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Piaseczno, dn. 24 maja 2017 r. 

 

 

Nasza Ojczyzna ginie! Istnieje konieczność pilnego podjęcia konkretnych 

działań w celu jej ratowania.  

Polska od wielu lat znajduje się pod zakamuflowaną okupacją. Okupantami są 

podstępni, pazerni, wredni degeneraci, obłudnicy i hipokryci – wyznawcy 

talmudu oraz ich marionetki - różnego pochodzenia i wyznania zdrajcy i 

sprzedawczyki.   

Narzędziem umożliwiającym przemycanie wrogów do organów władzy 

publicznej jest antypolska Ordynacja wyborcza. „Wybory” to nic innego jak 

cykliczne, nielegalne przejmowanie władzy – zamachy stanu. 

Zgodnie z art. 4.2 Konstytucji RP „Naród sprawuje władzę przez swoich 

przedstawicieli lub bezpośrednio”. Czy ktokolwiek z Was miał dostęp do 

niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność oficjalnych wyników 

wyborów z wolą wyborców? Ich brak jednoznacznie potwierdza nielegalne 

funkcjonowanie wszystkich organów w państwie. 

Efektami zatajanej okupacji są nielegalne i bardzo często sprzeczne z polską 

racją stanu i polskim interesem narodowym prawo, wyroki sądowe, decyzje 

administracyjne i finansowo-skarbowe, nieustanny wzrost zadłużenia, 

wyprzedaż kopalni, dewastacja polskiej gospodarki i przejmowanie jej przez 

obce koncerny, obce wojska na naszym terytorium wbrew woli Polaków, 

obowiązkowe szczepienia, odbieranie rodzicom ich dzieci, „gorszy sort” i 

„ludzcy panowie” oraz zróżnicowanie ich poziomu życia, … itd.  

Mamy w tej sytuacji niepodważalne prawo, ale i obowiązek podjęcia koniecznej 

obrony swojej Ojczyzny i swoich niezbywalnych praw, bo nikt za nas tego nie 

zrobi.  
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Wypowiedzenie posłuszeństwa nielegalnej władzy – zaprzestanie płacenia 

podatków oraz ignorowanie wszelkich obowiązków należnych wyłącznie 

legalnej władzy, to zgodny z prawem obowiązek każdego Polaka. 

Jeśli po takim ostrzeżeniu (01.06.2017 r. upłynie dwa lata) uzurpatorzy nadal nie 

zrezygnują z okupacji organów władzy publicznej i ignorowania woli/żądań 

Zwierzchnika Władzy w RP, to będziemy mieli również pełne prawo do 

podjęcia walki. 

Ze względu na dysproporcje sił nie możemy jednak podjąć otwartej walki, bo ta 

z góry skazana byłaby na przegraną. 

Naszą szansą i obowiązkiem jest, więc działanie w zakonspirowanych 

Trybunałach Narodowych (wydających wyroki w imieniu Zwierzchnika Władzy 

w RP na wszystkich wrogów Polski i Polaków) oraz w zakonspirowanych 

Oddziałach Obrony Koniecznej Narodu Polskiego wykonujących wyroki 

Trybunałów. 

Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiłem w wielu swoich pismach: 

http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf, 

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Naro

d_Polski.pdf, 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_p

anstwa.pdf, 

http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_R

P.pdf, 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-

%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20w%20RP.%20List%20otwarty

.%202017.04.16.pdf, 

http://www.tcichocki.pl/WICI!%202017.03.05.pdf i innych dostępnych na  

http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm. 

Trzema podstawowymi warunkami koniecznymi do zapoczątkowania 

korzystnych dla Polaków przemian są: 

1. Pozbawienie władzy oszustów i uzurpatorów poprzez: 

http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
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/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf
http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20w%20RP.%20List%20otwarty.%202017.04.16.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20w%20RP.%20List%20otwarty.%202017.04.16.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20w%20RP.%20List%20otwarty.%202017.04.16.pdf
http://www.tcichocki.pl/WICI!%202017.03.05.pdf
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm
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a. Kontynuowanie wypowiedzenia posłuszeństwa – zgodnego z prawem 

zaprzestania płacenia wszelkich danin na rzecz nielegalnych organów, 

bojkotowanie ich ustaw, rozporządzeń, decyzji, nakazów, zakazów, 

…. 

