brak jest  sygnatur tych spraw  oraz skarg od tych  osób  i instytucji, że kiedy
nie  otrzymywałam  odpowiedzi lub otrzymane  odpowiedzi  nie były  po  mojej myśli to 
kierowałam  kolejne  pismo z groźbami  i żądaniem zapłaty  oraz,że stwierdzono  u mnie zespół 
urojeniowy.  
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Ten  sfałszowany protokół  jest zaopatrzony w  podwójną  numerację,   skreślone  nr kart  179/180  i
mógł  być podrobiony poprzez  doklejenie  podpisu mojej  matki  oraz  skserowanie w  kolorze  lub 
zeskanowany  w programie czytającym  oraz   zaopatrzony w  podpisy  mojej matki, których nie ma
na  każdej  stronie . Taka  technika  fałszerstw  jest  dziecinnie prosta .

KARTA  1230-  1234-    podrzucona   do tych  akt preparacja   psychiatry Zbigniewa  Rzeckiego  z 
dnia  8  luty  2008 ,w  sprawie  przeciwko   lekarce  Walickiej  o sfałszowanie  recepty, ze skreśloną
numeracją   na   kartach  185 -  189.  Psychopata ta  metodą taką samą , czyli poprzez  powielanie   
politycznej  opinii z  roku 2004   dorobił  historię  choroby , parafrenię  i urojenia.  Tę  
spreparowaną   pseudo -opinię  psychiatry Rzeckiego,    warto  chociaż krótko  skomentować. Jest 
to  preparacja  polegająca  na  przepisaniu  danych z  pierwszej sfałszowanej  politycznie opinii  
Ellert i Kryja z  roku 2004,   czyli  skopiowanie  cudzej  opinii , co się  i nich   nazywa'   niezależną 
opinią  biegłego',   i z braku  podstaw  do   '  badania,'  które wymuszono  represyjnie  metodą  
siłową  czyli  dowiezienia  mnie  przez  policję  na polecenie mafii w Rejonowej  Lublin  Północ, w
celu szykanowania  mnie. 

Jak wynika  jednak  z  tej  '   opinii  '  Rzeckiego,  nie  było  nawet  fizycznego  dowodu przeciwko  
mnie,  na  potwierdzenie wymysłów  lekarki  rodzinne  Walickiej  o  podrobieniu  jakiejś  recepty,  i
nawet  Rzecki   opisuje  moje  zachowanie czyli  nerwową  reakcję na skutek  szoku  doznanymi  
tymi  prześladowaniami    jako  :   podejrzliwa,  chwilami gniewny,   reakcje emocjonalna  przeczy 
halucynacjom słuchowym   - i dalej dorabia  metodą  tych  psychopatów  psychiatrycznych  ,  bez  
cytowania  moich wypowiedzi  czyli  kontekstu:-  'wypowiadane  urojenia  prześladowcze  układają
się w system  urojeniowy – ale  jaki  nawet nie napisał,  gdyż  zmyślał  i tworzył legendę  
psychiatryczną  jako  ewidentnie  stary   agent  a  może  i  nawet zarejestrowany Tajny 
Współpracownik  w  archiwach  IPN-u. W  jego preparacji  brak  jest, co jest  stałą  metodą  
psychiatrów    jak  też prokuratorów,   moich  bardzo  dobrych  oraz  profesjonalnych  zażaleń na  
wszczęcie  przeciwko mnie  niezasadnego  postępowania,   które  musiały  być  pomijane,  gdyż  
wykazywały wysoki poziom wiedzy  prawniczej  i  nie  można  było  ich obalić  ,jak  tylko  
preparacjami psychiatrycznymi.

Następnie  są  karty z  przerobioną  numeracją dot.  śledztwa  w  sprawie  ADS Commando  od 
karty  1237.

KARTA 1246-  47 -  powielone zeznania  Z. Zwolaka  oraz A. Kidyby. Dalej następuje  mój  
nieudany pozew  przeciwko ich fundacji z dnia  29.04.2008.

KARTA  1264-  69-  70-  wezwania  do stawiennictwa  z komisariatu   V  policji w  Lublinie   bez  
kopert oraz  zwrotek z datami  30  maja i   18 czerwca  oraz  wezwanie  od  asesora Piątka z dnia  
18 czerwca  i 19  czerwca  2019.

KARTA  1272 -  zarządzenie asesora  Piątka  o   zatrzymaniu mnie  i  doprowadzeniu 
(  Prok.Rejonowa  Lublin  Północ) .  
Od  KARTY 225  (  nr  niebieski  )  do  karty  1276  ( czarny)  widnieją  dodatkowe  numery  37-
38. W  karcie   1279 jest  skreślony nr  niebieski  280.  Dalej czarnym flamastrem są  naniesione 
numery 1280-  do  1309  i  na  końcu zestawienie   opłat Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 
 Ostatnie w  tym  tomie,  jest  pismo  bez  nr z dnia  16.09.2008-  po  moim zatrzymanym w tym 
tomie  bezprawnie  liście   do  matki z dnia  1.09.2008  ( Karta  1398)  przez  prokurator  Muchę 
Podlewską z  Piaseczna. 
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List ten  prokurator   ta  zatrzymała z naruszenia  art.  276  KK  oraz  art. 266 pargf   1 KK,  nie bez 
powody, gdyż   chodziło  o to, aby  moja matka  nie miała odpowiedniego  obrazu sytuacji  oraz  nie
mogła  wynająć  dla  mnie  adwokata  prywatnie,  i  żeby jedynym źródłem  informacji  dla  niej  o  
tym  postępowaniu  była  prokurator  Podlewska  oraz sąd i ewentualnie  adwokaci  z urzędu,  
którzy  nic  nie  robili.  

 Przez  nią  moja  matka  strasznie się  denerwowała  cały czas,  strasznie  przeżywała  całą  tę  
sprawę z  aresztowaniem  mnie   i zatrzymaniem w  AŚ   Grochów, z  nerwów w  Lublinie  złamała 
dwie  ręce   biegnąc  do  autobusu,  bardzo  często  płakała  i  nie  wiedziała  jak  mi  może  pomoc, 
gdyż  nie  wiedziała  dokładnie , o co chodziło. I  moja  matka dzwoniła  do  niej  nie  raz  i  była  
przez  nią  celowo  wprowadzana w  błąd  co  do  rzeczywistej   sytuacji. 

Str  2   listu (…)'  Nie  pisz w moim  imieniu  do  prokuratur w Warszawie,  i  nie  interweniuj,  bo 
to  należy  do adwokata  lub radcy  prawnego, śpij  spokojnie  i  myśl  pozytywnie .  Nie  byłam  o 
nic  oskarżona, wyprodukowano  fałszywe  zarzuty  i   podrobione dowody,  bo  jednym nie 
podobały się  moje poglądy   polityczne a innym  moje  pozwy i zaskarżenia  i  fakt, że 
udowadniałam  przestępczość  zorganizowaną;  musiało się  tak stać,   bo  mafia  ma zawsze  
obstawę w  wymiarze  sprawiedliwość.  W  Polsce  nie jest  tak  jak  w filmach amerykańskich,  lub
w filmie ' Glina  i  prokurator' ,   gdzie  przeprowadza  się  profesjonalne śledztwa,zbiera  dowody i 
ustala  fakty,  i nie ma  przestępców w  wymiarze sprawiedliwości,   i nas  jest jeszcze  komuna  i 
PRL-owskie zaszłości. Twoi  weterani w  Zarządzie  WiN  wiedzą  o tym  przecież z własnego  
doświadczenia   i piszą  o  tym w  biuletynach  WiN-owskich i Ak-owskich. (….)

Na  początku tego listu  pisałam  między  innymi  :
(…) '  Dzisiaj  dopiero tj .1  września,  otrzymałam  wszystkie  cztery  listy  od  ciebie,   były one  
przetrzymywane w  Prokuraturze z powodu takiego, że  nie  żyjemy w demokratycznym  kraju,(...) 
dlatego  nie  można  się z  nikim  skontaktować.  Pamiętasz,  mój  list z  USA  szedł  tylko  tydzień,
a w Polsce  półtora  miesiąca.(...) 

KARTA  1276-  podrzucona  i sfałszowana ze  zmienioną  numeracją kart  37/225  i  38/  226 
opinia  psychiatrów Łobacz  i Muchy ze tego  samego  szpitala w  Lublinie  z dnia  9  sierpnia 2007 
roku,   o rzekomym znieważeniu sędziów  Sądu  Okręgowego w  Warszawie, z tą  samą  frazeologią
typową dla  tego  środowiska ,   a chodziło o  pozew  cywilny przeciwko  układowi  sprawczemu w 
sprawie    sfałszowania   wbrew  dowodom przez SOO  Kowalską wyroku z dnia 16 stycznia  2003 
oraz postanowień  podtrzymujących  ten  wyrok.   Zmyślone w  tej  opinii  rzekome  'obelgi '  pod 
adresem  tych sędziów nie są  nawet  zacytowane,  brak jest dowodu z dokumentu  na  te  'obelżywe
zwroty',   za które  w Polsce  uważa  się  zwykłe  kolokwializmy ,tym  samym  opinia  taka   nie jest
wiarygodna,  a ponadto   była  uzyskana  przemocą  w  formie dowiezienia mnie  pod przymusem 
na  rzekome  badanie  bez uwzględniania  zażaleń  oraz całych akt  na  podstawie wyrwanych z 
kontekstu   fragmentów  oraz  sztucznego oskarżenia  jakiejś  sędzi,  która  poczuła się  obrażona 
kolokwialnym  i   jakimś potocznym stwierdzeniem o  kiblowaniu w  więzieniu .  Nie  bez  powodu 
ale z  powodu  układu  sprawczego w  Sądzie.                                        

KARTA  1279-  notatka urzędowa  z  V  komisariatu policji w  Lublinie   od  sierżanta  sztabu 
Sławomira  Krzyżanowskiego- o treści, że  nie zastał  mnie w  domu w dniu  10  lipca  2008  z  
powodu aresztowania  mnie .Dalej następuje  ta  sama  sprawa  dot.  fundacji wsparta licznymi  
kserowanymi  tymi samymi  dokumentami.
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Tu następuje  luka :  brak  dokumentów  z  mojego  transportu  i konwoju z  KMP w  Lublinie  do 
Warszawy  na dołek w  KMP  Warszawa  Śródmieście,  brak jest  zlecenia  konwoju na zeznanie w 
Prokuraturze  Rejonowej  Warszawa  Ochota   w  dniu  9  lipca  2008, brak  jest  samego zeznania, 
brak  jest postanowienia z  posiedzenia w  Sądzie  Rejonowym  w dniu  1o  lipca   oraz  wniosku 
prokuratora  Kalety  w  związku  z tym  posiedzeniem,   brak  jest  postanowienia  SSR 
Rutkowskiej oraz  dokumentów  przyjęcia  mnie  do  aresztu  Grochów ,   brak jest także  moich 
pierwszych zażaleń z lipca. 
KARTA  1317 -  przeskok  na postanowienie z dnia  4  sierpnia  2018 prokurator Muchy 
Podlewskiej (Rejonowa w  Piasecznie) ,  o dopuszczeniu  dowodu z  opinii  biegłego psychiatry.
KARTA  1318-  nakaz wydania  podejrzanej  w  dniu  20 sierpnia 1008  na sfingowanie badanie 
psychiatryczne  w Centrum Profilaktyki i Terapii  NZOZ  w Warszawie  ul.  Grójecka  126 dla 
Wydziału Konwojowego  KSP  ul.  Włochowska  25/33/
KARTY 1320-1327- przeskok na spreparowaną  odręcznie opinię psychiatry Bożeny 
Jarnuszkiewicz  oraz  jej  koleżanki  Bożenny  Kajki  Sikory,  która  nie  brała  udziału w  rozmowie
ze  mną  i przeglądała   inne  akta siedząc  do  mnie  tyłem w  jakiejś  przychodni w  Warszawie w 
dniu  20  sierpnia  2008 zatajonej przede  mną  ( data  wpływu  do  Piaseczna 22.08. 2008) . 
Rozmowa  trwała  jakieś  15 minuty lub nawet  może  10 minut ,  bowiem  ja  odmówiłam 
udzielania  odpowiedzi  na  pytania , które  nie  były  notowane  ani  przygotowane  i  preparacja   ta
powstała  na tle  w.w  akt. Obydwie  te   psychiatryczne   manipulantki  wzięły zaledwie  po  185 
złotych za to fałszerstwo  ,więc  rzeczywiście  z a takie  niewielkie pieniądze  nie  ma  się   po  co 
wysilać,  wystarczy  powielić  inne  fałszerstwa  oraz  dorobić  kilka formułek  psychiatrycznych  , 
żeby kogoś załatwić,    pozbawiając  ofiarę  dostępu  do  źródeł  medycznych  oraz  możliwości 
podważanie  takich  preparacji.                                                          

TOM  VII- zawiera  także  dalej liczne  moje  zażalenia oraz  odmowy na  te  zażalenia.

KARTA  1280-     akta  wsteczne - postanowienie z dnia  7.08. 2008  o połączeniu  rzekomych 
postępowań przygotowawczych,  które  nie  były prowadzone w  Piasecznie spreparowane  przez 
prokurator  Monikę  Laskowską , asesor. W tomie  tym brak jest kilku  moich  pism  z  AŚ Grochów
wysłanych  do  Prokuratury  Rejonowej  Warszawa  Ochota z zarzutami  mafijności  oraz działania 
na  moją  szkodę  od  roku 2001  przez  tamtejszych  prokuratorów  oraz  udzielonej  mi odpowiedzi
w  sprawie  przeniesienia  postępowania  do  Piaseczna z  powodu  moich zarzutów, z czego 
wynika, że  usunięcie z  akt tych  pism  miało  swoje znaczenie  dla  tej  prokuratury. 
KARTY  1282  data  8 sierpnia  2008-     pisma  referenta  stażysty czyli osoby nieuprawnionej  w 
sekretariacie do  brania udziału w postępowaniu,  do  strasznie  obolałych  i pokrzywdzonych 
( Kidyby,Zwolaka a  także   Kossakowskiego ,  Lauritsen, Holca-  ERA oraz  SSA Karpińskiego  i  
SSA Sarnowicza  o dołączeniu  sprawy  dot.  Lubelskiej Fundacji Rozwoju, która tych  osób  w 
ogóle  nie dotyczyła,   być  może  celem  wprawienia  ich w  zachwyt albo  euforię. Być może  
referent  tylko  zatwierdził  te  pisma    i je  tylko  wysłał    jako przygotowane przez jakiegoś  
mafijnego prokuratora.
KARTA 1296- z datą  11.08.08  fax  do  AŚ  Grochów od  Sądu  Okręgowego  IX  W. Karny 
Odwoławczego o  posiedzeniu w sprawie zażalenia  na  postanowienie  SR w dniu  19  sierpnia  
1008  brak daty  tego  zażalenia.
KARTA  1299-  akta wsteczne-  dołączona  kompilacja pismo z dnia 21  lipca  2007-  do 
Prokuratury  Rejonowej  Lublin  Północ od  wiceprezesa  zarządu  LFR  oraz  kopie  tych samych 
pism z moimi umowami  ugody pozasądowej.                                                       
 (   Na  marginesie  dodam, że  pan  Kidyba  taki  znany  prawnik  i autorytet  prawniczy jakoś  nie 
wpadł  na  pomysł z procedurą  wdrożenia    stanowiska  sekretarza  prawnego w prokuraturach 
oraz  sądach do  kontroli   prawno- merytorycznej  postępowań , ale wymyślił  bardzo obszerne 
orzecznictwo   do  kodeksu  handlowego  dla  mafii  i  złodziei, opracowanego specjalnie  dla  nich, 
po  zniesieniu normalnego  KH z  roku  1935 ,  który jeszcze  był w użyciu   w  Polsce do  roku 2000.
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W  opracowaniu  zwanym  Kodeksem Spółek Handlowych z  roku  2000  z  komentarzem Andrzeja  
Kidyby   z roku  2008  został dodany zmyślony   i  stworzony  na potrzeby wszelkich malwersantów  
finansowych nieznany w kodeksie z  roku  1997   tzw.   TYTUŁ  IV - Łączenie   , podział  i 
przekształcanie spółek – w którym jest  cała  wykładnia  mafijnego eldorado,    jakim  jest Polska  
od czasu wdrożenia  tego   tzw.  kodeksu.)     

KARTA  1317-  postanowienie z dnia  4  sierpnia  2008-  o zasięgnięciu dowodu  z opinii  biegłych 
prokurator  Muchy- Podlewskiej.  Potem  następują  moje  liczne  dramatyczne  zażalenia oddalane 
przez  cały czas,  które  pisałam  prawie codziennie w celach aresztu  śledczego.   
Potem jest załączona  gruba brązowa  koperta    ode  mnie  do  IX  W/K Odwoławczy   ale bez 
pism, z pieczątką  AŚ  Grochów ( adres  )  wpłynęło  dn.12. 2008  , ( nr) 16481  i następnie zaraz 
potem  nakaz  wydania  na  badanie od p.o.  Prok. Rejonowej w  Piasecznie  Hanny Jasionowskiej.
KARTA  1320-   odręczna spreparowana opinia  psychiatryczna .
KARTA  1333-   protokół z  końcowego  zaznajomienia  się z aktami w  Prokuraturze Rejonowej w
Piasecznie  w dniu  9.09.2008, który nie zawiera  zakreślonej kratki  na czym to zaznajomienie  
miało polegać,  które  trwało  od  godziny  10:10  do  godziny 11:30. bez  okularów w jakiejś  
pakamerze ,czyli  bardzo  małym  pomieszczeniu , gdzie  nie  było żadnych  możliwości  
dokładnego zanalizowania  każdego tomu  przez  kilka  godzin,  pobrania  odpisów  , zdjęć  oraz  
xerokopii z tych  akt, co automatycznie  wpływało  na  nieważność  tej  procedury,  która  miała  
wpływ  na moją  linię  obrony.
 KARTA  1382- postanowienie prokurator  Muchy- Podlewskiej o zamknięciu śledztwa, z dnia 12 
września  2008    bezpośrednio  po  uzyskaniu  przez  nią  sfałszowanej  opinii  psychiatrycznej , 
która  była  celem  tego '  śledztwa'  oraz  wniosek z dnia 12  września  do Sądu  Rejonowego  III 
W/K  o zastosowanie  środka  zabezpieczającego. 
 W  tomie  tym są  poprzekładane   moje  zażalenia  niezgodnie z  chronologią  ich wpływu: 
 z dnia  16  lipca,  28 sierpnia,  25  sierpnia,  niektóre  zszyte  zszywkami,z dnia  7 sierpnia i  5  
sierpnia   do Sądu  rejonowego  oraz  do Prokuratury w  Piasecznie,    gruby plik tych zażaleń od  
karty  1353-  do   karty 1377.

TOM  VIII.
Zawiera  tok  sądowy z powiadomieniem  o  tym  fakcie  radcy   sieci  ERA  Katarzyny Lauritsen 
oraz  obrońcę z  urzędu .  Jak  więc  widać  radca  ta  okazała  się  być  najważniejszą osobą,  która  
być  może  pociągała zakulisowo  za  wszystkie sznurki.

KARTA-1418-list do  IV W  Sądu Rej. w Warszawie ,mojej  matki , całkowicie  niezorientowanej  
co do  tej sprawy  jak też  procedur  karnych , która  w życiu  nie  przeczytała  ani  jednej ustawy  
czy też  kodeksu  prawnego,    i miała  nadzieję, że  będę  wypuszczona z aresztu  po  48  
godzinach,   usiłowała  mnie  po swojemu  jakoś  bronić  powołując  się  na wymuszone   leczenie 
psychiatryczne  w  roku 2004,  co w  jej  przekonaniu   mogło  mieć  wpływ  na  orzeczenie   o  
niepoczytalności  oraz zwolnieniu z  aresztu wraz z  umorzeniem  postępowania. Ten  list  oraz 
kilka następnych  z dnia 23, 24, 25,  27  i 30 września  nie były mi  nawet  okazane.
48.KARTA 1444 –   stronnicze  i  blankietowe postanowienie z dnia 3.10.  2018  asesor 
Rutkowskiej    IV W/K  SR o przedłużeniu   tymczasowego aresztowania z powodu'  strasznej  
krzywdy  wyrządzonej  moim  ofiarom, które drżały  ze  strachu o swoje życie  oraz swe  biznesy,   
na  podstawie  sfałszowanej opinii  psychiatrycznej,  która  wskazuje  na obecność  urojeń  oraz  
powodu obawy ukrywania  się'  - chyba  tylko  pod  tym samym adresem w Lublinie  ,bo innego nie
miałam.                                       
KARTA  1456-  pismo  mojej  matki w sprawie  widzenia ze  mną .
KARTA  1458  -  głupawe  pismo  adwokata z  urzędu  Andrzeja Pacochy,  z dnia  6  paź  2008  
który  optował  za   przymusowym leczeniem  mnie najlepiej w  Lublinie  blisko  rodziny.
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KARTY  1472-  1478- te  same  powielane    na xero pisma  do  agenta  Tomasza  Niewińskiego  w
celu kompilacji  akt.

 KARTA  1510- postanowienie z dnia 13.10.2008  SSR Aliny Sobczak-  Barańskiej  o dopuszczeniu 
dodatkowego badania  i   dowodu z opinii  biegłego psychola  do dnia  17 list.  2008,  
do  dnia  17  list 2018,  które  miało  miejsce  w pakamerze  o  wielkości  6 m2 w  słynnym i 
ociekającym  krwią  patriotów   komunistycznym  więzieniu  przy  Rakowieckiej z  udziałem 
więziennej  specjalistki  psycholog dr  Marii  Gordon. 

 KARTA 1594-  pismo  mojej  matki  z dnia  23.10.2008 w  sprawie  przekazania  mi listu – 
odrzucone. Na końcu tego  tomu  znajdują  się  odręczne anonimowe  notatki z  danymi  o 
dokumentach  i  numerami stron , które  wskazują  na  kompilację  akt.

