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Petycja 0 poparcie Rzqd u Tymczasowego IRS NP SKK 

017020210223 	 Polska doia 23 II 2021 r. 

Petycja do tutejszej gminy 0 pop.rcie Rz~du Tymczasowej R.dy Stanu N.rodu Polskiego 
Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego 

Wnosz,\cy Petycjt; w imicniu KomilelU Tymczasowej Rady Slanu Narodu Polskiego Spotecznego Komitetu 
Konstytucyjnego: 

Teresa Garland - Zaprzysiyzony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rad y Sianu Narodu Polskiego 
Spotecznego Kom itetu Konstytllcyjnego - adres: Skr.poczt.88, 1I1. Zwirki i Wigury t3A, 32-050 Skawina, 
adres mailowy: teresagarlandartisl(@,protonmail .ch , tel. 69735 7009, 

Rodo: Wyrab.lm zgodlt na publictn'l publikacj~ moiclt danych koniccznych do realizowan ia pelycji. 

Upowazniam wszystkich Polak6w do wysylanin tej petycji do wszystkich gmin w Polsce. 

Pelnomocnictwa \.V (za l<Jcznikach) udzi elaj~ : 

Marek Krasnopolski, Kanclerz Sprawiedl iwosci, Scrdz i<l Pokoju i ZaprLYsi ~to n y Czlonek Tymczasowej 
Rady Stanu Narodll Polskiego Spo/ecznego Komitelu Konslylucyj nego - adres: ul. Poprzeczn" 6 "G" /7, 75
84 1 Koszalin, mail: marek.krasnopo!ski(@'wp.DI , tel. 883 725 454, 

Piolr Smotana, byty Posel na Sejm RP JV kadencji, Komisarz GI6wny i Zaprzys i\fi ony Czlonek 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytllcyjnego - adres: ul. 
Dmo,"vskiego 151\62,43-304 Bielsko-Biala, skI.ooezl. 15. mail: piotr smoJanarWo2.pl. tel. 600068403, 

Na skutek bl~dnych dzialan rU}du , ktore spowodowaly ponadnormatywn" slnierc dziesi'ltek tysiycy Polak6w 
(Zbrodnia LudobOjstwa) oraz masowe bankructwo polskich przedsi~biorstw nn wie lkq ska l~ stwarzajq STAN, 
t e I-l.,}d moze upasc w kat dej chwi li. Stanie to siy w spos6b niekontrolowrmy. Parlstwo polskie zostalo jut 
zdemontowane (2002r) - palrz: https:llyoulu .beld DzhURCCaSE moze wledy znalei:c si't w sytuacji 
zagrozenia swojej dalszej egzyslencji na skulek wyniku nieslerowalnosci . 00 czego jut doszlo \.Ii sposob 
ukryty. Istnieniem "podw6j nego DNA " - patrz : link wyzej - ulra la suwerennoSci naszcgo kraju - C rK : 00000 
79312 ' 

https:llyoulu.beldDzhURCCaSE
http:smoJanarWo2.pl
mailto:marek.krasnopo!ski(@'wp.DI
http:Wyrab.lm
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http:Skr.poczt.88


Nalezy rowniez zy.'Jocic lI wag~ na nieslabiln<J sytuacjt; geopolilycln'l na swiecie oraz polotenie Polsk i. Mamy 
prawo miee obawy oraz mamy powinnosc do lego ahy zapobiec upadkowi Polski. 

