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Niniejszym zwracam się do Pana jako osoby stojącej na straży Konstytucji do podjęcia 

działania wobec sędzi Barbary Ottlik z Sądu w Tarnowskich Górach. Postawa tej Pani, jej 

irracjonalność i kompletny zanik zdrowego rozsądku, połączone z mściwością i deficytem 

natury umysłowej, wskazują na silne zaburzenie osobowości połączone być może ze 

skłonnościami paranoicznymi. Jej zachowanie stanowi zagrożenie dla porządku 

publicznego. Sędzia Ottlik powinna być w trybie pilnym poddana obserwacji psychiatrycznej

na okoliczność zaburzeń umysłowych. Na pewno nie można tej sprawy pozostawić 

tłumacząc ją niezawisłością sądów.

Wymieniona sędzia prowadzi sprawę przeciwko mnie z oskarżenia kobiety formalnie 

zdiagnozowanej jako osobowość psychopatyczna ze skłonnością do kłamstw i manipulacji. 

Pani ta (oskarżycielka) znana jest z wielokrotnych oszustw, fałszywych zeznań, fałszowania 

dokumentów i podżegania do pobicia. Jest przy tym aktywnie wspierana przez prokuraturę, 

w tym Prokuraturę Krajową. Obecna sprawa dotyczy jej kolejnych absurdalnych roszczeń 

finansowych wobec mnie. 

Opinia sądowo-psychologiczna dotycząca oskarżycielki została złożona już ponad trzy lata 

temu. Wszystkie właściwe sądy, w tym Sąd w Tarnowskich Górach i prokuratura zostały o 

niej powiadomione. Mimo to moje wielokrotne wnioski o umorzenie sprawy są przez 

sędzię ignorowane i otrzymuję kolejne wezwania do stawienia się w sądzie w odległych 

Tarnowskich Górach. Podobnie zachowuje się prokuratura, do której zwróciłem się o 

wycofanie oskarżenia. Należałoby zastanowić się, czy nie ma tu miejsca zjawisko 

zbiorowego obłędu i czy nie jest to spowodowane swoistym doborem kadr do wymiaru 

„sprawiedliwości”.

W zeszłym roku zwróciłem się do prezesa sądu w Tarnowskich Górach o informację w 

sprawie aktualnych badań psychiatrycznych Sędzi Ottlik. Moja prośba została zignorowana.

Awantury sądowe wywoływane przez oskarżycielkę trwają już od jedenastu lat i sądy nie są 

w stanie zrozumieć natury zaburzenia psychicznego tej kobiety. O nadużyciach urzędniczych

byli informowani wszyscy kolejni ministrowie sprawiedliwości a przede wszystkim minister 

obecny. Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, zna tysiące podobnych spraw. Jednak 

zachowanie ministra, udawanie że problem nie istnieje, jest co najmniej dziwne. Jest 

ewidentne, że mimo deklaracji o naprawie sądownictwa, problem przerasta go.



Lata absurdalnych procesów sądowych, egzekucji komorniczych i wielokrotne zamykanie w 

więzieniu przy jawnie spreparowanych oskarżeniach doprowadziły mnie do kompletnego 

wyczerpania psychicznego i fizycznego i nie jestem w stanie udźwignąć kolejnej awantury. 

W aktach sprawy jest obszerna dokumentacja dotycząca mojego stanu zdrowia. Dodatkowe

informacje można uzyskać w mojej lokalnej przychodni. Jednak sędzia kierowała mnie do 

lekarza odległego o kilka godzin podróży, wiedząc, że przy moim stanie zdrowia jest to 

nierealne. 

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Prezydencie RP również posiada pełną 

informację na ten temat. 

Człowiek o normalnej psychice, w obliczu oczywistej pomyłki będzie starał się naprawić 

błąd. Osoby zaburzone w rodzaju sędzi Ottlik idą w zaparte, starając się zniszczyć swoją 

ofiarę.  

Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta o interwencję w tej sprawie. W obliczu 

oczywistych zaburzeń psychicznych sędzia Ottlik powinna zostać natychmiast usunięta ze 

stanowiska. Jeśli Prezydent mianuje sędziów, powinien też być w stanie ich odwołać, 

szczególnie jeśli stanowią zagrożenie dla porządku konstytucyjnego.
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