TOM  IX. Zawiera  liczne  moje  rozpaczliwe  zażalenia  oddalane  przez  różne  składy  
sędziowskie. 
KARAT  1606- moje   pismo z dnia  26.IX.2008- do  Sadu Rejonowego  jest wymieniony  
załącznik  stron 2  jako  skrót  ostatnich  pism  do Prok. Rej.w Piasecznie, którego  nie ma    przy 
tym piśmie. 
Od KARTY  1607- jest moje  bardzo dobre  opracowanie w  sprawie  przestępczej działalności  na 
moją  szkodę  Prokuratury  Lublin  Północ, fałszowwania  opinii  psychiatrycznych w  Lublinie,  
oraz akt przez  tych  prokuratorów, w  zmyślonej s prawie  karnej  Sygn  3  Ds  53.08  prowadzonej 
przez  prokurator Alinę Cygańczuk na zasadzie takiej, że  sprawę  przeciwko  lekarce  rodzinnej 
Walickiej odwróciła  na  sprawę  przeciwko  mnie  z zastosowaniem represji  czyli  wymuszenia  
rzekomego badania  psychiatrycznego z  udziałem  starego  psychiatrycznego psychiatry
Rzeckiego z  Lublina , a może  jakiegoś  TW , który  zmyślił  sobie  parafrenię.   W tych  
dokumentach  jest  nawet  bardzo dobre  orzecznictwo  sądowe M.Cieślaka dotyczące  procedur  
wydawania  opinii  sądowo  - psychiatrycznej,    która  nie miała  żadnych  podstaw w  tym  
postępowaniu  ale  miała na celu represjonowanie  mnie  przy każdej okazji  już  po  
demonstracjach  na Placu  Litewskim  w  roku 2004  oraz  politycznej obserwacji w  Szpitalu 
Neuropsychiatrycznym w  Lublinie. 

Od  KARTY  1616- jest  nawet  opis  działania   przestępcze  z   Prok. rejonowej  Lublin  Północ  
oraz  fakty , które  potwierdzają  układ  sprawczy. 

KARTA -  1634-  pismo  do prokurator  Muchy Podlewskiej-  która  pastwiła  się  nade mną oraz 
moją  schorowaną  matką, ( jakiejś  aroganckiej  młodej zdziry , zaprzedanej i zapewne dobrze 
ustosunkowanej , cynicznej  i zimnej ,  paradującej  jak na  wybiegu  w  obcisłych dżinsach i  w 
szpilkach,(  w  sprawie okłamywania mojej matki co do sytuacji oraz  dramatyczny  list    mojej 
matki,  która złamała  rękę i z tą  ręką w gipsie przyjeżdżała  do mnie  na widzenia   i jeszcze 
musiała  ją prosić o widzenia  i czekać w  kolejce w poczekalni w  więziennym areszcie. Pamiętam, 
że kiedyś  mi powiedziała  ta  Podlewska,że  ona tylko  wykonuje  polecenia  jakiegoś jej 
zwierzchnika nadzorującego   to  postępowanie  przeciwko mnie.

KARTA  1683-  N/U  notatka  urzędowa  ,SSR  Mierzwiak,   znamienny p.3. - 'uporządkować akta 
sprawy'  ( do  tzw. badania  psychologicznego), czyli, że  akta   były traktowane dowolnie   bez 
chronologii,   a i  ich rzekomym  uporządkowaniem , czyli  kompilacją , zajmowała  się   być  może
sekretarz  Ewa  Lejman . Niewykluczone także, że dostała  już  skompilowane akta,  które  tylko 
powpinała w  teczki  i  dopisała    numery stron  na  kartach. 
TOM  X.
Zawiera  kolejne moje liczne  moje i  rozpaczliwe  zażalenia  oddalane  przez  różne  składy  
sędziowskie. 
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KARTA  -1881-  1889 -protokół  posiedzenia w  Sądzie  Rejonowym w dniu  16  list  2008  IV 
W/K z  udziałem  SSR  Aliny  Sobczak - Barańskiej . W trakcie tego  posiedzenia psychiatra 
Bożena  Kajka  Sikora, która  nawet  mnie  nie wiedziała w  NZOZ w Warszawie,  tylko  głupio się 
uśmiechała  i kręciła  na  boki  głową,  nie  udzielała  też  żadnych  odpowiedzi .

Jej  koleżanka Bożena  Jarnuszkiewicz  poświadczała w  tym czasie  nieprawdę  czyli zmyślała,  że 
rzekomo obydwie  miały  rozpoznać u  mnie  chorobę psychiczną, pod  nazwą  uporczywe  urojenia
na  tle przewlekłym,   mówiła  nawet  o coraz  słabszych  funkcji  ośrodkowego układu  nerwowego
oraz osłabionych funkcji  poznawczych  bez  pokrycia w badaniach  klinicznych. Jak  pisze  
renomowane  źródło  medyczne  :

(….) Funkcje poznawcze, inaczej nazywane procesami poznawczymi służą do tworzenia i 
modyfikowania wiedzy o otoczeniu, a to właśnie modeluje nasze zachowania.
Funkcje poznawcze obejmują między innymi takie obszary jak pamięć, uwaga, mowa, 
postrzeganie oraz bardziej złożone procesy, takie jak myślenie abstrakcyjne, wykonywanie 
obliczeń, podejmowanie decyzji, tworzenie pojęć, formułowanie sądów i wykonywanie złożonych 
ruchów celowych.  Zaburzenia funkcji poznawczych są odzwierciedleniem patologii centralnego 
układu nerwowego zarówno na poziomie strukturalnym jak funkcjonalnym. Do głównych kategorii 
czynników jednoznacznie związanych z zaburzeniem funkcji poznawczych należą: zaburzenia 
świadomości, procesy otępienne i choroby psychiczne.  Otępienie to nabyta, nieodwracalna i stale 
postępująca choroba w której zaburzone zostają zarówno podstawowe jak i złożone funkcje 
poznawcze. U chorych charakterystyczne jest pogorszenie się pamięci, procesów językowych, 
myślenia, stanu emocjonalnego i zmian osobowości,                                  
 które prowadzą stopniowo do pogorszenia ogólnego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie i 
w zakresie samoobsługi.
Wśród schorzeń degeneracyjnych mózgu, gdzie najczęściej występują zaburzenia funkcji 
poznawczych wymienia się:

• chorobę Alzheimera
• otępienie czołowo-skroniowe
• otępienie w chorobie Parkinsona
• zanik korowo-podstawny
• otępienie naczyniopochodne
• chorobę Huntingtona

Zaburzenia funkcji poznawczych obserwowane są w większości chorób psychicznych, w których 
dochodzi do funkcjonalnych  lub strukturalnych zmian ośrodkowego układu nerwowego. Rodzaj 
upośledzonej funkcji zależny jest od występującej choroby, odmiennie niż w procesach 
otępiennych, gdzie właściwe w każdej z wymienionych wyżej chorób występuje podobny lub nawet
ten sam zestaw zaburzeń procesów poznawczych. 
 W chorobach afektywnych upośledzona zostaje głównie pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze,
w schizofrenii  natomiast zaburzenie funkcjonowania może dotyczyć wielu obszarów poznawczych 
i w  przeciwieństwie do chorób afektywnych jest znacznie silniej wyrażone i często prowadzi do 
osłabienia ogólnej sprawności intelektualnej już na wczesnym etapie choroby.
W zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych na początku występują głównie dysfunkcje 
pojedynczych obszarów a ogólna sprawność intelektualna pozostaje w normie.
Zaburzenia świadomości charakteryzują się zaburzeniami przytomności i zmianami w 
funkcjonowaniu poznawczym. Czynnikami ryzyka ich wystąpienia jest głównie wiek podeszły i 
wiążące się z nim często unieruchomienie, niedożywienie, odwodnienie, cewnikowanie i 
przyjmowanie sporej ilości leków. Dodatkowo do czynników ryzyka zalicza się szereg chorób 
somatycznych, infekcje, urazy, silny ból, zabiegi chirurgiczne, spożywanie alkoholu i zaburzenia 
funkcji nerek.      
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Przebieg zaburzeń świadomości ma charakter fluktuacyjny, z okresami poprawy. Zaburzenia funkcji
poznawczych dotyczą w takim wypadku głównie:

• zaburzeń myślenia logicznego,
• problemów z wypowiadaniem się  i rozumieniem mowy,

• zaburzeń postrzegania wzrokowego, słuchowego, węchowego i dotykowego,
• problemów z emocjami, zwykle występuje lęk, niepokój i agresja,
• zaburzeń selektywności i koncentracji uwagi,
• zaburzeń orientacji dotyczącej miejsca, czasu, sytuacji i własnej osoby.

Zaburzenia  takie  może  stwierdzić  tylko  neurolog.                   www.forumneurologiczne.pl

Czy  urojenia ,  które należy dokładnie zdefiniować  i   określić  ich podłoże  oraz  treści tych 
urojeń, czego  nie ma  w  żadnej  spreparowanej  przeciwko  mnie  opinii,  nawet  gdyby  u  mnie  
rzeczywiście  występowały ,mogły  mieć  wpływ  na    osłabienie  funkcji poznawczych  oraz  
osłabienie ośrodkowego  układu  nerwowego, czy  musiałyby  być  skutkiem uszkodzenia  
ośrodkowego  układu  nerwowego  ?

Urojenia (łac. delusiones) – zaburzenia treści myślenia polegające na fałszywych przekonaniach, 
błędnych sądach, odpornych na wszelką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów
wskazujących na ich nieprawdziwość. Obecne w wielu psychozach, w tym w przebiegu 
schizofrenii. Szczególnie rozbudowany system urojeń charakteryzuje schizofrenię paranoidalną. 

Treść urojeń często nie odpowiada poziomowi wiedzy chorego.   Urojenia, podobnie jak m.in. 
omamy, zalicza się do tak zwanych objawów pozytywnych (wytwórczych), gdyż stanowią wyraźne 
odchylenie od normalnych procesów poznawczych, w przeciwieństwie do objawów negatywnych, 
które wyrażają brak lub obniżenie normalnych reakcji u chorego.  Klasyfikacja urojeń pod 
względem systematyki: 

• proste – pojedyncze lub rozwinięte o charakterze syntymimicznym lub katamimicznym, 
które są jedynie prostą interpretacją lub rozwinięciem innych objawów takich jak omamy 
bez tendencji do ich systematyzowania bądź dezintegracji;

• paranoiczne – usystematyzowane, tworzące zwarty konstrukt myślowy; charakterystyczne 
przede wszystkim dla paranoi; przy czym są one teoretycznie 'możliwe do zaistnienia', czyli 
dotyczą sytuacji która może zaistnieć, 

• paranoidalne – nieusystematyzowane, wielowątkowe; przy czym są one dla stanu 
dzisiejszej wiedzy 'niemożliwe do zaistnienia', czyli dotyczą zdarzeń niemożliwych, jak 
czytanie w myślach, nasyłania myśli, zdalnego kontrolowania poruszaniem się, wysyłania 
'promieni' z miejsca które nie istnieje 
(np. piwnica, pod budynkiem który piwnicy obiektywnie nie ma). 'Promienie' (o charakterze,
którego pacjent nie jest w stanie zdefiniować zgodnie z obowiązującymi zasadami fizyki) 
mogą być często 'szkodliwe' np. uszkadzać płuca, dziurawić wątrobę, wprowadzać 'robaki'. 
Niezgodność tych osądów z aktualną wiedzą i możliwościami technicznymi rozstrzyga w 
kwestii różnicowania urojeń pod względem ich 'paranoiczności' (możliwe w świetle 
dzisiejszej wiedzy) czy 'paranoidalności' (niemożliwe do nawet 'teoretycznego' zaistnienia)

• niespójne – wypowiedzi chorego nie wiążą się ze sobą, jego twierdzenia są uderzająco 
absurdalne; typowe dla porażenia postępującego;

• oniryczne – niekonsekwentne, zmienne i silnie angażujące emocjonalnie chorego urojenia, 
w stosunku do których, pomimo poczucia aktywnego udziału, pacjent zachowuje się 
stosunkowo biernie (szczególnie, że treścią ich są zazwyczaj wydarzenia dramatyczne). 
Całość przypomina marzenie senne. Ten nietypowy typ urojeń stanowi formę przejściową 
między omamami a typowymi urojeniami.                                                                         88.
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ŹRÓDŁO  - Adam Bilikiewicz, Włodzimierz Strzyżewski: Psychiatria: podręcznik dla studentów 
medycyny. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992, s. 53-57. 

Przykład - czy  w ogóle  można  zdiagnozować  urojenia  : 
Jak stwierdzić urojenia?

Diagnoza stwierdza u mnie zaburzenia psychotyczne - zespół urojeniowy z możliwością doznań 
halucynacyjnych typy przesłyszenia. Duża część psychiatrów nie rozpoznaje u mnie takiego 
schorzenia, niektórzy twierdzą, że mam depresję. Depresyjne wrażenie mogę sprawiać z powodu 
rozterki - jak upewnić się, że mam urojenia. Diagnozujący twierdzą, że wynika to raczej z 
całokształtu, nie odnoszą się do namacalnych przykładów pomimo, że ich o to proszę. Moim 
zdaniem mam umysł twórczy, czy też ugodowo wytwórczy, i do mojego spojrzenie na moje tezy. 

A  oto  wypowiedź  psychiatrycznego  psychola  ,który  sam  nie  wie  jak  diagnozować  urojenia  
ale  proponuje leczenie , jako   medyczny autorytet :             http://www.poradnikzdrowie.pl

Chce Pan dyskutować o swoich przekonaniach? Jeśli psychiatra dostrzega w nich urojenia - to 
powinien raczej wystrzegać się dyskusji, bo jest bezcelowa. O urojeniach się nie dyskutuje. 
Powinien, uwzględniając cały kontekst problemu, zaproponować leczenie. 

I  NA TYM W POLSCE  POLEGAJĄ  DIAGNOZY  PSYCHIATRYCZNE  !! Psychiatra  po 
prostu 'dostrzega'  urojenia  nawet  ich  nie  określając dla  kasy oraz  zysków z  'chorych' klientów !

Jak  napędzać sobie  klientów:
Autor: lek. med. Sylwia Baczyńska-Świerczyńska

Czujesz, że życie wymyka ci się spod kontroli. Nie możesz spać, jeść? Dręczą cię lęki? Nie masz 
siły i ochoty, by zacząć kolejny dzień? Rozważ wizytę u psychiatry - specjalisty od ludzkiej 
psychiki. Pamiętaj, że to lekarz jak każdy inny.
W naszym społeczeństwie wciąż dominuje myślenie, że do psychiatry "normalni" nie chodzą. To 
nieprawda! Psychiatra to ktoś, kto pomoże nam w trudnych, kryzysowych sytuacjach, np. jeśli 
cierpimy na bezsenność, anoreksję czy bulimię. Ale też gdy nie możemy przeboleć straty kogoś 
bliskiego. I coraz więcej osób to rozumie. Choć - by korzystać z porady psychiatry - trzeba odwagi. 
Przecież nie łatwo przyznać się do problemu, a jeszcze trudniej obcego prosić o pomoc. Ale ten 
specjalista dobrze to rozumie i będzie umiał z nami rozmawiać. Czasem wystarczy kilka wizyt, by 
zobaczyć cały problem w innym świetle i odbić się od dna. Konsultacji i wsparcia psychiatry często 
potrzebują też osoby, które mają poważne problemy zdrowotne. 
Większość chorób, zwłaszcza przewlekłych, może bowiem powodować - i zwykle powoduje - zmiany
w psychice.

Pierwsza wizyta u psychiatry
To przede wszystkim rozmowa, do której warto się przygotować. Trzeba będzie opowiedzieć o sobie 
i o swoich problemach. Kiedy się zaczęły, czym się objawiają, czy wpływają np. na sen, łaknienie, 
pamięć. 

Lekarz z pewnością dostosuje pytania do problemu( SIC  !) który będzie starał się wspólnie z tobą 
rozwiązać. Pojawią się też pytania pozornie niezwiązane z twoimi kłopotami  , ale dla lekarza 
odpowiedź na nie może odgrywać ogromną rolę. Nie zdziw się więc, gdy zapyta o dom rodzinny, 
dzieciństwo, wiek szkolny, dojrzewanie, życie zawodowe i osobiste. Czasem może poprosić też o 
rozmowę kogoś z twoich bliskich.       
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100  złotych za  30  minut rozmowy  razy 10  pacjentów  dziennie  daje  1,000  złotych ,razy  26  
dni w miesiącu , daje kwotę  zysków 26  tysięcy złotych  ,plus  etat w  jakimś szpitalu  !!  Warto 
więc zmyślać  choroby psychiczne i nawzajem  bronić  swojego  środowiska,  które  musi przecież 
mieć z czego żyć  !! A  za  opinię  biegłych i  tylko za  10  minut rozmowy , jest to już  185  złotych 
masowego przerobu.

Dalej-  w  trakcie posiedzenia  Sądu w dniu  26  list.  psycholog  Maria  Gordon podtrzymywała  te 
zmyślenia a także  domagała  się  przymusowego  leczenia  mnie w oddziale  sądowym czyli  
internacji.   Twierdziła  także, że  podejrzana , nie  realizuje  swoich  ważnych  potrzeb  (  tak  jakby
to  był  jakiś  aspekt  tych 'zaburzeń' )-  nie  określając  ich  nawet -a  także  celów,  także ich  nie  
określając. Na  to  wystąpienie  miałam  odpowiedzieć wg protokołu, że  wokół  mnie wytworzono  
całą otoczkę,  która  miałam  polegać na  tym,że  kolejne  opinie  będą  się opierać  na  poprzednich 
opiniach   i domagałam się dopuszczenia  dowodu z opinii  biegłych bez  powoływania  się  na  
poprzednie  opinie  cytowane przez  w.w  psychopatki,  ale  moje  wnioski  nie  były brane  pod 
uwagę.  Sędzia  Barańska  zatem  zatwierdziła  takie  opinie  oraz   tzw. przesłuchanie  biegłych  
skazując  mnie na tortury w  zamkniętym oddziale  sądowej  psychiatrii w  Lublinie i  przekazała  
takie  mafijne  akta  ze  wszystkimi  sfałszowanymi  opiniami   do Komisji Psychiatrycznej ds. 
Środków  Zabezpieczających  przy  Ministrze Zdrowia . Gdybym  miała  dostęp   do internetu w  
sądowym oddziale  lub w  areszcie  śledczym  oraz  do  źródeł  medycznych,  mogę założyć, że  
obaliłabym   te  preparacje  , ale zbrodniczy system  psychiatryczny w Polsce   właśnie na tym  
polega, aby odcinać ofiary od  zewnętrznego  świata, zaś  sami  adwokaci  i obrońcy mają   także 
wiedzę  o  psychiatrii  na poziomie zerowym  i  także uważają  tych  biegłych  psychopatów  za  
autorytety medyczne.

17   listopada  2008  przed  wyznaczonym  posiedzeniem  26  list  2008  w sprawie  postanowienia 
prokurator  Muchy Podlewskiej w  przedmiocie  warunkowego  umorzenia,  wniosłam  obszerne 
zaskarżenie  tego   posiedzenia,  podnosząc  zarzuty   mafijności  postępowania,  braku 
odpowiednich  badań,   spreparowania  opinii  biegłych, fakt,  że  psycholog  Maria  Gordon 
przyznała  się  przed  rozmową  ze  mną,  że   nie zna  akt ,  które  dostała  tuż  przez  tzw. 
badaniem,   że  do  tych akt  dołączono  jakieś  dwa  tomy  nie  znanych akt  z  Prokuratury 
Rejonowej  Lublin Północ,  z innymi sfałszowanymi opiniami  psychopatów  psychiatrycznych ze 
szpitala  psychiatrycznego w  Lublinie,   że  tomów  tych  nie okazano  mi  podczas  końcowego 
zapoznania  się z  aktami. 

KARTA  1930- postanowienie  SSR  Barańskiej z  dnia 3  grudnia  2008-  o  przyznaniu 
wynagrodzenia  dla  biegłych  psychopatek  Kajki Sikory  oraz  Jarnuszkiewicz   wraz z 
dołączonym  uzasadnieniem postanowienia  SSR  Barańskiej z dnia  26  list.2008.

 KARTA 1931-  1946-  całe spreparowane  uzasadnienie   do postanowienia  SSR  Barańskiej przed
posiedzeniem w  dniu  26 listopada   wraz  ze  stanem  faktycznym ,   który  zawiera  same 
wymyślone oraz  ponaciągane  pod  'pokrzywdzonych '   złodziei  i  mafiozów , okoliczności,  
rozdęte  i wyolbrzymione  na  ich  korzyść  bez  zacytowania  zeznania  oraz  mojej  linii  obrony,i  
które  się  koncentruje  na  linii psychiatrycznej. 
A   następnie  w tomie tym  następuję odbijanka moich zażaleń  oraz  preparowania postanowień  
przebiegała  dalej  między SSR  Barańską  oraz  asesor  Rutkowską . (być  może to jakieś  
powinowate,  bo cały czas trzymały się  razem ). Na  końcu tomu X  znajdują się  dwa  gotowce,  
przygotowane  bez  podpisów postanowienia  o  nie uwzględnieniu  wniosków  o uchylenie  aresztu 
oraz  zażaleń   wg  dat:  23.XII.2008 oraz  25.11.  2008 dołączone  do tomu  XI.
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TOM XI.
KARTA  2043- dotyczy  mojego  stanu zdrowia, jest to jakaś  dziwna  notatka  odręczna, 
przepisana  później  przez  asesora  SR Kamila  Gołaszewskiego- od SSR  Barańskiej , czy  mogę  
być  leczona w warunkach aresztu, czy pozbawienie wolności  mogłoby spowodować  
niebezpieczeństwo dla  życia  i zdrowia  ,o  które  tak zadbała w  oddziale  sądowym.
KARTY  2050-52 -  zaświadczenie z  AŚ  Grochów   od  
dyrektora  kpt.  Henryka  Milewskiego , które  stwierdza  przewlekłą  obturacyjną chorobę  płuc,  
leczoną  przeze  mnie  sterydami  wziewnymi,a  także '  zaburzenia adaptacyjne'  jako doskonały  
dowcip  na usprawiedliwienie  terroru w tym  obozie  koncentracyjnym  oraz  przemocy w  celach 
w  towarzystwie różnych dewiantek. 

KARTA  2059-  pismo z dnia  15.12.2008  od  adwokata  A.Pacochy w  sprawie  postanowienia  
końcowego  SSR Barańskiej  z dnia  26  list.2008,  pół strony zaledwie,  bez  podważenia  
mafijności  postępowania  oraz  podstaw  prawnych  jego  prowadzenia. 