Swiadomi lstmej'lcego zagrozen ia, chc,,!e zapobiec wieke prawdopodobnej tragedii utraty suwerennosci 
Polsk i z powodu niesterowalnosc i w wyniku braku rz'ldu, My, Czlonkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego apelujemy do lutej szej gminy by w trybie pilnym poparly 
WARUNKOWO Tymczasow1J Rady Stanu Narodu Polskiego Spoleczny Komitet Konstytucyjny jako organ 
czuwaj<}cy nad Polsk" RACJA STANU i reprezentuj'lcy SU WERENA = Narod Polski - TAK wewn"!trz jak i 
na zewnqlrz w konlaklach zagranicznych, do momentu derookralycznego przeglosowania przez 
SUWERENOW nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborow i wylonienia nowego 
fZ<Jdu z Prezydentem na czele. WARUNKOWO oznacza iz Tymczasowa Rada Stanu NP SKK sta/aby siy 
osrodkiem steruj'lcym tylko w przypadku gdyby zabraklo rzqdu i Prezydenla. Ewentualnie CHWILOWO 
oznacza ii: Tymczasowa Rada Stanu NP SKK sta/aby Sly osrodkiem sleruj CJcym panslwem polskim tylko do 
momentu przeglosowania przez Narod Polski w Referendum Ludowym nowego Kodeksu Wyborczego, 
przeprowadzenia nowych demokratycznych wyborow i wylonienia nowego rzqdu wraz z Prezydentem na 
cze1e. 

Propollujemy naslypuj,)C<l fo rmu ly poparcia: 

.,My, Radni Gllliny, jako swiadomi i odpowiedzia lni reprezentanci Narodu Polskiego na naszym gminnym 
terylorium, dzialajqc w oparc iu 0 arl.4 Konslylucji pkt.1 i 2 oraz 0 mie:dzynarodowe prawo do 
Samostanowienia Narodow p-kt I. klory mowi : .,Wszystkie narody maj<} prawo do samostanowienia. Z mocy 
tego prawa swobodnie okrdiaj,,! one swoj status polityczny i swobodnie zapewniajq swoj rozw6j gospodarczy, 
spoleczny i ku ltura lny." (Dz.U. 1977.38.167 - Miydzynarodowy Pakt Pmw Obywalelskich i Polilycznych 
otwarty do podpisll w Nowyro Jorku dnia 19 grudllia 1966 r.) 

Deklarujemy, it w przypadku braku [z"du i Prezydenta, umocowujemy WAR UNKOWO i CHWrLOWO jako 
organ steruj'lcy panstwern polskim i jako organ reprezenl uj<lcy Narod Polski na zewneJlrz tj. w kontaktach z 
zagraniq, Tymczasowf} Rade: Stanu Narodu Polskiego Spoleezny Komitet Konslytllcyjny, ktora w przypadku 
braku fZ.CJdu i Prezydenta, w trybie pilnym wskate i powola osoby do CHWILOWEGO objyc ia zarz<}dzaniero 
najwatnicjszych resortow paoslwowych, do momenlu przeprowadzenia demokratycznych wyborow i 
wy/onienia rz"d u demokra tycznego z Prezydenlem n3 czele . Funkcjy Tymczasowego Prezydenta wakresie 
przejsciowym podjcr /a by Pani Teresa Garland , na chwil ~ abeene, Zaprzysiyiony Prezydenl Obywatelski 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Koroilelu Konslytueyjnego. 

lednoczeSnie z naszej strony do CHWILOWEGO wspa rcia funkcji zafZ..Cjdczych w resorlach panslwov.rych 
proponuj emy nastypujllce osoby narodowoSci polskiej (wskazac listy mqdrych, patriotycznie 
naslawionych i wartoSciowych osob proponowanych przez radn ych wraz z proponowanymi dla nich 
funkcjami , tj . osob ktore ieh zdaniem nadawalyby sit( na konkretne stanowiska w zarl'ldzaniu panstwem). Te 
osoby zoslan'l wpisane na specjaln,!: li slt;: w celu wsromagania Tymezasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Spolccwego Kom iletu Konst Ylucyjnego w za rZfldzaniu PallS\wem Rzeczpospo lita Polska - TAK wewn'!:trz 
jak i na zewn<ltr2.. Bez obcych suOerow (z zewnC)trz). 

