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DITO 202102 23 Petycja ws poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu

Polska dnia 23 II

Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady
stańu Narodu Po|skiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Wnoszący Petycję w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Konstytucy; nego:

Teresa Gar|and _ ZaprzysięŻony Prezydent obywate|ski Tymczasowe;
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - adres: Skr.ooczt.B8, u|' Zwirki
ad res mailowy : teresaoarlandartist@protonmai I'ch, tel. 697357009'

Rodo: Wyrażam zgodę na pub|iczną publikację moich
realizowania PetYcji.

PoIskiego Społecznego Komitetu

Rady Stanu Narodu Polskiego
i Wigury 13A, 32-050 Skawina,

danych koniecznych do

Upowazniam Wszystkich Po|aków do wysyłania tej petycji do wszystkich gmin w
Polsce.

Pełnomocnictwa w (załącznikach) udzielajq

Marek Krasnopo|ski, Kanc|erz Sprawied|iwości, Sędzia Pokoju i ZaprzysięŻony Członek Tymczasowej Rady
Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - adres: u|. Poprzeczna 6,,G,,f7,75-B4t
Koszalin, mail: marek.krasnopolski@wp.pl, tel. 883 725 454,

Piotr Smo|ana, były Poseł na Sejm RP IV kadencji, Komisarz Główny i Zaprzysięiony Członek

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Po|skiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - adres: u|.

Dmowskiego 15/162,43-304 Bie|sko-Biała, skr.poczt' 15, mai|: piotr smolana@oZ.p|, te|. 600 068 403,

Na skutek błędnych działan rządu, które spowodowały ponadnormatywną śmierć dziesiątek tysięcy
Po|aków (zbrodnia Ludobójstwaj oraz masowe bankructwo po|skich przedsiębiorstw na wie|kq ska|ę

stwarzają STAN, ze rzqd moze upaść w kaŻdej chwiIi. Stanie to się w sposób niekontro|owany. Państwo
polskie zóstało juz zdemontowane (2OO2r) - p)atrz| https://youtu.beldDzhURCCaSE moze wtedy zna|eźc
się w sytuacji zagroŻenia swojej dalszej egzystencji na skutek wyniku niesterowa|ności' Do czego juŻ

doizło * spośób ukryty. Istnieniem ''podwójnego DNA'' - patrz: |ink wyzej - utrata suwerenności naszego
kraju - CIK : 00000 79 3I2 *

Na|ezy równiez zwrócic UWagę na niestabiln4 sytuację geopo|ityczną na świecie oraz położeniePo|ski.
Mamy prawo mieć obawy oraz mamy powinność do tego aby zapobiec upadkowi Po|ski.

świadomi istniejqcego zagroŻenia, chcąc zapobiec wie|ce prawdopodobnej tragedii utraty suwerenności"
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Po|ski z powodu niesterowalności w wyniku braku rz4du, My, Członkowie Tymczasowej Rady Stanu

Narodu Po|skiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego ape|ujemy do tutejszej gminy by w trybie
piInym poparły WARUNKowo Tymczasową Radę Stanu Narodu PoIskiego Społeczny Komitet
konstytucyj.ny jako organ czuwający nad po|śką RACJĄ STANU i reprezentujący SUWERENA = Naród

Polski - TAK wewnątrż iau i na zewnqtrz w kontaktach zagranicznych, do momentu demokratycznego
przegłosowa nia przez SUWERENQW nowego Kodeksu Wyborczego/ przeprowadzenia nowych wyborów i

wyłońienia nowego rzqdu z Prezydentem na cze|e. WARUNKOWo oznacza iz Tymczasowa Rada Stanu NP

SKK stałaby się óśrodkiem sterującym ty|ko w przypadku gdyby zabrakło rządu i Prezydenta' Ewentua|nie

CHWILoWo - oznacza iz tymczaśowa Rada Stanu NP SKK stałaby się ośrodkiem sterujqcym państwem

po|skim ty|ko do momentu przegłosowania przez Naród Po|ski w Referendum Ludowym nowego Kodeksu

Wyborczego' przeprowadzenia nowych demokratycznych wyborów i wyłonienia nowego rzqdu wraz z

Prezydentem na czele.