 

b. Zgodne z prawem stopniowe, fizyczne eliminowanie wrogów – 

zakonspirowane Trybunały oraz oddziały OKNP.  

 

2. Powołanie Konwentu Narodu Polskiego przede wszystkim w celu 

opracowania i ustanowienia nowej, wiarygodnej Ordynacji wyborczej. 

Proponuję ustanowienie m.in.: 

 

a. Obowiązkowego udziału uprawnionych Polaków w wyborach. 

 

b. Zakazu udziału w wyborach obcokrajowców i Polaków obcego 

pochodzenia.  

 

c. Jawności wyborów. 

 

d. Systemu opartego na kartach wyborczych poświadczanych przez 

komisje - zgodności ich treści z wolą wyborców oraz ich ważności. 

Każda karta wyborcza powinna wydawana być i poświadczana w 

dwóch egzemplarzach. Jeden dla komisji wyborczej drugi dla 

wyborcy. Szczegółowe wyniki wyborów powinny być bezterminowo 

opublikowane, co umożliwiłoby sprawdzalność ich zgodności z wolą 

wyborców i treścią kart wyborczych. System taki umożliwiałby 

niepodważalne udokumentowanie oficjalnych wyników – ich 

zgodności z wolą wyborców. 

 

e. Możliwości cofnięcia przez wyborców udzielonych mandatów 

społecznych.  

 

f. Systemu większościowego, bezpartyjnego. Kandydować powinny 

jedynie osoby fizyczne bezpośrednio odpowiedzialne za deklaracje 

przedwyborcze, decyzje podejmowane po ewentualnym ich wybraniu, 

…. 
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3. Wybór na podstawie nowej Ordynacji wyborczej najlepszego z 

dostępnych kandydatów na głowę państwa – Prezydenta Polski.  

W trakcie kampanii wyborczej poszczególni kandydaci powinni wskazać 

proponowane przez nich cele i strategię rozwoju Polski, przedstawić 

wyborcom informacje na temat swojej osoby, ….  To głowa państwa 

powinna przed Narodem Polskim odpowiadać za efekty sprawowanej 

władzy. W tym celu powinna być nieustannie nadzorowana przez Polaków.  

Nie zamierzam uchylać się od odpowiedzialności przed Narodem Polskim w 

związku z moimi propozycjami. Dlatego też, jeśli dożyję a stan zdrowia i 

inne okoliczności mi pozwolą, to zaproponuję swój udział w wyborach na 

urząd Prezydenta Polski. Oczywiście jedynie na zasadach nowej, 

wiarygodnej Ordynacji wyborczej. Szczegóły moich propozycji 

przedstawiłbym w trakcie kampanii wyborczej. W tej chwili mogę Wam 

zasygnalizować jedynie kilka z nich: 

a. Upodmiotowienie Narodu Polskiego poprzez faktyczne umożliwienie 

skutecznej kontroli Prezydenta Polski/całej „władzy” – Waszych 

faktycznych przedstawicieli. Możliwość wpływania na skrócenie lub 

wydłużenie kadencji Prezydenta w zależności od Waszej oceny i innych 

okoliczności np. pojawienia się potencjalnie lepszego kandydata. 

 

b. Likwidacja Sejmu i Senatu.  

 

c. Likwidacja finansowania partii politycznych, kościołów oraz związków 

wyznaniowych, … z budżetu państwa. 

Więcej informacji na: http://www.tcichocki.pl.  

Mam nadzieję, że osoby spod znaku Orła Białego uwierzą w szczerość moich 

intencji i pozytywnie ocenią przedstawione propozycje oraz, że nie pozostaną 

bierne. 

Natomiast wszystkie osoby spod znaku kanarka małego - kochający niewolę i 

śpiewający jak im okupant zagra powinny uświadomić sobie ryzyko uznania ich 

za wrogów Polski kolaborujących z okupantem.  

Tadeusz CICHOCKI                                                                                                                                                                                       

www.tcichocki.pl 

http://www.tcichocki.pl/
http://www.tcichocki.pl/

