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ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE Z  WNIOSKIEM  I  ŚCIGANIE I UKARANIE
                    zawiadomienie  jest oparte na dowodach z dokumentu 

PRZECIWKO
Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków  Zabezpieczających   - obecnie pod nazwą 
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 
09 - 500 Gostynin, ul. Zalesie 1 A
komisja@kozzd-gostynin.pl a  w  szczególności  jej  dyrektora i przewodniczącego  Ryszarda  
Wardeńskiego 

o    popełnienie  wielu   czynów karalnych   to jest  sfałszowania opinii   Komisji  na moją szkodę  
oraz  fałszowania innych  opinii w  skali  masowej . Odpowiedzialność karna za fałszywą opinię 
biegłego (art. 233 § 4 k.k.)  oraz  za  fałsz  intelektualny z  Art . 271 pargf 1 KK.
Przepis art. 233 § 4 k.k. sankcjonuje umyślne działanie sprawcy. Biegły musi mieć świadomość, iż 
ocena przedstawiona w ekspertyzie nie polega na prawdzie. Odpowiedzialność karna za fałszywą 
opinię może być surowa. Umyślne działanie biegłego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.  W  zakres     tego czynu  wchodzi  także   prawdopodobnie  przestępstwo  
przeciwko wiarygodności dokumentu  czyli  jego podrabianie   poprzez  fałszowanie podpisów  
członków  komisji  na  opiniach  tej komisji a  także  brak podstaw  prawnych do działania tej 
komisji  oraz  brak uprawnień  zawodowych niektórych   członków  tej komisji  to  jest 
wykształcenia medycznego .

UZASADNIENIE 

W  roku 2008   prowadzono  przeciwko  mnie  postępowanie  karne na zawiadomienie  prywatne
SYGN  IV  K  987/08 Sądu  Rejonowego w Warszawie. Postępowanie  było  prowadzone w sposób
naruszający  przepisy  prawa  i było niezasadne,  i wszczęte  było w  ramach akcji  odwetowej
zarządu sieci  ERA  GSM za domaganie się  sprawiedliwości  to jest za  popełnione  przeciwko
mnie   przestępstwo  z   naruszenia   ustawy   o  prawach   autorskich   i  pokrewnych   to  jest
przywłaszczenia  autorskich praw  majątkowych  przez  tę spółkę  i jej następców.
  Posłużono  się   przeciwko   mnie    wymuszonymi   badaniami  psychiatrycznymi  ,   wraz  z
osadzeniem w  areszcie  śledczym na  Grochowie w Warszawie ,  skąd  byłam  dowieziona na
bezprawne  badanie  psychiatryczne, na podstawie  którego  została  wydana  czyli  spreparowana
opinia  Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków  Zabezpieczających  o zastosowaniu wobec
mnie  internacji czyli  przymusowego leczenia  psychiatrycznego, które  się odbywało w  Lublinie
w Szpitalu  Neurospychiatrycznym w  Lublinie  przez  dwa  lata   od roku 2009 do  roku 2011. 
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Moje  zaskarżenia  opinii  tej komisji  oraz  opinii  innych  biegłych  psychiatrów  nie były  brane
pod  uwagę  zaś  samą  opinię  tej  komisji uzyskałam dopiero   po przewiezieniu  mnie z aresztu do
szpitala z  akt   sprawy  na  mój  wniosek  do ordynatora  oddziału   psychiatrii sądowej. 
Tak  więc  nawet  nie wiedziałam  co ta  opinia  zawiera  i an jakiej podstawie  zostałam skazana na
przymusowe  leczenie  psychiatryczne.Dalsze  zaskarżanie  tej opinii  także  było bezskuteczne.

Dopiero w   roku 2016  gdy otrzymałam   do wglądu  całe  akta  sądowe w  Lublinie,  opracowałam
wniosek  o unieważnienie  postępowania    wg treści  tego wniosku ale  nie został  on uwzględniony
ponieważ  wniosek  taki  musi  sporządzić adwokat  lub radca  prawny  ,  i pomimo że  żaden
adwokat  ani radca  nie sporządziłby takiego wniosku  jak ja  został  on  odrzucony. Ale  jest
dowodem  i zawiera  dowody  to jest  ustalenia  faktyczne  co do samego postępowania to  jest
jego  niezasadności  oraz  dane  o  Komisji o badaniach  psychiatrycznych.

  W roku 2020   dane  o psychiatrii  z  tego wniosku  zostały poszerzone o  nowe  ustalenia
dotyczące braku podstawy prawnej  działalności  biegłego sądowego psychiatry w Polsce  oraz
brak uprawnień i wykształcenia w tym   brak  dyplomu  zawodowego  psychiatrów w Polsce jak też
nadużycia w  tej dziedzinie zwanej  psychiatrią. 

Są   to nowe  zagadnienia jeszcze  nie  publikowane  nigdzie  ale  będą niebawem  udostępnione
na mojej  stronie  firmowej  Wydawnictwa  Biały  Orzeł.

Na  podstawie  ustaleń  z w.w wniosku , stwierdziłam co następuje :

Badania  psychiatryczne   przed  osadzeniem  kogoś w  zamkniętym  oddziale  na przymusowym
leczeniu  do tej  pory  odbywają   się  przy  zamkniętych  drzwiach w  obecności   tylko dwóch
zaprzyjaźnionych  psychiatrów albo i  nawet  jednego psychiatry   i każdy  psychiatra  pisze co chce
bez  żadnej  kontroli , bez   obrony  dla  oskarżonego , bez  nagrywania  takiego  pseudo- badania ,
które  powinno  przecież  być  nagrywane,  bowiem  nagranie  jest  dowodem w  sądzie  a  także
dla  innych  biegłych  oraz dla   narzędziem  i  podstawą  prawną   dla  obrony.  Oskarżony słusznie
czy  nie , nie  ma  potem  możliwości  podważenia  takiej  opinii która  nawet  nie była  mu
udostępniana   i    takie  opinie  zatwierdzała  następnie  systemowa  komisja  psychiatryczna  a
opinii  komisji  nie  można  ani podważyć  ani zaskarżyć.  

Opinie  takie  są  nieważne, nie   są  nawet  możliwe  do zweryfikowania, jeśli  tak zwane badania
odbywają się  przy zamkniętych  drzwiach  i nie ma  możliwości  sprawdzenia  ,co  mówiła  osoba
badana,   a  co potem spreparował  psychiatra, bowiem  co  do bezstronności  biegłych nie można
mieć  absolutnie   żadnego   zaufania,   jeśli   nad   biegłym  nie  ma  żadnego  bata   kary   oraz
odpowiedzialności.

 To samo  dotyczy  komisji  psychiatrycznej  do spraw  tzw. środków zabezpieczających   czyli
stosowania  przymusowego  leczenia  psychiatrycznego  dla osób  skazanych  zamiast  więzienia.
Obecna  komisja jak też  poprzednia,  nie  prowadzi i nie  prowadziła  ani  indywidualnych badań
ani  analizy akt  sprawy  ani  nie  uwzględnia zażaleń  ofiar  , tylko  zatwierdzała sfałszowane  i
tendencyjne  opinie bez  badań,    na  zasadzie  poplecznictwa z  kolegami  po  fachu  . 
Jest  to  typowa komisja w  stylu  Berii , czyli komisja   kolegialna  na zasadzie  przewodniczący
zarządza  a  reszta  się  podpisuje  bez  oględzin, bez  rozmowy z  pacjentem  i  nawet  bez   badania
reakcji   psychoneurofizjologicznych , czyli   wpadną    tylko podpisać opinię   w umówionym
terminie  lub nawet  jest  to podpisany wcześniej  gotowiec  bez  posiedzenia. 
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Wiem  na pewno  ,że  ta  cała komisja  psychiatryczna  w  liczbie  8  czy  10  osób  nie   była w  
stanie  przerobić to  jest  każdy z  jej członków  11  tomów  spreparowanych  przeciwko  mnie  akt  
i  cała  praca   tej  komisji  polegała  wyłącznie  na  podpisaniu się  pod  przygotowaną  przez  
przewodniczącego  opinią , która  jedynie  zatwierdzała  kilka   sfałszowanych  przeciwko  mnie  
innych  opinii  w  tym  pierwszą komunistyczną  opinię  z roku 2004.  

Akta  były  u tej komisji  zaledwie  tydzień  lub nieco dłużej, kiedy więc  9   czy  10 osób mogło  
przeczytać i zanalizować  każda z  nich  11  tomów  akt,  nie  jest  to  po  prostu  nawet  możliwe. 
A nawet  gdyby, to każdy   członek  tej  komisji  powinien  był   indywidualnie  sporządzić  ocenę  
akt  .

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

                     http://www.rops-gostynin.pl/dokumentywymagane.html
              
   Dokumenty wymagane do wydania przez Komisję opinii
                                                                                                                                                      
Postanowienie sądowe o zasięgnięciu opinii Komisji Psychiatrycznej ds. Środków 
Zabezpieczających w przedmiocie określenia zakładu psychiatrycznego.
Postanowienie sądowe o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego w 
postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Lub - Postanowienie sądowe w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w 
przypadku realizowania już środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.

Lub  -Postanowienie sądowe w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w 
przypadku realizowania juz środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.

Lub- Wyrok sądowy orzekający umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego na 

Opinia   politycznej  komisji  psychiatrycznej  do spraw  środków  zabezpieczających  przy
ministrze   zdrowia ,opracowana  została specjalnie pod  kątem  agresji  czyli wybiórczo i
represyjnie . 
  Oto   uzasadnienie  do  kolektywnej  szablonowej   opinii   komisji   psychiatrycznej  jakiej
sporządzenie   zajęło  zapewne  15  minut  czyli  półtorej strony  A - 4   Uzasadnienie tego  szablonu
zwanego  'opinią'   poza  wieloma  przepisami z  ustaw   przytaczanymi  sztampowo  wszystkim
ofiarom  tej  komisji,  nie  zawiera  wyników  badań które  wymieniłam  powyżej,  poza  
zacytowaniem  fałszerstw  kolegów  i  koleżanek:                                                                           

'   Komisja  po  przeprowadzeniu  analizy   dostępnej  dokumentacji ( jakiej nawet  tego nie
określono ?)   ustaliła  (kiedy ? brak nawet protokołu  tej analizy )  że  Krystyna  Ziemlańska w
1983  roku  była   hospitalizowana  psychiatrycznie w  Lublinie   gdzie  rozpoznano  u  niej   reakcje
reakcję adaptacyjną z  zaburzeniami  emocjonalnymi.  W  okresie  05.10.2004  -  06.12.  2004
przebywała  na obserwacji  sądowo-  psychiatrycznej w  szpitalu  psychiatrycznym w  Lublinie;
zdiagnozowano wówczas   zaburzenia  urojeniowe.  Do  szpitala  był(a)   przyjęta w  znacznie
pogorszonym   stanie   psychicznym.  (  co  jest  nieprawdą  ,  była   represjonowana   w  wyniku
demonstracji   politycznych   )  .   Podczas   hospitalizacji   przejawiała   nasilone   zaburzenia
psychotyczne,   poza  tym  była  pobudzona  psychoruchowo,  zachowywała  się   agresywnie
wobec  personelu,  wymagała    mechanicznego  unieruchomienia.  Po  opuszczeniu  szpitala  nie
kontynuowała  leczenia    psychiatrycznego w  formie  ambulatoryjnej.  
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Biegli  psychiatrzy    po  badaniu  ambulatoryjnym w dniu  20.08.2008    w  Warszawie  
podtrzymali  u  niej  rozpoznanie   uporczywych  zaburzeń   urojeniowych.W  aktualnej 
sprawie  karnej  dokonała  szeregu czynów  zabronionych wobec  wielu  osób. Biorąc   pod    
uwagę   nasilenie  zaburzeń   psychotycznych  wobec  których  pozostaje  bezkrytyczna, a 
także    rozmiar  ujawnianej agresji  należy  uznać za  konieczne  stosowanie  wobec niej 
środka  zabezpieczającego w  warunkach  wzmocnionego  zabezpieczenia. '(…)                          

Te  zaznaczone  fragmenty   to  schemat   taki sam  dla  wszystkich  innych  osób  ofiar tej komisji. 

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

W prawym dolny  rogu   tego szablonu  jest  ledwo  widoczna  jedyna  pieczątka  jakiegoś 
sekretarza  Cynkiera   który  być  może  sam sporządza  takie  opinie. 

Nie  wiadomo czy  komisja ta w ogóle  się zbiera  i  jak  wyglądają jej  posiedzenia, skoro  nie  na 
ten temat   żadnych danych. 

W  opinii  te  pseudokomisji  nie ma  nawet  pieczęci  przewodniczącego  tego  bezprawnego  
organu a  raczej  politycznego tworu  systemowego , używanego  do  represji  i prześladowań ,o 
czym świadczą dane  członka  tej  komisji  Kuby Sękowskiego: 

KUBA  SĘKOWSKI prawnik, przedstawiciel  ministra  zdrowia  na liście  Komisji 
Psychiatrycznej  podpisał  się  na   szablonie  czyli  fałszerstwie komisji. Oto jego  polityczna 
kariera  ,   nie ma on  nawet  dyplomu lekarskiego  ogólnego: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z art. 201 § 2 k.k.w., o opinię Komisji sąd występuje obligatoryjnie przy kierowaniu
skazanego  do  zakładu,  w  którym  środek  taki  ma  być  wykonywany,  fakultatywnie  zaś  przy
wypisywaniu lub przenoszeniu internowanych z zakładów psychiatrycznych lub zakładów leczenia
odwykowego   (§ 7 pkt 2 cyt. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.08.2004 roku).
Wymienione opinie muszą spełniać określone wymogi formalne, a ich przygotowanie i przekazanie
sądowi powinno przebiegać z zachowaniem właściwej procedury. 

  Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego nie  określają  swoistych elementów, jakie  powinna
zawierać  taka  opinia,  także  w  treści  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  na  próżno  szukać
podobnych wytycznych  !!!! 
        
      ZATEM    MOGĄ  PISAĆ  CO  CHCĄ  BEZ  ŻADNEGO  NADZORU 
                      CZYLI  SZABLON DLA  WSZYSTKICH  TAKI  SAM

Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia  jest 
sztucznie  stworzonym  organem  przeznaczonym  do  represji osób niewygodnych z takich  lub 
innych  względów, nie  jest  organem spełniającym kryteria komisji,  bowiem  pod  określeniem  
'komisja ' rozumie  się   jakieś  ciało  kolegialne  ,wyznaczone  do  zbadania  sprawy  lub 
okoliczności  ,czy  też wydania  ekspertyzy  oraz  opinii  ekspertów,  polegającej  na  szczegółowym
wypowiedzeniu  się  co  do  sprawy  oraz  tych  okoliczności. 
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W  przypadku komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających , która  wprawdzie  ma
obowiązek  wydać  swoją  opinię  na  podstawie  analizy  dokumentacji,  opinia  nie  zawiera
danych  o takiej  analizie, to  jest  jaka dokumentacja  została  poddana  analizie  oraz  przez  kogo
oraz czego  dotyczyła  sprawa  i okoliczności  sprawy, co   wynika z  treści  tego  szablonu zwanego
opinią . Sam  fakt uczestnictwa w  tej   komisji  polityka  i nie  lekarza  czyli Kuby  Sękowskiego
podważa sens  takiej  opinii

.Obecnie   zamiast   Sękowskiego  są   to   Dariusz  Poznański  (Asystent  Podsekretarza  Stanu,
Departament  Organizacji  Ochrony  Zdrowia)     i   Justyna   Mieszalska   -   Naczelnik  w
Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia …   także nie  lekarze  -  przedstawiciele
ministra  zdrowia. 

                                TAKIE  SAME  SZABLONY BEZ  PIECZĄTEK
                (  aby  nie ujawniać  przedstawicieli  ministra zdrowia  nie  będącymi  lekarzami  ) 

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

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

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

            CO AUTOMATYCZNIE  CZYNI DZIAŁALNOŚĆ  TEJ KOMISJI  NIELEGALNĄ

Cytuję:

Wiem  na pewno  ,że  ta  cała komisja  psychiatryczna  w  liczbie  8  czy  10  osób  nie   była w  
stanie  przerobić to  jest  każdy z  jej członków  11  tomów  spreparowanych  przeciwko  mnie  akt  
i  cała  praca   tej  komisji  polegała  wyłącznie  na  podpisaniu się  pod  przygotowaną  przez  
przewodniczącego  opinią , która  jedynie  zatwierdzała  kilka   sfałszowanych  przeciwko  mnie  
innych  opinii  w  tym  pierwszą komunistyczną  opinię  z roku 2004.  

Akta  były  u tej komisji  zaledwie  tydzień  lub nieco dłużej, kiedy więc  9   czy  10 osób mogło  
przeczytać i zanalizować  każda z  nich  11  tomów  akt,  nie  jest  to  po  prostu  nawet  możliwe. 
A nawet  gdyby, to każdy   członek  tej  komisji  powinien  był   indywidualnie  sporządzić  ocenę
akt  .

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

(…..)  Analizując  przepisy  prawa  oraz  praktykę  stosowania  środków  zabezpieczających  należy
wyodrębnić  dwie  grupy  przyczyn  negatywnie  wpływających  na  sprawność  postępowania
wykonawczego  w zakresie  detencji.  Pierwsza  z  nich  to  przeszkody  o  charakterze  faktycznym.
Podstawową przyczyną materialną wpływającą na przewlekłość postępowań jest  brak miejsc do
wykonywania  detencji.  Liczba  orzeczeń  w  tym przedmiocie  systematycznie  rośnie,  czemu  nie
towarzyszy wzrost liczby miejsc w szpitalach. Dla przykładu, w 2004 r. Komisja Psychiatryczna
wydała 286 opinii wskazujących miejsce wykonywania środka zabezpieczającego, w 2007 r. było
ich  już  1490.  Rosnąca  liczba  niepoczytalnych  sprawców(????)   wynika  nie  tylko  ze  wzrostu
wykrywalności przestępstw, ale także zwiększonego zachorowania na choroby psychiczne, które
stają się chorobami cywilizacyjnymi.   ( rzekomo )
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Co z Komisją Psychiatryczną?
Przewlekłość  postępowania  wykonawczego  wynika  również  z  obecnych  zasad  funkcjonowania
Komisji Psychiatrycznej d.s. Środków Zabezpieczających. Na podstawie jej opinii sądy podejmują
decyzje  o  stopniu  zabezpieczenia  oraz  miejscu  wykonywania  środka.  Sprawność  postępowania
sądowego w dużej  mierze  zależy  więc  od  sprawności  funkcjonowania  Komisji,  tymczasem jej
status prawny – jako organu o scentralizowanym charakterze, rozpatrującego sprawy ze wszystkich
sądów w kraju, bez opinii którego nie można rozpocząć wykonywania środka zabezpieczającego –
powoduje  obstrukcję  procesową.    W toku  konsultacji  społecznych  sędziowie  zajmujący  się
wykonywaniem  orzeczeń  karnych  zgłosili  szereg  propozycji,  których  realizacja  mogłaby
pozytywnie  wpłynąć  na  bieg  postępowania.  W  skrajnie  kategorycznych  wskazywano  na
konieczność  likwidacji  Komisji,  w  innych  sugerowano  powołanie  kilku  komisji  –  celem
zmniejszenia  jej  obciążenia,  a  także  zdecentralizowania  systemu  umieszczania  sprawców  w
zakładach leczniczych. 

Wskazywano  na  konieczność  ustanowienia  organu  nadzorującego  pracę  Komisji.
Wnioskowano też o ograniczenie jej kompetencji do rozpatrywania szczególnych, wywołujących
wątpliwości  przypadków,  jak  również  do  rozstrzygania  sporów  kompetencyjnych  pomiędzy
zakładami  lecznictwa  zamkniętego.  Podnoszono,  że  zasadnym  byłoby  przekazanie  Komisji
uprawnień  do decydowania  o  zmianie  miejsca  zabezpieczenia  lub  jego  stopnia,  z  możliwością
zaskarżenia takiej decyzji do sądu. Z analizy przytoczonych argumentów wynika, że zmiana statusu
Komisji Psychiatrycznej staje się koniecznością. Rola Komisji, która wydaje opinię opierając się
wyłącznie  na  opinii  sądowo-psychiatrycznej,  de  facto  ogranicza  się  do  lokacji  pacjentów  w
szpitalach. (  ….)
 Monika Zawadzka
Autorka jest sędzią, naczelnikiem w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa
Sprawiedliwości

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

 Rozdział 1   Postanowienia  ogólne   § 1
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu, zwany dalej „Ośrodkiem", jest 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, 
poz. 1092), prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, dla którego podmiotem 
tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2 
Siedziba i obszar działania 
§ 2
1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Gostynin.
2. Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 3      Cele i zadania 
§ 3  Celem Ośrodka jest w szczególności zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnych i zindywidualizowanych świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie 
odpowiadającym aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, w celu zapobieżenia popełnianiu przez te 
osoby w przyszłości czynów zabronionych.
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§ 4
1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) wykonywanie orzeczeń sądów o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z 
umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w warunkach 
maksymalnego zabezpieczenia –  na  terenie  ośrodka  

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

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

http://rops.bip.eur.pl/public/?id=87459
                                                                                                                                                       
Ośrodek realizuje zadania administracyjne związane z funkcjonowaniem Komisji Psychiatrycznej 
ds. Środków Zabezpieczających działającej przy Ministrze Zdrowia. Do naszego Ośrodka spływają 
wszystkie wnioski z sądów dotyczące wskazania miejsca realizacji środka zabezpieczającego. 
Przygotowywane są również pisemne opinie Komisji dla sądów celem realizacji postanowień o 
leczeniu psychiatrycznym sprawców czynów zabronionych.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej
 dr n.med. Ryszard Wardeński
 CZŁONEK  KOMISJI PSYCHIATRYCZNEJ  - i  to  on  najprawdopodobniej  preparuje  opinie
będąc  na  miejscu w  ośrodku  i  popisuje się  parafkami  za  inne  osoby.
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JAKA  KOMISJA  TAKA  PŁACA

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

UZASADNIENIE

W stosunku do I.  S.stosowany jest  środek zabezpieczający   w postaci  leczenia  w zamkniętym
zakładzie  psychiatrycznym,  orzeczony  przez  Sąd  Okręgowy  w  Gliwicach,  Wydział  V  Karny
Zamiejscowy z siedzibą w Rybniku, w sprawie   o sygnaturze akt V K 49/10.   Sąd Okręgowy w
Gliwicach,  Wydział  V Karny  Zamiejscowy  z  siedzibą  w  Rybniku,  postanowieniem  z  dnia  18
września 2012 r. wystąpił do Komisji Psychiatrycznej do Spraw Środków Zabezpieczających celem
wskazania  zakładu psychiatrycznego o podstawowym stopniu zabezpieczenia,  w którym będzie
mógł być wykonywany w dalszym ciągu środek zabezpieczający wobec I. S..

Komisja Psychiatryczna do Spraw Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia z siedzibą
przy (...) Ośrodku (...)w G.wydała  opinię dotyczącą miejsca realizacji środka zabezpieczającego
orzeczonego wobec I. S., po czym Dyrektor Regionalnego Ośrodka (...)w G.  w imieniu Komisji
wystawił  rachunek opiewający na kwotę  382,26 zł  „za  zapoznanie  się   i  analizę  dokumentacji
sądowej oraz opracowanie i wydanie pisemnej opinii sądowo-psychiatrycznej dotyczącej wskazania
miejsca realizacji środka zabezpieczającego (...)”  i przesłał ten rachunek Sądowi Okręgowemu w
Gliwicach, Wydziałowi V Karnemu Zamiejscowemu z siedzibą w Rybniku.
 Sąd ten postanowieniem z dnia 19 października 2012 roku, sygn. V K 49/10, odmówił przyznania
(...) Ośrodkowi (...) w G. wynagrodzenia tytułem wydania przez Komisję Psychiatryczną do Spraw
Środków Zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia  „...pisemnej  opinii  sądowo-psychiatrycznej
dotyczącej wskazania miejsca realizacji środka zabezpieczającego...”.
Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie sąd ten wskazał, że rachunek jest bezpodstawny i nie może
być uwzględniony, powołując się m.in. na to, że dokumentacja sądowa, z którą miano się zapoznać
to jedynie odpisy opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowo-psychologicznej oraz postanowienia o
zastosowaniu  środka  zabezpieczającego,  wydana  „opinia”  nie  miała  charakteru  ekspertyzy,  nie
wymagała posiadania wiadomości fachowych  i nie może być traktowana jako opinia biegłego w
rozumieniu przepisów postępowania karnego, natomiast stanowi jedynie propozycję, ocenę, zdanie
Komisji co do miejsca wykonywania środka zabezpieczającego, nie może być uznana za opinię
sądowo-psychiatryczną  ani  inną  opinię  biegłych,  przez  co  nieprawidłowe jest  powoływanie  się
w rachunku na przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r.  
 i nie mają w tej sytuacji zastosowania jako podstawa prawna przepisy § 7 i 8 tegoż rozporządzenia,
do rachunku nie dołączono nawet stawek obowiązujących w Komisji stosownie do § 8 powołanego
rozporządzenia.
 W zaskarżonym postanowieniu wskazano również, że Komisja Psychiatryczna nie zapoznała 
się z całością dokumentacji leczenia psychiatrycznego internowanego I. S., a swoją opinię, za 
która zażądała niemal 400 zł, oparła głównie na danych statystycznych dotyczących ilości 
wolnych miejsc w zakładzie psychiatrycznym. (SIC) 
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              Oto  sfałszowana  opinia w  mojej  sprawie  czyli szablon bez podpisów.
Członkowie  tej komisji  pracują  i mieszkają w różnych  miastach- w  jaki sposób zapoznali się z  
kilkunastoma tomami  akt sądowych – kiedy i gdzie  ? 
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Są to  spreparowane parafki  nie podpisy. Albo  szablon jest wysyłany  do członków  komisji  po  
podpisy bez analizy  akt  w  tym zaskarżeń i zażaleń. Każdy biegły  i każdy  lekarz powinien  
posiadać  pieczątkę z  numerem   uprawnień zawodowych.
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Zgodnie z polską procedurą karną, istnieje zasada niepodzielności wniosku: jeżeli sprawców
było  kilku  –  złożenie  wniosku  o  ściganie  jednego  z  nich  automatycznie  spowoduje  objęcie
ściganiem pozostałych współsprawców, niezależnie od woli składającego wniosek. 

KPK   Dział VII. Postępowanie przygotowawcze 
Rozdział 33. Przepisy ogólne   Art. 297. Cele postępowania przygotowawczego 
§ 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy 
3) zebranie danych stosownie do art. 213 ustalanie tożsamości oskarżonego i art. 214 wywiad 
środowiskowy o oskarżonym
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody – 
5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu

Opracowanie: Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji   WARSZAWA 2013

Zawiadomienie o przestępstwie powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji. Jeżeli
uważasz, że jesteś w stanie sam wyczerpująco opisać, co się wydarzyło (a zdarzenie nie wymaga
natychmiastowych działań organów ścigania), możesz wysłać pocztą, mailem, faksem czy
też przynieść osobiście  napisane przez siebie zawiadomienie o przestępstwie.
Takie   zawiadomienie możesz napisać samodzielnie.  Jeśli złożyłeś zawiadomienie na piśmie i 
wyczerpująco przedstawiłeś okoliczności popełnienia  przestępstwa, czynność tę możesz uznać za 
zakończoną. Pamiętaj jednak, że prawdopodobnie niebawem zostaniesz wezwany do złożenia 
zeznań w charakterze świadka.

Art. 315a. Odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka .Od 
przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest 
niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych.                 
                                                                              

Załączniki  : 
1.Wniosek  o unieważnienie  postępowania z  roku 2016
 2. Antypsychiatria  dane 

                                                                                         POKRZYWDZONA
                                                                                      mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                                          naukowiec, historyk, 
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Krystyna  Ziemlańska                                                                          Dnia 27  stycznia  2021
20- 860  Lublin
ul.  Paderewskiego 4- 179
redakcja@bialyorzel.edu.pl 

                                                                        pr.gostynin@plock.po.gov.pl 
                                                                  Prokuratura Rejonowa w Gostynin
                                                                             09-500 Gostynin
                                                                        ul. Wojska Polskiego 56

SYGN  PR  Ko 3. 2021

ZASKARŻENIE Z WNIOSKIEM DYSCYPLINARNYM

Zaskarżam  zastępcę  Prokuratora  Rejonowego  Damiana  Zimniaka  o  sfałszowanie  akt to
jest tworzenie  fałszywych  dowodów   na moją szkodę  oraz  szkodę  innych  ofiar  Komisji
Psychiatrycznej    do  Spraw   Środków   Zabezpieczających    wg   zawiadomienia   o
przestępstwie z dnia 4  stycznia  wysłanego emailem  do  Prokuratury .

Wnoszę   także   przeciwko   Prok.  Damianowi   Zimniakowi  wniosek   dyscyplinarny  z
powodu  przekroczenia  przez  niego  art. 231  Kk  oraz    Art. 249. Kto przez tworzenie
fałszywych dowodów  lub  inne  podstępne  zabiegi  kieruje  przeciwko  określonej  osobie
ściganie  o przestępstwo,  wykroczenie lub przewinienie  dyscyplinarne   -   albo w toku
postępowania zabiegi takie przedsiębierze  -   podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 5.

