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List otwarty

Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: prawa
naturalnego, Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z
późn. zm.) oraz Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04.2015 r.
„Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” obowiązującego od dn. 01.06.2015 r.
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf - Dekret)
wydanego w konsekwencji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Naród
Polski (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf Proklamacja) informuję:
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1. Z powodów identycznych, jakie zostały przedstawione w Proklamacji i Dekrecie wraz z
preambułą a w szczególności jego Art. 3 Naród Polski - Zwierzchnik Władzy w RP nie
uznaje ważności żadnych wyborów powszechnych przeprowadzonych w ostatniej ich turze
do wszystkich organów Rzeczypospolitej Polskiej!
2. Naród Polski - Zwierzchnik Władzy w RP nie wyraża zgody na kontynuowanie procederu
przejmowania w Polsce konstytucyjnych organów władzy oraz ustanawiania i
egzekwowania prawa przez osoby nieuprawnione!
Jest rzeczą oczywistą, że nielegalne przejmowanie władzy w wyniku t.zw. demokratycznych wyborów
przez osoby nieuprawnione jest główną przyczyną większości najpoważniejszych problemów w Polsce.
Jedynie legalne organa państwa – reprezentowane zgodnie z wolą narodu (Art. 4.2 Konstytucji RP) w
sposób niepodważalnie udokumentowany uprawnione są do sprawowania władzy przedstawicielskiej:
zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, stanowienia prawa, zarządzania finansami publicznymi, … i
przeprowadzania wielu niezbędnych reform. Uregulowanie tej kwestii jest, więc obecnie najpilniejszą
koniecznością. W związku z powyższym

1. Odstąpienia wszystkich osób uznanych przez sędziów za Posłów i Senatorów od nielegalnego –
niepotwierdzonego niepodważalnymi dowodami na zgodność z wolą wyborców i zapisami
Konstytucji RP (Art. 4.2) pełnienia funkcji w Sejmie i Senacie RP.
2. Ograniczenia zakresu funkcjonowania osób nielegalnie pełniących obowiązki Prezydenta i
członków Rządu do niezbędnego minimum związanego z bieżącym administrowaniem państwa
oraz wyrażenia gotowości do odstąpienia od niepotwierdzonego niepodważalnymi dowodami na
zgodność z wolą wyborców i zapisami Konstytucji RP (Art. 4.2) pełnienia tych funkcji po
dokonaniu legalnego wyboru faktycznego przedstawiciela Narodu Polskiego na Urząd Prezydenta
i powołania Rządu RP.
3. Zagwarantowania przez osoby nielegalnie pełniące obowiązki Prezydenta i członków Rządu
wszystkich niezbędnych warunków do powołania i funkcjonowania Zgromadzenia Przedstawicieli
Narodu Polskiego w celu ustanowienia nowego Kodeksu Wyborczego oraz przeprowadzenia
wyborów głowy państwa – Prezydenta RP w sposób gwarantujący niepodważalnie
udokumentowaną zgodność ich oficjalnych wyników z wolą wyborców.
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Bezwarunkowe spełnienie w/w żądań może mieć wpływ na zawieszenie przez Zwierzchnika Władzy w
Rzeczypospolitej Polskiej prawa do bojkotu wszystkich podatków wprowadzanego w życie na podstawie
Art. 6 Dekretu z dn. 02.04.2015 r.

Zignorowanie w/w żądań Zwierzchnika Władzy w RP przejawiające się odpowiedzią negatywną,
zbywającą albo jej brakiem i/ lub:
-

wprowadzanie jakichkolwiek działań/restrykcji na szkodę Narodu Polskiego,

-

wymuszanie stosowania się do nielegalnego prawa i odprowadzania różnego rodzaju nielegalnych
danin i podatków - haraczy,

-

bezpodstawne ferowanie postanowień i wyroków przez sędziów nominowanych przez osoby
bezprawnie podające się za Prezydentów RP na bazie nielegalnego prawa ustanawianego przez
osoby nieuprawnione i z pogwałceniem polskiej racji stanu/polskiego interesu narodowego,

-

sprzeczne z polską racją stanu/polskiego interesu narodowego funkcjonowanie policjantów,
prokuratorów, urzędników, prezesów spółek skarbu państwa, … w oparciu o zapisy nielegalnego
prawa ustanawianego przez osoby nieuprawnione,

-

niedotrzymanie złożonych deklaracji, … itd., itp.

zmusi Polaków do kontynuowania bojkotu podatków oraz podjęcia (w zgodzie z prawem naturalnym,
Konstytucją RP, Proklamacją i Dekretem) bezpośredniej obrony koniecznej Ojczyzny i niezbywalnych
praw suwerena polegającej na stopniowym, sukcesywnym i konsekwentnym, fizycznym eliminowaniu
wrogów Polski i ich kolaborantów (Art. 8 Dekretu).

Tadeusz CICHOCKI

P.S. Wszystkich Polaków, którzy gotowi są podjąć się odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny,
swoich rodzin i następnych pokoleń Polaków proszę o pomoc w maksymalnym rozpowszechnianiu tego
dokumentu różnymi możliwymi sposobami oraz o podjęcie obowiązku bezpośredniej walki z zazwyczaj
kamuflującymi się wrogami Polski i ich kolaborantami - oszustami, hipokrytami, … (Art. 8 Dekretu),
jeśli „wybrańcy” po raz kolejny zignorują wolę suwerena i podepczą jego konstytucyjne prawa.
Do wiadomości: Osoby prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje patriotyczne, związki zawodowe,
ambasady, media, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja, Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie, Centralne Biuro Śledcze, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy,
Prokuratura Generalna, Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, inne.
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