TOM  XII.
Zawiera  stosy  moich zażaleń  pozostawianych   bez  odpowiedzi. Były  wiązane sznurkiem  do  
kupy albo spinane zszywkami.
KARTA  2309-2310 - notatka  urzędowa o tym że  jakieś  różne  akta,  które  nie są  potwierdzone  
wpływem  oraz   obiegiem  ich uzyskania,  były dołączane  do akt  głównych  i po zapoznaniu się    
z nimi zwrócone  do  Sądu  Rejonowego w Lublinie oraz   w  Warszawie. Jest   to jakiś  drugi  
obieg,  być  może  dotyczący  moich  zażaleń  na  postanowienia  prokuratorów,  które  wnosi   się  
wg kpk do sądu  lub inne  kompilacje.
IX  Kz  880/08   dnia  12.08.2008
IX  Kz  1165/98 z dnia  04.11.2008
IX Kz  1364/  08 z dnia  22.12.  2008
IX  ko  229/08 z dnia  19.12.2008  

KARTA  2321-  moje  pismo z dnia  26.01. 2009 do   IX Wydziału  Odwoławczego w  sprawie  
fałszowania dokumentacji  i akt oraz  ponowy stos zażaleń po tym piśmie.

TOM  XIII.
KARTA  2481- pismo  dyrektora  AŚ  Grochów  o tym, że  zwraca się on  do Sądu Rejonowego IV 
W/K w  sprawie  przywrócenia  zdjętej  cenzury  na moją  korespondencję  przez SSR  Barańską,  
ponieważ miałam  przesyłać w liście  do  mamy  list  mojej  serdecznej  koleżanki  Moniki  Grabek-
Nejman, ofiary  agresywnego męża  do jej matki. Te dwa listy  zostały    po nieuprawnionym z 
zapoznaniu się z  nimi   przez  bezpiekę  więzienną zatrzymane  bezprawnie w  aktach . Z  czego w 
wynika  tajna  inwigilacja  mojej  korespondencji,  która  była  od  lutego zaopatrywana z napis  
BEZ  CENZURY.  W  liście  do  mamy  Monika  pisze nawet,  że  miała  szczęście  i  trafiła  na celę
normalną , wręcz intelektualną  ,czyli  ze  mną.

Dalej  jest stos  moich zażaleń i fałszerstw  z IX Wydziału Karnego Odwoławczego  ( Karta  2552), 
postanowienie  o  odrzuceniu  jakiegoś  zażalenia,  które  jest wręcz  orzeczeniem psychiatrycznym 
oraz  poświadczeniem  nieprawdy, że te  mafijne  akta zawierają  wsparcie w  osobowych  źródłach 
dowodowych, takich jak  dane  mojego konta w  Citi  Banku które  nie były  przeze  mnie  nigdy 
zatajane i widnieją   na  wielu  pismach, i że  odkrycie  tego faktu  miało  być  dowodem  na  to, że  
na to  konto  miały  wpłynąć  pieniądze z  windykacji  ( czyli z   rzekomego przestępstwa  
rozbójniczego  !)

KARTA  2563- pismo z dnia  20 marca  2009 od oprawcy  obozowego,  zastępcy  dyrektora  AŚ  
Grochów,  Tomasza  Pananiuka,  który  chciał  mnie zamordować  poprzez  nieuzasadnione 
osadzenie  na dwa  tygodnie w  zimnej  nie  ogrzewanej  i  mokrej  izolatce ,                             91.



w temperaturze O  stopni  C, bez  ciepłych ubrań   gdzie  herbata  stygła  już  po  2  minutach,   w 
której  przeżyłam  cudem  pozawijana w  prześcieradła, szmaty do  podłogi oraz  gazety, w ręczniku
na  głowie, bez  mycia  się ,  śpiąc  na    gazetkach  które  służyły za  izolację    na pryczy  
więziennej, z  uszkodzonym  klozetem  i   zalewami  z tego klozetu, za  karę, z  powodu  rozcięcia  
przez  mnie  oraz  koleżankę  koca , wyposażenia więzienia, w celu  ocieplenia stalowych stołków  
w celi  służących  do siedzenia  oraz  tworzenia  wrzodów  na  pośladkach. Historia różnych  kar 
jest  dość  długa   i  nie  była  nawet  opisana przez tego  oprawcę w  jego  piśmie.  Wnosiłam  
zażalenia na  to nieludzkie postępowanie , ale  brak  jest w aktach  moich pism  do Sądu ,co 
świadczy  o tym,że  gdybym zmarła w tej  izolatce , byłoby  to  na rękę  wielu  osobom. 
Pamiętam, że  nawet  otrzymałam  jedną  lub dwie   odpowiedzi z  sądu  na  te moje  pisma,  ale  
brak  jest  także  tych  odpowiedzi w  aktach. Pismo   to o  treści, że  :'w okresie  od  20.03,2009  do 
03.04.2009  odbywałam  kare  osadzenia  mnie w celi izolacyjnej, w związku z czym  prosi  ten  
kapo  obozowy o  nie wydawanie zarządzeń  dotyczących widzeń.'  Sam na pewno  kiedyś  zobaczy
te  same  kraty.

Karta  z dnia  26 marca  2009.
Pismo  do  Komisji  Psychiatrycznej do  spraw  środków zabezpieczających w  Gostyninie  z  Sądu  
Rejonowego  IV W/K o wskazanie  rodzaju  zamkniętego  zakładu  psychiatrycznego , w  trakcie 
odbywania  przeze mnie kary w  izolatce  od SSR Barańskiej , która  wysłała  tam  tylko preparacje 
psychiatryczne  z  Warszawy  oraz  sfałszowaną  historię  choroby  z  obserwacji  politycznej w  
Lublinie o którą  występował  prokurator Adamczyk, a  także  swoje  postanowienie z dnia  26  
list.2008.

KARTA  2601- z dnia  02.04.2009- 7  dni  później,  notatka  urzędowa  w  tym sensie,że  brak jest
jakichkolwiek dokumentów dot. posiedzenia  tej komisji w mojej  sprawie,bowiem komisja ta   nie 
odbywa  żadnych posiedzeń   , co wykazałam  poprzednio w niniejszym wniosku w  części  I,oraz,  
że  sekretarz sądowa Ewa Lejman  ustaliła  telefonicznie w  Ośrodku Psychiatrii  Sądowej, że  
sprawa  moja  została  rzekomo  rozpoznana  przez  komisję ( SIC!)  w dniu  następnym, (  czyli w  
ciągu 3 lub  4 dni  odliczając dni na  doręczenie  )  to jest  1  kwietnia 2009,
i Barbara  Ancewicz    racownik  sekretariatu  Komisji   poinformowała  ją, że   opinia  powinna   
być  wydana i przesłana w  ciągu dwóch tygodni.                                                      
Barbara  Ancewicz nie figuruje w    opinii  tej komisji jako sekretarz  tylko  jakiś Cynkier, i nie 
wiadomo  ,gdzie  sekretarz  sądowa Ewa  Lejman  dzwoniła  ,czy  do  Gostynina czy do siedziby   
tej  komisji w Warszawie,   ponieważ  brak  jest  nr  telefonu  w  tej  notatce.  Tak  więc ,  jak  piszę 
na  początku wniosku o wznowienie,  opinię   spreparował wg szablonu dyrektor   Ośrodka w  
Gostyninie psychiatra Wardeński  ,a reszta   tej  komisji   tylko się  podpisała  prawdopodobnie w  
Warszawie , po  dowiezieniu  im być  może  jakiejś  ilości  opinii,  lub  też,  były to  gotowce z  
podpisami  tych bandytów. Tym samym nijak  się ma  twierdzenie w  opinii  tej  komisji,że  komisja
ta   dokonali ustaleń  na  podstawie dostępnej dokumentacji  ,skoro  nie  były do  niej  przesłane 
żadne  akta a  tylko  preparacje psychiatryczne  oraz postanowienie SSR  Barańskiej. 

§ 7. Do zadań Komisji należy:  1) analiza dostępnej dokumentacji  -  przez co  należy  rozumieć 
całych akt , które  były dostępne , ale  nie  były  przesłane z  uwagi na treść  moich  zażaleń  oraz  
niewygodne zeznanie.    

PRZYKŁAD  :
Opinia opisana w § 13 ust. 1 ma na celu zapewnienie „prawidłowego przenoszenia sprawców do 
innego  zakładu wykonującego środek zabezpieczający”. Na  wniosek sądu Komisja Psychiatryczna
wydaje – jak wskazywał Dyrektor ROPS w Gostyninie – opinię „dotyczącą wskazania miejsca 
realizacji środka zabezpieczającego”,  przy czym Dyrektor ROPS działając w imieniu Komisji 
uważał za  zasadne przyznanie jej wynagrodzenia m.in. „za zapoznanie się i analizę dokumentacji
sądowej oraz opracowanie i wydanie pisemnej opinii sądowo-psychiatrycznej”.                  92.



Zgodnie z Kartą  2616  (  Karty  tej  komisji  to  2607-  10  czyli  szablon opinii ) akta znajdowały 
się  w  tym czasie w VIII  Wydziale  Karnym Odwoławczym w Sekcji  do  spraw  unieważnień i 
odszkodowań i  po  akta te zwracała  się  tam  SSR  Arletta  Mierzwiak, która w  dalszej części  
toku sądowego oraz w  czasie  internacji , brała    aktywnie czynny  udział w   fałszowaniu  akt  
oraz  notatek. 

Co jest  OPINIA  Komisji Psychiatrycznej ,dokładnie nawet nie wiadomo,  gdyż  słowo ' opinia 
'jest wieloznaczne.  Synonimy słowa opinia z podziałem na grupy znaczeniowe:
» opinia -  dbać o swoją cześć, dbać o swój honor,  wynik badań,  określenie wartości, mieć swoje 
zdanie, głos w dyskusji,  zła sława, dobre imię,  sposób postrzegania  ,dobre imię,  sposób 
traktowania czegoś  ,  opinia – sprawa  ,   punkt widzenia

W  przypadku  diagnostyki medycznej,  raczej na  pewno opinia ,  to  wynik badań :  ekspertyza.  
Zatem  taka  opinia  jako  ekspertyza  może  być wydana  tylko  na  podstawie całych  akt  oraz  
badania osoby z udziałem  takiej  komisji , składającej się  w większości z  lekarzy.

 PRZYKŁAD 
(….)  Druga opinia medyczna jest unikatową usługą polegającą na zapewnieniu specjalistycznej 
konsultacji medycznej najlepszych światowych ekspertów praktykujących w wiodących ośrodkach 
klinicznych na całym świecie, takich jak np.: Johns Hopkins, Mayo Clinic, Massachusetts General, 
Stanford University, University of Chicago oraz wielu specjalistycznych klinikach europejskich.
Celem drugiej opinii medycznej jest weryfikacja - w celu potwierdzenia lub modyfikacji
- diagnozy i planu leczenia zaproponowanego przez krajowego lekarza prowadzącego. Druga opinia
medyczna rekomenduje optymalny sposób leczenia chorego, dający największe szanse na szybkie 
wyleczenie. Stanowi możliwość odwołania się do opinii czołowych światowych ekspertów, 
wyspecjalizowanych we właściwym dla chorego dziale medycyny.(....) 

TOM XIII  moje  zażalenia:
Moje  zażalenia  z  grudnia  2008 oraz  z  roku 2009  są w tym  tomie , ale  są  wymieszane bez  
chronologii . Na przykład  KARTA  2489-  moje   pismo  skargowe  z  datą  10  luty  2009, po  nim 
następuje  xerokopia  koperty A 4 z datą Poczty  23-02-09, a  więc  nie do  tego  pisma  gdyż  
pieczątka z AŚ  Grochów  podaje  datę   11.02.2009,  co  może  także  świadczyć  o  
przetrzymywaniu  moich pism z  AŚ  Grochów w celach  inwigilacyjnych,  czyli  z naruszania  art.  
266  pargf  1 i 2  KK  oraz   z   art.  267  pargf 1   KK  ponieważ  moja  korespondencja  była  i  tak 
cenzurowana  przez  prokuraturę  oraz  sąd .
Po  tej  kopercie  jest  KARTA  2499  moje  zażalenie z dnia  20.XII. 2008  czyli wsteczne,  
następnie z dnia  9.01.2009 a  pismo z datą  26.XII,2008   to KARTA  2477-  do  Prezesa  Sądu  
Rejonowego o treści, że (…)  'w  ślad  za  moimi  ostatnim  pismem   odpowiedzią dla Pana Prezesa
SR  Remigiusza  Werhnera z dnia  22.XI.  

Informuję  Pana  Prezesa, do  IV W/K w płynęły bardzo ważne  moje pismo  opisujące 
przestępczość  zorganizowaną  w  sprawie  IV  K  987/09  dla  III  Kp  1276/08 ,  5  Ds  1214/08 
oraz  4 Ds  454 /08/XI z  którymi Pan  Prezes  powinien  się zapoznać,ponieważ  dotyczą 
przestępczego  toku w  IV  W/K, sfałszowanego  postanowienia SSR  Barańskiej  z dnia  26  list.  
2008  ( i  in. wg  wymienionych  ).Na  kopercie nr  2505-  brak jest  znaczka z pieczątką  PP, góra  
koperty jest  oderwana z  tym znaczkiem  czyli z datą nadania,   zaś  sama  koperta  jest  wciśnięta 
pomiędzy  KARTY  2504-2506  do stron A-4  moich zażaleń.
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TOM  XIV.
Otwiera  zażalenie  adwokat Marty  Seredyńskiej z dnia  11  list  2009 w  czasie  mojej  internacji,
na  postanowienie  SSR Barańskiej z  26 list  2019.  Na moje  zażalenia na dużo  wyższym  
poziomie  sędziowie   nie udzielali  odpowiedzi . Wprawdzie  podnosi w tym zażaleniu, że ' 
zawężenie  oceny  wyłącznie  do oceny dokonanej  przez lekarzy  psychiatrów  nie  jest  pełne  dla 
istniejącej  prognozy..,że  wysokie  prawdopodobieństwo  popełnienia  czynu  o znacznej  
szkodliwości społecznej  nie zostało przez Sąd   I instancji w  żaden sposób  wykazane,  co więcej,  
Sąd wskazał, że  nie ujawniałam  ani zachowań  agresywnych  ani ucieczkowych w  przeszłości 
( ale skąd , tego nie wiadomo ?  raz chciałam  uciec z  PRL-owskiej komuny do  USA ,  oraz 
uciekłam  jednak z  politycznej  obserwacji  na jeden  dzień przez  pole  i jakieś  bagna  w roku 
2004).  Zażalenie  to oddaliła  SSR  Arletta  Mierzwiak.                                           

KARTA  2623-  bezprawne  ustalenia  telefoniczne  asesora  Tomasz  Żelazko,że '  w dniu 
dzisiejszym   t jest 10.04.2009,  ustaliłem  (  na czyje zlecenie ,nie  wiadomo) w  rozmowie  
telefonicznej z  matką  Krystyny Ziemlańskiej,iż  w.w  nie jest  ubezwłasnowolniona  - z  czego 
mafia  ta bardzo  by się zapewne  cieszyła  , lub też  mogło chodzić  o jakieś  sfingowanie  
ubezwłasnowolnienie  mnie. 
Dalej- zawiadomienie  o stawiennictwie w charakterze skazanego   na posiedzeniu w dniu  17.04.  
2009 w  Sądzie  Rejonowym, moje zażalenia, szablon Komisji  Psychiatrycznej czyli  preparacja  
Wardeńskiego dyrektora  Ośrodka   Psychiatrii  Sądowej w  Gostyninie.

KARTA  2654- bezprawnie  wystawiony  przez  dr Wardeńskiego  rachunek z dnia  10.04. 2009  
dla  Sądu  Rejonowego  IV  W/K  Nr  326/2009  za  usługę    na kwotę  382  zł, ' za zapoznanie  się i
analizę  dokumentacji  sądowej  oraz  opracowanie  na zlecenie  sądu  pisemnej  opinii sądowo- 
psychiatrycznej  ( czyli  szablonu)  dotyczącego  wskazania miejsca  realizacji  środka 
zabezpieczającego orzeczonego  wobec  Krystyny Ziemlańskiej  sygn..... Opinia  z dnia  
01.04.2009.

326  razy  382  złote  daje  zysk  około  124 .ooo   tys.  złotych  za  takie  szablony oraz  inne   
fałszerstwa !  W  fałszerstwie  tym  dr  Wardeński  powołuje  się  całkiem  nieadekwatnie  na 
rozporządzenie  Ministra Zdrowia w  sprawie  kosztów  przeprowadzania  opinii  biegłych  w  
postępowaniu sądowym z dn.  18.12  75  czyli z początkowej epoki  Gierka  (  czy   też raczej  
epoki  nieco zliberalizowego stalinizmu , kiedy  to  gwałtownie  rozbudowywano szpital  w 
Lublinie )  oraz  na  ustawę z dnia  23.12.  1999  o wynagrodzeniach w  państwowej sferze  
budżetowej   i rachunek ten podbiła mu główna  księgowa  Ośrodka Małgorzata  Szymańska. Nie  
wiadomo  jaki  jest  podział  tych  zysków  pomiędzy  9 członków  tej  zbrodniczej  komisji,  czy też
kasa  ta  przysługuje  tylko Wardeńskiemu  za  szablony,  bowiem  KARTA  2709- to 
postanowienie  SSR  Mierzwiak   z  dnia  8.06. 2009 o  odmowie  przyznania  żądanego  
wynagrodzenia  dla  niego, z powodu   braku  uprawnień  komisji  do wykonywania  opinii  
biegłych. 

Jaki  więc  mają z  tych  opinii interes  ?  Być  może  księgowanie  na lewo ze  środków  szpitala , 
czyli  budżetowych.  Bo na pewno  za  darmo  nie  podpisywaliby się  na tym szablonie , li i tylko  
dla  satysfakcji zamknięcia  nieznanej im osoby  na przymusowym leczeniu.  Wielokrotnie w  
zażaleniach  podnosiłam  brak  wiarygodności  takiej szablonowej  opinii  opartej tylko  na  
preparacjach  psychiatrycznych  oraz  na  postanowieniu  sądowym , jak  też  brak  wykazania  
odpowiednich  badan  klinicznych  do  tych  opinii   i dlatego  moje  zażalenia  były  manipulowane 
wg tych  akt.   
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 Moja  sytuacja  finansowa  wtedy była  nie  najlepsza,   zarabiałam   niewiele  na  prywatnych 
lekcjach  angielskiego   ucząc w  domu  czyli  na  korepetycjach  oraz  niewielkich  tłumaczeniach, 
były to bardzo  skromne zarobki   wraz z  zasiłkiem z  MOPR ,  który mi przyznano   po  
politycznej  obserwacji  psychiatrycznej,  a  który był mi potrzebny  z  uwagi  na  ubezpieczenie,  
studiowałam w  tym czasie  prywatnie  historię  narodową  oraz  wojskową  i   starałam się  na 
wszelkie  możliwe  sposoby uzyskać  od    sieci  ERA GSM  pieniądze  za  ukradzioną  strategię  
marketingową. Czyli, że w  porównaniu z  milionerami w  sieci ERA  ,czy  też z  bogatymi    
psychiatrami  albo też  nawet z sędziami  i prokuratorami,  byłam bardzo  biedna,  ale za to  
oczytana oraz  wykształcona  i samodzielnie  studiowałam wiele  różnych  dziedzin.  
Na pewno  taka  Katarzyna  Lauritsen  musiała czuć z  tego powodu  wyjątkową  satysfakcję  ,  czy 
też  prezesi  sieci  ERA  GSM oraz  panowie  Kidyba i  Zwolak ,  nie  mówiąc  o  sędziach czy  też  
prokuratorach. 

W  tomie  tym    także brak jest  dokumentów z  podstępnego wywiezienia  mnie z AS  Grochów w 
dniu  6  maja  2009,  to  jest  zlecenia  Sądu  na konwój  do  oddziału sądowej  psychiatrii w  
Lublinie , o czym  jest  mowa w  moich pismach   z   marca  i kwietnia  2015  do AŚ  Grochów w  
sprawie wydania  mi  odpisów  tych  dokumentów,   jak  też  w  licznych zaskarżeniach  
postępowania  wykonawczego, ale są  inne zlecenia  na  konwoje  do  prokuratury  oraz  na badania 
psychiatryczne  i psychologiczne. 

KARTA  2673-  nakaz  wystawiony przez  SSR  Mierzwiak  z  datą  30.04. 2009  o  przyjęciu do  
wykonania  środka  zabezpieczającego.  
KARTY  2675-  76  - jej pismo do  dyrektora  AŚ  Grochów  o wyznaczeniu na dzień   06  maja  
2009    terminu przyjęcia  mnie do  szpitala,   którego  ja nie otrzymałam  wraz z  załączonym  
poleceniem  doprowadzenia z dnia  280.04.2009  i  26.11 .2008 czyli  po  postanowieniu SSR Aliny 
Sobczak - Barańskiej . Następnie   jest  zażalenie adwokata  Rychłowskiego  oparte  na  moim  złym
stanie  zdrowia  somatycznego z dnia  24.04.2009  oddalone przez  SSR  Mierzwiak  i  dalej  moje  
liczne    rozpaczliwe zażalenia    i  brak  zlecenia  konwoju.
Po karcie  2736  z dnia  14  maja  2009   - pismo do mnie  do  szpitala w  Lublinie  od  SSR  
Mierzwiak o treści, że  zażalenia   na orzeczenia  tutejszego  sądu  rozpoznaje  sąd  okręgowy.
KARTA  2737 – spreparowana  ewidentnie  koperta  do  mnie  na moje  nazwisko  do  aresztu z 
datą  fioletową  SSR Barańskiej  2009-05-15  i  jej  pieczątką  oraz  pieczątką  Transport,   
przekreślony  napis  ' zwrot' z  AŚ  do Sądu  oraz  odręczna  adnotacja sekretarza  sądowego  'wyk.  
19.05.09   (co  wykonano  nie  wiadomo ) , o rzekomym   doręczeniu   mi   zarządzenia z dnia  
29.04.2009 , którego  brak  jest w  aktach  w  tej    kopercie,  na  które  przysługiwało mi  nawet  
zażalenie .Jest to jakaś  fałszywka,  bowiem  na  kopercie  tej są dwie  daty :  2009-05-15 oraz  
19.05.09  a  na załączonym doręczeniu  rzekomego  odpisu  zarządzenia  jest data  6.05. 2009,  co 
dowodzi, że  zarządzenie  nie było do  mnie  wysłano  pod  żadną  taką datą, zwłaszcza, że w dniu 6
maja  byłam  wywieziona tajnym  konwojem ,  bez wiedzy  dokąd   jadę  będąc  zapewniana, że  do 
domu na  polecenie  dyrektora  aresztu,   rzekome  doręczenie  zostało  nadane  dopiero  15 maja  
wg fioletowej  pieczątki  zaś  jeszcze  jedna   odręczna  adnotacja   SSR  Barańskiej poleca:
'  wysłać  do  oddziału  psychiatrii sądowej w  Lublinie   oraz  datownik  AS  Grochów  2009- 05-12
czyli  przed  datami  sądowymi. 

