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Mosad, Instytut do Spraw Wywiadu i Zadań Specjalnych, Ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim 
Meyuhadim, izraelska służba wywiadowcza 

Radio Zet miało dotrzeć do nieoficjalnych informacji na temat przygotowywanego procesu 
weryfikacji imigrantów przyjmowanych w ramach przymusowych kwot narzuconych za zgodą 
rządu Ewy Kopacz przez Unię Europejską. Wynika stąd, iż prawo do weryfikowania przybyszów na
terenie Polskich oprócz ABW i polskiego wywiadu otrzymają izraelskie agencje wywiadowcze, 
Mosad i Amam. Jak wynika z nieoficjalnych informacji ujawnionych przez Radio Zet, rząd polski 
zaprosił izraelski wywiad do współpracy przy identyfikowaniu nielegalnych imigrantów na terenie 
Polski. Wywiad cywilny (Mosad) i wojskowy (Amam) mają współpracować z ABW. Swój wkład w
akcję mają mieć też wywiady niektórych państw arabskich. Władze tłumaczą, iż wynika to z lepszej
znajomość Bliskiego Wschodu, jaką posiadają tamtejsze służby.

Rząd zwiększył także budżet dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 46 milionów) i 
Agencji Wywiadu (o 10 milionów). Jak twierdzi Radio Zet, polskie służby nie otrzymały tak 
wysokiego dofinansowania od ośmiu lat.

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, iż pierwsi nielegalni imigranci zostaną 
przyjęci w roku 2016 i trafią na początek do otwartych ośrodków Urzędu ds. Cudzoziemców. 
Resort twierdzi, iż przybysze będą dokładnie weryfikowani i rejestrowani, wraz z odciskami 
palców. Budzący wątpliwości mają być nieprzyjmowani.

 Wśród obietnic ministerstwa znalazło się oddzielenie uchodźców od imigrantów ekonomicznych. 
„Oddzielenie uchodźców od imigrantów ekonomicznych będzie możliwe dzięki drobiazgowej 
weryfikacji każdej osoby” – deklaruje resort w swoim oświadczeniu.

W 2017 wydatki Agencji wyniosły 747,51 mln zł, a dochody 10,98 mln zł. W ustawie budżetowej 
na 2018 wydatki ABW zaplanowano w wysokości 631,93 mln zł, a dochody 9,22 mln zł. Wyniki 
kontroli wykonania budżetu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzanej 
co roku przez Najwyższą Izbę Kontroli są tajne. 

Object 1



                          SŁUŻBA  KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO 
                                  przeciwko  własnym siłom zbrojnym  

powołana  1 października  2006 na mocy  ustawy z  9  czerwca roku  2006  przez  Lecha 
Kaczyńskiego podlega  pod MON oraz  Prezesa  Rady Ministrów.   
W  ustawie   tej  wywiad  zamieniony  jest  na  kontrwywiad  i  kontrwywiad  na  wywiad  z  
nieprawidłowym zakresem  uprawnień  i  kompetencji .   
                                                CO  TO JEST  KONTRWYWIAD 
Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb 
wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również 
działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem 
przeważnie zajmują się służby  policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem 
kontrwywiad. 
                                                         KONTRWYWIAD 

• Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (departamenty UBP odpowiedzialne za 
kontrwywiad) – (RP 1945-52, PRL)

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – (departamenty SB odpowiedzialne za kontrwywiad) – 
(PRL)

• Główny Zarząd Informacji – (Polska Ludowa)
• Wojskowa Służba Wewnętrzna – PRL
• Wojskowe Służby Informacyjne (Zarząd Kontrwywiadu) RP 1991-2006
• Urząd Ochrony Państwa – (Zarząd Kontrwywiadu) (Polska)
• Ministerium für Staatssicherheit (tzw. Stasi), wydziały odpowiedzialne za kontrwywiad – 

(NRD)
• Gestapo – Tajna Policja Państwowa (III Rzesza)
• Sicherheitsdienst – Służba Bezpieczeństwa SS (III Rzesza)
• Smiersz – kontrwywiad wojskowy (ZSRR)
• Narodnyj Kommissariat Wnutriennych Dieł – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych 

(ZSRR)
• Komitet Gosudarstwiennoj Bezopasnosti – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (II 

Zarząd Główny) – (ZSRR)                                                                 

CO  TO JEST Wywiad wojskowy : końcowy efekt procesu gromadzenia, przetwarzania, 
systematyzacji, ochrony i dystrybucji informacji (zobacz : cykl wywiadowczy), przeznaczonych na 
potrzeby sił zbrojnych. Informacje jakie gromadzi wywiad wojskowy dotyczą głównie: obcych sił 
zbrojnych, gospodarki, nowych technik (zwłaszcza wojskowych), a także ukształtowania terenu czy
warunków pogodowych na danym terenie. Wykorzystywany jest w planowaniu taktyki i strategii 
wojennej, zarówno w trakcie prowadzenie wojny jak i w czasie pokoju. Niekiedy pojęcie to stosuje 
się wyłącznie do informacji wywiadowczych, dotyczących sił lądowych i odróżnia od danych 
wywiadu marynarki wojennej, czasem również wywiadu sił powietrznych.
 
                                            SZATAŃSKIE  WERSETY  
                                        USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. 
                   o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego                     
                                          Rozdział 1   Postanowienia ogólne 

Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb 
wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również 
działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem 
przeważnie zajmują się służby  policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem 
kontrwywiad. 
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Art. 1. 
Tworzy się Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, jako służbę specjalną, 
właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, 
bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej 
„SZRP”, oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra 
Obrony Narodowej. 

Art. 5.   1. Do zadań SKW należy: 
1) rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy 

pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników 
SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw:

Wywiad wojskowy : końcowy efekt procesu gromadzenia, przetwarzania, systematyzacji, ochrony 
i dystrybucji informacji (zobacz : cykl wywiadowczy), przeznaczonych na potrzeby sił zbrojnych. 
Informacje jakie gromadzi wywiad wojskowy dotyczą głównie: obcych sił zbrojnych, gospodarki,
nowych technik (zwłaszcza wojskowych), a także ukształtowania terenu czy warunków 
pogodowych na danym terenie. Wykorzystywany jest w planowaniu taktyki i strategii wojennej, 
zarówno w trakcie prowadzenie wojny jak i w czasie pokoju. Niekiedy pojęcie to stosuje się 
wyłącznie do informacji wywiadowczych, dotyczących sił lądowych i odróżnia od danych wywiadu
marynarki wojennej, czasem również wywiadu sił powietrznych.
Art. 2. 
Tworzy się Służbę Wywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SWW”, jako służbę specjalną, 
właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności Państwa, 
bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub 
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.                                                                              
Art. 6. 
1. Do zadań SWW należy: 

1) uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym 
organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla
a) bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP, 
c) warunków realizacji, przez SZ RP, zadań poza granicami państwa; 
2) rozpoznawanie i przeciwdziałanie: 
a) militarnym zagrożeniom zewnętrznym godzącym w obronność Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem; 
3) rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz 
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także
rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z 
rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia; 
4) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i 
kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na obronność państwa oraz zdolność bojową SZ 
RP, a także podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń; 

5) prowadzenie wywiadu elektronicznego na rzecz SZ RP oraz przedsięwzięć z zakresu 
kryptoanalizy i kryptografii;

6) współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą; 
7) uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów 

międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
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   Dane  o Akcji Czechowskiej   2016 i zawiadomienia z pozostałymi  opracowaniami    
rozesłałam  w roku 2016 ale nie udzielono mi odpowiedzi. 

Lista  adresatów :

• Szef  ABW  Profesor Piotr  Pogonowski  Warszawa  ul.  Rakowiecka  2 A
•  Dyrektor  Waldemar  Ligaj Szef ABW  Delegatura  ABW w  Lublinie

 ul.  Narutowicza  72  Lublin
•  Naczelnik szef  Centralnego  Biura Śledczego w  Lublinie  ul . Północna 3  Lublin 
• Komendant Główny  Policji ul. Puławska  148/150   Warszawa
• Piotr  Bączek  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. Oczki 1  Warszawa 60 
• Minister Obrony Narodowej    ul. Klonowa  1 Warszawa
• Szef SWW  ( służba wywiadu) Płk  Grzegorz Małecki Aleja Niepodległości 243  Warszawa
• Mariusz  Kamiński  Koordynator Służb  Specjalnych
•  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów   oraz  Prezes  Rady  Ministrów   Warszawa   

                 Belweder    BOR ( Biuro Ochrony Rządu)  oraz  Prokuratura w Lublinie                 Belweder    BOR ( Biuro Ochrony Rządu)  oraz  Prokuratura w Lublinie
                                                                                                        

AKCJA  CZECHOWSKA 

Pierwszy dzień akcji czechowskiej był dla mnie bardzo ciężki, zanim się pozbierałam  psychicznie  
byłam  naprawdę przerażona  zmasowanym  osaczeniem  mnie i  obławą. Całe osiedle  Czechów  
obstawione  było agentami  , agenci  stali prawie na każdej  alejce,  jeżdzili za  mną  krok w krok, 
pilnowali  wszystkich miejsc  w których się często poruszałam, co wskazywało na  wcześniejsze  
rozpracowywanie  mnie  tak zwaną  dyskretną  inwigilację metodami Mossadu. Pamiętam,że  
wcześniej  łaził  za  mną po  supermarkecie  Real obecnie  Auchan  agent  we właściwych  kolorach 
służbowych, ale  gdy zaczęłam go ostentacyjnie obserwować, zaczął robić  uniki.
Pierwszego dnia, gdzie nie poszłam osiedlem  załatwiając  różne  sprawy  tam czekali  na mnie  
agenci z komórkami,  przekazując  mnie dalej kolegom i koleżankom, i było to tak  bezczelnie  
zorganizowane, że nawet  idiota  zauważyłby że  coś się dzieje.Po  otrząśnięciu  się,  gdy  
blokowano mi wyjście z  komputerów w osiedlowych  filiach  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej
w  skrócie WuBePe, oraz po powrocie do domu, zaczęłam  pisać e-maile do  ABW  i to pisanie  
trwało  prawie  dwa  miesiące . Wszystko  jest zacytowane poniżej wraz z codziennymi  relacjami z 
tego  oblężenia  oraz  obławy. Miało to  na celu  osaczenie  mnie , oraz wywarcie presji 
psychologicznej żeby jako ofiara  szamotała się  bezradnie i szukała gdzieś pomocy a wtedy  można
było mnie załatwić psychiatrią,   zapakować na  przymusowe  leczenie, gdyż  ani ABW ani wywiad 
ani kontrwywiad  jak też  CBŚ  nie udzielali mi celowo żadnych  odpowiedzi na te  e-maile  
wysyłane  pocztą  jako pisma  jak też Prokuratura  w  Lublinie , gdzie  mnie znano od  lat  kilku i  
tam mnie  także  kilkakrotnie  załatwiono  komunistyczno-nazistowską psychiatrią.  Zawsze  można
było  napisać,że  mam   urojenia , że  jakieś samochody za mną jeżdżą  albo  jacyś agenci  za mną 
łażą  po całym mieście  nie tylko po osiedlu, i to watahami , bo  cała akcja  była  chyba  jedyna  taka
w Polsce .
 Nie znam  innych  podobnych  akcji  nigdzie nie pisano w mediach  o tego rodzaju akcjach , ale  ta 
akcja  sprawiła,że  nauczyłam się  walczyć z zimną krwią  i nie dawać się  wykończyć  
przeciwnikowi  jak tego oczekiwał. Myślę, że zdałam egzamin  wojskowy i to nie  jeden ! Nie 
mogłam liczyć na jakąkolwiek pomoc, musiałam zmierzyć się z tym zagadnieniem w tej trudnej i 
zupełnie nowej sytuacji sama , nikt i tak nie wiedziałby, jak mi pomóc, ponieważ w tłumie nie 
widać samochodów ani wywiadu a ludzie  nawet nie mieli pojęcia, co to jest wywiad. Akcja 
Czechowska została na mnie przypuszczona gdy moja mama wymagała całodobowej opieki w 
szpitalu oraz w domu po trzech poważnych złamaniach i cechowało ją z tego względu wyjątkowe  
okrucieństwo oraz wyjątkowy sadyzm !



Poniżej znajdują się codzienne  relacje pisane skrótowo z przebiegu akcji  terrorystycznej wszczętej
przeciwko  mnie przez  Agencję  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego oraz  SKW  tak zwaną  Służbę  
Kontrwywiadu Wojskowego powiązanych ze  Służbą Wywiadu Wojskowego oraz  Centralnym  
Biurem  Śledczym  Policji i  innymi służbami  mundurowymi w  Polsce oraz za  granicą. Akcję tę 
zmontowano   dość   szybko po wysłaniu przeze  mnie  do ABW SKW i SWW e-mailami  cytatu z  
książki o  wywiadzie izraelskim  MOSSAD z  linkami  do  sklepu    
http://sklep.cosplayworld.pl/c/11/maski-lateksowe.html  
                                                                                                                                             
ZAWIADOMIENIE  O ZAGROŻENIU  TERRORYZMEM  Rozesłałam do różnych  organów

W  związku z  atakiem  na mnie zorganizowanym przez  służby specjalne  powiązane z  mafią  i  
grupami  przestępczymi o charakterze  terrorystycznym  zawiadamiam ( między  innymi ) Dyrekcję
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego  w Lublinie  i przekazuję dane  na ten  temat  w sprawie  
morderstwa na mojej rodzinie  oraz zorganizowanego  ataku na mnie od dnia 18  luty . Do 
załączonego zawiadomienia  wniesionego do   Prokuratury  Apelacyjnej z dnia  25  luty  załączam  
dyskietkę z  danymi  z  tego ataku  wszczętego  przeciwko  mnie   jak też dane o  metodach 
maskowania się przez  mafie terrorystyczne  w pliku Grafika które  należy wydrukować  celem  
zapoznania się z  tym  tematem oraz  przekazać e- mailami  wszystkim pogotowiom w  całej Polsce 
jak  też powiadomić  faxami  i  telefonami  o tym wszystkim  gdyż  organizacje  te posiadają liczne 
podrabiane  ambulanse ,  jak też  fałszywy   transport  medyczny  i wiele  innych  samochodów ,  
także  policyjne .  
Informuję  także, że  na  mojej  stronie  internetowej  www.bialyorzel.edu.pl  znajduje się  plik pdf z
danymi o   psychiatrii  oraz o   metodach fałszowania  opinii   i akt który powinni znać wszyscy 
pracownicy pogotowia w razie  wzywania  do mnie oraz do innych  ofiar  pogotowia  celem  
pozbawiania  wolność  na podstawie  fałszywych  opinii  biegłych i  akt  sądowych.  Na tej same  
stronie są  także inne dane w plikach pdf  które  można  wydrukować  prosto ze  strony  
internetowej .Tutaj  następują  moje  liczne  zawiadomienia które  ostatecznie  zostały 
wniesione do  Prokuratury  Wojskowej.  

   ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE  Prokuratura Apelacyjna  Lublin
                                       Wysłane w dniu  18  luty  2016  emailami  do  
                  poczta@abw.gov.pl   skw@skw.gov.pl    sww@kontakt@mon.gov.pl
W dniu 2016-02-18 17:55:31 użytkownik vanguard1 <vanguard1@vp.pl> napisał:

W  sprawie  obławy terrorystycznej w dniu  18  luty  2016  na moim osiedlu  Czechów w  Lublinie 
po wysłaniu  do was  e-mailem  z  adresu wywiadpolskiak@gmail.com  artykułu o Mosadzie z  
internetu wysłanego do  mnie na mój  e-mail  przez  kogoś, kto  zapewne  rozsyła  takie wieści  na   
zasadzie podaj  dalej. Ocena  akcji: rozpoznanie  topografii  terenu przez  samoloty  oraz  loty nad  
dzielnicą  dobre, zresztą  z mapami  satelitarnymi  nie jest  to żaden  problem.
Rozmieszczenie agentów  nachalne wraz  z masą  granatowych samochodów w tym  policyjnych 
jeżdżących za  mną  po całym osiedlu ,co mnie  bardzo  ubawiło,  zaglądali mi nawet w  twarz, z 
kilkoma  nawet sobie  porozmawiałam  , przedstawiłam się , powiedziałam  im, że zostali 
wprowadzeni w błąd , gdyż  ja jestem znaną  publicznie osobą  mam  stronę www.bialyorzel.edu.pl 
a  tekst o  tym  całym Mosadzie  nadałam  poprzez  polecony  mi e-mail z jakiegoś wywiadu, 
ponieważ  bardzo  się sama  przeraziłam  takich  akcji  terrorystycznych a wcześniej  nic na ten 
temat nie wiedziałam  i  chciałam  tylko powiadomić  o  możliwym zagrożeniu nasze  służby 
specjalne.
Ocena  bardzo dużej siatki agentów:  agenci -kartofle  i buraki  ,wygląd  szmaciarski  i  
wiocha,strój na dziada  i żebraka w  biały dzień w zwartej 



 to byłby  przystojny i wysportowany a nie takie  łachy  udające spacerowiczów, także podstawieniu
taksówkarze  i inne  osoby  nie nadają się do  takiej  roboty, to nie jest wywiad  tylko  zabawa  w  
legionistów i strażaków,  która  miała  mnie  zapewne przestraszyć  ??  Mam  duże  tradycje  
wojskowe w rodzinie  , nieco  jest o  tym na  mojej stronie  Wydawnictwa  Biały  Orzeł,  takie  
rozpoznanie  było  nie tylko, że  wystawieniem  agentów  wprowadzonych w  błąd co do  mojej  
osoby ( terrorystka  lub wariatka ), ale  wystawieniem  sobie  jak  najgorszego  świadectwa  co do 
braku profesjonalizmu ,ale dla  mnie to  też  była dobra lekcja za  którą  muszę  podziękować, gdyż 
takie  metody  są  nie tylko, że idiotyczne  ale  także  pozbawione podstaw  prawnych, gdyż  to nie 
ja  stanowię  zagrożenie ale  różny element  przestępczy,  różnego  kalibru.

W dniu 2016-02-18 18:33:05 użytkownik vanguard1 <vanguard1@vp.pl> napisał:
Wczoraj  jakiś  podstawiony agent w  Idea  Bank  przy  Racławickich pobrał ode  mnie  podstępnie 
xero dowodu  pod  pozorem rozmowy o  kredycie, nie umiał  nawet udawać  tylko coś  bełkotał  
nieskładnie  więc  mu podziękowałam,  ale mnie widział a może  tam są  nawet  ukryte kamery  ,
 a dzisiaj  była  obława, więc  trzeba uznać szybkość  działania, szkoda tyko, że  nie  dotyczy  to 
prawdziwych  przestępców  i złodziei  na przykład  T - Mobile  albo z innej  firmy i  jeśli  było to 
zastraszanie  mnie  to  się  nie  udało bo ja  bardzo dobrze  znam się na  wojennym wywiadzie,  
mamy  setki  książek  na ten temat.  FBI  to dno  zupełne, CIA  to  zwykła  banda  i mafia,a  nasz  
wojskowy wywiad nie potrzebował ani samolotów  ani tłumów  buraków  wrobionych w   takie  
pseudo  akcje.Wstyd  jak oni się  prymitywnie  zachowywali  i jak się  bali  konfrontacji ze  mną! 
Ktoś za  to  powinien  ponieść służbowe  konsekwencje.
 Godzina  20:11  18 luty 2016   uzupełniam dane  tego pana w Idea  Bank  kierownik oddziału  pan
Jakub Jakubiec  ,a  także  informuję,że  nie potrzebuję żadnej pomocy z centrum 
interwencji kryzysowej,  samochód  mrugający do  mnie  pod  blokiem  był  pułapką bardzo  
sprytną  psychologiczną  jestem  odporna na manipulacje , po osiedlu  nie  biegałam  przerażona  
ale  starałam się  zmylić  agentów , jestem  wysportowana  polecam  mój własny  New  Sport 
System  innowacyjny  zupełnie nowy system  sportowej  gimnastyki   bardzo potrzebny 
każdemu na różne  problemy z kręgosłupem  oraz stawami,  także  komandosom, zamierzam  go 
opatentować  i wdrożyć  jako  system  medyczny.Jak  mnie zabijecie  to bardzo wiele  stracicie a  
także  znajomość  wielu  historycznych zagadek i  sensacji.

Godzina 21”06  cały czas  krążą  wokół  bloku  granatowe  samochody ,ale  ta  psychoza  strachu 
nie działa  na  mnie,życzę  wam dobrej nocy, domagam się  także przeprosin,  gdyż  wasi agenci  
zostali  wprowadzeni w  błąd i niepotrzebnie się wysilali biorą  mnie za  inną  osobę, a może w 
ogóle  pomylili  adres ? Na  przyszłość  wystarczy  wysłać  do kogoś  pismo  lub wezwanie do  
stawiennictwa na  podstawie  konkretnych  zarzutów.

