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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

Prezes Rady Ministrów, 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 
 

 

 

 

List otwarty do konstytucyjnych organów władzy w Polsce 

 

 
 

W związku z trwającą od wielu lat bardzo złą, ciągle pogarszającą się sytuacją Polski i 

przeważającej części Polaków oraz nie przedstawianiem suwerenowi jakichkolwiek dowodów 

na zgodność wyników referendów, protokołów poszczególnych Komisji Wyborczych czy też 

publikowanych wyników wyborów do wszystkich organów władzy z wolą wyborców należy 

stwierdzić, że przejęcie w sposób podstępny i bezprawny oraz sprawowanie władzy przez 

uzurpatorów, zdrajców Polski i Narodu Polskiego jest faktem lub wysoce prawdopodobnym 

zagrożeniem.  

 

W tej sytuacji, w imieniu własnym jako szeregowego, bezpartyjnego, polskiego patrioty oraz 

bardzo wielu Polek i Polaków – uprawnionych wyborców i podatników, kierując się najlepiej 

rozumianym interesem naszej Ojczyzny a także w celu zapobieżenia ewentualnemu 

przelewowi krwi i stratom materialnym, działając na podstawie treści zawartych w 

najwyższej rangi akcie prawnym – Konstytucji RP (Art.4, pkt 1 i 2), mówiącym, że: „Władza 

zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” oraz, że „Naród sprawuje 

władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio” 
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WZYWAM 

 

 

konstytucyjne organa władzy w RP do przedstawienia suwerenowi niepodważalnych 

dowodów na zgodność opublikowanych, ostatnich wyników wyborów do wszystkich 

organów władzy i protokołów PKW z wolą wyborców oraz natychmiastowego zaprzestania 

wszelkich działań na szkodę narodu i państwa polskiego lub do: 

 

1. Niezwłocznego znowelizowania odpowiednich aktów prawnych w celu zapewnienia 

w przyszłości zgodności publikowanych wyników wyborów powszechnych i 

referendów z wolą wyborców w sposób udokumentowany i niebudzący żadnych 

wątpliwości suwerena/Narodu Polskiego - władzy zwierzchniej. Warunki te 

spełniałyby odpowiednio przygotowane i przeprowadzane wybory powszechne, 

równe, obowiązkowe, jawne, udokumentowane, zakończone opublikowaniem 

wszelkich szczegółów. Każdy wyborca powinien otrzymać od odpowiedniej komisji 

wyborczej dokument potwierdzający jego udział, ważność i rodzaj oddanego głosu. 

Oficjalne wyniki powinny umożliwić każdemu wyborcy sprawdzenie zgodności 

wszystkich informacji.  

2. Niezwłocznego uzupełnienia prawa o zapis umożliwiający wyborcom łatwe cofnięcie 

mandatu i uniemożliwienie kontynuowania powierzonych funkcji tym 

przedstawicielom narodu w organach władzy, którzy utracą ich zaufanie przed 

upływem kadencji. 

3. Uruchomienia procedur związanych z przedterminowymi wyborami jawnymi do 

wszystkich organów władzy i przeprowadzenia ich w możliwie najszybszym terminie 

gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie państwa. 

4. Niezwłocznego (jednak nie później niż do 31.03.2013 r.) i skutecznego 

poinformowania suwerena o szczegółach zaplanowanych działań w kwestiach 

będących przedmiotem niniejszego wezwania oraz proponowanym harmonogramie 

ich realizacji.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

I Bardzo zła, ciągle pogarszająca się sytuacja Polski i przeważającej części 

Polaków. 

 

 

Permanentne okłamywanie suwerena przez polityków, kandydatów do organów 

władzy oraz sprawujących władzę urzędników to ewidentne działania na szkodę Polski i 

Narodu Polskiego. Likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu państwa, 

wprowadzenie liniowego podatku dochodowego, obniżanie poziomu podatków, 

jednomandatowe okręgi wyborcze, zniesienie abonamentu RTV,…, to tylko przykłady 

niewypełnionych obietnic, bez racjonalnego uzasadnienia przed władzą zwierzchnią. Ludzie 

ci powinni stanowić elitę narodu a stanowią margines – najgorszy jego element. Takie ich 

zachowania prowadzą do podstępnego, bezprawnego przejęcia i/lub utrzymania mandatu 

społecznego/władzy. Takie praktyki są niestety niezauważane lub, co gorsze tolerowane przez 

organa powołane do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, ścigania przestępstw i media. 