W  dniu  27 stycznia   o  godzinie   14:30 zeznawałam do protokołu  w  sprawie w  V
Komisariacie   Policji  w  Lublinie  w sprawie  w.w zawiadomienia   o   przestępstwie   i
funkcjonariuszka  która  pobierała  zeznania do protokołu  okazała  mi  podrobione  akta
czyli  sfałszowane w  taki sposób, że    ze  stron  A- 4  z  mojego  pliku  zostały zrobione
strony poziome  . Na jednej  takiej poziomej  stronie  zostały celowo  wydrukowane ze
zmienionym układem  stron  dwie  strony A- 5,  wymieszane,  pourywane, z brakami w
tekście   co   zauważyła   przy   mnie    Malwina   Jagiełło   starsza  posterunkowa
przeprowadzająca  zlecone  czynności.  Jak  sama  stwierdziła - nie mogła się połapać w
tych  wydrukach, nie wiedziała o co  chodzi w  sprawie  oraz  stwierdziła,że  dostała  akta
pourywane  czyli zdekompletowane  , co było celowe  i  zamierzone.  

W  związku z czym załączam ponownie  to samo zawiadomienie  o  przestępstwie z dnia  4
stycznia   oraz   drugi  plik  Antypsychiatria   i  domagam  się   pociągnięcia  do   karnej
odpowiedzialności   sprawcy  przestępstwa   to  jest   zastępcy prokuratora   Rejonowego
Damiana  Zimniaka. Spreparowane  przez  niego niewłaściwe  wydruki  są dowodem.

Poniżej  jest treść  mojego  zeznania  pobranego do protokołu z  pliku. 

                                                                    POKRZYWDZONA

                                                                mgr   Krystyna  Ziemlańska 



      27 stycznia  2021   roku  V  Komisariat Policji w  Lublinie 

W  dniu  4 stycznia  2021  roku wniosłam  e- mailem na  adres 

   pr.gostynin@plock.po.gov.pl    Prokuratura Rejonowa w Gostynin    09-500 Gostynin

zawiadomienie  o  przestępstwie z  wnioskiem  o ściganie  i ukaranie przeciwko 
Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków  Zabezpieczających   - obecnie pod nazwą 
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym  adres   09 - 500 Gostynin, 
ul. Zalesie 1 A
a  w  szczególności  jej  dyrektora i przewodniczącego  Ryszarda  Wardeńskiego 
i zaskarżyłam  tę komisję   o    popełnienie  wielu   czynów karalnych   to jest  sfałszowania 
opinii   Komisji  na moją szkodę  oraz  fałszowania innych  opinii   przeciwko  wielu innym 
osobom .

Dalsze  fakty  i okoliczności -  wg  zawiadomienia  pisemnego  oraz  załącznika  
dotyczącego  psychiatrii w Polsce i na  świecie.

                                              WNIOSEK DOWODOWY  1.  
W  związku z  zawiadomieniem  wnoszę w niosek dowodowy o  przeprowadzenie dowodu  
to jest  ustalenie :

1. w  jaki sposób  są sporządzane  opinie  tej komisji

2. kiedy i gdzie spotyka się   ta  komisja

3. w  jaki sposób  komisja  zapoznaje   się  kiedy i gdzie z aktami  na podstawie  których 
sporządzane są  opinie  tej komisji 

4. czy  istnieją  jakieś protokoły  ze  spotkań tej komisji  oraz  protokoły zapoznania się  z  
aktami spraw  przez  każdego członka  tej komisji a  jeśli  nie ma  takich protokołów  to  w 
jaki sposób i gdzie  członkowie  tej  komisji  zapoznają się z  aktami  spraw

5. czy istnieją    jakieś  indywidualne  oceny  akt w  tym  ocena  akty mojej  sprawy z  roku 
2008  sporządzone  przez  poszczególnych  członków  tej  komisji 
 
6. czy członkowie  komisji  podpisują się na   opiniach  osobiście  ,  gdzie i  kiedy  
podpisują się na    opiniach 

7. kto   przygotowuje  , opracowuje i sporządza  opinie  które  są  podpisywane  przez  
członków komisji

8. dlaczego na opiniach  w  tym na  mojej  opinii  brak jest pieczątek członków  tej komisji  
oraz  podpisów imiennych  tylko  parafki   oraz  jakieś  litery  zamiast  imienia i nazwiska   
członków  komisji 
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Wnoszę  także o  sprawdzenie wszystkich innych  opinii  tej komisji   sporządzonych  od 
początku istnienia  tej komisji  przez wszystkich jej  członków  , poprzednich oraz  
obecnych   oraz  porównanie  tych  opinii z  moją  opinią z  roku 2008 – to znaczy, czy  są  
one  te opinie podobne w treści,  czy zawierają takie same  lub podobne podpisy    i inne  wg
p. 1  - 8. 

                                              WNIOSEK DOWODOWY  2.  

W  związku z  zawiadomieniem  wnoszę w niosek dowodowy o  przeprowadzenie dowodu  
to jest  ustalenie   w  związku z wniesionym załącznikiem  o psychiatrii  : 

1.  na jakiej podstawie  prawne i  jakich przepisach   prowadzą działalność  lekarze  
psychiatrzy w Polsce

2. jakie posiadają  i  przez  kogo  nadane  uprawnienia do wykonywania  zawodu psychiatry

3. gdzie    uczą się  psychiatrii  ,  na podstawie  jakich podręczników  , oraz   czy   posiadają 
jakieś zdane  egzaminy w  tej dziedzinie poświadczone dyplomami  lub certyfikatami bądź  
innymi zaświadczeniami

4.  wnoszę  także o ustalenie   na czym  polegają  tak zwane  badania psychiatryczne, czy  
istnieją jakieś  formalne  kryteria  przeprowadzania  takich badań   w formie    wytycznych  ,
przez  kogo sporządzone  są  te  wytyczne  jeśli istnieją  i gdzie można się zapoznać  z  tymi 
wytycznymi -  czy jest to  jakaś  ankieta  medyczna  lub inny wzór  na podstawie  którego  
prowadzone   były i  są badania  psychiatryczne   ;  jeśli  takich wytycznych  nie ma  i nie  
było  to   na jakiej podstawie były i są  przeprowadzane  takie  badania  i jakie  kryteria były
i są  stosowane do oceny  stanu zdrowia  psychicznego  pacjentów  oraz  osób  oskarżonych 
lub świadków

Pytania  powyższe  dotyczą  także  członków Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków
Zabezpieczających .

Jako dowód  załączam  ankietę  medyczną  określającą  wytyczne  do  przeprowadzania  
badań psychiatrycznych  która w moim  przypadku nigdy nie  była  stosowana.

Nie  są   to  w pełni  prawidłowe  wytyczne  ale  przynajmniej  jakiś  układ  ramowy  w  
pytaniami,  które  każdy lekarz  psychiatra  powinien zadać  każdej osobie  badanej      aby  
w  razie  potrzeby  posiadać dokument z  przeprowadzenia  badania  wraz z  udzielonymi 
odpowiedziami.
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Krystyna  Ziemlańska                                                                       Dnia 8    marca   2021
20- 860  Lublin
ul.  Paderewskiego 4- 179
wydawnictwo.bialy.orzel.vip.interia.pl

                                                 PROKURATURA OKRĘGOWA W PŁOCKU
                                                    09 - 404 Płock  Plac Obrońców Warszawy 8
                                                     E-mail: prokuratura@plock.po.gov.pl 

Sygn PO IV  Dsn  59.2021 z dnia 23  luty 2021    
zarządzenie  Prokuratora  Okręgowego odebrane w dniu  5  marca 2021

                                                SPRZECIW  NA ZARZĄDZENIE  

                           Podstawa   prawna  KPK   Art.  466.  [Zażalenia na zarządzenia] 
§  1.  Przepisy dotyczące sprzeciwów i zażaleń na postanowienia stosuje się odpowiednio do 
sprzeciwów i zażaleń na zarządzenia.

Wnoszę sprzeciw na  zarządzenie  Prokuratora  Okręgowego Przemysława  Tarczyńskiego o 
wyznaczeniu  Prokuratury  Rejonowej w  Płońsku   do  prowadzenia  postępowania w  przedmiocie 
zawiadomienia  o  przestępstwie  dotyczącego  Komisji Psychiatrycznej w  Gostyninie do  Spraw  
Środków  Zabezpieczających oraz domagam   się przywrócenia  właściwości Prokuraturze w  
Gostyninie.

UZASADNIENIE

  Zarządzenie zmiany prokuratury jest stronnicze  i niezasadne. Pismem z dnia  27 stycznia  2021
zarzuciłam  słusznie   Prokuratorowi   Damianowi   Zimniakowi    z  Prokuratury   Rejonowej  w
Gostyninie  spreparowanie akt  to jest mojego zawiadomienia  o  przestępstwie w  taki sposób, że
porobił  on celowe  wydruki  pliku PDF   nie w pionie  ale w  poprzek  czyli  na pewno świadomie
aby   zawiadomienie   było   nieczytelne  i  niezrozumiałe   i  takie   było  dla   aspirantki  w   V
Komisariacie Policji  w  Lublinie, na  co sama  mi  zwróciła  uwagę.  Nie da  się  wydrukować
stron  z pliku  PDF  w  pionie  bez  przekręcenia pliku  na  poziom  .

Dowodem na  umyślność  takiego postępowania  jest  pismo  Prokuratora   Zimniaka z dnia   8 luty
z  wnioskiem  o wyłączenie całej podległej  mu  prokuratury  od  postępowania w sprawie  mojego
zawiadomienia,  czym  się  przyznał do winy,  bo w  przeciwnym wypadku  nie zwracałby się z
takim  wnioskiem.
Zamiast  pociągnięcia  go do  służbowej odpowiedzialności  Prokurator Okręgowy  przychylił się
do    jego wniosku  co   samo w sobie  budzi  poważne  zastrzeżenia  co do    jego etyki zawodowej.
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Nie widzę  powodu wyłączania  całej  Prokuratury w  Gostyninie  która  jest    położona na  terenie
zaskarżonej  Komisji  Psychiatrycznej w  bezpośredniej  lokalizacji   w  jakiej  nie jest  położona
Prokuratura w  Płońsku.  
 Prokurator   Okręgowy   powinien   był   zbadać   sprawę   tych   przerobionych   akt  czyli
niewłaściwych wydruków  oraz   odpowiednio zareagować   jako zwierzchnik   a  tak nie uczynił.  

Gdyby  zaskarżony  Prokurator  Zimniak  nie   czuł się winny  przerobienia  wydruków w sposób
uniemożliwiający ich identyfikację,  to  nie  wyłączałby aż całej  prokuratury  od  postępowania.

Tak  nie może  być, że  prokurator  czuje się  i postępuje bezkarnie,  jest  organem  prawa  i jego
zadaniem  jest ściganie  przestępstw .
W  tym wypadku jednak  nie chciał  dopuścić  do  postępowania przygotowawczego  przeciwko
przestępcom z   Komisji Psychiatrycznej. 
Powinien   być    zawieszony  w  czynnościach   prokuratora   za  popełniony  czyn   zgodnie  z
wnioskiem  dyscyplinarnym, który nie został rozpatrzony. 

Czy  prokuratorzy  w  Płońsku będą w  stanie  prowadzić  sprawne  śledztwo  na odległość  ? 
Czy będą dojeżdżać  do  Gostynina  w  celu  prowadzenia czynności  śledczych  i innych ?
Zwykły  aspirant z  jakiegoś  komisariatu  nie da sobie rady z  tak rozległą  sprawą  która  wymaga
badania akt, opinii  komisji  i  innych  danych  wg moich   wniosków  dowodowych  z dnia   
27 stycznia  2021   roku.
Chyba, że  chodziło  Prokuratorowi Zimniakowi o  to aby te  wnioski  nie były uwzględnione na
miejscu w  Gostyninie  a  od  27  stycznia  można  było  już  przeprowadzić    dochodzenie  lub
śledztwo  na podstawie tych wniosków. 

W  związku z powyższym, zaskarżam  w.w zarządzenie   i wnoszę o  jego  uchylenie   oraz
uwzględnienie  wniosku dyscyplinarnego.  Domagam się  także   informacji w  sprawie  akt to jest
jakie wydruki zostały  przekazane- jeśli  już  zostały  przekazane do  Prokuraty w  Płońsku,  czy  te
przerobione   i  przekręcone    czy  prawidłowe  .  

W  sprawie  tej  powinien  był  zająć  właściwe  stanowisko  Prokurator  Rejonowy  Paweł Siemion
zwierzchnik  Prokuratury  Rejonowej w Gostyninie  a nie  Prokurator  Okręgowy. 

USTAWA z dnia 28 stycznia 2016r.Prawo o prokuraturze 
Art 7 §8.W razie stwierdzenia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa prokurator przełożony
jest obowiązany żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi, który
obrazy się dopuścił .

Art.135.§1. Prokurator oraz Prokurator Generalny nie może być pociągnięty do odpowiedzialności
karnej  ani  tymczasowo aresztowany  bez  zezwolenia  sądu  dyscyplinarnego,  a  zatrzymany  –bez
zgody  przełożonego  dyscyplinarnego. Nie  dotyczy  to  zatrzymania  na  gorącym  uczynku
popełnienia przestępstwa. 

Art.137.§1.Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), w tym
za:
1)oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa;
2)działania  lub  zaniechania  mogące  uniemożliwić  lub  istotnie  utrudnić  funkcjonowanie  organu
wymiaru sprawiedliwości lub prokuratury; 
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Art.140.§1. W razie stwierdzenia oczywistej  obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy prokurator
przełożony, niezależnie od innych uprawnień, wytyka to uchybienie prokuratorowi, który się go
dopuścił, po uprzednim zażądaniu wyjaśnień. Stwierdzenie i wytknięcie uchybienia nie wpływa na
rozstrzygnięcie sprawy. 

Art.142.§1. Karami dyscyplinarnymi są 
w  tym wypadku  
2a)obniżenie wynagrodzenia zasadniczego o  5% –50% na okres od sześciu miesięcy do dwóch
lat .

                                            Nie  mniej  niż  50 %  do 6 miesięcy.

Do wiadomości  :

1.    Prokuratura Rejonowa w Gostynin
 pr.gostynin@plock.po.gov.pl
Paweł Siemion - Prokurator Rejonowy 

2.   Prokuratura Rejonowa w Płońsku
pr.plonsk@plock.po.gov.pl
Ewa Ambroziak - Prokurator Rejonowy, 

                                                                          Pokrzywdzona   mgr   Krystyna  Ziemlańska 
                                                                  
                                                              
  

NIE  UDZIELONO  ODPOWIEDZI 

                                               

                                                                           3.
               









Krystyna  Ziemlańska                                                                          Dnia 07.10.2021 
20- 860  Lublin
ul.  Paderewskiego 4- 179
www.bialy-orzel.edu.pl
redakcja@bialyorzel.edu.pl 

                                                                      
                                                                  Prokuratura Rejonowa Lublin  Północ
                                                                           ul.  Narutowicza 32
                                                                       20- 016  Lublin

ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE Z  WNIOSKIEM  I  ŚCIGANIE I UKARANIE
                    zawiadomienie  jest oparte na dowodach z dokumentu 

PRZECIWKO
Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków  Zabezpieczających   - obecnie pod nazwą 
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 09 - 500 Gostynin, ul. Zalesie 1 A
komisja@kozzd-gostynin.pl a  w  szczególności  jej  dyrektora i przewodniczącego  Ryszarda  
Wardeńskiego 

Dalej jak wyżej  samo zawiadomienie z wnioskiem dowodowym nr 1. 

mailto:komisja@kozzd-gostynin.pl


                                                                                                  
            Krystyna Ziemlańska      Redaktor Naczelna     Wydawnictwa  Biały Orzeł
                         
                  20- 860  Lublin  ul. Paderewskiego 4- 179  tel. 729 975 115  
___________________________________________________________________
                    www.bialy-orzel.edu.pl        redakcja@bialyorzel.edu.pl                                     

                                                                                                 
                                                                                                  Dnia 20 stycznia 2022 
                                                          
                                                                                                                                                
                     
                                                   Prokuratura  Rejonowa w  Płońsku
                                                               09-100 Płońsk
                                                            ul. Płocka 39

SYGN PR  Ds. 439.2021  

Zawiadomienie  o  przestępstwie z wnioskiem o  wszczęcie  śledztwa  wg  wniosków 
dowodowych  oraz  ściganie i ukaranie. 

W   nawiązaniu  do  zawiadomienia  z  dnia   4  stycznia  2021   przeciwko   Komisji
Psychiatrycznej w  Gostyninie wnoszę o  wznowienie  postępowania na nowej  podstawie 
prawnej. 

Obecne   zawiadomienie   o   przestępstwie   dotyczy  Dyrektora  Regionalnego  Ośrodka
Psychiatrii  Sądowej   dr n.med. Ryszarda Wardeńskiego .  Oskarżam  go o  sfałszowanie
setek  lub  tysięcy opinii   całej  tej komisji   poprzez  zamieszczanie na  tych opiniach
podpisów  innych  członków  tej komisji bez  posiedzeń  tej komisji jak też, o  preparowanie
tych  opinii  bez  analiz  akt  sądowych .

Podstawą  nowego zawiadomienia  jest  treść  poprzedniego zawiadomienia  poniżej  : 
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AWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE Z  WNIOSKIEM  I  ŚCIGANIE I UKARANIE
                    zawiadomienie  jest oparte na dowodach z dokumentu 

PRZECIWKO
Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków  Zabezpieczających   - obecnie pod nazwą 
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 
09 - 500 Gostynin, ul. Zalesie 1 A
komisja@kozzd-gostynin.pl a  w  szczególności  jej  dyrektora i przewodniczącego  Ryszarda  
Wardeńskiego 

o    popełnienie  wielu   czynów karalnych   to jest  sfałszowania opinii   Komisji  na moją szkodę
oraz  fałszowania innych  opinii w  skali  masowej .  Odpowiedzialność karna za fałszywą opinię
biegłego (art. 233 § 4 k.k.)  oraz  za  fałsz  intelektualny z  Art . 271 pargf 1 KK.
Przepis art. 233 § 4 k.k. sankcjonuje umyślne działanie sprawcy. Biegły musi mieć świadomość, iż
ocena przedstawiona w ekspertyzie nie polega na prawdzie. Odpowiedzialność karna za fałszywą
opinię może być surowa. Umyślne działanie biegłego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od
roku do lat  10.   W  zakres      tego czynu  wchodzi   także   prawdopodobnie  przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentu  czyli  jego podrabianie   poprzez  fałszowanie podpisów
członków  komisji  na  opiniach  tej komisji a  także  brak podstaw  prawnych do działania tej
komisji   oraz   brak  uprawnień   zawodowych  niektórych    członków   tej  komisji   to   jest
wykształcenia medycznego .

UZASADNIENIE 

W  roku 2008   prowadzono  przeciwko  mnie  postępowanie  karne na zawiadomienie  prywatne
SYGN  IV  K  987/08 Sądu  Rejonowego w Warszawie. Postępowanie  było  prowadzone w sposób
naruszający  przepisy  prawa  i było niezasadne,  i wszczęte  było w  ramach akcji  odwetowej
zarządu sieci  ERA  GSM za domaganie się  sprawiedliwości  to jest za  popełnione  przeciwko
mnie   przestępstwo  z   naruszenia   ustawy   o  prawach   autorskich   i  pokrewnych   to  jest
przywłaszczenia  autorskich praw  majątkowych  przez  tę spółkę  i jej następców.
  Posłużono  się   przeciwko   mnie    wymuszonymi   badaniami  psychiatrycznymi  ,   wraz  z
osadzeniem w  areszcie  śledczym na  Grochowie w Warszawie ,  skąd  byłam  dowieziona na
bezprawne  badanie  psychiatryczne, na podstawie  którego  została  wydana  czyli  spreparowana
opinia  Komisji  Psychiatrycznej   do Spraw  Środków  Zabezpieczających  o zastosowaniu wobec
mnie  internacji czyli  przymusowego leczenia  psychiatrycznego, które  się odbywało w  Lublinie
w Szpitalu  Neurospychiatrycznym w  Lublinie  przez  dwa  lata   od roku 2009 do  roku 2011. 

Moje  zaskarżenia  opinii  tej komisji  oraz  opinii  innych  biegłych  psychiatrów  nie były  brane
pod  uwagę  zaś  samą  opinię  tej  komisji uzyskałam dopiero   po przewiezieniu  mnie z aresztu do
szpitala z  akt   sprawy  na  mój  wniosek  do ordynatora  oddziału   psychiatrii sądowej. 
Tak  więc  nawet  nie wiedziałam  co ta  opinia  zawiera  i an jakiej podstawie  zostałam skazana na
przymusowe  leczenie  psychiatryczne.Dalsze  zaskarżanie  tej opinii  także  było bezskuteczne.

Dopiero w   roku 2016  gdy otrzymałam   do wglądu  całe  akta  sądowe w  Lublinie,  opracowałam
wniosek  o unieważnienie  postępowania    wg treści  tego wniosku ale  nie został  on uwzględniony
ponieważ  wniosek  taki  musi  sporządzić adwokat  lub radca  prawny  ,  i pomimo że  żaden
adwokat  ani radca  nie sporządziłby takiego wniosku  jak ja  został  on  odrzucony. Ale  jest
dowodem  i zawiera  dowody  to jest  ustalenia  faktyczne  co do samego postępowania to  jest
jego  niezasadności  oraz  dane  o  Komisji o badaniach  psychiatrycznych.

mailto:komisja@kozzd-gostynin.pl
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  W roku 2020   dane  o psychiatrii  z  tego wniosku  zostały poszerzone o  nowe  ustalenia
dotyczące braku podstawy prawnej  działalności  biegłego sądowego psychiatry w Polsce  oraz
brak uprawnień i wykształcenia w tym   brak  dyplomu  zawodowego  psychiatrów w Polsce jak też
nadużycia w  tej dziedzinie zwanej  psychiatrią. 

Na  podstawie  ustaleń  z w.w wniosku , stwierdziłam co następuje :

Badania  psychiatryczne   przed  osadzeniem  kogoś w  zamkniętym  oddziale  na przymusowym
leczeniu  do tej  pory  odbywają   się  przy  zamkniętych  drzwiach w  obecności   tylko dwóch
zaprzyjaźnionych  psychiatrów albo i  nawet  jednego psychiatry   i każdy  psychiatra  pisze co chce
bez  żadnej  kontroli , bez   obrony  dla  oskarżonego , bez  nagrywania  takiego  pseudo- badania ,
które  powinno  przecież  być  nagrywane,  bowiem  nagranie  jest  dowodem w  sądzie  a  także
dla  innych  biegłych  oraz dla   narzędziem  i  podstawą  prawną   dla  obrony.  Oskarżony słusznie
czy  nie , nie  ma  potem  możliwości  podważenia  takiej  opinii która  nawet  nie była  mu
udostępniana   i    takie  opinie  zatwierdzała  następnie  systemowa  komisja  psychiatryczna  a
opinii  komisji  nie  można  ani podważyć  ani zaskarżyć.  

Opinie  takie  są  nieważne, nie   są  nawet  możliwe  do zweryfikowania, jeśli  tak zwane badania
odbywają się  przy zamkniętych  drzwiach  i nie ma  możliwości  sprawdzenia  ,co  mówiła  osoba
badana,   a  co potem spreparował  psychiatra, bowiem  co  do bezstronności  biegłych nie można
mieć  absolutnie   żadnego   zaufania,   jeśli   nad   biegłym  nie  ma  żadnego  bata   kary   oraz
odpowiedzialności.

 To samo  dotyczy  komisji  psychiatrycznej  do spraw  tzw. środków zabezpieczających   czyli
stosowania  przymusowego  leczenia  psychiatrycznego  dla osób  skazanych  zamiast  więzienia.
Obecna  komisja jak też  poprzednia,  nie  prowadzi i nie  prowadziła  ani  indywidualnych badań
ani  analizy akt  sprawy  ani  nie  uwzględnia zażaleń  ofiar  , tylko  zatwierdzała sfałszowane  i
tendencyjne  opinie bez  badań,    na  zasadzie  poplecznictwa z  kolegami  po  fachu  . 

Jest  to  typowa komisja w  stylu  Berii , czyli komisja   kolegialna  na zasadzie  przewodniczący
zarządza  a  reszta  się  podpisuje  bez  oględzin, bez  rozmowy z  pacjentem  i  nawet  bez   badania
reakcji   psychoneurofizjologicznych , czyli   wpadną    tylko podpisać opinię   w umówionym
terminie  lub nawet  jest  to podpisany wcześniej  gotowiec  bez  posiedzenia. 

Wiem  na pewno  ,że  ta  cała komisja  psychiatryczna  w  liczbie  8  czy  10  osób  nie   była w  
stanie  przerobić to  jest  każdy z  jej członków  11  tomów  spreparowanych  przeciwko  mnie  akt  
i  cała  praca   tej  komisji  polegała  wyłącznie  na  podpisaniu się  pod  przygotowaną  przez  
przewodniczącego  opinią , która  jedynie  zatwierdzała  kilka   sfałszowanych  przeciwko  mnie  
innych  opinii  w  tym  pierwszą komunistyczną  opinię  z roku 2004.  

Akta  były  u tej komisji  zaledwie  tydzień  lub nieco dłużej, kiedy więc  9   czy  10 osób mogło  
przeczytać i zanalizować  każda z  nich  11  tomów  akt,  nie  jest  to  po  prostu  nawet  możliwe. 
A nawet  gdyby, to każdy   członek  tej  komisji  powinien  był   indywidualnie  sporządzić  ocenę  
akt  .
 Dane   na   stronie  internetowej Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających 
potwierdzają, że  ta ocena to  jedynie zatwierdzenie innych  opinii  i  to  bez  badań:

                     http://www.rops-gostynin.pl/dokumentywymagane.html

http://www.rops-gostynin.pl/dokumentywymagane.html
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   Dokumenty wymagane do wydania przez Komisję opinii
                                                                                                                                                      
Postanowienie sądowe o zasięgnięciu opinii Komisji Psychiatrycznej ds. Środków 
Zabezpieczających w przedmiocie określenia zakładu psychiatrycznego.
Postanowienie sądowe o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego w 
postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Lub - Postanowienie sądowe w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w 
przypadku realizowania już środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.

Lub  -Postanowienie sądowe w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w 
przypadku realizowania juz środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.

Lub- Wyrok sądowy orzekający umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego na 

Opinia   politycznej  komisji  psychiatrycznej  do spraw  środków  zabezpieczających  przy
ministrze   zdrowia ,opracowana  została specjalnie pod  kątem  agresji  czyli wybiórczo i
represyjnie . 
  Oto   uzasadnienie  do  kolektywnej  szablonowej   opinii   komisji   psychiatrycznej  jakiej
sporządzenie   zajęło  zapewne  15  minut  czyli  półtorej strony  A - 4   Uzasadnienie tego  szablonu
zwanego  'opinią'   poza  wieloma  przepisami z  ustaw   przytaczanymi  sztampowo  wszystkim
ofiarom  tej  komisji,  nie  zawiera  wyników  badań które  wymieniłam  powyżej,  poza  
zacytowaniem  fałszerstw  kolegów  i  koleżanek:                                                                           

'   Komisja  po  przeprowadzeniu  analizy   dostępnej  dokumentacji ( jakiej nawet  tego nie
określono ?)   ustaliła  (kiedy ? brak nawet protokołu  tej analizy )  że  Krystyna  Ziemlańska w
1983  roku  była   hospitalizowana  psychiatrycznie w  Lublinie   gdzie  rozpoznano  u  niej   reakcje
reakcję adaptacyjną z  zaburzeniami  emocjonalnymi.  W  okresie  05.10.2004  -  06.12.  2004
przebywała  na obserwacji  sądowo-  psychiatrycznej w  szpitalu  psychiatrycznym w  Lublinie;
zdiagnozowano wówczas   zaburzenia  urojeniowe.  Do  szpitala  był(a)   przyjęta w  znacznie
pogorszonym   stanie   psychicznym.  (  co  jest  nieprawdą  ,  była   represjonowana   w  wyniku
demonstracji   politycznych   )  .   Podczas   hospitalizacji   przejawiała   nasilone   zaburzenia
psychotyczne,   poza  tym  była  pobudzona  psychoruchowo,  zachowywała  się   agresywnie
wobec  personelu,  wymagała    mechanicznego  unieruchomienia.  Po  opuszczeniu  szpitala  nie
kontynuowała  leczenia    psychiatrycznego w  formie  ambulatoryjnej.

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

Te  zaznaczone  fragmenty   to  schemat   taki sam  dla  wszystkich  innych  osób  ofiar tej komisji. 