19 luty 2016 Do tego dochodzi podstawianie mi przez  taxi 5111111  granatowego samochodu w  
filii WBP przy  Kiepury  czyli inwigilacja  mojego  telefonu, włażenie do  filii i obserwowanie  
mnie, zablokowanie kłódką w  filii  WBP sieci internetowej w czasie  gdy  chciałam na ten  temat 
wysłać  email do  ABW  oraz  SKW i SWW ,obstawienie przystanków oraz postojów z  taryfami a  
nawet  straganów w  ciuchami,  istny James  Bond, obstawienie  centrum  Lublina, różne  dziwne 
wywieszki w miejscach które  znam i  bywam,łażenie przede  mną oraz  za  mną  agentów  
wyposażonych  tylko w  komórki, także po sklepach, jeden taki wysoki był nawet w  garniturze , 
krawacie i paltociku, gorszych  dyletantów  chyba świat nie widział ,ale  oni  byli  wystawieni  na  
podstawie innych  nieprawdziwych danych  o  mnie,  namierzenie  mnie  poprzez  onet  niczym  
Falcon  Desert  i przekierowywanie  strony  onetu na inny  adres,wpuszczanie  mi  na e-mail  
reklam  terrorystycznych ze  strzykawkami w  twarzy, kontrolowanie  poczty,jeżdżenie za  mną do  
punktu IN POST ,czyli  zastraszanie z powodu  jakiego?   Film  w onecie na moim emailu 
pokazywał  jakichś dżihadystów z brodami  i karabinami, którymi  machali do mnie i mnie straszyli
strzykawką  wbijaną w twarz.                                                                  



Inwigilacja (od łac. invigilare – czuwać nad czymś) – ogólnie: określenie zespołu czynności 
stosowanych do śledzenia (monitorowania) zachowań ludzi.Stosowana jest m.in. w państwach o 
ustroju politycznym totalitarnym, jako narzędzie do ingerowania w życie prywatne obywateli, a 
także dyskretny (tajny) nadzór nad osobą, grupą, organizacją, poprzez systematyczną obserwację 
agentów (tzw. „wtyczki”) np. policję, służby specjalne lub prywatnego detektywa.Inwigilacja 
elektroniczna rozwija się w państwach demokratycznych, głównym promotorem jej rozwoju są 
Stany Zjednoczone, które tłumaczą swoje działania za konieczne w celu zwalczania terroryzmu. 
Rozmowy telefoniczne, transfer danych poprzez Internet, maile, transmisja satelitarna mogą być 
monitorowane przez automatyczne systemy nasłuchu. Przykładem takiego systemu może być 
amerykański Echelon, który swoim zasięgiem obejmuje znaczną część globu.
                         CZY TO  MNIE  I  MOJĄ  MAMĘ CZEKA ??
Wczoraj nad ranem do kilku domów na terenie Lublina wkroczyli funkcjonariusze ABW i CBŚ. 
Rozbito międzynarodową grupę przestępczą.
 W poniedziałek, punktualnie o godzinie 6 rano, do kilku domów na terenie Lublina z hukiem 
wkroczyli funkcjonariusze kilku służb. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze lubelskiego 
zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z lubelskiej 
delegatury oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Była to wspólna akcja 
przeprowadzona pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie.
- Podjechało kilka samochodów, wyskoczyli z nich ludzie w kominiarkach i od razu podbiegli do 
drzwi. Później zaczęli strzelać a inni obstawili budynek dookoła.
Zamknięto także ulicę – relacjonował nam jeden ze świadków całej akcji. Jak ustaliliśmy, nie były 
to strzały a materiały hukowe, użyte przez funkcjonariuszy w trakcie realizacji całych działań.
Akcja związana była z prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie śledztwem, 
dotyczącym grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze. Sprawcy działali na terenie Chin, w 
Lublinie zaś mieli swoją bazę.- Wejście odbyło się do kilku obiektów na terenie miasta. 
Posiadaliśmy bowiem informacje procesowe, z których wynikało, że w domach tych mogą 
znajdować się osoby narodowości chińskiej, legitymujące się paszportami Tajwanu – wyjaśniał nam
nadzorujący śledztwo prokurator Andrzej Markowski.Informacje śledczych potwierdziły się i osoby
te zostały zatrzymane. – Podejrzane są one o prowadzenie działalności przestępczej z 
wykorzystaniem sprzętu komputerowego i łączy internetowych. Działalność ta podobna była do 
znanych u nas wyłudzeń na wnuczka czy też policjanta. Jednak poszkodowani są nie Polacy a 
obywatele Chin – dodał prokurator Andrzej Markowski. Zabezpieczono sporą ilość sprzętu 
służącego do dokonywania przestępstw oraz wiele dowodów rzeczowych. Czynności z 
podejrzanymi trwały do późnych godzin nocnych.

http://www.lublin112.pl/duza-akcja-abw-cbs-lublinie-zatrzymano-chinczykow-wyludzajacych-http://www.lublin112.pl/duza-akcja-abw-cbs-lublinie-zatrzymano-chinczykow-wyludzajacych-
pieniadze-zdjecia/pieniadze-zdjecia/

                                                       
                             ZAWIADOMIENIA  O  PRZESTĘPSTWIE    dnia 19  luty 2016       
                                  Wysłane w dniu  18  i 19  luty  luty  2016  emailami  do  
                                    poczta@abw.gov.pl      skw@skw.gov.pl    sww@kontakt@mon.gov.pl    sww@kontakt@mon.gov.pl

DOTĄD  BYŁ WYSŁANY E-MAIL  .DOTĄD  BYŁ WYSŁANY E-MAIL  .
akcja i cały ten  ''dyskretny nadzór''  burakowa i kartofliska użytego do tej akcji  jako głupie ciule, akcja i cały ten  ''dyskretny nadzór''  burakowa i kartofliska użytego do tej akcji  jako głupie ciule, 
została  zwinięta  około  godziny 10  po tym e-mailu.została  zwinięta  około  godziny 10  po tym e-mailu.
                  
                       Ciąg dalszy  dopisany w  prokuraturze oraz  już w domu.                       Ciąg dalszy  dopisany w  prokuraturze oraz  już w domu.
W dniu  19 luty od rana  było to samo. Samochody  granatowe  przeważnie marki  Toyota, Seat,  W dniu  19 luty od rana  było to samo. Samochody  granatowe  przeważnie marki  Toyota, Seat,  
Opel, policyjne  biało granatowe, także różne granatowe  pół ciężarówki,które  krążyły wokół  mnieOpel, policyjne  biało granatowe, także różne granatowe  pół ciężarówki,które  krążyły wokół  mnie
dość  nachalnie a  kierowcy zaglądali  mi w twarz.dość  nachalnie a  kierowcy zaglądali  mi w twarz.

http://www.lublin112.pl/duza-akcja-abw-cbs-lublinie-zatrzymano-chinczykow-wyludzajacych-pieniadze-zdjecia/
http://www.lublin112.pl/duza-akcja-abw-cbs-lublinie-zatrzymano-chinczykow-wyludzajacych-pieniadze-zdjecia/
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3176&w=p%C3%B3%C5%BAnych&s=5302
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3176&w=poszkodowani&s=5302
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3176&w=prowadzenie&s=5302
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3176&w=Lublinie&s=5302
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3176&w=%C5%9Bledztwem&s=5302
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3176&w=P%C3%B3%C5%BAniej&s=5302
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3176&w=Oddzia%C5%82u&s=5302
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3176&w=hukiem&s=5302
https://pl.wikipedia.org/wiki/Echelon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Detektyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Policja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agent_wywiadu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monitoring
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina


 Kilka  granatowych rejestracji : ALU 672 CY     WG 688 A  z dnia  18 luty  , z dnia 19  luty ( może  Kilka  granatowych rejestracji : ALU 672 CY     WG 688 A  z dnia  18 luty  , z dnia 19  luty ( może 
jeszcze  nie zjechali  lub były  to prywatne samochody)   Rover grand LU 2026L  216 Si,    LU  jeszcze  nie zjechali  lub były  to prywatne samochody)   Rover grand LU 2026L  216 Si,    LU  
17686  Opel  Corsa, ze  świeżą  petownicą  oraz  wyposażeniem  do  wieszania  komórki przy  17686  Opel  Corsa, ze  świeżą  petownicą  oraz  wyposażeniem  do  wieszania  komórki przy  
kierownicy,  nr  tel . do Centrum Interwencji  Kryzysowej na  szybę  samochodu  mrugającego do  kierownicy,  nr  tel . do Centrum Interwencji  Kryzysowej na  szybę  samochodu  mrugającego do  
mnie światłami  : 81  446 55 46 /47                                                                                                 mnie światłami  : 81  446 55 46 /47                                                                                                 
Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  przy  ulicy Probostwo 6 A  to   81  534  60 60.              Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  przy  ulicy Probostwo 6 A  to   81  534  60 60.              

POMOC  TEGO  OŚRODKA :POMOC  TEGO  OŚRODKA :
Jeżeli samodzielnie nie radzisz sobie z problem gdy: 

• jesteś w kryzysie
• żyjesz w ciągłym stresie lub czujesz, że zostałeś sam ze swoimi problemami…
• doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem…
• borykasz się z uzależnieniem osoby bliskiej…
• czujesz, że tracisz kontakt z własnym dzieckiem…
• szukasz wsparcia po starcie bliskiej osoby

Do kogo kierujemy pomoc. 
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez 
pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia. 
Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych 
wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności 
dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz 
innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. 
Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia 
udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania 
ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.

Wg mnie  nie był  to prawdziwy samochód  gdyż  musiałby być wezwany  przez  kogoś i nie  Wg mnie  nie był  to prawdziwy samochód  gdyż  musiałby być wezwany  przez  kogoś i nie  
zachowywałby się w ten sposób kierowca a  sam  samochód  mógł  też być także zdalnie  sterowanyzachowywałby się w ten sposób kierowca a  sam  samochód  mógł  też być także zdalnie  sterowany
bez kierowcy.Podczas  spisywania  nr  telefonu  nie widziałam  kierowcy bez kierowcy.Podczas  spisywania  nr  telefonu  nie widziałam  kierowcy bo go nie było w środku bo go nie było w środku a a 
światła  zaczęły mrugać wyraźnie do  mnie, gdy stałam  pod  blokiem i  obserwowałam  otoczenie światła  zaczęły mrugać wyraźnie do  mnie, gdy stałam  pod  blokiem i  obserwowałam  otoczenie 
w  tej  akcji około  godziny  16-17.                                                                                                  w  tej  akcji około  godziny  16-17.                                                                                                  

Gdy  byłam w prokuraturze około  9:30 stały cały czas  pod  blokiem oraz wokół  bloku, krążyły Gdy  byłam w prokuraturze około  9:30 stały cały czas  pod  blokiem oraz wokół  bloku, krążyły 
prawie całą  noc naprzeciwko  moich okien( mieszkanie  narożne) oraz  stały na parkingu przed prawie całą  noc naprzeciwko  moich okien( mieszkanie  narożne) oraz  stały na parkingu przed 
sklepem Stokrotki, jak  tylko weszłam do  sklepu przed  8  rano, krok w krom weszli za  mną agencisklepem Stokrotki, jak  tylko weszłam do  sklepu przed  8  rano, krok w krom weszli za  mną agenci
z  notesami, udawali,że coś  kupują , spod sklepu przekazywali mnie dalej innym agentom na trasie z  notesami, udawali,że coś  kupują , spod sklepu przekazywali mnie dalej innym agentom na trasie 
do prokuratury,nawet  podjeżdżali bezczelnie pod  przystanek przy  Paderewskiego oraz  Chodźki do prokuratury,nawet  podjeżdżali bezczelnie pod  przystanek przy  Paderewskiego oraz  Chodźki 
pod  szpitalem,nie odważyli się jednak wejść  za  mną do  moich  kolegów  przy  Hirszfelda  gdzie pod  szpitalem,nie odważyli się jednak wejść  za  mną do  moich  kolegów  przy  Hirszfelda  gdzie 
czasem  xeczasem  xerowałam rowałam   lub druk  lub drukowałam owałam  różne pisma, bali się  zidentyfikowania, pod  przystanek  różne pisma, bali się  zidentyfikowania, pod  przystanek 
przy Chodźki pomiędzy 8:30- a 9  rano  podjechał  prawie  na mnie  i   zawrócił  po popatrzeniu na  przy Chodźki pomiędzy 8:30- a 9  rano  podjechał  prawie  na mnie  i   zawrócił  po popatrzeniu na  
mnie jakiś    samochód ze  stacji  krwiodawstwa,podstawiony lub nawet  fikcyjny,ten sam mnie jakiś    samochód ze  stacji  krwiodawstwa,podstawiony lub nawet  fikcyjny,ten sam 
samochód  jeździł  za  mną w  centrum,  gdy stałam  na przystanku przed  Sądem  Rejonowym samochód  jeździł  za  mną w  centrum,  gdy stałam  na przystanku przed  Sądem  Rejonowym 
dokładnie  o godzinie 9:30 w  drodze  do  CBŚ  przy  Północnej, po  zaniesieniu powyższego dokładnie  o godzinie 9:30 w  drodze  do  CBŚ  przy  Północnej, po  zaniesieniu powyższego 
zawiadomienia do  Prokuratury oraz do  ABW,dokładnie o godzinie 10  gdy szłam  ulicą po stronie zawiadomienia do  Prokuratury oraz do  ABW,dokładnie o godzinie 10  gdy szłam  ulicą po stronie 
SPSK na  przeciwko  budowy  nowej  Onkologii  przejechał  obok mnie jakiś  (wojskowy ?) SPSK na  przeciwko  budowy  nowej  Onkologii  przejechał  obok mnie jakiś  (wojskowy ?) 
autobus  srebrny metalik z  dużym napisem na granatowym  tle KULKA  bokiem  do  mnie,potem autobus  srebrny metalik z  dużym napisem na granatowym  tle KULKA  bokiem  do  mnie,potem 
za  jakieś  10  minut  przejechały dwie  granatowe  ciężarówki z  plandekami  z  jakimś  ciężkim za  jakieś  10  minut  przejechały dwie  granatowe  ciężarówki z  plandekami  z  jakimś  ciężkim 
sprzętem, który  widać  było  wyraźnie  spod  plandek  jako  skrzynie. Jedna ciężarówka  DALKO sprzętem, który  widać  było  wyraźnie  spod  plandek  jako  skrzynie. Jedna ciężarówka  DALKO 
jechała  jako  Ośrodek Szkolenia Kierowców, druga jako Wojewódzki  Transport  Drogowy, jechała  jako  Ośrodek Szkolenia Kierowców, druga jako Wojewódzki  Transport  Drogowy, 



jechały za  tym  metalicznym  autobusem z napisem  KULKA,zapytałam  nawet   jakiegoś pana  co jechały za  tym  metalicznym  autobusem z napisem  KULKA,zapytałam  nawet   jakiegoś pana  co 
to jest za  napis  KU  L  KA  , powiedział,że  to ośrodek nauki jazdy z  literą  L  , za  tymi  to jest za  napis  KU  L  KA  , powiedział,że  to ośrodek nauki jazdy z  literą  L  , za  tymi  
ciężarówkami pojawiły się  granatowe  samochody z tą  nauką  jazdy .      ciężarówkami pojawiły się  granatowe  samochody z tą  nauką  jazdy .      
                                                                                                                                                                                                                                                    
 Pojazdy  skręciły w prawo w dół  Jaczewskiego.Mogła to  być także  prowokacja  aby  mnie  Pojazdy  skręciły w prawo w dół  Jaczewskiego.Mogła to  być także  prowokacja  aby  mnie 
wysondować , czy coś  takiego zauważę i czy będę  to gdzieś zgłaszać oraz  czy  prowadzę  wysondować , czy coś  takiego zauważę i czy będę  to gdzieś zgłaszać oraz  czy  prowadzę  
rzeczywiście  jakiś wywiad .Ja to tak właśnie odebrałam wraz  z groźbą tą  KULKĄ.rzeczywiście  jakiś wywiad .Ja to tak właśnie odebrałam wraz  z groźbą tą  KULKĄ.
W  dniu  18  luty w  kamienicy  przy  Krakowskim  Przedmieściu  przed  Parkiem Saskim, gdzie W  dniu  18  luty w  kamienicy  przy  Krakowskim  Przedmieściu  przed  Parkiem Saskim, gdzie 
mam swojego dentystę, wisiał specjalnie  dla  mnie  nazistowski  plakat  czerwono  granatowy,  mam swojego dentystę, wisiał specjalnie  dla  mnie  nazistowski  plakat  czerwono  granatowy,  
które  to kolory  występują  dość  często na różnych  pojazdach w  reklamach  i gdzie  indziej.Na które  to kolory  występują  dość  często na różnych  pojazdach w  reklamach  i gdzie  indziej.Na 
plakacie  jest  zarośnięty  mężczyzna  o wyglądzie  terrorysty z  Dżihadu  w  Bliskiego Wschodu plakacie  jest  zarośnięty  mężczyzna  o wyglądzie  terrorysty z  Dżihadu  w  Bliskiego Wschodu 
z  maszynką do  golenia  narzędziem  zbrodni oraz  reklamę   bezpłatnych  kursów  zawodowych z  maszynką do  golenia  narzędziem  zbrodni oraz  reklamę   bezpłatnych  kursów  zawodowych 
NOWA  Centrum  Edukacyjne z  nazistowskim tekstem  nauki  dezynfekcji i  sterylizacji, strona  NOWA  Centrum  Edukacyjne z  nazistowskim tekstem  nauki  dezynfekcji i  sterylizacji, strona  
internetowa   internetowa   www.nova.edu.pwww.nova.edu.pl  jl  jest  wybitnie terrorystyczna,  są na niej  wybitnie  arabskie twarzeest  wybitnie terrorystyczna,  są na niej  wybitnie  arabskie twarze
terrorystów zamaskowane  reklamą z  krwią pod  przykrywką  kursów  medycznych. terrorystów zamaskowane  reklamą z  krwią pod  przykrywką  kursów  medycznych. 

 Być może  nie była  to reklama  przeznaczona dla  mnie , tylko  ja się na  nią  natknęłam,ale ja  Być może  nie była  to reklama  przeznaczona dla  mnie , tylko  ja się na  nią  natknęłam,ale ja 
mam  wewnętrzne poczucie  skierowania  tego dla  mnie  oraz  straszenia  mnie  aby  mnie złapać mam  wewnętrzne poczucie  skierowania  tego dla  mnie  oraz  straszenia  mnie  aby  mnie złapać 
na  panicznym strachu i  zgłoszeniem  się do Centrum ( Ośrodek) Interwencji  Kryzysowej, które  na  panicznym strachu i  zgłoszeniem  się do Centrum ( Ośrodek) Interwencji  Kryzysowej, które  
podstawiło  mi samochód  po  psychologicznej akcji  osaczenia .podstawiło  mi samochód  po  psychologicznej akcji  osaczenia .

Wyraźnie  mnie zaczepiali  tym mruganiem  do  mnie  w  ich samochodzie,  potem w  nocy Wyraźnie  mnie zaczepiali  tym mruganiem  do  mnie  w  ich samochodzie,  potem w  nocy 
samochód  ten krążył wokół  naszego  bloku na pełnych światłach,  także  inne  podstawione samochód  ten krążył wokół  naszego  bloku na pełnych światłach,  także  inne  podstawione 
samochody  sygnalizowały   światłami obecność  pod  blokiem.Terroryści  wjechali  do nas w lecie samochody  sygnalizowały   światłami obecność  pod  blokiem.Terroryści  wjechali  do nas w lecie 
2015  pod przykrywką akcji z emigrantami ze  Wschodu, usiłowałam  wtedy nawet zawiadomić  2015  pod przykrywką akcji z emigrantami ze  Wschodu, usiłowałam  wtedy nawet zawiadomić  
ABW  e-mailami,  ale  mi nigdy  nie udzielono  odpowiedzi  ,to teraz są tej abnegacji ABW  e-mailami,  ale  mi nigdy  nie udzielono  odpowiedzi  ,to teraz są tej abnegacji 
konsekwencje.Musieli jakoś  przeniknąć do  wywiadu , być  może po pozorem współpracy z innymikonsekwencje.Musieli jakoś  przeniknąć do  wywiadu , być  może po pozorem współpracy z innymi
wywiadami i muszą mieć  całą  zorganizowaną siatkę.A  poza tym mogli już od lipca  2015 wywiadami i muszą mieć  całą  zorganizowaną siatkę.A  poza tym mogli już od lipca  2015 
korzystać z nowego  dowodu bez  danych  adresowych.korzystać z nowego  dowodu bez  danych  adresowych.                                                                                                

Do wiadomości Do wiadomości 
      1.  Centralne Biuro Śledcze Policji       1.  Centralne Biuro Śledcze Policji 

2. Delegatura ABWDelegatura ABW
3. Kopie  wrzucone  do  skrzynek  wielu  mieszkańców  bloku  Paderewskiego  i  kilku innych.Kopie  wrzucone  do  skrzynek  wielu  mieszkańców  bloku  Paderewskiego  i  kilku innych.

                                           ZAŁĄCZNIK  - NAZISTOWSKI PLAKAT                                                  ZAŁĄCZNIK  - NAZISTOWSKI PLAKAT        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                             Dnia 22  luty 2016  nadany polecony i zaniesiony  
       TERRORYZM    TERRORYZM     TERRORYZM   TERRORYZM                
                                          ZGŁOSZENIA   CIĄG   DALSZY       
                                                                                     
                 MATERIAŁ  ANALITYCZNO - WYWIADOWCZY 
W nawiązaniu do poprzednich zawiadomień załączam ostatnie uzupełnienie dotyczące 
zorganizowanej akcji i obławy przeciwko mnie w dniu 18 luty 2016.
Ustalenia:   Akcję tę  organizowała ABW  wraz z  CBŚ przy czym prawdopodobnie  ABW 
napuściła CBŚ  na mnie podstępnie lub też była to ścisła  współpraca,o czym świadczą te same 
granatowe samochody pod ABW oraz CBŚ, oznakowanie zielonym odblaskiem toreb  agentek 
które spotkałam pod  blokiem przy Paderewskiego oraz w dniu 19 luty przy CBŚ . Panie te które 
naciągnęłam na rozmowy czyli spytki były bardzo zmieszane, jedna z nich stała przy postoju 
taksówek z takim właśnie policyjnym samochodem, druga  skulona  chyłkiem  przebiegała przede 
mną  jezdnią  tuż przez moją klatką w dniu 18 luty, z czego   miałam  ubaw i nawet za  nią wołałam,
że tak jest niebezpiecznie chodzić po jezdni,zaś w dniu 19 luty na  przystanku przy Chodżki 
podstawiony

http://www.nova.edu.pl/


był agent z odblaskiem pomarańczowym na torbie,stanęłam za nim w rozkroku jak komandos i 
wbiłam w niego wzroki tak się zmieszał, że  uciekł,a w dniu 19 luty po zaniesieniu do CBŚ  części 
II  zawiadomienia  czarny mercedes terenowy  z którego  pobrałam nr rejestracji przejechał obok 
mnie  gdy  wychodziłam  drogą z CBŚ, na mój widok przyspieszył z piskiem  opon ,zapewne było 
to jakiś szef w CBŚ, który stał pod  blokiem i sterował całą  akcją (?)  albo szef ABW który być 
może  zamierzał odpalić  ładunek  wybuchowy w samochodzie  pułapce podstawionym   jako 
rzekomy  samochód centrum  kryzysowego?  Bo na pewno  był właśnie taki samochód , ale raczej 
CBŚ nie robi jeszcze takich kawałów ludziom w Polsce , gdyż byłoby o tym słychać, z  czego 
wniosek,że za całą  tą akcją stało ABW lub też ABW i SWW  SKW działało w porozumieniu ,gdyż 
po moich emailach do nich  bardzo szybko następowała  reakcja . Emaile  musiały być także 
przekazywane do CBŚ  skoro były  odwoływane  samochody granatowe oraz  panie  agentki i 
agenci,  jest to  sprawa  do wyjaśnienia  czy i kto w CBŚ mógł  takie  emaile  odbierać. 

Po południu  19 lutego sprawdzałam ,kto  stoi w okolicy i jakim samochodem, po wysłaniu  emaili 
z danymi o pobraniu przeze mnie  rejestracji  granatowe samochody zniknęły spod  bloku oraz 
parkingu, ale pojawiły  się  dwa podejrzane  samochody z  naklejkami  w  okolicy, które opisałam w
ostatnim  emailu zamieszczonym  poniżej  co spowodowało ,że także  sobie pojechały.

Dowodzi to tylko, że  także inne  samochody które  brały udział w  tej akcji  jak  rzekome  
ambulanse i  samochody krwiodawstwa które  za mną jeździły  i podjeżdżały nawet pod przystanek 
miały takie same  naklejki czyli, że nie były prawdziwe.