Proponujemy następującq formułę poparcia :

,,My, Radni Gminy, jako świadomi i odpowiedziaIni reprezentanci Narodu PoIskiego na naszym gminnym

terytorium, działajqc w oparciu o art.4 Konstytucji pkt.1 i 2 oraz o międzynarodowe prawo do

Samostanowienia Narodów p-kt 1' który mówi: ,,Wszystkie narody majq prawo do samostanowienia' Z

mocy tego prawa swobodnie okreś|ają one swój status po|ityczny i swobodnie zapewniajq swój rozwój

gospodaiczy, społeczny ikulturalny.'i 1Dz.U.Ig77'38'167 - Międzynarodowy Pakt Praw obywateIskich i

Folitycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.)

Dek|arujemy, iŻ w przYpadku braku rzqdu i Prezydenta, umocowujemy WARUNKOWO i cHWILoWo jako

óóun.i"1.ujący państwem po|skim ijako organ reprezentujący Naród Po|ski na zewnatrz tj. w konta.ktach

z 
_zagranicą' 

Tymczasowq Radę Stanu Narodu Po|skiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, która w

przypadku ńraku rządu i ńrezydenta, w trybie piInym wskaze i powoła osoby do CHWILoWEGO objęcia

zarzqdzaniem najwaźniejszyclr resortów państwowych, do momentu przeprowadzenia demokratycznych
wyborów i wyłonienia rządu demokratyczne9o z Prezydentem na czeIe. Funkcję Tymczasowego
Piezydenta w okresie przejściowym podjęła by Pani Teresa Gar|and, na chwi|ę obecnq Zaprzysięzony
Prezydent obywate|ski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Po|skiego Społecznego Komitetu

Konstytucy; nego.

Jednocześnie z naszej strony do CHWILOWEGO wsparcia funkcji zarządczych w resoftach państwowych

proponujemy następujące osoby narodowości po|skiej : '..'....... (wskazać |istę mądrych, patriotycznie

nasiawiónych i wartościowych osób proponowanych przez radnych wraz z proponowanymi d|a nich

funkcjami, tj. osób które ich zdaniem nadawałyby się na konkretne stanowiska w zarzqdzaniu państwem).

Te osoby zostaną wpisane na specja|ną |istę w ce|u Wspomagania Tymczasowej Rady Stanu Narodu

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego W zarządzaniu Państwem Rzeczpospo|ita Po|ska - TAK

wewnqtrz jak i na Zewnątrz. Bez obcych suf|erów (z zewnqtrz).

Liczymy na odwagę, mądrość i odpowiedzialność Radnych gmin którzy zostaIi wybrani i przez to dostaIi
kredyt zaufania od swoich wyborców.

Przypominamy jednocześnie ze w ustawie o samorządach, na gminach Spoczywa obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa zycia i zdrowia mieszkańcom gmin.

oczekujemy w trybie pi|nym Waszego poparcia dla naszego Komitetu, byśmy w razie zaistnienia STANU

niesterówaIności państwem poIskim, mogii podjać w imieniu Narodu i Państwa RzeczpospoIitej PoIskiej '
stosowne i niezbędne działania stanowiqce o funkcjonowaniu suwerenności Narodu Po|skiego i Polaków.

x Polska lest JEDNA x PRAWO jest IEDNO x

x PRAWDA Materialna Jest JEDNA x

Łqczymy pozdrowienia z Wyrazami szacunku

Petycję Wnoszą ZaprzysięŻeni Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Po|skiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego :

Teresa Gar|and, ZaprzysięŻony Prezydent obywate|ski Tymczasowej Rady Stanu *

Narodu Po|skiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Marek KrasnopoIski, Kanc|erz SprawiedIiwości i Zaprzysięzony Członek Tymczasowej
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Rady Stanu Narodu Po|skiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

/ Piotr Smo|ana, były Poseł na Sejm, Komisarz Główny i Zaprzysięzony Członek
w Tymczasowej Rady Stanu Narodu Po|skiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Poparcia obywatelskiego udzieIają:

Marek Wrzaszcz - Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego
Komitetu KonstYtucYj nego

. 
Barbara Łopacińska _ Prezes Stowarzyszenia Lex Natura|is

Maria Leśniak-Wojciechowska _ Kandydatka na Prezydenta Rzeczypospo|itej Po|skiej w

roku 2020r.