Dalej  następują  przepisy  o zakładzie psychiatrycznym ,o  komisji ,  wstawiane  wszystkim z  tego 
samego  pliku  albo  programu  komputerowego  oraz  parafki    nazwisk  członków    komisji  
psychiatrycznej , samych  pseudosław  lekarskich w dziedzinie  psychiatrii  , bez  pieczątek  i  nr  
uprawnień  do  wykonywania zawodu , co  podważa  wiarygodność  tej  opinii.   
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W prawym dolny  rogu   tego szablonu  jest  ledwo  widoczna  jedyna  pieczątka  jakiegoś 
sekretarza  Cynkiera   który  być  może  sam sporządza  takie  opinie. 

Nie  wiadomo czy  komisja ta w ogóle  się zbiera  i  jak  wyglądają jej  posiedzenia, skoro  nie  na 
ten temat   żadnych danych. 

W  opinii  te  pseudokomisji  nie ma  nawet  pieczęci  przewodniczącego  tego  bezprawnego  
organu a  raczej  politycznego tworu  systemowego , używanego  do  represji  i prześladowań ,o 
czym świadczą dane  członka  tej  komisji  Kuby Sękowskiego: 

KUBA  SĘKOWSKI prawnik, przedstawiciel  ministra  zdrowia  na liście  Komisji 
Psychiatrycznej  podpisał  się  na   szablonie  czyli  fałszerstwie komisji. Oto jego  polityczna 
kariera  ,   nie ma on  nawet  dyplomu lekarskiego  ogólnego: 

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

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

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

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

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

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 

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

Zgodnie z art. 201 § 2 k.k.w., o opinię Komisji sąd występuje obligatoryjnie przy kierowaniu
skazanego  do  zakładu,  w  którym  środek  taki  ma  być  wykonywany,  fakultatywnie  zaś  przy
wypisywaniu lub przenoszeniu internowanych z zakładów psychiatrycznych lub zakładów leczenia
odwykowego   (§ 7 pkt 2 cyt. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.08.2004 roku).
Wymienione opinie muszą spełniać określone wymogi formalne, a ich przygotowanie i przekazanie
sądowi powinno przebiegać z zachowaniem właściwej procedury. 

  Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego nie  określają  swoistych elementów, jakie  powinna
zawierać  taka  opinia,  także  w  treści  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  na  próżno  szukać
podobnych wytycznych  !!!! 
        
      ZATEM    MOGĄ  PISAĆ  CO  CHCĄ  BEZ  ŻADNEGO  NADZORU 
                      CZYLI  SZABLON DLA  WSZYSTKICH  TAKI  SAM
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Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia  jest 
sztucznie  stworzonym  organem  przeznaczonym  do  represji osób niewygodnych z takich  lub 
innych  względów, nie  jest  organem spełniającym kryteria komisji,  bowiem  pod  określeniem  
'komisja ' rozumie  się   jakieś  ciało  kolegialne  ,wyznaczone  do  zbadania  sprawy  lub 
okoliczności  ,czy  też wydania  ekspertyzy  oraz  opinii  ekspertów,  polegającej  na  szczegółowym
wypowiedzeniu  się  co  do  sprawy  oraz  tych  okoliczności. 

W  przypadku komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających , która  wprawdzie  ma
obowiązek  wydać  swoją  opinię  na  podstawie  analizy  dokumentacji,  opinia  nie  zawiera
danych  o takiej  analizie, to  jest  jaka dokumentacja  została  poddana  analizie  oraz  przez  kogo
oraz czego  dotyczyła  sprawa  i okoliczności  sprawy, co   wynika z  treści  tego  szablonu zwanego
opinią . Sam  fakt uczestnictwa w  tej   komisji  polityka  i nie  lekarza  czyli Kuby  Sękowskiego
podważa sens  takiej  opinii

.Obecnie   zamiast   Sękowskiego  są   to   Dariusz  Poznański  (Asystent  Podsekretarza  Stanu,
Departament  Organizacji  Ochrony  Zdrowia)     i   Justyna   Mieszalska   -   Naczelnik  w
Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia …   także nie  lekarze  -  przedstawiciele
ministra  zdrowia. 

                                TAKIE  SAME  SZABLONY BEZ  PIECZĄTEK
                (  aby  nie ujawniać  przedstawicieli  ministra zdrowia  nie  będącymi  lekarzami  ) 

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

 §  6.  1.  W skład  komisji  psychiatrycznej  do  spraw  środków  zabezpieczających,  zwanej  dalej
„Komisją”, wchodzą przedstawiciele: 
2. Członków Komisji, w tym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, powołuje
na okres 5 lat minister  właściwy do spraw zdrowia.
§ 7. Do zadań Komisji należy:
1) analiza dostępnej dokumentacji;
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2)  wydawanie  opinii  dla  właściwych  sądów  lub  innych  uprawnionych  instytucji  w  sprawie
przyjmowania, wypisywania lub przenoszenia sprawców, wobec których orzeczono wykonywanie
środka zabezpieczającego w zakładach psychiatrycznych
i zakładach leczenia odwykowego;
3)  wizytacja  i  ocena  zakładów  dysponujących  warunkami  podstawowego,  wzmocnionego  i
maksymalnego zabezpieczenia,  w których realizowany jest środek zabezpieczający;
4)  analiza  informacji  o  liczbie  dostępnych  miejsc  w  zakładach  psychiatrycznych  i  zakładach
leczenia odwykowego przeznaczonych  do wykonywania środków zabezpieczających.

§ 8. 1. Komisja w opinii,  o której mowa w § 7 pkt 2, wskazując miejsce wykonywania środka
zabezpieczającego,  uwzględnia:
1) rodzaj czynów zabronionych, których dopuścił się sprawca w przeszłości;
2) rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych lub ucieczkowych w przeszłości;
3) aktualny stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz choroby współistniejące;
4) uzależnienie od alkoholu lub innego środka odurzającego;
5) związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami niebezpiecznymi;
6) ogólną sprawność fizyczną;
7) szczególne wskazania do postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego;
8) przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji.

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

            CO AUTOMATYCZNIE  CZYNI DZIAŁALNOŚĆ  TEJ KOMISJI  NIEMOŻLIWĄ
 
     bo nie jest możliwe  aby   cała  komisja w  ciągu 21  dni zapoznała się z  
     wieloma  tomami  akt  każdy członek  tej komisji  osobno a poza  tym gdzie  ? 

Wiem  na pewno  ,że  ta  cała komisja  psychiatryczna  w  liczbie  8  czy  10  osób  nie   była w  
stanie  przerobić to  jest  każdy z  jej członków  11  tomów  spreparowanych  przeciwko  mnie  akt  
i  cała  praca   tej  komisji  polegała  wyłącznie  na  podpisaniu się  pod  przygotowaną  przez  
przewodniczącego  opinią , która  jedynie  zatwierdzała  kilka   sfałszowanych  przeciwko  mnie  
innych  opinii  w  tym  pierwszą komunistyczną  opinię  z roku 2004.  

Akta  były  u tej komisji  zaledwie  tydzień  lub nieco dłużej, kiedy więc  9   czy  10 osób mogło  
przeczytać i zanalizować  każda z  nich  11  tomów  akt,  nie  jest  to  po  prostu  nawet  możliwe. 
A nawet  gdyby, to każdy   członek  tej  komisji  powinien  był   indywidualnie  sporządzić  ocenę
akt  .

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

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

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

       Czyli, że   cała  komisja  psychiatryczna  musiałaby    czytać akta sądowe 
                             na  terenie ośrodka  ! 
                                                                                                                                                      
Ośrodek realizuje zadania administracyjne związane z funkcjonowaniem Komisji Psychiatrycznej 
ds. Środków Zabezpieczających działającej przy Ministrze Zdrowia. Do naszego Ośrodka spływają 
wszystkie wnioski z sądów dotyczące wskazania miejsca realizacji środka zabezpieczającego. 
Przygotowywane są również pisemne opinie Komisji dla sądów celem realizacji postanowień o 
leczeniu psychiatrycznym sprawców czynów zabronionych.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej
 dr n.med. Ryszard Wardeński
 CZŁONEK  KOMISJI PSYCHIATRYCZNEJ  - 
i  to  on    preparuje  opinie  będąc  na  miejscu w  ośrodku  i  popisuje się
parafkami  za  inne  osoby.

              Oto  sfałszowana  opinia w  mojej  sprawie 
                       czyli szablon bez podpisów.

      Członkowie  tej komisji  pracują  i mieszkają w różnych 
           miastach- w  jaki sposób zapoznali się z  
            kilkunastoma tomami  akt sądowych – kiedy i gdzie  ? 
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Są to  spreparowane parafki  nie podpisy. Albo  szablon jest wysyłany  do członków  komisji  po  
podpisy bez analizy  akt  w  tym zaskarżeń i zażaleń. Każdy biegły  i każdy  lekarz powinien  
posiadać  pieczątkę z  numerem   uprawnień zawodowych.
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Zgodnie z polską procedurą karną, istnieje zasada niepodzielności wniosku: jeżeli sprawców
było  kilku  –  złożenie  wniosku  o  ściganie  jednego  z  nich  automatycznie  spowoduje  objęcie
ściganiem pozostałych współsprawców, niezależnie od woli składającego wniosek. 

Art. 315a. Odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka .Od 
przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest 
niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych.   

Przesłuchanie  mojej  osoby  jest bezcelowe,  zawiadomienie  jest oparte  na dowodzie z dokumentu
oraz  na załącznikach.   

Informacja  o mojej  osobie.
Prowadzę działalność  jako  polityk, społecznik  oraz  naukowiec  historyk i prawnik   . Prowadzę
portal  edukacyjno- wydawniczy  Wydawnictwo  Biały  Orzeł  na którym  są zamieszczone w
poszczególnych menu  różne  publikacje i dane, które  można w  razie potrzeby pobrać z  portalu z
pliku  PDF  jako  dowód  lub  załącznik do  postępowania.

Mój   portal   jest   cały  dowodem  na  to,że   jestem osobą  psychicznie   zdrową,   ale   byłam
represjonowana  przez   stronnicznych  i tendencyjnych   psychiatrów.
                                                                  
Na moim portalu są zamieszczone w Menu  Prawo    opracowania w plikach  PDF  które dotyczyą
tych  spraw , można się z nimi  zapoznać  i ewentualnie  pobrać  jako dowody  .

Obecny  portal     będzie  jeszcze  poszerzany i  uzupełniany  o szereg  nowych  opracowań i
publikacji,  które  dopiero co  powstały . Z  tych  nowych danych  do zawiadomienia  jest załączony
obszerny załącznik o sfałszowanych  na moją szkodę  opiniach z  kontekście  antypsychiatrii  czyli
ruchu  zwalczającego tę  dziedzinę  pseudonaukową  która  nie ma żadnych  podstaw  naukowych
ani źródłowych   jak też  jest dziedziną służącą do  represji, prześladowań politycznych  i innych
oraz   zarabiania   pieniędzy   przez   tak  zwanych   biegłych,   którzy  nie  posiadają   nawet
odpowiednich  uprawnień do wykonywania zawodu  oraz    kwalifikacji do    sporządzania  opinii
jako biegły.  

W  Menu Zdrowie    na moim  portalu  są zamieszczone dwa  opracowania o  psychiatrii  oraz  
wiele  innych  opracowań   jak też  ebooki  da  zakupienia, które  świadczą na  niekorzyść   
wszystkich opinii  psychiatrycznych preparowanych  przeciwko  mnie.

INFORMACJA  PROCEDURALNA 

Pisemne zawiadomienie  o  przestępstwie  nie wymaga  dodatkowego  zeznania do  protokołu..
Jest to nadużycie   z przekroczenia  uprawnień z  Art. 231 KK oraz  spychanie na podstawionych 
aspirantów  niewygodnych zawiadomień o czym  jest mowa na  moim  portalu w  Menu  Prawo.  
Zawiadomienie  opiera  się na dowodach  z  dokumentów     .                         
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Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury

Rozdział 2

Wszczęcie śledztwa i dochodzenia
§  119.  1.  Prokurator  –  niezależnie  od  właściwości  miejscowej  i  rzeczowej  –  przyjmuje  ustne
zawiadomienie  o  przestępstwie  w  sprawach,  o  których  mowa  w art.  309  pkt  2  i  3  k.p  k.  W
pozostałych sprawach prokurator przyjmuje zawiadomienie o przestępstwie osobiście, jeżeli osoba
zgłaszająca wyrazi taką wolę, lub poucza tę osobę o możliwości złożenia ustnego zawiadomienia o
przestępstwie do innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego

lub złożenia w prokuraturze zawiadomienia o przestępstwie w formie pisemnej.

2. Jeżeli okoliczności przytoczone w zawiadomieniu o przestępstwie nie wymagają bezzwłocznego
podjęcia czynności, prokurator jest obowiązany nadać bieg sprawie najpóźniej w terminie 7 dni od
dnia sporządzenia protokołu lub otrzymania pisemnego zawiadomienia o przestępstwie.

§ 120. Czynności, o których mowa w art. 307 § 1 k.p k., mogą polegać w szczególności na:
1)  żądaniu  od  zawiadamiającego  przedstawienia  dodatkowych  dokumentów  lub  informacji
niezbędnych dla prawidłowej oceny zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie;

5)  przesłuchaniu  w  charakterze  świadka  osoby,  która  złożyła  pisemne  zawiadomienie  o
przestępstwie.

Jest to  celowo dodany  punkt zwalany   na aspirantów  którzy  umarzają   i odmawiają  wszczęcia
śledztwa  lub dochodzenia  i tylko pobierają  dodatkowo  te  same  fakty i dane  z zawiadomienia  o
przestępstwie do  protokołu  żeby mieli co  robić czyli pozorować  pracę .A  kim jest  świadek  ?  To
nie jest  pokrzywdzony tylko świadek, czyli osoba, która  była  świadkiem  przestępstwa  , nie jest
to osoba  pokrzywdzona.

Dlatego  nie będę się stawiać w żadnym komisariacie. 

                                                                                       
Załączniki    na  płycie  DVD  i  wniosek dowodowy  .
1.  Dane  o fałszowaniu opinii  przez  psychiatrów    na  moją szkodę 
2. Antypsychiatria                                                    
 
                                                                                     …………………………..
                                                                                 Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                               niezależny naukowiec  historyk,polityk,
                                                               prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł
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                                 WNIOSEK DOWODOWY    

W  związku z  zawiadomieniem  wnoszę w niosek dowodowy o  przeprowadzenie dowodu  
to jest  ustalenie :

1. w  jaki sposób  są sporządzane  opinie  tej komisji

2. kiedy i gdzie spotyka się   ta  komisja, czy członkowie  tej komisji  mogą   okazać 
dowody dojazdu  do ośrodka, daty  posiedzeń  w ośrodku,  gdzie  spali w  czasie  czytania  
akt (  nazwy  hoteli  lub innych  miejsc noclegowych  ) , pisma od  kierownika  ośrodka w 
sprawie  zawiadomienia o posiedzeniach- czy takie  są, w  jaki sposób  byli informowani o  
posiedzeniach  komisji,  gdzie  zapoznawali się z  aktami (  w  jakim pomieszczeniu w 
ośrodku),  czy    istnieją  jakieś dowody na  zapoznawanie się z  aktami  jak  chociażby  lista
oraz  dzień i  godzina pracy nad  aktami , 

3. w  jaki sposób  komisja  zapoznaje   się  kiedy i gdzie z aktami  na podstawie  których 
sporządzane są  opinie  tej komisji – czy akta są czytane tom po tomie 

4. czy  istnieją  jakieś protokoły  ze  spotkań tej komisji  oraz  protokoły zapoznania się  z  
aktami spraw  przez  każdego członka  tej komisji 

5. czy istnieją    jakieś  indywidualne  oceny  akt w  tym  ocena  akty mojej  sprawy z  roku 
2008  sporządzone  przez  poszczególnych  członków  tej  komisji 
 
6. czy członkowie  komisji  podpisują się na   opiniach  osobiście  ,  gdzie i  kiedy  
podpisują się na    opiniach 

7. kto   przygotowuje  , opracowuje i sporządza  opinie  które  są  podpisywane  przez  
członków komisji

8. dlaczego na opiniach  w  tym na  mojej  opinii  brak jest pieczątek członków  tej komisji  
oraz  podpisów imiennych  tylko  parafki   oraz  jakieś  litery  zamiast  imienia i nazwiska   
członków  komisji 
                                                         
Wnoszę  także o  sprawdzenie wszystkich innych  opinii  tej komisji   sporządzonych  od 
początku istnienia  tej komisji  przez wszystkich jej  członków  , poprzednich oraz  
obecnych   oraz  porównanie  tych  opinii z  moją  opinią z  roku 2008 – to znaczy, czy  są  
one  te opinie podobne w treści,  czy zawierają takie same  lub podobne podpisy    i inne  wg
p. 1  - 8. 

Jak też wnoszę o  przesłuchanie  wszystkich członków  komisji  wg  wniosku  dowodowego
oraz  pobranie próbek pisma  to jest ich podpisów  celem  porównania z  podpisami na  
załączonej  opinii  oraz  na  innych  opiniach. 
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Sfałszowane  opinie  psychiatryczne na szkodę  Redaktor  
Naczelnej  portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł-  jest także  
spreparowane  postanowienie SSR  Kołtuna z  Sądu  Rejonowego  Lublin Zachód  oparte  o 
fałszerstwo  psychiatryczne   dewiantki psychiatrycznej  psychiatry  Jaślon oraz  
sfałszowane  postanowienie SSO  Dąbskiej z  Lublina.    Początek tych  fałszerstw  i 
preparacji dewiantów  zwanych  psychiatrami  to udział w  demonstracjach  antyrządowych 
na Placu Litewskim w  roku 2004. 

Analiza dziedziny zwaną psychiatrią  powstała na gruncie  prześladowań. Od  roku 2004 byłam
represjonowana za    demonstracje  polityczne   oraz  poglądy narodowe  i domaganie się spłaty
długu  od    sieci  ERA  GSM za  ukradzione prawa  autorskie   i   byłam  aresztowana  oraz
prześladowana   przez   lubelskich  prokuratorów   wraz  z   osadzeniem   mnie  na   tak  zwanej
obserwacji psychiatrycznej na  ponad 2  miesiące w  Szpitalu Neuropsychiatrycznym w  Lublinie,
gdzie  psychiatry  spreparowali  potworne opinie  , typowe  dla tego środowiska i które  wskazują
na  ich proweniencję. 

Nie  stawiałam się  na  sfingowane   i  wymuszane przez  prokuratorów  rejonowych w Lublinie
badania  psychiatryczne  , więc  mnie zapakowano  pod przymusem  na obserwację  psychiatryczną
do Szpitala  Neuropsychiatrycznego w  Abramowicach w   Lublinie  na  ponad  dwa  miesiące ,
gdzie  mnie  nafaszerowano  psychotropami   i sfałszowano  wyniki badań psychiatrycznych.  
Tylko  jedna    prokurator  Kazanowska z  Prokuratury  Rejonowej  Lublin  Północ spreparowała
przeciwko  mnie  8  czy 10  postanowień  nie  mówiąc  o  wielu   innych.

Prześladowania  i  fałszowanie  przeciwko   mnie   opinii   psychiatrycznych  zaczęło   się  od
sowieckiej  i   komunistycznej pierwszej  opinii  z  roku 2004  która  następnie była powielana
i przepisywana przez  kolejnych  psychiatrów w ramach  środowiskowego poplecznictwa oraz
całego   systemu  psychiatrycznego   polegającego  na  stygmatyzowaniu  osobyu  zdrowej  ale
polityczznie niebezpiecznej.

W  tej   typowo  komunistycznej   i  represyjnej   oraz    sowieckiej   opinii   komunistycznych
psychiatrów  Ellert  i  Kryja z  Oddziału  VII     Szpitala  Neuropsychiatrycznego  napisano  o mnie
między  innym, że  mam  psychozę  endogenną  oraz urojenia,  że  założyłam własną  organizację   '
Orzeł   Biały  '  która   miała  się   koncentrować   na  tematyce   patriotycznej  ,  że  w mieszkaniu
gromadziłam  rozliczne biuletyny wydawnictwa,  dotyczące   organizacji  wojskowo- politycznych
jak  WiN, AK ,  że  '  około  trzy  lata  temu zainteresowania te stały się  praktycznie  jedynymi  dla
Krystyny Ziemlańskiej  -a także, że   ' prezentowała wrogą   postawę  wobec  różnych  instytucji,
szczególnie  sądów  i  prokuratury,  szpital wykorzystywała  do  politycznych  agitacji, opowiadała
o   mafijnych    układach   politycznych,   nadużywaniu  władzy,podważała   prawomocność
postanowień i twierdziła , że  dokumenty zostały sfałszowane, że  jest ofiarą  kryminalnego   ciągu
przestępstw  trwałych,  raz   nawet  wymagała   unieruchomienia    mechanicznego  w  momencie
eskalacji  jej agresywnych zachowań-  które  notabene  polegały  na  nazwaniu  psychiatry Kryja
świnią .

Dalsze  fragmenty  tej  stalinowskiej  opinii  systemowych  psychiatrów  brzmią następująco:

  (......)    ' Będąc  doprowadzona  do  kresu wytrzymałości   nerwowej   i psychicznej,  w związku z
powyższym  postanowiła  zamanifestować   swój  sprzeciw  przeciwko  mafii  rządzącej   nanosząc
na  flagi   patriotyczne  napisy  AK  i WiN  jako  ofiara  represji   oraz  swastyki  będące  symbolem
masońskiej  Unii Europejskiej   za którą  stoi  socjaldemokracja niemiecka   współpracująca  z
gangiem Kwaśniewskiego   i  Millera  na  szkodę  Polski  . 
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Odbywająca   się   właśnie    w   Lublinie   propagandowa   szopka   partyjna    Kominternu
komunistycznego  została   została  zaplanowana w Lublinie , mieście   silnej  opozycji  narodowej
a także  w  miejscu   jej  zamieszkania , celowo  aby  okazać  tym samym  całkowite  lekceważenie
dla kwestii   patriotycznych  i  narodowych  i  aby  zbulwersować   opozycję  . 

Tak  należy   to     traktować w kontekście   omawianego wydarzenia  nazywanego   zniszczeniem
flag   , które  było patriotyczną  manifestacją  opozycji  walczącej   o  prawa  człowieka  oraz  o
wyzwolenie  spod  ucisku  terroru partii   i mafii  rządzącej  , działającej z  premedytacją  na szkodę
kraju, jego   obywateli  jej  osoby  i jej  firmy  której  uniemożliwiono   prowadzenie  działalności  z
przyczyn  wyłącznie   polityczno-  ustrojowych.

 Jako  ofiara  tej  mafii  uważała, że  w  sytuacji  gdy  nie  funkcjonuje  wymiar   sprawiedliwości
do którego  można  się   odwołać,  trzeba  prowadzić    działalność  publiczną  uświadamiającą
społeczeństwu  , że  istnieje  opozycja  oraz   prawo i sprawiedliwość  , o które  walczy w imieniu  i
dla  wszystkich   Polaków.  Swojego czynu  nie  uważała  za  naganny  ani  też  za  szkodliwy
społecznie , mieścił  się on w kategoriach  czynu  patriotycznego   polski walczącej  (  małe  litery
w oryginale )   która  jest  solą w  oku  komunistycznej  mafii.    (.....) 

Wyraźne pogorszenie  się  jej    funkcjonowania  spowodowane  rozwojem psychozy  można  było
zaobserwować   od  końca  lat  90- tych  oraz podczas  jej    pobytu w  USA w  roku 2000.  (...) 
 Krystyna  Ziemlańska  pisała  rozliczne skargi,  pisma, w    ogromnych  ilościach, działała  pod
wpływem   urojeń prześladowczych   ksobnie  interpretując   wydarzenia  i zachowania    otoczenia.
   
Zaniedbała sprawy  osobiste,  nie  płaciła składek   ubezpieczeniowych, żyła  w wyimaginowanym
świecie  czułą się  zagrożona  i prześladowana  przez  komunistów,  żydów  i masonów.  
Była  ogarnięta  ideą walki z 'wrogami  Polski .' (......) 

Największy  światowy autorytet w  psychologii  ,którego  dzieła  zostały  całkowicie  wyrugowane
w   zsowietyzowanej Polsce ,  profesor  Kazimierz  Dąbrowski , tak napisał  w  jednym  ze swoich
dzieł  pt'. Trud  istnienia ' :
'  Rozwijając  się,  a tym  bardziej  rozwijając  się w sposób twórczy  i  przyspieszony nie można się
dostosować  do  wszystkich  warunków  zmieniającej się  rzeczywistości. Pojęcie  rozwoju  zawiera
protest,  bunt,  niezadowolenie w  wielu tak zwanych wartości,   jak  i  dążność do   przystosowania
się   powyższej  hierarchii  wartości  do  ideału.   Nie   można   przystosować  się  do    zbrodni,
krzywdzenia, poniżania,  kłamstwa,  podstępu, zdrady  i wielu   innych  tego typu zjawisk. 
Chodzi  tu  nie tylko  o bierną  dezaprobatę, ale  o nieprzystosowanie się  czynne,  o  nieustanne
przeciwstawienie się   i  walkę z  tymi  objawami  upośledzenia   moralnego.( .............. )

Prawdziwie   odważny  jest  ten  ,  kto   świadomy   niebezpieczeństwa  ,  świadomy   zmiennych
warunków  swego położenia,   możliwości   osamotnienia   czy   nawet   przegranej  ,  świadomy
konsekwencji  swojej  postawy,  która  może  spowodować   utratę  szacunku stanowiska,  wpływu ,
decyduje  się na dany czyn   zgodnie ze  swoim ideałem.  
                                                                      
 (  ........)Jedną z   właściwości   niezbędnych w  strukturze   osobowości   jest  przywiązanie   do
wartości  ,  tradycji  rodzinnych  ,  do  rodziców,   do  rodzeństwa,  do  wartościowych  zasad,   do
zwyczajów panujących w  domu a także  do  tradycji  narodowych.

 Prawdziwa  miłość  rodzinna,  prawdziwe  utożsamienie  się  ze  szkołą,  ze  zwyczajami,  rdzenną
sztuką,  krajem,  najwyższym  rodzajem  narodowej  świadomości  –  wszystko  to  kieruje  się  ku
szacunku, uznaniu i podziwowi dla innych hierarchii wartości, dla innych kultur, nacji i ludzi, aż do
pełnego braterstwa z ludzką kulturą i pełną empatią wobec ludzkości.'                                      
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Odgrywa ono  dużą  rolę w kształtowaniu    trwałości  uczuć, w  wyrabianiu   poczucia  moralnej 
powinności.  A  poza  tym,  stanowi podstawę  na której  wyrastają  trwałe  wartości , pozwala  też  
na  odróżnienie  w  stosunkach  między  ludźmi  tego ,co jest trwałe od tego  co jest płynne  i 
tymczasowe.  

W  ' Kazimierzu Wielkim'   Wyspiański  wyraża  pewne  elementy  wyraźnego  nieprzystosowania 
się do rzeczywistości  tak  oto  : ' Wielkości ! I komu nazwę  twą  przydano,  ten  tęgich  sił  
odżywia  w sobie  moce  i duszą   trwa  wielokroć  powołaną   świecącą w długie  narodowe  noce.”
                                                         
Takiej jednak  opinii  komunistyczni  psychiatrzy z  ich patologicznego półświatka nie napisaliby,
ponieważ  ich  poglądy polityczne  to poziom  agentów  bezpieki  oraz  komuchów z  dyplomami
PRLowskimi. 

Po nafaszerowaniu mnie   neuroleptykami  które  u  zdrowego człowieka     powodują   znaczne
pogorszenie   zdolności  psychicznych psycholog  Grażyna  Gorzel   wymusiła  i  sfałszowała
badanie psychologiczne  pisząc w   wyniku tego  badania   co warto  przytoczyć  jako przykład
fałszerstwa  tzw. opinii biegłego sądowego : 

 '  Ogólna  sprawność   intelektualna  opiniowanej  kształtuje   się   na     poziomie   inteligencji
przeciętnej w strukturze  intelektu, dominują  zdolności   słowno  -  pojęciowe   nad  konkretno-
obrazowymi.  Krystyna  Z.   Ma  bardzo   wysoką   zdolność  koncentracji   uwagi,   zdolność
zapamiętywania    bezpośrednio  jednostek  symbolicznych, szerokie zasób  słów  i pojęć (….)
posiada  ona  dużą  ciekawość   poznawczą,  szerokie zainteresowania  i oczytanie. 
                                                                             
Słabsze  wyniki   w podtekstach  układanek  i porządkowania  obrazków  wskazuje, że  ma  ona
trudność z wykorzystaniem  wiedzy  teoretycznej w  konkretnych sytuacjach,  słabo  planuje w
konkretnych  sytuacjach  społecznych  ,  jest   mało   elastyczna  w  podejściu   do   problemów
poznawczych,  sztywno  trzyma  się  starych  nawet  nieskutecznych  sposobów  co w konsekwencji
utrudnia  jej wykonanie zadania.  Jest ambitna  , planuje  powyżej  swoich  możliwości, jej    ocena
świata  zewnętrznego   jest  mało realistyczna,   dlatego w  działaniu     jest dosyć  bezładna,  ma
trudności w  różnicowaniu  spraw   i wydarzeń   dominujących  od   mniej  ważnych    (…....)    -
oraz,  że ' kształt  tego  profilu   sugeruje jednak zaburzenia  psychotyczne,  wrogość, agresja,
konflikty,  wynikające z  urojeniowej  interpretacji otaczającej   jej  rzeczywistości' -    i tak  dalej .