Efekty sprawowania władzy przez ludzi niekompetentnych lub wręcz oszustów czy zdrajców 
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są nieporównywalnie gorsze w skutkach od tych, przynoszonych przez pospolitych 

przestępców. Ci sami wybrani w tzw. demokratycznych wyborach przedstawiciele narodu w 

organach władzy tworzą takie prawo, które praktycznie uniemożliwia suwerenowi cofnięcie 

mandatu społecznego oszustowi, zdrajcy, niekompetentnemu cwaniakowi przed upływem 

kadencji. W przypadku protestów społecznych wysyła się nowocześnie wyposażone, za 

pieniądze podatników, oddziały policji. To nie demokracja a dyktatura! Obowiązkiem władz, 

policji, wojska i różnych urzędników jest służba narodowi! 

 

Manipulowanie informacjami – np.: „zielona wyspa na czerwonym morzu kryzysu”. 

Osiągnięcie dodatniego wskaźnika PKB (przy założeniu, że to prawda) nie ma w 

rzeczywistości żadnego, pozytywnego wpływu na zmianę warunków życia Polaków, bo 

polskich firm zostało niewiele (efekt tzw. prywatyzacji na rzecz inwestorów zagranicznych) a 

większość z nich jest na skraju upadłości (np. firmy budujące autostrady czy stadiony). 

Realny wpływ na wzrost PKB mają ulokowane w Polsce firmy zagraniczne. Jednak 

większość z nich nie płaci lub zaniża wielkość płaconych podatków (kreatywna księgowość) 

a zyski transferuje za granicę lub inwestuje, ale we własnym interesie a nie Polaków. Jest 

również rzeczą naturalną, że Polsce z bliskim zeru poziomem produkcji jest dużo łatwiej 

osiągnąć dodatni, procentowy wskaźnik PKB niż innym, europejskim krajom z dużo 

wyższym. Zwłaszcza, gdy część ich realnej produkcji (prowadzonej na terenie Polski) 

używana jest do obliczania polskiego wskaźnika i nieuwzględniana jest przy ich wskaźnikach. 

Przeprowadzanie w Sejmie wotum zaufania dla większościowego rządu to drwiny z 

suwerena,…. 

 

Ignorowanie i działanie wbrew woli suwerena na szkodę Polski przez Premiera, 

Prezydenta i Parlament: wyprzedaż za bezcen polskiego majątku narodowego zamiast 

tworzenia warunków sprzyjających jego modernizacji, utrata niepodległości i suwerenności 

np. poprzez przyjęcie „Traktatu Lizbońskiego” (uznanie wyższości prawa UE nad polskim, co 

jest niezgodne z Konstytucją RP) czy planowaną likwidację polskiej waluty i „Pakt fiskalny” 

(zrzeczenie się autonomicznej polityki monetarnej i emisji pieniądza), przyjęcie ustawy o 

wydłużeniu wieku emerytalnego, pakietu klimatyczno-energetycznego, GMO, ACTA, udział 

polskiego wojska w działaniach na terenie Iraku i Afganistanu, wstrzymanie się od głosu na 

forum zgromadzenia ONZ w sprawie przyznania Palestynie statusu państwa członkowskiego, 

reprywatyzacja na rzecz Żydów - rzekomych spadkobierców tych, którzy uciekli porzucając 

swoją własność, kiedy trzeba było jej bronić przed agresorami i okupantami, kiedy trzeba 

było odbudowywać i przywracać do życia to, co zostało zniszczone i okupione krwią 

Polaków, brak oficjalnego potępienia polityki Izraela na terenach Gazy czy jawnych planów 

zbrojnej napaści na suwerenny Iran,…. 

 

Brak właściwego nadzoru Sejmu nad Rządem: coroczne, wytłumaczalne jedynie złą 

polityką deficyty w finansach publicznych (planowany również na 2013 r.) i coroczne 

zatwierdzanie „dziurawych” budżetów przez Sejm a co za tym idzie ciągle rosnące zadłużenie 

państwa, wzrost kosztów obsługi zadłużenia, spadek poziomu życia tych Polaków, którzy nie 

są powiązani z władzą. Konstytucyjny obowiązek nadzorowania Rządu przez Sejm jest z 

założenia fikcją no, bo jak większość parlamentarna ma skutecznie nadzorować Premiera i 

Ministrów Rządu – przewodniczącego oraz kolegów z ich partii? Zwłaszcza, gdy mają 

ważniejsze zadanie: rywalizacja z opozycją o władzę, dotacje, subwencje,…. Opozycja 

parlamentarna też nie jest w stanie skutecznie nadzorować Rządu, bo jako mniejszość nic nie 

może zrobić. Niestety, ale parlamentarzyści nie mają w planie zmiany tego, szkodzącego 