                                  Wysłane w dniu19  luty godzina  17:11 2016  emailami  do  
                                                      poczta@abw.gov.pl      skw@skw.gov.pl    sww@kontakt@mon.gov.pl    sww@kontakt@mon.gov.pl

19 luty  2016 były  moje  e- maile   o treści:
1.   Przed  Śliwińskiego 9 samochód  fałszywka z  odrapanymi  naklejkami imitujący ambulans 
rzekomy  Triomed  który  za  mną prawie cały dzień  jeżdził po  Lublinie, rejestracja WE  802 HG 
Warszawa  Mokotów,  litera  T jak TERROR w środku nie ma  medycznego sprzętu   Renault , ulica
Diamentowa 4,  kolumna  transportu  sanitarnego, w środku nad  kierownicą  wisior  święty Mikołaj
w wysokiej czapeczce  biało niebieskiej,naklejka na  bocznej  tylnej  lewej  szybie  mocno 
zniszczona  i pozrywana.To nie jest  samochód Triomedu  - http://triomed.pl -  prawdziwe 
samochody tej firmy  można  obejrzeć pod  adresem
                                                               https://www.google.pl/search?
q=triomed&biw=1067&bih=559&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiijMnwl4TLAh
Wkd5oKHZ-UCREQ_AUIBigB&dpr=1.35

2.   Renault  ciężarówka   Rejestracja  WE  898 JJ  przód  czerwony z  kabiną do  spania,  plandeka  
szara  gruba, nadwozie  modyfikowane  Polska  Gruau  produkcja  nadwozia  
tel.  24  389 09 00Renault samochody modyfikowane  tel.  22  5444111 przed  Śliwińskiego 4  
obok mojego  bloku  ale  przodem.

Ponieważ akcja ta  nastąpiła bezpośrednio po wysłaniu przeze  mnie do ABW  SKW I SWW  
materiału z internetu o Mosadzie, zamieszczony przez  kogoś  fragment  książki  i w  którym to 
tekście  znajdują się  linki do stron  maskach lateksowych dla  aktorów.
Sprawdziłam z ciekawości  te  linki i rzeczywiście można  taką maskę bez problemu  zamówić i 
kupić przez internet, ale niestety  trzeba najpierw kogoś  zamordować  gdyż potrzebny jest  
dokładny odlew lub też przynajmniej bardzo dobre  zdjęcia  do komputerowego obrazu.Policja  
oraz prokuratura mają przecież  dostęp  do  internetu i  mogą bez problemu sami  sprawdzić  te dane
jak też obejrzeć  strony internetowe.Takie maski  mogą  być  potrzebne w działalności  
terrorystycznej .



W  sobotę  rano na miejscu tej dużej ciężarówki  stała  granatowa półciężarówka a  inne przejechała
przed  blokiem przed  moimi  oknami, o godzinie 11:30 gdy popatrzyłam na duży ciemnoniebieski 
van przez okno  zamrugali nawet  do mnie  światłami.Zniknęła  także  terrorystyczna  reklama z  
onetu na moim emailu ze  strzykawką w policzku.
                                                                                                                                                                
                         FRAGMENT z  EMAILA DO  ABW  SWW  I SKW
             http://wiadomosci.dziennik.pl    - który ja  także  znalazłam w  internecie 
                       Tajne akcje Mossadu. Jak izraelski agent wpadł w Polsce?
                   
Niewiele tajnych służb ma tak bogatą historię jak Mossad. Tajne misje, szczegóły operacji na całym
świecie, polityczne morderstwa - o tym opowiada książka "Sekretne wojny Mossadu", której 
autorem jest Yvonnick Denoel. Pojawia się w niej również polski wątek.
 
Tajna operacja zaczęła się w styczniu 2010 roku, gdy grupa izraelskich agentów posługujących się 
fałszywymi paszportami, głównie europejskimi, wylądowała w Dubaju. Wysłał ich szef Mossadu 
Meir Dagan po konsultacjach z premierem Benjaminem Netanjahu. Jednak w przypadku fiaska 
operacji, żaden z izraelskich polityków ani oficerów nie przyznałby się do agentów. Byli zdani sami
na siebie. Cel: Mahmud Mabhuh, syryjski agent znajdujący się na czarnej liście wrogów Izraela. W 
latach 90. był głównym zaopatrzeniowcem bojowników z Hamasu, jako szef Jednostki 101Hamasu 

19 stycznia o godzinie 20.25 
Mabhuh wrócił do pokoju w hotelu "Rotany". Po chwili komando wtargnęło za nim. Agenci 
wstrzyknęli mu środek obezwładniający mięśnie, udusili poduszką i ułożyli w pościeli, jak do snu. 
Zaciągnęli nawet zasłony i jak pisze Yvonnick Denoel - na drzwiach wywiesili tabliczkę "Do not 
disturb".Ciało następnego dnia odkryła pokojówka. W tym czasie agenci Mossadu byli już za 
granicą.

Na tym jednak nie koniec. 4 czerwca 2010 roku w ręce polskich służb w Warszawie wpadł niejaki 
Uri Brodsky, izraelski adwokat. Oczywiście to nie było jego prawdziwe nazwisko. Jak się szybko 
okazało, współpracował z jednym z członków komando likwidatorów, przebywającym w 
Niemczech Michaelem Bodenheimerem, ukrywającym się również pod fałszywą tożsamością. Jak 
twierdzi autor "Sekretnych wojen Mossadu", Brodsky wpadł tylko dlatego, że posługiwał się 
paszportem na nazwisko znane już europejskim służbom. Gdyby wjechał do Polski, używając 
nazwiska Warin, jak robił to już wcześniej, prawdopodobnie uniknąłby zatrzymania.
Polski sąd wydał Brodsky'ego Niemcom, a ci skazali go - ale tylko za sfałszowanie niemieckiego 
paszportu - na grzywnę 60 tysięcy euro.To tylko jeden z licznych szpiegowskich epizodów, po które
sięga Denoel sięga w swojej książce. Jest w niej zresztą więcej smaczków. 

Odkrywa między innymi podwójne życie wielkiego filmowego producenta Hollywood, ujawnia 
powiązania finansistów z handlarzami bronią i technologiami, pokazuje mechanizmy 
wyprowadzania tajnych funduszy i wojny na sfałszowane pieniądze, poświęca również sporo uwagi
najbardziej aktualnym sprawom, czyli zaangażowaniu w konflikt na Bliskim Wschodzie.
Jak dowodzi Yvonnick Denoel, Mossad zawsze potrafi pozostać w środku gry. Nawet jeśli inne 
wywiady nie zdają sobie sprawy, gdzie i o co toczy się gra.
Yvonnick Denoel, "Sekretne wojny Mossadu", Wydawnictwo Czarna Owca 2013

                                                 A  RESZTA Z  e-maila  to  szokujące  
                          Zwierzenia byłego agenta Mossadu CONFESSIONS OF AN EX-
                                             MOSSAD AGENT Libyan War the Truth
Fragmenty książki Wiktora Ostrowskiego "Drogą Podstępu" [Wyznania szpiega]

                               Link-    http://pokazywarka.pl/me2gqo   TRZEBA  POBRAĆ  !!!                         



                                       Każdy  może  sobie przeczytać oraz  obejrzeć.
                                                      Do  zwiedzenia  sklep
                        link-      http://sklep.cosplayworld.pl/c/11/maski-lateksowe.html
                                          
Sobota   20 luty 11:58 e  mail  do  ABW SWW I SKW 
Mam  taką  propozycję dla  ABW, odczepcie się , to nie jest  gra  wywiadów  ani  James  Bond  ale  
nękanie  i  terroryzowanie  spokojnych  ludzi tylko dlatego,że coś  tam  przypadkiem znaleźli w  
internecie !   Nadałam  część III od ''Potem przyszło mi do głowy …                                                   
Godzina  12'11
Żeby zaspokoić waszą  ciekawość  wysyłam  po raz  ostatni  opracowanie  o  terroryzmie dostępne  
także w  Internecie  wniesione  także  do  organów  prawa  i ścigania  -  opracowanie Piotra Marka.
Prawie natychmiast zniknęła  granatowa  półciężarówka i podstawili tę samą dużą  w  czerwonym 
przodem nr WE  bezpośrednio pod  moimi  oknami dokładnie naprzeciwko.    
O godzinie 21”10  zjechała podstawiona ciężarówka .
Na noc  zamiast  granatowych samochodów były podstawione białe i szare, po odjeździe  
ciężarówki zaczął się gwałtowny  ruch,sygnalizowanie  światłami, wszystko  między  blokiem  
Paderewskiego i Śliwińskiego 4, przed  moimi  oknami,przedtem  zjechały także dwa  granatowe  
samochody   które  stały na rogu Śliwińskiego  przy  Makmedzie, ustawione  tyłem do siebie,  
 bus i  osobowy, przez  prawie całą  noc krążyły po  tej samej trasie  wokół  Stokrotki busy 
granatowe a za  nimi czarne  limuzyny,   świecili  mi cały czas w  okno  narożne,  nie  spałam  do  3 
nad  ranem i obserwowałam te  manewry desantowe,  przed  oknami  kręcili się  obok  trzepaka  
przy  kontenerze  dwaj mężczyźni, ta duża  ciężarówka  była  pewno  desantowa , zamaskowana  
szarą  grubą  plandeką, być  może aby  ludzi  przyzwyczajać, że jest  to  rzekomy  samochód  
dostawczy, busy  granatowe nie miały  oznakowania  policyjnego  ani ABW  i innego, być  może, 
ze  takie  manewry miały miejsce  także  na innych  osiedlach, trasa  ciężarówki czerwonej z  
Północnej oraz  transport  przed  moimi  oczami przez  Chodźki  granatowego konwoju, może 
świadczyć o przygotowywanych zamachach.

W sobotę  rano wyszłam  inaczej przebrana na zakupy inną  trasą,  na alejce prowadzącej do  byłego
V  Komisariatu  były ustawione  stojaki  policyjne, na mój widok  natychmiast pojawił się  
policyjny  samochód który przejechał  przede  mną,  więc  nie poszłam tą alejką , gdyż 
wyczułam,że  może chodzić o zatrzymanie mnie  pod  pozorem łamania  przepisów, agenci byli  
wymienieni , były to jakieś ciemne  typy, jeden  stał  przede  mną  oparty o ścianę  przed  kioskiem  
warzywnym  na  rogu,  

drugi  wlazł  za  mną do  tego  kiosku, trzech  stało  przy wyjściu na    główną  drogę dla  pieszych 
przy trasie  na wprost z V  Komisariatu więc poszłam spokojnie w bok  przy  mężczyźnie z  
dzieckiem w wózku, po drodze robiłam zakupy, przez  Pepco  stał  jakiś  drab udający  niańkę z  
wypchanym wózkiem,  tuż  przede mną,  potem w  Stokrotce  po powrocie  inny dosłownie  na 
mnie  wlazł w podczas  wchodzenia do sklepu,udawałam  inną  osobę  bez  okularów, weszłam w 
inną klatkę i chyba  ich zgubiłam  gdyż  wracałam  inną trasą  nie  obok tych  granatowych 
samochodów, starałam  się  im nie przyglądać,cały dzień spędziłam w domu  i  obserwowałam  
otoczenie. 
Miałam  wrażenie,że  mnie nie poznali, gdyż ze  sklepu Stokrotka  już  nikt  za mną nie szedł. 

 Tak jak napisałam odręcznie w  zawiadomieniu część  II  (czego nie wysłałam emailem do  ABW  
SWW I SKW ) już po  wydruku w  drodze po wyjściu z mieszkania  w dniu 19  luty około godziny  
12'30 zauważyłam dwie  czarne  taksówki  kołujące  przez  moim  blokiem  przez  moją  klatką, 
czekały  pewnie aż się dam złapać, gdy  jeden z  kierowców  zauważył, że mu się   przyglądam, 
szybko  odjechał i stanął  na postoju i zaraz  za  nim taki sam drugi,pobrałam  rejestracje, Damel  
Taxi 19266 LU 6314 J  oraz   LU  954 J. 



Gdzieś  obok stał  furgon  wywiadowczy terrorystów  udający karetkę pogotowia,  które  często  
przejeżdżały obok mnie na  moich trasach  także  przed  autobusami   w czasie jazdy  przez  
Narutowicza do  ABW  i z powrotem,jeździły także  po  moim osiedlu jak nigdy dotąd, samochód  
biały z niebieskimi i czerwonymi pasami, z tylu  ledwo  widoczna duża czerwona  litera  T, ( terror  
nie transport) furgon jechał za  mną za  autobusem  26 i nie skręcił ze  Smorawińskiego w Chodźki  
do SPSK  tylko jechał  dalej w dół .Początek  rejestracji   WE 83 ?  WKI? 2  lub  214 ,
 Potem doszedł  jeszcze  transport  ROZPĘD  o godzinie 13:”30 duża  napchana  ciężarówka 
czerwona z  plandeką   ze  skrzyniami z napisem  centrum  Szkolenia Kierowców  Mełgiewska 11  
B  która  wyjeżdżała z  Północnej. 

   Mój email do  ABW  SWW I  SKW z fragmentami  z  książek o Mosadzie zamieszczonymi w  
Internecie  spowodował działanie  odwetowe  jako  przykrywka dla tej działalności  wraz z  
napuszczeniem  na  mnie  CBŚ  a  być może, że w  porozumieniu z  kimś  tam w CBŚ,  ale do  
takiej  akcji  potrzebne  były przecież sfałszowane  na mnie dokumenty czyli  jakieś  akta, rozkazy  
etc a nawet cały sztab. Rano w niedzielę  21  lutego, pobrałam  rejestracje  dwóch dziwnych  
pojazdów, który wcześniej  nie  widywałam  przez  blokiem:

-półautobus  biały  brudny   LUI 328480 trasa Lublin - Wieruszowa wynajem  autokarów  tel  604 
460 417  edgab@wp.pl  z  naklejką  na szybie  Liczba  miejsc  siedzących 1+  zamazane  dalej  
Liczba  miejsc  stojących  dopisana  cyfra 9.   Stał na parkingu przed  Stokrotką.Raczej zama-
skowany  jako Edgab.Wygląd trochę jak z  Bangladeszu.

– ciemnożółty  bus  osobowy z  dwoma  zamaskowanymi  szybami  bocznymi   LU 963AY 
Volsvagen   z  naklejką DAS  błękitną  stojący na rogu  Paderewskiego  przy  kiosku.  W 
czasie  gdy spisywałam  te  rejestracje  i  chodziłam  po  parkingu  oglądając samochody 
szybko zjechały dwa takie same  samochody  białe z  podniesionym   tyłem  jeden  LU 
32716  a drugi  szybko  mnie minął  gdy  zobaczył  moją akcję.  Marka  podobna  do 
Peugeota lub Peugeot. Żadnych  agentów już nie widziałam.Ale łaził  przed  oknami nowy 
nie widziany przedtem  udający bezdomnego  mężczyzna z rowerem i brodą  zbierający 
śmiecie i odpady,zapewne z  tego  autobusu.

DALEJ  niedziela 21  luty  2016.

Następnie  nastąpiła  moja  obława;
Przed  Paderewskiego 10  godzina  10:20  stał i stoi  nadal  lepszy wariant  fałszywego  ambulansu  
TK 8938 G z naklejkami, podniszczonymi , brudny  mini van ,nr na boku T-20,granatowo  
pomarańczowy z  podniszczonym  odblaskiem, mały Mercedes  Benz.

Bus  TRIUMPH  róg  Paderewskiego  klatka I LU  580 U  Peugeot  Box, ten sam  
charakterystyczny  kolor  czerwony  burakowy taki sam jak w innych  przypadkach. 

Paderewskiego parking po nowym  blokiem  stał  taki sam  kolor czerwony bez plandeki na 
nadwoziu  mały ciężarowy  LU  99891  206  SW.
LCH  11841  biały  Ford  Mondeo zaparkował po  odjeździe  dziada na rowerze, przy  czym te 
dziadowskie  metody pochodzą ze  Wschodu ,  u nas  nie spotyka się  takich dziadów  na rowerach  
zbierających jakieś śmieci z  kontenerów  i to naprzeciwko  moich  okien.  Przy tej  okazji  można  
stwierdzić,że  te  tłumy żebraków  agentów zwiadowców  na ulicach  miast które  jeszcze  kilka  lat 
temu  siedziały  nawet z dziećmi ,to  już  był początek tego co mamy  teraz,a w dniu 18  luty  w 
czasie  pierwszej  obławy  na mnie  siedział  taki  żebrak w dobrych  traperskich butach w  przejściu
na rogu Lipowej i Krakowskiego Przedmieścia na drodze do  sądu rejonowego.                        
   



 Gdy podeszłam  i zaczęłam się  przyglądać  mężczyźnie w  tym  fordzie ,zaczął się zasłaniać,nawet
nie  dziwił się  gdy ostentacyjnie spisywałam  rejestrację.
W dniu wczorajszym  a  także  nawet dzisiaj w niedzielę,  kilkakrotnie podjeżdżały różne samocho-
dy z agentami  nie wiadomy  czyimi, parkowały  z dwóch stron  przy  Stokrotce, wymiatało je od  
razu  gdy  ostentacyjnie  podchodziłam  przyjrzeć się z  bliska  oraz  pobrać  rejestracje, dwa nawet 
uciekły z daleka na mój widok, gdy  chodziłam  po  terenie,to znaczy zawróciły nagle i z piskiem 
opon odjechały, zdarzało się  także, że  wjeżdżały tylko  w drogę osiedlową  i zawracały  na rogu  
Paderewskiego i Śliwińskiego 4  ucząc się  terenu oraz wyglądu  bloku z moimi  oknami.
Spisane przeze  mnie  rejestracje  granatowe  należą  do  identycznego  koloru jasny granat nie 
ciemny, wpadający lekko w odcień  niebieski,  takie  jak:

Toyota  Cordoba  LU  1207 L,   Rover  LU  2016 L,   Van  LU  33820  H  espace
oraz  ten sam  odcień  czerwony  mała  ciężarówka  Thermoplus okna drzwi   LU 8693 W  
Tomaszów  Mazowiecki ( przed  w.w nowym  blokiem),  Piłsudskiego  18  tel.  84 664 16 39.

Po pierwszym obchodzie przed  godziną 8 rano zniknął  także żółty  bus  z rogu  przy  kiosku.

WNIOSKI 
Musi  to być stała i   dobrze  zakorzeniona  oraz zorganizowana  struktura ,gdyż  nie jest możliwym,
aby z powodu  mojej osoby wyprodukowano  fałszywe  ambulanse  oraz  inne  samochody, w  tym 
ciężarówki  z  transportami  na pewno  broni  dla terrorystów, gdyż w  pierwszym  dniu  obławy na 
mnie  gdy chciałam wezwać  Ale Taxi  511 11 111 zostałam  przekierowana  automatycznie na inny 
z  którego  otrzymałam  SMS  godzina  14:18 że  podjedzie volsvagen  kolor granatowy  -  
nr  7 81 511111.

Moje  wezwanie  które mam  w telefonie  nr  884  935  879 na  kartę  z dnia 18.02.2016   godzina  
14:16  na nr 81  5111111, a  nie 781  !! czyli,że z powodu mojego  e-maila  do  ABW  SWW oraz  
SKW  z fragmentami z książek  o Mosadzie  i maskach  lateksowych które  są w  Internecie 
namierzono mnie  i wszczęto  akcję  przykrywkę, z  udziałem CBŚ.
Muszą  być gdzieś w  jakimś sztabie  jakieś  podrobione  sfałszowane  akta  przeciwko  mnie ,żeby 
mnie w coś wrobić  jako  przykrywka dla  tej całej  zakorzenionej  struktury. 

Wg danych w  internecie  zgłoszenia  Ale  Taxi przyjmuje pod  nr  81 51 11 11 lub 791 511 111, 
telefon stacjonarny do nich  to nr 81  745 01 91 nie ma  nr na  781 !

Z dnia  10 luty 2015  mam SMS  od  Ale Taxi z  informacją spod  nr  791 511 111 że  przyjedzie  
volsvagen kolor srebrny którym jechałam do  profesora  Turowskiego neurochirurga  do 
NeuroCentrum  przy  Hirszfelda.  Mam  także SMS ( brak numeru) z datą  pierwszego spotkania z 
doradcą w  IDEA  Bank w dniu 2016-01-08 po którym ni z  tego ni z owego miesiąc  później 
dzwonił do  mnie jakiś  kierownik  Jakub  Jakubiec ze spóźnionymi  pytaniami  na temat  jakości  
obsługi  oraz  wciskaniem  mi kitu,że  jednak  mogę  jakiś  kredyt tam u nich  dostać. Mają też na 
pewno nr  telefonu komórkowego  mojej mamy 796  400 502 i te  fałszywe  ambulanse  mogą  być  
przeznaczone dla niej starszej pani schorowanej , której lekarzem  neurologiem  jest dr  Kulka z 
SPSK.

INNE  REJESTRACJE  SPOD  BLOKU 
LU 2026 L,   LCE  05797,   WKZ 97 NC,   LU 814 AR ,  LU  2355 V ,  LU 667AL,
LSW M 425,   LU 1087 E,   LPAG  949 – i inne  3 takie same  marki  samochodów



Jeszcze  w niedzielę po południu o godzinie  13:27  jakiś czarny samochód  zjechał z  parkingu pod 
nowym  blokiem w kierunku wyjazdu z  naszej drogi osiedlowej bardzo wolno  przyglądając się  
ścianie z moimi oknami a zaraz za   nim szary w  ten  sam sposób. Normalne samochody  jadą dużo
szybciej  oraz nie zatrzymują się  przed  jakimiś   oknami.  Około  godziny 15- tej pojawił się 
ponownie  ten sam dziad przy  kontenerze obok trzepaka  przed oknem.  Przydałoby się  przestawić 
ten kontener gdzieś  przed sklep.
                    
Czerwony  kolor aktywny - czerwone samochody mają charakter sportowy, często jest to kolor 
wiązany z agresją. Barwa czerwona użyta w odpowiednim kontekście może kojarzyć się z 
powstaniem, rewolucją, śmiercią, walką.Czerwony jest kolorem dynamiki i przyciąga uwagę, 
pasuje do pomieszczeń, w których panuje duży ruch, jak na przykład hall, korytarz, pokój do 
ćwiczeń.
Czerwień ze względu na silny ładunek emocjonalny jest często używana w reklamie. Najczęściej 
wykorzystuje się tu fakt, że barwa ta wyróżnia się spośród innych. Warto zauważyć, że wszelkie 
promocje, czy "okazje" są opisane przede wszystkim na czerwono.                                                     
Czerwień jest kolorem czakry korzenia. Symbolizuje pewność siebie, dobre funkcjonowanie w 
codzienności, rozwój osobowości, wiązany jest też z lękiem i niepokojem.

Kolor granatowy to kolor munduru, zasad, porządku, a także kolor atramentu, kojarzący się z 
biurem, pracą zarządzaniem. Jest to kolor struktur i urzędów, dyscypliny, związany z nabywaniem 
wiedzy, nauką.
Kolor ten także jest odpowiedni dla tych, którzy chcą przewodzić innym, którzy odnajdują się 
dobrze w roli szefa, dyrektora, funkcjonariusza lub dowódcy. Nawet jeśli nie zawsze głośno o tym 
mówią, osoby, które lubią nosić takie barwy lubią ład, porządek, dyscyplinę, posłuch i najlepiej się 
czują, kiedy maja wszystko pod kontrolą.Ważnym hasłem jest dla nich odpowiedzialność, którą 
biorą na siebie nie tylko w związku z własnymi decyzjami. Osoby ubierające granatowy kolor 
pragną często odpowiadać za wszystko i za wszystkich. W najgorszym wydaniu bywa, że starają się
decydować za innych i rządzić wszystkim, czego mogą dotknąć.Charakteryzują się silną 
osobowością, niejednokrotnie charyzmatyczną.
Główne znaczenie granatu to: chcę kontrolować swoje otoczenie, jestem odpowiedzialny i wiem 
najlepiej co i jak zrobić, zaufajcie mi i pozwólcie sobą pokierować.