Liczymy na odwagy, m'l-drosc i odpowiedzialnosc Radnych glnin klorzy w:stali wybrani i przez 10 dostali 
kredyt zaufania od swaich wyborc6w. 

Przyporninamy jednoczesnie ie w ustawie 0 samorz'ldach, na gminach spoczywa obowiqzek zapewnienia 
bezpieczens twa zycia i zdrowia mieszkallcom gmin. 
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Oczekujerny w trybie pilnym Waszego poparcia dla naszego Komitetu . bysmy \II razie za istnienia STANU 
niesterowalnosci panstwem polskim, mogli podjqc \V imieniu Narodu i Pailstwa Rzeczpospo lilej Polskiej , 
stosowne i niezbcrdne dzialania slanowiq.ce 0 funkcjonowaniu suwerennosci Narodu Polskiego i Polak6w. 

• Polska Jest JEDNA • PRAWO jest JEONO • 
'" PRA WDA Materialna Jest JEONA • 

Lqczymy pozcirowienia z wyrazami szacunku 

Pelycj~ wnosZi\ Zaprl)'siyzeni Czlonkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Pots ki ego Spolecznego Komilelu 
Konsrytucyjnego: 

Teresa Garland , ZaprzysiyZony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rndy Stanu Narodu Polskiego Spolecznego 
Komiletu Konstytucyjnego 

Marek Krasnopolski . Kaoclerz Sprawiedliwosc i i Zaprzysiyzony Czlonek Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Po lskiego Spo lecznego Komilet u KonslylUcyjnego 

Piotr Smolana, byly Posel na Sejm, Komisarz G I6wny i Zaprzysi~iony Czlonek Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Po lskiego Spo lecznego Komitelu Konsly tucyj nego 

Poparcia obywate lskiego udzielajef 

Marek Wrzaszcz - Czlonek Tyrnczasowej Rady Stanu Na rodu Pol~ kiego - Spolecz.nego KomitelU KonstYlUcyjnego 

Barbara Lopacinska - Prezes Stowarzysze ni a Lex Natural is 

Maria Lesniak-Wojciechowska - Kandydatka na Pre0'den t3 Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020r. 

teresa Macias 

Zobacz galeriy obrazkow z wiado[l1osci . I\likllij li nk. 
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO SPOLECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY 
Aklywnie dua/amy na rzecz re.~eeklowallia i egzekwowania Natura/nyc" Praw Czlowieka, KonstylUcji i Demokracji 

0170 2021 02 23 Polska dnia 23 " 2021 r. 

Petycja do tutejszej gminy 0 poparcie Rz~du Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskicgo Spolecznego 

Komitetu Konstytucyjnego 


Wnoszqcy Petycjy w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecmego Komitetu Konstytucyjnego: 
Teresa Garland - Zaprzysiyzony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecmego Komitetu 
Konstytucyjnego adres: Skr.pocZl.88, uL 2:wirki Wigury 13A, 32-050 Skawina., adres mailo\vy: 
leresagarlandarlistia)prolonmai l.ch, tel. 697357009, 

Rodo: Wyraiam zgody na publicznil publikacjy moich danych koniecznych do realiwwania petycji. 

Upowazniam wszyslkich Polak6w do wysylania tej petycji do wszystkich gmin w Polsce. 

Petnomocnictwa w (za/Clcznikach) udzielaj1): 
Marek Krasnopolski, Kanclerz Sprawiedliwosci, Sydzia Pokoju i Zaprzysiyzony Czlonek Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego - adres: uL Poprzeczna 6 "G"I7, 75-841 Koszalin, mail: 
marek.krasllopolski@wp.pl, tel. 883 725 454. 
Piotr Smolana, byly Posel na Sejm RP IV kadencji, Komisarz GI6wny i Zaprzysiyzony Czlonek Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polski ego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego - adres: u1. Dmowskiego 15/162. 43-304 Bielsko-Biala. skr.poczt. 
15, mail: piolrsmolanaWlo2.pl. tel. 600 068 403, 