 Jest pokwitowanie   nie potwierdzonego  przeze mnie odbioru  z dn. 6.05. 2009  dla   mnie  do AŚ 
Grochów z  odręczną adnotacją : 'zwolniona  06.05.09' .
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Tok tego  postępowania na  tym etapie  nadzorowała  sędzia  Alina  Sobczak  Barańska  i na pewno 
maczała  w tym  palce.  Jej  fioletowe  pieczątki widnieją  na wszystkich  moich  zażaleniach    tego 
toku  oraz  preparacji  tzw.   biegłych, w  których cały czas  wykazywałam   represje za  opozycyjne
przekonania   polityczne  czyli po  prostu  narodowo patriotyczne,                                          
wywodzące  się  ze  środowiska Armii Krajowej oraz  Zrzeszenia  Akowskiego Wolność i 
Niezawisłość,  cały czas  będących solą w oku komuny ;  jak też  podkreślałam  fałszowanie  
akt,manipulacje  w  toku  postępowania , powiązania  sieci  ERA z    SB  oraz  PZPR, a  nawet 
załączyłam  artykuł senatora   Czesława Ryszki, w którym  jest mowa  o  trzeciej  władzy  
ustrojowej oraz  Stowarzyszeniu  Przeciwko bezprawiu sądowo – prokuratorskiemu w kontekście  
nadużywania  władzy  oraz  przekraczania uprawnień  do celów  politycznych  . 

KARTA  2740-  8  maja  2009- dwa  dni  po  dowiezieniu  mnie  do Rzepkowskiego i jego  zgrai 
do  oddziału sądowego w  Lublinie,    jest  to zawiadomienie  ze  Szpitala  Neuropsychiatrycznego 
dla  Sądu  Rejonowego  IV  W/K   o  przyjęciu mnie  od  psychiatry Marka  Domańskiego zastępcy 
dyrektora.
KARTA  2742-  pismo do IV W/K  Sądu  w  Warszawie  Sekcja  Wykonywania Orzeczeń    od w.w 
Domańskiego   z dnia  11  maja  2009 w sprawie  udostępnienia  akt  postępowania , następnie  jest 
kompilacja  kat czyli przekładaniec  moimi  licznymi  zażaleniami .
KARTA  2743-  zażalenie   z dnia  19/20  listop.  2008  do  SR  IV W/K  oraz  moja  wstępna  
analiza  mafijnych  akt.  Następnie z dnia  15 maja  2009  Karta  2750-  mój wniosek o  wydanie  
odpisów z  naniesioną odręczną  adnotacją  ( chyba  A.Mierzwiak) o   treści  : 
' a/a-   odpowiedź  w  zarządzeniu  na odręcznej  kopercie z  22.  05.  2009  w-wa-'
ale  brak  jest takiej  koperty.   Dalej  jest  moje   wielostronicowe  zażalenie z dnia  15  maja 2009 
sporządzone w  szpitalu    przy  pomocy  kodeksów , które jest   niezwykle kompetentne   i 
podważa  cały  tok  tego  postępowania  wraz z  opiniami  w tym  komisji,  od  strony  formalno -
prawnej  i  dlatego  zostało  pominięte  tak jak  inne  zażalenia.                                    
Nawet  dzisiaj  po kilku  latach,  gdy  moja wiedza  prawnicza  jest  nieporównanie   dużo  większa, 
oceniam to zażalenie jako  bardzo  profesjonalne i  niezbijalne. 
Dotyczy  między  innymi  fałszowania procedur  sądowych  oraz  wielu  przepisów, fałszowania  
akt  oraz  postanowień  wbrew  wielu  przepisom, brak danych  co  do  badań  medyczno-   
psychiatrycznych i wiele  innych.  

KARTA  2764- podrobiony w  Sądzie  Rej.  IV W/K  druk  MS  KRK-3  zawiadomienie w 
postępowaniu karnym Krajowy  Rejestr Karny, w którym brak jest  danych  takich jak :  mój Pesel, 
nr  dowodu, dane o  zawodzie,  nazwa  organu  wysyłającego z datą  2009-  -5-22  od  sekretarz  
Ewy Lejman, z rodzajem kary  :  Rodzaj – wzmocniony  zabezpieczeniu, data rozpoczęcia 06.05. 
2009   miejsce wykonywania Szpital  Neurops. w Lublinie , bez dowodu  nadania oraz    
potwierdzenia odebrania  ,  po który następuje  wpięty plik zwrotek w  tym  zwrotki z  rzekomym  
odpisem zarządzenia dla    podejrzanej i  do  adwokata  Piotra  Rychłowskiego. 

W  dniu  15  maja  2009 wniosłam  do Sądu  Rejonowego  w  Warszawie IV  W/K  wniosek  o 
wydanie  mi odpisów  opinii  komisji  psychiatrycznej,   opinii    biegłych  oraz  postanowienia  o  
uchyleniu  aresztu  tymczasowego  przesłanego  faxem  do AŚ  Grochów  bez  mojej wiedzy,  oraz  
nakazu  lub zlecenie  konwoju  ( transportu)  do  szpitala  w Lublinie, czego  mi  nie  wydano.  Na 
moją  prośbę  kopie  tych  opinii  ( bez opinii  psychiatrycznej  )  wydał  mi  ordynator  Rzepkowski
bez  pozostałych dokumentów.   Do  tego wniosku załączyłam  szczegółowy opis  podstępnego  
wywiezienia  mnie  do tego szpitala  pod pozorem  transportu  do domu z powodu  uchylenia  
aresztu,  oraz  świadomego mataczenia  służb więziennych  oraz   konwojowych ,czego dotyczy  
załączony  fragment z mojego  zażalenia  strony  9-15.  Ponadto  do wniosku  było  załączone  
zaskarżenie   w  ilości  28  + 4  strony  na  które  nie udzielono  mi odpowiedzi.
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KARTA z dnia 23  czerwca 2009-  protokół z posiedzenia   Sądu Penitencjarnego w dniu  26 
czerwca  2009  Sygn   XI  Kzw  615/09   w udziałem  SSO Anny  Wujec z  Sądu  Okręgowego w 
Warszawie,  pomija  to  zażalenie  oraz  kilka  innych  dołączonych   razem  kilkadziesiąt  stron  
zarzutów ,                                                                                                                                               
których  nie można  było obalić  inaczej  jak tylko  fałszerstwem  nie na  temat,   i dlatego  
postanowienie  SSO  Wujec  odnosi  się  tylko  do  jednego  zażalenia z dnia  28  kwietnia  2009  
( Karta  2698- 93) najsłabszego w  wymowie  ,  dość  ogólnikowego   pisanego jeszcze  bez  
kodeksów w  areszcie. Widać  więc  jeszcze raz  i w  tym  miejscu jaskrawie , jak się  bano  mojej  
przewagi  oraz  zarzutów , których  nie  potrafiono podważyć w  sposób  prawny w  oparciu  o  inne
przepisy  lub  wykładnię z orzecznictwem i być  może dlatego  nadzór  nie  był  sprawowany przez  
Sąd  Okręgowy w  Lublinie ,  aby  mieć  pełną  kontrolę  nad  moimi zażaleniami  oraz  aktami,  
które  były  fałszowane  w tym czasie  w  sądzie. 

KARTA  2802 -  2813  jeszcze jedno  bardzo udane  i  kompetentne  wielostronicowe  zażalenie  , 
obalające  preparacje  Marii  Gordon sporządzone  w czasie  internacji, z dnia  9  czerwca  2009  
oczywiście  także  pominięte. Po tym zażaleniu  następuje  ponownie  brak  chronologii  i 
wstawienie  mojego wstecznego  pisma  z  dnia  1  czerwca  2009 dotyczące  wycofania wniosku o 
zmianę  terminu posiedzenia w dniu  8.06.2009 w  sprawie zażalenia z dnia  28  kwietnia  2009  
wraz ze  spreparowanym  postanowieniem z dnia  23 .062009.

Ponowna  kompilacja  akt -  po dokumentacji z  dnia  7  lipca  2009 wg Kart-  2831-  2835-do  38 ,
następuje  moje  pismo  zażalenie z dnia  4  czerwca 2009  z  dorobioną  odręczną  adnotacją   o 
góry strony:  ' poinformować, że zażalenie  zostało rozpoznane przez Sąd zgodnie z  właściwością,'
Karta  2840- po kopercie z dnia  4  .06. 2009  do IV W.K  następuje  pismo z dnia 2 lipca  2009.
Karta  wsteczna   2867-  z datą  29 maja  2009  z  dorobioną  odręczną  adnotacją o treści :'  akta  
sprawy  IV  K  897/08   dot. K. Ziemlańskiej  zostały   przesłane w dniu 25..05.2009  wraz  z 
zażaleniem  (???) do Sądu Okręgowego w  W-wie   XI W/ penitencjarny  -  podpis  starszy sekretarz
sądowy  Ewa  Chyża – Kwaczyńska..                                                               
Oraz  : '   2/ pisma  K.Ziemlańskiej przedstawić z aktami  po  ich zwrocie  SSR  -Arletta  
Mierzwiak.  Notatka  urzędowa  i   podobne  następne z dnia  27.05.2009  Karta  2868.

KARTA  2873-  moje  pismo z dnia  20 maja  2009    - dalej  KARTA  2877-  podrobione  pismo z 
dnia  13  lipca  2009 od  A.Mierzwiak  o treści,że :'  sądem  rozpatrującym  zażalenia  na  
postanowienia  Sądu  Rejonowego  dla  m.st Warszawy jest  Sąd  Okręgowy i brak jest  podstaw  do
przekazywania ich  innemu sądowi -  do którego  wnosiłam  prawidłowo  zażalenia,    ale  SSR 
Mierzwiak  czepiła  się  stronniczo  tylko jednego  mojego pisma z dnia  20 maja , w którym  
usiłowałam , z  powodu  braku odpowiedzi  na  moje  zażalenia,    przenieść  te  zażalenia do  
innego sądu, w  Lublinie.

W  dniu 14 lipca 2009    wg załączonego   pisma  wniosłam  zaskarżenie postępowania  
wykonawczego  do sądu  w Warszawie  ponieważ  nie  znałam  rozporządzenia  ministra  
sprawiedliwości w  sprawie właściwości  sądu  penitencjarnego  a  sędzia  Mierzwiak  perfidnie  
mnie  nie  o  tym  nie  poinformowała  jak też  sędzia  Wujec, wraz z  wnioskiem  o   przeniesienie  
tego zaskarżenia  do Sądu w  Lublinie    z  wyłączeniem  sędziów  w  Warszawie  na podstawie  
art.   40 -  43  kpk  wg  pisma.   Do  zaskarżenia  załączyłam  wniosek  o  wznowienie  
postępowania.

KARTA  0000  2883-  pokwitowanie  odbioru- ze   skreślonym  adresatem  przesyłki -  Komisja  
Psychiatryczna w  Gostyninie  15.-7.09- od  IV W/K  zwrot    podrobionego przez  dr  
Wardeńskiego rachunku za  opinię.
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KARTA  2931- może  zażalenia z dnia  01.06.09,na  brak czynności  tj.  brak  odpowiedzi  na 
zażalenie z dnia  4,15,12,15,20,22,29 maja 2009 z załącznikami  do SSR  Barańskiej.

                                                                                                                                                       
KARTA  2958- bezczelne  pismo  od  SSR  Małochy  z  dnia 14.09.2009
 d o  mnie  do  szpitala, :(...) w  odpowiedzi  na  Pani  pismo(  nieopatrzone datami) zatytułowane  -
zaskarżenie  postępowania w przedmiocie  posiedzenia w IV  W/K w dniu  26  list  2008  oraz  
zaskarżenie  podstępowania  Prokuratury  Rejonowej i Sądu  uprzejmie  informuję,że   
postępowanie w niniejszej sprawie  zostało  prawomocnie zakończone,  postanowienie z  dnia  26  
list.2008  jest  prawomocne i poddane  zostało  kontroli  instancyjnej  ( z której  brak  jest  
orzeczenia  -  przypis  mój), oraz, że  na  to  postanowienie nie przysługuje  zażalenie. 
Postanowienie Sadu Okręgowego  w Wwie z  dnia  16.XII.  2008  jest  niezaskarżalne ...-  i  dalej  o
pomocy  adwokata z  urzędu  Piotra  Rychłowskiego.

W  sprawie  wnoszenia  zażaleń :  postanowienia są orzeczeniami sądu w postępowaniu 
procesowym, wydawanymi w sprawach pobocznych. Nie rozstrzygają one sprawy do istoty sprawy.
Funkcję tę pełnią wyroki oraz nakazy zapłaty.  O ile środkiem odwoławczym od wyroków będzie 
apelacja, o tyle postanowienia sądu są zaskarżane zażaleniem. Oprócz wszystkich postanowień 
kończących postępowanie w sprawie zażalenie może być wniesione również od określonych 
postanowień, które nie kończą postępowania w sprawie. To samo dotyczy również zarządzeń 
przewodniczącego. Art. 394. § 1.  Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia
sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu 
pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego.

KARTA  00002966-    pismo z dnia  4.09.2009  ze  szpitala ode  mnie z żądaniem podania  mi  
adresu obrońcy z urzędu do  miejsca    pobytu, wyznaczonego  już z  maju  2009o czym  nie byłam  
nawet  powiadomiona, o    piśmie  od  SSR  Iwony  Szymańskiej z dnia  15.09.2009,  że  wniosek  o
wznowienie  postępowania  winien  być  sporządzony  przez  adwokata,  którym był  Piotr  
Rychłowski  ale  wg akt wynika,że  do  tego wniosku  został  podstawiony  inny  adwokat  Piotr  
Kozioł, be z mojej  wiedzy.

KARTA  3049-  pismo z Kancelarii   Adwokatów  Małecki  i Rychłowski z dnia  12.  10.2009  , 
upoważnienie dla aplikanta  Karoliny  Margulewicz  Fortuny, do dalszego  prowadzenia  sprawy  
oraz  jej  pismo  KARTA  2050- pismo z dnia  13.10.2009 w  sprawie  wykonania  zdjęć z  akt  
strony  2887-  2891   i opinii Komisji   oraz  dalej  protokół z  posiedzenia z jej  udziałem z dniu  
15.10.2009 w przedmiocie  dalszego  stosowania  środka  zabezpieczającego.   

KARTY  2887-   2891   to  moje  zaskarżenie  sfałszowanej  opinii  psycholog Marii  Gordon, które
w całości  podważa  twierdzenia w jej  opinii,  z dnia  8  czerwca  2009  sporządzone w  szpitalu,  
dopisane  odręcznie  wyrazy  były  nieczytelne dla  osoby, która  przepisywał  mój  rękopis. W  
moim zaskarżeniu  są  przestawione  kartki  wbrew  kolejności-  8/7  zamiast  7/8.

Nasuwa  się w tym miejscu  pytanie, dlaczego  aplikant pobrała  tylko te  zdjęcia  i to z  dokumentu 
w  którym jest mowa  o polityce  oraz kradzieży strategi  know  -how , o czym  żaden  adwokat 
(  jak też  żaden sędzia  oraz  prokurator nigdy nie  napisali)  ,  i to  pięć  miesięcy później , w  
październiku , a nie  pobrała  foto z zażaleń  oraz  innych  pism  w tym  zaskarżenia  postępowania  
wykonawczego,  które  było w  tych aktach , jak  też  poprzedni  aplikant  Micha Drewnisz. Data  
sądu  na zaskarżeniu  postępowania  wykonawczego   to  2009-  08-18  ( czyli  sierpień) , karty  od  
0000 2893  wraz ze  stosem  zażaleń  oraz  opisów  przestępczego toku tego  mafijnego 
postępowania.  Moje  zaskarżenie  postępowania  wykonawczego  wymienia  szereg  naruszeń  
przepisów   kkw  oraz  kk, opisuje  niewłaściwie  oraz  niezasadnie  zastosowanie  wielu  przepisów,
wraz z  dorobioną  pokrętną  wykładnią  tych  przepisów,  brak  odpowiedzi  na to zaskarżenie  oraz
wszystkie  poprzednie.
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Następnie  po  karcie 0000  2946-  moje  pismo z dnia  14 lipca  2009  bez  koperty  o wniesieniu  
za  pośrednictwem  IV W.K  zaskarżenia  postępowania  wykonawczego   oraz całego  
postępowania  IV  K/W  987.09 z wnioskiem  o  wyłączenie  z  postępowania całego  wydziału  IV  
karnego Sadu Rejonowego w Warszawie,                                                                            

Następnie  KARTA  00002947-  brak jest  tego zaskarżenia, jest  zaskarżenie  postępowania w  
przedmiocie  posiedzenia w dniu 26  list.2008  oraz wniosku w  przedmiocie  warunkowego 
umorzenia, bez  daty oraz   karty  tytułowej ,  czyli  pisma z dnia  14  lipca  2  strony do którego 
było załączonych  58 stron aby    mieć  możliwość rozdzielenia  całości.Zaskarżenie  to byłoby w 
zasadzie  niepodważalne, gdybym miała do czynienia z  normalnym   tokiem  postępowania  oraz    
gdyby sekretariat sądu  kontrolował  przepływ  korespondencji , a sekretariat sądu  brał   czynny 
udział w  tworzeniu  fałszywych akt  oraz  ich  podrabianiu. 

Datownik 2009-  08-17 widnieje na kartach  od   0000  2957  także  pozbawionych   pisma  
przewodniego  , do którego karty te  stanowiły załączniki  dowodowe. 

Dalej jest  moje  zażalenie  na postanowienie  asesor  Rutkowskiej  z  nr  VIII  rzymskim, 
podrzucone  na  takiej samej zasadzie, z datownikiem SSR  Mierzwiak  2009- 08-10  oraz z  datą  
2009-  08- 31  przedstawić do referatu sędziego. 

KARTY od 00002965-  pismo do  mnie z dnia  15.09.  2009-  bez  odpowiedzi  na  te zażalenia,   
że  wniosek  powinien  być  sporządzony  przez  adwokata  od  SSR Iwony Szymańskiej,  co było  
stworzeniem  bariery  gdyż  mój  wniosek  mógł być  co najwyżej przepisany  na komputerze  oraz  
ewentualnie   poszerzony  o zacytowane  przeze  mnie  przepisy .

KARTA  0000  2969-  mój wniosek  o wyłączenie  SSR  Mierzwiak  od dalszego udziały w  
postępowaniu,  z powodu  poplecznictwa z sędzią  Barańską,  braku  odpowiedzi  na  moje  liczne  
zażalenia, oraz  jakaś  moja  koperta  z datą  07-09,2009  doczepiona  przed  pismem  SR  Iwony 
Szymańskiej z dnia 14.  05.  2009.

Następnie   jest wstęp do zaskarżenia  postępowania  wykonawczego z dnia  14  lipca  dwie  strony  
powołania się na  przepisy  KARTA  0000 2970- z  wymieniem  58  stron  załączników  
opisującymi przestępczy   tok  postępowania,  pomieszanych  bez  chronologii  oraz  bez  koperty  
A-4.                                    

Potem  jest  postanowienie K. 0000 2971  z dnia  14.09.09  od  SSR  Anety Obszyńskiej Małochy  o
nie  uwzględnieniu  wniosku o wyłączenie.

KARTY od  0000 2975  manipulacja z  moim wnioskiem  o wznowienie  postępowania  - pisma z 
dnia  14.09. 2009  od  SSR  Małochy   do Sądu Apelacyjnego  do II  W/Ko   o  przesłaniu tego 
wniosku ,  ale bez  koperty  oraz  bez  potwierdzenia  nadani oraz odbioru  przez  Sąd Apelacyjny,   
i cały wniosek  pomieszany bez  chronologii , który  nie  był  przesłany  tylko zatrzymany w  
aktach. Uprawnionym do  rozstrzygnięcia  kwestii  sporządzenia  tego wniosku  przez  adwokata 
mógł  być  tylko  Sąd  Apelacyjny  a  nie SSR  Małocha.

W  tomie  tym  brak jest  także  odpowiedzi  od  Sądu Apelacyjnego, co  dowodzi  spreparowania  
pisma  przez  SSR Małochę  jej pisma  do  Sądu  Apelacyjnego, po którym są  spięte  zszywkami  
moje  zażalenia  58  stron  z  wymieszaną  chronologią.

To samo  pismo SSR  Małochy   do  SA z dnia  14.  09.2009  KARTA  3129-  jest  także w  tomie  
XVI,  po  moim  piśmie  Karta  3128 z d nia  16.XII.  2009  do Sądu  Rejonowego  IV W/K. Do  
mojego pisma w tomie  XVI  SSR  Małocha załączyła  nie  wysłane  do Sądu Apelacyjnego  
zaskarżenie  postępowania  wykonawczego   - KARTY  3130-3162. 

Następnie  jest  moje  pismo z dnia  23.09.2009  do Sądu  Apelacyjnego  ( data  wpływu  
28.04.2009) o  konieczności sporządzenia  wniosku przez adwokata  oraz  pismo z  SA   do  IV  
W/.K   -   KARTA  3166 z dnia 14.01.2010  o nadesłanie  akt sprawy .

                                                                      99.



KARTA 3128-   pismo  z Sądu o wyznaczeniu  adwokata  z  urzędu  w celu sporządzenia   wniosku 
o  wznowienie  postępowania ;  przy  czym chodziło mi tylko  o formalne wsparcie  mojego  
wniosku.                                                                                                                                               
Następnie jest   pismo  wsteczne z dnia  14  września 2009 od  Sądu  Apelacyjnego od 
przewodniczącego IV  W/K SSR  Anety  Obszyńskiej -  Malochy, potem  moje  powielone    bardzo
skuteczne w.w zaskarżenie  postępowania  wykonawczego bez koperty  nadania. 

W tomie  tym jest  to samo  moje  bardzo   ważne zażalenie  wraz z wnioskiem o wznowienie  
postępowania  KARTY  3130-  3150  które  w całości  podważa całe   to mafijne  postępowanie 
oraz  spreparowane  opinie  rzekomych biegłych, które   jest załączone  do  wniosku. Zażalenie   to  
między  innymi wskazuje  na  brak dowodów.  Cytat z  tego zażalenia: ' 9 września, gdy  byłam   u  
prokurator  Podlewskiej w   Piasecznie, dowiedziałam się  od niej, że   jeśli będę  się domagać   
przeprowadzania  dowodów,  oraz  postępowania  dowodowego, w tym  wykazywania  zgodności 
formalnej zarzutów-  to  nie. wyjdę   prędko z   AŚ  |Grochów.(......)
To  zażalenie  ,które  było solą w oku  dla  Sądu, oczywiście  po raz  kolejny nie  zostało  
uwzględnione. 

