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Prokuratura Rejonowa w Gdyni ul. 10 Lutego 39, 81-969 Gdynia
 oraz Prokurator Generalny RP, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

W związku z licznymi publikacjami prasowymi informującymi o napastliwych paranoidalnych atakach 
niejakiego Ryszarda Nowaka, szefa tzw. Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami (OKOPS) i jego 
gangu - zorganizowanej w OKOPS grupy przestępczej - na polskich artystów takich jak lider zespołu 
Behemot Adam Darski „Nergal” czy także Doda Dorota Rabczewska, Dorota Nieznalska i inni wnoszę o 
niezwłoczne aresztowanie Ryszarda Nowaka oraz o skierowanie go na przymusowe leczenie 
psychiatryczne z niewątpliwej choroby urojeniowej, którą należy w jego wypadku podejrzewać. Wnoszę 
także o natychmiastową delegalizację przestępczej organizacji o nazwie Ogólnopolski Komitet Obrony 
przed Sektami, z uwagi na to, że nielegalnie gromadzi dane osobowe wielu osób, które zamierza zniszczyć 
medialnie bądź fizycznie. Rzeczony Ryszard Nowak chwalił się tym wielokrotnie, że nielegalnie zakłada 
teczki niewygodnym osobom, które w ramach swojego obłędu sobie upatrzył jako cel do zniszczenia w 
przebiegu swojej choroby, która jak widać okresowo się nasila, co polega na atakowaniu kolejnych artystów 
scenicznych, wybitnie zasłużonych dla kultury Polskiej i Narodu Polskiego! 

Tak zjadliwie, bezpardonowo, jak Ryszard Nowak zachowują się jedynie typowi PARANOICY o czym wie 
każdy lekarz psychiatra! Jest o takich agresywnych i bandyckich, kryminalnych zachowaniach jakie 
przejawia Ryszard Nowak ze Szklarskiej Poręby wiele publikacji, książek i artykułów naukowych. Zatem 
proszę niezwłocznie zapewnić Polskim artystom jak zespół Behemoth Adam Darski „Nergal” oraz Doda 
Dorota Rabczewska i inni ochronę prawną przed niewątpliwym niebezpiecznym paranoikiem jakim jest 
Ryszard Nowak i jego wspólnicy tworzący razem typowy przestępczy gang – zorganizowaną grupę 
przestępczą. Typowy paranoik często wykorzystuje religię dla celów związanych ze swoją chorobą 
umysłową, ośmiesza katolicyzm i katolików, których większość nie podziela chorobowych urojeń i 
enuncjacji Ryszarda Nowaka i jemu podobnych niebezpiecznych ekstremistów podszywających się pod 
Kościół. Ryszard Nowak nie ma prawa wypowiadać się w imieniu wszystkich Polaków ani katolików, 
podobnie jak terrorysta i pieniacz paranoik Osama ben Laden nie reprezentuje islamu ani muzułmanów! 

Ryszard Nowak oraz jego gang nie tylko popełnia przestępstwa znieważania publicznego (Art. 212 i 216 
KK) w tak zwanym przestępczym ciągu, wielokrotnie, insynuuje, pomawia i oczernia, ale także obraża 
uczucia światopoglądowe osób (Art. 256 i 257 oraz 119 KK), które są zwolennikami muzyki i twórczości 
artystycznej wspomnianych artystów oraz innych osób, w tym bezwyznaniowych, które nie są zobligowane 
do czczenia Biblii jako książki w żaden sposób. Ryszard Nowak próbuje odbierać Konstytucyjne prawo do 
wolności słowa i swobody twórczości artystycznej, a to jest zbrodnia zamachu na ustrój polityczny III RP. 
Nie można przejść obok licznych publicznych zbrodni Ryszarda Nowaka i jego gangu obojętnie. Prokuratura 
musi natychmiast działać i aresztować tego niewątpliwie bardzo niebezpiecznego i groźnego przestępcę 
jakim jest Ryszard Nowak ze Szklarskiej Poręby, szef mafii. Aktywność takiego paranoika niezadowolonego 
że jego roszczenia nie są spełniane może bardzo łatwo przerodzić się w niebezpieczne akty bojówkarskiego 
terroru, czemu należy zapobiec. 

Samo zawiadamianie Prokuratury o nieistniejącym przestępstwie przez Ryszarda Nowaka jest już próbą 
wprowadzenia w błąd organów ścigania i nawoływaniem innych do czynienia podobnie a to są artykuły 
255 KK oraz Art. 234 KK. Podobnie namawianie kilku posłów do wnoszenia fikcyjnego oskarżenia! Jest to 
uprawianie bandytyzmu sądowego, za który Ryszard Nowak i jego gang powinni być izolowani! 