 BIAŁY  Kolor ten ma ochronny wpływ dla naszego ciała. Mówisz tym samym do innych 
podziwiaj, oglądaj, ale zbyt mocno się do mnie nie zbliżaj. Wpływa też na psychikę, - gorącym 
klimacie daje poczucie świeżości i wpływa chłodząco. Możemy też ubierać się na biało gdyż brud 
jest widoczny na białych ubraniach, możemy pod tym kolorem skrywać “brud psychiczny, bo 
odwrócić od niego uwagę również własną.  
Nadmierna biel i bezkres bieli (np. na wyprawach u podróżników) szczególnie, gdy jest mało 
światła słonecznego powoduje depresję i nerwice .Nadmierne stosowanie bieli w ubiorze i we 
wnętrzach, wyraża naszą wewnętrzną potrzebę ucieczki i ukrycia się przed innymi i sobą samym. 
Jeśli uwielbiasz biały kolor nie potrzebujesz z niego rezygnować, zadbaj o dodatki w odcieniach 
innych barw.
KOLOR  CZARNY
Osoba identyfikująca swój charakter z kolorem czarnym jest zdyscyplinowana, niezależna, Osoba identyfikująca swój charakter z kolorem czarnym jest zdyscyplinowana, niezależna, 
obdarzona silna wola i własnymi przekonaniami. Jeżeli ty utożsamiasz się z czernią, inni widzą w obdarzona silna wola i własnymi przekonaniami. Jeżeli ty utożsamiasz się z czernią, inni widzą w 
tobie osobę zdyscyplinowaną i chroniącą siebie przed światem zewnętrznym. Czerń to kolor tobie osobę zdyscyplinowaną i chroniącą siebie przed światem zewnętrznym. Czerń to kolor 
potężny i zdecydowany, ale zamknięty przed światem i światłem. Można go stosować dla dodania potężny i zdecydowany, ale zamknięty przed światem i światłem. Można go stosować dla dodania 
sobie siły i dla ochrony, ale może on stworzyć barierę między tobą a innymi. Może też sprawić, że sobie siły i dla ochrony, ale może on stworzyć barierę między tobą a innymi. Może też sprawić, że 
nie zechcesz się znie zechcesz się z   nikim niczym dzielić i zamkniesz się w swoim własnym świecie. A jednak to  nikim niczym dzielić i zamkniesz się w swoim własnym świecie. A jednak to 
znakomity kolor na wszelkie okazje, pasuje też do każdego koloru, nadając wygląd poważny i znakomity kolor na wszelkie okazje, pasuje też do każdego koloru, nadając wygląd poważny i 
autorytatywny zarazem.autorytatywny zarazem.
                    



 Dnia 24  luty 2016                                                                                                                                
Załącznik.Załącznik.
Dane z dnia 23  luty  2016. Godzina  17'30   -18'30.Dane z dnia 23  luty  2016. Godzina  17'30   -18'30.
Najciekawiej było pod  samym  blokiem.Najciekawiej było pod  samym  blokiem.
Eleganckie czarne   limuzyny,  wg rejestracji, dwie uciekły bezpośrednio po pobraniu rejestracji.Eleganckie czarne   limuzyny,  wg rejestracji, dwie uciekły bezpośrednio po pobraniu rejestracji.
1 .          LU 0035 Ford  Focus1 .          LU 0035 Ford  Focus
2 .          LU 604 CG  Renault  Espero2 .          LU 604 CG  Renault  Espero
3 .           LU 97021 Volvo XC 903 .           LU 97021 Volvo XC 90
4 .           BT 1995U Honda  Civic4 .           BT 1995U Honda  Civic
5.            LU 1361 E  Volvo Saab5.            LU 1361 E  Volvo Saab
6.            LBL 11440 A  1706.            LBL 11440 A  170
7.            AG 383368  Audi7.            AG 383368  Audi
8.            LU 376 EA  Ford  Mondeo8.            LU 376 EA  Ford  Mondeo
9.            LUB31374 marka nieznana  4  kółeczka  związane z  tyłu  Audi9.            LUB31374 marka nieznana  4  kółeczka  związane z  tyłu  Audi
10.          LU  814 AK  IBIZA10.          LU  814 AK  IBIZA
11.          LU  076 EC  Jetta11.          LU  076 EC  Jetta
12.          LUB 7018 E  Peugeot12.          LUB 7018 E  Peugeot
13.          LUB  5020313.          LUB  50203
oraz  przed  Stokrotką  SPRINTER  fioletowy  bus blaszak zakryty  rozsuwane  boczne  drzwi  oraz oraz  przed  Stokrotką  SPRINTER  fioletowy  bus blaszak zakryty  rozsuwane  boczne  drzwi  oraz 
tylne  LP 11-4  L  lub C  było  już  ciemno  315  CDTtylne  LP 11-4  L  lub C  było  już  ciemno  315  CDT

Jeden z  czarnych samochodów prowokował  mnie , na mój widok  wjechał w drogę wewnętrzną w Jeden z  czarnych samochodów prowokował  mnie , na mój widok  wjechał w drogę wewnętrzną w 
w Śliwińskiego 4 gdy stałam  (specjalnie  na rogu w czerwonym  berecie ) , potem zaczął  się  w Śliwińskiego 4 gdy stałam  (specjalnie  na rogu w czerwonym  berecie ) , potem zaczął  się  
powoli cofać na światłach mrugając do  mnie , przyjrzałam się temu zachowaniu i olałam na powoli cofać na światłach mrugając do  mnie , przyjrzałam się temu zachowaniu i olałam na 
wszelki wypadek,  wycofał się  tyłem z powrotem  i  zawrócił w stronę szkoły, nie wiem jaki  gdyż  wszelki wypadek,  wycofał się  tyłem z powrotem  i  zawrócił w stronę szkoły, nie wiem jaki  gdyż  
jechał mi za  plecami,  czyli, że  kierowca  musiał się  położyć z  tyłu na siedzeniu ,żebym go nie jechał mi za  plecami,  czyli, że  kierowca  musiał się  położyć z  tyłu na siedzeniu ,żebym go nie 
widziała w czasie  spisywania  rejestracji.Kilka  razy  ostentacyjnie  kopnęłam w  różne  opony widziała w czasie  spisywania  rejestracji.Kilka  razy  ostentacyjnie  kopnęłam w  różne  opony 
czarnych  limuzyn, widocznie  przestraszyli się  przebicia  opon  i uciekli. Trochę  przede  mną  czarnych  limuzyn, widocznie  przestraszyli się  przebicia  opon  i uciekli. Trochę  przede  mną  
przejeżdżali  od strony  drogi  przez  Stokrotką, pomachałam  do  nich rękami i nogami, spacerując przejeżdżali  od strony  drogi  przez  Stokrotką, pomachałam  do  nich rękami i nogami, spacerując 
na widoku przez  prawie  godzinę. Codziennie też jeżdziły  za mną przed lub za  autobusami duże  na widoku przez  prawie  godzinę. Codziennie też jeżdziły  za mną przed lub za  autobusami duże  
ambulanse.ambulanse.

Rano 24  luty  2016.Rano 24  luty  2016.
W  taki sam sposób wjechał  dla odmiany  jakiś  biały samochód w drogę wewnętrzną,  pomiędzy  W  taki sam sposób wjechał  dla odmiany  jakiś  biały samochód w drogę wewnętrzną,  pomiędzy  
Paderewskiego 4  i Śliwińskiego 4   około  godziny  7'15, przed  Leszetyckiego od strony  placu  Paderewskiego 4  i Śliwińskiego 4   około  godziny  7'15, przed  Leszetyckiego od strony  placu  
zajechała  przez  okno w  dużym pokoju  ta sama  czarna  taksówka,  zatem  muszą  też stacjonowaćzajechała  przez  okno w  dużym pokoju  ta sama  czarna  taksówka,  zatem  muszą  też stacjonować
w  nowych  apartamentowcach obok szkoły , które  mają  podziemne  garaże , gdyż stamtąd w  nowych  apartamentowcach obok szkoły , które  mają  podziemne  garaże , gdyż stamtąd 
wyjeżdżają  i tam zjeżdżają  gdyż  reagują prawie  natychmiast pod odsłonięciu  rano okien w wyjeżdżają  i tam zjeżdżają  gdyż  reagują prawie  natychmiast pod odsłonięciu  rano okien w 
mieszkaniu a  także z  parkingu przed  nowym  apartamentowcem.mieszkaniu a  także z  parkingu przed  nowym  apartamentowcem.

    Dnia 24  luty 2016                                                                                                                             
Załącznik.Załącznik.
Dane z dnia 23  luty  2016. Godzina  12'25  centrum  Lublina oraz  osiedle  Paderewskiego.Dane z dnia 23  luty  2016. Godzina  12'25  centrum  Lublina oraz  osiedle  Paderewskiego.

Przy Placu Czechowicza  stał  bardzo  brudny z uszkodzonymi tylnymi drzwiami bez  kierowcy Przy Placu Czechowicza  stał  bardzo  brudny z uszkodzonymi tylnymi drzwiami bez  kierowcy 
samochód osobowy z  podniesionym tyłem  wg załączonych   rysunków    LJA  00275 z  radiostacjąsamochód osobowy z  podniesionym tyłem  wg załączonych   rysunków    LJA  00275 z  radiostacją
oraz  radionamiarem   z  możliwym satelitarnym  namierzaniem,dość duża stacyjka przy oraz  radionamiarem   z  możliwym satelitarnym  namierzaniem,dość duża stacyjka przy 
kierownicy,  dane z  tablicy rejestracyjnej  Rzeszów  części  do ciężarówek  tel. kierownicy,  dane z  tablicy rejestracyjnej  Rzeszów  części  do ciężarówek  tel. 17 859 12 95. 17 859 12 95. 
Podciągnięty  pod Martex. Samochód  nie był oznakowany  jako diler lub przedstawiciel.Podciągnięty  pod Martex. Samochód  nie był oznakowany  jako diler lub przedstawiciel.

 Stał tam już po moim wyjściu z  Poczty  Głównej oraz po  powrocie ze  spaceru.  Stał tam już po moim wyjściu z  Poczty  Głównej oraz po  powrocie ze  spaceru. 



Byłam także  ponownie na zapleczu  kościoła  Jagiełły  gdyż  jako  historyk   pasjonat  zwiedzam  Byłam także  ponownie na zapleczu  kościoła  Jagiełły  gdyż  jako  historyk   pasjonat  zwiedzam  
różne  zabytkowe  miejsca  ,za  mną  pojawiały się  różne  jasne  przeważnie  białe  lub srebrne różne  zabytkowe  miejsca  ,za  mną  pojawiały się  różne  jasne  przeważnie  białe  lub srebrne 
samochody,także  ambulanse ,można powiedzieć,że dosłowne deptały mi  po  piętach, jeden  stanął samochody,także  ambulanse ,można powiedzieć,że dosłowne deptały mi  po  piętach, jeden  stanął 
przez  zabytkową  bramą przy  byłym klasztorze powizytkowskim  na  przeciwko  Teatru Osterwy. przez  zabytkową  bramą przy  byłym klasztorze powizytkowskim  na  przeciwko  Teatru Osterwy. 
Są  tam na tyłach kościoła resztówki zespołu pałacowo  dworskiego,  gdyż  tego  typu  obiekty to Są  tam na tyłach kościoła resztówki zespołu pałacowo  dworskiego,  gdyż  tego  typu  obiekty to 
rodowe  fundacje wielkich nazwisk  z  historii  Polski, oraz  jakaś  stadnina  koni w środku miasta wrodowe  fundacje wielkich nazwisk  z  historii  Polski, oraz  jakaś  stadnina  koni w środku miasta w
dwóch zabytkowych  podniszczonych  budynkach  pałacowych. Konie są  zaniedbane, stoją  dwóch zabytkowych  podniszczonych  budynkach  pałacowych. Konie są  zaniedbane, stoją  
wystawione na zimnie upaprane w  błocie,  za  siatką  drucianą, nie ma tam  żadnego gospodarstwa wystawione na zimnie upaprane w  błocie,  za  siatką  drucianą, nie ma tam  żadnego gospodarstwa 
ani ujeżdżalni, jeden  konik wybiegł  do  mnie i się do mnie łasił. Niekoniecznie  miejsce  to musi  ani ujeżdżalni, jeden  konik wybiegł  do  mnie i się do mnie łasił. Niekoniecznie  miejsce  to musi  
mieć związek z  terroryzmem , ale jest na pewno  jakąś  przykrywką ( jakaś  fura i  komóra) a  mieć związek z  terroryzmem , ale jest na pewno  jakąś  przykrywką ( jakaś  fura i  komóra) a  
zwierzęta  są widocznie  dręczone.zwierzęta  są widocznie  dręczone.

Przed  Pocztą  Główną  stał  duży samochód  Poczty Polskiej na światłach  i cały czas  mrugał  tymiPrzed  Pocztą  Główną  stał  duży samochód  Poczty Polskiej na światłach  i cały czas  mrugał  tymi
światłami , może do mnie,być  może był to kolejny samochód pułapka z  detonatorem  gdyż światłami , może do mnie,być  może był to kolejny samochód pułapka z  detonatorem  gdyż 
samochody PP  nie stają tak na światłach  na chodnikach i nie  mrugają zaczepnie na ludzi. Stał  bezsamochody PP  nie stają tak na światłach  na chodnikach i nie  mrugają zaczepnie na ludzi. Stał  bez
kierowcy ,metoda znana  już z   podstawionego pod  blokiem samochodu rzekomego centrum kierowcy ,metoda znana  już z   podstawionego pod  blokiem samochodu rzekomego centrum 
interwencji  kryzysowej z zeszłego tygodnia. interwencji  kryzysowej z zeszłego tygodnia. 

  Ponownie  już nawet  regularnie  inny ambulans  około 14:30 na sygnale  wjechał  pod    Ponownie  już nawet  regularnie  inny ambulans  około 14:30 na sygnale  wjechał  pod  
Śliwińskiego 9  i 11,  trzeci raz w ciągu ostatniego tygodnia, ciągle  pod  ten sam  blok,  co widzę z Śliwińskiego 9  i 11,  trzeci raz w ciągu ostatniego tygodnia, ciągle  pod  ten sam  blok,  co widzę z 
mojego  okna, być może  namierzyli tam  jakichś  samotnych  mieszkańców i  wynoszą  trupy  po mojego  okna, być może  namierzyli tam  jakichś  samotnych  mieszkańców i  wynoszą  trupy  po 
udzieleniu im tak zwanej  pierwszej  pomocy.W  mieście przejechał obok mnie  podczas  jazdy  udzieleniu im tak zwanej  pierwszej  pomocy.W  mieście przejechał obok mnie  podczas  jazdy  
autobusem , raczej już przypadkowo ,bus  srebrny  metalik z  tylko jednym nalepionym autobusem , raczej już przypadkowo ,bus  srebrny  metalik z  tylko jednym nalepionym 
granatowym  symbolem ratownictwa  medycznego na  bocznej  szybie przy tyle samochodu.Dość granatowym  symbolem ratownictwa  medycznego na  bocznej  szybie przy tyle samochodu.Dość 
często  też  jeżdżą po mieście  różne bangladesze podstawiane gdzieś z  ich brudnymi ludźmi do często  też  jeżdżą po mieście  różne bangladesze podstawiane gdzieś z  ich brudnymi ludźmi do 
szpiegowania w  terenie. szpiegowania w  terenie. 

Dane z dnia 2Dane z dnia 2    44      luty  2016. Godzina  17'30   -18'30.  luty  2016. Godzina  17'30   -18'30.    

Najciekawiej było pod  samym  blokiem.Najciekawiej było pod  samym  blokiem.
Eleganckie czarne   limuzyny, liczba 13  wg rejestracji, dwie uciekły bezpośrednio po pobraniu Eleganckie czarne   limuzyny, liczba 13  wg rejestracji, dwie uciekły bezpośrednio po pobraniu 
rejestracji.Przed  Stokrotką  SPRINTER  fioletowy  bus blaszak zakryty  rozsuwane  boczne  drzwi rejestracji.Przed  Stokrotką  SPRINTER  fioletowy  bus blaszak zakryty  rozsuwane  boczne  drzwi 
oraz  tylne  LP 11-4  L  lub C  było  już  ciemno  315  CDToraz  tylne  LP 11-4  L  lub C  było  już  ciemno  315  CDT

Jeden z  czarnych samochodów prowokował  mnie , na mój widok  wjechał w drogę wewnętrzną w Jeden z  czarnych samochodów prowokował  mnie , na mój widok  wjechał w drogę wewnętrzną w 
w Śliwińskiego 4 gdy stałam  (specjalnie  na rogu w czerwonym  berecie ) , potem zaczął  się  w Śliwińskiego 4 gdy stałam  (specjalnie  na rogu w czerwonym  berecie ) , potem zaczął  się  
powoli cofać na światłach mrugając do  mnie , przyjrzałam się temu zachowaniu i olałam na powoli cofać na światłach mrugając do  mnie , przyjrzałam się temu zachowaniu i olałam na 
wszelki wypadek,  wycofał się  tyłem z powrotem  i  zawrócił w stronę szkoły, nie wiem jaki  gdyż  wszelki wypadek,  wycofał się  tyłem z powrotem  i  zawrócił w stronę szkoły, nie wiem jaki  gdyż  
jechał mi za  plecami,  czyli, że  kierowca  musiał się  położyć z  tyłu na siedzeniu ,żebym go nie jechał mi za  plecami,  czyli, że  kierowca  musiał się  położyć z  tyłu na siedzeniu ,żebym go nie 
widziała w czasie  spisywania  rejestracji.Kilka  razy  ostentacyjnie  kopnęłam w  różne  opony widziała w czasie  spisywania  rejestracji.Kilka  razy  ostentacyjnie  kopnęłam w  różne  opony 
czarnych  limuzyn, widocznie  przestraszyli się  przebicia  opon  i uciekli. Trochę  przede  mną  czarnych  limuzyn, widocznie  przestraszyli się  przebicia  opon  i uciekli. Trochę  przede  mną  
przejeżdżali  od strony  drogi  przez  Stokrotką, pomachałam  do  nich rękami i nogami, spacerując przejeżdżali  od strony  drogi  przez  Stokrotką, pomachałam  do  nich rękami i nogami, spacerując 
na widoku przez  prawie  godzinę. Codziennie też jeżdziły  za mną przed lub za  autobusami duże  na widoku przez  prawie  godzinę. Codziennie też jeżdziły  za mną przed lub za  autobusami duże  
ambulanse.ambulanse.

Rano 24  luty  2016.Rano 24  luty  2016.
W  taki sam sposób wjechał  dla odmiany  jakiś  biały samochód w drogę wewnętrzną,  pomiędzy  W  taki sam sposób wjechał  dla odmiany  jakiś  biały samochód w drogę wewnętrzną,  pomiędzy  
Paderewskiego 4  i Śliwińskiego 4   około  godziny  7'15, przed  Leszetyckiego od strony  placu  Paderewskiego 4  i Śliwińskiego 4   około  godziny  7'15, przed  Leszetyckiego od strony  placu  
zajechała  przez  okno w  dużym pokoju  ta sama  czarna  taksówka,  zatem  muszą  też stacjonowaćzajechała  przez  okno w  dużym pokoju  ta sama  czarna  taksówka,  zatem  muszą  też stacjonować
w  nowych  apartamentowcach obok szkoły , które  mają  podziemne  garaże , gdyż stamtąd w  nowych  apartamentowcach obok szkoły , które  mają  podziemne  garaże , gdyż stamtąd 
wyjeżdżają  i tam zjeżdżają  gdyż  reagują prawie  natychmiast pod odsłonięciu  rano okien w wyjeżdżają  i tam zjeżdżają  gdyż  reagują prawie  natychmiast pod odsłonięciu  rano okien w 
mieszkaniu a  także z  parkingu przed  nowym  apartamentowcem.mieszkaniu a  także z  parkingu przed  nowym  apartamentowcem.odu.



Po mniej więcej  godzinie zjechał z parkingu przed  moimi  oknami  czarny samochód  jakichś  
agentów a za  nim  jakiś  biały, które  wjechały z  parkingu przed  apartamentowcem  przed  szkołą ,
potem nastąpiło  jakieś  przetasowanie i inne  samochody  zaczęły się zachowywać  jako  BOR,  
jeżdżąc po  terenie przed blokiem, jeden nawet stanął  naprzeciwko   okien  i świecił  przez  chwilę  
reflektorami,  potem odjechał, inne  kołowały  jeszcze , ale nie wiem  jak długo , gdyż  poszłam  
spać  o 22'00. Rano 25  lutego w  czwartek  nie jeździł  już żaden czarny  ani  biały samochód przed
oknami  ale stoi o godzinie  8'30  jakiś czarny  warszawską  rejestracją  WKZ 97 NG .Przejeźdżał 
za  to  kilka  razy duży  biały dostawczy ale  może  prawdziwy  gdyż mamy tu dużo   różnych 
sklepów spożywczych i innych  a być  może to jakaś  ich  kolejna  maskarada. Nie sądzę żeby 
odpuścili , ale zostali przeze  mnie  przyduszeni do ziemi i się wyciszyli. O godzinie 8'39  wjechał 
przed Śliwińskiego ten sam znany bangladesz stary model blado żółty pasażerski z  kilkoma 
zasłoniętymi  oknami.  Mają  widocznie poczucie  humoru.                                                              
          

TERRORYZM   TERRORYZM  TERRORYZM  TERRORYZM  TERRORYZM                    
Wysłane potwierdzonymi  e- mailami  w  dniu 25  luty 2016  rano  do
 Komenda  Stołeczna   Warszawa    dyzurny.ksp@policja.waw.pl    
KWP w Lublinie       prezydialny@lu.policja.gov.pl
KGP Warszawa    kancelaria@gabinetgp@policja.gov.pl     oraz     kkss@kprm.gov.pl

Po  wysłaniu   w/w  e-maili  działo  się:   ul.  Paderewskiego 4   

 Godzina 9'15 - mały srebrny metalik osobowy  jako nauka  jazdy wjechał w  drogę  osiedlową  
przez  moimi  oknami, nie zdarzyło się  nigdy żeby  nauka  jazdy tędy jeździła,ten sam dziad na 
rowerze  także się  pojawił przed  oknami , prawdopodobnie także  ta sama 
'nazistowska''ciężarówka  która już mogła  być przemalowana z czerwonego przodu na szary,  nie 
jest to  problem.Ale  take wczoraj 24  lutego poszłam po południu około  17-tej na  Starówkę i 
dosłownie wjechał na mnie ich  granatowy samochód z  naklejkami  ratownictwa  medycznego  
tylko na szybach, z  Rybnej w  stronę Ratusza  obok mnie, z czego wniosek że  mają stałe miejsca  
postoju i  wywiadu wraz z  agentami ubranymi  bardzo  przeciętnie ( niby sobie tak stoją  albo 
chodzą)  porozstawianymi  po całym mieście  tylko z  telefonami  komórkowymi i  w razie czego 
uruchamiają od razu  strukturę.To tłumaczy szybkie  namierzanie  mnie od razu oraz  jeżdżenie za  
mną po całym  prawie centrum i deptanie  mi po  piętach.  

