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Piaseczno dn. 12 lutego 2017 r. 

1. … nie ma i nigdy nie było niepodważalnych dowodów na potwierdzenie zgodności oficjalnych wyników 

„wyborów” „powszechnych” z wolą wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP (Naród sprawuje władzę przez 

swoich przedstawicieli lub bezpośrednio) i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP 

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)? 

 

2. … w związku z powyższym kontrolę nad wszystkimi organami władzy/administracji publicznej w Polsce 

sprawują obecnie i sprawowały dotychczas osoby do tego nieuprawnione? 

 

3. … w związku z powyższym wszystkie organa władzy/administracji publicznej, zapisy prawa, wyroki 

sądów w Polsce, … są nielegalne? 

 

c.d.n.             

 

Tadeusz Cichocki                                                                                                                                

www.tcichocki.pl  
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Piaseczno dn. 20 lutego 2017 r. 

4. Nielegalne sprawowanie władzy. 

5. Uznawanie legalności organów administracji publicznej i/lub stosowanie się do ustanowionego przez nie 

prawa bez przedstawienia niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników wyborów z wolą 

wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP oraz 

6. Ignorowanie zapisów: 

- (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf), 

- (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf), 

- (http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf)  

bez niepodważalnego wykazania ich sprzeczności z polską racją stanu/polskim interesem narodowym to 

działania na szkodę Polski i Polaków podlegające wyrokom Trybunałów Narodu Polskiego?  

 

c.d.n. 

 

Tadeusz Cichocki                                                                                                                                
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Piaseczno dn. 26 lutego 2017 r. 

 

Czy wyrażacie zgodę na fałsz, obłudę i hipokryzję, na okradanie Was, Waszych rodzin, Waszej Ojczyzny, na 

niszczenie i zadłużanie Polski, niesprawiedliwe wyroki sądowe, służenie „dobrym” „panom”, …? 

Jeśli Wasza odpowiedź brzmi „NIE!”, to Waszym obowiązkiem jest podjęcie czynnych działań zgodnie z: 

- (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf), 

- (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf),              

- (http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf).                            

Jeśli wasza odpowiedź brzmi „TAK”, to powinniście liczyć się z tym, że wasze działania podlegać będą 

orzeczeniom Trybunałów Narodu Polskiego (art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP – „Wypowiedzenie 

posłuszeństwa organom państwa”). 

Jeżeli sami jeszcze nie wiecie – najwyższy czas, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie. 

c.d.n. 

Tadeusz Cichocki                                                                                                                                
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Piaseczno dn. 5 marca 2017 r. 

 

Działając od wielu lat, jako rzecznik polskiego interesu narodowego/polskiej racji stanu na podstawie art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w 

Rzeczypospolitej Polskiej „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” z dnia 2 kwietnia 2015 r. 

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) oraz w związku z kontynuowaniem okupacji naszej 

Ojczyzny przez podstępnych oszustów, hipokrytów, złodziei, … nielegalnie kontrolujących wszystkie organa w państwie 

do aktywacji zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego i niezwłocznego wydawania wyroków w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP na 

wszystkie osoby działające na szkodę Polski i Polaków oraz stopniowego, sukcesywnego i konsekwentnego wykonywania ich przez 

zakonspirowane Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego, jeśli najpóźniej w dn. 31 maja 2017 r. nie odstąpią od nielegalnego sprawowania 

władzy zgodnie z treścią Ultimatum Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 listopada 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf). Uzasadnienie: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm.  
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