W  roku 2008 , na podstawie spreparowanych zarzutów  mafiozów  sieci  ERA GSM w  związku z
domaganiem się zapłaty za  ukradzione  prawa  autorskie w  roku 2001, spędziłam  niezasadnie dwa
lata ( lipiec 2009-   lipiec 2011  ) najpierw w areszcie śledczym  Grochowie w Warszawie  oraz dwa
lata  w  komunistycznym więzieniu -   na oddziale  zamkniętym  psychiatrii  sądowej w szpitalu
Neuropsychiatrycznym w  Lublinie ,gdzie  byłam poddana bezprawnego przymusowemu leczeniu
psychotropami  na   podstawie  sfałszowanych opinii  systemowych psychiatrów ,  co polegało  na
podtrzymaniu  pierwszych  opinii  cytowanych powyżej.  

Oddział zamknięty  był pełen ofiar  skorumpowanych    psychiatrów    i  ich spreparowanych opinii.

Tam   poznałam  Leszka   Rakfalskiego     świetnego  człowieka  ,   znakomitego  muzyka   i
zniszczonego  przedsiębiorcę  ofiarę   mafii  SB-  eckiej   w   Kraśniku   ,   któremu   psychiatrzy
wynaleźli  nabyte upośledzenie umysłowe  i wiele innych  chorób  psychicznych   (  jakby jedna
choroba  nie  wystarczyła )   ,przesiedział  15  lat w więzieniu psychiatrycznym ( i może  jeszcze
nadal  tam przebywał w  roku 2021  ); filigranowa  Agnieszka z  Kraśnika została  przez   personel
psychiatryczny zakuta w  pasy   na   ich polecenie    ,  ponieważ  nie  chciała  zdjąć   krzyżyka z
szyi,  z wykładowcę  KUL filozofa  Kazimierza  ( nazwiska  nie pamiętam) wybitnego  człowieka ,
z którego  zrobiono paranoika .                              3.



Po  wyjściu z  więzienia  szpitalnego   15  lipca 2011  roku  niedługo potem ciężko zachorowałam
na nie  zdiagnozowaną odpowiednio  z  winy wielu lekarzy  poważną  dyskopatię  kręgosłupa . W
sumie byłam kilkakrotnie  bezpodstawnie więziona i  przymusowo  leczona  psychiatrycznie  za
wymyślone  czepianie się  organów i widzenie wszędzie mafii oraz zmyśloną  agresję  w ramach
prześladowań   z  winy Miejskiego Ośrodka  Pomocy Rodzinie w  Lublinie. 

Zmuszona byłam korzystać  ze  świadczeń  tej instytucji z powodu braku możliwości odzyskania
pieniędzy od sieci ERA  GSM,  także z powodu  wieku  oraz  braku możliwości  zatrudnienia
gdzieś  poza  sprzątaniem  ,a   praca   8  i  nawet  14   godzin  dziennie   wykluczała   pracę   nad
publikacjami, e -bookami  oraz całym portalem.

                                         KIM SĄ  PSYCHIATRZY 
Psychiatrzy  to  ćwoki  i  ćwierćinteligenci,  którzy   nie  mają  żadnej   wiedzy   nawet
podstawowego rozeznania czy  to w historii czy  w  polityce, a  wypowiadają się o
ludziach  profesjonalistach  w   tych  dziedzinach.  Są   bezmyślni  i  tępi,   stosują
powszechnie  manipulacje  językowe,  naginają  terminologię, nie  rozumieją  przy tym
podstawowych  zwrotów językowych  i  semantycznych,  fałszują znaczenie  pojęć i
wyrażeń,  robią to  celowo  i rozmyślnie. 

(…) Kiedy  lekarz  kończy  medycynę,  wie  nie  więcej  o  psychice  człowieka  i  o  procesach
biologicznych  niż  przeciętny  obywatel  kraju.  Stwierdzenie  to,  choć  może  urazić  wielu
psychiatrów   jest  bezsporną  prawdą.  Gdyby  psychiatra  otrzymywał solidne wykształcenie w
zakresie   nauk   psychologicznych,   socjologicznych,  nie   mógłby  przeoczyć   fundamentalnej
różnicy  pomiędzy   czynnościami   psychicznymi   i  fizycznymi.   Procesy  psychiczne   nie  są
produktami  mózgu, tak  jak żółć  jest  produktem wątroby,   sok żołądkowy  produktem  śluzówki  
żołądka  czy ruch  produktem mięśni. 

Treści  życia  psychicznego   dostrzegane  przez  psychiatrę  w  kategoriach    objawów  nie są
prostym  produktem uszkodzonego  mózgu,  zaburzeń  metabolicznych  czy  infekcji.  Są  one
złożonym  produktem  życia  społecznego  człowieka.(..) 

Psychiatra  - odmiennie  niż  to ma miejsce w  Polsce-  z  natury  jest  nauką interdyscyplinarną,
opartą  na   psychologii,  socjologii,  prawie,  historii, nie umniejszając w  niczym  ogromnego
wkładu  innych  nauk, ściśle  medycznych.  Psychiatrze   do wykonywania  zawodu  potrzebna  jest
intuicja,  wrażliwość,  empatia,  szeroka  baza  poznawcza  i pewne  wizjonerstwo  społeczne,  bez
których  to cech  nie można  zrozumieć   ludzi,  a  zatem  nie można  im  pomagać. 

 Model   medyczny   jest  zbyt   ograniczony   aby  stanowić    wyłączną   bazę   leczenia
psychiatrycznego.  Psychiatra   musi   korzystać  z   pojęć,  teorii   i  doświadczeń   nauk
humanistycznych,  aby  jego  działalność   przyniosła  możliwie  najlepsze  rezultaty.(...) 

Z  załączonego  przeze  mnie artykułu 'Trzeba  być  wariatem żeby  być w  opozycji' wynika, że
represje polityczne  jakie  i  mnie  także dotknęły  za  demonstracje w  roku  2004  ( analogiczne
jak w tym  artykule  ),są  nadal  typowe  dla  krajów  totalitarnych  rządzonych przez  mafie  i
układy  komunistyczne  SB  /  KGB -  PZPR w  Polsce   we  wszystkich  byłych  republikach
postsowieckich ,  w których  władzę  skupiają klany  byłych  tajniaków  oraz ich rodzin  oraz
członków  partii.  Jest  tło  którego  nie  da  się  pominąć  w  mojej  sprawie  (  i zapewne  także w
wielu  innych  sprawach  )  a także w  preparacjach  zwanych  opiniami biegłych.   
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Lekarze  z  Rybnika  wystawiali  przestępcom  fałszywe  opinie  psychiatryczne.  Wydał  ich
dyrektor szpitala
- Wiem, że środowisko lekarskie toczy rak korupcji. Mam świadomość tego, że w oczach lekarzy,
którzy biorą,  stałem się wyrodnym bydlakiem. Ale mówiąc szczerze,  tzw. opinia środowiska w
ogóle mnie nie rusza - mówi dr Stanisław Urban, dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku,  jedna z najczęściej  przywoływanych w zeszłym tygodniu osób. Dyrektor
ujawnił  bowiem,  że  dwaj  jego podwładni  -  ordynatorzy  oddziałów Joachim H.  i  Andrzej  B.  -
wystawiali  fałszywe  zaświadczenia  lekarskie  i  opinie  sądowo-psychiatryczne.  Te  pierwsze
poborowym, którzy w sfingowanej chorobie psychicznej szukali ratunku przed pójściem do wojska.
Drugie wszelkiej  maści bandytom, którzy,  dzięki opiniom, że \"łamiąc prawo, nie wiedzieli,  co
robią", mogli unikać kary więzienia. 

 Dyrektor  przez  ponad  rok  prowadził  prywatne  śledztwo,  studiując  dokumentację  medyczną
autorstwa  ordynatorów.  Wreszcie  w  miniony  wtorek  zawiesił  lekarzy  udzielających  się  w
charakterze  biegłych  sądowych.  Dzień  wcześniej  przyznał,  że  sprawę  wraz  z  budzącymi  jego
wątpliwości dokumentami przekazał prokuraturze.

GNIEZNO
CZEMU BIEGLI PSYCHIATRZY ZAWODZĄ

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

Zdaniem  wybitnego  psychiatry,  Jerzego  Pobochy,  w  polskich   szpitalach  psychiatrycznych
przymusowo zamkniętych jest   100-200   tys.  osób,  które nigdy nie  powinny się  tam znaleźć.
Powód?  Niekompetencja  i  korupcja  wśród  biegłych  psychiatrów  
Sądowi biegli  psychiatrzy mają wielką władzę.  Jednym podpisem mogą  zdecydować, czy ktoś
pozostanie wolny, czy spędzi kawał życia w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.  Tym samym
podpisem mogą sprawić, że kary uniknie   przestępca.  Tymczasem autorytety polskiej psychiatrii
biją  na  alarm:  w  Polsce  spora  część    biegłych  psychiatrów  to  ludzie  niekompetentni  lub
skorumpowani.  (…..)                                           5.



Czołową  postacią  powojennej  polskiej  psychiatrii  był  Tadeusz  Bilikiewicz,   komunistyczny
profesor Akademii Medycznej w Gdańsku. Jego podręcznik dla studentów medycyny obowiązywał
przez wiele dziesięcioleci, aż do XX wieku.   Według Bilikiewicza istota ludzka to maszyna, której
celem  jest  wypełnianie  rozkazów  wydawanych  przez  wyższe  klasy  społeczne(   czyli  reżim  ).
Niespełnianie tych rozkazów to oznaka zaburzeń umysłowych, które w poważniejszych wypadkach
wymagają leczenia psychiatrycznego.   Większość polskich psychiatrów, w tym niemal wszyscy z
wyższymi tytułami naukowymi, podziela te  sowieckie  i nazistowskie   poglądy Bilikiewicza.  Ale
oczywiście  Bilikiewicz  to jedno ,a  poplecznictwo wzajemne   środowiska  to  osobne zagadnienie
związane z  karną  odpowiedzialnością  .

Ordynator    Cezary   Rzepkowski  sfałszował   przeciwko   mnie   cztery     opinie   okresowe
sporządzane  co  sześć  miesięcy w  których kłamliwie  pisał, że nie  kwalifikuję się do  zwolnienia
z powodu  braku    objawów  poprawy  zdrowia   psychicznego  oraz ,  że  rzekomo   nadal
wykazuję  wysoki  poziom  agresji  ,  przy  czym  nie  przeprowadził  ze  mną  żadnej  rozmowy
ani  wywiadu  lekarskiego w  ciągu dwóch lat  poza  wstępną  rozmową  po  przywiezieniu  mnie
do oddziału  zamkniętego  w której  twierdził,że   ocenia  mnie  na  podstawie  opinii    komisji
psychiatrycznej  ,oraz  zgromadzonych  przeciwko  mnie  innych  opinii  i  nie  przyjmował  do
wiadomości  żadnych  wyjaśnień z mojej  strony.                 

Opinie  jego  były tajne i przesyłane  tylko  do  sądu,  podobnie  jak  utajniono  przede  mną  wynik
testu  na inteligencję  przeprowadzonego  przez  psycholog  Budzisz , nie wiedziałam  do  tej  pory
od  roku 2008,   co  było w tych  opiniach   napisane.  Ostatnią  opinię wyjściową  sfałszował
psychiatra  Derebas  pisząc w  niej  o  schizofrenii  paranoidalnej  oraz zalecając    ciągłe  leczenie
psychotropami ,  jak też ostrzegając  mnie  wraz z   oddziałową,  że dalsze  pisanie  pism  do
urzędów  oraz  grożenie  może  się  skończyć  ponownym   zamknięciem  mnie  u nich.

 W  przypadku  takim  jak  mój ,oraz  wielu innych  więźniów  oddziałów sądowych  wystarczy
uznać   ,tak  jak  to  czyni  bezprawna komisja  psychiatryczna  ,ofiarę  za  osobą  agresywną która
zagraża  życiu  i zdrowiu innych  osób , aby    zastosować  przymusowe  leczenie   psychiatryczne
i  jeśli  ofiara  się broni  i  twierdzi, że  jest  zdrowa, to psychiatrzy  postępują zgodnie z  ich
systemem w taki  sposób, że   stwierdzają w  opiniach,że  dana  osoba  jest  bezkrytyczna   w
stosunku  do stwierdzonych  objawów  choroby   psychicznej     i  nie  może być  wypuszczona z
zakładu  zamkniętego , dopóki  nie  zmieni   nastawienia  oraz  postępowania  czyli  nie przestanie
dochodzić  swych  praw   ( czytaj - nie przestanie  się rzucać).    
 
 Takimi  właśnie  sfałszowanymi  rzekomo  wiarygodnymi  opiniami gangsterów  psychiatrycznych
załatwia  się  ludzi  niewygodnych i  trzyma  się  ofiary  tego  systemu latami w  psychuszkach
więziennych. Testy   psychologiczne  na inteligencję  są  tak  przemyślnie  opracowane, że  jeśli się
nie udzieli prawidłowych  odpowiedzi  na  całe  zestawy  pytań z  zakresu  znajomości  różnych
postaci  oraz  faktów z  historii  (  ale  nie  polskiej)  , to  jest  się  debilem  albo   półmózgiem z
bardzo niskim  ilorazem  inteligencji.   Wiedzę  taką   pozyskuje się poprzez  czytanie  wielu
książek, a  jak  ktoś  nie  zna  tych  książek,  to  ma  najniższy  iloraz  inteligencji,  bo brak  jest
odpowiednich  wyników  testu ,  czyli   poprawnych  odpowiedzi.    Tak  samo  jest   oceniana
inteligencja w  zakładach   psychiatrycznych na podstawie  testów przeprowadzanych  na tempo  i
czas   układania   różnych   układanek   z  brakującymi   elementami.    Jeśli   ktoś   jest   słabo
otumaniony  psychotropem,  to jeszcze  jako  tako  poradzi  sobie,  gorzej,  gdy  dostał  silne  dawki
psychotropów  oraz  neuroleptyków  i  nie jest w  stanie  szybko  myśleć  i wtedy  wynik  takiego
testu wykazuje, że  delikwent  nie ma żadnej  inteligencji  lub jest  ćwierćmózgiem.   
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 Poza  tym  testy  obejmują  takie  zadania  jak  odtwarzanie z  pamięci  długich ciągów  liczb,
mnożenie, dzielenie czyli  mnemotechniki, których trzeba się uczyć , bo są to  techniki  pamięciowe
a  nie testy  na  inteligencję.Każdy  więc  walczy jak  może  na takim teście, żeby się wyrobić  z
zadaniem  na   czas   co   powoduje  silny  stres   oraz   mękę   emocjonalną,  ale  to   akurat   na
psychiatrycznych   bandytach   systemowych    nie   robi  wrażenia,  oni  mają  takie  testy  i takie
stosują,  bo  za  to im  bardzo  dobrze  płacą.

Zawód  biegłego  sądowego  psychiatry w  Polsce  nie  ma  żadnego  uzasadnienia    i  został
stworzony  sztucznie   do  celów  politycznych  oraz   biznesowych.  Choroby  psychiczne  są
chorobami   niezwykle  rzadkimi,  a  sztucznie  produkowane  statystyki  o  narastające  fali  tych
chorób  mają  na celu  utrzymanie zarówno   psychiatrycznego biznesu  jak też  całego  aparatu
represji.

Zauważyć  trzeba, że w Polsce w orzecznictwie  psychiatrycznym   brak jest  nawet  terminu
'  nerwica'  lub ' zaburzenia  nerwicowe', zaburzenia  psychonerwicowe   ,  czy  też  rozwojowe  albo
na tle  niedorozwoju  organicznego , zamiast  takich rozpoznań    pisze się  masowo  urojenia  lub
schizofrenia  , paranoja    lub psychoza.  

Brak tej  wiedzy podręcznikowej  jaskrawie  przebija  we  wszystkich opiniach  tzw.  biegłych , a
jest  to  brak  stosowania  medycznych  terminów w  diagnostyce  , które  zawiera  ten  podręcznik.
Stosuje  się    jakieś  terminy zamienne  spoza  dziedziny,  literackie  oraz  zawężone  praktycznie  i
nagminnie  do  urojeń oraz  agresji. Starannie  pomija  się  takie  określenia  i terminy  medyczne
jak   psychopatia, patologia,  socjopatia,  ponieważ    wymagają  uzasadnienia  na tle społecznym
lub właśnie  politycznym,  poza  tym,   terminy  te   akurat   najbardziej   pasują  do  samego
środowiska  psychiatrów w  Polsce.    Sama  paranoja  oraz  schizofrenia są  bardzo ciężkimi
chorobami,  które  wymagają  długich  obserwacji  klinicznych oraz  wywiadów  środowiskowych ,
jakich się w Polsce  nie  stosuje.   

Tępienie   poglądów   oraz   ideologii   czy  też   filozofii  zagrażającej  istniejącemu
porządkowi ,zawsze było  przejawem reżimów  oraz  ustrojów  totalitarnych.  
Ludzie  ,jak  uprzednio  napisałam,  nie  mają w  ogóle  pojęcia  psychiatrii  ani też  o  psychologii ,
czerpią  wiedzę z    gazetowych  rubryk   typu' psycholog radzi  '  lub inna  wróżka  radzi,   i w
czasie  badania  zleconego  na kimś  przez  jakiś  organ, osoba taka  ogranicza  się zwykle do
najprostszej  obrony , mówią :'   ja  nie  nigdy  nie  miałem/   nie  miałam  żadnych zaburzeń
psychicznych' ,  na co taki  biegły    bandyta odpowiada:  '  ja  jestem  biegłym psychiatrą a nie
pan(  lub  pani  )  'i zamyka w  ten  sposób  gębę swojej  ofierze.

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

 Podręcznik    jakim  jest    Schizofrenia'   Antoniego  Kępińskiego  Państwowe  Zakłady  Wyd.
Lekarskich, rok  1972  ,  którą to  książkę  posiadam  jak  też  inne,  a który jest   oparty  na
radzieckim  Bilikiewiczu, widać  nadal obowiązuje, bowiem   do  jednostek  chorobowych  czyli
urojeń  pod  które  podciągane  są  opinie  psychiatryczne  wliczone  są  objawy  opisane w
artykule ' Polska w  szponach esbeków',  takie  jak  urojenia  o ludziach  ,którzy  organizują  się w
spiski  oraz  kliki, a ich  sposoby  śledzenia  i  niszczenia  to  aparaty  podsłuchowe,  zaś urojenia
pieniacze  ,to  wg Kępińskiego   poczucie  krzywdy,  które  jest  dominującym  uczuciem  u tych
ludzi, a  wiara  w swoją  misję   walki  o sprawiedliwość chorzy  tacy  uważają  za  ideologię
nadwartościową,  chorzy  tacy  są  postrachem  dla władz  (  SIC - władz  !)                               7.



wymiaru sprawiedliwości  a także instytucji społecznych  i redakcji,   potrafią  dotrzeć  nawet  do
wysoko  postawionych osób  (  na przykład  do  sekretarza  KC  PZPR  albo do Breżniewa ) i wokół
swojej  sprawy   narobić  szumu  na  cały  kraj ( w   obecnej  Polsce    jest to możliwe  tylko  przez
program  pani Jaworowicz ) .   Dzięki  organom  władzy w Polsce  tysiące   ludzi  straciło  dorobek
życia wg   dwóch poniższych  wypowiedzi. Dziwię się, że  ci pokrzywdzeni  nie zmasakrowali
organu  władzy  odpowiedzialnego  za    okradzenie  ich. 

Może  więc  należałoby ustalić  na czym polegała  i polega taka schizofrenizacja w Polsce  ,  kto  za
nią  stoi ( stał) , oraz  kto  lub co się  za  nią  kryje? Nie  ma w  szkołach  żadnej  narodowej  historii
ani  literatury, nie  ma lektur  narodowych   i wielu  innych,  nie  ma  żadnej polskiej  kultury w
mediach  poza  disco  polo  life, cenzurowani są  wybitni artyści  za  twórczość  o charakterze
narodowym  i   patriotycznym  i   to  na   najwyższym  światowym  artystycznym  poziomie,
kreowany  świat  medialny to  świat   biznesu z   celebrytami  na czele  i do tego  świat  reklam oraz
getta  mentalnego. 

W  czasach  II  RP, okresie  międzywojennym,chorych  na  schizofrenię  było  może kilkuset,
pomimo  dyktatury sanacyjnej  i  istniał  tylko  jeden zakład  leczniczy w  Tworkach. Po  II  wojnie
światowej  oddano  dekretem sowieckiego  PKWN  na  potrzeby  leczenia  ofiar wojny  oraz  obozu
koncentracyjnego  na  Majdanku  maleńki dworek w majątku  Abramowice   , obecnie  Szpital
Neuropsychiatryczny  w   Lublinie   .  W   czasach  stalinowskich   rozpoczęto   budowę   oraz
rozbudowę  tego  ' szpitala'   na  potrzeby radzieckiej  psychiatrii , o  której  mowa z  załączniku.
Pobudowano  dość  prymitywne  staliniaki czyli   pawilony dla 'chorych psychicznie'  ,    potem
staliniaki  zamieniały się  kolejno  na  gomółczaki,    gierczaki,  jaruzelczaki  a   na  koniec w
okrągłostołczaki.

Staliniaki   istniały aż do  roku 2005,  potem je  wyremontowano  i  obecnie   są   to  eleganckie
pawilony  dla  klientów  ,   które  są   od  lat są  przepełnione  chorymi psychicznie,a w środku  jest
ten sam  system   ' psychiatrycznej  opieki  zdrowotnej' , czyli  represji  i terroru   ,  podtrzymywany
statystykami  o  chorobie  cywilizacji , jaką  ma  być  rzekomo  schizofrenia.   Zamiast  badań  i
wywiadów  medycznych  psychiatryczna  mafia  preparuje  i przepisuje  jeden  od  drugiego  te
preparacje,  jeden  drugiego broni,  a w  razie czego  mają  do    pomocy  komisję  psychiatryczną,
którą   straszą  swoje ofiary  .  Same  zaś   ofiary  mogą się  poskarżyć  tylko w  internecie   a
najczęściej tylko w domu  przed  rodziną.

Wszyscy psychiatrzy w  tym systemie działają na zasadzie zmowy  środowiskowej,zachowują  się
jak hieny   wyzute z  wyższych  uczuć  oraz  moralności,  bezlitośnie  trzymając  Bogu  ducha
winnych  ludzi w  swoich więziennych  psychuszkach,    dla  zysku czyli  dla posady  oraz  pensji .
Uchodzą   oni   za   autorytety  w   dziedzinie   psychiatrii  a   są   debilami   na   poziomie
wynarodowionej   pluskwy ,  homo  sovieticus z  bagna  i kloaki  przestępczych  psychopatów i
socjopatów  oraz  agentów  bezpieki.  Nie są  nawet  humanistami.
Trzymają   nawet  ludzi  latami  w   izolatkach,   bez  żadnej   rehabilitacji   oraz   innych   zajęć
terapeutycznych  .W   Lublinie  dwie  takie  rzeczywiście chore  osoby  ( nie  wiadomo  dlaczego
chore  )   są  cały czas  od  lat trzymane w  izolatkach w oddziale  psychiatrii  sądowej,  inne  ofiary
są  trzymane  latami tamże   z powodu  wieku !!! lub  braku  środków  do  życia  , na tej  podstawie,
że rzekomo  nie są   w  stanie    pokierować  swoim  życiem  . ( i inne  brednie zmyślane  dla  zysku
w opiniach  tych  bandytów). Sytuacja taka  ma miejsce w  całej Polsce.                                

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

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

ŚWIDNICA
Sprzedajni Lekarze Psychiatrzy  24 października 2004
Nieuczciwi psychiatrzy bez skrupułów wystawiają fikcyjne zaświadczenia oskarżonym o poważne
przestępstwa. Skazani nie trafiają do więzień, bo sądy muszą opierać się na absurdalnych nieraz
opiniach lekarzy. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2004 roku reporterzy Superwizjera przyłapali
na przyjmowaniu łapówek trzech psychiatrów – biegłych sądowych z różnych miast. Jak duża jest
skala przestępczego procederu wśród lekarzy? 
Reporterzy  Superwizjera  w  ciągu  ostatniego  półrocza  2004  roku  kilkakrotnie  udokumentowali
przypadki  korupcji  lekarzy  psychiatrów,  którzy  pracują  także  jako  biegli  sądowi.Wystawiają
ekspertyzy, które sąd bierze pod uwagę podczas procesu. We wszystkich przypadkach lekarze mieli
na swoim koncie ekspertyzy dla osób, wobec których wysunięto poważne zarzuty i które dzięki 
opiniom biegłych wymknęły się wymiarowi sprawiedliwości. 

Toruńscy lekarze przez 15 lat wmawiali zdrowemu człowiekowi schizofrenię
Schizofrenia  paranoidalna,  urojenia  hipochondryczne,  autyzm,  cechy  rozpadu  struktury
osobowości,  tok  myślenia  niedokojarzony,  paralogiczny.  A także  paratymia  i  paramimia,  czyli
rozdźwięk między ujawnianymi emocjami i wypowiadanymi treściami. Mówiąc najprościej - kiedy
ktoś śmieje się w sytuacjach, w których powinien płakać.   

NASTAWIENIE DO ORGANÓW 
Zenon W. z Końskich nie mógł doczekać się wyegzekwowania wyroku  przywracającego go do
pracy. Zdenerwowany napisał obraźliwe dla sędziego  pismo. Przeciwko W. – jako podejrzanemu o
znieważenie sędziego – wszczęto  śledztwo.  Prokurator  postanowił  sprawdzić,  czy mieszkaniec
Końskich w czasie  pisania obraźliwego pisma był w pełni władz umysłowych. Badanie polegało na
rozmowie z podejrzanym. Biegli psychiatrzy – Jacek Musiał i Piotr Mistarz –  stwierdzili, że Zenon
W. cierpi na zespół paranoiczny.  Sąd, powołując się na badanie, zdecydował wysłać Zenona W.,
któremu groził  najwyżej wyrok w zawieszeniu lub grzywna, na przymusowe leczenie w szpitalu
psychiatrycznym.  Żeby  go  tam  umieścić,  musiał  dowieść,  że  czyn,  jaki  popełnił   W.,
charakteryzował się znaczną szkodliwością społeczną.                                                                  9.
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PRAŁ BRUDNE PIENIĄDZE,  BO BYŁ NIEPOCZYTALNY 
„Gazeta Polska” dotarła do statystyki dotyczącej umorzeń postępowań z powodu  stwierdzenia 
niepoczytalności w śląskich prokuraturach. Dzięki takiej opinii  biegłych do więzienia nie trafili 
m.in. oskarżeni o pranie brudnych  pieniędzy, fałszerstwa, łapówkarstwo, sutenerstwo i czerpanie 
stałych zysków   ze stręczycielstwa. (….)   

 LATA 2000 ... 2001

Przy  udziale  tych  samych  pseudo-biegłych  z  Rzeszowa Krzysztofa  Woźniaka (psychiatryczny
oddział  dzienny),  Anna  Mierzwińska  Obara,  zostaje  dowieziony  przez  policję  na  badania
psychiatryczne na które nie wyrażam zgody (w toku toczącego się przeciwko mnie postępowania )
Wychodzę z gabinetu. Zostaje wydany następny nakaz doprowadzenia mnie. Policja doprowadza
mnie na badania. Psychiatra Krzysztof Woźniak szantażuje mnie, że jeśli nie będę z nim rozmawiał
i udzielał mu odpowiedzi na durne pytania trafię do zakładu psychiatrycznego. Zostaję również, w
tym  samym  dniu  ,  doprowadzony  do  gabinetu  Anny  Mierzwińskiej  Obara  (przychodnia).  Na
miejscu dzwoniąc do Woźniaka, stwierdza czy aby nie powinna opiniować o chorobę psychiczną,
ten stwierdza, że jest to sprawa rodzinna. Tydzień później dowiaduję się o decyzji doprowadzenia
mnie do zamkniętego zakładu psychiatrycznego w celu sporządzenia opinii.  Spędzam tam dwa
miesiące, jednak opinia psychiatryczna nie stwierdza żadnych zaburzeń psychicznych!
Około dwóch tygodni później koszmar powraca.  Znowu dostaję nakaz stawienia się na badania
psychiatryczne. Zostaje doprowadzony przez policję. Znów szastasz; jeśli nie poddam się badaniu
trafie do zakładu…

 Dyskusji nie podejmuje stwierdzam że nie miałem nigdy problemów psychicznych. Woźniak
stwierdza że "nie będę zdrowy".Opinia zostaje jednak wystawiona dla sądu. Dwóch : niby "lekarzy
psychiatrów" i "psycholog"(  Grażyna Lachcik Pitucha),  uzasadniając opinię swoimi, niczym nie
popartymi urojeniami,  przypisywanymi chyba we wszystkich swoich opiniach ( proszę zwrócić
uwagę  na  opinie  nauczycielki  powyżej,  też  pojawia  takie  sformułowanie)  -  robią  ze  mnie
„psychopatę” ...