W   punkcie  xero  przy  Hirszfelda dopisałam na gorąco: ruch na osiedlu jeżdżą  różne  
ciężarówki, meble  Jawor  12'06, spod  bloku prysnął na  mój widok gdy wybiegłam spisać  tablicę  
granatowy van Peugeot LU  10545, spanikował, normalny  kierowca  stoi spokojnie a nie dodaje  
gazu i  wyraźnie ucieka,ruch pod siedzibą US dużo małych ciężarówek, białych na rogu Jaczewsk/ 
Chodź znowu duża  cięż, z granatową  plandeką coś wiozła ciężkiego, pod  p. xero na Hirszfelda  
czekał na mnie  bus  blaszak  zakryty  LU 842 CN  albo  stały rozstaw  albo  pokazuwa dla  mnie, 
przypadek?  zaczął się cofać pod p.xero,żeby mnie widzieć; wokół  US  obstawa  na całej trasie białych  
busów  blaszaków.                                                                                                               

Dnia 29  luty 2016                 
                                                              
            TERRORYZM    TERRORYZM     TERRORYZM   TERRORYZM          
                                               ZGŁOSZENIA   CIĄG   DALSZY 
   
Dane z dnia 26 oraz 27 luty 2016  oraz  uzupełnienie danych z dnia  24- 25  luty  2016.



Sobota 27 luty 2016  
dane zebrane na trasie z Paderewskiego 4 do Chodźki i Jaczewskiego, Hirszfelda , Obywatelskiej 
oraz  okolicy. Zanotowałam następujące samochody z kierowcami pojedynczymi oraz  typowe  już 
zachowanie z prowadzonej przeciwko  mnie terrorystycznej  obserwacji .

 Przystanek  pod  blokiem  trasa linii  26 -godzina 10'10 – czarny  van Mercedes LU 6394T 
wjeżdżał  w  drogę osiedlową na Paderwskiego 4.
 LU 886 CU  godzina  10'05 nagle wyskoczył przede  mną o  szybki  uciekł  za  postojem  taksówek
w  stronę  Choin biały  podrabiana taksówka tylko z  kogutem bez oznakowania  korporacji gdy  
zbliżałam się  pobrać  rejestrację. 

 Godzina 10'25 LLE  09766  czarny  typu limuzyna  minął  mnie oraz  drugi  LU 8825 T
 Godzina  10'30 pod  p. xero przy  Hirszfelda LU 5308 zX czarny  Volswagen Passat,stał przed 
xerownią.
 Jak zwykle przede  mną w  linii 26  jechał  ambulans  na  sygnale na Jaczewskiego.
Na  przystanku  Jaczewskiego 01  czekając na  linię26  z powrotem zanotowałam;
  
 LU 32719 biały osobowy zamieniony na  furgon z napisem Roboty budowlane ( liczba robotów?), 
pod kioskiem spożywczym przy  Obywatelskiej na rogu skrzyżowania stał  te sam  typowy  dla ich 
struktury  biały model  Renault  Kangoo  osobowy z podwyższony tyłem,   LU  9447K  o 10'40,
dalej  - LU  8442V    10'45 przejechał  blaszak biały typu bus brudny  ,

dwa  czarne  LU  282912,  PO  876 SR,  na skrzyżowaniu przy  tym samym przystanku minął  mnie
dziwny  biały  mały bus z kierowcą w  granatowym  uniformie  w  pasy  czerwone i granatowe z  
napisem  ULTRA  SOUND,raczej podpięty pod  Żagiel SA

        DALEJ
Minęła mnie  także  na  rogu duża brudna  ciężarówka z  Jaczewskiego w prawo z brudną  
powiewającą  plandeką  z napisem  Kurs  prawa  jazdy  kategoria  B-C  ale bez  oznakowania  literą
L dalej  minął  mnie  LU  457SN  czarny  godzina  11'00

W czasie  jazdy z powrotem do  domu jechały za  mną trasą na  Choiny dwa te  same białe  Kangoo 
mijając  mnie na przejściu  dla pieszych  przy  przystanku przy którym jest  kilka  granatowych 
bilboardów z  reklamami,na parkingu przed  Stokrotką  stał  LUB 28480  wynajem  autokarów  tel. 
604460417 edgab@wp.pl, stary przerdzewiały mercedes  benz ,podobny lub ten  sam  bangladesz 
dla Linia  Lublin Wieruszowa, miejsc  siedzących 1+ zamazane miejsc  stojących 9.

Przed  oknami  stoi  cały czas  raczej porzucony bo cały czas nieaktywny   Alfa  Romeo  WKZ  
297NG.Sprzed  sklepu Stokrotka przy  Poczcie  Śliwińskiego 60 prysnął  ciemnozielony  bus z 
dwoma  kierowcami  gdy  podeszłam  go obejrzeć oraz  zapytać o oznakowanie  dużych  liter  ŻX  
godzina  11'20.Typowe  zachowanie zawsze  takie sami gdy  podchodzę , natychmiast następuje 
wykop , gaz do dechy i szybki  raczej paniczny odjazd jak najdalej przed siebie.

Jechałam po  raz  drugi  tym razem do  SPSK  ponieważ  moją  matkę zabrało  pogotowie  rano po 
upadku urazowym w piątek wieczorem w mieszkaniu w pokoju,  doznała  kolejnego złamania tym 
razem kości  ramienia lewego na tle zaawansowanej  osteoporozy, oraz  rozcięcia  skóry  głowy po 
przewróceniu się gdyż  ma duże  problemy z równowagą oraz chodzeniem po dwóch  świeżych 
złamaniach, z  którymi przebywała w  SPSK od  października  2015  do  6  stycznia  2016 z krótką 
przerwą .



W  czasie drugiej jazdy  w  stronę  Chodźki stał radiowóz  policyjny z  boku  za  Realem  obecnie  
Auchan przy  TP SA,  godzina  12”55 który  zniknął  gdy  jechałam  spowrotem  za  godzinę.Przed  
linią  26 jechała  tam sama  nauka jazdy  srebrny  metalik  mały  L, który  jeździł  po naszym  
osiedlu,  LU  3638L  godzina  12'55.
Minął  mnie  także po raz  kolejny ambulans przy  SPSK  LU  3813W  godzina  13'00  róg  ul.  
Gębali  i Chodźki  przy  pętli, jest tam dość nowa droga dojazdowa pod sam  pentagon, a także 
jeszcze  jeden  SOR,  należący chyba do SPSK 4.
Na  rogu Gębali przy  pętli stał  ten sam  model  Fiata  Ducato  granatowy  ZU 411  CS.
Poszłam wzdłuż  ulicy Gębali, jest tam  jak się zdaje zamaskowana  baza  tych podrabianych 
ambulansów i transportu  medycznego,  podciągnięta pod  SPSK 4.

Wjechał tam przede  mną  mały srebrny metalik jako  Transport  medyczny oznakowany  tylko  
granatowym krzyżem  tego transportu,i gdzieś  zniknął  czyli się rozpłynął.
 Nawiązać chciałam  rozmowę z  dziewczyną w  budce  przy  tym  drugim  SOR, pytałam  ją, jak 
wyglądają  ambulanse oraz  transport  medyczny, ale  udawała , że nie rozumie  pytania, że nie  
wiem odsyłała  mnie do izby  przyjęć,jest tam wjazd  a fotokomórkę.

DALEJ

LOP 28997  biały  bus typowy dla  przewozu osób  minął  mnie na  Chodźki  01 stałam  tam  chyba 
20  minut na  przystanku.
Około  12:40  45-  dwa  czarne  obstawiały dwa  parkingi przy  D  nr  3 z prawej i lewej które po 
kolei wypełzły powoli mnie  mijając mnie na  przystanku: mojej lewej  stoją  przodem do trasy  LU 
1745 B a z  prawej  LU  963 W.
LSW  24643  czarny typ limuzyna mijał  mnie  przy  przystanku. 

                                                      Dnia 1  marca  2016 
            TERRORYZM    TERRORYZM     TERRORYZM   TERRORYZM          
                             ZGŁOSZENIA   CIĄG   DALSZY     
                                                                                     
Dane z dni 28-29 luty niedziela poniedziałek.Dane z dni 28-29 luty niedziela poniedziałek.
W niedzielę pod  moimi oknami od strony Śliwińskiego 4 z widokiem na całe  skrzyżowanie był W niedzielę pod  moimi oknami od strony Śliwińskiego 4 z widokiem na całe  skrzyżowanie był 
podstawiony  bangladesz  LUB 31041  Transit  Ford  jako  Dekoracyjne  płyty z betonu podstawiony  bangladesz  LUB 31041  Transit  Ford  jako  Dekoracyjne  płyty z betonu 
architektonicznego tel. 501 694 022 , kremowy podniszczony blaszak  typu  mały bus dostawczy z  architektonicznego tel. 501 694 022 , kremowy podniszczony blaszak  typu  mały bus dostawczy z  
szybami  bocznymi zakrytymi, napisy mocno  podniszczone (miał zlecenia w niedzielę ?).Nigdy szybami  bocznymi zakrytymi, napisy mocno  podniszczone (miał zlecenia w niedzielę ?).Nigdy 
przedtem tu nie parkował. W poniedziałek  rano  lub może nawet w nocy w niedzielę już go nie przedtem tu nie parkował. W poniedziałek  rano  lub może nawet w nocy w niedzielę już go nie 
było ( po etacie?)podobnie jak  bangladeszu linii  Lublin Wieruszowa.było ( po etacie?)podobnie jak  bangladeszu linii  Lublin Wieruszowa.

PONIEDZIAŁEK po  godzinie 8  rano. PONIEDZIAŁEK po  godzinie 8  rano. 

Za  mną z  Paderewskiego jechał  te sam biały  model  Kangoo Renault lub Peugeot, skręcił z drogi Za  mną z  Paderewskiego jechał  te sam biały  model  Kangoo Renault lub Peugeot, skręcił z drogi 
osiedlowej wewnętrznej w drogę  prosto pod  pentagon i tam gdzieś  wjechał, przejął mnie  osiedlowej wewnętrznej w drogę  prosto pod  pentagon i tam gdzieś  wjechał, przejął mnie  
natychmiast ich  podrabiany ambulans , który widocznie  wyjechał z Gębali, jechał przed  linią  26 inatychmiast ich  podrabiany ambulans , który widocznie  wyjechał z Gębali, jechał przed  linią  26 i
nie  skręcił w Chodźki  do SPSK.nie  skręcił w Chodźki  do SPSK.
Przy  Chodźki oraz  Jaczewskiego 01  ( przystanek)  mijał mnie  ten sam  srebrny metalik  nauka Przy  Chodźki oraz  Jaczewskiego 01  ( przystanek)  mijał mnie  ten sam  srebrny metalik  nauka 
jazdy z  literą L  około godziny 8'30 rano  LU 5445 z napisem idrive.pl.jazdy z  literą L  około godziny 8'30 rano  LU 5445 z napisem idrive.pl.

Przy Poczcie  Polskiej przy  Obywatelskiej  skąd  wysyłałam  pisma  stały około  godziny 9 ;00  Przy Poczcie  Polskiej przy  Obywatelskiej  skąd  wysyłałam  pisma  stały około  godziny 9 ;00  
następujące   czarne samochody:   następujące   czarne samochody:   
Alfa  Romeo LU 5953 11,   Mercedes CLS 350 LU 5418F,  Mercedes  Benz  LU 3733 H,  Alfa  Romeo LU 5953 11,   Mercedes CLS 350 LU 5418F,  Mercedes  Benz  LU 3733 H,  
Grand  Renault  Espero  LU  694 CG.Grand  Renault  Espero  LU  694 CG.



Demonstracyjnie  mijał mnie ten sam pusty co w niedzielę biały brudny pasażerski bez ludzi bus z  Demonstracyjnie  mijał mnie ten sam pusty co w niedzielę biały brudny pasażerski bez ludzi bus z  
kierowcą który na mnie spojrzał,a  także  kilka  biały typu Kangoo a  ten spod  kiosku spożywczegokierowcą który na mnie spojrzał,a  także  kilka  biały typu Kangoo a  ten spod  kiosku spożywczego
okazał się własnością  właściciela  tego  kiosku. okazał się własnością  właściciela  tego  kiosku. 
Na skrzyżowaniu Wincentego Pola  przy  Biedronce jadący za   linią  13 spod Reala / Auchan  białyNa skrzyżowaniu Wincentego Pola  przy  Biedronce jadący za   linią  13 spod Reala / Auchan  biały
blaszak bus skręcił w Elsnera  nr   LB 4457.                                                                                 blaszak bus skręcił w Elsnera  nr   LB 4457.                                                                                 

PONIEDZIAŁEK PO POŁUDNIU  dwie  trasy  linią  26  tą samą drogą.PONIEDZIAŁEK PO POŁUDNIU  dwie  trasy  linią  26  tą samą drogą.
Zanotowałam: Godzina 13' 58  Zanotowałam: Godzina 13' 58  
TK 8938G  przed  Paderewskiego 10 stał ten sam szary transport  medyczny  T- 20 jakby TK 8938G  przed  Paderewskiego 10 stał ten sam szary transport  medyczny  T- 20 jakby 
porzucony, stały także  dwa  białe  dostawcze  blaszaki przed  Stokrotką,  jeden z nich wjechał na  porzucony, stały także  dwa  białe  dostawcze  blaszaki przed  Stokrotką,  jeden z nich wjechał na  
mój widok  gdy  wchodziłam na  przystanek zwany Śliwińskiego spod postoju  taksówek  na mój widok  gdy  wchodziłam na  przystanek zwany Śliwińskiego spod postoju  taksówek  na 
parking pod Stokrotkę a potem  gdy  pobrałam dwie  rejestracje czego się  raczej nie spodziewali parking pod Stokrotkę a potem  gdy  pobrałam dwie  rejestracje czego się  raczej nie spodziewali 
jeden z nich  zjechał tą samą  drogą w  lewo na parking przy administracji SM  Czechów z dwoma  jeden z nich  zjechał tą samą  drogą w  lewo na parking przy administracji SM  Czechów z dwoma  
mężczyznami   i tam  gdzieś  zniknął  bez  żadnego  transportu. Zaś  drugi zaparkował  i stał  przed  mężczyznami   i tam  gdzieś  zniknął  bez  żadnego  transportu. Zaś  drugi zaparkował  i stał  przed  
Stokrotką, Stokrotką, 

Dane  tych  pojazdów :  SPRINTER   LU 99549  biały, oraz drugi  RZ  223GA  Wolvo  stał przed  Dane  tych  pojazdów :  SPRINTER   LU 99549  biały, oraz drugi  RZ  223GA  Wolvo  stał przed  
Stokrotką i też  niedługo potem odjechał.Stokrotką i też  niedługo potem odjechał.
Godzina  15/15 z  przystanku Śliwińskiego wyjechał prawie na mnie  biały Kangoo  w  stronę pętli  Godzina  15/15 z  przystanku Śliwińskiego wyjechał prawie na mnie  biały Kangoo  w  stronę pętli  
Choiny, na trasie  do Chodźki przy  przystanku  Młodej  Polski minęły mnie  3  takie same  Kangoo Choiny, na trasie  do Chodźki przy  przystanku  Młodej  Polski minęły mnie  3  takie same  Kangoo 
jeden za  drugim, więc  mają dokładne  rozkłady jazdy.jeden za  drugim, więc  mają dokładne  rozkłady jazdy.
Z ulicy 3  Maja  wracałam z  biura  nieruchomości  około  godziny 18 tej linią  18,  i  jakieś  Z ulicy 3  Maja  wracałam z  biura  nieruchomości  około  godziny 18 tej linią  18,  i  jakieś  
towarzystwo jechało także  za  mną  jako  nauka jazdy oraz różne  być może  te same  białe  towarzystwo jechało także  za  mną  jako  nauka jazdy oraz różne  być może  te same  białe  
dostawcze. Dał się  już zauważyć brak ambulansów po moim e-mailu  z  godziny 10'14 dnia 29 lutydostawcze. Dał się  już zauważyć brak ambulansów po moim e-mailu  z  godziny 10'14 dnia 29 luty
o treści  :   widzę    białe typuo treści  :   widzę    białe typu   kangoo kangoo   liczne liczne   ambulanse ambulanse   na mojej trasie na mojej trasie    Chodźki JaczewskiegoChodźki Jaczewskiego    
inne białeinne białe   jeżdżące jeżdżące   za za   mną mną   mam mam   dane dzisiaj dane dzisiaj   nadałam nadałam   kilka kilka   listów oraz pism z Obywatelskiej  listów oraz pism z Obywatelskiej 
ww   różnych różnych   sprawach sprawach   sprawdzę sprawdzę   czy czy   doszły doszły   będę będę   dzwonić i dzwonić i   sprawdzać sprawdzać   osobiście osobiście

Ode mnie <vanguard1@vp.pl>Ode mnie <vanguard1@vp.pl>Pokaż historię
Do:poczta@abw.gov.pl <poczta@abw.gov.pl> ; skw@skw.gov.pl <skw@skw.gov.pl> ; 
sww.kontakt@mon.gov.pl <sww.kontakt@mon.gov.pl> Pokaż historię
Wysłano:29 lutego 10:14 
Temat:widzę
                                                                                                              
    NA  CZYM POLEGA  KONTRWYWIAD W POLSCE  

 Posłowie PiS Tomasz Kaczmarek i Marek Opioła 
uważają, że są bezprawnie inwigilowani przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW); 
Kaczmarek zawiadomił o tym prokuraturę. Posłowie domagają się, by w tej sprawie zebrała się 
komisja ds. służb specjalnych z udziałem premiera. Insynuowanie, że SKW mogłaby prowadzić 
nielegalne działania są pomówieniami podważającymi dobre imię służby – odpowiada SKW.  
Posłowie PiS Tomasz Kaczmarek  i Marek Opioła uważają, że są bezprawnie inwigilowani przez 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego .

-  27 lipca złożyłem zawiadomienie do prokuratora generalnego w związku z bezprawną 
inwigilacją posłów na Sejm. (...) Z informacji jakie uzyskałem, bardzo wiarygodnych, SKW 
objęła kontrolą operacyjną mnie oraz Marka Opiołę, podsłuchami. Robi to w sposób 
bezprawny, rejestrując te działania na osoby, powiem to kolokwialnie, osoby NN (nazwisko 
nieznane - red) – oświadczył na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Tomasz 
Kaczmarek (PiS). Kaczmarek i Opioła domagają się ponadto jak najszybszego posiedzenia 
sejmowej komisji ds. służb specjalnych w tej sprawie m.in. z udziałem premiera Donalda 
Tuska. Opioła poinformował, że złożył już odpowiedni wniosek do przewodniczącego 
komisji.Kaczmarek podkreślił, że poinformował o sprawie na konferencji prasowej, 



bo dziennikarze i opinia publiczna mają prawo wiedzieć, „w jaki sposób dziś wierni 
żołnierze Donalda Tuska czują się bezkarni i pozwalają sobie na bezprawną inwigilację 
posłów opozycji”. 

Dodał, że ma na myśli szefów służb specjalnych. Kaczmarek poinformował też, że otrzymał
na skrzynkę poselską e-mail z pogróżkami. 

– Mail, (...) zawiera wiadomość, która wskazuje bezpośrednio, że osoba, która była twórcą, 
jest powiązana z wojskiem, grozi mi śmiercią, jest tam informacja, że w momencie, gdy 
ustali adres mojego biura poselskiego, dokona mordu – powiedział. Jak dodał, 
poinformował o tym odpowiednie organy państwowe, w tym marszałek Sejmu Ewę Kopacz.
6.09.2012.

SKW  ŚLEDZI   POSŁÓW  z  PIS

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie bada, czy szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
generał Janusz Nosek, dyrektor Biura Pełnomocnika Ochrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
kontrwywiadu, major Łukasz Warchał oraz grupa funkcjonariuszy stworzyli związek przestępczy i 
dopuścili się między innymi fałszerstwa dokumentów oraz inwigilacji posła Kaczmarka i jego 
asystenta. 
Z materiałów, do których dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej", wynika, że postępowanie dotyczy 
przekroczenia uprawnień przez szefa kontrwywiadu i jego podwładnych. Miało ono polegać między
innymi na stworzeniu związku przestępczego i podjęciu inwigilacji posła Kaczmarka i jego 
asystenta. Postępowanie dotyczy też pozyskania na podstawie sfałszowanych dokumentów zgody 
wojskowego sądu okręgowego na zastosowanie "kontroli operacyjnej" wobec posła. Prokuratorzy 
sprawdzą także, czy kierownictwo i funkcjonariusze kontrwywiadu zmuszali groźbami żołnierzy 
wrocławskiej delegatury SKW do złożenia wyjaśnień, dotyczących kontaktów z posłem 
Kaczmarkiem, i czy nakłaniali ich do pozyskania i przekazania informacji o jego życiu prywatnym i
zawodowym. 
Pytany o doniesienia ws. śledztwa wojskowej prokuratury dot. SKW rzecznik rządu 
Paweł Graś oświadczył w środę w RMF FM, że premier ma pełne zaufanie do kierownictwa SKW.
Myślę, że postępowanie jednoznacznie odpowie, że Służba Kontrwywiadu i jej szefostwo działa 
wyłącznie w granicach prawa. Jestem o tym absolutnie przekonany, że działa w pełni w granicach 
prawa i żadne fakty takie, o których jest mowa w tym doniesieniu złożonym przez posła, nie miały 
miejsca.
 Mam nadzieję, że prokuratura to bardzo szybko wyjaśni - podkreślił Graś.  Szefa SKW powołuje i 
odwołuje, na wniosek ministra obrony narodowej, prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii 
prezydenta RP oraz Kolegium ds. Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.Do 
prokuratora generalnego wpłynęły zawiadomienia o przestępstwach popełnionych przez 
funkcjonariuszy i żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego podczas misji afgańskiej - 
informuje "Rzeczpospolita".
                                                                        
 Poseł PiS Tadeusz Kaczmarek zarzuca wojskowym m.in. tuszowanie sprawy pobicia afgańskiego 
tłumacza, a także okłamywanie posłów w odpowiedziach na interpelacje dotyczące pijaństwa wśród
żołnierzy SKW i usiłowania gwałtu, do jakiego miało dojść na terenie polskiej bazy. Kolejne 
zarzuty dotyczą wysyłania do Afganistanu osób niemających kompetencji w dziedzinie pracy 
operacyjnej. Potwierdza to były oficer SKW, który w rozmowie z "Rz" mówi, że kontrwywiad stał 
się biurem podróży i doskonałą okazją do zarobienia. Rekordziści po pół roku potrafią przywieźć 
ponad 100 tys. zł nie wykonując żadnych zadań operacyjnych.     
     