KARTY  3153-  3155 -  opisują  sposób  oraz  metody  podstępnego wywiezienia  mnie z  
więzienia  na  Grochowie  bez mojej wiedzy  do szpitala  neuropsychiatrycznego w  Lublinie, przez 
podstawiony tajny  konwój  co do którego  brak jest  obecnie  dokumentów w  tych  aktach. 

Od KARTY  3153- opis  sprawy  do wznowienia  postępowania  także  bez  koperty  nadania;   na 
datownikach widnieje  data  17 sierpnia  2009 a następnie  jest  zmiana kart.

KARTY  3156- 3162-zawierają  opis postępowania  wraz z zarzutami  do uzasadnienia  wniosku  o 
wznowienie  postępowania, ale  wyznaczony obrońca z  urzędu  nie  konsultował ze  mną treści 
tego wniosku i  nawet  do  mnie  nie pisał w  tej  sprawie
KARTA  3161-  strona  tytułowa mojego  zażalenia z dnia  14  lipca  2009  opatrzona  
następującymi pieczątkami oraz  notatkami  odręcznymi:

1. przedstawiono  Sekcji Wykonawczej  IV W/K  Sądu rejonowego  dla  m.st.Wa-wy  SSR 
Arletta Mierzwiak i  data  17 sierpnia 2009 oraz '  czego wniosek  dotyczy  '.

2. dwie  koperty  z  datami  24.09.2009  oraz  koperta  A-4  z  dnia 1  września  2009.

Do  obalenia  mojego  zażalenia  oraz  w.w  wniosku  o wznowienie  podstawiono  adwokata z  
urzędu,Piotra  Kozioła,  który w ramach pomocy prawnej za  którą  wziął  pieniądze, tak  jak  inni  
adwokaci z  urzędu, którzy wręcz  działali na moją  szkodę,  bo nie  chciało  się   im  wysilić  za  
500  złotych , która   to kwota  musiała  mi  wystarczyć   potem  jako zasiłek  z MOPR .W  piśmie z
dnia  18.03. 2010  napisał  on,  że po zapoznaniu się w  tymi  mafijnymi aktami  nie widzi  podstaw 
do  złożenia  wniosku o wznowienie  postępowania. 

Natomiast  w  opinii   napisał, że  (….) 'nie  zgadzam się z  opiniami  oraz   orzeczeniami,  że 
zarzucam  im stronniczość oraz  nierzetelność, a  także  między  innymi, że   analiza  stanu  
faktycznego  nie wystąpiła  żadna   z  ustawowych przesłanek   uzasadniających wystąpienie  z  
takim wnioskiem,oraz, że podejrzana  podnosi,że   organy prowadzące  postępowanie w sprawie  
naruszyły  szereg  przepisów  i stanowisko to  nie znajduje   uzasadnienia w  aktach  sprawy ', etc.' 
Moim zdaniem  adwokat ten  przeraził się  mafii  jak wyziera z tych  akt, lub , też  nie  chciał się 
narazić  klice  sądowej albo  bał  się  zemsty sieci  ERA , lub też był  jakoś  powiązany.   
Tak  czy owak  działał na  moją szkodę  ponieważ  dostał  ode  mnie  moje opracowanie do wniosku
i  wiedział, że  coś  było nie tak , a  przynajmniej  powinien  był to  obiektywnie  stwierdzić. Wniósł
swoją opinię  do  Sądu Apelacyjnego  w  Warszawie   do  II  Wydziału  Karnego ,  czyli że   
wiedział  nawet  o właściwości  miejscowej sądu   penitencjarnego !                                         100.



Adwokat   Piotr  Kozioł  zmarł   8  stycznia  2013  roku w  wieku  32  lat, mam nadzieję, że trafił do
piekła,   nie ma  go na liście  Okręgowej  Rady  Adwokackiej.  
                                                                                                                                                    
Rzekomo  wniosek  ten , którego nie ma nawet w  aktach  , ale  który  na   adwokat ten  przysłał  mi 
do  szpitala, został rozpoznany   wg KARTY  3169  dnia  8.03.  2010  pismem z Sądu  
Apelacyjnego   od  SSA Iwony  Koniecznej, ale w  Karcie  3130  brak jest  potwierdzenia  na 
wniesienie  przeze  mnie  wniosku  o wznowienie  postępowania. Postanowienie  II A  KO  161/09 z
dnia 8 marca  2010  o wyznaczeniu  adwokata  Kozioła w celu ewentualnego  opracowania  
wniosku , który nie wymagał  dalszego  opracowania , ale  popierania  i udzielenia  mi pomocy  
prawnej w  formie czynnej reprezentacji.
Na  moje  zaskarżenia  postępowania  wykonawczego z dnia  14  lipca  i  23  września , także  nie 
udzielono  mi  odpowiedzi,  z powodu  braku  argumentów  na  obalenie tych zażaleń. 
Fałszowanie akt w tym  miejscu  polegało  między  innymi na  tym, że  do mojego zaskarżenia  
postępowania  wykonawczego  brak  jest  koperty z datą nadania  tego pisma  , jak  też daty jego 
sporządzenia.  Było to  prawdopodobnie  lipiec. 
 W  aktach  tych  brak jest  także  chronologii.   Następne  moje pismo  pochodzi z dnia  
16.XII.2009 .

KARTA  3166-  z  datą  14.  01. 2009  pismo  do  Sądu  Rejonowego  IVW/K  oraz  od  Sądu  
Apelacyjnego  II  W/K  o  nadesłanie  akt w związku ze złożonym  wnioskiem  o wznowienie  do 
sprawy  II  A  Ko  wysłane  przez kierownik sekretariatu  Małgorzatę Naporę.

KARTA  3188- Sygn   II A  Ko  161/09 z dnia  8.04. 2009 -  postanowienie  Sądu  Apelacyjnego o 
wynagrodzeniu  dla adwokata z  urzędu  Kozioła  za  działanie  na  moją  szkodę . W  składzie  :
SSA  Zbigniew  Karpiński,  Mirosława  Strzelecka  i  Jarosław  Góral.
KARTA  3186  .
Spreparowane  postanowienie  z dnia  14.04.2010  o  pozostawieniu  mojego  wniosku  bez  
rozpoznania  z powodu  pisma  adwokata  Kozioła.
KARTY  3147-3156-   moje  pismo z  dnia  3  marca  2009z fragmentem  zaskarżenia  
postępowania  wykonawczego  z  żądaniem dodatkowych  badań   z  udziałem  innych  biegłych w  
Klinice  AM W Lublinie
104.
KARTA  3165-67 -  sfałszowana opinia  psychiatry  prowadzącego   Cezarego Rzepkowskiego 
ordynatora  oddziału psychiatrii  sądowej w Lublinie , która  stwierdza u  mnie  usystematyzowane  
urojenia prześladowcze,  skrócony dystans,  bezkrytycyzm, wzmożoną  aktywność,  z dnia  1.04.  
2010.
KARTY  3189-  3267  - ??? - ponownie  moje  zaskarżenie  postępowania  wykonawczego   bez  
koperty  nadania  (być  może  wysyłane  przeze  mnie   kilkakrotnie  i dlatego  koperty były 
usuwane ,  aby go nie uwzględniać)  oraz   bardzo  dobre  zaskarżenie  i podważenie preparacji  
psycholog  Marii Gordon z dnia  8.06. 2010 sporządzone w  oddziale  sądowym,  na które  także  mi
nie udzielano  odpowiedzi.
KARTA  3228-3266 -  ponownie moja  ówczesna analiza  tych  akt,  rzecz  jasna  nie na  obecnym 
poziomie,   ale  na podstawie  dostępnych  mi wtedy danych  oraz  dokumentów,  bez  koperty  
nadania , ale z  datą  sporządzenia  19/20  list  2008 w  AŚ  Grochów. Akta  były wysłane  na moją  
prośbę do  aresztu  ,  ale  o  ile  pamiętam wyglądały  inaczej ,o czym  świadczy ta  analiza. 
KARTA  3239  - bez  koperty  nadania  i daty  sporządzenia-  kopia  mojego  zaskarżenia w 
przedmiocie  postanowienia z dnia  10.  07.  2008  asesor  Rutkowskiej. Potem  następna  
kompilacja  po stronie    mojego  pisma  1-13  wstawiona   inna  Karta  3246  z  tą samą   analizą  
akt z AŚ Grochów  wg stron  6-5-4-3-2.
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KARTY  3248-  3267-  druga  pogłębiona  analiza  akt  pisana w  celi w  AŚ Grochów.
                                                                                                                                                      
Następna  kompilacja:
KARTY  3267-  3284  3293-  te same  postanowienia sądowe z  tomów  poprzednich z dnia:

• 10-02-  2008  od Sądu  Rejonowego
• 12.09.2008 -  prokurator  Muchy – Podlewskiej  x  2
• ta sama  opinia  Marii  Gordon  psycholog z  Rakowieckiej
• wyciąg z  protokołu  SSR  A.  Mierzwiak z posiedzenia w d niu  26  list  2008
• postanowienie  SSR  Mierzwiak  wsteczne z  datami  17.04.2009    oraz   28.04.2009
• opinia  komisji  psychiatrycznej  KARTY  3247-  3329  do  końca.

I  na końcu  moja  koperta  z dnia  22  czerwca  2010,  która  nie wiadomo czego  dotyczyła  czy 
jakichś  pism  czy  zażaleń  z dnia  22.06.2010.  Koperta   ta   nie pomieściłaby  grubego pliku  pism
od  Karty  3189-  do KARTY  3309.

TOM XV  ze  zmienioną  numeracją  od  00002884  przeplatany    kompilacją .
Zarządzenie z dnia 17 .08.2009  od  SSR  Mierzwiak  o zwróceniu się  do kierownika  WSP  
ZPZOZ w  Pruszkowie  o  przesłanie  do  10.10.2009  opinii  o stanie  zdrowia  K .Ziemlańskiej  ,  
o  postępach w leczeniu  i terapii  oraz  konieczności  dalszego    pozostawania w zakładzie.  
Pomijając  już  bezmyślność  tej  sędzi  skoro  pomyliła  dane  szpitala,   dodać  muszę, że nie  
miałam  pojęcia  o  tego  typu  pismach  oraz  o treści  preparowanych  przeciwko  mnie  opinii,   
które  były zatajane,co  wydaje  się  oczywiste, skoro  były  preparacjami  jakie na pewno  
spowodowały  moją  odpowiednią reakcję . Takie zakulisowe  działania   oraz  brak możliwości  
podważenia  opinii, świadczą  o  metodach reżimowych  .

Od  Karty  0002887-  zaczyna się  moje  wielostronicowe  zaskarżenie z dnia  08.06.2009  opinii  
esbeckiej  psycholog  Marii  Gordon , bez  koperty  nadania  datownikiem fioletowym   sądu  
2009-  08-18  ,czyli dwa  miesiące  później  i jest  to zaskarżenie, które  było  przeze  mnie 
wielokrotnie wnoszone i cały czas  pomijane w  którym  podważam  całą  preparację  tej    pseudo  
psycholog z  Rakowieckiej.  Między  innymi  pisałam w  tym  zaskarżeniu, że  metoda  
manipulacyjna w  jej oraz  innych  tzw .opiniach  czyli prywatnych  wypocinach  i   pomówieniach ,
polegała tendencyjny  podciąganiu  moich  różnych wypowiedzi  oraz  przeinaczana  ich sensu jak 
też zawężania do kwestii  'urojeń '  , co by to nie  było, nawet  czytanie  legalnych  biuletynów  
weteranów  Armii  Krajowej  oraz Zrzeszenia  Wolność  i  Niezawisłość  posiadających ISSN 
(  przynoszonych  do domu przez  moją  matkę członka  tej  organizacji weteranów )  oraz  
kwalifikowanie tego faktu  jako zbieractwo czy też  polityczno-  patriotyczny  obłęd  i  manię   
prześladowczą na widok  napisu  PZPR,  czy  też SLD  albo  UE  etc. Ciekawe  ,że w  urojeniach 
tych  nie  ma  PSL  czy  też  PO albo  PIS  lub też   KOR albo  innej  partyjki.  W  mojej analizie  tej
opinii  zostały podczas  kompilacji  przestawione  strony  8/7  zamiast  7/8  cod dowodzi  
pośpiesznego  montowania  akt.  Zaraz  po tym zaskarżeniu  jest  moje zaskarżenie postępowania  
wykonawczego  z  odręcznymi  notatkami  SSR  Mierzwiak  od Karty  00002893 -  do  00002910  a
dalej pismo z dnia  29.07.  2009  od  lek.  med.  Janusza  Kowala ze  szpitala w  Lublinie  do  IV 
W/K  o mięśniakach  macicy,  powodujących rzekome dolegliwości .

Karty  od   00002914  odręczna  spreparowana  opinii  ginekolog dr Małgorzaty  Hasiec  Strumpf
 z dnia  21.07.2008  do Sądu  Rejonowego,  o której  nie  wiedziałam,że( rzekomo) ze  względu  na  
duże  mięśniaki  macicy  wskazana  jest  wykonanie  zabiegu operacyjnego  wycięcia  macicy  u 
pacjentki  K.Z.  Kwalifikuje  się   ta  opinia  do  postępowania  karnego  za  wszczęcie  
nieuprawnionych  działań  bez  konsultacji  ze  mną  za  moimi  plecami  w  kierunku  operacji,  
która  była  w  ogóle  niepotrzebna  oraz  nie  wskazana, o czym  jest mowa  dalej. 
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Do Karty   2993  w tym  tomie  jest dołączona  manipulacyjnie  moja  koperta  z inną datą, trzy  
miesiące późniejszą ,  a potem  nr  Karty  00002939 czyli  druk sądowy MS//Ksr 17-  o nadesłanie  
akt z wieloma dorobionymi  pieczątkami  oraz adnotacjami odręcznymi:

– wpłynęło  2009-  05-25  biuro  podawcze,
–   2009  05-  22  Sąd  Okręgowy  VIII  W/K  sekcja  ds.  unieważnień  orzeczeń i 

odszkodowań w sprawach  karnych- data  21.05.09  VIII  Ko  81/09  oraz  wpłynęło  2009-
05-25  data  dorobiona  ołówkiem  16.07.09

– napis -przedłożono do  referatu  sędziego starszy  sekretarz sądowy   oraz  pieczątka 
kierownik sekcji wykonawczej A. Mierzwiak z jej adnotacją' do  decyzji  po przedłożeniu 
pw.czącej  2009-09-17  SSR  Mierzwiak 

– adnotacja  SSR  Mierzwiak  :z/  proszę  poinformować   Sąd  Okręgowy w  Wawie,  że akta 
będą  mogły  być wypożyczone  po  15- 10-  09.

–  wyk.  14.09.09
– Informacja  Sądu  Okręgowego  VIII  W/K prosi  o  nadesłanie  akt  sprawy IV  W.K 987/08 

dot.  Krystyny Ziemlańskiej  d o sprawy  VIIIKo  81/09  dot.  pism  przesłanych w dniu 
16.04.2009 -  przed  internacją 

Następnie  - KARTA  0002939 z dnia  14.09.2009 pismo  SSR  Mierzwiak  ,że  akta  będą   mogły  
wypożyczone po dniu  15.paź, 2009 z  uwagi  na  konieczność  wysłania  akt   Szpitala  
Neur.wysłanie  akt  związane  jest z koniecznością wydania  opinii o stanie zdrowia  podejrzanej  
etc. w  niniejszej  sprawie na dzień  15 paź.  wyznaczony został  termin posiedzenia w  przedmiocie 
dalszego stosowania  środka zabezpieczającego.
Uwagi: ale  moje zażalenie  ma datę  16.04. 09   zaś  pieczątki na  tym druki  są  zupełnie  inne  np. 
adnotacja  wyk.  14.09.09 czy  też   17.09  i inne. 

 KARTA  0000  2940- do 57  następne  moje  obszerne  zaskarżenie bez  koperty  nadania oraz  bez
daty  sporządzenia,  gdyż są   to  następne  karty  oznakowane  przeze  mnie  cyframi  rzymskimi  
od cyfry  IX na str  1.   do tego pisma  musiała  być  karta  przewodnia  oraz  tytułowa  z  datą  
nadania  oraz  adresatem  która  została  usunięta a by nie  można  było  ustalić  daty  pisma  tym 
bardziej bez koperty  A-4.
 Zażalenie  dotyczy  postanowień   IX  Wydziału  Karnego  Odwoławczego  ul. Chopina 1 w 
Warszawie. Na tym zaskarżeniu jest datownik fioletowy 2009-08-17  oraz 2009-08- 31  i  adnotacja'
przedstawiono do  referatu sędziego', pieczątka  Mierzwiak i jej adnotacja  odręczna  :'  dot. 
postanowień  s.orzekającej -  przedstawić  P.cej  '-  data  na dole strony  14.09.09  z/a/a A.

Następnie jest od  KARTY  0000 2857    to samo moje  bardzo  obszerne zaskarżenie 
postępowania  wykonawczego cały czas  pomijane.

Od   Nr  0002893  - pomazane  przez  w/w     SSR A.  Mierzwiak    jej odręcznymi  bazgrołami 
czyli notatką , to  samo  niedopuszczane  przez  nią  moje  zaskarżenie  postępowania  
wykonawczego oraz  opinii tzw.  biegłych  ,bez koperty  nadania  tego pisma  ale  z datownikiem  
2009- 08-17 .    
Notatka  SSR  Mierzwiak  o treści  mniej  więcej  :'  poinformować, że  opinia nie  podlega 
zaskarżeniu , wnioskodawczyni może  złożyć  zawiadomienie  o  przestępstwie  do prokuratury  o 
popełnieniu   przestępstwa,  poinformować, że  postanowienie z  określeniem  miejsca  
wykonywania  środka zabezpieczającego  jest  natychmiast wykonywalne, mimo, iże  nie  jest  
permanentne;  poinformować, że  wnioskodawczyni   została  przewieziona do  szpitala z uwagi  na 
orzeczoną   internację  i miejsce  jej  wykonywania.'  Jakoś pismo  o tej treści  do  mnie  nie 
dotarło , na co jest  także  brak  dowodu  nadania.   A  na moim  powielonym zażaleniu  lub też 
dosłanym  z  usunięta  kopertą  nadania ,  brak  jest  pieczątki  wpływu sekretariatu  sądu.
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Analiza całości tekstu Kodeksu karnego wykonawczego pokazuje, że ustawodawca ustanowił 
sąd, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji kompetentnym w szeregu spraw. 
Sąd pierwszej instancji (sądem tym jest sąd rejonowy lub sąd okręgowy), który w szczególności:
1. rozpoznaje skargi na niezgodne z prawem decyzje organów wykonawczych złożone przez 
skazanych nieodbywających kary pozbawienia wolności ( a  ja nie  odbywałam takiej  kary  ) 
2. może wstrzymać wykonanie zaskarżonych decyzji;
3. kieruje orzeczenie do wykonania z uwzględnieniem wymagań określonych;
4. rozstrzyga wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzuty co do obliczenia kary;
5. umarza postępowanie wykonawcze;
6. zawiesza postępowanie wykonawcze;
7. kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, zawiadamia sąd opiekuńczy lub inny 
właściwy organ;
8. może zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie, jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio 
nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia  
9. orzeka w przedmiocie zatarcia skazania, jeżeli nie nastąpiło ono z mocy prawa;     
10. orzeka w sprawach dotyczących wykonania kary grzywny

 KARTA  0000 2916  -powielone  bez  koperty  nadania  moje  zażalenie z dnia  19/20  list.  2008
którego nie  ma w  pierwszych  tomach ,  notatką  odręczną  SSR  Mierzwiak, że  rzekomo  
zwrócono  się  do  Krystyny  Ziemlańskiej  po  informacje,  czego  dotyczy  pismo  i wstępna  
analiza  akt, ale  brak jest  dowodu  na zwrócenie  się   do  mnie  w  tej  sprawie. 
KARTA  000 02924-  sfałszowane pismo z dnia  19.08.2009  SSR  Mierzwiak  do Prokuratury 
Rejonowej  W-wa  Ochota  o przekazaniu zaskarżenia z dnia  08.06.2009  jako zawiadomienie  o 
przestępstwie w  moim  imieniu  bez  uzgodnienia  ze  mną  .
KARTA  0000 2937 -  preparacja z dnia  18.08.  2009  SSR  Mierzwiak  , pismo  do  mnie  o treści, 
'zwrotu których   pism  wnioskodawczyni  się  domaga'.
KARTA  0000 2929-  przepisana  notatka  wydruk, z  powielonego  zażalenia z datownikiem  
2009-08-17.

Wsteczna  karta  przełożona  z  innego tomu  z  numerem  2931-  moje  pismo z dnia  
01.06.2009-  do Sądu  Rej. z  zażaleniem  na czynności, to jest  na brak  rozpatrywania  moich 
zażaleń   wraz z  żądaniem  wydania  zarządzeń .
KARTA  2933- z  innego tomu-   moje  pismo z dnia  29  maja  2009-  zaskarżenie  czynności SSR  
Barańskiej . Pismo moje   zostało  perfidnie  sklejone zszywkami  ,aby go  przypadkiem  nie czytać,
wraz z  kopertą.
Od  nr  0000 2940  zaczyna  się  gruby  plik  moich  różnych zażaleń  pozszywanych zszywkami 
( które  usunęłam w  czytelni  sądowej w Lublinie  celem  sprawdzenia  zawartości  ),bez  kopert  
nadania, z    pieczątką wpływu  do  sekretariatu  sądu.  Są to  dobre  zażalenia,  kodeksowe  
wykazujące  mafijny  tok  postępowania.   Razem stron  34.

KARTA  000 2951-  moje   zażalenie, w którym    bardzo  umiejętnie  jak na  moją ówczesną 
wiedzę   wykazałam  przekroczenia  uprawnień,  naruszenia  wielu  przepisów,  szereg  
nieprawidłowo  zastosowanych  przepisów, krętactwo  oraz   nagnanie przepisów  pod  kątem  toku 
postępowania i    wiele  innych. 
Są  to  moje  zażalenia  wnoszone  do Sądu Odwoławczego w  Warszawie    przed  internacją,  na 
które  mi udzielano odpowiedzi w zależności  od  rodzaju  oraz treści zażalenia. 
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TOM XV  cd. 
Od  nr  00002976- do  karty  0000 3039   te  same  zażalenia oraz  pisma w  sprawie  wniosku o 
wznowienie postępowania,skserowane,  bez  koperty  i bez  poświadczenia  wpływu do sądu z  
pieczątką   o treści  :'  przedstawiono  do referatu  sędziego  2009.03.31  ', gdzie  po  zapoznaniu się 
zapewne uznano, że  jest  niebezpieczne.   SSR  Mierzwiak  naniosła w  trakcie  fałszowania akt 
datownik  2009- 09-17  ( po jej  pismach  urzędowych z  września  ).                                