Jestem młodym człowiekiem niewyobrażalnie  zniesławionym,  poniżonym i  poniżanym.  Jestem
ofiarą poważnych nadużyć psychiatrycznych w świetle Polskiego prawa, a co gorsze sam nie widzę
żadnej możliwości pomocy sobie. Jestem typowym przykładem tego do jakich patologii prowadzą
połączone procedury prawne (Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), stosowanych w stosunku
do osób zdrowych psychicznie, w połączeniu z psychiatrią i przymusem psychiatrycznym! 

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

http://anty-psychiatria.blogspot.com/p/ktos-wmawia-ci-ze-musisz-udzielac.html
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CHARAKTERYSTYKA  dokumentacji  medycznej  z  mojej  internacji uzyskanej w dniu 23  
marca  2015  r. w  Sekcji Statystyki Medycznej  i Dokumentacji Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w  Lublinie, ul.  Abramowicka  

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

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

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

Kilkanaście  sal  oraz  kilkadziesiąt  osób , każda  coś  mówi  o sobie  do  grupy   lekarzy  oraz
personelu medycznego,  czego  nikt  nie notuje, skąd się  zatem wzięły te  obserwacje , które  na
dodatek  stoją w rażącej  sprzeczności z  codziennymi  obserwacjami  pielęgniarek  ?   
Z  obserwacji  C.Rzepkowskiego wynikają  liczne  problemy  z  moją  osobą  i konflikty rzekomo
przeze  mnie  powodowane a z  obserwacji  pielęgniarek wynika  osoba dostosowana,   składna,
grzeczna  i opanowana  !  Pielęgniarki  rzeczywiście  mają   możliwość  obserwowania  osób  przez
oszkloną  dyżurkę  oraz    monitoring  w  salach  oraz   na korytarzu  cały dzień, i w  ich  ocenach
brak jest  potwierdzenia  wymysłów  Rzepkowskiego ,  które  zakreśliłam w  tekście.

Do  stałych   szablonowych   zwrotów    stosowanych   bez   żadnego  uzasadnienia  względem
wszystkich ofiar  psychiatrycznego systemu w Polsce   należą  takie  zwroty  oraz  sformułowania
jak :   niekrytyczna,  niekrytyczny ,  emocjonalnie  angażujący się w  wypowiadane  treści  -  gdyż
wg tych  zimnych  psychopatów ,okazywanie  uczuć  oraz  emocji jest  przejawem urojeń  oraz
jakiegoś  zboczenia.  Rzeczywiście , tylko  zimny psychopata  jest w stanie  w  swoim  gabinecie
bez  świadków  preparować  na zimno  taki  stek pomówień  oraz  wymysłów  jak  Rzepkowski  i
inni  mu podobni,    kreując  obraz  osoby  agresywnej,  powodującej konflikty  nie  potwierdzone
przez pielęgniarki  !

                                                                         11.



Dla  przykładu, aby  stwierdzić  czy  osoba  jest  niedostosowana,  należy opisać  sytuację  oraz
okoliczności,  które  wskazują na  niedostosowanie  się do  regulaminu,  poleceń, zaleceń  bądź
innych  wymagań,  podobnie  jest ze  stwierdzeniem  braku  krytycyzmu  czy  też  roszczeniowości.

 Kilka  przykładów  szablonowych  zwrotów  stosowanych  przez  Cezarego Rzepkowskiego 
( a także przez  wielu  innych  psychiatrów ) w  ich  preparacjach, odzwierciedla  ten sam poziom
psychomanipulacji    oraz   maniakalnego  systemu  indukowania   stosowanego  przez   takich
psychopatów,  który  polega  nad dosłownym  fałszowaniu  danych  poprzez  ich  tworzenie  w  celu
kreowania   odpowiedniego  wizerunku  osoby  agresywnej  i   zaburzonej  społecznie,   co   ma
uzasadniać  przymusowe  leczenie psychiatryczne. Analiza    rzekomego badania  oraz  obserwacji
bieżących    spreparowanych  przez   ordynatora   Rzepkowskiego  ,  dostarcza  takich właśnie
wniosków. 

(….)  Współczesna psychologia społeczna odróżnia manipulację od wpływu społecznego. Wpływ
społeczny rozumie się  jako oddziaływanie jednostki  lub grupy osób, które ma doprowadzić do
zmian w zachowaniach, doświadczeniach i emocjach innych ludzi.  Wpływ społeczny może mieć
zarówno wydźwięk pozytywny, jak i negatywny. Psychomanipulacja bywa często porównywana do
takich zjawisk,  jak:  pranie mózgu, propaganda,  indoktrynacja,  kontrola umysłu,  perswazja czy
indukowanie uległości. Manipulację definiuje się jako planowe i intencjonalne działanie, podczas
którego wykorzystuje się wiedzę o mechanizmach wpływu społecznego dla odniesienia korzyści
osobistych, ekonomicznych czy politycznych.

Czym jest psychomanipulacja?

oprac. Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji

Szeroko rozumiana psychomanipulacja, tj.  manipulacją sferą poznawczo-emocjonalną człowieka,
jest niemalże powszechna. 

Pewne  jej  formy,  spotykane  np.  w  reklamie,  handlu  czy  polityce  są  (do  pewnego  stopnia)
akceptowane  społecznie.  Inne  z  kolei;  takie,  jak  oszustwa,  szantaż,  wyłudzenie  pieniędzy,
maltretowanie  psychiczne  -  nie  tylko  spotykają  się  ze  społecznym  potępieniem,  ale  również
podlegają odpowiednim kategoriom prawnym.

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

5. Dorobiony wpis z dnia  01.06.2009   godzina  11:  52    - o tej godzinie   nie  ma  obchodów  po
salach,  ale  po godzinie 10  rano  najpóźniej  do  11 -tej , co świadczy  o  tej  oraz  innych
preparacjach .

3. Treść  wpisu  :  Pacjentka  nadal bardzo  roszczeniowa,  bezkrytyczna w ocenie  stanu
zdrowia, napęd nieco  mniejszy,większość  czasu  wypełnia pisaniem  pism do  rożnych instytucji  .
Pisma  kierowane  do   personelu   odzwierciedlają  zaburzenia   myślenia   zwłaszcza  w  zakresie
procesu wnioskowania, oraz  oddzielania  informacji    mniej  istotnych   do ważnych, co  ma
istotny destrukcyjny wpływ  na  logikę. 
                                                                                                                      

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

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

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

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

9. WPIS z dnia  27.09.2009 - za  który  Rzepkowski powinien dostać  medal Bieruta albo  
Gomółki: 
Nadal  obserwuje się zachowania  niedostosowania, pacjentka  konfliktowa,  nie  przestrzega  zasad
współżycia  społecznego , twierdzi,że  ona rządzi  wśród  pacjentek – co nie jest  poparte  żadnymi
relacjami odnośnie tych  rzekomych konfliktów   oraz rzekomego  rządzenia na sali z  czterema
koleżankami , z którymi  miałam   bardzo dobre  relacje  koleżeńskie  a  jedna  z  nich  ( także
ofiara  Rzepkowskiego  oraz  komisji  psychiatrycznej) ,  Bernadetta  Markiewicz  nawet  regularnie



do  mnie  dzwoni  po wypuszczeniu jej z  więzienia psychiatrycznego  ,gdzie  się  znalazła aż  na  5
czy  7  lat  za  kłótnie z  władzą  , czyli ze  Strażą  Miejską.                                                          13.
Kreatywność  Rzepkowskiego  nie znała  jednak  granic !  
Wpis z dnia  06.03.1983-  nie  wiadomo, z   jakiej  dokumentacji  pochodzący  oraz  przez  kogo 
sporządzony,  to  istne  preparacje makiaweliczne  tego lekarza: 
..,'  źle  mi  ze  sobą,   i drażni  mnie  otoczenie .

 Od  5 listopada  (  brak roku ) zaistniała  we  mnie  istota , która  jest we  mnie a  nie jest  mną ,
widzę ją w  sobie  , to 'ono'   - potem następują  teksty  o jakimś   martwym dziecku , dalej
następują  ohydne  doróbki zaczerpnięte chyba z  seksistowskiej  teorii psychoanalizy  Freuda  oraz
istne  pomówienia , dorobione  do  jakiegoś  zmyślonego   konfliktu z matką   - ' ono  wypaczyło
się  psychicznie  , nie  wie czy  czuje się    mężczyzną  czy  kobietą  '  , 
a  nawet -  że  ja ,  będąc  bardzo  młodą  dziewczyną  w wieku 21  lat z nerwicą adaptacyjną
spowodowaną  stanem wojennym w  Polsce  oraz  mieszkaniem w  nieznanym mi środowisku w
akademiku na Śląsku  w  dymach  kopalń ,  smrodzie   i  czadzie,  miałam  rzekomo  twierdzić, że -'
ostatnio gdy miałam  kontakt  z chłopcem ,czułam się  jak pederasta  '-   podczas  gdy w wieku  lat
21  nie  znałam  chyba  nawet  takiego słowa  jak  'pederasta'.

  Termin ten  nie  był  w ogóle w  powszechnym użyciu w  PRL-u,   nie  miewałam też żadnych
'kontaktów z   chłopcami'  ,   jest   to   zakres   słownictwa   stosowany dużo   później  w  epoce
komercyjnej  prasy kolorowej  oraz  co najmniej  30  lat później, gdy  seksizm oraz erotyka  stały
się  powszedniością, zaś w  epoce  głębokiego PRL-u  mówiło  się o sympatii lub o chłopaku  i  na
pewno  nie w  kontekście  seksistowskich  kontaktów z chłopcami , które  są  powszechne  w
dobie  współczesnej.

Dalej  następuje  kompilacja  tego psychola   polegając  na    wymieszaniu  faktów  oraz danych z
mojej   biografii  ,  okraszonymi   zmyślonymi  wypowiedziami   ,takimi   jak   między   innymi
określenia  podwórkowe   i brukowe nie  używane  przeze  mnie   nigdy    :' on czmychnął, wziął
nogi za  pas ',  sugerujące w  sposób  manipulacyjne   jakieś  prymitywne erotyczne  kwestie
związane z  moim  pobytem w  Stanach Zjednoczonych ,  jakich  nie było, i  treści te  są  tokiem
myślenia  tego   psychiatrycznego  psychopaty  oraz  jakąś   jego  idee  fixe.  (  natrętna myśl
zaprzątająca ciągle umysł (myślenie), często cel, który ma być osiągnięty).   Poza  tym rozmowa ze
mną,  nie  była  ani  notowana przy mnie  ani  też  nie  miała  charakteru wywiadu  lekarskiego w
formie przygotowanego zestawu  pytań  oraz  odpowiedzi,   w związku z czym  te  preparacje
Cezarego  Rzepkowskiego  ,   należy   uznać  za  jakąś  jego twórczość hebefrenoidalną  czyli
paranoiczną.  

Siedzi   taki  psychol  u  siebie  w  gabinecie  i   myśli  ,  co   by  tu  jej   albo  jemu  wpisać   lub
dopisać  ,celem  przedłużenia  internacji, żeby  tylko mieć  kasę  na stołek  i stanowisko.

Jak więc  widać w  Polsce  nie  należy wierzyć  żadnemu  psychiatrze  ani psychologowi w
szczególności tzw.  biegłym  sądowym,  z  wyjątkiem  gdy   posiadają  oni udokumentowany
wywiad   lekarski w  formie  określonego zestawu pytań  oraz  notowanych odpowiedzi. 

Dla  odróżnienia  dodam,że   tzw. opinie   biegłych  psychiatrów  oraz biegłych psychologów
sądowych   nie  są 'stronnicze '  .  Jest  to niewłaściwe  określenie umyślnych  i  tendencyjnych
preparacji czyli  fałszerstw .  Określenie 'stronniczy'  stosuje się  wobec  kogoś  trzymającego czyjąś
stronę  w  znaczeniu    jako  jednostronny,  krzywdzący,  nieobiektywny,  ograniczony,  osobisty,
partyjny,  podmiotowy,  subiektywistyczny,  subiektywny,  tendencyjny,  uprzedzony,  uznaniowy,
własny,  zależny. Natomiast  opinia 'nierzetelna '   znaczy mniej  więcej tyle  samo   co wadliwa,
zawierająca  braki ,  niewłaściwe  orzecznictwo  lub  określone  braki formalne.
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Sfałszowane  dane w  opinii  są  karane wg   Art. 233  pargf 4  KK.   Każdy  z  tych
' biegłych' fałszerzy  ma na sumieniu setki a  może i  tysiące  artykułów  233  pargf  4  KK  oraz
składanie  fałszywych zeznań  w  sądach podczas  przesłuchania  biegłych  przez sądy.A  do tego
dochodzą  przestępstwa  przeciwko  zdrowiu (  czyli  przymusowe  leczenie  psychotropami ,  które
jest  bardzo  szkodliwe  dla ludzi  zdrowych)  oraz przestępstwa przeciwko  wolności.

Obrońcy  nawet    porządnie  opłaceni   prywatnie  ,   także   nie  znają  się   na   mechanizmach
psychiatrycznych  stosowanych  przez  psychopatów  psychiatrycznych  ,  uważanych za    biegłe
autorytety     .   Nie  tylko  obrońcy   ,  przecież   zwykły  człowiek   nie   ma  pojęcia   o  takim
orzecznictwie , o  lingwistyce a  także o samej  psychiatrii  czy psychologii   i  nie  umie  podważyć
profesjonalnie  takich  preparacji  , tak   jak  ja  to uczyniłam.   Ofiarami  zbrodniczej psychiatrii
sądowej  w  Polsce   są     przede   wszystkim ludzie   pozbawieni   środków  finansowych  na
opłacenie  prywatnie adwokatów,   liczą  na  obrońców z  urzędu, którzy się  nie  wysilają i  nie
przejmują  losem  ofiar  , nie  wnikają w  sprawy  i  nie prowadzą  ani rzetelnej obrony ani  w ogóle
żadnej  obrony  poza  pozorowaniem  takiej obrony.  

 Wszystkie   osoby z  oddziału sądowego w  Lublinie  były wraz ze  mną w  takiej sytuacji i tak
samo  jest  we wszystkich innych  oddziałach sądowych w  Polsce .   Jedna  znana  mi osoba
( kobieta) oskarżona  o zabójstwo  córki  wyszła z  oddziału sądowego  po 2   czy 3  latach
internacji,  ale  nie miała  problemów z  organami władzy  ani z  z  esbekami  i ich  biznesami  .
Inne ofiary  siedziały i  nadal  jeszcze  siedzą  latami   nawet  po  5  ,7  i 10 lat  , dosłownie   za  nic
lub  za    jakieś wykroczenia w rozumieniu  Kodeksu  Karnego , lub po  prostu  po to, żeby
utrzymywać  ten zbrodniczy system.   

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

'Niestety,w  Polsce  '  opinie'   tzw.  'biegłych',    traktowane  są  jako  tajne  źródło  wiedzy ,
przeznaczone wyłącznie  dla  organów,   i osoby  pokrzywdzone  taką ' opinią',   nie tylko, że  nie
mają  możliwości  podważenia takich  wypocin , ale nawet  sprawdzenia, czy dane w takiej 'opinii '
są  wiarygodne, na czym  te  dane  polegają ,    nie  można  nawet  sprawdzić,  czy  udzielane
odpowiedzi  na  pytania  '  biegłych'  są  zgodne z  wypowiedziami  osób ' badanych',  bowiem
zataja  się  takie  '  opinie'  przed  ofiarami,  które  są w ten  sposób  pozbawiane  możliwości
obrony czy też zwykłego  stwierdzenia  wiarygodności  faktów  i okoliczności  przytaczanych w
takiej' opinii' . 

100  złotych za  30  minut rozmowy  razy 10  pacjentów  dziennie  daje  1,000  złotych ,razy  26
dni w miesiącu , daje kwotę  zysków 26  tysięcy złotych  ,plus  etat w  jakimś szpitalu  !!  Warto
więc zmyślać  choroby psychiczne i nawzajem  bronić  swojego  środowiska,  które  musi przecież
mieć z czego żyć  !! A  za  opinię  biegłych i  tylko za  10  minut rozmowy , jest to już  185  złotych
masowego przerobu.
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KARTY  3351-54 – spreparowana  opinia  ordynatora  Rzepkowskiego  z dnia  14  lipca  2011 na
podstawie  której   wypuszczono  mnie  z   więzienia   psychiatrycznego   gdzie   mi  zniszczono
zdrowie oraz  gdzie  utyłam na  psychotropach  ponad  20  kg. 

Preparacja   ta   zręcznie sformułowana  ,cytuje   moje zaaranżowane wypowiedzi,  że   rzekomo
zgadzam  się  być  wariatem,  czyli,że zgadzam się  z tym, że  konflikty( SIC !), które spowodowały
przymusowe  leczenie  (  jakie   i  które  konflikty  nie  określa   )   wynikały  z  jej  zaburzonego
postrzegania różnych  zdarzeń  i sytuacji ( a  jednak  !  vide  błędne rozumienie  rzeczywistości) , że
straszenie  snajperem,  mogło  budzić w  ludziach  obawę  spełnienia   tych  gróźb  (czyli  w
mafiozach  oraz  przestępcach i różnych agentach  , bo artyści  oraz  polityczna  opozycja to nie  są
ludzie,  tylko  wrogowie ludu ) . 

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

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

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

Podobna sytuacja ma miejsce np.  w psychiatrii  – w przebiegu większości chorób psychicznych
poprzez terapię (farmakoterapie, psychoterapie etc.) dąży się do trwałej remisji objawów choroby.
Jednak wiedza medyczna jest  zbyt  mała  jak na  razie,  by można było określić  czy remisja  jest
równoznaczna z wyleczeniem w danej jednostce chorobowej.  Reemisja to natomiast powtórna
emisja  (nadanie)  programu radiowego  czy  telewizyjnego  (łac.  emissio  =  ‘wydanie;  wysłanie’).
Należy zatem uważać,  by błąd wymowy czy pisowni nie  zakłócił  odbiorcy zrozumienia naszej
wypowiedzi.Preparację   tę   podpisały  mgr   Budzisz   i    psychiatra  Jolanta   Kopacz  –  która
prowadziła  inwigilacyjną terapię  grupową  .  
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W swoje  spreparowanej opinii  psychiatra  Rzepkowski  napisał  czyli  dorobił  moją  rzekomą
wypowiedź,  która  do  mnie w ogóle  nie  pasuje: ' dawniej biegałam jak w amoku  ,teraz  jestem
spokojniejsza  '.  

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

Tylko,że  aby stwierdzić  i  kogoś  schizofrenię  paranoidalną  lub  inną  chorobę  psychiczną,
należałoby z  kimś  mieszkać ,  lub trzymać  kogoś  na  obserwacji    wiele miesięcy i  to w
warunkach  domowych  nie  skoszarowanych czyli  szpitalnych  i więzienniczych,  w których nie
ma  możliwości codziennego  i stałego  kontaktu   tylko z jedną z osobą oraz  obserwacji  zachowań
w  wielu codziennych  sytuacjach  oraz  czynnościach, jakie   wykonuje się  w  domu lub w  pracy  i
które  są  możliwe do  opisania  lub poddania  analizie.  Żaden  ' biegły' na jakich się ci psychiatrzy
kreują, nie  są  duchami  ani  myślami w ciele  innej  osoby ,  nie mieszkają z tą  osobą  codziennie
i  z nią  nie  pracują,  nie  znają  wypowiedzi tej  osoby  ani  jej  specyficznych zachowań, a ich
twierdzenia,że  wystarczy  i 10 minut  czy nawet  20  na  postawienie  diagnozy,  jest  kłamstwem
oraz  robieniem   wokół siebie  otoczki  mędrca  czy też    medium, które  przenika  przez  czyjś
mózg  oraz  czyjeś  myśli.

Tym bardziej,że  brak  jest z  obserwacji  klinicznych  nagrań  video  czy  też  nawet  rejestracji
mikrofonem  nie  mówiąc  o zestawie  pytań  oraz  notowanych  słowo w  słowo  odpowiedzi  i
reakcji.

Toteż z   preparacji  tych   przebija   słowotwórstwo,   neologizmy językowe  oraz   wręcz   brak
podstawowej znajomości  języka  polskiego,  synonimów, czyli  lingwistyki, bez czego  nie  da  się
ustalić  znaczenia  danego  pojęcia  lub terminu.

  Są to  opinie  na poziomie  pseudonaukowym,  manipulacyjne,   które  są   tworzone  metodą
kreowania   wizerunku   postaci   oraz   jej   cech   charakteru  lub   osobowości  ,  stosowania
zaczerpniętych  wybiórczo  z  dziedziny  psychologii  oraz   psychiatrii    terminologii    celem
podpierania się czyli   robienia  wrażenia  specjalistycznej  opinii,    oraz  takiego wytwarzania
obrazu  osoby  rzekomo chorej  poprzez  kompilację  danych  oraz  wypaczonych  okoliczności  aby
później  mieć  podstawę  do  powielania  takiej  preparacji przez  kolegów  i  koleżanki dla  zysków,
boi  przecież  taką  opinię  nie  można  nazwać  diagnostyką  ani też  rozpoznaniem, skoro  brak do
tego  odpowiednich warunków. 
                                                                                                                                                    
W tym   miejscu  skomentuję  pierwszą  preparację  o  mnie w  roku  2004,  stworzoną właśnie
takimi metodami wraz z wybranymi cytatami z tej  preparacji. 

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

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

                                                               Leczenie nerwicy: psychoterapia

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

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

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

'Uszkodzić'  znaczy   coś  porwać  albo  zniszczyć  lub też  zdewastować,   czyli  jest to wandalizm
w stosunku do  obiektów  użyteczności  publicznej. Z  mojej  wiedzy  historycznej  wynika, że
obecna flaga  RP  pochodzi z  roku  1926  i  była  to  flaga wdrożona  po  przewrocie  majowym
zorganizowanym  przez marszałka  Piłsudskiego,  który  przyczynił się do destabilizacji  gospodarki
raz  armii  polskiej,  z    wielkim  trudem  odbudowanej  przez  generała  Władysława  Sikorskiego,
nie   marszałka,   któremu zawdzięczamy  stworzenie   Armii   Krajowej   najlepszej   armii   na
świecie,  posiadającej  najlepszy  wywiad  oraz  najlepszych  żołnierzy,  wymordowanych  po
wojnie w  większości przez  reżim  komunistyczny,  dla  którego  ta  flaga  była  państwowym,  nie
narodowy  sztandarem. 
Nie narodowym,   ponieważ  prawdziwa  narodowa polska  flaga   przed  przewrotem,  to był  orzeł 
jagielloński w  koronie z  krzyżem .  Jak więc  widać  , wiedza   historyczna oraz  polityczna  
psychiatrów jest  na poziomie  głębokiej komuny .  
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Swastyka (dewanagari स्वस्तिस्�क,  transliteracja svastika,  transkrypcja swastika,  卐 )  –  znak
zazwyczaj w kształcie równoramiennego krzyża, o ramionach zagiętych pod kątem prostym. Nazwa
svastika pochodzi  z  sanskrytu i  oznacza  „przynoszący  szczęście”  (svasti –  powodzenie,
pomyślność, od su – „dobry” i asti – „jest”, -ka sufiks rzeczownikowy). Obecnie w krajach Europy
i  obu  Ameryk  symbol  ten  kojarzony  jest  prawie  wyłącznie  z  Adolfem  Hitlerem i  nazizmem,
natomiast w Azji jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyślności.Swastyka może
mieć ramiona zgięte w prawo albo w lewo. Postać "prawoskrętna", naśladująca kształtem ramion
ruch Słońca (widziany z półkuli północnej Ziemi), kojarzona jest najczęściej z kultami solarnymi,
jako  symbol  ognia  i  Słońca (krąg  promieni);  jest  talizmanem przynoszącym szczęście;  bywała
symbolem  bogiń,  a  więc  płodności.  Swastyka  z  ramionami  skierowanymi  w  lewo  (nazywana
sauvastika) jest znakiem nocy i magii, emblematem straszliwej bogini Kali, żony Śiwy.

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

                                         Co  więc  mieli  na myśli i jaki symbol  ? 
                        Tego  nawet  nie  napisali bo nic na ten temat   te  debile  nie wiedzą.

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

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

Jest  to tok  moich  nie notowanych wypowiedzi  z   cytatami z  wymuszonego  zeznania, oraz
kreowanie oskarżeń  i zarzutów  '  o  dopuszczeniu się  zarzucanego  czynu  '- i  następnie  sama
prawda  ,   jak   kradzież   mojej   strategii    know   how   ,  blokowanie  spraw   karnych   i
odszkodowawczych  przez  sądy  i prokuratorów,  ,co  na tle  powyższej analizy akt  wydaje się
uzasadnionym   zarzutem z  mojej  strony, ale  dalej  już  następuję  perfidna  doróbka  czyli
kreowanie   mojej   osoby   jako   politycznego   urojeniowca   poprzez   zamieszczenie
nieprawdziwych  twierdzeń, że   wszystko to  miało  się  rzekomo  odbywać  za zgodą  i wiedzą
rządu  Kwaśniewskiego,  który akurat  o  mnie  nie  miał   zielonego  pojęcia  I następnie  mamy
także   doróbkę   tej  psychiatrycznej   mafii,  że    rzekomo  w   wyniku   moich   (  czytaj  -
wyimaginowanych )zaskarżeń,   kierowanych do  Komisji  UE  oraz  do  rządu  USA   akcesja  do
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UE jest  nieaktualna, czego  gang Kwaśniewskiego   nie chce  podać  do  oficjalnej wiadomości......
( bo jest  to )  przestępcza  krucjata  aprobowana  przez  ten gang etc.                                           19.
                                                                                                                                                     
Niestety,  brak  jest dowodów  na jakąkolwiek  moją  korespondencję  do  rządu  Kwaśniewskiego
oraz  udzielonych mi  odpowiedzi   i jakąż  trzeba  mieć  perfidię  oraz  mentalność agentów  aby
wymyślić coś  takiego  bez  pokrycia w  dokumentach  ?  Jako  żywo  przypomina to  metody
śledcze  w  czasach stalinowskich czyli wymuszanie   odpowiednich zeznań  biciem  i  katowanie, a
w tym wypadku  stosowaniem  przymusu  psychiatrycznego w celu  zmiękczenia  ofiary,  która
ogłuszona  psychotropami   coś  tam  może i  bełkotała  czego  ja nawet  nie  pamiętam, ale za to
pamiętam bardzo silne skutki uboczne  tych  psychotropów  oraz  objawy piramidowe.

5.Dalej  w  preparacji   tej  nawet  piszą , że  '….  swojego czynu  nie  uważa  za  naganny  ani  
szkodliwy społecznie. 

Społeczna szkodliwość czynu jest stopniowalna a ocena jej stopnia należy do sądu. Aby mówić o
przestępstwie, społeczna szkodliwość nie może być mniejsza niż znikoma (Art. 1 § 2 k.k.). Brak
jednak wyraźnych wskazówek, w jaki sposób stopniować społeczną szkodliwość. Sąd powinien
uwzględnić (art. 115 § 2 k.k.). Poprzez szkodliwość społeczną czynu rozumie się ujemną społecznie
treść czynu.  Chodzi  o  to,  że popełnieniu czynu zabronionego jako  wykroczenie towarzyszy
ujemny ładunek świadczący o  negatywnym odczuciu  tego czynu przez  społeczeństwo.  Tak
więc,  wykroczeniem może być wyłącznie czyn, który jest  społecznie szkodliwy.    Szkodliwość
społeczna czynu może być różna stąd opracowano pewne mechanizmy, które pozwalają ją określić.
Przy  ocenie  stopnia  społecznej  szkodliwości  czynu  bierze  się  pod  uwagę  rodzaj  i  charakter
naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia
czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację 
sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia (art. 47 § 6 KW).       

6.Dalej-  zamiast  opisania  zachowań  typowych dla  klinicznych  objawów  schizofrenii  czy  też
psychozy,   które   nie  są   możliwe   do  zdiagnozowania   na  odległość,   tzw.   autorytety
psychiatryczne  z   braku  takich  objawów,  koncentrują  się  na  danych  oraz  faktach z  mojej
biografii  ubarwionej ich  wtrętami  oraz  odpowiedniej stylistyce, aby w  przyszłości  mieć  źródło
wiedzy  o opozycji  oraz  jej działalności.  Przy czym  nawet  nie wiedzieli , jak tę   opozycję
określić ,dlatego  piszą  o założeniu   przeze  mnie organizacji  patriotycznej Orzeł  Biały , której
nie  zakładałam  wtedy , zaś  sama  nazwa  Orzeł  Biały jest  tytułem  biuletynów  Zrzeszenia WIN
a  nie  jakieś  organizacji i  pochodzi od  takiego  samego tytułu gazety  wojskowej  armii  generała
Andersa założonej w  ZSRR w  roku  1942  po  pakcie  Sikorski  Majski,  notabene  gazetę założył i
był  jej  redaktorem  naczelnym  rotmistrz    Stanisław Strumph  Wojtkiewicz ,autor  znakomitych
książek  wojskowych wydawanych w  PRL- u przez MON  oraz  Pax,   oraz   naczelny oficer
prasowy w  kwaterze  Naczelnego Wodza  generała  Sikorskiego w  Londynie. 
                                                                                                                                                     
7.Na  stronie  3  tej  preparacji -  jest  nawet  kłamliwe  twierdzenie, że  Krystyna  Ziemlańska
była  już  uprzednio badana  przez  parę  biegłych  psychiatrów - przez  takich samych  psycholi
skomunizowanych (   ale bez  ich danych  oraz  okoliczności  sprawy  i   sygnatury  ) ,  którzy
rzeko  mieli  w wydane  przez siebie  opinii  ( jakiej  brak ,niestety  )   po jednorazowym  badaniu
ambulatoryjnym  wypowiedzieć  się, że   jest  ona  osobą  chorą  psychicznie a   wątpliwości  co  do
stanu jej zdrowia   psychicznego, rozwieje  obserwacja w  warunkach  szpitalnych.(.....) 