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/938576,we-wroclawiu-lezy-pieczatka-szefa-sluzby-kontrwywiadu,id,t.html?utm_medium=alz&utm_source=dziennikzachodni.pl&utm_campaign=artykul
javascript:void(0)


W dniach  następnych po 3  marca 2016 działa nadal  niższa  struktura 

w  białych samochodach  typu  osobowe  vany , busy  półciężarówki, podstawiane na osiedlu oraz  
na trasie  linii  autobusowych w  Paderewskiego ,  zaraz  uciekały gdy się zbliżałam ze żrącym  
sprayem  który cały czas  noszę ze  sobą .Była  to już znacznie  mniejsza  liczba  pojazdów ale  
jednak  były i są nadal.We  wtorek  nieco jakby  poznikały , widocznie dlatego,że  się do nich nie 
odzywałam a  może także dlatego,że  ktoś  zadziałał  poprzez  prokuraturę wojskową  albo w  CBŚ  
albo poprzez  Komendę  Główną  Policji w Warszawie lub przez  jakiś  inny organ.  Nadal  kilka  
pojazdów  wieczorem i rano demontowało obecność pod  naszymi   oknami  tą samą metodą  
wjazdu i wyjazdu, czarny Damel Taxi , jakiś  biały i srebrny metalik ,który krążył pod  oknami  
kilka  razy tak i spowrotem,zniknęły  pojazdy typu  Kangoo . W  środę w dniu 9  luty  krążył  przed 
moimi  oknami  a także za  mną  po osiedlu ''  karawan''  to jest  jakiś  fałszywy  ambulans z  literą  
P, krążył po osiedlu, gdzie ja się pojawiłam zaraz się wychylał. 
 W  tym czasie  opracowałam nowe  bardzo obszerne  zawiadomienie  o przestępstwie oraz  nową  
stronę  dla  Wydawnictwa .
                                         Sądzono,że  dam sobie spokój ale niestety !
                                                 Trafiła  kosa na  kamień!
5  marca   naprzeciwko szkoły  Wincentego Pola na  przeciwległym  pagórku stał jakiś  bus 
policyjny około godziny 14'50 gdy tamtędy przejeżdżałam  tą samą trasą  szary z niebieskimi 
napisami  policyjnymi ale  nawet  jeśli to  był  jakiś patrol  to już  było dawno po czasie , o 
godzinie  16'10 już  tego  patrolu tam nie było.Tego samego  dnia podstawiono jeszcze 
prowokacyjnie  wielką  ciężarówkę nazistowską  najpierw przed moimi oknami  na rogu  przy 
trzepaku osiedlowym a  potem pod  blokiem  przy Śliwińskiego 4  , trochę  dziwne  miejsce jak  na
takie  pojazdy na samym rogu  przy  alejce osiedlowej przy  wejściu do  bloku  oraz  przy 
lekarzach rodzinnych   mojej matki Mak Medzie dr Walickiej , stała tam  ta ciężarówka  jeszcze w 
nocy około 22-giej ,  nie wiem kiedy zjechała gdyż poszłam spać.Jeszcze  jeździły za  mną jakieś 
pojedyncze  białe  busy ,  bo miałam takie  wrażenie  które mnie zawsze  nie zawodzi.Kilka razy 
przejechały po osiedlu inne małe  patrole ,( podstawione chyba  przez  CBŚ po pismach do nich  , 
może raz  na dzień, ale  raczej  tylko dla pozorowania ,gdyż nikt z tych patroli nie wysiadał, nie 
sprawdzał  rejestracji ani  terenu , tak jak ja o robiłam.

 Po wniesieniu kilka dni  później zawiadomienia o  przestępstwie do  Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej  jak tez  Garnizonowej w  Lublinie i do  innych  organów wg wykazu w tym 
zawiadomieniu, jakoś  nagle wszystko się  ucięło, zniknęły wszystkie  pojazdy  biorące udział w 
tej  akcji, nie jeździły za  mną ani żadne  kangury ani białe ani granatowe ani czarne ani  też 
ambulanse,  jak też  zniknęły podstawiane taksówki i różne bangladesze, ustały różne głuche 
telefony, poznikali  dosłownie wszyscy przebrani w  maski żebracy  na rowerach i chodzący  
pieszo na mój widok  , przede  mną i za  mną  co świadczy o tym,że  gdyby  mieszkali w okolicy  
byliby widoczni  na co dzień, być  może, że  skończył się w  tym czasie   rozładunek  pentagonu 
czechowskiego  albo z powodu  tego zawiadomienia nastąpiło wycofanie struktury z  terenu  nie 
tylko z Czechowa  ale także z  centrum  miasta.

                                             CIĄG DALSZY JEDNAK  BYŁ 

OPIS  DZIAŁAŃ     TERRORYSTYCZNYCH   WSZCZĘTYCH   PONOWNIE   
                                            W DNIU  14 i 15  kwietnia  2016 

O godzinie  około  19'40 w czwartek wieczorem zauważyłam  przyczajony  pod drzewem przy  
trzepaku  na rogu  Paderewskiego  oraz  Śliwińskiego  czarny van  który stał tam kilka  godzin. 



Zaraz  potem  zmieniał  go inny czarny samochód ,  kilka  minut  później  wjechał  obok niego w 
drogę wewnętrzną   czarny osobowy  nie van, typowa  limuzyna, stanął za  tym  vanem  
sygnalizując  światłami,  potem van odjechał a  ten drugi samochód  podjechał  tylko  na róg  
Śliwińskie  4  przy NZOP  MAK MED  skąd  zawrócił i zjechał  tą  samą  metodą  jak w  lutym  i 
na początku  marca w  lewo  czyli w stronę szkoły , skąd  przez  ponad  dwie  godziny  krążyły  mi 
pod oknami  trzy  lub cztery  czarne samochody , te same  modele,  przejeżdżając  obok rogu  bloku
Paderewskiego 4 z  piskiem  opon, dając  mi do zrozumienia  że  nie zapomnieli  o mnie, stali  wg 
danych  na moje odręcznej  mapce  na tyłach  drugiego dużego  parkingu osiedlowego  na 
włączonych światłach ,  potem zmieniali się  cały czas krążąc  przez  oknami mieszkania.Podobnie  
ta  sama  tak zwana nazistowska   ciężarówka nie oznakowana, z czerwoną naczepą z przodu i    
szarą  plandeką  bez napisów,  kilkakrotnie  podjeżdżała  jak poprzednio   parkując  na rogu  przed  
oknami na widoku  albo na rogu  przy  Mak Medzie,  przy  czym  samochody dostawcze  mają  
przeważnie  oznakowanie na bokach  i tyłach  napisy  nazwy  działalności   jak też  adresy telefony 
i emaile.

 Trzy dni  wcześniej  ta  sama ciężarówka  wjechała  dosłownie  na moich oczach w  tę samą  drogę 
wewnętrzną  potem  zakręciła  i wyjechała  podjeżdżając pod  Stokrotkę  na  tyły   pawilonu i tam 
stała  jakiś  czas  a potem zjechała bez  otwierania  drzwi i bez podnoszenia  plandeki.   
W  dniu  14  kwietnia wieczorem także  widziałam  dwa  lub nawet  trzy białe  samochody typu 
kangoo  między  tymi czarnymi, więc  ta demonstracja  była  na  pewno  z góry  zaplanowana. 

Ponieważ mam drukarkę w  domu i nie jeździłam od  kilku tygodni do  punktu   xero  przy  
Hirszfelda  jak poprzednio, a  wbrew  moim zapowiedziom  portal strony wydawnictwa  nie ukazał 
się  1  kwietnia  agenci  uznali, że   wprowadziłam  ich  w  błąd  tymi danymi  i  chcieli   mnie 
wciągnąć  w ich działania .  Drukarkę  miałam  także  cały czas  poprzednio  ale  je nie  używałam  
z powodu  braku firmowych  tonerów  w   hurtowni a  poza  tym  codziennie  sprawdzałam  trasę   
do Chodźki  i Jaczewskiego  jak też do  centrum miasta  w czasie  obławy na mnie. 

15 kwietnia po wysłaniu długiego  emaila do  ABW  SKW SWW po południu zrobiłam obchód 
przed  blokiem po osiedlu , w celu spisania  rejestracji czarnych  samochodów i ewentualnie 
innych,o godzinie 17'29  spisałam  Audi  LU 849 EE przed  moją  klatką,  Leon LU  135 CS,  Golf  
LU  449 AP oraz  Vectra  SG 4784 J, potem  poszłam na  parking  przed Stokrotkę  pobrać inne  
rejestracje, stamtąd  wróciłam  przed  blok Śliwińskiego 4 sąsiadujący z  naszym  blokiem, na rogu  
a przeciwko  trzepaka  i kontenera  stał Saab  LU 6198T ,  nagle  do niego  podbiegł  zza  mnie  
kierowca  ,dość  głośno  powiedział  przestraszony  :'
 Co tu  się dzieje  '- potem wszedł do  samochodu  schylił głowę  abym  go nie zobaczyła pod 
kierownicę, udawał, że  spaceruję,  poszłam wzdłuż  parkingu  przejrzeć  inne  czarne  samochody, 
wtedy   kierowca  Saaba  zjechał  wolno w kierunku drogi zakręcającej w  stronę  kościoła 
i Szpinalskiego , jakieś  50 m ode  mnie , na zakręcie nawet stanął  przyglądając  mi się,  
skierowałam  kroki w jego stronę  i szybko nawiał.  

Następnie  przeszłam  cały drugi parking na przeciwko  Stokrotki  na tyłach  supermarketu, potem 
w stronę  szkoły  gdzie  stało  dużo  samochodów  rodziców, zawróciłam,  sprawdziłam  ten duży  
parking z wjazdem od  strony drogi do szkoły, gdzie  chowali się  agenci, potem  poszłam drogą w 
kierunku  Szpinalskiego,  i znowu  następny agent nawiał, rejestracja LU 6328 Y o  17'54  , stał 
przy wejściu  przy  bramie  szkolnej, gdy zobaczył mnie idącą z  długopisem i kartkami papieru, 
szybko dał gazu  i odjechał w stronę  wylotu Szpinalskiego, w drogę wewnętrzną  która jest drogą  
równoległą do  nowej  trasy przelotowej Zelwerowicza , z wjazdem w Zelwerowicza na poziomie  
Bobolanum przy  naszej  parafii jakieś  100 m od  wylotu. 



Przy  szkole  parafialnej z  boku  stał samochód  Utylimed  należący do służb komunalnych  Citroen
Jumper biały  buz  oznakowany   jako taki  LU 7742S  tel.  81- 441 53 08. 

Wieczorem  już  zapanował  spokój pod  moimi  oknami, nie widać  było żadnych krążowników, 
które  najwidoczniej  były  nasłane  przez  Agencje Wywiadu  ABW tak jak poprzednio, poza  tym, 
zapewne  poskutkował  mój e- mail  TYLKO do  ABW w Warszawie, oraz dane załączone do  tego 
emaila, wysłane  tylko  tym razem do ABW  aby sprawdzić  dalsze  reakcje.  Ze  zdarzenia  pod  
moim  blokiem sporządziłam  dwie  mapki ,  zamieszczone  poniżej.  Stwierdziłam  także,że  ani 
Centralne Biuro Śledcze w Lublinie ani  Komenda   Miejska  Policji  nie  zainteresowali się  nawet  
tym  transportem medycznym stojącym tak długo w  tym samym miejscu na  tym samym parkingu 
przed  Paderewskiego 10,  obejrzałam  ten samochód, T 20,podrobiony   jako  transport  medyczny, 
w środku  strasznie  brudny , widać że  służył  do innych celów, i  stoi tam cały czas  bez 
oznakowania  kolumny transportowej. Ponieważ  ostatni  email  wysłałam  tylko do ABW z 
pominięciem  SWW i SKW   więc się wycofali  nie chcąc  dostarczać mi dowodu  że to  oni stali  
od początku za  całą akcją.

  
18 kwietnia 2016 

Dalszy ciąg jednak  nastąpił,zapewne z powodu nie wykonania  brudzenia samochodów co 
zapowiedziałam  kilka dni  wcześniej.  W dniu 18  kwietnia  w  poniedziałek o godzinie  około  
10'23  miała  miejsce  następując  akcja  czyli  bezprawne  działania  operacyjno rozpoznawcze  
ABW  I SWW;na parkingu przed  Stokrotką  stały czarne samochody  które  zaczęłam spisywać, 
jako pierwsza   Skoda  Superb  LU  788AA z  kierowcą,  zaraz  potem wjechał  chyba sam szef AW 
lub ABW  czarnym  Megane  WI  4160 S , ale na  mój widok  gdy ostentacyjnie spisywałam  
rejestracje  obserwując  wszystkie samochody  oraz  ludzi,  zaczął się  wycofywać, był  to  
prawdopodobnie ten sam  megane  który  stał na światłach za  przystankiem  Śliwińskiego  przed  
kioskiem  spożywczym  oraz  sklepikiem z xero  przy  tym kiosku w  dół po  schodkach przy  
samym  przystanki gdzie  często  zachodzę po  papier  albo pasmanterię 
 lub  artykuły piśmiennicze,  następnie wjechał znany  mi już  uprzednio z  osiedla ten same  
srebrny  metalik   LU  4190 M Renault  Traffic  bus,  wysiadł z  niego jakiś  obszemłany facet w  
niebieskich  tandetnych  tenisówkach dżinsach i  niebiesko  granatowej  kurtce  wiatrówce, szybko 
podszedł do  Megane oraz  skody  między  nimi, kierowcy  się  wymienili  między  sobą  gdy  
spisywałam na  tyłach  będąc  niewidoczną  rejestrację  busa, potem szybko  odjechała z szefem 
wywiady Skoda  został  Megane   z  tym  agentem, widział  mnie, palił  papierosa,  patrzył  na we  
na mnie  gdy  go specjalnie  ze  wszystkich  stron  ostentacyjnie obchodziłam  i  obserwowałam, był
wyraźnie  nerwowy, pobrałam jeszcze  jedna  rejestrację  czarnego  samochodu LU 716 CW  który 
zaczął zjeżdżać  gdy  zaczęłam  mu się  przyglądać,   kierowcą  był  facet z brodą w swetrze w  
kratę, weszłam do  sklepu  po zakupy i w tym czasie  Megane  odjechał.

W  drugim e-mailu  nadałam  cały długi  materiał o  historii  ABW oraz  wywiadu oraz  ośrodka w  
Kiejkutach a  wieczorem pomalowałam  kilka samochodów załączając  kartkę z  informacją  dla 
właścicieli.

                                   E- MAIL  do poczta@abw.gov.pl
Rano  19  kwietnia o godzinie   8:30  podjechała  ta sama  ciężarówka  RENAULT zwana  przeze  
mnie  nazistowską z  warszawską rejestracją WE  898  JJ  Master  Renault  Gruau   samochody 
zmodyfikowane ,  wyszłam z mieszkania  akurat wyszedł  także  kierowca  gdy spisałam  rejestrację
i powiedziałam  mu  że  parkuje  niewłaściwie na samym  rogu  ( tym samym przez  moimi  
oknami) ponieważ  jest to  parking dla samochodów osobowych, na to ten facet dość  otyły, że  on 
tu mieszka  przy  Śliwińskiego 4  , oraz,że  jest to samochód osobowy do  3,5  tony i że  robi remont
mieszkania ale  ani razu nie otworzył  nawet  plandeki  niczego nie wnosił  ani  nie wynosił.  



Track  stał cały czas  na rogu, kierowca  wszedł do  bloku ale  jak wcześniej  zauważyłam z  tego 
bloku wychodzili różni  poprzebierani  żebracy z czego wniosek, że jest tam jaka  baza ,  gdyż  wg 
danych  o ciężarówkach tego typu Renault nie jest  samochodem osobowym.  

                                                       CZEPILI SIĘ   MNIE  PONOWNIE  

    6  czerwca  20166  czerwca  2016

Wypełzły robaki Mossadowskie  lub SKW  SWW  ABW  co na jedno  wychodzi. Wypełzły robaki Mossadowskie  lub SKW  SWW  ABW  co na jedno  wychodzi. 

Od  rana  były podstawione i gdy  jechałam do  centrum do  oddziału 11  Banku PKO BP  około  Od  rana  były podstawione i gdy  jechałam do  centrum do  oddziału 11  Banku PKO BP  około  
godziny 14- tej rozwiązać  umowę  konta  Aurum , trasą  26  jechał za  mną fałszywy radiowóz godziny 14- tej rozwiązać  umowę  konta  Aurum , trasą  26  jechał za  mną fałszywy radiowóz 
policyjny  jakiś  mały, przy Jaczewskiego tą samą metodą  pilotowania  przejął  mnie  ambulans,  policyjny  jakiś  mały, przy Jaczewskiego tą samą metodą  pilotowania  przejął  mnie  ambulans,  
gdy  wysiadłam na przystanku przy  3  Maja  prawie na rogu z  Krakowskim  Przedmieściem vis a  gdy  wysiadłam na przystanku przy  3  Maja  prawie na rogu z  Krakowskim  Przedmieściem vis a  
vis  hotelu Grand  dawna  Lublinianka,  ambulans zawrócił na postoju przed  hotelem pojechał w  vis  hotelu Grand  dawna  Lublinianka,  ambulans zawrócił na postoju przed  hotelem pojechał w  
prawo w Kołłątaja,  prawo w Kołłątaja,  
 poszłam za  nim, przed  gmachem Poczty  Głównej  przy z budowie  Budimexu stał w  poszłam za  nim, przed  gmachem Poczty  Głównej  przy z budowie  Budimexu stał w 
niedozwolonym miejscu widokowym biały  pół van z  dorobionym   niebieskim napisem  niedozwolonym miejscu widokowym biały  pół van z  dorobionym   niebieskim napisem  
TVP,ostentacyjnie  przyglądałam się  temu pojazdowi,podeszłam  bliżej,weszłam w  Kołłątaja  TVP,ostentacyjnie  przyglądałam się  temu pojazdowi,podeszłam  bliżej,weszłam w  Kołłątaja  
potem  poszłam do  Banku. Po jakichś  20  minutach  wyszłam z  oddziału  banku,ten sam  potem  poszłam do  Banku. Po jakichś  20  minutach  wyszłam z  oddziału  banku,ten sam  
ambulans  wyjechał z  Krakowskiego i skręcał 3 Maja i skręcił w  Krakowskie  przedmieście, ale  ambulans  wyjechał z  Krakowskiego i skręcał 3 Maja i skręcił w  Krakowskie  przedmieście, ale  
tłok na drodze zatrzymał go przed  bramą nr  39,  wyraźnie usiłował  tłok na drodze zatrzymał go przed  bramą nr  39,  wyraźnie usiłował  uciecuciec, ale korek  bo  , ale korek  bo  
zablokował; cały czas  chodziłam z  dużą  białą  kartką i długopisem ,  celowo  zaczęłam  szybko  zablokował; cały czas  chodziłam z  dużą  białą  kartką i długopisem ,  celowo  zaczęłam  szybko  
biec w  kierunku  tego  ambulansu, kierowca  widział  mnie,  był sam w  koszuli w  kratę biec w  kierunku  tego  ambulansu, kierowca  widział  mnie,  był sam w  koszuli w  kratę 
granatową,  raczej  duży i  przy kości, około  ponad  4o lat,  stałam  mu na oczach spisując tablice, granatową,  raczej  duży i  przy kości, około  ponad  4o lat,  stałam  mu na oczach spisując tablice, 
zaglądałam  mu do środka, nie miał  jak odjechać bo był zablokowany, wiedział że go widzę i że zaglądałam  mu do środka, nie miał  jak odjechać bo był zablokowany, wiedział że go widzę i że 
wiem co  tam robił,  fałszywy ambulans LU 663CM  Vivano  Triomed  CDTT  Opel, gdy  ruch  wiem co  tam robił,  fałszywy ambulans LU 663CM  Vivano  Triomed  CDTT  Opel, gdy  ruch  
ruszył  pojechał prosto.  Ratownicy   Triomedu zawsze  jeżdżą w  jaskrawych  pomarańczowych ruszył  pojechał prosto.  Ratownicy   Triomedu zawsze  jeżdżą w  jaskrawych  pomarańczowych 
kombinezonach i nie jeden  kierowca ale  zawsze  dwóch lub nawet  trzech. kombinezonach i nie jeden  kierowca ale  zawsze  dwóch lub nawet  trzech. 
Zawróciłam  przed siebie  chcąc  spisać  samochód z  napisem  TVP ale an mój widok  wyjechał  Zawróciłam  przed siebie  chcąc  spisać  samochód z  napisem  TVP ale an mój widok  wyjechał  
szybko zza  barierek  budowlanych. szybko zza  barierek  budowlanych. 

Dalej także  były sceny  filmowe : Dalej także  były sceny  filmowe : 
poszłam  celowo  wzdłuż  wielkiego  gmachu  Poczty Polskiej, wiedząc,że  będę  ciągnąć  ogony   i poszłam  celowo  wzdłuż  wielkiego  gmachu  Poczty Polskiej, wiedząc,że  będę  ciągnąć  ogony   i 
tak się stało.                                                                                                                                            tak się stało.                                                                                                                                            

Przy  Krakowskim  29 stał zamaskowany  Solid  Security  Renault  Master  WOT  7 W 66.Przy  Krakowskim  29 stał zamaskowany  Solid  Security  Renault  Master  WOT  7 W 66.
Za  Hotelem  Europa  weszłam w Zieloną, gdzie  stał  przyczajony  Konsalnet  biały Sprinter WI  Za  Hotelem  Europa  weszłam w Zieloną, gdzie  stał  przyczajony  Konsalnet  biały Sprinter WI  
939 EC, na mój widok  wyjechał z  bramy naprzeciwko  zakładu  foto  biały  kangur  LU  582AF 939 EC, na mój widok  wyjechał z  bramy naprzeciwko  zakładu  foto  biały  kangur  LU  582AF 
przyspieszył gdy go spisywałam, z  Zielonej skręciłam w Świętoduską  poszłam w dół do przyspieszył gdy go spisywałam, z  Zielonej skręciłam w Świętoduską  poszłam w dół do 
Wodopojnej , przeszłam  przez  róg  targowy w dół Lubartowską do sklepu z  butami,  wyszłam ze  Wodopojnej , przeszłam  przez  róg  targowy w dół Lubartowską do sklepu z  butami,  wyszłam ze  
sklepu, i zauważyłam ,przez  bramę że w podwórko  nr 18  zaczął wjeżdżać   bus  blaszak, sklepu, i zauważyłam ,przez  bramę że w podwórko  nr 18  zaczął wjeżdżać   bus  blaszak, 
i tam chciał zaparkować,  więc  weszłam  ostro  i szybko w  tę bramę, na mój widok  blaszak  zacząłi tam chciał zaparkować,  więc  weszłam  ostro  i szybko w  tę bramę, na mój widok  blaszak  zaczął
się wycofywać z  zamiaru  parkowania i zaczął  uciekać, tablica  LU  187 EE  , fałszywe się wycofywać z  zamiaru  parkowania i zaczął  uciekać, tablica  LU  187 EE  , fałszywe 
oznakowanie  Zegarmistrz Lubartowska  14, srebrny metalik  , oznakowanie  Zegarmistrz Lubartowska  14, srebrny metalik  , 
czarne zakryte  szyby,  van,  było to  około  około  14:41.czarne zakryte  szyby,  van,  było to  około  około  14:41.