KARTA  3040  wg kolejności  w aktach -   pismo z dnia  04.09.2009-  do SR  IV W/K  Sekcja 
Wykonawcza  od  psychiatry  Marka  Domańskiego  zastępcy  dyrektora szpitala  psychiatrycznego 
w  Lublinie,  z  pilną  prośbą  o  udostępnienie  ( takich )  akt  sprawy  p.Krystyny Ziemlańskiej,  
gdyż od  tego  jest  uzależnione  wydanie  opinii . 
Pismo  to skierował  po  półrocznej  internacji ,   czyli, że   ordynator  Rzepkowski, prowadzący 
mnie ,  nie znał  nawet  akt .
Adnotacja odręczna  - zgoda  na  wypożyczenie  akt  na  okres  14  dni, wydana  przez  
Przewodniczącą  IV W/K  SST Anetę  Obszyńską  Małocha , bez zarządzania.

KARTA  3041-  pismo z dnia  15.09.2009  od  SSR  Iwony Szymańskiej  o przekazaniu  tych  akt  
15  tomów  do  szpitala.
KARTA  3042-  sfałszowane z dnia  10.09.2009( czyli  przed  otrzymaniem  akt)- pismo  do  IV  
W/K  psychiatry  Domańskiego, który mnie w  ogóle  nie  znał  ani  nawet  nie  widział,o treści, że  
nadal istnieje  wysokie  prawdopodobieństwo  popełnienia  przeze  mnie  czynu  o  znacznej 
szkodliwości  społecznej, wraz ze  zmyśleniami  o zaplanowanej  operacji   ginekologicznej, o 
której ja sama  nie  wiedziałam,  ja też, że  rzekomo zwłoka  wywołana oczekiwaniem  na taką  
poprawę  zdrowia  stanu  psychicznego  pacjentki, która  mogłaby  skutkować  uchyleniem  środka  
zabezpieczającego,  mogłaby spowodować  konsekwencje  zdrowotne  dla  pacjentki,  wywołane 
toczącym  się  procesem  rozrostowym (  który ten   psychiatryczny psychol zmyślił  !) w  obrębie  
narządu rodnego  !  I dalej pisze  ten schizol  komumistyczny  o konieczności  przeprowadzenia  
operacji jeszcze  przed  uchyleniem  tego  środka  .  Dopiero z  tych akt dowiedziałam się  o  tych  
działaniach za  moimi plecami w  sprawie  jakiejś  zaplanowanej  bez  mojej wiedzy oraz  zgody 
operacji, a  także  o czasowym  zaplanowanym   przewiezieniu mnie  do  ustalonego oddziału  
ginekologicznego  oraz  o  planach zabezpieczenia  transportu   i pobytu w tym szpitalu  przez 
służby  konwojowe. 

Z  badań  ginekologicznych z dnia  05.06  2009  przeprowadzonych  przez  dr Małgorzatę  Hasieć 
wynikają dwa  niewielkie  mięśniaki   około  2  cm oraz  jeden  większy  około  6  cm,  które  nie  
kwalifikują się  do  operacji,  były ponadto nieprawidłowo  zdiagnozowane,  jako  za  duże ,  jak 
dowodzą  tego  późniejsze  liczne  badania USG  które  przeprowadzali w SPSK  IV     liczni  
lekarze  specjaliści a  także  lekarze w  Specjalistyce Czechów  .Lekarze  w  SPSK  odradzali  mi 
taką  operacją z  uwagi  na wiek  przedemenopauzalny   oraz  fakt  zanikania  mięśniaków  po  
menopauzie  jak też  brak  dolegliwości.  Być  może to  była  to  jakaś z kulisowa  akcja'  łowców  
skór ' czy  też  raczej  pieniędzy z  kontraktów  NFZ. 

KARTA  00002912-  pismo z  dnia  19.07.  2009  do  IV W./K  od dyrekcji  tej psychiatrycznej  
mordowni,  z upoważnienia  zastępcy dyrektora  Domańskiego,  ds.  opieki zdrowotnej,   lekarza 
Janusza  Kowala, z którego wynikają  dalsze  knowania w  sprawie  mojej  operacji  . Pismo  
dotyczy trybu  zabiegu, planowanego, rzekomych dolegliwości  macicy  ,na  które się nie  
skarżyłam , tym  bardziej, że  mięśniaki  nie  powodują  żadnych dolegliwości, chyba, że  jest to  
rak  , ale  nic takiego  nie  stwierdzono , być   może  jednak, że  taki mieli  zamiar  dla   pieniędzy ,  
podciągnąć moją  osobę pod  raka  macicy. Skoro  ucinali ludziom  zdrowe  nogi  dla  kontraktów  
NFZ i  w  tym  przypadku też  mogło  tak  być. 
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KARTA 3062- wstawiona N/U z dnia  08.10.2009  od sekretarza sądowego, który  nie  posiada  
uprawnień   procesowych  Ewy  Lejman  IV W/K, że  ustaliła  ona przez  telefon  w  dniu 
dzisiejszym w rozmowie z  ordynatorem oddziału  Panem Rzepkowskim, że  akta  zostaną  wysłane
wraz z  opinią o przeniesieniu mnie  na oddział  o podstawowym stopniu  zabezpieczenia.

KARTA  3066-      pismo z dnia  23.10.2009 pismo  od   sekretarza  sądowego Ewy Lejman w 
sprawie  wydania  mi  sfałszowanej  opinii  psychiatrycznej z dnia  20.08.2008  po uiszczeniu   
przeze mnie  opłaty 15  złotych , podczas  gdy  jako podejrzanej  oraz  skazanej  opinia taka  winna 
być wydana  bezpłatnie  , ale  bano się  moich zażaleń  na tę   preparację.  Do pisma  Ewa  Lejman 
nie załączyła  ani  druku   przelewu  ani też nr  konta  sądu.  

Od  KARTY  3069-  pismo z dnia  09.10.2009  Marka  Domańskiego,  wniosek  o  zmianę  miejsca
wykonania  środka  zabezpieczającego  na podstawowy stopień  zabezpieczenia   spreparowana  
opinia  ordynatora  Rzepkowskiego  o  stanie zdrowia  (  od  Karty  3079)  ,  typowy szablon z  tego
samego pliku , powielany  z  automatu wszystkim  ofiarom.  Podpisany także  przez  psycholog  
Barbarę  Budzisz  oraz  psychiatrę  Małgorzatę Dudzik,  która  ze mną  nigdy nie rozmawiała   i 
niedługo potem przeszła  na  inny  oddział.  W piśmie do  mnie z dnia  26  stycznia  2009  do  
oddziału sądowego adwokat Piotr Rychłowski  napisał, że nie ma w  aktach  mojego pisma    
wyrażające  zgodę na  cofnięcie zażalenia  na    postanowienie  z dnia  26 .10. 2009  SSR  
Mierzwiak  Sygn  IV  K  987/08 złożonego przez  obrońcę  Martę  Seredyńską,  ponieważ  chodziło
prawdopodobnie o   podłożenie  innego zażalenia ,  aby  się  go pozbyć.                    

TOM  XVI.  Karty  3090-  do 3309.

KARTA  3146-  notatka  SSR  Mierzwiak z dnia  01.14.10.r,' poinformować  K.Z.,że  umieszczenie 
w  piśmie  z dnia  22.II.2010  sformułowania  ' skazanej'  wynikało z oczywistej pomyłki  pisarskiej,
oraz, że   brak jest  podstaw  do zlecenia  opinii w  AM W  Lublinie.  Z  pewnością  nie była  to 
żadna  oczywista  pomyłka  pisarska , ale zafałszowywanie  procedury  wykonawczej  .
Oczywista omyłka – bezsporna, niezamierzona, często drobna, ale istotna pomyłka w dokumencie 
(np. literówka w nazwisku), która zazwyczaj może być sprostowana na drodze uproszczonej , na 
przykład: 

• bez udziału strony, której dotyczy;
• na niejawnym posiedzeniu sądu;
• przez zamawiającego w toku badania ofert wykonawców zamówienia publicznego itp.). 

Oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu 
wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. 
Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych 
dokumentów. Zdaniem Izby, w zakresie tego pojęcia mieszczą się zatem tylko takiego rodzaju 
niedokładności, które widoczne są dla każdego, bez przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej 
dogłębnej analizy. Oznacza to, że ich poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści ..

Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny 
błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.                         

TOM  XVI zawiera  ponownie  moje   dwa  obszerne zaskarżenia  postępowania wykonawczego 
(  karty  3130-  3161) oraz  pozszywane zażalenia, które  wykazują  brak podstaw  do   prowadzenia
przeciwko  mnie  postępowania.

KARTY  3148-  3157-  z  jakąś   małą kopertą z dnia  08.03.1010  w której   taka  ilość  kartek  A4  
nie  zmieściłaby się  . 
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KARTY  3166-  67  szablonowa  okresowa opinia  ordynatora  Rzepkowskiego  ( puszczana z 
automatu wszystkim jego pacjentom z  niewielkimi różnicami  ) 

KARTY 3189- 3267- ponownie  moje   dwa  obszerne zaskarżenia  postępowania wykonawczego

KARTA 3189-  mój wniosek z dnia  22.06.2010  do Sądu  Penitencjarnego wraz z  tymi 
zaskarżeniami o stwierdzenie zgodności z  prawem  i zasadności  wykonywania  środka  
zabezpieczającego.  Potem  następuje  kompilacja- to samo  postanowienie  SSR  Barańskiej z dnia 
26  list.2008  i dalej  akta dołączone w  roku 2009 – postanowienie  SSR  Mierzwiak z dnia  
17.04.2009,  28.04.2009  (  x2), opinia  komisji,  postanowienia z dnia  26.x.2009, 15.04. 2010  SSR
Mierzwiak. 

KARTA 3304- z dn.  28.06.2010-  Sygn  XI Kz  1684/08    - odpowiedź od  wizytatora ds. 
penitencjarnych  Janusza  Włodarczyka,   notatka  bez  nazwy  sądu, że  po zapoznaniu się  z aktami
sprawy, nie znajduje  podstaw  do podjęcia  czynności w oparciu  o  art.  34  pargf 4  kkw  , że  nie 
zostałam  pozbawiona wolności   niezgodnie z  prawem  a  podstawą  osadzenia z  areszcie  i 
zakładzie  zamkniętym  są  prawomocne  postanowienia  sądów'.  
Ja tej notatki  nie  otrzymałam,  a  poza  tym  sąd  jest   zobowiązany  wydać  postanowienie w 
przedmiocie zażalenia  na  posiedzeniu , a nie w  formie  notatki, zatem  moje zaskarżenie  
postępowania wykonawczego musiało być  bardzo  niewygodne. 
TOM  XVII. 
 Karta  3343-szablonowa  okresowa opinia  ordynatora  Rzepkowskiego  ( puszczana z automatu 
wszystkim jego pacjentom z  niewielkimi różnicami  )  i taka  sama  Karta  3354-  55.
Po zażaleniu adwokata z  urzędu,  które  go tylko  ośmiesza,  następują ciąg  moich  tych samych  
powielanych  zażaleń    jak w tomie  XVI,  które  otrzymał  ten adwokat bez  wnikania w  ich  treść.
Pół tego tomu  to moje zażalenia  i zaskarżenia  postępowania wykonawczego.

Przez  Kartą  3402-  maleńka koperta z datą  16.09.10,  rzekomo  do  kilkudziesięciu  stron  
następnych zażaleń.  Na  przykład Karta  3480- to moje  pismo z dnia  2010-  10-27 w sprawie  
braku  odpowiedzi na  moje  zażalenia z dnia  21.09.2010  i taka  sama  skarga z dnia  18  list. 2010.

KARTA  3492- szablonowa  okresowa opinia  ordynatora  .Rzepkowskiego  ( puszczana z automatu
wszystkim jego pacjentom z  niewielkimi różnicami  ) .

TOM XVIII ostatni.

KARTY  3501-,  3510  oraz   3515,  3532, ponawiane zażalenia  kancelarii adwokata  
Rychłowskiego z dnia  3.03. 2011 ( poprzednio także  K.  3468)   6 stron  podobne  do wszystkich 
poprzednich  jego zażaleń,  które  nic nie  wnosiły. Nawet  nie podważył strony  merytoryczno - 
prawnej  tego postępowania. Od  adwokatów z  praktyką zawodową można się chyba  było 
spodziewać  wyższego poziomu , ale  jest to zjawisko  typowe w  Polsce,  lekceważenie  spraw z  
urzędu  jako  mało dochodowych. 
Karta  3563-  postanowienie  XI  W  Karny  Odwoławczy z dnia  20  maja  2011- o oddaleniu 
zażalenia oparte w całości  na  preparacjach  psychopaty  Rzepkowskiego,  ( uporczywe  urojenia,  
wysokie  prawdopodobieństwo  popełnienia czynu  o znacznej  szkodliwości społecznej  etc.
KARTA  3544- zawiadomienie  w sprawie posiedzenia w dniu  14 lipca  2011 w przedmiocie  
dalszego  stosowania  środka zabezpieczającego.
                                                                                                                                               
KARTY  3351-54 – spreparowana  opinia  ordynatora  Rzepkowskiego  z dnia  14  lipca  2011 na 
podstawie której  wypuszczono  mnie z  więzienia  psychiatrycznego   gdzie  mi zniszczono 
zdrowie oraz  gdzie  utyłam na  psychotropach  ponad  20  kg. 
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Preparacja  ta  zręcznie sformułowana  ,cytuje  moje zaaranżowane wypowiedzi, że  rzekomo  
zgadzam  się  być  wariatem,  czyli,że zgadzam się  z tym, że  konflikty( SIC !), które spowodowały
przymusowe leczenie ( jakie  i które konflikty nie określa  )  wynikały z jej zaburzonego  
postrzegania różnych  zdarzeń  i sytuacji ( a  jednak  !  vide  błędne rozumienie  rzeczywistości) , że
straszenie  snajperem,  mogło  budzić w  ludziach  obawę  spełnienia  tych  gróźb  (czyli w  
mafiozach  oraz  przestępcach i różnych agentach  , bo artyści  oraz  polityczna  opozycja to nie  są  
ludzie,  tylko  wrogowie ludu ) . 

Nawet  napisał  prawdę  o  inwigilowaniu  mnie ( patrz  artykuł z  Internetu  'Polska  w szponach 
esbeków')   i tym samym potwierdził, że w  okresie  objętym  zarzutem  czuła  się śledzona  i 
obserwowana,  obawiała  się, że  ktoś  może  zrobić jej  krzywdę  . Obecnie  nie czuje  się 
zagrożona ( w czym  często  upewniałam) , uzyskany spokój  przypisuje przyjmowanym  lekom, ( o
czym  często zapewniałam, żeby szybciej stamtąd  wyjść ) , że  akceptuję  konieczność  leczenia,w 
miarę  krytycznie odnoszę  się  do  swoich pism wysyłanych  do sądu  i do  ERY GSM- i dalej,że   
działanie  polegające  na wynajęciu  obcej  osoby  nie jest  typowym  zachowaniem osoby 
chorej,taka  osoba  swoją   psychotyczną aktywność  realizuje w sposób  bezpośredni. Dlatego  też  
ryzyko realizacji tego  typu  gróźb  opisanych w  zarzucie  nie  jest w  przypadku osoby  chorej 
psychicznie   wysokie,i dalej -  krytycznie odnosi się   do wysyłanej  wcześniej  korespondencji  ( o 
czym  często zapewniałam, żeby szybciej stamtąd  wyjść )  zawierającej roszczenia  ( dot. zysków  
z wdrożenia  mojej   strategii  marketingowej,   którą  Rzepkowski  także  traktował  jako  urojenia, 
ja zaś  celowo twierdziłam,że   nigdy  nie  będę  się  domagać od  sieci ERA  żadnych  pieniędzy  , o
co co  im   właśnie chodziło). 

Dalej  pisze , że  ' porównując  stan  psychiczny pacjentki z okresu  przyjęcia  do szpitala ze  stanem
obecnym, należy mówić  o remisji choroby psychiczne  od  co najmniej  pół roku.'

W medycynie remisja (łac. remissio) – okres schorzenia, który charakteryzuje się brakiem 
objawów chorobowych. Określenie to jest stosowane w odniesieniu do chorób przewlekłych o 
przebiegu nawracającym (np. hematologia, onkologia, psychiatria, laryngologia, 
urologia).Używanie pojęcia remisja jest konieczne w przypadku chorób i zaburzeń, w których nie 
można zdefiniować wprost co oznacza „wyleczenie”, co jest wskaźnikiem „braku choroby”. Wiąże 
się to z niedostateczną wiedzą o etiopatogenezie.Pojęcie dotyczy również chorób wirusowych, w 
przypadku których genom wirusa po przedostaniu się do organizmu pozostaje w nim do końca 
życia, okresowo ujawniając objawy, bądź też pozostając w uśpieniu. Zwyczajowo nie mówi się o 
opryszczce jako o przewlekłej chorobie przebiegającej z nawrotami, aczkolwiek biorąc pod uwagę 
etiologię, opryszczka jest chorobą remitującą i zaostrzającą się. 

Podobna sytuacja ma miejsce np. w psychiatrii – w przebiegu większości chorób psychicznych 
poprzez terapię (farmakoterapie, psychoterapie etc.) dąży się do trwałej remisji objawów choroby. 
Jednak wiedza medyczna jest zbyt mała jak na razie, by można było określić czy remisja jest 
równoznaczna z wyleczeniem w danej jednostce chorobowej.  Reemisja to natomiast powtórna 
emisja (nadanie) programu radiowego czy telewizyjnego (łac. emissio = ‘wydanie; wysłanie’). 
Należy zatem uważać, by błąd wymowy czy pisowni nie zakłócił odbiorcy zrozumienia naszej 
wypowiedzi.

Preparację  tę  podpisały mgr  Budzisz  i   psychiatra Jolanta  Kopacz – która prowadziła  
inwigilacyjną terapię  grupową  .  

W swoje  spreparowanej opinii  psychiatra  Rzepkowski  napisał czyli  dorobił  moją  rzekomą  
wypowiedź,  która  do  mnie w ogóle  nie  pasuje: ' dawniej biegałam jak w amoku  ,teraz  jestem  
spokojniejsza  '.  

                                                                            108.



Podważa  także   moje  wybitne  umiejętności  malarskie,  z  którymi nie miał  nigdy okazji  się 
zapoznać,  preparując  zdanie jako autorytet:'  nie ocenia  krytycznie  swoich umiejętności w  tym 
zakresie ,'  niczym   wybitny znawca  sztuki  ( na odległość )  lub co najmniej jakiś  marszand  albo 
bywalec  aukcji dzieł  sztuki,  a  nie  umie  odróżnić  nawet  stylów w   sztuce. 
Na  końcu swoich   paranoicznych wypocin   stawia  dorobioną  diagnozę  :'  rozpoznanie, 
schizofrenia  paranoidalna ', która   rozpleniła  się w  Polsce  stalinowskiej  oraz  zapełnia  tłumami  
szpitale  .                                                      

Tylko,że  aby stwierdzić  i  kogoś  schizofrenię  paranoidalną  lub  inną  chorobę  psychiczną,  
należałoby z  kimś  mieszkać ,  lub trzymać  kogoś  na  obserwacji   wiele miesięcy i  to w  
warunkach  domowych  nie  skoszarowanych czyli  szpitalnych  i więzienniczych,  w których nie  
ma  możliwości codziennego  i stałego  kontaktu   tylko z jedną z osobą oraz  obserwacji  zachowań
w  wielu codziennych  sytuacjach  oraz  czynnościach, jakie   wykonuje się  w  domu lub w  pracy  i
które  są  możliwe do  opisania  lub poddania  analizie.  Żaden  ' biegły' na jakich się ci psychiatrzy  
kreują, nie  są  duchami  ani  myślami w ciele  innej  osoby ,  nie mieszkają z tą  osobą  codziennie  
i  z nią  nie  pracują,  nie  znają  wypowiedzi tej  osoby  ani  jej  specyficznych zachowań, a ich 
twierdzenia,że  wystarczy  i 10 minut  czy nawet  20  na  postawienie  diagnozy,  jest  kłamstwem 
oraz  robieniem   wokół siebie  otoczki  mędrca  czy też    medium, które  przenika  przez  czyjś  
mózg  oraz  czyjeś  myśli.
Tym bardziej,że  brak  jest z  obserwacji  klinicznych  nagrań  video  czy  też  nawet  rejestracji  
mikrofonem  nie  mówiąc  o zestawie  pytać  oraz  notowanych  słowo w  słowo  odpowiedzi  i 
reakcji.
Toteż z  preparacji tych  przebija  słowotwórstwo,  neologizmy językowe  oraz  wręcz  brak 
podstawowej znajomości  języka  polskiego,  synonimów, czyli  lingwistyki, bez czego  nie  da  się  
ustalić  znaczenia  danego  pojęcia  lub terminu.
  Są to opinie na poziomie  pseudonaukowym,  manipulacyjne,  które  są  tworzone  metodą  
kreowania  wizerunku  postaci  oraz  jej  cech  charakteru lub  osobowości , stosowania  
zaczerpniętych wybiórczo z dziedziny psychologii oraz  psychiatrii   terminologii   celem  
podpierania się czyli  robienia  wrażenia  specjalistycznej  opinii,   oraz  takiego wytwarzania  
obrazu  osoby  rzekomo chorej  poprzez  kompilację  danych  oraz  wypaczonych  okoliczności  aby
później  mieć  podstawę  do  powielania  takiej  preparacji przez  kolegów  i  koleżanki dla  zysków,
boi  przecież  taką  opinię  nie  można  nazwać  diagnostyką  ani też  rozpoznaniem, skoro  brak do 
tego  odpowiednich warunków. 
                                                                                                                                                    
W tym   miejscu  skomentuję  pierwszą  preparację  o  mnie w  roku  2004,  stworzoną właśnie  
takimi metodami wraz z wybranymi cytatami z tej  preparacji. 

1......'  leczonej psychiatrycznie z  powodu  nerwicy...