Polsce prawa – przecież to byłoby sprzeczne z ich osobistymi, partyjnymi,…, interesami.  
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Brak właściwego nadzoru Premiera nad ministrami i konsekwencji: destrukcja 

polskiej gospodarki, służby zdrowia, systemu ubezpieczeń społecznych i rolników, wymiaru 

sprawiedliwości, zakup gazu po najwyższych cenach, podobnie jak wybudowanie autostrad i 

stadionów, zapaść finansów publicznych, kryzys demograficzny, ogromne i nieuzasadnione 

dysproporcje w warunkach życia obywateli, bezdomność i bezrobocie, afery przestępcze, 

korupcja, nepotyzm, dyspozycyjność sędziów i urzędników w stosunku do polityków, zapaść 

sił zbrojnych i bezpieczeństwa wewnętrznego, Minister Sikorski zachowuje się jak gdyby 

Ambasada RP w Waszyngtonie była jego prywatnym folwarkiem – umożliwia, za 

pośrednictwem ambasadora, promowanie w niej książki żydowskiej autorki – swojej żony a 

dla polskich dzieci nie ma w niej miejsca, reprezentuje w ONZ interesy lobby żydowskiego 

zamiast wolę Narodu Polskiego w sprawie Palestyny, …. 

 

Zaniechanie przez Premiera, Prezydenta i Parlament wprowadzania faktycznych 

reform: do dziś niewykonany został bilans zysków i strat związany z przystąpieniem do UE 

(nawet nie przedstawiono władzy zwierzchniej dowodów na zgodność wyniku referendum w 

sprawie wejścia do UE z wolą suwerena), brak reformy finansów publicznych czy 

ubezpieczeń społecznych i rolników, zdrowia,…. 

 

Realizowane są natomiast niekorzystne dla narodu projekty, o których nie 

informowano przed wyborami: podwyższenie stawki VAT-u, podwyższenie tzw. wieku 

emerytalnego, „ACTA”, …, albo „orliki”, nierentowne stadiony, drogie i nierzetelnie 

wykonane autostrady, podobnie jak lotnisko w Modlinie, wiaty na przystankach komunikacji 

miejskiej, zamiast dobrego prawa umożliwiającego np. rozwój polskich przedsiębiorstw – 

stałych a nie tylko na czas budowy miejsc pracy. 

 

Brak odpowiedzialności, efektywnej kontroli i konsekwencji: pomimo tych 

wszystkich, negatywnych, przedstawionych powyżej przykładów a jest to jedynie 

wierzchołek góry lodowej, bo można by je mnożyć - brak dymisji Prezydenta, Premiera, 

ministrów, ogłoszenia przyśpieszonych wyborów do Parlamentu, procesów w Trybunale 

Stanu czy sądach powszechnych,…. 

 

 

II Brak dowodów na zgodność wyników referendów, protokołów PKW i innych 

komisji oraz oficjalnych wyników wyborów do wszystkich organów władzy w Polsce z 

wolą wyborców/suwerena. 

 

 

Większość zapisów egzekwowanego dziś prawa w tym wyborczego jest zła, bo działa 

na szkodę Narodu Polskiego. Nie dają gwarancji ani dowodów na to, że w trakcie wyborów 

powszechnych rzeczywiście wyłaniani są przedstawiciele narodu. Takie prawo, tworzone 

przez rzekomo wybranych przedstawicieli narodu (bo brak na to dowodów, a na dodatek w 

wyniku oszustw – nigdy nie zrealizowanych obietnic i programów) jest nie legalne, bo nie 

akceptowane przez władzę zwierzchnią – suwerena. Stosowanie jego nie może być 

dozwoloną praktyką w sytuacji, gdy od obywatela na każdym kroku wymaga się dowodów w 

nieporównywalnie mniej istotnych sprawach: za opłacenie przejazdu, parkowanie, odpisanie 

VAT-u przez przedsiębiorcę, czy choćby zakup choinki świątecznej,…, oraz uczciwości np. 

w zeznaniach podatkowych. Ze względu na fundamentalne znaczenie referendów i wyborów 

do wszystkich organów władzy muszą one od początku do końca odbywać się w sposób 

niebudzący zastrzeżeń suwerena. Musi on mieć możliwość sprawdzania zgodności 

wszystkich informacji. Zwłaszcza w sytuacji, gdy: brakuje odpowiedzialności, efektywnej 