Która  to ' obserwacja 'polegała  na  tworzeniu  mojej biografii  na potrzeby polityczne  oraz  
trzymaniu w więzieniu   psychiatrycznym w warunkach skoszarowanych ,  bez  żadnych  wygód  
oraz  normalnego  nawet jedzenia,   nafaszerowaniu  mnie lekami  psychotycznymi  oraz  
wykonywaniu  raz  dziennie  obchodów  po  salach przez  10  lub 15 minut i zadawania  tych 
samych  pytań: 

http://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/
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-odpow.  Dobrze  pani  doktor  (  lub panie  doktorze) a kiedy skąd  wyjdę, przecież  nic nie 
zrobiłam/em złego i ni jestem  chora/y  psychicznie  ?
-odpow.:  Nieprędko,  musimy jeszcze  was  poobserwować. 

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

WYNIKI  OBSERWACJI  szpitalnej  str  3.:
W wynikach tych  jakich nie  ma  bo  nie  było żadnej choroby,   jest  opis  mojego  ' przyjęcia',   
( dowiezienia  pod  przymusem  na  podstawie  fałszerstwa  prokurator Kazanowskiej   Rej.  Lublin 
Północ)  są  zmyślone oraz  przeinaczone  przez  psychiatrę Widzińską - Ellert  fakty    na 
potwierdzenie  których  ,wymagane byłyby podpisy świadków  oraz  ich relacje  pisemne  , jakich  
brak. 

 A  mianowicie, są  to  przeinaczone i  wyolbrzymione  okoliczności  z typową  frazeologią    tego
środowiska  stosowaną  nagminnie  i  która  nawet  nie podpada  pod  terminologię  kliniczną     i
które  wyrażają  stan  emocjonalnego szoku oraz  silnego zdenerwowania,  takie  jak  :   napięta,
pobudzona,   szarpała i popychała  matkę  (chyba w  celu dorobienia  jakiegoś  konfliktu z  moją
matką), używała  wulgaryzmów - jakich nigdy publicznie  nie  używał  i  nie  używałam ,  ale  pod
ich   ' wulgaryzmy',  można  podciągnąć  represyjnie  każde  kolokwialne wyrażenie  i żeby nie  być
gołosłownym , wypadałoby   takie  wulgaryzmy  zacytować  , ale  brak  jest  takich  cytatów:

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

W 2011r.  psychiatra sfałszowała na potrzeby Sądu Rejonowego w Toruniu dokumentację  osoby
walczącej z bezprawiem funkcjonariuszy publicznych. Z powodu fałszerstwa pani psychiatra od
2018r.  zasiada na ławie oskarżonych.  Psychiatra przyznała się do winy wobec twardych dowodów
na fałszerstwo. Sąd Rejonowy  wydał zatem wyrok bez rozprawy głównej tj. sprawę  warunkowo
umorzył  na  rok  próby  dla  oskarżonej  psychiatry.  W sprawie  została  złożona  jednak  apelacja.
Apelację złożyła  tylko oskarżycielka posiłkowa Barbara Helena Bączkowska. Apelacja ta została
poparta potem przez prokuraturę (tj. innego prokuratora niż ten co wnosił o warunkowe umorzenie
na rok próby). Po skutecznej apelacji sprawa  wróciła z powrotem do Sądu Rejonowego,  w tym
samym  mieście,  jako  do  sądu  I  instancji,  wszak  przestępstwo  popełnione  zostało  w  tym
mieście. Rozprawa główna została zaplanowana  dopiero w lipcu 2019r.  Od fałszerstwa minęło już
blisko 8 lat. Czy tak wygląda sądowa sprawiedliwość? To oskarżycielka posiłkowa doprowadziła do
sytuacji,  że  psychiatra  zasiadła  na  ławie  oskarżonych,  a powinna  doprowadzić  sędzia,  która
otrzymała  sfałszowaną  informację. Komu  zależy  na  rzetelności  sądu  i  rzetelności  dokumentu?
Komu na  reformie?  Kiedy wyrok trafi  do  SN? Czy  trafi  do  SN,  czy  kolejny  sędzia  stanie  na
wysokości zadania i wyda wyrok adekwatny do czynu.
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Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 46
letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od 12 maja 1999 r do 8 maja 2001 r. w Ciborzu,
będąc  lekarzem  psychiatrą,  jako  funkcjonariusz  publiczny  i  osoba  uprawniona  do
wystawienia  dokumentów,  poświadczył  nieprawdę  w  dokumentach  historii  choroby
pacjenta, który był podejrzany w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w
Zielonej  Górze.  Oskarżony rozpoznał  u  tego pacjenta  -  niezgodnie  z  prawdą -  chorobę
psychiczną w postaci schizofrenii i w wydawanych opiniach i zaświadczeniach związanych
z hospitalizacją mężczyzny potwierdzał tą wersję. Faktycznie zaś pacjent przebywający w
Szpitalu w Ciborzu był poczytalny. 

Piesek na zdjęciu to  bohater  dwuodcinkowego reportażu emitowanego w Magazynie
Ekspresu  Reporterów  o  imieniu  "Iti",  nazywany  też  Paróweczką.  Sprawa  po  dwu
odcinkowym  reportażu  zakończyła  się  wyrokiem  uniewinniającym  Barbarę
H.Bączkowską  (w załączeniu do notki). Jednakże w 2011r dokonano na moją szkodę 
fałszerstwa w trakcie procesu ze Strażą Miejską o nieprzyjęty mandat 50 zł za psa, o
szarej  maści,  którego  nigdy  nie  posiadałam.  Po  dokonanym  fałszerstwie  przez
psychiatrę  na  potrzeby  sprawy  psa,  mimo  wyroku  uniewinniającego  pozostało
fałszerstwo  dokonane  przez  psychiatrę.  Fałszerstwo  dokonane  zostało,  aby  uzyskać
powód  do  poddania  mnie  sądowym  badaniom  psychiatrycznym  w  sprawie  psa.
Psychiatra  D.K.,  która  wówczas  dokonała  fałszerstwa  nadal  nie  została  ukarana
prawomocnym wyrokiem za fałszerstwo. Nie został także ukarany prokurator M.M. za
pomówienia mojej  osoby w 2015r,  odnośnie mojego zdrowia i  inne,  gdy ogłoszono
mnie  jako kandydatkę  na  posła.   Pomówienia  są  dowodem na to,  ze  komuś bardzo
zagrażałam w kandydowaniu. 

https://www.salon24.pl/u/bhb/1010397,kto-tu-jest-nieuprawniony

75-letnia biegła psychiatra z Bydgoszczy usłyszała 25 zarzutów dotyczących między innymi
poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej.  Jak ustalili  śledczy, lekarka miała
sfałszować  historię  leczenia  jednego  z  członków  grupy  przestępczej,  która  w  różnych
krajach oszukiwała metodą "na policjanta". 

W POLSCE NIE MA USTAWY ANI PRZEPISÓW
 O ZAWODZIE PSYCHIATRY
a sami ci tak zwani psychiatrzy nie mają uprawnień do wykonywania zawodu ani dyplomu
specjalisty !  https://www.psychiatria.pl/artykul/psychiatria-w-trakcie-stazu-podyplomowego/576

Psychiatrzy pracują bez żadnego nadzoru oraz organu kontrolnego jak też odwoławczego
od ich opinii i byli oraz są zatrudniani bez podstawy prawnej na podstawie egzaminu wiedzy
                                tylko z jednego podręcznika .

Psychiatra to lekarz medycyny,  który ukończył  staż specjalizacyjny na psychiatrii.  Staż w
zakresie psychiatrii trwa 4 tygodni (tu poprawka z dnia 29  września 2000) i może odbywać się w
oddziałach  szpitala  psychiatrycznego,  oddziale  psychiatrycznym  przy  szpitalu  ogólnym  oraz
poradni psychiatrycznej .Staż kończy kolokwium u ordynatora oddziału.

https://www.salon24.pl/u/bhb/1010397,kto-tu-jest-nieuprawniony
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                   A kto uczył ordynatorów psychiatrii ? Zaliczali takie same staże.

Kolokwium ( tu :chyba za zwiedzanie psychuszki, czyli sam obchód po salach chorych,sama to
widziałam) ale jest to egzamin w szkołach wyższych, przybierający formę pisemną. Nierzadko
związany jest z zaliczeniem ćwiczeń lub seminariów. Kolokwium stanowi podstawę zaliczenia
przedmiotu  studiów  (częściowego  bądź  całkowitego).  Mianem  kolokwium określa  się  również
spotkanie zwołane w celu przeanalizowania jakiejś problematyki. Od kiedy tak jest ?

To,  z  czym musi  zmierzyć  się  lekarz  rozpoczynający  szkolenie  z  psychiatrii  to  abstrakcyjność
pewnych  zjawisk.  W psychiatrii  brak  jest  jasno  określonych  zasad  i  procedur.  Warto  znaleźć
swojego  mistrza  (  kogo  ?!)  i  uczyć  się  od  niego  (zasada  –  “w klinikach  znajdziesz  lepszych
nauczycieli”  w przypadku psychiatrii  nie  do końca  się  sprawdza).  Studenci  medycyny kończąc
podstawowy  kurs  psychiatrii  zwykle  są  przytłoczeni  nadmiarem  abstrakcyjnych  pojęć  i
zafascynowani specyfiką chorób psychicznych. https://bml.pl/artykuly/vademecum/wspomnienia-z-
rezydentury-psychiatria#/

Ustawodawca,  odmiennie  niż  w  procesie  karnym  (art.  200  k.p.k.),  nie  przewidział  w
procedurze  cywilnej  elementów  składowych  opinii,  pozwalających na  uznanie  jej  za
poprawną. W zasadzie jedynym ustawowym wymogiem jest posiadanie przez opinie uzasadnienia
(art.  285 § 1 k.p.c.).Bezkrytyczne zaakceptowanie takiej opinii  biegłego mogłoby prowadzić do
powstania sytuacji rozstrzygnięcia sprawy przez biegłego, nie zaś przez niezawisły sąd. Fachowość,
rzetelność,  logiczność  ”  –  w  kodeksie  postępowania  cywilnego  nie  ma  zawartego,  jasno
sformułowanego,  wymogu  rzetelności  opinii-  co  stwarza  możliwość  oraz  pole  do   wszelkich
nadużyć i dowolnych preparacji.
Opinia biegłego powinna być uzasadniona w sposób umożliwiający jej sadową kontrolę (art. 285 §
1 k.p.c.). Uzasadnienie opinii biegłego powinno wskazywać m.in. opis sposobu i metody badania
oraz jego podstawy. Zastrzeżenia stron mogą dotyczyć także tych elementów opinii, jeżeli wpłynęły
one na wnioski biegłego.

Niemniej  jednak brak ujednoliconych standardów utrudnia realizację prawidłowej funkcji  opinii
biegłego   co  stwarza  możliwość  oraz  pole  do  wszelkich  nadużyć  i  dowolnych  preparacji.
Aktualny  pozostaje  też  problem  jednoznacznego  określenia  definicji  instytucji  naukowej  lub
specjalistycznej w rozumieniu  art. 193 § 2 k.p.k. oraz wskazania kryteriów, jakie powinny spełniać
instytucje uprawnione do wydawania opinii w procesie karnym. Problem ten nie znalazł szerszego
odzwierciedlenia  w  judykaturze-  co  stwarza  możliwość  oraz  pole  do  wszelkich  nadużyć  i
dowolnych preparacji.                                                                                                          

W orzecznictwie stwierdza się, że „w przypadku dowodu z opinii instytucji naukowej obowiązek
wyznaczenia osób o odpowiednich kwalifikacjach spoczywa na kierowniku jednostki, z tym, że o
fachowości danej osoby decyduje zakres merytorycznych kompetencji, A KTO JE OKREŚLA nie
wiadomo- co stwarza możliwość oraz pole do wszelkich nadużyć i dowolnych preparacji - a nie
tylko posiadana specjalizacja.

W orzecznictwie dotyczącym obu postępowań brak jest orzeczeń tworzących jednolite standardy
oceny  opinii  biegłego,  a  wskazywane  kryteria  mają  jedynie  charakter  fragmentaryczny''  -co
stwarza możliwość oraz pole do wszelkich nadużyć i dowolnych preparacji. (cytat)
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W świetle tego opracowania wątpliwości również budzą umiejętności sędziów jak też w/w brak
precyzyjnych  kryteriów  sporządzania  takich  opinii  w  Polsce  co  automatycznie  czyni  je
podejrzanymi,  niekompetentnymi  oraz  nierzetelnymi.  Tego  typu  opinie  należy  sporządzać  w
oparciu o ścisłe wytyczne a sąd musi także prezentować wysoki poziom i szeroki poziom wiedzy a
nie tylko ograniczać się do samego zatwierdzenia opinii na zasadzie poplecznictwa , bo się nie
chciało wysilić i wniknąć w sytuację osoby badanej oraz jej argumenty. Takie podejście podważa
zaufanie do sędziów i ichuczciwości wraz z samą znajomością prawa wg moich ustaleń na temat
nielegalności postępowań o ubezwłasnowolnienie.

Psychiatria była zawsze narzędziem represji zarówno staliniźmie jak i w naziźmie a nawet jeszcze
wcześniej  i  nadal  taka  jest  .  W  procederze  tym  brali  do  tej  pory  udział  sędziowie,
prokuratorzy,lekarze, dyrektorzy szpitali a także zestalinizowany personel psychiatryczny na czele z
resortem zdrowia. Po raz pierwszy po kilku latach zbierania dowodów, udało mi się jako pierwszej
osobie zdemaskować całe systemowe zaplecze funkcjonowania szpitali psychiatrycznych w Polsce
działalność  tzw.  Biegłych  psychiatrów  oraz  rozpracować  ich  orzecznictwo  wraz  z  opiniami
politycznej i nielegalnej komisji psychiatrycznej

Działo się tak , ponieważ słowo 'biegły' oznacza jakiś autorytet , przez co nie można
było zakwestionować ich opinii jako niepodważalnych.

Tymczasem są to biegli zabiegani za pieniędzmi dla których napiszą i spreparują co się da, oszuści,
wyspecjalizowani w mataczeniu i fałszowaniu oraz naciąganiu terminów i pojęć medycznych, kasta
faryzej  ska ledwo tylko przyuczona do zawodu działająca pod przykrywką słowa 'biegły'.
Psychiatria  jest  tematem  taboo,  jest  to  dziedzina  hermetyczna  ,  która  wymaga  studiowania
specjalistycznych oraz medycznych źródeł a także historii i została ukuta w Niemczech w celach
stworzenia narzędzia  represji i eksterminacji.  Taka sama sytuacja dotyczy tak zwanej psychiatrii
rodzinnej .

PROPAGANDA PSYCHIATRYCZNA twierdzi,
że : http://www.psychiatria.pl/
Psychiatria.pl to miejsce, w którym omawiane są zaburzenia psychiczne - ich przyczyny, objawy,
rozpowszechnienie  i  leczenie.  Informacje  dotyczące  swojej  choroby  psychicznej  znajdzie  tu
pacjent, ale też jego członek rodziny, opiekun. Psychiatria.pl odpowiada na pytania, czym zajmuje
się  lekarz  psychiatra,  psycholog,  psychoterapeuta,  terapeuta  środowiskowy  czy  terapeuta
uzależnień. Omawiane są choroby psychiczne, metody leczenia (farmakoterapia i psychoterapia),
miejsca  (poradnia,  szpital  psychiatryczny)  oraz  metody  zapobiegania  i  profilaktyki  nawrotu
zaburzenia psychicznego (higieny psychiczna), takie jak psychoedukacja,  terapia podtrzymująca,
relaksacja.

W  psychiatrii  mają  też  zastosowanie  inne  metody  terapii.  Związane  z  zastosowaniem
specjalistycznego sprzętu:  światłoterapia (= fototerapia,  leczenie światłem)  oraz  elektrowstrząsy
(EW). Istotne znaczenie mają także prowadzone w ramach oddziału psychiatrycznego: arteterapia i
muzykoterapia.Portal  omawia  najczęstsze  problemy  i  choroby  psychiczne,  takie
jak:schizofrenia,zaburzenia urojeniowe (paranoja), zaburzenia schizoafektywne.

                             Psychiatra to lekarz posiadający wiedzę, doświadczenie
i niezbędne umiejętności….tym się zasłaniają , czyli stwarzaniem pozorów profesjonalizmu !

http://www.psychiatria.pl/wiadomosc/choroby-psychiczne-w-polsce-czestotliwosc-
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CO UMIE BIEGŁY PSYCHIATRA PO STUDIACH
KATEDRA PSYCHIATRII AKADEMII MEDYCZNEJ IM. K. MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU 

PODSTAWY PSYCHOPATOLOGII 37 stron skryptu

Psychiatria jest dziedziną wiedzy medycznej zajmującą się chorobami psychicznymi i zaburzeniami
czynności  psychicznych  człowieka.  Czynności  psychiczne  są  procesami  zachodzącymi  w
ośrodkowym układzie nerwowym, mają one na celu regulację stosunków: jednostka - otoczenie. Ich
sprawność  działania  zależy  od  biologicznego  stanu  ośrodkowego  układu  nerwowego  oraz  od
czynników psychologicznych i społecznych oddziałujących na jednostkę.
Studenci opanowują wiedzę o rozwoju psychicznym człowieka i jego zaburzeniach oraz o neuro-i
psychofizjologicznych  mechanizmach regulujących zachowanie. Zapoznają się z psychopatologią
TYLKO  ogólną,  za  pomocą  której  dokonuje  się  opisu  objawów  chorobowych  oraz  z
psychopatologią szczegółową: opisem chorób i zaburzeń psychicznych.

Zdobywają  też  wiedzę  na  temat  podstaw  leczenia  biologicznego,  psychoterapeutycznego  i
rehabilitacji  oraz regulacji  prawnych chroniących zdrowie psychiczne,  a także  wiedzę JAKĄ z
zakresu  psychiatrii  sądowej.  TYLKO  Podstawowa  wiedza  o  mechanizmach  regulujących
zachowanie  człowieka,  zagrożeniach  w  ich  rozwoju  oraz  skutkach  zaburzeń  jest  niezbędna
lekarzowi ogólnemu - dzięki niej kształtuje on właściwe postępowanie wobec pacjenta i stosuje
zasady higieny psychicznej.

1.2 Ogólne cele nauczania
Po zakończeniu studiowania „Psychiatrii” student powinien:
1. Posiadać wiedzę o podstawowych fazach rozwoju psychicznego człowieka
oraz o mechanizmach biologicznych i psychologiczno-społecznych regulujących zachowanie
2.  Znać  pojęcia  z  zakresu  psychopatologii  ogólnej  oraz  posiadać  wiedzę  o  najczęściej
występujących chorobach i zaburzeniach psychicznych
3.  Rozpoznawać  podstawowe  objawy  jakościowych  i  ilościowych  zaburzeń  psychicznych;
orientować się  co do zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu chorób somatycznych i
wpływu stanu psychicznego na przebieg chorób somatycznych
4. Znać podstawowe zasady leczenia farmakologicznego i postępowania psychoterapeutycznego w
chorobach i zaburzeniach psychicznych
5. Znać zasady organizacji ochrony zdrowia psychicznego i podstawowe akty prawne regulujące tę
ochronę
6. Udzielić porad dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego W JAKI SPOSÓB
7. Umieć postępować w przypadku stanów nagłych wynikających z zaburzeń psychicznych

W JAKI SPOSÓB

http://www.linia-zdrowia.pl/czytelnia/279-psychiatra-a-psycholog-czym-sie-roznia.html
Psychiatra  -  to  lekarz,  który  ukończył  6-letnie  studia  medyczne  i  skończył  specjalizację  z
psychiatrii.
Ma zatem wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania ciała człowieka (w tym mózgu i
układu  nerwowego),  wiedzę  z  psychopatologii,  czyli  dotyczącą  zaburzeń  psychicznych  (ich
klasyfikacji, etiologii i farmakoterapii). Zdobył też praktykę na oddziałach psychiatrycznych.

Jaką praktykę ? Na czym ta praktyka polega i kto ją zalicza oraz opiniuje ?
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Terminu „Antypsychiatria” po raz pierwszy użył psychiatra David Cooper w roku 1967. Obecnie
to  ruch  społeczny  i  intelektualny,  który  wyłonił  się  w  latach  60  XX  wieku,  podważający
podstawowe założenia i praktyki tak zwanej psychiatrii czyli bezprawia pseuodonaukowego. Działa
w wielu krajach także w Polsce ale jest lekceważony oraz dyskryminowany.

Psychiatra  -  to  lekarz,  który  ukończył  6-letnie  studia  medyczne  i  skończył  specjalizację  z
psychiatrii.
Na czym ta specjalizacja polega, na jakich podręcznikach i jakich źródłach? 

Ma zatem wiedzę z zakresu TYLKO budowy i funkcjonowania ciała człowieka (w tym mózgu i
układu  nerwowego),  wiedzę z psychopatologii,  czyli TYLKO dotyczącą zaburzeń psychicznych
(ich klasyfikacji, etiologii i farmakoterapii- czyli same formułki i dogmaty. ). 

Zdobył  też  praktykę  na  oddziałach  psychiatrycznych.  Jaką  praktykę  ?  Na  czym ta  praktyka
polega i kto ją zalicza oraz opiniuje ? A kto mu dał dyplom uznania zawodu psychiatry ? Kto go
egzaminuje,  na  czym  polega  egzamin  i  zaliczenie  stażu  oraz  specjalizacji  ?  Kim  są  osoby
wystawiające takie opinie?Jakie mają sami wykształcenie oraz dyplomy , kto im je dał i wystawił ?
Na jakiej pod -  stawie ? Podobnie jak ze słowem  biegły  jest także często w Polsce ze słowem
profesor, polega to mniej więcej na tym samym, czyli manipulacji tymi słowami i ich nadużywaniu
ich  wizerunku  posiadania  jakiejś  nadzwyczajnej  wiedzy  oraz  profesjonalizmu  w  celach
propagandowych.

Do pracy w psychologii jest wymagany dyplom ukończenia studiów ,a nie tylko jakiś podejrzany
staż oraz tylko jeden podręcznik.A kto ocenia takiego profesora zboczonej psychiatrii i nadaje mu
tytuł?  Prezydent  RP na wniosek Rady Doskonałości Naukowej  po postępowaniu wszczętym z
wniosku kandydata SIC ! od roku 2018 a przedtem Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
od 2003 roku, a jeszcze przedtem Centralna Komisja Kwalifikacyjna, powołana, na wzór sowiecki,
w 1951 na podstawie komunistycznej ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o
pracownikach nauki , której przedłużeniem była Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów.

Cały czas działają jak ci ‘biegli’ dewianci i psychole którzy pracują dla pieniędzy na podstawie
jednego  podręcznika  do  wymyślonej  pseudo  nauki  psychiatrii  ,  bez  żadnej  wiedzy  nawet
podstawowego  rozeznania  w  polityce,  historii  czy  socjologii  ,ale  także  innych  chorobach  ,na
przykład  ludzi  starszych.  Jest  to  z  nimi  w  Polsce  wielki  problem  ,bo  oni  zachowują  się  jak
niezależna  władza nad którą nie ma żadnej kontroli i w rzeczywistości tą władzą są, a raczej piątą
kolumną.

A czy może być inaczej, skoro w Polsce biegłym z zakresu psychiatrii może zostać każdy lekarz,
który zda egzamin  specjalizacyjny?  - pyta dr Jerzy Pobocha przewodniczący sekcji psychiatrii
sądowej  Polskiego  Towarzystwa  Psychiatrycznego.  W  Niemczech  zjawisko  „naciąganych
ekspertyz" praktycznie nie istnieje, ponieważ ujawnienie takiej ekspertyzy wiąże się z całkowitą i
bezwzględną śmiercią zawodową  lekarza.

Tymczasem egzamin specjalizacyjny powinien być dopiero początkiem drogi do funkcji biegłego,
bo aby zdać egzamin, trzeba w praktyce wykuć tylko jeden podręcznik.

Można to sobie wyobrazić, żeby udawać psychiatrę i leczyć ludzi na zmyślone choroby
                            psychiczne na podstawie jednego podręcznika ??
              Doktor Jerzy Przybysz, psychiatra z 40-letnim stażem biegłego.
                       To jakim jest on biegłym skoro sam to zauważa ?
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KOMPETENCJE  BIEGŁEGO  

Zgodnie z art.  278 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) biegłego sądowego powołuje się w
wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. 

Niestety,  kpc nie wymienia ani nie określa  co to są wiadomości specjalne,  na czym polegają,  oraz
jakie powinny być  kryteria    przeprowadzania  takiej  opinii,  na czym  te  kryteria polegają .

 Fakt  wpisania na listę  biegłych jest  aktem deklaratoryjnym, a nie  konstytutywnym; nie  nadaje
biegłemu kompetencji, jedynie stwierdza, że biegły je posiada. Niestety,  brak jest dowodów  na to
że  biegły  te  kompetencje posiada , na czym  one polegają,  kto  tak  stwierdza i  kto  opiniuje
biegłego  do listy  biegłych sądowych  lub rekomenduje. Organ procesowy powołując biegłego ma
dowolność  powołania  go  z grupy  biegłych  sądowych,  tj.  osób  wpisanych  na  listę  biegłych
prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, a także tzw. biegłych ad hoc, tj. osób nieznajdujących
się na takiej liście, lecz posiadających odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie. Wybór biegłego
zależy wyłącznie od uznania organu procesowego.

 Na   jakiej    zatem  podstawie    prezes   sądu  stwierdza  ,   że   biegły  psychiatra    posiada
kompetencje  tak  zwanych  biegłych  ? W  jaki sposób  oceniają  psychiatrów  oraz  ich wiedzę
szczególnie   ich  wiadomości specjalne?   Na czym  te  wiadomości polegają ,   na jakich źródłach i
na  jakich naukach ? 

                                 Odsyłam do antypsychiatrii i krytyki tej dziedziny. 

Rękojmia  należytego  wykonywania  funkcji  biegłego.   Pojęcie  „rękojmi  należytego  wykonania
obowiązków biegłego” określane jest jako całość cech,zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby
biegłego  sądowego,  składających  się  na  jego  wizerunek  jako  osoby  zaufania  publicznego.  Na
wizerunek  osoby  zaufania  publicznego  składają  się  takie  cechy  charakteru  jak:  szlachetność,
prawość, sumienność i bezstronność łącznie. 

Co to  jest wizerunek?  Jest  to fasada.

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa fasada to: przód, oszczerstwo, sylwetka, atrapa,
absurd,  prezencja,  lico,  tenor,  forma,  oblicze,  koloryt,  przykrywka,   bujda,  fronton,   kształt,
parawan,  wygląd,  elewacja,  pozór,  fasadowość,  front,  profil,  skóra,  bzdurstwo,  efekciarstwo,
maska  ,PR,podszywanie  się,nabieranie,oszustwo,  zabieg,   propaganda,reklamiarstwo,  efekt,
wrażenie,iluminacja, preparacja, taktyka, strategia, machlojka , lipa i inne. 

                  Odsyłam do antypsychiatrii   oraz    prawdziwych danych  o tej dziedzinie. 

                         Wstrząsające dane są w  opracowaniu o tym strasznym
                           patologicznym półświatku znęcającym się nad ludźmi.
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…………..Protokół  posiedzenia w  Sądzie  Rejonowym w dniu  16  list  2008  IV W/K z  udziałem
SSR  Aliny  Sobczak - Barańskiej . W trakcie tego  posiedzenia psychiatra Bożena  Kajka  Sikora, 
która  nawet  mnie  nie wiedziała w  NZOZ w Warszawie,  tylko  głupio się uśmiechała  i kręciła  na
boki  głową,  nie  udzielała  też  żadnych  odpowiedzi .

Jej  koleżanka Bożena  Jarnuszkiewicz  poświadczała w  tym czasie  nieprawdę  czyli zmyślała,  że 
rzekomo obydwie  miały  rozpoznać u  mnie  chorobę psychiczną, pod  nazwą  uporczywe  urojenia
na  tle przewlekłym,   mówiła  nawet  o coraz  słabszych  funkcji  ośrodkowego układu  nerwowego
oraz osłabionych funkcji  poznawczych  bez  pokrycia w badaniach  klinicznych. Jak  pisze  
renomowane  źródło  medyczne  :
                                                                    
(….) Funkcje poznawcze, inaczej nazywane procesami poznawczymi służą do tworzenia i 
modyfikowania wiedzy o otoczeniu, a to właśnie modeluje nasze zachowania.