Nerwic  nie leczy się  psychiatrycznie  tylko  psychologicznie  czyli  psychoterapią,  bowiem  
podłożem  nerwic  są  zaburzenia  emocjonalne a nie  czynnościowo  -  biologiczne  i  funkcjonalne.
  Nerwica. Choroba dotyka wielu ludzi. Leczenie nerwicy zazwyczaj wymaga czasu. Nerwica to 
zespół rozmaitych zaburzeń psychicznych, u których podłoża leży napięcie i lęk. To choroba emocji
spowodowana nieuświadomionymi i nierozwiązanymi konfliktami wewnętrznymi.  Jeśli chory 
cierpi na silne lęki, napięcie nie pozwala mu spać ani normalnie funkcjonować, nie może 
zapanować nad dręczącymi myślami i natręctwami (czynności przymusowe), obawia się wyjść z 
domu, panicznie boi kontaktów z innymi ludźmi, ma obsesje na punkcie swego zdrowia, zdrowego 
jedzenia, czystości czy inne neurotyczne objawy utrudniające życie - lekarze często decydują się na 
podanie leków łagodzących te symptomy. Są to środki uspokajające, obniżające napięcie, czasem 
antydepresyjne. Środki farmakologiczne nie uwalniają chorego całkowicie od lęków i zaburzeń. 
Czynią je łatwiejszymi do zniesienia oraz sprawiają, że możliwe jest podjęcie psychoterapii.
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Leczenie nerwicy: psychoterapia

U podłoża nerwicy leżą problemy psychologiczne człowieka. Często reakcje nerwicowe wyzwala 
trudna sytuacja, w jakiej człowiek się znajduje (utrata pracy, mobbing, bieda, brak bezpieczeństwa 
finansowego, utrata ważnej osoby, toksyczna relacja, podjęcie wyzwań przekraczających 
możliwości, przewlekły stres, z którym ktoś nie umie sobie poradzić, sytuacja traumatyczna - 
wypadek, napad, przemoc). Powodów wystąpienia reakcji nerwicowej jest wiele. Czasem 
obiektywnie nie są one dramatyczne, lecz subiektywnie dla chorego są nie do zniesienia, właśnie ze
względu na jego problemy psychologiczne.                                                                

Psychoterapia ma na celu dotarcie do istoty problemów pacjenta, uświadomienie mu jego 
konfliktów wewnętrznych. Psychoterapeuta daje pacjentowi wsparcie i tworzy bezpieczne warunki 
do spotkania z trudnymi problemami. Pomaga pacjentowi odkryć zaburzenia postrzegania siebie i 
swoich doświadczeń, znaleźć przyczyny zaburzeń, rozprawić się ze zranieniami z przeszłości, które
pozostawiły ślad na osobowości pacjenta i jego sposobie przeżywania rozmaitych doświadczeń i 
zdarzeń. Psychoterapia polega także na rozwiązywaniu bieżących konfliktów, budowaniu 
stabilnego poczucia własnej wartości i uczeniu się rozmaitych umiejętności interpersonalnych. 
http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/dusza/nerwica-leczenie-

 2.  …..'w dniu  30.04.1004 w  Lublinie  publicznie  uszkodziła  siedem  flag  narodowych 
RP...poprzez  namalowanie  napisów  WIN  i AK  oraz  swastyk (  na flagach  unijnych  ).

'Uszkodzić'  znaczy   coś  porwać  albo  zniszczyć  lub też  zdewastować,   czyli  jest to wandalizm 
w stosunku do  obiektów  użyteczności  publicznej. Z  mojej  wiedzy  historycznej  wynika, że  
obecna flaga  RP  pochodzi z  roku  1926  i  była  to  flaga wdrożona  po  przewrocie  majowym  
zorganizowanym  przez marszałka  Piłsudskiego,  który  przyczynił się do destabilizacji  gospodarki
raz  armii  polskiej,  z    wielkim  trudem  odbudowanej  przez  generała  Władysława  Sikorskiego, 
nie  marszałka,  któremu zawdzięczamy  stworzenie  Armii  Krajowej  najlepszej  armii  na  
świecie,  posiadającej  najlepszy  wywiad  oraz  najlepszych  żołnierzy,  wymordowanych  po 
wojnie w  większości przez  reżim  komunistyczny,  dla  którego  ta  flaga  była  państwowym,  nie 
narodowy  sztandarem. Nie narodowym,   ponieważ  prawdziwa  narodowa polska  flaga   przed  
przewrotem,  to był  orzeł  jagielloński w  koronie z  krzyżem .  Jak więc  widać  , wiedza   
historyczna oraz  polityczna  psychiatrów jest  na poziomie  głębokiej komuny .  
                                                                                                                                                  

Swastyka (dewanagari स्वस्तिस्�क, transliteracja svastika, transkrypcja swastika, 卐) – znak 
zazwyczaj w kształcie równoramiennego krzyża, o ramionach zagiętych pod kątem prostym. Nazwa
svastika pochodzi z sanskrytu i oznacza „przynoszący szczęście” (svasti – powodzenie, 
pomyślność, od su – „dobry” i asti – „jest”, -ka sufiks rzeczownikowy). Obecnie w krajach Europy 
i obu Ameryk symbol ten kojarzony jest prawie wyłącznie z Adolfem Hitlerem i nazizmem, 
natomiast w Azji jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyślności.Swastyka może 
mieć ramiona zgięte w prawo albo w lewo. Postać "prawoskrętna", naśladująca kształtem ramion 
ruch Słońca (widziany z półkuli północnej Ziemi), kojarzona jest najczęściej z kultami solarnymi, 
jako symbol ognia i Słońca (krąg promieni); jest talizmanem przynoszącym szczęście; bywała 
symbolem bogiń, a więc płodności. Swastyka z ramionami skierowanymi w lewo (nazywana 
sauvastika) jest znakiem nocy i magii, emblematem straszliwej bogini Kali, żony Śiwy.

Na skutek zaanektowania symbolu swastyki przez III Rzeszę, symbol ten czasami błędnie uważa się
za znak germański. Swastyka występuje jednak na całym świecie (poza Australią) od pradawnych 
czasów. Jedno z najstarszych malowideł z motywem swastyki pochodzi z paleolitu – ma więc około
10 000 lat. Swastykę odkrywano w znaleziskach z późnego neolitu na Bliskim Wschodzie, w 
późniejszych w Babilonie i u Hetytów. W epoce brązu znana była już w Troi, Mykenach, 
Skandynawii, później w Grecji, Italii, Chinach, Japonii. Znak ten odkryto również na palestyńskich 
synagogach sprzed 2000 lat.                                                                                                       110.
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                                         Co  więc  mieli  na myśli i jaki symbol  ? 
                        Tego  nawet  nie  napisali bo nic na ten temat nie wiedzą.

3. …...'przesłuchiwana w  charakterze  podejrzanej'...-  która  wystąpiła ze swoją demonstracją 
podczas  wizyty  Kwaśniewskiego w Lublinie, prezydenta  partii SLD  /PSPR, dla  którego napis 
Armia  Krajowa  oraz WIN  (  Zrzeszenie  Wolność  i  Niezawisłość    poakowska  organizacja 
wojskowa  ) były solą w  oku, ponieważ jego  ojciec  był    oficerem  NKWD  oraz  mordercą wielu 
żołnierzy  Armii  Krajowej,  ale w tym wypadku  nawet o to  nie  chodziło.
To 'przesłuchanie w  charakterze  podejrzanej ', jest dorobieniem  czynu zabronionego  do   
demonstracji,  które  miały  przebieg bardzo  rozległy  w  wielu miejscach  przejazdu  ekipy 
Kwaśniewskiego   połączone z  łapanką  w stylu  nazistowskim. 

4.Dalej   następuje swobodne  i  perfidne  kreowanie  rzeczywistości  czyli  całej  mitologii, która  
nie jest  żadną  opinią   w sensie  diagnostycznym tylko  moją  biografią  polityczną  oraz  prywatną
z  wymieszanymi  kreatywnie  faktami  oraz  wątkami tej  biografii,    na tle  dorobionych  
wydarzeń  podczas  tej  reżimowej obserwacji w  roku  2004.                         

Jest  to tok  moich  nie notowanych wypowiedzi  z   cytatami z  wymuszonego  zeznania, oraz  
kreowanie oskarżeń  i zarzutów  '  o  dopuszczeniu się  zarzucanego  czynu  '- i  następnie  sama  
prawda ,  jak  kradzież  mojej  strategii   know  how  , blokowanie spraw  karnych  i 
odszkodowawczych  przez  sądy  i prokuratorów,  ,co  na tle  powyższej analizy akt  wydaje się  
uzasadnionym   zarzutem z  mojej  strony, ale  dalej  już  następuję  perfidna  doróbka  czyli  
kreowanie  mojej  osoby  jako  politycznego  urojeniowca  poprzez  zamieszczenie  
nieprawdziwych  twierdzeń, że   wszystko to  miało  się  rzekomo  odbywać  za zgodą  i wiedzą  
rządu  Kwaśniewskiego,  który akurat  o  mnie  nie  miał   zielonego  pojęcia  I następnie  mamy 
także  doróbkę  tej psychiatrycznej  mafii, że   rzekomo w  wyniku  moich  ( czytaj -  
wyimaginowanych )zaskarżeń,   kierowanych do  Komisji  UE  oraz  do  rządu  USA   akcesja  do  
UE jest  nieaktualna, czego  gang Kwaśniewskiego   nie chce  podać  do  oficjalnej wiadomości...... 
( bo jest  to )  przestępcza  krucjata  aprobowana  przez  ten gang etc.
                                                                                                                                                     
Niestety,  brak  jest dowodów  na jakąkolwiek  moją  korespondencję  do  rządu  Kwaśniewskiego  
oraz  udzielonych mi  odpowiedzi   i jakąż  trzeba  mieć  perfidię  oraz  mentalność agentów  aby  
wymyślić coś  takiego  bez  pokrycia w  dokumentach  ?  Jako  żywo  przypomina to  metody  
śledcze  w  czasach stalinowskich czyli wymuszanie   odpowiednich zeznań  biciem  i  katowanie, a
w tym wypadku  stosowaniem  przymusu  psychiatrycznego w celu  zmiękczenia  ofiary,  która  
ogłuszona  psychotropami   coś  tam  może i  bełkotała  czego  ja nawet  nie  pamiętam, ale za to 
pamiętam bardzo silne skutki uboczne  tych  psychotropów  oraz  objawy piramidowe.

5.Dalej  w  preparacji   tej  nawet  piszą , że  '….  swojego czynu  nie  uważa  za  naganny  ani  
szkodliwy społecznie. 
Społeczna szkodliwość czynu jest stopniowalna a ocena jej stopnia należy do sądu. Aby mówić o 
przestępstwie, społeczna szkodliwość nie może być mniejsza niż znikoma (Art. 1 § 2 k.k.). Brak 
jednak wyraźnych wskazówek, w jaki sposób stopniować społeczną szkodliwość. Sąd powinien 
uwzględnić (art. 115 § 2 k.k.). Poprzez szkodliwość społeczną czynu rozumie się ujemną społecznie
treść czynu. Chodzi o to, że popełnieniu czynu zabronionego jako wykroczenie towarzyszy 
ujemny ładunek świadczący o negatywnym odczuciu tego czynu przez społeczeństwo. Tak 
więc, wykroczeniem może być wyłącznie czyn, który jest społecznie szkodliwy.   Szkodliwość 
społeczna czynu może być różna stąd opracowano pewne mechanizmy, które pozwalają ją określić. 
Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i charakter 
naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia 
czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację 
sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia (art. 47 § 6 KW).        111.
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6.Dalej-  zamiast  opisania  zachowań  typowych dla  klinicznych  objawów  schizofrenii  czy  też 
psychozy,  które  nie są  możliwe  do zdiagnozowania  na odległość,  tzw.  autorytety 
psychiatryczne  z   braku  takich  objawów,  koncentrują  się  na  danych  oraz  faktach z  mojej 
biografii  ubarwionej ich  wtrętami  oraz  odpowiedniej stylistyce, aby w  przyszłości  mieć  źródło 
wiedzy  o opozycji  oraz  jej działalności.  Przy czym  nawet  nie wiedzieli , jak tę   opozycję 
określić ,dlatego  piszą  o założeniu   przeze  mnie organizacji  patriotycznej Orzeł  Biały , której 
nie  zakładałam  wtedy , zaś  sama  nazwa  Orzeł  Biały jest  tytułem  biuletynów  Zrzeszenia WIN 
a  nie  jakieś  organizacji i  pochodzi od  takiego  samego tytułu gazety  wojskowej  armii  generała 
Andersa założonej w  ZSRR w  roku  1942  po  pakcie  Sikorski  Majski,  notabene  gazetę założył i
był  jej  redaktorem  naczelnym  rotmistrz    Stanisław Strumph  Wojtkiewicz ,autor  znakomitych 
książek  wojskowych wydawanych w  PRL- u przez MON  oraz  Pax,   oraz   naczelny oficer 
prasowy w  kwaterze  Naczelnego Wodza  generała  Sikorskiego w  Londynie. 
                                                                                                                                                     
7.Na  stronie  3  tej  preparacji -  jest  nawet  kłamliwe  twierdzenie, że  Krystyna  Ziemlańska  
była  już  uprzednio badana  przez  parę  biegłych  psychiatrów - przez  takich samych  psycholi 
skomunizowanych (   ale bez  ich danych  oraz  okoliczności  sprawy  i   sygnatury  ) ,  którzy  
rzeko  mieli  w wydane  przez siebie  opinii  ( jakiej  brak ,niestety  )   po jednorazowym  badaniu  
ambulatoryjnym  wypowiedzieć  się, że   jest  ona  osobą  chorą  psychicznie a   wątpliwości  co  do
stanu jej zdrowia   psychicznego, rozwieje  obserwacja w  warunkach  szpitalnych.(.....) 

Która  to ' obserwacja 'polegała  na  tworzeniu  mojej biografii  na potrzeby polityczne  oraz  
trzymaniu w więzieniu   psychiatrycznym w warunkach skoszarowanych ,  bez  żadnych  wygód  
oraz  normalnego  nawet jedzenia,   nafaszerowaniu  mnie lekami  psychotycznymi  oraz  
wykonywaniu  raz  dziennie  obchodów  po  salach przez  10  lub 15 minut i zadawania  tych 
samych  pytań: 
-jak się dzisiaj  czujemy  ? 
-odpow.  Dobrze  pani  doktor  (  lub panie  doktorze) a kiedy skąd  wyjdę, przecież  nic nie 
zrobiłam/em złego i ni jestem  chora/y  psychicznie  ?
-odpow.:  Nieprędko,  musimy jeszcze  was  poobserwować. 

Ale  jak,  skoro w  salach   nie ma  kamer  ani  nawet  podsłuchów?

WYNIKI  OBSERWACJI  szpitalnej  str  3.:
W wynikach tych  jakich nie  ma  bo  nie  było żadnej choroby,   jest  opis  mojego  ' przyjęcia',   
( dowiezienia  pod  przymusem  na  podstawie  fałszerstwa  prokurator Kazanowskiej   Rej.  Lublin 
Północ)  są  zmyślone oraz  przeinaczone  przez  psychiatrę Widzińską - Ellert  fakty  m  na 
potwierdzenie  których  ,wymagane byłyby podpisy świadków  oraz  ich relacje  pisemne  , jakich  
brak. 
 A  mianowicie, są  to  przeinaczone i  wyolbrzymione  okoliczności  z typową  frazeologią    tego 
środowiska  stosowaną  nagminnie  i  która  nawet  nie podpada  pod  terminologię  kliniczną     i 
które  wyrażają  stan  emocjonalnego szoku oraz  silnego zdenerwowania,  takie  jak  :   napięta,  
pobudzona,   szarpała i popychała  matkę  (chyba w  celu dorobienia  jakiegoś  konfliktu z  moją  
matką), używała  wulgaryzmów - jakich nigdy publicznie  nie  używał  i  nie  używałam ,  ale  pod  
ich   ' wulgaryzmy',  można  podciągnąć  represyjnie  każde  kolokwialne wyrażenie  i żeby nie  być
gołosłownym , wypadałoby   takie  wulgaryzmy  zacytować  , ale  brak  jest  takich  cytatów: 

Wulgaryzm – wyraz, wyrażenie lub zwrot uznawany przez użytkowników danego języka jako 
nieprzyzwoity, ordynarny. Używanie wulgaryzmów uważane jest za przejaw wywyższania się i 
świadczy o bardzo niskiej kulturze osobistej.
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Ze względu na sytuacje, w jakich się ich używa, podzielić je można na grupy:
• przekleństwa, czyli grupa słów używanych, aby rozładować napięcie występujące z powodu 

uniesienia emocjonalnego lub negatywnych bodźców docierających do jednostki,
• używane w celu świadomego obrażenia drugiej osoby albo grupy ludzi,
• używane w celu wyrażenia lekceważenia czegoś lub kogoś,
• używane jako słowa zastępcze, wieloznaczne, jako zmiennik słowa o innym znaczeniu, 

uwypuklający np. krytykę,
• funkcja dehumanizująca poprzez poluzowywanie norm obyczajowych, by przyzwyczaić do 

ich łamania, czyli wysoce kontrowersyjna, gdy jest stosowana np. w stosunku do żołnierza 
szeregowego w wojsku,

• humorystyczne osobliwości słowne, nawyki, natręctwa słowne, „słowa-przecinki”,
• funkcja estetyczna, artystyczna, abstrakcyjny humor, artyzm słowny, np. turpizm, 

wywoływanie szoku estetycznego (por. katharsis), osobliwe, kontrastowe, oksymoroniczne 
lub abstrakcyjne, paradoksalne, absurdalne zestawienia (por. np. Witkacy, kabarety, itp.).

                                                                                                                                                
Wulgaryzmy mają różną konstrukcję. Pewne języki mają własną specyfikę tworzenia właściwych 
sobie wulgaryzmów. Najczęściej spotykane wulgaryzmy odnoszą się do:

• części ciała (zwłaszcza takich jak narządy płciowe, pośladki i piersi),
• zwierząt,
• łamania norm społecznych,
• słów niemających normalnie znaczenia wulgarnego, jednak nabierającego go w danym 

kontekście,
• słów powstałych specjalnie do tego celu,
• sfery stosunków płciowych,
• sfery załatwiania potrzeb fizjologicznych,
• danych grup społecznych,
• wydzielin ciała,
• śmierci oraz zwłok ludzkich,
• zwrotów idiomatycznych właściwych poszczególnym językom.

Zakres wulgaryzmu jest zmienny i silnie powiązany z wyrażeniem obraźliwym.

Używanie wulgaryzmów regulowane jest często przez normy społeczne, w tym prawne. 
Przykładowo w Polsce art. 141 Kodeksu wykroczeń mówi: Kto w miejscach publicznych umieszcza
nieprzyzwoite napisy, rysunki albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze grzywny do 1500 
złotych. (Co zwykle nie dotyczy działań artystycznych). Regulacje zakazujące używania 
wulgaryzmów wprowadzają też niektóre uczelnie wyższe.  Wulgaryzmy mogą wzmacniać poczucie
przynależności do grupy. Odbiór społeczny wulgaryzmów jest różny w różnych sytuacjach 
społecznych, między innymi dlatego też równolegle z nimi funkcjonują ich zamienniki – słowa 
uznawane za neutralne, pełniące w danej wypowiedzi podobną funkcję jak wulgaryzmy. W 2011 
roku na liście przebojów Billboard w trzech utworach na dziesięć pojawił się wulgaryzm . 
Wulgaryzm to inaczej  także  slang.                                                                                            

Slang także język specjalny, argot, gwara środowiskowa – swoista odmiana potocznego języka 
ogólnonarodowego oparta na odrębności środowiskowej. Odróżnia się tym od dialektu i gwary, 
wyodrębnionych terytorialnie. W przeciwieństwie do gwar i dialektów, różni się od języka 
ogólnego leksyką, frazeologią i zmianami znaczeń słownictwa ogólnego, nie gramatyką.

Slangi różnicuje się ze względu na środowisko, w którym są używane, np.: slang przestępczy, 
więzienny, młodzieżowy, internetowy, żeglarski i naukowy. Niekiedy słownictwo typowo slangowe
wkracza do języka ogólnego, jednak przeważnie używane jest wtedy do celów humorystycznych, 
ekspresyjnych i stylizacyjnych.     http://pl.wikipedia.org/wiki/Slang                                     113.
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  I dalej, że wykrzykiwałam samorzutnie  oskarżenia  i zarzuty  pod  adresem  Sądu, Prokuratury  .

Synonimy do słowa samorzutny:

absolutny, autogeniczny, autogenny, automatyczny, autonomiczny, bez przymusu, 
bezceremonialny, bezmyślny, bezpośredni, bezpretensjonalny, bezpruderyjny, bezwarunkowy, 
bezwiedny, dobrowolny, dyskrecjonalny, improwizowany, impulsywny, indywidualny, inercyjny, 
instynktowny, machinalny, mechaniczny, mimowiedny, mimowolny, naturalny, niekonieczny, 
nienarzucony, nieobowiązkowy, nieprzymusowy, nieprzymuszony, nierozmyślny, nieświadomy, 
nieumyślny, niewymuszony, niezakłamany, niezależny, niezależny od woli, niezamierzony, 
ochotniczy, oddolny, oddzielny, odrębny, odruchowy, osobny, otwarty, podskórny, podświadomy, 
popędowy, pozarozumowy, prostolinijny, prosty, rozłączny, rutyniarski, rutynowy, sam przez się, 
samodzielny, samoistny, spontaniczny, swobodny, szczery, własnowolny, wyodrębniony, z własnej 
woli, zwyczajny, zwykły, żywiołowy, 

                                                                                                                                                    
8.  Następnie, że przejawiam  wrogą  postawę  wobec  instytucji , bo  muszę  kochać wszelkie  
instytucje  i nie mogą    one   mi  się nie  podobać  -   ale  kiedy i gdzie  , także  nie ma  żadnych  
danych. Bowiem  aby uzasadnić przejawianie  postawy  ,  należy wykazać  jakieś  opracowanie,  
albo pismo ,  czy  też  list lub  też  zacytować  konkretną  wypowiedź  oraz  jej  kontekst  społeczny.

Na  przykład  : Czym dla Ciebie jest postawa asertywna?
Dla mnie postawa asertywna jest pewnym podejściem do życia. Gdy utrzymujemy postawę 
asertywną to traktujemy naszych rozmówców jak godnych siebie partnerów, od których również 
możemy się wiele nauczyć.  To dążenie do tego, by stosunki z innymi opierać na zaufaniu i 
szczerości. Dzięki czemu można możesz mieć więcej satysfakcji z kontaktów i nawiązywanych 
relacji.  Jestem ciekawy, jak ten termin jest odbierany przez innych. Napisz czym dla Ciebie jest 
postawa asertywna i kiedy warto z niej korzystać? 