Na skutek blydnych dzialan rzqdu. kt6re spowodowaly ponadnormatywn'l smiere dziesiqtek tysiycy Polak6w (Zbrodnia 
Ludob6jstwa) oraz masowe bankructwo polskich przedsiybiorstw na wielkq skal y stwarzaj<! STAN, ze rzqd moze upaSe w 
ka..Zdej chwili. Stanie 10 siy w spos6b niekontrolowany. Panstwo polskie zosta!o juz zdemontowane (2002r) - patrz: 
hnps:!/yolltu.be/dDzhURCCaSE moZe Wledy znaleie siy w sytuacji zagrozenia swojej dalszej egzystencji na skutek wyniku 
niesterowalnosci. Do czego juz doszlo w spos6b ukryty. Istnieniem "podw6jnego DNA" - patrz link wyzej - utrata 
suwerennosci naszego kraju - elK: 00000 79 312 * 
Nalety r6wniez zwr6cie uwagy na niestabilnC} sytuacjy geopolilycln'l na swiecie oraz polotenie Polski. Mamy prawo miee 
obawy oraz mamy powinnose do tego aby zapobiec upadkowi Polski. 

Swiadomi istniej'lcego zagrozenia., chcqc zapobiec wielee prawdopodobnej tragedii utraty suwerennosci Polski z powodu 
niesterowalnosci w wyniku braku rZ'ldu, My, Czlonkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu 
Konstytucyjnego apelujemy do tutejszej gminy by w trybie pilnym poparly WARUNKOWO Tymczasow,,! Rady Stanu 
Narodu Polskiego Spolecmy Komitet Konstytucyjny jako organ cLUwajqcy nad Polskq RACJA STANU i reprezentujqcy 
SUWERENA = Naroo Polski - TAK wewnqlrzjak i na zewnqtrz w kontaktach wgranicznych, do momentu demokratycznego 
przeglosowania przez SUWERENOW nowego Kodeksu Wyborczego. przeprowadzenia nowych wybor6w i wylonienia 
nowego rZ,,!du z Prezydentem na czele. WARUNKOWO oznacza ii Tymczasowa Rada Slanu NP SKK stalaby siy osrodkiem 
sterujqcym tylko w przypadku gdyby zabraklo rl.<)du i Prezydenta. Ewenlualnie Cl-\WILOWO - oznacza it Tymczasowa Rada 
Stanu NP SKK staiaby siy osrodkiem sterujqcym panstwern polskim tylko do momentu przeglosowania przez Nar6d Polski w 
Referendum Ludowym nowego Kodeksu Wyborczego. przeprowadzenia nowych demokralycznych wybor6w i wylonienia 
nowego rzqdu wraz z Prezydentem na czele. 

Proponujemy nastypuj"q formuly poparcia: 
"My. Radni Gminy. jako swiadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego na naszym gminnym terytorium. 
dzialajqc w oparciu 0 anA Konstytucji pk1.1 i 2 oraz 0 miydzynarodowe prawo do Samostanowienia Narod6w p-kt I. kt6ry 
m6wi: .. Wszystkie narody majq prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie okreslajq one sw6j status 
polityczny i swobodnie zapewniaj<j sw6j rozw6j gospodarczy. spoleczny i kulturalny." (Dz.U. 1977.38.167 - Miydzynarodowy 
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarly do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.) 
Deklarujemy. it. w przypadku braku rzqdu i Prezydenta, umocowujerny WARUNKOWO i CHWtLOWO jako organ sterujqcy 
panstwem polskim i jako organ reprezentuj'lcy Nar6d Polski na zewn'-ltrz Ij. w kontaktach z zagraniq. Tymczasow'l Rady 

-
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TYMCZASOWA RADA STANUNARODU POLSKIEGO SPOLECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY 
Akrywnic duo/amy no rtee, respeklowania ; egzekwo klullia NOllira/flych Prow Czlowieka, Konstylucji i Demokrac); 