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

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

Zaburzenia funkcji poznawczych obserwowane są w większości chorób psychicznych, w których
dochodzi do funkcjonalnych  lub strukturalnych zmian ośrodkowego układu nerwowego. Rodzaj
upośledzonej  funkcji  zależny  jest  od  występującej  choroby,  odmiennie  niż  w  procesach
otępiennych, gdzie właściwe w każdej z wymienionych wyżej chorób występuje podobny lub nawet
ten sam zestaw zaburzeń procesów poznawczych. 

 W chorobach afektywnych upośledzona zostaje głównie pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze,
w schizofrenii  natomiast zaburzenie funkcjonowania może dotyczyć wielu obszarów poznawczych
i w  przeciwieństwie do chorób afektywnych jest znacznie silniej wyrażone i często prowadzi do
osłabienia ogólnej sprawności intelektualnej już na wczesnym etapie choroby.
W  zaburzeniach  afektywnych  dwubiegunowych  na  początku  występują  głównie  dysfunkcje
pojedynczych  obszarów  a  ogólna  sprawność  intelektualna  pozostaje  w  normie.
Zaburzenia  świadomości  charakteryzują  się  zaburzeniami  przytomności  i  zmianami  w
funkcjonowaniu poznawczym. Czynnikami ryzyka ich wystąpienia jest głównie wiek podeszły i
wiążące  się  z  nim  często  unieruchomienie,  niedożywienie,  odwodnienie,  cewnikowanie  i
przyjmowanie sporej ilości leków. 
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Dodatkowo do czynników ryzyka zalicza się szereg chorób somatycznych, infekcje, urazy, silny
ból, zabiegi chirurgiczne, spożywanie alkoholu i zaburzenia funkcji nerek.      
Przebieg zaburzeń świadomości ma charakter fluktuacyjny, z okresami poprawy. Zaburzenia funkcji
poznawczych dotyczą w takim wypadku głównie:

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

                        Zaburzenia  takie  może  stwierdzić  tylko  neurolog.

                                          www.forumneurologiczne.pl

Do  powyższego  katalogu należy także  - wroga postawa  wobec  instytucji i organów- władzy
oczywiście.

Najczęstszej jest  to  agresja, werbalna  lub czynna. 

Roszczeniowość  jako  psychiatryczny szablon.

Roszczeniowy pacjent…

Czasami w kartach pacjentów można znaleźć zapiski, że:
– pacjent jest roszczeniowy, – pacjent się domaga, – pacjent krzykiem wymaga, – pacjent głośno 
wyraża swoje pretensje - a nawet: – rodzina pacjenta domaga się podania leku x….
Często jest tak, że chorzy proszą o podstawowe badania (które powinno się zrobić , ale ich nie 
zrobiono – to wychodzi w trakcie procesu) albo proszą o środek uśmierzający ból.
Bo niestety pacjent często cierpi niepotrzebnie, brak jest bowiem standardów leczenia bólu.

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

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

Jeszcze  jeden szablon  to :
Obraźliwy:
 stanowiący dla kogoś obrazę  , obrażający się z byle powodu, skłonny do obrażania się
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http://www.medyczneprawo.pl/2013/12/04/roszczeniowy-pacjent/


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

Inny szablon to :  

' Wielkościowość ',  która   nie  jest jednostką  chorobową ,w  przypadku wielkich i wybitnych
osobowości ,  rzeczywiście  może  porażać  takie  pluskwy oraz cynicznych  psychopatów będących
na  poziomie  jaskiniowej  i     środowiskowej mafii .  

ANTYPSYCHIATRIA 

W  Polsce  jest to  temat  taboo, a  zagadnienie  psychiatrów  i ich spaczonych  opinii  dotyka wielu
pokrzywdzonych  przez  nich ludzi.  Do tego dochodzi  problem braku ich wykształcenia  oraz
uregulowania statusu prawnego zawodu psychiatry.  Jest to  zawód fasadowy,wykonywany  głównie
dla   pieniędzy  polegający  na    wmawianiu   zdrowym   ludziom   wymyślonych   chorób
psychicznych,  które   zostały   ukute w  wieku  XIX w  Niemczech  .  Zasadniczo  tak  zwana
psychiatria  powinna być zlikwidowana  wraz ze szpitalami  psychiatrycznymi ,  ponieważ  nie jest
to żadna  nauka medyczna,  ale  pseudo-medyczna wymyślona przez  Shlomo  Freuda , który się
przezwał  Zygmunt  Freud.
Sigmund Freud (ur.  Sigismund Schlomo Freud 6 maja 1856 w Příborze, zm. 23 września 1939 w
Londynie) – austriacki lekarz żydowskiego pochodzenia, neurolog, twórca psychoanalizy ( oraz  
psychiatrii -  której  początki  to psychoanaliza ).  Mieszkał w Wielkiej Brytanii. 
                                                         
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud

  Pod  linkiem     https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria   

 - brak jest autorów  oraz  twórców   pseudo- nauki zwanej ‘  psychiatrią’. 

 Jest  to tylko  wzmianka  o tym, że :

Początki naukowej psychiatrii przypadają  ( RZEKOMO ) na wiek XVIII, kiedy uporządkowano i 
uszczegółowiono podstawy teoretyczne nauki i zaczęto przywiązywać większą wagę do 
humanitarnych warunków leczenia. W wieku XX psychiatria stała się w pełni rozwiniętą, regularną 
nauką znającą biologiczne mechanizmy problemów zdrowotnych, posiadającą rozbudowane 
zaplecze teoretyczne, klasyfikacje chorób i szeroką wiedzę na temat sposobów ich leczenia. 

A  TO SĄ  FAŁSZERSTWA  O  WIELKICH  STAROŻYTNYCH  
  GRECKICH  ORAZ  PERSKICH  MEDYKACH 
KTO  ICH DZIEŁA PRZEROBIŁ   I SFAŁSZOWAŁ  oraz  KIEDY ? 

Warto by sprawdzić  daty , miejsca  oraz  autorów  przekładów  tych  dzieł.  
Jeśli  był    stwierdzony brak  oryginału , lub tylko zachowane  fragmenty  lub   tylko inne  dalsze  
przekłady , to wszystko jest jasne.  Brak jest na ten  temat informacji  przy  omawianiu  psychiatrii. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud


Spreparowana  Historia psychiatrii

Czasy starożytne

Najstarszym  zabytkiem  piśmienniczym  medycyny  greckiej  dotyczącym  m.in.  zaburzeń
psychicznych jest    przerobiony czyli  sfałszowany  Corpus Hippocraticum powstałe  około 440–
350 r. p.n.e. tradycyjnie przypisywane Hippokratesowi, zaś w istocie stanowiące zbiór traktatów
autorstwa różnych lekarzy pochodzących z dwóch ośrodków: szkoły w Kos i szkoły w Knidos[21].
W tej  drugiej  narodziła  się  koncepcja  humoralna  tłumacząca  powstawanie  chorób,  w  tym też
psychicznych. Zakładała ona,  że równowaga płynów ustrojowych w organizmie warunkuje stan
zdrowia,  zaś  zakłócenie  owej  równowagi  jest  przyczyną  chorób.  Wyróżniano  cztery  płyny
organizmu  (cztery  humory)  oraz  odpowiadające  przewadze  każdego  z  nich  cztery  typy
konstytucjonalne: żółć jasna (typ choleryczny), krew (typ sangwiniczny), śluz (typ flegmatyczny) i
żółć ciemna (typ melancholiczny). Teoria humoralna była następnie rozwijana przez szkołę w Kos,
do której  należał  Hippokrates[21].  Przyjmowano przykładowo,  że  nagromadzenie  się  w mózgu
śluzu oraz jego nadmierne rozgrzanie, ochłodzenie lub jego nadmierna wilgotność odpowiadają za
występowanie objawów zaburzeń psychicznych takich, jak urojenia, omamy, smutek, lęk czy też
koszmary[21].  W  przekonaniach  tych  wybrzmiewał  istotny  dla  rozwoju  wiedzy  o  chorobach
psychicznych pogląd Alkmaiona z Krety (przełom VI–V w. p.n.e.), który jako pierwszy przypisał
mózgowi funkcje kierownicze w ciele i uznał mózg za siedlisko duszy rozumnej, które połączone
jest  kanałami  ze  zmysłami.  Teoria  humoralna  cieszyła  się  uznaniem w kolejnych  wiekach.  W
czasach  rzymskich  była  rozwijana  przez  takich  lekarzy,  jak  Galen  z  Pergamonu[21].  W
średniowieczu rozwinięto ją przypisując każdemu z czterech typów konstytucjonalnych nie tylko
cechy somatyczne, ale również psychiczne[21].                                                                       

W czasach Cesarstwa Rzymskiego kontynuatorami świeckiej sztuki leczenia był Asklepiades (II/I
w.  p.n.e.),  uważany  za  założyciela  szkoły  metodyków.  Metodycy  akcentowali  znaczenie
opracowywania skutecznych metod leczenia w kontraście do rozwijania koncepcji teoretycznych,
które ich zdaniem jedynie odwracały uwagę od spraw praktycznych. Jednocześnie odrzucali oni
teorię  humoralną  na  rzecz  poglądu,  że  więzi  pomiędzy  ciałami  stałymi  odpowiadają  za
morfologiczną jedność organizmu. Cechowało ich także szerokie stosowanie fizykoterapii.

 Znanym pisarzem i encyklopedystą, choć nie lekarzem, był Aulus Cornelius Celsus (53 r. p.n.e.–
7 r. n.e.), który w swoich pismach propagował m.in. drastyczne metody postępowania wobec osób
chorych  psychicznie  takie,  jak  głodzenie,  krępowanie,  przetrzymywanie  w  ciemnych
pomieszczeniach, wywoływanie w nich przestrachu, przerażenia, a nawet bicie i chłosta. Ich celem
było według autora „zmuszenia chorych do opamiętania”. Część medyczna encyklopedii Celsusa
zachowała  się  do  czasów  współczesnych,  a  zaproponowane  przez  niego  metody  wywarły
niekorzystny  wpływ  na  kształtowanie  się  sposobów  postępowania  z  chorymi  psychicznie  w
kolejnych wiekach. Drugą istotną z rzymskich szkół medycznych była szkoła pneumatyków. 

Według ich poglądów substancją uczestniczącą w podtrzymujących życie przemianach, pełniącą
funkcję  duszy  i  odpowiedzialną  za  zjawiska  psychiczne  była  pneuma  (pojęcie  to  różnych
znaczeniach pojawiało się wcześniej m.in. pismach filozofów i w Corpus Hippocraticum). 
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Wśród lekarzy rzymskich na szczególną uwagę bez wątpienia zasługuje Galen z Pergamonu (ok.
130–200 r. n.e.), przedstawiciel szkoły pneumatyków, twórca Corpus Galenicum. 

Łącząc  teorie  Arystotelesa  i  Platona,  Galen  opisał  stanowiące  jedność  duszę  i  ciało  jako
hierarchiczne struktury: a) najniższe miejsce zajmowała dusza pożądliwa związana z wątrobą; b)
pośrednie – dusza pobudliwa, w której powstają afekty, a która wiąże się z sercem; c) kierownicze
miejsce  zajmowała  dusza  rozumna  związana  z  mózgiem i  działająca  poprzez  układ  nerwowy.
Według Galena, stan zdrowia to stan harmonii, tj. właściwych proporcji pomiędzy wymienionymi
trzema  strukturami,  czy  też  instancjami  duszy.  Z  kolei  mózg  uznawany  był  przez  Galena  za
siedlisko  duszy,  zaś  pneuma  za  jej  narzędzie.  Znane  było  Galenowi  leczenie  przez  filozofów
niedomagań duszy za pomocą „narzędzi  rozumu”,  co pozostawało poza kręgiem zainteresowań
starożytnych  lekarzy,  jakkolwiek  stanowiło  pod  pewnymi  względami  odpowiednik  dzisiejszych
metod psychoterapeutycznych[21]. 

LUKA OD II   wieku -  NIE BYŁO  CHORYCH  PSYCHICZNIE  ?? 

Pierwsze  ośrodki,  których  misją  było  leczenie  zaburzeń  psychicznych  i  które  można  uznać  za
prototypy  szpitali  psychiatrycznych,  powstały  w  świecie  arabskim,  w  VIII  lub  IX  wieku.  W
powstałym w 874 r.  szpitalu  w Al.-Qata  (obecnie  dzielnica  Kairu)  wobec  chorych  psychicznie
stosowano m.in. muzykoterapię.

Na  jakich  grano wtedy  instrumentach ? 
                                                                 
 Według części autorów, podobne ośrodki został zbudowany w Bagdadzie już w 705 r., a następnie
również w Fezie. Zasługą lekarzy muzułmańskich było nie tylko zaadaptowanie dorobku lekarzy
starożytnych, zwłaszcza Galena, lecz także istotne wzbogacenie go o liczne i wnikliwe obserwacje
kliniczne. Szczególne zasługi na tym polu miał Razes (pers. Abu Bakr Muhammad ibn Zakarijja ar-
Razi, 865–925), autor popularnego dzieła  Pełne studium medycyny (Kitab al-hawi fi at-tibb)[21].
Zaproponował  on  fizjologiczne  wyjaśnienia  zaburzeń  psychicznych  w  kombinacji  z
psychologicznymi metodami terapeutycznymi. 

Jemu  współczesny  badacz,  arabski  lekarz  Najab  ud-din  Muhammad  dostarczył  szczegółowych
opisów  wielu  zaburzeń  psychicznych,  tj.  depresja,  nerwica,  priapizm,  niemoc  seksualna  (arab.
Nafkhae  Malikholia),  psychoza  (ar.  Kutrib)  czy  stan  manii  (ar.  Dual-Kulb)[22].  'Ali  Ibn  Sahl
Rabban al-Tabari (838-870), autor pierwszej arabskiej encyklopedii medycznej, doceniwszy wagę
wsparcia psychicznego dla osób chorych jako pierwszy wprowadził  pojęcie psychoterapii  (arab.
al-‘ilaj al-nafs)[21]. 

W XI w. perski lekarz i filozof, Awicenna (pers. Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Al-Hasan
ibn Ali ibn Sīnā, 980-1037), stosował leczenie bazujące na przekonaniu o fizjologicznych źródłach
psychopatologii.  Stworzył  koncepcję  relacji  między  pulsem  a  uczuciami  wewnętrznymi[22].
Awicenna był także wczesnym prekursorem neuropsychiatrii, jako pierwszy opisał różne zaburzenia
psychiczne: halucynacje, bezsenność, koszmary nocne, melancholię, demencję, epilepsję, paraliż itp

Średniowieczna Europa

Średniowieczna  Europa  uzyskała  dostęp  do  starożytnych  dzieł  literatury  medycznej  za
pośrednictwem  pisarzy  islamskich.  Przekład  na  język  łaciński  wiedzy  lekarzy  starożytnych
wzbogacony o dorobek medycyny islamskiej nastąpił w XI w. we Włoszech, w XII w. w Hiszpanii i
był kontynuowany w XIII w.[21] 
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W środowiskach akademickich  dzieła  starożytne  zyskały  status  dogmatów.  Dużą  popularnością
wśród lekarzy zachodnioeuropejskich cieszył się Kanon medycyny autorstwa Awicenny. 

Popularyzacji  poglądów dualistycznych  towarzyszyło  przekonanie,  że  zaburzenia  psychiczne  są
chorobami duszy. Jednocześnie medycyna znajdowała się  pod istotnym wpływem popularnej w
średniowieczu astrologii. W następstwie dominacji dualizmu, poglądów wyrażających pogardę dla
życia  ziemskiego  oraz  uprzedzeń  wobec  budzących  lęk  i  niezrozumiałych  zachowań  chorych
psychicznie,  traktowanie  tej  grupy  pacjentów  stało  się  opresyjne.  Nierzadko  uciekano  się  do
drastycznych metod proponowanych przez Celsusa. 

KOGO  TO DOTYCZY  ?

Chorzy psychicznie byli marginalizowani, a ich status społeczny bliski był statusowi złoczyńców i 
przestępców. Postrzeganie ich, jako opętanych, bądź posądzanie o czary narażało chorych na 
wykluczenie społeczne, stygmatyzację i prześladowania[21]. Osobiste doświadczenie przez św. 
Jana Bożego (1495–1550) losu osoby chorej psychicznie, zamkniętej w szpitalu, jak również bycie 
świadkiem nieludzkich sposobów postępowania ze współpacjentami, dało początek jego planom 
założenia własnego szpitala, w którym chorzy byliby godnie traktowani i przyczyniło się do 
powstania rzymskokatolickiego zakonu szpitalnego Bonifratrów w 1540 r. w Hiszpanii, którego 
jedną z głównych misji jest opieka nad chorymi psychicznie[21].                                                        

Obiekty przeznaczone dla osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi tworzone były w Europie 
od XIII w., jednak pełniły jedynie rolę instytucji opiekuńczych, nie zapewniając żadnych form 
terapii[24]. Założony w XIII w. w Londynie Bethlem Royal Hospital należy do jednych z 
pierwszych szpitali psychiatrycznych jakie pojawiły się w Europie – był prowadzony aż do 1948 
r[25]. 

Legenda  o  męczeńskiej  śmierci  księżniczki  pochowanej  w  Geel  w  Antwerpii  i  cudownych
uzdrowieniach  chorych  psychicznie  pielgrzymujących  do  miejsca  jej  pochówku  dały  początek
zwyczajowi opieki rodzinnej nad chorymi psychicznie. Lokalni mieszkańcy, słynący z przyjaznej
postawy  wobec  chorych  psychicznie,  trudnili  się,  poza  obsługą  pielgrzymów,  również
przyjmowaniem pod opiekę swoich rodzin osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, tym samym
zapewniając im lepsze warunki bytowania niż azyle czy szpitale[21]. 

W świetle badań mediewistów –  czyli kogo -?   chorymi psychicznie często opiekowano się w
nadziei  na ich wyleczenie i próbowano różnych metod terapii,  uwalniano od odpowiedzialności
karnej jako niepoczytalnych, a przede wszystkim – zdawano sobie sprawę z chorobowego, a nie
metafizycznego podłoża ich nietypowych zachowań. Wyróżniano trzy grupy chorób psychicznych:
szał, manię i melancholię, będące jakoby efektem nadmiaru określonych humorów[26]. 

W 1656, Ludwik XIV stworzył publiczny system opieki nad osobami dotkniętymi zaburzeniami
psychicznymi,  jednak  miał  on  jedynie  na  celu  zapewnienie  cierpiącym  dachu  nad  głową  i
odseparowanie ich od społeczeństwa, nie oferując żadnego leczenia[25].

          W 1758 angielski lekarz żydowskiego pochodzenia William Battie - 

                             napisał    „Traktat o szaleństwie”, w którym wzywał 

                                  do wprowadzenia leczenia w tego typu placówkach.
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 Trzydzieści lat później, król Anglii Jerzy III zapadł na chorobę psychiczną[28]. Po poprawie
jego stanu w 1789, zaczęto   rzekomo uważać, że zaburzenia psychiczne nie są nieuniknione i mogą
podlegać skutecznej terapii[28]. 

Chory psychicznie  ALE  RZEKOMO  król  Jerzy III, urodzony jako George William Frederick
(ur. 4 czerwca 1738 w Londynie, zm. 29 stycznia 1820 w Windsorze, Berkshire) – ostatni (od 25
października  1760)  król  Wielkiej  Brytanii  i  Irlandii  i  pierwszy  (od  1801)  król  Zjednoczonego
Królestwa  Wielkiej  Brytanii  i  Irlandii,  ostatni  elektor  i  książę  oraz  pierwszy  król  (od  1814)
Hanoweru. Jedyny król Anglo-Korsyki w latach 1794-1796. Był też księciem Saksonii-Lauenburga.

Jerzy III był władcą o dużej inteligencji, chociaż nerwowym, co z czasem doprowadziło go do 
choroby. Za jego panowania nastąpił bunt kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej i powstały 
Stany Zjednoczone. 

Cieszył  się  wielką  popularnością  poddanych.  Obdarzony  świetną  pamięcią,  znał  imiona  wielu
zwykłych ludzi: służby, rolników, farmerów. Nie był domatorem, lecz lubił jeździć na wieś, gdzie
doglądał upraw i hodowli.  Nadano mu z tego powodu przydomek „król-farmer”,  z którego był
bardzo dumny. W odróżnieniu od swych poprzedników, król często interesował się posiedzeniami
Izby Gmin i ich przedmiotem.

 Wspomagał  wiernych mu Bute'a,  a  potem Pitta,  wieloma ciepłymi  słowami i  radami.  Potrafił
przeforsować swoją wolę w czasach, w których mówiono, że „Parlament może wszystko, a król
nic”.Zrobił wszystko, by zachować kolonie amerykańskie (przez szeregi armii brytyjskiej Charlesa
Cornwallisa przewinęło się wtedy 160 tysięcy ludzi).  Pomoc udzielona koloniom przez Francję
przeważyła  jednak  szalę  na  korzyść  Jerzego  Waszyngtona  i  powstańców.  Odtąd  król  popierał
mocniejsze zakorzenienie się wpływów brytyjskich w Indiach, by zrekompensować tym samym
utratę kolonii w Ameryce Północnej. 

Jerzy III panował przez niemal 60 lat – a zatem najdłużej w historii Wielkiej Brytanii po królowej
Wiktorii i Elżbiecie II.

 Cień  na  jego  sprawnym  panowaniu  położyła  jedynie  ciężka  choroba.  Cierpiał  na  porfirię
(charakterystycznym objawem tej choroby jest ciemnoczerwony mocz), która może mieć bardzo
wyniszczający  wpływ  na  organizm  ludzki.  W  zaawansowanym  stadium  powoduje  silne  bóle
brzucha, skurcze, a nawet drgawki podobne do epileptycznych. 

Skąd  się  wzięła  ta  choroba ? Z  trucia  króla.Według najnowszych badań chorobę tę
spowodowała wieloletnia kumulacja w organizmie króla arszeniku….

Choroba  często  nie  jest  prawidłowo  diagnozowana  i  nawet  w  dzisiejszych  czasach  bywa
mylnie rozpoznawana jako choroba psychiczna.

cd.  W 1792 francuski uczony, Philippe Pinel, uważany za ojca nowoczesnej psychiatrii wprowadził
humanitarne metody leczenia zaburzeń psychicznych, uwalniając dotkniętych nimi z kajdan i 
konieczności znoszenia okrutnych praktyk „leczniczych”[28]. William Tuke wprowadził te metody 
na angielski grunt otwierając The Retreat, pierwszą w Anglii placówkę leczniczą dla osób chorych 
psychicznie, stosującą nowoczesne metody terapii. W krótkim czasie instytucja ta stała się wzorem 
w świecie humanitarnej psychiatrii[29].
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XIX wiek

 Narrenturm (Wieża głupców) – wybudowana w Wiedniu w 1784 roku. 
Na przełomie XVIII i XIX w. zachodnia Europa posiadała tylko kilkaset podopiecznych w 
azylachdla „szaleńców”[30]. Jednak już na początku XIX wieku liczba ta wzrosła do setek 
tysięcy[30]. W USA do 1904 r. żyło 150 tysięcy pacjentów szpitali psychiatrycznych[30]. (…..) 
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seksualności, historii psychiatrii, historii rodziny.        
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                               WIĘCEJ O PSYCHIATRII 
                     W  OPRACOWANIACH  O PSYCHIATRII
  zamieszczonych   także na portalu Wydawnictwa  Biały Orzeł 
                                   w  Menu Zdrowie 

Więcej  o  tak zwanej  Komisji  Psychiatrycznej w osobnym załączniku. 

Co to jest schizofrenia- czyli ukuta  sztuczna  teoria. 

Schizofrenia (inaczej „psychoza schizofreniczna” lub choroba Bleurera; termin „schizofrenia” 
pochodzi od słów schizis i phren, tłumaczonych odpowiednio jako: „rozszczepić” i „umysł”) to 
przewlekła choroba, którą można i trzeba leczyć. Należy do tzw. zaburzeń psychotycznych 
(psychoz), czyli stanów charakteryzujących się zmienionym chorobowo, nieadekwatnym 
postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości. Chory cierpiący na psychozę ma 
poważnie upośledzoną umiejętność krytycznej, realistycznej oceny własnej osoby, otoczenia…….

Schizofrenię  leczy się  międzye  innymi    Haloperidolem  o nazwie Decaldol (haloperydol) - 
roztwór do wstrzykiwań 

http://www.zdrowie.senior.pl/leki/widok/Decaldol-roztwor-do-wstrzykiwan-50-mg-ml-9249.html

Lek Decaldol ma postać roztworu do wstrzykiwań (zastrzyków). Jest to lek stosowany w 
psychiatrii.  Kiedy  psychiatra  stwierdzi  u kogoś  u mnie omamy, urojenia, paranoję, manię  czyli  
na przykład      w ramach represji  i  niszczenia    niezależnego światopoglądu   i  przekonań  
politycznych,  religijnych i  filozoficznych  a bardzo często dochodzenia  sprawiedliwości  : 

 Decaldol leczy stany dezorientacji, zmieszania, splątania; widzenie, słyszenie lub odczuwanie 
rzeczy, które nie istnieją; błędne osądy, niezgodne z rzeczywistością, uważane przez chorego 
za prawdziwe  - czyli na przykład dochodzenie  sprawiedliwości- jak to dochodziła  Redaktor  
Naczelna od  roku 2002. 

- leczy także  nadmierne podniecenie, pobudzenie, niepohamowaną agresję i inne impulsywne 
zachowania- kiedy  i jakie- kto  je i  kiedy  zauważył  lub może  je opisać ? 

Leczy także entuzjazm  jest to m.in.  stan zachwytu czymś; zapał, radość ,twórczość,natchnienie,

Decaldol leczy  także podejrzliwość 

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa  podejrzliwość  wg słownika  to: 
zastrzeżenia, sceptycyzm,  uwagi, powątpiewanie, dystans,  kwestionowanie,  powściągliwość, 
rezerwa,  sprzeciw, wątpliwości,  brak zgody ,  polemiczność,brak zaufania,czujny, uważny, 
przezorny, baczny, antagonizm,
Synonimy słowa „antagonizm” z podziałem na grupy znaczeniowe 
» antagonizm - w kontekście wzajemnej niechęci ludzi do siebie
antagonizm - w kontekście wrogiego nastawienia
» antagonizm - w odniesieniu do sprzecznych poglądów
» antagonizm - w odniesieniu do sporu
» antagonizm - jako przeciwstawność działania dwóch elementów
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» antagonizm - w kontekście kontrastowym
» antagonizm - w odniesieniu do niezgodności interesów                                                             
                                                                                                                www.synonimy.net

Czy   taka podejrzliwość    oraz   antagonizm to jest  schizofrenia,
 omamy, urojenia, paranoja  lub  mania?

   SCHIZOFRENIA INACZEJ 
        Profesor  Kazimierz  Dąbrowski 

NAJWYBITNIEJSZY  OCENZUROWANY PSYCHOLOG   I PSYCHIATRA   NA ŚWIECIE
 Geniusz  psychologii i  psychiatrii wyrugowany w Polsce w okresie  PRL-u i do tej pory nie przywrócony,
tak  się   bali   i  boją   jego  wiedzy  oraz   poglądów  !  Twórca  jedynej  prawdziwej  naukowej  szkoły
psychologicznej o rozwoju  człowieka poprzez  psychonerwice i dezintegrację pozytywną. 

Powiedział -czego nie uczą na  medycynie :  Rozwijając  się,  a tym  bardziej  rozwijając  się w
sposób  twórczy   i   przyspieszony  nie  można  się  dostosować   do   wszystkich   warunków
zmieniającej się  rzeczywistości. Pojęcie  rozwoju  zawiera   protest,   bunt,  niezadowolenie w
wielu tak zwanych wartości,   jak  i  dążność do   przystosowania się  powyższej hierarchii wartości
do  ideału.   Nie   można  przystosować się  do    zbrodni,   krzywdzenia,  poniżania,   kłamstwa,
podstępu, zdrady  i wielu   innych  tego typu zjawisk. Chodzi  tu  nie tylko  o bierną  dezaprobatę,
ale  o nieprzystosowanie się  czynne,  o  nieustanne  przeciwstawienie się   i   walkę z  tymi
objawami  upośledzenia   moralnego.

Porównaj  ….zmienionym  chorobowo,  nieadekwatnym  postrzeganiem,  przeżywaniem,
odbiorem i oceną rzeczywistości…..

                                                                                                                       
  Brock Chisholm – Prezes Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego.  Aby uzyskać rząd 
światowy, jest konieczne usunięcie z umysłów ludzi  i ich indywidualności,przywiązania do tradycji
rodzinnych, patriotyzmu narodowego   i dogmatów religijnych. 