9. Dalej  -  niestety opinia  zaprzecza sama  sobie,  stwierdza, że  byłam  spokojna , zadbana, 
przestrzegałam   regulaminu ,co  jest   sztywnym wymogiem w każdy więzieniu  i  co świadczy 
także o baniu się władzy  oraz  o  możliwych  karach  za   nie  przestrzeganie  takiego regulaminu, a
także,że  jednorazowo  wymagałam  mechanicznego unieruchomienia, które dla  mnie  było 
przejawem sadyzmu  oraz  okrucieństwa  oraz  znęcania się,przy czym w  tej  perfidnej  opinii  brak
jest  faktów oraz  okoliczności z  tego  aktu przemocy,  którym  było związanie  mnie  pasami  na 
łóżku czyli  unieruchomienie  dla  wiele  godzin w  cel złamania   mojej  silnej  woli,  po nazwaniu 
psychopaty  Kryja polityczną   świnią.   Miało to miejsce w  sali podczas  obchodu  przy świadkach,
spokojny  tonem  zarzuciłam  psychiatrom  znęcanie  się  nade  mną  oraz  brak uzasadnienia  tej 
obserwacji,  nazywając  taką postawę  świńską,  za  co  natychmiast  po  mojej wypowiedzi  Kryj 
kazał  skuć  mnie  pasami  salowym  o czym pisze  często w  wielu  zażaleniach w  postępowaniu 
Sygn IV  K987/08/.  

Brak  jest  ponadto w  karcie  informacyjnej  nawet wzmianki  o tym  wydarzeniu,  oraz  
uzasadnieniu  do zastosowania  mechanicznego unieruchomienia , co  świadczy  o  tendencyjnym  
fałszowaniu dokumentacji  medycznej  z powodu  braku podstaw do  zastosowania twej  kary.  Na  
tę  rzekomą  agresję  powołuje się psychiatra   Wardeński , dyrektor  Ośrodka w  Gostyninie,  który 
spreparował  szablon w  mojej sprawie w  oparciu  o dane z  tej  opinii  oraz  mojej  biografii.  
Dodam  jeszcze, że moja  matka  przepracowała  w  tym szpitalu  35  lat, zakładała  nawet  tam 
Solidarność Zakładową,  jest  honorowym członkiem  Zrzeszenia  WIN,  jest znana w  tym 
środowisku  abramowickim,   zarówno  Widzińska  Ellert  jak też  Kryj i inni doskonale  ją  
pamiętają, i wiedzą, że  jej  córka  nie  była  nigdy  psychicznie  chora,  a  mimo to pisali , chyba  
tytułem   pośredniej  zemsty  na mojej matce  za  jej działalność, że  jestem  chora  na  psychozę 
endogenną.                                                                                                                                 114.      



Endogenne zaburzenia psychiczne, to psychozy uwarunkowane czynnikami genetycznymi lub/i 
psychospołecznymi. Wyróżniamy tu schizofrenię, stany urojeniowe, choroby afektywne.

Psychoza (gr. psyche – dusza i osis – szaleństwo) – zaburzenie psychiczne definiowane w 
psychiatrii jako stan umysłu, w którym doznaje się silnych zakłóceń w percepcji (postrzeganiu) 
rzeczywistości. Osoby, które doznają stanu psychozy, doświadczają zaburzeń świadomości, 
spostrzegania, a ich sposób myślenia ulega zwykle całkowitej dezorganizacji. Osoba znajdująca się 
w stanie psychozy ma przekonanie o realności swoich przeżyć i wydaje się jej, że funkcjonuje 
normalnie. Istotą psychozy jest brak krytycyzmu wobec własnych, nieprawidłowych spostrzeżeń i 
osądów, przy czym należy tu rozróżnić psychozy z prawidłowo zachowaną świadomością, od 
psychoz z towarzyszącymi zaburzeniami świadomości.Psychoza jest ogólnym terminem 
opisującym całą grupę ludzkich zachowań, które mogą mieć rozmaite przyczyny i dlatego nie jest 
traktowana jako osobna jednostka chorobowa. W mowie potocznej termin ten jest często 
nadużywany do określania wszelkich „nienormalnych” zachowań.            
                            
Terminu tego po raz pierwszy użył Ernst von Feuchtersleben w 1845. Słowo to jest używane w 
psychiatrii głównie dla rozróżnienia stanu dezorganizacji pracy umysłu wynikającego z choroby 
psychicznej od podobnego w zewnętrznych przejawach stanu wynikającego z fizycznego 
uszkodzenia układu nerwowego.  W aktualnej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 
zaburzenia psychotyczne klasyfikowane są głównie w pozycjach F 2x i F 3x, przy czym zaburzenia 
z objawami psychotycznymi występują również w innych jednostkach, jak F 05 (majaczenie), czy F
06.3 (organiczne zaburzenia psychotyczne).
 Obecnie przyjmuje się , że za wystąpienie psychozy odpowiada nierównowaga neuroprzekaźników
w mózgu. Nie jest znana odpowiedź na pytanie skąd ta nierównowaga się bierze. Za część zaburzeń
psychotycznych obarcza się nieprawidłową budowę mózgu, ocenianą na podstawie badań CT. 
Jednakże w ten sposób nie można wyjaśnić psychozy u osób z prawidłowym obrazem mózgu 
uzyskanym w badaniu CT, a osób takich jest duży odsetek. Stąd podejrzewa się, że psychoza jest 
zjawiskiem patologii czynnościowej, a nie strukturalnej.  Psychoza jest też często mylona z 
psychopatią, która jest stanem permanentnego zaburzenia osobowości związanego zwykle z utratą 
poczucia norm moralnych i aktami niezrozumiałego dla innych okrucieństwa  typowymi dla 
agresywnych  psychopatów 

KARTA  3556-   postanowienie z dnia  14.07. 2001  SSR  Arletty  Mierzwiak  o 
niestosowaniu   wobec  mnie  dalszego  środka zabezpieczającego.

CHARAKTERYSTYKA  KOMPILACJI  AKT  Sygn  IV  K  987/08.
Opis  tomów  oraz  zmian  numeracji  kart.

Tom  I.   Numery   kart od  1- 200  - niebieskim długopisem.
Tom  II.  Numery  kart  od  202-  395-  czarnym  długopisem.
Tom  III.  Numery   kart  od 401-  601-  czarnym  długopisem.
Tom  IV. Numery  kart  od  66-  631  czarnym  dł,  potem  niebieskim  od  633-  799.

W  koszulce w tomie  IV  jest  list  przewozowy   281536  Koliber Express ( dlaczego nie  
Pocztex?)   od  Prokuratury  Rejonowej Warszawa  Ochota  do  aresztu  przy Rakowieckiej z  datą  
2008- 04-30 nazwa  DNA.
Tom  V.   Numery  kart w  analizie  akt.
Tom VI.  Numery kart  od  1048-  skreślone w  kółeczkach  nr  0d  1  do  154, zamienione  na  
czarne  nr  1045- 1189.
Tom  VII . Numery kart w  analizie  akt.
Tom  VIII. Numery  kart  niebieskim  długopisem  od  1409-  1446.
Tom  IX.  Numery  kart  od  1601-  1801  czarne  pieczątki.                                                       115.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Normy_moralne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenie_osobowo%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_dyssocjalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomografia_komputerowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_nerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neuroprzeka%C5%BAnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychozy_organiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Majaczenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Klasyfikacja_Chor%C3%B3b_ICD-10
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_nerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Feuchtersleben
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychopatologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87


Tom X.  Numery  kart  czarne pieczątki  1802-  1815, potem dopisane  odręcznie  1816-  1817,  
następnie czarne  pieczątki z nr  181-  1867  zwrotki,  dalej  dopisane  odręcznie  czarnym  
długopisem  1868-  2028.
Tom XI.  Numery  kart  2030-  2059  czarnym  długopisem,  od  nr  2070- pieczątki  czarne  do  nr  
2177,  następnie  czarnym  dł.  od 2187-  2191,  niebieskim  dł.  od  2194- 2223,  czarnym dł. 2224- 
2230.
Tom  XII.  Numery  kart  czarnym dł. 2232- 2241,  niebieskim  od 2242- 2308, czarnym 2309-  
2335,  niebieskim  poprawienie  numerów  od 2336-  2359, czarnym  mała  koperta  2360  od  mojej
mamy,  skreślony  nr 2334,  niebieskim  dł,  2361- 2382,  niebieskim  flamastrem od  2384-  2395, 
niebieskim dł.  od  23961(  wraz z  ołówkiem  731)  do  2416,  flamastrem  od  2417-  2436.
Tom  XIII.  Numery kart  niebieskim  dł.  od  2437- 2524,  poprawiane  na czarno  od  2525-  2530,
czarnym  dł,  od  2531- 2574,  niebieskim  od  2575- 2591,  pieczątki  czarne  od 2593- 2621.

                                                                                                                                                  
Tom  XIV.  Numery  kart - czarne  pieczątki  od  26220  2682,  czarnym  dł.  od  2683 – 2688,
  niebieskim  2689-  2709,  czarnym  dł.2711- 22737,   niebieskim  2740-  2764,
czarnym  2765-  2824,  pieczątki czarne   2825,  2841,  czarnym  dł.  2842-  2877,  pieczątki  czarne
od  00002878 -  2881.
Tom XV.  Numery  kart  od 00002884   do  0000 3039  czarne  pieczątki,  niebieskim dł.  od  3040- 
do  3077,  czarnym  dł.  3078-  3089.
Tom  XVI.  Numery  kart   czarnym  dł.  od  3090-  3140, podwójny nr  na piśmie z  dnia  
09.03.2010  do  mnie  do szpitala  nr3140;  pismo z dnia  2010-  03-10 z  IX W  .Karny  
Penitencjarny do  IV  W/K  Sądu Rejonowego , czarne  pieczątki  od  3140- do  3188,
Tom  XVII.  Numery kart  pieczątki  czarne  od 3310-  do  3511.
Tom  XVIII.  Numery  kart  czarnym  dł.  od  3512-  3549, niebieskim  od  3550-  3577,  nakaz  
zwolnienia z dnia  14.07.11  bez  nr,  pod  kopertą  karteczka z  telefonem  do  Rzepkowskiego .

TAK WIĘC-  zamiast  czołgów    sowieckich  stosuje się sowiecką  psychiatrię  wobec  osób  
niewygodnych, poprzez  sądy  oraz prokuratury  a  także  pseudo biegłych , komunistycznych 
psychiatrycznych  agentów, czyli taki aparat  bezpieczeństwa w pozorach  naukowych  oraz w 
pozorach demokratycznego państwa  prawa.
                     
 Podstawową zasadą  prawdziwej demokracji jest  to, że  każdy  może  mówić,  pisać  oraz  robić  
co  chce,  bez  obawy, że  narazi  się  na  szykany  lub represje jak też, że  można   skutecznie 
zaskarżyć  nieuczciwy  organ  władzy ,czego  niestety  nie  ma i nie było.   Faktycznie  nie można   
nawet  krytykować  prezydenta Komorowskiego lub  premierów    koalicji  SLD( PZPR)  PO i PSL 
,czy też  nawet  nagłośnić w  mediach  problemy z  policją  albo z  innym  organem,  bo   rządy te   
poobstawiały się swoimi dziennikarzami . 

W  roku 2015  a nawet  dużo  wcześniej,  jakoś  tak  po  okrągłym stole, gdy  jakaś idiotka aktorka   
ogłosiła,że w  roku 1989  rzekomo  upadł  komunizm  , samo słowo  KOMUNIZM  wyszło  
praktycznie  już z  obiegu  (  podobnie  jak  słowo  socrealizm  )  i  było  skutecznie  cenzurowane  i
zastępowane  takimi zwrotami jak  Polska  Ludowa,  okres PRL-u , socjalizm ,  taki   sobie łagodny 
system)   czy  też    epoka  Gierka  ,albo  epoka  Gomółki, tak  jakby  to  były  epokowe  głazy.. no 
bo rzeczywiście  były  !  Polacy  żyli  cały czas w  ułudzie,że  żyją w demokratycznym  państwie 
prawa, o  jakim  ich stale  zapewniała  propaganda  medialna   oraz  lekcje  zafałszowanej  historii 
w  szkołach i  na  studiach.   A  dookoła  trwał  zamaskowany terror  i rządy  komunistycznych 
zbirów.  Każdy  przejaw   jakiejkolwiek jawnej  opozycji  wobec  tych rządów  był  natychmiast  
tłumiony   i cenzurowany,  ale na szczęście był  internet  i nie udała  się  próba  ocenzurowania  
internetu przy  pomocy ACTA. 

                                                                     116.



Znamienne  dwa artykuły z  kilku  dostępnych w  Internecie,  o   obrońcach  z  urzędu ,  
mówią  same za  siebie:

PSYCHIATRIA DANE ORAZ  ARTYKUŁY

Agresja (łac. aggresio – napaść) – w psychologii określenie zachowania ukierunkowanego i 
intencjonalnego na zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej 
lub psychicznej.

Nie wszyscy zgadzają się z definicją agresji, przyjmowaną w psychologii społecznej. Niektórzy 
badacze rozumieją agresję jako wrodzony popęd, a nie zachowanie. Tak rozumiana jest agresja w 
teoriach psychologii głębi, np. w psychoanalizie i teoriach pochodnych, psychologii ewolucyjnej 
oraz po części w neuropsychologii. Wg badaczy z tego nurtu agresja jest popędem wrodzonym, 
który działa podobnie jak popęd seksualny: wraz z upływem czasu dochodzi do kumulowania się 
napięcia popędowego, które co pewien czas musi zostać rozładowane w odpowiednim zachowaniu. 

Ludzie różnią się siłą popędu (czytaj: częstością aktów agresywnych) oraz dojrzałością 
mechanizmów, które przekładają siłę popędu (impuls popędowy) na zachowanie – czyli 
dojrzałością reakcji agresywnych. Badacze z tego nurtu skupiają się na opisaniu rozwoju agresji w 
ciągu życia oraz badaniu biologicznego podłoża agresji (np. wpływu hormonów, genów, 
neurotransmiterów i innych czynników biologicznych na zachowania agresywne). 

Jeszcze inne ujęcie proponuje teoria frustracji - agresji. 
Badacze ci są zdania, że przyczyną zachowań agresywnych są nieprzyjemne sytuacje i stany – 
frustracje. W myśl tej teorii zachowania agresywne są zwykle sprowokowane przez czynniki 
zewnętrzne, które wywołują u ludzi nieprzyjemne stany wewnętrzne takie jak gniew, lęk, ból, nuda 
etc. Instynktowną reakcją na te nieprzyjemne stany staje jest zachowanie agresywne. Badacze z 
tego nurtu opisywali przyczyny pojawiania się frustracji, czynniki nasilające frustrację oraz procesy
poznawcze, od których zależy interpretowanie danej sytuacji jako frustrującej, w odróżnieniu od 
sytuacji wywołującej deprywację.

2. Ból i niewygoda jako przyczyny agresji
Ludzie bardzo często reagują agresją również na ból lub poczucie psychicznego 
dyskomfortu. Często zdarza się osobie narażonej na ogromny ból uderzyć w jakiś 
przedmiot. To samo dotyczy poczucia dyskomfortu – jeżeli człowiek czuje, że został 
„przyparty do muru”, może stać się agresywny.
Nawet warunki pogodowe lub klimatyczne mogą mieć wpływ na zachowanie ludzkie. Jeżeli
człowiek nie przyzwyczajony do wysokich temperatur przez dłuższy okres czasu będzie 
narażony na funkcjonowanie w upale, stanie się o wiele bardziej drażliwy, łatwiej będzie go
wyprowadzić z równowagi. W czasie niepogody, gdy za oknem pada deszcz, jest szaro i 
ponuro, człowiek staje się przygnębiony i niezadowolony i to niezadowolenie może 
prowadzić do frustracji a w końcu do agresji. 

3. Sytuacje społeczne prowadzące do agresji
a) Frustracja jako przyczyna agresji
Do wielu czynników społecznych warunkujących agresję należy frustracja. Zgodnie z teorią
frustracji-agresji doświadczenie frustracji może zwiększyć prawdopodobieństwo 
wystąpienia reakcji agresywnych. Jednak frustracja nie prowadzi w sposób bezwarunkowy i
automatyczny do agresji. Większe prawdopodobieństwo, że wyzwoli ona agresję, zachodzi 
wtedy, jeśli niespodziewanie napotkamy przeszkodę na drodze do osiągnięcia celu i mamy 
poczucie, że spotkała nas z tego powodu niesprawiedliwość. Należy także dodać, że 
frustracja nie jest rezultatem deprywacji, ale względnej deprywacji, czyli poczucia, że 
posiadamy mniej niż zasługujemy lub mniej niż posiadają ludzie do nas podobni.
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Każdy  ma  prawo do    agresji  twórczej  ,jeśli  jego  słuszne  prawa  zostały  pogwałcone.  
Jak napisał  wybitny  psychiatra  prof.  Kazimierz  Jankowski  emigrant w  USA  :
'  zdolność  do  przeżywania złości,  do agresji w  walce  o swoje własne  słuszne  prawa  jest 
podstawowym narzędziem w życiu każdego człowieka.' 

   Kazimierz  Jankowski   (  ur.  1931 ). Lekarz  psychiatra  i psychoterapeuta.  Habilitował  się w  
dziedzinie  psychiatrii. W  latach  1956- 66  pracował w Klinice  Psychiatrycznej  Akademii  
Medycznej  Uniwersytetu  Warszawskiego.  Był  organizatorem  i  kierownikiem  naukowym  
Młodzieżowego Ośrodka Leczenia  Nerwic w  Warszawie   a  także   kierownikiem  programów  
badawczych w  zakresie  rehabilitacji    zaburzeń  psychicznych, realizowanych w  ramach  
współpracy  polskiej  i amerykańskiej  służby zdrowia.  Od  roku  1979  przebywa z  USA.  W  
latach  1982-  86  studiował w  znanej  Fundacji  Menningera.  Potem  był   konsultantem  
psychiatrą w ośrodkach  dla  młodzieży  i dorosłych w  stanie  Kansas. Autor wielu  naukowych   
publikacji.                                                                                                                                              
                         

POLSKIE  TOWARZYSTWO  PSYCHIATRII  SĄDOWEJ  KRYTYCZNIE O 
BIEGŁYCH
Badanie psychiatryczne podejrzanych i oskarżonych prowadzone powinny być w zamkniętych 
oddziałach psychiatrii sądowej. Obecnie w Polsce działa 15 placówek spełniających takie wymogi. 
To niewystarczająca liczba i z tego powodu obserwacje prowadzone są często także w innych 
szpitalach.
Jednostka, w której wykonuje się tego rodzaju badania, powinna uniemożliwiać obserwowanym 
samowolne opuszczenia ośrodka, posiadać: zabezpieczenia w postaci okratowanych okien, drzwi 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające wreszcie system telewizji wewnętrznej pozwalający na 
obserwację pomieszczeń.
Lekarz ze specjalnymi uprawnieniami
Przy wyborze biegłych dla sądu istotne jest jedynie, aby miał specjalizację z psychiatrii. Zdaniem 
profesora Bartosza Łozy, kierownika Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, biegły powinien jednak posiadać także doświadczenie sądowe i kliniczne. 

– W przeciwieństwie do wielu innych krajów, w Polsce nie ma podspecjalizacji w 
psychiatrii sądowej. Biegłym zostać może każdy psychiatra – podkreśla prof. Bartosz 
Łoza w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl. 
Zdaniem profesora powinna być rozważona możliwość wprowadzenia szczególnych 
uprawnień do wydawania opinii sądowych. Zobowiązując sądy do korzystania z biegłych z 
certyfikatem, wzrósłby autorytet tych właśnie specjalistów i z pewnością ich opinie byłyby 
lepszej jakości.
Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy opinia wydawana jest pod presją czasu – biegły
musi to zrobić w ciągu maksymalnie 8 tygodni. – Jeżeli mamy przypadek, gdy pacjent przez
kolejne 8 tygodni milczy, to ocena, czy taką postawę przyjął zdrowy człowiek, który tylko 
gra na czas, czy faktycznie badany jest chory psychicznie, wymaga olbrzymich 
umiejętności i wiedzy. Poczytalność jest przecież warunkiem przypisania winy – zaznacza 
profesor.
W Polsce pracuje ok. 2 tys. psychiatrów. Z wymiarem sprawiedliwości współpracuje ok. 25 
proc. z nich. Duża liczba biegłych to już emeryci, którzy nie prowadzą czynnej praktyki 
oraz ci lekarze, którzy – ze względu na brak renomy – nie mogą liczyć na dodatkowe 
dochody za opiekę nad prywatnymi pacjentami.
– Stąd bierze się problem dotyczący jakości ich opinii, które w wielu wypadkach 
należałoby określić jako nie najlepsze albo wręcz błędne. A przecież trzeba pamiętać, że 
od takiej opinii zależy, czy i jaką karę wymierzy sąd. Dlatego uważam, że obserwacje 
powinny odbywać się jedynie w placówkach klinicznych, pod nadzorem tamtejszych 
specjalistów – podkreśla prof. Bartosz Łoza.                                                            118.



Dobra obserwacja wymaga czasu
Właściwe zdiagnozowanie i ocena stanu psychicznego pacjenta często wymaga dłuższego 
czasu. Sąd zaś musi mieć pewny dowód oparty na pełnym przekonaniu biegłych, że to, co 
stwierdzili, jest zgodne ze stanem faktycznym.                                                        

Biegły – poza samym badaniem pacjenta – musi także zapoznać się z jego całą 
dokumentacją medyczną. Psychiatra nie może zajmować się przygotowaniem opinii dla 
potrzeb sądu w czasie swojej pracy, robi to więc po jej zakończeniu oraz w weekendy. 
Ścisłe ograniczenie czasowe badań ma skrócić czas postępowania procesowego. Jednak 
badania psychiatryczne są pracochłonne, często wymagają studiowania obszernych akt, 
przeprowadzenia wywiadów z rodziną. 
Bez odpowiedniej motywacji – także finansowej – oraz skuteczniejszych rozwiązań 
organizacyjnych, nasze sądy będą miały coraz większy problem z uzyskiwaniem opinii 
psychiatrycznych na dobrym poziomie.

Autor:  Katarzyna Lisowska/Rynek Zdrowia                                                                         

                                                     

                          

                                SZABLON     KOMISJI     PSYCHIATRYCZNEJ

                nie  zawiera  orzecznictwa  ani  opinii  o aktach ani żadnych innych danych 
                                           tylko  szablonowe  formułki 
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