Ryszard Nowak i jego gang popełnia także ewidentnie przestępstwo polegające na próbie ograniczenia 
swobód Polskim artystom z uwagi na ich wyznanie lub bezwyznaniowość czyli zbrodnię w trybie Art. 194 
Kodeksu Karnego, za co należy go aresztować i osadzić na 2 lata w najcięższym więzieniu, bo tylko taka 
kara daje szansę na powstrzymanie zbójeckich zapędów tego paranoika ideologicznego o chorych emocjach. 
Ryszard Nowak wypowiadając się w imieniu wszystkich Polaków, narusza prawo każdego Polaka do 
samostanowienia zdradzając objawy choroby psychicznej paranoicznego typu. 



Ryszard Nowak publicznie znieważa artystów scenicznych z powodu ich bezwyznaniowości (Art 257 KK) 
z racji której na paranoidalnych, chorobliwych reakcjach emocjonalnych Ryszarda Nowaka i jego 
patologicznie postrzeganej wiary nie muszą się znać. Czym innym jest bowiem bezczeszczenie miejsc czy 
przedmiotów kultu religijnego, a czym innym publiczne powątpiewanie na temat autorów historycznych 
tekstów, które są jedynie na papierze zapisaną ideą, a co do których liczne wątpliwości i spory toczą się 
nawet w gronie uczonych teologów katolickich i chrześcijańskich! 

Chorobliwe i paranoiczne emocje Ryszarda Nowaka na pewno nie są uczuciami religijnymi, ponieważ sam 
Kodeks Karny osoby chore psychiczne odróżnia od zdrowych i zaleca leczyć przymusowo aż ich stan 
ulegnie znaczącej poprawie. Sprofanować można jedynie egzemplarz Biblii służący liturgii w Kościele, a 
nie jakiekolwiek wydanie Biblii, z których zresztą sam Kościół Katolicki wielu tłumaczeń nie uznaje 
negując ich prawdziwość, a nawet je potępiając jako kacerskie (np. Biblia według Świadków Jehowy!). 
Skoro sam Kościół katolicki potępia wiele przekładów Biblii, Doda Dorota Rabczewska nie obsikała Biblii 
w żadnym Kościele, nie jest możliwym zaistnienie przestępstwa znieważania przedmiotu kultu, któremu to 
zgodnie z prawem nie podlega sama idea czy autorzy tekstu który jest tekstem historycznym. Nie można 
bowiem znieważyć publicznie nieżyjącego autora książki np. Adama Mickiewicza twierdząc, że np. „Pana 
Tadeusza” napisał pod wpływem alkoholu czy ćpania. 

Samo wypisywanie takich absurdalnych rzeczy, bredni, przez Ryszarda Nowaka ze Szklarskiej Poręby 
wskazuje jasno, że stan jego sfrustrowanej niepowodzeniami politycznymi psychiki wymaga 
natychmiastowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w szpitalu zamkniętym, sądowym! 

Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami z jego mafijnym hersztem Ryszardem Nowakiem działa 
takimi metodami jak przestępcze gangi, które pomawiają i zastraszają niewygodne sobie osoby, zatem w 
trybie Art. 258 KK należy natychmiast zdelegalizować mafijny OKOPS zakazując jego dalszej działalności z 
uwagi na szereg działań bezprawnych, takich jak nielegalne gromadzenie danych osobowych liderów i 
aktywistów kilkudziesięciu mniejszości wyznaniowych! Żądam przeszukania wszystkich siedzib OKOPS-
u oraz mieszkań Ryszarda Nowaka celem skonfiskowania nielegalnie zgromadzonych danych osobowych 
oraz tak zwanych „haków” na mniejszości światopoglądowe, artystów i wyznawców niekatolickich. 

Żądam także ścigania, aresztowania i surowego ukarania wszystkich popleczników Ryszarda Nowaka 
pomagających mu w popełnianiu jego publicznych przestępstw na Polskich artystach scenicznych oraz 
innych osobach w trybie Art. 233, 234, 238 i innych z KK, w tym   Jolanty Szczypińskiej  ,   Hanny Foltyn-  
Kubickiej, Andrzeja Jaworskiego, Zbigniewa Kozaka  .   Także leczenia tych osób jako psychotyków!

Należy wskazać, że Ryszard Nowak, nie uiścił jeszcze kary grzywny zasadzonej za podobne swoje 
przestępstwa wobec lidera zespołu Behemot Adama Darskiego „Nergala”, co świadczy o skłonnościach do 
przestępczej recydywy i nieprzyjmowaniu słusznej kary orzeczonej przez Wysoki Sąd. Jest to wskazanie do 
psychiatrycznego badania i leczenia Ryszarda Nowaka z uwagi na oczywiste w tym wypadku tzw. 
„pieniactwo”, medycznie paranoję pieniaczą – chorobę ciężką i praktycznie nieuleczalną wedle obecnej 
wiedzy medycznej! 

Proszę mnie natychmiast poinformować, jako osobę pokrzywdzoną zachowaniami publicznymi Ryszarda 
Nowaka i jego gangu o jego przymusowym badaniu i leczeniu oraz aresztowaniu dla zapewnienia 
właściwego toku postępowania z tym niebezpiecznym elementem terroryzującym Polskich artystów i swoim 
zachowaniem ośmieszającym Kościół katolicki w Polsce oraz o likwidacji OKOPS-u. 
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Do wiadomości:
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