 5 

kontroli i konsekwencji w stosunku do przedstawicieli władzy, nie brakuje natomiast 

dyspozycyjności wśród sędziów i różnych urzędników (np. z powodu korupcji, powiązań 

rodzinnych, przyjacielskich, partyjnych, strachu przed utratą pracy/funkcji lub życia – 

niemała seria niewyjaśnionych zgonów, braku dowodów wykluczających zamach na 

pasażerów TU-154M w 2010r,…), potajemnie i w sposób niczym nieuzasadniony zleca się 

firmom zagranicznym informatyczną obsługę wyborów, istnieje szereg możliwości 

popełniania fałszerstw i otwarcie, bezkarnie się do nich nawoływało (m.in.: podwójne, 

bezprawne głosowanie przez osoby, które ukradną dowód osobisty np. swojej babci, 

unieważnienie karty wyborczej przez dodanie znaku, podrabianie podpisów na listach 

wyborczych, fałszowanie protokołów przez osoby dyspozycyjne czy zastraszone),…. 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

 

Czy opisany powyżej i zgodny z rzeczywistością, choć sprzeczny z wszędobylską propagandą 

stan rzeczy jest charakterystyczny dla demokratycznego państwa prawa, jakim rzekomo jest 

Rzeczpospolita Polska? Czy konstytucyjne organa władzy, policja, wojsko i wiele innych 

organów i urzędów wywiązują się z obowiązku służenia narodowi? Czy w stosunku do 

wszystkich obywateli stosuje się to samo prawo? Czy można mieć szacunek i zaufanie do 

takiej władzy? Czy faktycznie posiada ona mandat społeczny? Czy swoją polityką chcecie 

zmusić ludzi do poszukiwania pomocy w międzynarodowych organach sprawiedliwości, 

zbiorowego wypowiedzenia posłuszeństwa i strajków generalnych, rewolucji,…? Czy 

zdajecie sobie sprawę z odpowiedzialności za wasze czyny? 

 

Nie ma mojej zgody ani, o czym jestem głęboko przekonany, większości Polaków na 

kontynuowanie unicestwiania naszej Ojczyzny! Domagać się będziemy wielu istotnych zmian 

na korzyść Narodu Polskiego. Dziś oczekujemy przedstawienia dowodów na posiadanie przez 

was legitymacji społecznej uprawniającej do wykonywania władzy w Polsce lub 

natychmiastowej dymisji. Nie oczekujemy przedstawienia legitymacji wydanych przez 

przewodniczącego PKW tych, którzy go powołali czy tych, którzy stworzyli prawo szkodliwe 

dla Polski np. tajny sposób głosowania w trakcie wyborów/referendów umożliwiający 

fałszerstwa oraz uniemożliwiający efektywną kontrolę przez suwerena. Niejednokrotnie jego 

wola (w demokratycznym państwie prawa – większości społeczeństwa) była przez was 

ignorowana. Już wystarczy! 

 

Zignorowanie niniejszego wezwania lub nie przedstawienie niepodważalnych 

dowodów na posiadanie mandatu społecznego oraz brak dymisji oznaczać będą nielegalne 

przejęcie i sprawowanie władzy przez uzurpatorów – wrogów Polski. W takiej sytuacji 

obalenie tzw. władzy będzie nie tylko legalnym, ale zaszczytnym obowiązkiem każdego 

Polaka. Użycie przez uzurpatorów policji czy innych sił przeciwko władzy zwierzchniej – 

Narodowi Polskiemu będzie nielegalnym działaniem zorganizowanej grupy przestępczej o 

charakterze mafijnym. 

 

Sugeruję, aby w odpowiedzi na niniejsze wezwanie nie powoływano się na tzw. 

kryzys, niewiarygodne sondaże poparcia społecznego, doniesienia medialne czy też na te 

zapisy prawa utworzonego przez was i waszych kolegów dla realizacji waszych 

indywidualnych i grupowych interesów, które nie mogą być obowiązujące, bo szkodzą Polsce 

i nie są akceptowane przez suwerena – władzę zwierzchnią nad wami. 
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W przypadku wątpliwości czy niniejsze wezwanie popiera suweren (większość 

pełnoprawnych Polaków) sugeruję przeprowadzenie rzetelnie przygotowanego, 

obowiązkowego i jawnego, niebudzącego żadnych wątpliwości, szczegółowo 

udokumentowanego referendum ogólnonarodowego nt społecznego wotum nieufności do 

wszystkich konstytucyjnych organów władzy.  

 

Ewentualne odnalezienie moich zwłok, nagły wypadek, pożar czy inne szykany, jakich 

ostatnio wiele potwierdziłyby jedynie podejrzenia o nielegalnych, przestępczych 

powiązaniach i działaniach tzw. przedstawicieli władzy. Oświadczam bowiem, że jestem 

zdrowy zarówno psychicznie jak i fizycznie. Nie mam wrogów i długów do spłacenia. Nie 

mam też zamiaru uciekać z Ojczyzny ani odbierać sobie życia, lecz walczyć o lepszą Polskę. 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz CICHOCKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

 

Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, 

Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje patriotyczne, związki 

zawodowe, osoby prywatne, media, inne. 