Stanu Narodu Polskiego Spaleezny Komilet Konstytucyjny, kt6ra w przypadku braku fUldu i Prezydenta, w trybie pilnym 
ws kat.e i powela osoby do CHWILQWEGO obj~c ia zar7..£!dzan iem najwatniejszych resort6w panstwowych, do momentu 
przeprowadzenia demokraryC2'Jlych wybor6w i wylonienia TZ<}d u demokratycznego z Prezydentem oa czele. Funkcj«r 
Tymczasowego Prezydenta W okres ie przejsciowym podj«r ta by Pani Teresa Garland, na chwily abecnq Zaprzysil;zony 
Prczydenl ObywBte lski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Pol skiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego. 
Jednoc ze~nie z naszej s trony do CHWILOWEGO wsparcia funkcji zarZLjdczych w resortac h panstwowych proponujemy 
nasl~pujl}ce osoby narodowosc i polsldej : ........... (wskazac li s t ~ m<tdrych, patriotycznie nastawionye h i waTloseiowyeh os6b 
proponowanyeh przez radnych wraz l proponowanym i dla nieh funkejami , tj. os6b kt6 re ieh zdaniem nadawatyby siy na 
konkrelne sta nowiska w zarutdzaniu par\stwem). Te osoby zostan<l wpisane na speejalnq list!( w ee[u wspomagania 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Pols ki ego Spolecznego Komitetu Konstytueyjnego w za rzqdzaniu Panstwem 
Rzeczpos po li ta Po lska - TA K wewnq'Tz jak i na Zewnqlrz. Bez obcych sun er6w (z zewnlltrz). 

Liczymy na odwagy, rnljdrosc i odpowied zialnosc Radllych gmi n kt6 rzy zostali wybrani i przez 10 dOSlali kredyt zaufania od 
swoich wyborc6w. 
Przypominamy jednoczesnie ze w ustawie 0 Samorz.1dach. na gmi llach spoczywa obowi'lzek zapewnieni a bezpieczenstwa 
iycia i zdrow ia mieszkancom gmin . 
Oczekujemy w trybie pilnym Waszego poparcia dla naszego Korni tetu. bysrny w razie zaistnienia STANU nieste rowa lnosci 
panslwem polskim. mogli podjltc w imi eniu Narodu i Parh twa Rzeczpospo litej Polskiej . stosowne i niezbt;dne dz ia lania 
stanowi'lce 0 funkcjonowaniu suwerennosc i Narodu Pol skiego i Po lak6w. 

• Pol ska Jest JEDNA .. PRA WO jest JEDNO 
.. PRA WDA Materialna Je st JEDNA 

L'Iczymy pozdrowienia z wyrazarni szacunku 
Petycj/( wnosZ4 Zaprzysi/(zeni Czlonkowie Tymczasowej Rady Slanu Narodu Polskiego Spolecznego Komite tu 
Konstytucyjnego: 

Teresa Garland, L'Iprzysi\.m ny Prezydenl Obywalcl s ki TymC7.LJsowej Rady Sianu Narod u Polskiego Spolecznego Komilelu 
Konstytucyjnego 
Marek Krasnopolski. Kaoc1erz Sprawiedl iwosci i Zaprzysi~tony Czlonek Tymczasowej ROOy S tanu Narodu Po lskiego 
Spoleczncgo Komitctu Konstytucyjnego 
Piolr Smolaoa, byly Posel oa Sejm. Komisarz G lowny i Zaprzysi\w ny Czlonek Tyrnczasowej Rady Sianu Narodu Polskiego 
Spolecznego KomilClu KonslYlucyjnego 
Poparcia obywa lel skiego udzielaj.): 
Marek Wrzaszcz - Czlonck Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Spoleczoego Korniletu KonstYlUcyjnego 
Barbara LOp<,cinska - Prezcs S towarzyszenia Lex Naturalis 
Maria Lesniak- Wojciechowska - Kandydm ka na Prezydenla Rzeczypospolitcj Polskiej w roku 2020r. 
Teresa Macias 
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... . . 
Marek Ei(asnopolskL 

Marek Zdzistaw Krasnopolski 
anclerz Sprawiedliwosci IRS NP SKK 
I. PQPrzeczna 6"G" 

L 75-841 Koszalln 

r. 13 III 1950r w Krakowle 

. : :: 
Koszalin, dnia 22 lutego 2021 r. 