Z  przystanku  Podzamcze udało mi  się  wskoczyć do stojącego  autobusu nr  18 i  pojechałam do Z  przystanku  Podzamcze udało mi  się  wskoczyć do stojącego  autobusu nr  18 i  pojechałam do 
domu obserwując  ogony.domu obserwując  ogony.

Doszłam do wniosku że  trzeba  będzie  kupić  jakąś  broń. Doszłam do wniosku że  trzeba  będzie  kupić  jakąś  broń. 



Po przyjeździe do  domu,wzięłam  duży  tasak do  mięsa  i poszłam na obchód  okolicy i miałam  Po przyjeździe do  domu,wzięłam  duży  tasak do  mięsa  i poszłam na obchód  okolicy i miałam  
rację. Na tyłach pawilonu   przy  targowisku  przy  administracji osiedla stały  duży  blaszany rację. Na tyłach pawilonu   przy  targowisku  przy  administracji osiedla stały  duży  blaszany 
jaskrawo żółty  van blaszak oraz  mniejszy  biały oznakowany jako  Global  Logistic które  zjechałyjaskrawo żółty  van blaszak oraz  mniejszy  biały oznakowany jako  Global  Logistic które  zjechały
gdy  zaczęłam  je  oglądać i przechodzić  obok  nich.gdy  zaczęłam  je  oglądać i przechodzić  obok  nich.

Żółty  pojechał w stronę zajezdni czyli skręcił w lewo a  zanim zaraz  ten  biały.  Poszłam w stronę  Żółty  pojechał w stronę zajezdni czyli skręcił w lewo a  zanim zaraz  ten  biały.  Poszłam w stronę  
zajezdni ,  gdzie stał  jeszcze  jeden  mniejszy żółty z  czerwoną  linią w poprzek,  gdy zaczęłam  zajezdni ,  gdzie stał  jeszcze  jeden  mniejszy żółty z  czerwoną  linią w poprzek,  gdy zaczęłam  
podchodzić, kierowca zamknął  otwarte  drzwi  i zaczął  zjeżdżać więc  wyjęłam z  torby tasak  i  podchodzić, kierowca zamknął  otwarte  drzwi  i zaczął  zjeżdżać więc  wyjęłam z  torby tasak  i  
pomachałam  mu i tak machając  tasakiem  wracałam aleją  przy  trasie czechowskiej  aby mnie pomachałam  mu i tak machając  tasakiem  wracałam aleją  przy  trasie czechowskiej  aby mnie 
wszyscy widzieli. wszyscy widzieli. 

Na   parkingu  przed Stokrotką  stał  czarny luksusowy  Porsche  który zaczął się  nerwowo Na   parkingu  przed Stokrotką  stał  czarny luksusowy  Porsche  który zaczął się  nerwowo 
zachowywać  gdyż zaczęłam  do  oglądać  obchodzić i spisywać. Stal przodem do  wyjazdu.Nr  WBzachowywać  gdyż zaczęłam  do  oglądać  obchodzić i spisywać. Stal przodem do  wyjazdu.Nr  WB
968 OH  kierowca  łysy w okularach szczupły  około  36 lat.968 OH  kierowca  łysy w okularach szczupły  około  36 lat.

Potem miała  miejsce  tak scena:Potem miała  miejsce  tak scena:
kierowca  ten oznakowany jakimiś  jaskrawymi  bransoletkami, zaczął  powoli  wyjeżdżać i skręcił kierowca  ten oznakowany jakimiś  jaskrawymi  bransoletkami, zaczął  powoli  wyjeżdżać i skręcił 
w  prawo w  stronę  skrzyżowania z  kontenerem,szlam  za nim  trop w trop  co widział  i był z tego w  prawo w  stronę  skrzyżowania z  kontenerem,szlam  za nim  trop w trop  co widział  i był z tego 
powodu  nerwowy. powodu  nerwowy. 

Skręcił w lewo na parking  przy Śliwińskiego 4, udawał że  parkuje  przed  blokiem  między  Skręcił w lewo na parking  przy Śliwińskiego 4, udawał że  parkuje  przed  blokiem  między  
samochodami  ale  szłam za  nim cały czas  zagradzając  mu drogę, nie zaparkował  tylko zaczął  samochodami  ale  szłam za  nim cały czas  zagradzając  mu drogę, nie zaparkował  tylko zaczął  
wyjeżdżać spowrotem,  szłam dalej  za  nim krok w  krok, stawał i jechał  powoli nie wiedział co wyjeżdżać spowrotem,  szłam dalej  za  nim krok w  krok, stawał i jechał  powoli nie wiedział co 
zamierzam, skręcił ponownie w  prawo w stronę  Stokrotki, zaczęłam  biec  za nim  alejką,  stanął  zamierzam, skręcił ponownie w  prawo w stronę  Stokrotki, zaczęłam  biec  za nim  alejką,  stanął  
przy  wyjeździe z  parkingu, więc  podeszłam do  niego  i mu pokazałam  palec  fuck, otworzył przy  wyjeździe z  parkingu, więc  podeszłam do  niego  i mu pokazałam  palec  fuck, otworzył 
drzwi  więc  go pytam co tu robi i dlaczego tak  kołuje, wyraźnie  był zmieszany, bredził że  czeka drzwi  więc  go pytam co tu robi i dlaczego tak  kołuje, wyraźnie  był zmieszany, bredził że  czeka 
na  żonę w sklepie, ja na to, że kłamie,dosłownie  mu powiedziałam że  ja się zapamiętam  ty  na  żonę w sklepie, ja na to, że kłamie,dosłownie  mu powiedziałam że  ja się zapamiętam  ty  
pierdolony agencie, nagle  podbiegła  agentka i na pewno  była to agentka  gdyż  powiedziała  pierdolony agencie, nagle  podbiegła  agentka i na pewno  była to agentka  gdyż  powiedziała  
głośno : czego ona chce  - nie  o co  pani  chodzi ,więc się zdradziła tym  jakimś  przestrachem. głośno : czego ona chce  - nie  o co  pani  chodzi ,więc się zdradziła tym  jakimś  przestrachem. 
Czekała widać na mnie w sklepie i musiała   mnie znać skoro  tak się wyraziła  o mnie.Czekała widać na mnie w sklepie i musiała   mnie znać skoro  tak się wyraziła  o mnie.

Poszłam do domu na chwilę zebrać  myśli i postanowiłam  jeszcze  pochodzić w  tym toporkiem. Poszłam do domu na chwilę zebrać  myśli i postanowiłam  jeszcze  pochodzić w  tym toporkiem. 
I dobrze się stało gdyż przy ścianie   Stokrotki na pasażu między   sklepami stał wysoki chudy w  I dobrze się stało gdyż przy ścianie   Stokrotki na pasażu między   sklepami stał wysoki chudy w  
okularach  agent  ubrany na granatowo wysoki z komórką , rozmawiał przez  telefon dość  głośno i okularach  agent  ubrany na granatowo wysoki z komórką , rozmawiał przez  telefon dość  głośno i 
nawet  gdy go mijałam powiedział do kogoś: nawet  gdy go mijałam powiedział do kogoś: - o idzie właśnie ta  pani..- o idzie właśnie ta  pani..
więc  już wiedziałam że  tam czatował.więc  już wiedziałam że  tam czatował.

Wyjęłam  toporek na  jego   oczach, weszłam do  znajomego pana rzemieślnika  udając, że  mam  Wyjęłam  toporek na  jego   oczach, weszłam do  znajomego pana rzemieślnika  udając, że  mam  
sprawę, za chwilę  wyszłam z  toporkiem,  wyjęłam  telefon i przez  jakieś  15  minut  obchodziłam sprawę, za chwilę  wyszłam z  toporkiem,  wyjęłam  telefon i przez  jakieś  15  minut  obchodziłam 
tego agenta  rozmawiając  bardzo  głośno  mówiąc  do  kogoś, że  jestem  cały czas  znowu tego agenta  rozmawiając  bardzo  głośno  mówiąc  do  kogoś, że  jestem  cały czas  znowu 
namierzana i  że  łażą za  mną, że muszę się  uzbroić po  zęby, że siekiera i  noże  to świetne  namierzana i  że  łażą za  mną, że muszę się  uzbroić po  zęby, że siekiera i  noże  to świetne  
narzędzia, jak też, że  muszę  kupić gdzieś nawet na czarnym  rynku   ostrą  broń , bo więcej  nie narzędzia, jak też, że  muszę  kupić gdzieś nawet na czarnym  rynku   ostrą  broń , bo więcej  nie 
będę się  certolić z  tymi wrzodami, a   ostrym tasakiem  najlepiej  jest  odrąbać coś  komuś,  agent  będę się  certolić z  tymi wrzodami, a   ostrym tasakiem  najlepiej  jest  odrąbać coś  komuś,  agent  
także  udawał że  z kimś  rozmawia  lub rozmawiał i zdawał  relację  i na pewno  słuchał  instrukcji.także  udawał że  z kimś  rozmawia  lub rozmawiał i zdawał  relację  i na pewno  słuchał  instrukcji.
Wygląd  dość  wymięty, miał  jakąś  aktówkę w  ręce, cały czas  stał gdy  tam chodziłam wokół  Wygląd  dość  wymięty, miał  jakąś  aktówkę w  ręce, cały czas  stał gdy  tam chodziłam wokół  
niego i rozmawiał przez  telefon, znam  wszystkich  ludzi  tam pracujących i  nigdy takiego  niego i rozmawiał przez  telefon, znam  wszystkich  ludzi  tam pracujących i  nigdy takiego  
przedtem w  granatowym  ubiorze nie widziałam. przedtem w  granatowym  ubiorze nie widziałam. 

Muszą to przecież być Polacy gdyż  mówią normalnie po polsku.Muszą to przecież być Polacy gdyż  mówią normalnie po polsku.



Przed wejściem  do  Stokrotki  chyba zrobił mi zdjęcie  ukrytą   kamerą w  krawacie  jakąś  szpilką, Przed wejściem  do  Stokrotki  chyba zrobił mi zdjęcie  ukrytą   kamerą w  krawacie  jakąś  szpilką, 
stanął nagle  całym przodem do  mnie z  tym  krawatem,więc  na cały  głos  zaczęłam  mówić  przezstanął nagle  całym przodem do  mnie z  tym  krawatem,więc  na cały  głos  zaczęłam  mówić  przez
telefon że muszę się wybrać do fryzjera i zmienić  wygląd, że  będę teraz robić  zdjęcia  telefon że muszę się wybrać do fryzjera i zmienić  wygląd, że  będę teraz robić  zdjęcia  
wszystkiemu co  stoi i się  rusza  oraz  jeździ, agent słyszał  to wyraźnie , prawie, że  krzyczałam. wszystkiemu co  stoi i się  rusza  oraz  jeździ, agent słyszał  to wyraźnie , prawie, że  krzyczałam. 
Poszłam do  domu po  drugi telefon z aparatem  gdy wróciłam za  kilka  minut  około  16.15  już  goPoszłam do  domu po  drugi telefon z aparatem  gdy wróciłam za  kilka  minut  około  16.15  już  go
nie  było, ale  pochodziłam  jeszcze wokół i ostentacyjnie robiąc  zdjęcia. W  dalszym ciągu stał  i nie  było, ale  pochodziłam  jeszcze wokół i ostentacyjnie robiąc  zdjęcia. W  dalszym ciągu stał  i 
stoi ten sam  porzucony transport  medyczny  przed  Paderewskiego 14, oraz  obok porzucona  stoi ten sam  porzucony transport  medyczny  przed  Paderewskiego 14, oraz  obok porzucona  
fałszywa  taksówka z przebitymi  oponami oznakowana  tylko  na niebiesko  numerem   taxi fałszywa  taksówka z przebitymi  oponami oznakowana  tylko  na niebiesko  numerem   taxi 
bez  koguta  bardzo  brudna  i  nie  było  jej  tam przedtem. Może  to była jakaś  przestarzała bez  koguta  bardzo  brudna  i  nie  było  jej  tam przedtem. Może  to była jakaś  przestarzała 
prowokacja, żebym zaczęła pisać do ABW  i SKW.prowokacja, żebym zaczęła pisać do ABW  i SKW.
                                                
   Moja akcja powiodła  się, tym razem agenci zniknęli już raz na zawsze.   Moja akcja powiodła  się, tym razem agenci zniknęli już raz na zawsze.

Zdjęcia sprzed  mojego bloku,  skrzyżowanie  tuż  przy rogu bloku na którym najwięcej się działo.Zdjęcia sprzed  mojego bloku,  skrzyżowanie  tuż  przy rogu bloku na którym najwięcej się działo.

Wjazd przed  moimi  oknami  na Śliwińskiego 4 

Mój blok oraz  park przed  blokiem I piętro jest zasłonięte  drzewami z brzegu na dole

Na koniec  jeszcze  uzupełnię,że  można  odnieść  wrażenie z  tego opisu i relacji, że  nic takiego się
nie działo specjalnego, żadnego  Rambo nie  było  ani  Jamesa  Bonda, czyli,że  ja  przesadzam,  
ktoś  tam  pojeździł, jakieś  nieznaczne  ruchy, ja  pisałam w e- mailach  do prześladowców  bzdury 
i wstawiałam  kit, w   sumie  dałam  sobie  radę i  taka  tam  akcja. Ale  prawda jest taka,że ja 
wiedziałam w  kim mam do czynienia,  i mogłam się  spodziewać najgorszego, przecież  nikt nie 
reagował na  moje zgłoszenia  ! W  Polsce  nikt nie dostaje  pozwolenia na  broń  tak jak w  USA,  
to nie są amerykańskie  filmy akcji z wybuchami i pościgami. Gdyby akcji nie  było,  to  wszyscy 
adresaci z  organów  napisaliby do mnie, że  żadnej  takiej akcji  nie prowadzono i że mam 
halucynacje  lub coś zmyślam. 

 A  tak się nie  stało.  

Było to dla mnie  ogromne napięcie  do granic  wytrzymałości  prawie,  tyle  tygodni inwigilacji i 
silnej  obstawy  krok w krok, na pewno  nie było to  przyjemne z  ciężko chorą  matką w środku. W 
dodatku  przecież  ja się znalazłam w  takiej  sytuacji  po raz pierwszy w  życiu, nie wiedziałam  co 
mam robić i  jak się zachowywać,   liczyłam na  jakąś  pomoc z  CBŚ  lub z Prokuratury  ale się 
zawiodłam. 



Cały czas  milczenie  i cały czas  silna  inwigilacja, która nie wiem  co  miała na  celu. Ja odnosiłam
wrażenie,że  akcja  ta została zmontowana w  oparciu o inne dane  o mnie,  przedstawione polskim  
agentom z  CBŚ   jako  fałszywe, a potem do  akcji potem  wkroczyli   już inni ludzie,  ze  stałej  
struktury i dlatego nie  udzielano mi  żadnej odpowiedzi. 

Struktura operacyjna Mossadu wygląda następująco.

Katsa: oficer operacyjny Mossadu kieruje pracą podległych mu agentów. Na początku lat 90. 
działało tylko około 35 katsa. Chociaż formalnie Polska i Izrael to sojusznicy katsa działają na 
terytorium Polski. Katsa oprócz kadrowych agentów Mossadu i pozyskanych współpracowników 
korzystają z pomocy diaspory żydowskiej. Wyróżnia się następujące formy współpracy:
Sayanim: wyraz pochodzący od hebrajskiego słowa lesayeah, oznaczającego „pomagać”. 
  Tak nazywani są Żydzi, którzy oddają Mossadowi niewielkie przysługi. Nie pobierają za nie 
pieniędzy. Korzystanie z ich usług jest obwarowane w regulaminie Mossadu kilkoma warunkami. 
Nie korzysta się np. z pomocy sayanim w krajach arabskich. Spowodowane jest to obawą o zemstę 
na społeczności żydowskiej w wypadku dekonspiracji. 
Ujawnienie przez Ostrovskiego faktu wykorzystywania przez Izraela sayanim w Wielkiej Brytanii i 
USA spowodowało ochłodzenie stosunków między sojusznikami. Skutkowało również 
zaostrzeniem polityki Georga H. Busha, na początku lat 90.z Izraelem i uznanie 
współodpowiedzialności Mossadu za torpedowanie rozmów pokojowych z Palestyńczykami.
Frames (czyli „zręby”): żydowskie jednostki operacyjne, samowystarczalne, działające we 
wszystkich częściach świata.
Hets va-keshet („Łuk i strzała”) obozy w Izraelu (ale nie tylko) organizowane dla młodzieży 
żydowskiego pochodzenia z różnych krajów. Młodych się indoktrynuje i wciąga na specjalną listę 
„do wykorzystania” w przyszłości.

                      40 tys oficerów i agentów Mossadu w Polsce 
     czuwa nad nimi  departament spraw wojskowych ambasasady Izraela 
                                                                   Oddajmy głos Ostrovskiemu

„Społeczność  żydowska  w  USA tworzy  trój-poziomowy  zespół  operacyjny.  Na  pierwszym
poziomie znajdują się sayanim (gdyby sytuacja była odwrotna i USA przekonywałby Amerykanów
w Izraelu  do działalności  wywiadowczej  na rzecz  USA, Izrael  traktowałby ich  jako szpiegów).
Drugi poziom tworzy silne proizraelskie lobby [AIPAC – 60 tysięcy, największe w USA], zdolne
zmobilizować Żydów w USA do działań zgodnych z życzeniem Mossadu. Trzeci poziom to B’nai
Brith.  Członkowie  tej  organizacji  mieli  za  zadanie  nawiązywać  przyjaźnie  wśród  nie-Żydów i
urabiać opinię antysemity każdemu kogo nie udało się pozyskać dla sprawy Izraela. Przy włączeniu
do  działań  wszystkich  trzech  poziomów  musieliśmy  odnieść  sukces.  Nie  było  innej
możliwości”.Polska, z racji powiązań historycznych i kulturowych jest szczególnym miejscem dla
działań  Mossadu.  Na  bieżąco  zajmuje  się  on  monitorowaniem  polskiej  sceny  politycznej  i
medialnej  (łącznie  ze  zbieraniem  informacji  o  tym  którzy  dziennikarze  współpracują  ze
służbami i ustalaniem oficerów prowadzących). W Polsce na dużą skalę są również przeprowadza
się  akcje  sponsorowania  wyjazdów młodzieży  pochodzenia  żydowskiego  na  zagraniczne  obozy
integracyjne.  Działania te obecnie są praktycznie poza zainteresowaniem polskiego kontrwywiadu. 

           Traktowanie Izraela jako sojusznika sprawiło,  że dostał on carte blanche na działania 
             wywiadowcze w Polsce.   

                          

                



   INWIGILACJA  Z DRONAMI  

12  sierpnia 2017  godzina 12:30 wracałam  linią  26 z  Hirszfelda z Neurocentrum , w autobusie 
razem ze  mną wstały dwie  dziewczyny, jedna z  izraelskiej spódniczce  granatowej i takie same  
ramiączka  biustonosza druga trzymała  aparat na  wysokości  mojej twarzy, wyszły razem ze  mną, 
zorientowałam się że  mogą to  być agentki, Frames  albo Sayanim, zawróciłam na przystanku  
przed  nimi w stronę Choin żeby je zmylić, i weszłam w  podwórko zakrzaczone,   widziałam  przez
ramię  jak się za mną oglądały, poszły w  kierunku przeciwnym   czyli   moim w  stronę  bloku  i 
przejścia na pasach, po chwili  wyszłam zza  krzaków i zaczęłam  robić zdjęcia  bloku razem z 
nimi, gdy do mnie doszły (  bo zmieniły kierunek  spowrotem )   jedna z nich  zapytała  mnie  gdzie 
są Choiny 9  ,pokazałam  im kierunek do pętli, poszły w  tamtą stronę  i potem się  rozmyły po 
drodze. 
                                                      

      Godzina 12:31

                                   
   foto zrobione  gdy się do  mnie  zbliżały



TA PARA NA  ROGU WESZŁA ZA  MNĄ DO SKLEPU PO  TYM JAK ICH KOLEGA 
WYSZEDŁ  UDAWALI ŻE  PRZEGLĄDAJĄ  PRASĘ ALE NIC NIE  KUPILI  wyszli za mną

Telefon komórkowy to nieodłączne  narzędzie  u nich   oraz podobne  torby jakieś  takie  niby 
letnie, turystyczne  i  mało eleganckie , wręcz  szmaciarskie  tak samo  jak  ich wygląd  ! 



Podjechał po  nich  czarny  samochód  ich zwierzchnika, facet z  tatuażami na rękach, ostentacyjnie 
robiłam  im  zdjęcia, stałam  przed sklepem i patrzyłam na nich, chyba  15  minut;siedzieli w 
samochodzie, jak sparaliżowani, cały czas  gapiłam się na nich, siedząc na  murku  przy sklepie vis  
a vis, gdy  odeszłam celowo  żeby sprawdzić co zrobią, odjechali   szybko ,.W  aptece  był  ich 
kolega.Taki  nawał  młodzieży z plecakami  był  bardzo nietypowy  u nas.  Było  ich więcej , ale się 
rozmyli. Skąd się wzięła  taka nagła turystyka na Czechowie  na osiedlu Paderewskiego?
Stali tak samo na tym  samym   rogu jak agenci w roku 2016  i  mieli  te  same  metody chodzenia  
za  mną po sklepie,   wyraźnie byli napuszczeni  jacyś   młodzi ludzie albo  Frames  lub Sayanim z  
Mossadu  albo  Polacy wysyłani na  przeszkolenia jako  przykrywka.



Ten  chłopak  udawał  że  mnie nie widzi,  uciekł  przede  mną do apteki, ja cały czas  
zachowywałam się ostentacyjnie dając  im do zrozumienia, że  zdaję sobie sprawę z  inwigilacji. 



                     Samochód ich szefa. 

NAD  POLSKĄ  LATAJĄ  DRONY SZPIEGOWSKIE  WSZĘDZIE  GDZIE SIĘ DA 
W dniu 30 sierpnia  2017  o godzinie 18:28 można  było  zauważyć duży dron  lecący  nad osiedlem
Paderewskiego dzielnica Czechów w Lublinie  nad  zadrzewionym     terenem wewnątrz mojego  
bloku Paderewskiego 4. 