Carl R.Rodgers,Prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego APA
Jeśli chcemy, możemy użyć naszej rosnącej wiedzy do zniewolenia ludzi metodami  o jakich 
nikomu się dotąd nie śniło, do pozbawienia ich osobowości, do kontrolowania ich sposobami tak 
wyrafinowanymi, że pewnie nigdy nie zauważą utraty swojego człowieczeństwa” 

   Dr Abraham Myerson, psychiatra, Uniwersytet Harvarda  
   Zredukowanie inteligencji pacjenta jest istotnym czynnikiem procesu terapii.Faktem jest, że jednymi z 
najlepszych terapii są te, które redukują pacjenta niemal  do poziomu warzywa”   . 

                                                                  
     Dramatyczna sytuacja polskiej psychiatrii. Przypomina to filmy grozy ! 
                         Psychiatria sądowa niszczy mózg! Ludzi truje i morduje!  
         ZAMKNĄĆ  WSZYSTKICH PSYCHIATRÓW W POLSCE W WIĘZIENIACH !  
                                       Psychiatra  to nie jest lekarz  ! Psychiatra to sadysta! 
            Psychiatria to sztuczna  dziedzina, która  została wymyślona dla  celów  represyjnych 
                                               a  obecnie  jest to zawód dla pieniędzy.
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Jest  to cały zamknięty system  celowo  utrzymywany wraz z    komunistycznymi  oddziałami
psychiatrii  sądowej  i   katowaniem  tysięcy   niewinnych  i  zdrowych   ludzi   w   zamkniętych
szpitalach   psychiatrycznych.  Na przełomie  XVIII  i  XIX w.  zachodnia  Europa posiadała  tylko
kilkaset podopiecznych w azylach dla „szaleńców”. Pod  koniec XIX wieku liczba ta wzrosła do
setek tysięcy. W USA do 1904 r. żyło 150 tysięcy pacjentów szpitali psychiatrycznych. W krajach
niemieckojęzycznych  istniało  ponad  400  publicznych  i  prywatnych  placówek  zajmujących  się
opieką nad osobami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi. W niemieckim systemie opieki nad
chorymi  często  ważną  rolę  odgrywały  także  uniwersytety,  które  kształciły  nowe  pokolenia
kompetentnych specjalistów. XIX-wieczne Niemcy stały się światowym liderem w psychiatrii.

W trakcie XX wieku w niektórych krajach doszło do upolitycznienia psychiatrii. Naziści niemieccy
z  pobudek  ideologicznych  dopuścili  masowych  egzekucji  pacjentów  cierpiących  na  choroby
psychiczne będących zarówno obywatelami Niemiec jak i krajów okupowanych, w tym Polski. W
krajach totalitarnych m.in. ZSRR (zob. psychiatria represyjna w ZSRR) oraz czasach apartheidu w
RPA psychiatria była wykorzystywana jako narzędzie represji wobec dysydentów politycznych. Z
kolei  w  krajach  zachodnich  narodził  się  ruch  antypsychiatryczny,  postrzegający  zaburzenia
psychiczne  w  kategorii  mitu,  którego  członkowie  uważali  psychiatrię  za  narzędzie  kontroli
społecznej  i  domagali  się  zamknięcia  szpitali  psychiatrycznych.  Z  drugiej  strony  zachodnia
psychiatria rozwijała się czerpiąc z dorobku Zygmunta Freuda, ojca psychoanalizy. Nastąpił rozwój
wielu szkół i metod psychoterapeutycznych. Z czasem psychoterapia stała się integralną częścią
leczenia  psychiatrycznego  w przypadku  większości  –  wymyślonych   i  spreparowanych  chorób
psychicznych które  NIE ISTNIEJĄ  jak schizofrenia,  paranoja, katatonia , urojenia czy  mania  i
inne  typowe dla  aszkenazyjskich  żydów  ale które  zostały  przypisane  chrześcijanom  aby mieć
nad nimi    kontrolę i zacierać ślady po  chorobach psychicznych żydów.

  Żyd aszkenazyjski Sigmund Freud Sigismund Schlomo Freud 6 maja 1856 w Příborze, zm. 23
września  1939  w  Londynie)  –  austriacki  lekarz  żydowskiego  pochodzenia,  neurolog,  twórca
psychoanalizy. Od 1938 mieszkał w Wielkiej Brytanii. W szkicu autobiograficznym pt. Moje życie i
psychoanaliza Freud  pisze,  że  jego  przodkowie  żyli  przez  wiele  lat  w  Kolonii.  W  wyniku
prześladowań Żydów w XIV i XV wieku uciekli na wschód do Polski i na Litwę. Stąd w XIX
wieku przenieśli się przez Galicję do Austrii. Freud chorował na migrenę przez większość swojego
życia,  zwłaszcza  pomiędzy  1880–1900.  17  maja  1885 napisał  do  swojej  żony  Marty  Bernays:
„Męczy mnie migrena,  już trzeci atak w tym tygodniu,  chociaż poza tym moje zdrowie jest  w
najlepszym  stanie;  wydaje  mi  się,  że  to  po  sosie  tatarskim.  Wziąłem  trochę  kokainy,  i
zaobserwowałem, że migrena natychmiast przeszła”. Freud określał się mianem ateisty, twierdząc,
iż jest „wrogiem religii we wszelkiej postaci”. 

Na przełomie XVIII i XIX w. zachodnia Europa posiadała tylko kilkaset podopiecznych w azylach
dla „szaleńców”. Pod  koniec XIX wieku liczba ta   rzekomo wzrosła do setek tysięcy -  co nie jest
prawdą  ale  uzasadnieniem  do  wprowadzenia  psychiatrii. W USA do 1904 r. żyło 150 tysięcy
pacjentów  szpitali psychiatrycznych. To  także  nie jest  prawda. 

W   Niemczech  istniało ponad 400 publicznych i prywatnych placówek zajmujących się opieką nad
osobami  dotkniętymi  zaburzeniami  psychicznymi.  W niemieckim systemie  opieki  nad  chorymi
często  ważną  rolę  odgrywały  także  uniwersytety,  które  kształciły  nowe  pokolenia  tych
specjalistów. XIX-wieczne Niemcy stały się światowym liderem w psychiatrii.

                                                                      38.



W trakcie XX wieku w niektórych krajach doszło do upolitycznienia psychiatrii. Naziści niemieccy
z  pobudek  ideologicznych  dopuścili  masowych  egzekucji  pacjentów  cierpiących  na  choroby
psychiczne będących zarówno obywatelami Niemiec jak i krajów okupowanych, w tym Polski. W
krajach totalitarnych m.in. ZSRR (zob. psychiatria represyjna w ZSRR) oraz czasach apartheidu w
RPA psychiatria była wykorzystywana jako narzędzie represji wobec dysydentów politycznych. Z
kolei  w  krajach  zachodnich  narodził  się  ruch  antypsychiatryczny,  postrzegający  zaburzenia
psychiczne  w  kategorii  mitu,  którego  członkowie  uważali  psychiatrię  za  narzędzie  kontroli
społecznej  i  domagali  się  zamknięcia  szpitali  psychiatrycznych.  Z  drugiej  strony  zachodnia
psychiatria rozwijała się czerpiąc z dorobku Shlomo  Zygmunta Freuda, ojca psychoanalizy.
 Nastąpił rozwój wielu szkół i metod psychoterapeutycznych. 

    Dane z dnia 22  lipca  2015 -   Obóz koncentracyjny w dziecięcym psychiatryku   
Kontrola  zastała  w izolatce  chłopca,  który  był  bezpodstawnie  unieruchomiony  1,871  godzin
( dwa i pół  miesiąca !) Kopińska sprawdzała, dlaczego sprawa przez pięć lat nie trafiła do sądu.
Obrazy  jak  z  hitlerowskiego  obozu.  Była  ordynator  oddziału  dla  młodzieży  szpitala
psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim wciąż pracuje jako psychiatra. Bezkarna od pięciu
lat..                     http://wyborcza.pl

Antypsychiatria pilnie potrzebna

Polska jest  wyspą kultu psychiatrii.  Wszystko można krytykować,  a  najlepiej  jakby krytykować
Kościół,  natomiast  jeżeli  piśniesz  coś  przeciwko  psychiatrii  to  zlinczują,  jakbyś  naruszył
dogmat. 
Można dyskutować o wszystkim, podobno ma nie być „świętych krów”! Spróbujmy jednak tknąć
jakąkolwiek tezę psychiatrów to popamiętamy, oskarżą nas o to że „nam się ustrój nie podoba”. 
Polska,  może  nie  jedyna,  może  z  kilkoma  krajami  postkomunistycznymi,  jest  wyspą  kultu
psychiatrii. 
Na tak zwanym zachodzie,  zwłaszcza w USA gdzie literatura podlega prawom wolnego słowa
istnieją  nurty  myślenia,  rozmaite,  określane  wspólnym  mianem  „antypsychiatria”.  Są  takie
tendencje też na wschodzie, tylko u nas nie wolno.
                                                                                                                          
PSYCHUSZKI
Książki o tej tematyce wydawane są też w Rosji, która musi jakoś uporać się ze swoistą lustracją
psychiatrów którzy w imię „nauki” więzili niewygodnych dla systemu ludzi pod pretekstem chorób.
Tych dotyczyła psychiatria represyjna.  Na przykład za syndrom chorobowy uważano uparte
poszukiwanie prawdy. 

Krzywda w psychiatrykach i zakłamanie psychiatrów 
Polecamy artykuł ujawniający ogromną skale nadużyć, wręcz koszmaru w psychiatrii. Po wydarzeniach m.in.
w Starogardzie Gdańskim czy Krychnowicach nikt nawet nie pomyślał żeby oficjalnie przeprosić pacjentów
za stosowane tam chore metody "lecenia” (czytaj znęcania). Powszechnie wiadomo, że to środowisko nigdy
nie przeprasza, nigdy nie czują się bowiem winni, za to zawsze winna jest "cała reszta".Osoby internowane
wbrew własnej woli, często mylnie nazywa się pacjentami, to więźniowie w zalegalizowanym bezprawiu
jakim jest psychiatria, przy czym powszechnie wiadomo że w więzieniach są przynajmniej przestrzegane
podstawowe prawa człowieka.
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W dodatku realizowany jest tak zwany "Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego" -
kolejna ułuda za nasze pieniądze, w czasie kryzysu. Ma on na celu wdrożyć i ułatwić psychiatrom
pracę  w  środowisku,  najbliższym  otoczeniu  "pacjenta"  czyli  wpływ  na  rodzinę,  znajomych,
możliwość manipulacji otoczeniem itp.

Psychiatrzy wraz z podlegającymi im psycholożkami narobili  już wystarczająco szkód, marnując osobom
życie, wręcz ich uśmiercając (przykłady można znaleźć w tematyce tej strony). A teraz jeszcze zamierzają
pchać się do naszych domów, grzebać w nasze prywatne sprawy i życie! I to wszystko za nasze pieniądze!
Faktem jest że psychiatria środowiskowa działa np. w Niemczech, ale widocznie ograniczyło to wolność ludzi
w  tak  dużym  stopniu,  że  trzeba  się  teraz  przed  nimi  zabezpieczać!Nie  chcemy  tej  patologii,  precz  z
psychiatrią!

  Precz z zalegalizowanym bezprawiem i zakłamaniem, precz z oszustwem !  

Psychiatrzy i żerujący przy nich personel pomocniczy tylko patrzą żeby napchać sobie portfele naszymi
pieniędzmi, kiedy ludzie umierają na raka czekając miesiącami na leki ratujące im życie! NPOZP nie ma
żadnego  związku  z  poprawą  sytuacji  osób  potrzebujących  pomocy.  Powszechnie  jest  wiadomo,  że
psychiatria częściej szkodzi niż pomaga, ale także niczego nie leczy, jest to już dawno udowodniony fakt.
Dziś można wręcz zaobserwować tendencje do "robienia" pacjentów z ludzi zdrowych. To samonapędzająca
się  machina zmyślnych "diagnoz",  wytwórnia  "chorych".  Psychiatrów  można  wiec  śmiało  porównać  do
magów  przewidujących  przyszłość,  szafujących  wyrokami  policjantów  w  białych  kitlach.20  milionów
dzieci,  nastolatków,  szufladkowanych  jest  jako  dzieci  z  zaburzeniami  umysłowymi.Nie  ma  przy  tym
przeprowadzanych  żadnych  dodatkowych,  rzetelnych,  badań  takich  jak;  badania  warstwowe  mózgu,
prześwietleń, badań genetycznych albo badań krwi, które mogłyby udowodnić tezy psychiatrów. Mimo to
dzieci te uważane są do końca życia jako chore i niebezpieczne dla otoczenia, napiętnowane są do końca
życia przez społeczeństwo i faszerowane niebezpiecznymi, zagrażającymi życiu lekami. 

  Krystian Broll: Niesłusznie spędził 8 lat w szpitalu psychiatrycznym 
             https://www.youtube.com/watch?v=0n0tcNodG6s

    Ponad 8 lat Krystian Broll bezprawnie był trzymany w szpitalu psychiatrycznym. Stracił 
wszystko - zdrowie, majątek, rodzinę. Tylko dlatego, że nie chciał brać udziału w oszustwie 
przetargowym. 
        
Po 2 minutach  rozmowy lekarka wpisała mu w opinii  paranoję!
              https://www.youtube.com/watch?v=XaO1MjpE9jo
                                             
 Przez 8 lat był więziony w psychiatryku 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=3WY8YW31jrc
Przez 8 lat trzymano go niesłusznie w szpitalu, 3 razy dziennie faszerowano chemią. – Jak działają na
zdrowego człowieka psychotropy? Nie panuje się nad ciałem, umysłem, ruchami. Miałem sparaliżowaną
twarz, nerwy, język, chodzić nie mogłem – pan Krystian opisuje koszmar, który trudno sobie wyobrazić. A
leki musiał połykać pod ścisłą kontrolą – podkreśla.   

 Fakt wpisania na listę biegłych jest aktem deklaratoryjnym, a nie konstytutywnym; nie 
nadaje biegłemu kompetencji, jedynie stwierdza, że biegły je posiada. Czyli, że  ich nie 
posiadają  obecni psychiatrzy, tak z  tego wynika,  skoro  nie mają oni  potwierdzonych  
kompetencji. Na  jakiej podstawie stwierdza się,  że  biegły taki  posiada  kompetencje ? 
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Psychuszka w demokracji - jak zamknąć zdrowego. 

Do szpitali psychiatrycznych trafia coraz więcej zdrowych osób. Zamknięcie w psychuszce jest
dziś represją stosowaną częściej niż w PRL! Co gorsza, stało się też metodą załatwiania przez
prokuratorów i sędziów prywatnych porachunków.

Zespół paranoi pieniaczej 

Mariusza  Barszczyńskiego  sędzia  skierował  do  Regionalnego  Ośrodka  Psychiatrii  Sądowej  w
Branicach po tym, jak wniósł o rozwód z powodu zdrady żony, związanej zawodowo z wymiarem
sprawiedliwości byłego województwa chełmskiego. W odpowiedzi żona oskarżyła go o znęcanie
się  nad  nią.  Barszczyńskiemu  nie  podobała  się  stronniczość  sędziego  prowadzącego  sprawę
rozwodową.   Efekt?  Stwierdzono  u  niego  paranoję  pieniaczą.  Zamknięto  go  w  ośrodku  dla
najbardziej niebezpiecznych przestępców z zakłóceniami psychicznymi.

Pacjentem tego ośrodka był wówczas (w 2003 r.) także Andrzej Witkowiak, kolejny zdaniem sądu 
paranoiczny pieniacz, winny głównie długoletnim konfliktom z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości.                                                                                                                 
Inna osoba znalazła się w ośrodku w Branicach z powodu... posądzenia o posiadanie broni, przy 
czym zarzut ten nie był związany z jakimikolwiek aktami przemocy. Z akt sprawy wynika, że 
człowiek ten zawinił głównie zbyt uporczywym donoszeniem o nadużyciach popełnianych przez 
policjantów. U niego także wykryto paranoję na tle działalności pieniaczej. 

Dr Bożena Pietrzykowska z warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówi, że w PRL, 
inaczej niż w Związku Radzieckim, zjawisko wykorzystywania psychiatrii do celów politycznych 
niemal nie występowało. Zasługę przypisuje polskim psychiatrom, którzy bardzo się przed tym 
bronili.

Prof. Hołda i senator Zbigniew Romaszewski, wieloletni szef senackiej komisji praw człowieka i 
praworządności, podzielają tę opinię. Ich zdaniem można nawet postawić tezę, że zamykanie 
niewygodnych dla szeroko pojętej władzy osób w szpitalach psychiatrycznych zdarza się dziś o 
wiele częściej niż w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

– W PRL do szpitali psychiatrycznych trafiało mniej zdrowych osób niż obecnie. Po pierwsze,
dlatego że zastraszone społeczeństwo nie było tak skore do walki z władzą jak dzisiejsze 
społeczeństwo obywatelskie. A jak już ktoś chciał walczyć, to milicja lub bezpieka szybko 
dawały sobie z nim radę.
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O WERYFIKACJĘ POLSKICH PSYCHIATRÓW

Polska psychiatria działała na wzór sowiecki, a popełnianych zbrodni na ilość obywateli było nie
mniej niźli w ZSSR, jak zresztą w każdym z państw bloku sowieckiego. Pamiętając o sowieckim i
faszystowskim rodowodzie psychiatrii trzeba starać się zapobiegać nadużyciom psychiatrycznym w
Polsce.  Częste  nadużycia  ze  strony  lekarzy  wybierających  specjalizację  psychiatryczną  (patrz
więcej  na  stronie  antypsychiatrii)  skłaniają  nas  do  podjęcia  kwestii  weryfikacji  tych  lekarzy.
Wcześniej czy później będzie ona musiała zostać przeprowadzana. W skład komisji weryfikacyjnej
będą  wchodzić:  niezależny  lekarz,  adwokat  reprezentujący  interesy  pacjentów,  specjalista  z
dziedziny metodologii nauk, reprezentant oddolnych ruchów na rzecz globalnej sprawiedliwości
społecznej, pacjenci danego lekarza oraz bezstronni pacjenci z innych miast.

 Zadaniem  komisji  weryfikacyjnej  będzie  sprawdzenie,  czy  dany  psychiatra  nie  dopuścił  się
poważnych nadużyć w stosunku do osób poddanych kuracji i ich rodzin.

 Za takie nadużycia należy uznać: czynne lub bierne wspieranie opresywnych zachowań, celowe
działania podejmowane w celu pogorszenia zdrowia i kondycji psychicznej pacjentów, uprawianie
psychiatrii  politycznej,  łamanie  wolności  sumienia  pacjentów,  próby  siłowego  sterowania  ich
życiem,  poglądami  i  wyznaniem  religijnym  pod  pretekstem  leczenia,  nieuzasadnioną  terapię
(zwłaszcza przymusową), zastraszanie oraz korupcję intelektualną w działalności naukowej. 

Lekarze,  którym  wykaże  się  popełnienie  któregoś  z  powyższych  czynów,  utracą  prawo  do
wykonywania zawodu do końca życia oraz będą musieli zadośćuczynić wszystkim swoim ofiarom,
podobnie jak  zadośćuczynia się ofiarom zbrodni lobotomii masowo stosowanej przez psychiatrię
Europy Zachodniej i Ameryki.
                                                            (Akapit z czasów PRL, ale ciągle jeszcze aktualny).

– Dlaczego należy zakazać przymus psychiatryczny?

– Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest werdykt Trybunału im. M. Foucault, który 
wygłoszono w Berlinie w maju 1998 roku. Organizatorem Trybunaöu byli: Freie 
Universität Berlin, Irren-Offensive e.V., Volksbühne - Projektbüro Foucault 
Tribunal, Werner-Fuß-Zentrum w Domu Demokracji i Praw Czöowieka, Greifswalder 
Str. 4, 10405 Berlin, Tel.: +49 30 2911 001.

Werdykt Trybunału im. M. Foucault
– Uzgodniliśmy, że psychiatria, która korzysta i nie zamierza zaprzestać używania systemu

siły  i  przymusu,  jest  winna  zbrodni  przeciwko  człowieczeństwu,  niszczeniu  ludzkiej
godności,  wolności i życia. Wszyscy, którzy noszą prawne piętno „psychiczne chorych”,
pozbawiani są naturalnych ludzkich i cywilnych praw człowieka.

– Kontynuując – psychiatria nie może pretendować do miana sztuki leczenia, gdyż pogwałca
przysięgę Hipokratesa i zmusza pacjentów do zażywania szkodliwych leków, powodujących
na skalę światową masową epidemię zaburzeń, znaną pod nazwą „tardiva dyskinesa”, jak
również  stosując  inne  metody  interwencji,  które  my  określamy  jako  tortury,  np.:
odosobnienie, terapie lekową, związywanie, elektroszoki i wszystkie inne zabiegi chirurgii
psychiatrycznej i leczenia ambulatoryjnego, wykonywane bez zgody pacjenta.
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– Powyższe praktyki i ideologia pozwoliły psychiatrom, w czasie ery narodowego socjalizmu
III  Rzeszy  na  stworzenie  ekstremalnego  systemu  mordu  pacjentów  pod  pretekstem
leczenia.Psychiatria nie potwierdza historycznej prawdy o sobie, nie tylko nie przyznając się
do posiadanej władzy, dopuszczenia się gwałtu i przemocy w imieniu ówczesnego aparatu,
lecz również dziś gra rolę wysokoopłacanego renomowanego organu kontroli społecznej i
socjalnej,  rodzaju policji,  międzynarodowego przymusu, osądzającego zasady i obyczaje,
piętnującego politycznie i społecznie różnice między ludźmi.

–
– Dlatego  my,  Jury,  uznajemy  psychiatrię  winną  stosowania  kombinacji  siły  z

nieobliczalnością,  dla  systemu  totalitarnego.Żądamy  zniesienia  prawnych  środków
przymusu,  w  stosunku  do  „psychicznie  chorych”,  jako  pierwszego  kroku  psychiatrii  w
kierunku  społeczeństwa,  a  kończąc,  na  całkowitej  rekompensacie  szkód,  jakich  się
dopuściła.Tym samym muszą się znaleźć państwowe fundusze pieniężne na alternatywne do
psychiatrii, godne i humanitarne rozwiązania.

–
– Uzasadnienie  werdyktu  Obrona  mówi  o  terapeutycznej  konieczności  psychiatrycznego

przymusu, aż do przemocy fizycznej, zaznacza jednak, że w dobrej psychiatrii stosowany
przymus ogranicza się do minimum.Przymus jest najwyraźniej nie terapeutyczny, ale zależy
od  „rodzaju”  psychiatrii.  Osądzamy  każdą  formę  psychiatrycznego  przymusu,  jako
pogwałcenie  praw  człowieka.Prawo  dla  psychicznie  chorych  stosuje  przymus
psychiatryczny przy samozagrożeniu i zagrożeniu otoczenia. 

– W praktyce posuwa się to jeszcze dalej.

–  Chodzi tu o możliwość zagrożenia, w przypadku, kiedy nie doszło jeszcze do konkretnych
czynów,  a  już stosuję  się  profilaktyczne uwięzienie.Obrona uważa że psychicznie chore
osoby,  które  przez  ograniczenie  możliwości  oceny  własnych  przeżyć  i  ograniczenie
aktywności, zwolnione są od odpowiedzialności wobec społeczeństwa powodu niezdolności
do  samooceny  i  samopomocy.Uważamy  to  wyobrażenie  o  chorobach  psychicznych  za
nieodpowiednie. Instytucja psychiatryczna nie może z tego powodu udzielić żadnej pomocy.
 

– Uważamy,  że każda interwencja lekarska i  leczenie powinny być dopuszczalne tylko za
zgodą  pacjenta.Wyjątkowo  niebezpieczne  jest  również  to,  że  sędziowie  są  stronniczy  i
zgadzają się bez zastrzeżeń z diagnozami lekarzy. Ludzie, którzy przeżyli psychiatrię, mają
prawo do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Berlin 2.5.1998

Z badań statystycznych nad tymi, do których udało się dotrzeć wynika jasno, że większość to osoby
zdrowe psychicznie, ale przymusowo leczone i jeszcze straszone, że na wolności mają się leczyć,
tyle,  że  jeśli  rodzina i  kilkudziesięciu znajomych nie  widzi  u  człowieka objawów patologii,  to
należy domniemywać, że urojenia i zwidy mają lekarze psychiatrii sądowej w swoich ekspertyzach
robionych  często  na  zamówienia  kolegów  prokuratorów  lub  sędziów.  Polityka  detencyjna  jest
prosta, jak będzie ktoś nowy przez sąd skierowany do przyjęcia, to się kogoś zwolni, żeby zrobić
miejsce, a do tego czasu będziemy wszystkich trzymać, bo musi być komplet, żeby oddział mógł
uzasadnić swoje istnienie.
Znane są przypadki wysłania podejrzanego na oddział psychiatrii sądowej w areszcie (Kraków, 
Warszawa, Poznań), gdzie osobie aplikowano bez jej zgody silne środki psychotropowe 
powodujące powstanie halucynacji. Następnie poczytywano te wywołane siłą halucynacje jako 
urojeniową chorobę psychiczną i uznawano pacjenta za niepoczytalnego. Tak sądowy psychiatra 
typu doktor Szablewski z Warszawy czy doktor Teleśnicki z Krakowa może z każdego zrobić 
ciężko chorego czubka psychicznego!                                                                                         43.



I co gorsza, taki "expert" może zniszczyć czyjeś życie, zniszczyć nieodwracalnie system nerwowy,
a wszystko legalnie, w imieniu prawa, które tutaj musi być kojarzone z bestialską orgią zbrodni, a
nie ze sprawiedliwością. Częstym zjawiskiem jest zwalanie winy za drobne przestępstwa seksualne
typu obmacywanie na upośledzonych krewnych lub chorego psychicznie sąsiada "bo im leczenie
nie zaszkodzi". Jest to ogromna krzywda na niewinnych i bezbronnych osobach oraz ukrywanie
faktycznych przestępców seksualnych cudzym kosztem. 

Ponad sto takich zbrodni popełniono w Polsce u progu XXI wieku, kryjąc w ten sposób także
księży pedofilów, którzy molestowali  dzieci. A często, szczególnie w  Warszawie zdarza się, że
psychiatrzy sądowi z oddziału psychuszki przy ulicy Rakowieckiej,  zeznając w sądzie po kilku,
średnio 2-5 latach od badania podejrzanego, nie pamiętają przypadku o losach którego decydują. 

Nie  mówiąc  już  o  tym,  że  osoba  przez  kilka  lat  od  ostatnich  badań  mogła,  jeśli  była  chora
wyzdrowieć i należałoby badania powtórzyć niezwłocznie. Tego rodzaju przykłady pokazują, jak
bardzo cała psychiatria sądowa jest patologiczną orgią zbrodni na osobach, które bądź otarły się w
życiu  psychozę  lub  są  niewygodnie  politycznie.  Więzienie  osób  chorych  psychicznie  bez
udowodnienia im winy, w trybie administracyjnego postanowienia narusza zasadę domniemania
niewinności w sposób drastyczny, narusza prawo do obrony i bycia wysłuchanym przez niezawisły
sąd.  To są wszystko sądowe zbrodnie  psychiatrii  sądowej,  która  swoją  pozycję  ugruntowała  w
czasach faszystowsko-stalinowskich pospołu i tak po dzień dzisiejszy trwa żerując na krzywdzie
tysięcy ludzi rocznie!

Główne poglądy antypsychiatrów można ująć w punktach

-  umysł  nie  jest  organem  cielesnym  i  dlatego  nie  może  być  chory,
-  metody  naukowe  nie  mogą  wytłumaczyć  subiektywnego  odbiegania  od  normy  zaburzeń
umysłowych,  ponieważ  niemożliwa  jest  bezpośrednia  obserwacja  (procesów  myślowych),
-  zaburzenia  umysłowe  w  najlepszy  sposób  mogą  być  tłumaczone  czynnikami  społecznymi,
etycznymi  lub  politycznymi,-  etykietowanie  jednostek  określeniem  "chory"  jest  sztucznym
narzędziem  wykorzystywanym  przez  społeczeństwo  w  celu  utrzymania  stabilności  w  obliczu
wyzwań,

- terapia lekami i hospitalizacja są szkodliwe dla osób w ten sposób leczonych.

U  podstaw  psychiatrii  -  nie  tylko  ściśle  biologicznej  -  leży  często  ukryta  lub  jawna
materialistyczna  koncepcja  człowieka,  za  czym  podąża  równie  materialistycznie  pojęta
farmakoterapia.  Jest  to herezja antropologiczna,  tym bardziej  niebezpieczna,  że stała się
zwyczajną i ogólnie akceptowalną koncepcją. Jest to kategoria "błędu antropologicznego",
który przynosi szkodliwe i to w skali masowej następstwa, blokując duchowe drogi terapii,
obecne  w  tradycji  duchowości  chrześcijańskiej,  choć  nie  tylko."  "Redukcjonizm
antropologiczny jest zawsze profaniczny - w tym sensie jest też niegodziwy" "Nie negujemy
neurologii, ani nawet psychiatrii - chcemy rozszerzyć horyzonty i obronić duchowość".

                                                                      44.
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