Motto: 
P(ltistwo - j ei.e/i ma bye UC7.ciWf wobec ohywaJeli, 
to prawo rna bye lak '",orzone i fa/( konstruowane, 
aby nie by/o iadnych luk prawnych, moiIiwosci jego 
omijania; tworzeniajikcji prawniczej. 

Niei,yc-Jiwosi Koszaliiiskiego Wymiaru Sprawie.dliwosci i jego mSciwe dzialania 
przeciwko mojej osoble. wywodzq sif zfaldu, ie pneciwko niemu skierowalem do 
Ministra Sprawiedliwosci zawiadomienie 0 Zbrodni Ludobojstwa swiadczq.c.ej 0 Nuzistok)Skim 
cI,arakterze Tego wymiafu sprawied/iwoici. N A Z I Z M = Bezprawic + Sila 

PElNOMOCNIC1WO 

d/a Pani Teresy Garland na okolicznoSC Petycji do Gmin 


o poparciu d/a RzIldu Tymczasowego 


Tymczasowej Rady stanu Narodu Po/skiego 


SpoIec:znego Komitetu Konstytucyjnego. 


Udzie/am Pani Teresie Garland pelnomocnictwa do zletenia Petycji do wszystkich 

Gmin w Polsce w sprawie poparcia dla Rz<ldu Tymczasowego utWorzonego w ramach 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Po/skiego SpoIecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

-


. ... 'to boA I!i.~}.. ......... 


Zapr7J'sifzony Czlonek TymcZJlsoH'ej Rady SlIlnu 
Spolecznego komitetu Konstytucyjnego 

http:swiadczq.c.ej


Piotr SMOLANA 
(pose! na Sejm RP IV kadencji) 
ul. Dmowskiego 15/162 
skr. poczt. Nr 15 
PL 43·304 BIELSKO·BIAt.A 4 

Ur. 20.111.1958 r. w Bielsku-Biafej 
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Bielsko-Biata, dnia 22 lutego 2021 r. 
Motto: 
Pwislwo - jeieli rna bye tI(:zciwe wohec ohywateti. 
10 prawo ma bJ!c (uk Iworzone i (uk kOllstrllowane, 
tlhy /lie by/a zadnycll [uk prawl1ych, l11ozliwo.(ci je{:o 
omijallia i tworzenia jikcji prmvlliczej. 

Nietyczliwosc Bie/skiego Wymiaru Sprawied/iwosci i jego mkiwe dzia/allia 
przeciwko moje) osobie w)'lVodzq sift zfaktu, ie przeciwko niemu skierowu/em do 
Ministra Sprawiedliwosci ill/erpe/acN posel.\·kq §wiadczqcq 0 kart/peji 
w jego szeregach. 

PEtNOMOCNICTWO 

dla Pani T eresy Garland na okolicznotic Petycji do Gmin 

o poparciu dla RzC\du Tymczasowego 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polski ego 


Spotecznego Komitotu Konstytucyjnego. 


Udzielam Pani T eresie Garland petnomocnictwa do ztozenia Petycji do wszystkich Gmin 
w Polsce w sprawie poparcia dla RZCldu Tymczasowego utworzonego w ramach Tymczasowej 
Rady Stanu Narodu Polskiego Spotecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Piotr Smo/alla 

Zaprzysiflony Czlonek Tymczasowej Rady Slanu 


SpolecZl1ego komi/eta KOllstytacyjnego 