Dnia  31  sierpnia 2017 

Do MON oraz Komendy Wojewódzkiej w  Lublinie   e-mail: prezydialny@lu.policja.gov.pl 
Uprzejmie proszę o  sprawdzenie  właściciela drona który dnia  30  sierpnia  2017 o godzinie 18:28 
leciał nad osiedlem Paderewskiego dzielnica Czechów w Lublinie  nad  zadrzewionym     terenem 
wewnątrz  bloku Paderewskiego 4. A  także  proszę  o udzielenie mi  odpowiedzi  czy  Policja  
posiada  wykaz  właścicieli dronów w Polsce  oraz w Lublinie,  czy posiada  je wojsko  lub  inne  
instytucje w związku z załączonymi  artykułami i danymi  prasowymi  o dronach szpiegowskich 
latającymi   regularnie  nad Polską.  Proszę  udzielić  mi odpowiedzi  najszybciej  jak to możliwe  
nie czekając  30 ustawowych dni.  Krystyna  Ziemlańska



ODPOWIEDZI  KWP w Lublinie odpowiedziała, że nie posiada  żadnego wykazu dronów 
w Polsce  oraz  odesłała  mnie do Urzędu  Lotnictwa Cywilnego od którego na  taki sam  email
odebrałam  poniższą odpowiedź: 
----- Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Re: WNIOSEK PILNY KOPIA
Data: 2017-09-07 19:51 Nadawca: upo@ulc.gov.pl

Dokument nie spełnia formatu fizycznego określonego przez Urząd, w związku z czym został 
odrzucony.  Urząd Lotnictwa Cywilnego/ Civil Aviation Authority
ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa/ 2 M. Flisa Street, 02-247 Warsaw, Poland 
 http://www.ulc.gov.pl

Dnia   8 września godzina 11:27   email do  ULC
Naprawdę ?? A jaki  ma to być  format ?
Odpowiedź zaraz  potem
Temat: Re: Fwd: Re: Re: WNIOSEK PILNY KOPIA
Data: 2017-09-08 11:27
Nadawca: upo@ulc.gov.pl
Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@poczta.fm; 
Dokument nie spełnia formatu fizycznego określonego przez Urząd, w związku z czym został 
odrzucony.
 do   kancelaria@ulc.gov.pl  

Służby ostrzegają. Terroryści mają nowy przerażający sposób ataków

9 września 2017 
Idąca do przodu technologia nie przysługuje się tylko zwykłym obywatelom. Na nowinkach 
technologicznych korzystają także bandyci i mordercy. Szczególnie chętnie po nowe zabawki do 
siania śmierci i terroru sięgają dżihadyści. 
Jak ostrzegają służby, islamiści właśnie znaleźli nowy sposób na masowy mord. Dobrym 
przykładem na to, że zamachowcy już zaczęli sięgać po drony w swoich zamachach jest 
udaremniony atak dwóch diżhadystów w Australii. 
Jak donosi australijska policja, w sierpniu udało się zniweczyć spisek zamachowców, którzy 
pracowali nad zabójczą modyfikacją dla dronów. Ci chcieli zaopatrzyć je w system rozpylania 
trujących substancji. Mieli wykorzystać swoją broń w atakach na gęsto zaludnione dzielnice miast. 
Zdaniem niemieckiego eksperta do spraw terroryzmu,McClatchy’ego Friedricha Grommmesa, 
nawet najtańsze drony mogą służyć jako śmiercionośne narzędzie. Ekspert przypomina, że wiele 
ładunków jest bardzo lekkich i można je przytroczyć do drona zamiast kamery. Grommes podkreśla
też, że łatwa dostępność do dronów i ich niska cena mogą zachęcić do zmasowanych ataków z 
powietrza.– Musimy pamiętać, że dostępny na rynku dron, który jest w stanie unieść kamerę, może 
też zrzucać bomby. Drony mogą też przenosić substancje trujące, czy cokolwiek groźnego, a 
dostępnego na rynku. Nawet jeśli niewiele osób ucierpi na skutek ataku, to i tak zasiany zostanie 
strach, a ludzie zaczną obawiać się terroru z powietrza – mówi Grommes.   źródło: nczas.pl

W miniony  weekend  funkcjonariusze  Biura  Ochrony  Rządu  zatrzymali  operatora  drona,
który postanowił naruszyć przestrzeń powietrzną nad Belwederem. Dron latał nad pałacem,
co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy.
Po krótkiej akcji poszukiwawczej okazało się, że operator znajdował się w pobliskim parku. Był to
obywatel  Łotwy,  który  pilotował  urządzenie  w  towarzystwie  dwóch  Rosjanek.  Sprawa  została
przekazana policji, a o incydencie została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Co jest nie tak w tej sytuacji? Czy naprawdę nie można latać dronem w mieście?



Faktem jest,  że  w Polsce  każdy obywatel  ma równe prawa do przestrzeni  powietrznej.  Trzeba
jednak  pamiętać,  że  przestrzeń  powietrzna  jest  ściśle  regulowana  i  trzeba  dostosować  się  do
przepisów. A te są dość restrykcyjne.

Jeżeli „po prostu chcesz polatać”, czyli pilotujesz typowe urządzenie zdalnie sterowane (masa do 25
kg) i wykonujesz loty rekreacyjne (lub sportowe) w zasięgu wzroku, możesz swobodnie latać tylko
w  przestrzeni  niekontrolowanej  G.  Jeżeli  znajdujesz  się  na  terenie  przestrzeni  kontrolowanej,
musisz mieć pozwolenie na lot.  Mapkę z  rozkładem przestrzeni  lotniczych znajdziesz pod tym
adresem.
Lot dronem musisz zgłosić pięć dni przed startem.
Każdy  lot  dronem  (nawet  rekreacyjny!)  musi  być  zgłoszony  do  Polskiej  Agencji  Żeglugi
Powietrznej na minimum 5 dni przed lotem.  Co więcej, samo uzyskanie zgody to za mało. W
dniu lotu trzeba jeszcze uzyskać telefonicznie zgodę kontrolera lotniska (TWR), który na bieżąco
śledzi wydarzenia na niebie. 
A co w przypadku lotów nad innymi miastami?
Aby odbyć lot w strefie R (miasta powyżej 25 000 mieszkańców) trzeba uzyskać  zgodę Prezesa
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a najczęściej dodatkowo także zgodę prezydenta miasta.
Sprawa  komplikuje  się  jeszcze  bardziej,  kiedy  chcesz  wykonywać  loty  komercyjne.  W takim
wypadku musisz mieć świadectwo kwalifikacji, czyli innymi słowy, „licencję na drona”.
Jak widać, wymogów jest sporo. Nic dziwnego, że pojawiają się kolejne incydenty na niebie. Było
ich już sporo, także w Polsce.We wrześniu ubiegłego roku mieliśmy bardzo podobną sytuację do tej
z minionego weekendu. Nad Kancelarią Premiera latał dron pilotowany przez obywatela Rosji.
Wcześniej mieliśmy bardzo głośny incydent nad Lotniskiem Chopina. W lipcu 2015 r. dron zakłócił
lądowanie samolotu Embraer 195 linii lotniczych Lufthansa. Dron latał nad płytą lotniska, przez co
w  efekcie  kontrolerzy  musieli  zmienić  kierunek  lądowania  ponad  dwudziestu  samolotów.
Funkcjonariusze szybko złapali 39-latka odpowiadającego za całe zdarzenie.
Takie przypadki nie zdarzają się tylko nad Wisłą. W styczniu 2015 roku prywatny DJI Phantom
rozbił  się  na  terenie  Białego  Domu.  Po  tym incydencie  cały  teren  Waszyngtonu  został  objęty
całkowitym zakazem latania zdalnie sterowanymi modelami.

NA   TO  NADESZŁA ODPOWIEDŹ 4  października  miesiąc później
------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Odpowiedź na zapytanie z dn. 06.09.2017 r.
Data: 2017-10-04 15:51
Nadawca: "Wojcik Anna" <awojcik@ulc.gov.pl>
Adresat: "wydawnictwo.bialy.orzel@poczta.fm" <wydawnictwo.bialy.orzel@poczta.fm>; 

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 06 września br. informuję, iż Urząd Lotnictwa Cywilnego 
posiada Rejestr Personelu Lotniczego, który zawiera spis osób posiadających świadectwa 
kwalifikacji UVAO. 
Rejestr ten nie może być udostępniany osobom fizycznym. Urząd Lotnictwa Cywilnego nie 
posiada rejestru bezzałogowych statków powietrznych i nie jest w stanie zidentyfikować 
osoby, która latała dronem we wskazanym przez Panią miejscu. Urząd Lotnictwa Cywilnego 
nie jest organem ścigania, w przypadkach, które według Pani zagrażają bezpieczeństwu oraz 
naruszeniu prywatności, proszę o powiadomienie policji. Urząd Lotnictwa Cywilnego nie zajmuję 
się Lotnictwem Państwowym.
Z poważaniem,
Anna WójcikDepartament Bezzałogowych Statków Powietrznych
Unmanned Aircraft Department
tel. +48(22)520 72 57 e-mail: awojcik@ulc.gov.pl

https://poczta.interia.pl/next/jrupiewicz@ulc.gov.pl


"GPC": Służba Kontrwywiadu Wojskowego inwigilowała dziennikarzy Strefy Wolnego Słowa
16 maja 2016 
"Gazeta Polska Codziennie" pisze o zakrojonej na szeroką skalę inwigilacji, jaką SKW w czasach 
rządów PO miała prowadzić względem dziennikarzy opozycyjnych. Według informacji "GPC" 
kontrwywiad wojskowy interesował się dziennikarzami "Gazety Polskiej", "Gazety Polskiej 
Codziennie", portalu Niezależna.pl oraz pracownikami i członkami zarządu Strefy Wolnego Słowa. 
6 maja do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry miało wpłynąć zawiadomienie w tej sprawie.
Według doniesień dziennikarzy "inwigilowano również adwokatów, którzy reprezentowali ludzi 
z niezależnych mediów". 

Największe wzmożenie prac służb śledzących dziennikarzy i współpracowników Strefy Wolnego 
Słowa miało nastąpić po katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. "SKW za czasów rządów 
Donalda Tuska w niespotykany wcześniej sposób zbierała z naruszeniem prawa informacje na temat
środowisk będących w opozycji do rządów Platformy i Bronisława Komorowskiego. Osoby będące 
na celowniku SKW były obserwowane, analizowano ich rozmowy telefoniczne, lokalizowano 
miejsca, gdzie się znajdują za pośrednictwem stacji BTS" - czytamy w temacie dnia "Gazety 
Polskiej Codziennie". Inwigilacji miano dopuszczać się także wobec osób zasiadających 
w zarządach i pracujących w spółkach Srebrna, Rejtan czy Niezależne Wydawnictwo Polskie. SKW
zdobywała w ten sposób plany działań i publikacji w prawicowych mediach.   
https://www.wprost.pl/kraj/10006976/gpc-sluzba-kontrwywiadu-wojskowe  

W trakcie prezentacji audytu resortu obrony narodowej minister Antoni Macierewicz ujawnił,
że Służba Kontrwywiadu Wojskowego ( w powiązaniu z ABW )   bezprawnie inwigilowała 
dziennikarzy m.in. Telewizji Polskiej, „Gazety Polskiej” i „Naszego Dziennika” oraz polityków 
opozycji, w tym byłego premiera Jana Olszewskiego. 
- SKW bezprawnie i bezzasadnie inwigilowała ponad 20 opozycyjnych polityków, w tym 
nieaktywnego od dawna byłego premiera Jana Olszewskiego, a także dziennikarzy TVP, „Gazety 
Polskiej” „Naszego Dziennika”, oraz środowisko Radia Maryja – mówił Antoni Macierewicz.
O sprawie inwigilacji dziennikarzy i polityków prawicy za rządów koalicji PO-PSL na łamach 
„Gazety Polskiej” informowała Dorota Kania. Z informacji, do których dotarła dziennikarka 
wynika, że „inwigilacja miała bardzo szeroką skalę”. 
– W swoim tekście opisuję to, co działo się na przestrzeni ostatnich ośmiu lat – mówiła na antenie 
Telewizji Republika Dorota Kania.
Dodawała, że inwigilowano m.in. „ministra Antoniego Macierewicza, członków komisji 
weryfikacyjnej, asystentów poselskich, posłów, którzy zajmowali się służbami wojskowymi, 
również dziennikarzy”.
Jak dodawała, udało się jej dotrzeć do dowodów, które „pokazują, że usiłowano zniszczyć 
ludzi w ten sposób, żeby ich wyeliminować z życia publicznego”.
Mechanizm umożliwiający inwigilację był taki, że stwierdzano np., iż dochodziło do naruszenia 
stanu bezpieczeństwa państwa. 
– W innych przypadkach wszczynano śledztwa, w których czynności wykonywały służby – Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – wyjaśniała dziennikarka.
Ujawniła też, w jaki sposób inwigilowano. 
- Były zakładane podsłuchy, były nagrywane rozmowy – audio i wideo. Wiadomo, że były płyty z 
nagraniami i one zaginęły, nie można ich odtworzyć. Podkreślała też, że „inwigilacja miała bardzo 
szeroką skalę”. 
– Ludzie, z którymi rozmawiałam, a którzy znają się na służbach, mówią, że albo komisja śledcza, 
albo bardzo solidny audyt – dodawała.
Stwierdziła również, że po wyborze na prezydenta Andrzeja Dudy w służbach niszczono 
dokumenty na masową skalę .
 https://wiadomosci.wp.pl/inwigilowano-opozycje-nowe-in



                                                                                                                                
                                             Akcja  Czechowska                                 
                      szczegółowy opis i relacja z przebiegu akcji  terrorystycznej  ABW 
                              przeciwko Redaktor Naczelnej Białego Orła   

W  roku 2016  miała miejsce zmasowana  akcja w  Lublinie , setki agentów, samochodów,
helikopter,  inwigilacja  telefony,   korespondencji,w  puszczanie  w  e  -mail  przez  Onet
terrorystycznych reklamówek , a  nawet samochody pułapki – z  tym wszystkim  trzeba  było się
zmierzyć  w Lublinie  pod koniec  lutego 2016 roku. 7  grudnia  2015r.    czasie  rządów Prawa i
Sprawiedliwości zamieszczona  została w  Internecie  tymczasowa niewielka  strona  wydawnicza
na której zostały udostępnione różne  dane  dotyczące kilkunastu drastycznych spraw a pod koniec
lutego  2016  aż  do  kwietnia  i  nawet   jeszcze  dalej wzięli  się  za   Redaktor  Naczelną   agenci
wywiadu lub kontrywiadu wojskowego z ABW  czyli  terroryści za  wysłanie e-maila do ABW  o
wywiadzie   izraelskim Mossadzie  oraz  maskach  lateksowych.    Akcja  się  rozmyła  na  skutek
zdecydowanej  postawy,  ale  do  dzisiaj  nie  została  wyjaśniona  ,a  mnie  nie  udzielono  żadnego
uzasadnienia tego terroru  i zmasowanej inwigilacji . W  roku 2017 nastąpiły jeszcze dwie podobne
akcje o mniejszym zasięgu – ale zostały spacyfikowane. 

                 SŁUŻBA  KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO  przeciwko  własnym siłom zbrojnym
powołana  1 października  2006 na mocy  ustawy z  9  czerwca roku  2006  przez  Lecha 
Kaczyńskiego podlega  pod MON oraz  Prezesa  Rady Ministrów.   W  ustawie   tej  wywiad  
zamieniony  jest  na  kontrwywiad  i  kontrwywiad  na  wywiad  z  nieprawidłowym zakresem  
uprawnień  i  kompetencji .  

Wykształcone kierunki obecnego wywiadu państwowego: 
• polityczny – obszary zainteresowania; ukształtowanie partii, organizacji społecznych, 

administracji samorządowej i rządowej, ich programy, cele, struktura, kierownictwo, ruchy 
odśrodkowe (mniejszości narodowe, społeczności niezasymilowane), podatność na 
propagandę, grupy opozycyjne

Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie 
określane również mianem kontrwywiadu. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Służba Kontrwywiadu Wojskowego 
która zajmuje się również kontrwywiadem radioelektronicznym. 

 Terroryzm  szpiegostwo  oraz ustawa antylustracyjna   Lecha Kaczyńskiego                        
Prezydent Lech Kaczyński  któremu stawia się pomniki , instaluje tablice,  ulice i place podpisał
nowelizację ustawy (  anty) lustracyjnej - poinformował sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta Maciej Łopiński. 

                                                                                                                                            



ABW  
Zasadniczym  zadaniem  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego jest  ochrona  państwa  przed
planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub
porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na
szwank podstawowe interesy kraju.  Swoje obowiązki ABW wypełnia m.in. poprzez uzyskiwanie,
analizowanie  i  przetwarzanie  informacji  o  niebezpieczeństwach.  Gotowe  opracowania
przekazywane są właściwym organom konstytucyjnym. Przy realizacji zadań Agencja korzysta z
uprawnień operacyjnych oraz procesowych. Liczne  delegatury  i departamenty  ABW  jak dotąd
były  mało efektywne.
Na przykład  sprawozdanie za  rok 2019:
Wybory prezydenckie jako narzędzie destabilizacji państw w teorii 
i praktyce rosyjskich operacji informacyjno-psychologicznych w XX i XXI w.

  Jedna z definicji amerykańskich mówi o:
 „Ofensywnym i defensywnym wykorzystaniu informacji i systemów informacyjnych w celu   
odcięcia przeciwnika od dopływu informacji oraz w celu wykorzystania, zniekształcenia lub 
zniszczenia informacji już przez niego posiadanych”, przy jednoczesnej obronie własnych 
zasobów i systemów informacyjnych. 

W węższym, bardziej militarnym niż politycznym znaczeniu, mówi się o:„wspartym przez działania
wywiadowcze zintegrowanym wykorzystaniu środków operacyjnych, dezinformacji, operacji 
psychologicznych.  
Przejęcie kontroli musi bowiem odbywać się, nie jak w wojnie energetycznej poprzez 
okupację i jawny przymus, ale w możliwie niezauważalny sposób, skrycie, najczęściej przy 
pomocy  agentury wpływu  oraz poprzez umiejętne użycie środków masowego przekazu.

Wykorzystuje się przy tym własne media, odpowiednio sterowane globalne organizacje medialne 
(głównie telewizje i agencje prasowe), a przede wszystkim przejęte potajemnie środki masowego 
przekazu przeciwnika. 

               Przestępstwo o charakterze terrorystycznym   to
• według  Kodeksu  karnego  z  1997  roku  czyn  zabroniony  zagrożony  karą  pozbawienia

wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat. Jest popełniony w celu:
      poważnego zastraszenia wielu osób  -  dlaczego  nie jednej osoby  ?  

Termin „terroryzm” wywodzi się od języka greckiego τρέω/treo – „drżeć, bać się”; 
„stchórzyć, uciec” oraz łacińskiego terror, -oris – „strach, trwoga, przerażenie”, lub 
„straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego czasownika łacińskiego terreo – 
„wywoływać przerażenie, straszyć”. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować 
terroryzm jako sianie strachu i grozy poprzez terror.

Terroryzm polityczny – to najczęściej występujący rodzaj terroryzmu. Mamy z nim do czynienia 
w momencie, kiedy celem działań terrorystycznych jest próba narzucenia zmian prawnych czy 
politycznych, np. przejęcie władzy, dokonanie zmiany ekipy rządzącej bądź całego systemu 
politycznego, czasem nawet separatyzm albo utworzenie nowego państwa.Terroryzm jest pewnym 
rodzajem działania podejmowanym przez określone grupy przestępczości zorganizowanej – 
organizacja terrorystyczna i grupa przestępcza jak też Mossad są bardzo podobnie zbudowane, 
oparte na ściśle określonej strukturze, posłuszeństwu członków itp. Podstawową różnicą są jednak 
motywacje – o ile w grupie przestępczej członkowie wierzą przede wszystkim w zyski finansowe, o
tyle w organizacji terrorystycznej członkowie często zaślepieni są pewną ideą ogólną, w którą silnie
wierzą i chcą ją realizować niezależnie od konsekwencji i potencjalnego zysku. 



Golda Meir: Będę szczera.Nie chcę łagodnego, liberalnego, antykolonialnego i 
antymilitarystycznego narodu żydowskiego.''(...)  A jej gestapowski minister wojny Dajan 
był gorszy od  Hitlera.  

  Menachem Begin, premier Izraela,    laureat Pokojowej Nagrody Nobla
 "Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych 
ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, 
bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem 
jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez 
naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi 
niewolnicy." 

  Ustawa o policji: podsłuchy i kontrola w internecie             

Data publikacji: 30.12.2015, http://www.newsweek.pl/

Nowa ustawa PiS daje policji i służbom specjalnym dostęp do informacji od operatorów, co robimy w 
internecie. I to bez zgody sądu i informowania nas po fakcie o inwigilacji.

Ustawa daje policji nieograniczony dostęp do danych gromadzonych przez operatora , 
"informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi 
świadczonej drogą elektroniczną". Posłowie pytali z mównicy co oznacza „zakres” i czy dotyczy to 
danych z portali społecznościowych, np. zdjęć, postów i prywatnych wiadomości.
Rzecznik Praw Obywatelskich: ustawa o policji zagraża prawom i wolnościom jednostki
Zdaniem RPO Adama Bodnara nowelizacja ustawy o policji może być zagrożeniem dla praw i 
wolności jednostki, szczególnie w kontekście prawa do korzystania przez policję i służby z danych 
internetowych. Jak pisze Bodnar projekt przewiduje, że następujące służby będą miały dostęp do 
danych internetowych: policja, wywiad skarbowy, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, 
Służba Celna, ABW, SKW   oraz CBA.

Stałe łącze do policji . 
Jak operatorzy będą udostępniać dane z internetu? „Na wniosek policjantów (czy innych 
funkcjonariuszy). Następuje nieodpłatnie. Ustawa przewiduje także możliwość zawierania 
porozumień przez policję i poszczególne służby z dostawcami usług internetowych. Jak rozumiem
 ( pisze Bodnar) na podstawie takiego porozumienia, policja (i inne służby) będą miały de facto 
"stałe łącze", a udostępnianie danych będzie się odbywało w czasie rzeczywistym, nawet bez 
udziału przedstawiciela usługodawcy internetowego. Tego typu porozumienia to nie nowość - one 
funkcjonują w relacjach z operatorami telekomunikacyjnymi.  Opozycja mówi o Big Brotherze i 
inwigilacji w sieci. PiS o bezpieczeństwie. Co oznacza ustawa o policji?Nowa ustawa PiS daje 
policji i służbom specjalnym dla których została opracowana  dostęp do informacji od 
operatorów, co robimy w internecie.  I to bez zgody sądu i informowania nas o fakcie o inwigilacji.



    KULCZYKOWIE  PODMIENIENI   

Zmarły kilka  lat temu miliarder  postkomunistyczny Jan Kulczyk pozostawił wielki  majątek  
swoim dzieciom  Dominice i Sebastianowi  Kulczyk. Wyjechali  oni do  Londynu a ich matka 
Grażyna Kulczyk  rezyduje   także  poza  Polską w Szwajcarii. Jednakże  ujawnione w Internecie  
różne zdjęcia  ujawniają   zamordowanie  prawdziwych  Kulczyków  i przejęcia  ich   majątku. I to 
właśnie  była  ‘’żona ‘’ Jana  Kulczyka  oraz  ich dzieci  nie mieszkają w  Polsce  gdzie  można  by 
ich łatwo  zidentyfikować  lub rozpoznać. 