Teresa Macias

Zobacz ga|erię obrazków z wiadomości- kliknij link
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spk'ago Konitefu Konstyt}ryjn€go.

udzielam Pani Teresie Ga.land pełnomocnicr*€ do złażenia Petycjj do wszystkich

Gmin w Polsce w sp'ade poparcia dla Rfqdu 
'ymczasosego 

utworzonĘo w ramach
Tymcuasov{ej Rady Stanu l.larodu Polskiegrr Społecznegł Komitefu Konst},tu6y'inego.
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$p*ł*czn*ga Xorrtitatu .

Udzie|am Pani Teresie Gar|*nd petnomocłił
tv P*|sca w sprawie pcparcia dl* Rządu Tymczas
Rady St*nu Narodu Pelskiego Spotec:*eg* Komitr
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU PoLSKIEGo-SPOŁECZNY KoMITET KoNSTYTUCYJNY
O,^',.,-r. r-,^r^ ,ii

D170 2O2I OZ 23 Polska dniaZ3 II202h'

. Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego

Wnoszący Petycję w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu KonsĘltucyjnego:

Teresa Garland - Zaptzysiężony Prezydent obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu

Konstytucyjnego adres: Skr.poczt.88' ul. Żwirkt i Wigury 13A, 3f-050 Skawina, adres mailowy:

1.ę1ę9i1g3Ib-1-dą$*'i4p$1qry]]arj..s.b, tęlr' 697 3 57 009,
Rodo: Wyrażam zgodęna publiczną publikację moich danych koniecznych do realizowania petycji.

Upowazniam wszystkich Polaków do wysyłania tej petycji do wszystkich gmin w Polsce.

P ełnomo cnictwa w (.załącznikach) udzieIajq:
Marek Krasnopolski, i(u,,ól..' Sprawiedliwości, Sędzia Pokoju i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu
polskiego Spoieczrego Komitetu Konstytucyjnego - adres: ul. Poprzeczna 6 "G"17,75-84I Koszalin, mail:

Ł1].ł{*'!łł,r Si}-9p1]]l!'E]'lc}].pl, te l. 8 8 3,7 f 5 4 5 4,

iioti śńoru ni, ayły Poseł na Sejm RP IV kadencji, Komisarz Główny i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu

Narodu Polskiegó Społecmego Komitetu Konstytucyjnego - adres: ul' Dmowskiego 15lI6f,43.304 Bielsko-Biała' skr.poczt.

15, mail: pj$r*l$g!irrytt:j*,.p1, tel. 600 068 403,

Na skutek błędnych działafi rządu, które spowodowały ponadnormatywną śmierć dziesiątek tysięcy Polaków (Zbrodnia

Ludobójstwa) oruz masowe bankructwo polskich przedsiębiorstw na wielką skalę stwarzają STAN, że rząd moze upaść w
każdej chwili. Stanie to się w sposób niekontrolowany. Państwo polskie zostało już zdemontowane (f002r) - patrz'.

blą:1.*g9!q'}.ę;ris*ŁtJĘfC;r$Ę może wtedy zna\eżc się w sy'tuacji zagrożenia swojej dalszej egzystencji na skutek wyniku
niesterowalności' Do czego już doszło w sposób ukryty. Istnieniem ''podwójnego DNA'' - pattz : link wyzej . uttata

suwerenności naszego kraju - CIK: 00000 79 3|f*
Należy równiez ,*ió"ić uwagę na niestabilną sytuację geopolityczną na świecle ofaz położenie Polski. Mamy prawo mieć

obawy orazmamy powinność do tego aby zapobiec upadkowi Polski.

Świadomi istniejącego zagrożenla, chcąc zapobiec wielce prawdopodobnej tragedii utraty suwerenności Polski z powodu

niesterowalności w wyniku braku rządu, My, Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego apelujemy do tutejszej gminy by w trybie pilnym poparty WARLrNKoWo Tymczasową Radę Stanu

Narodu Poiskibgo Śpołeczny Komitet Konstytucyjny jako organ cz.]wający nad Polską RACJĄ STANU i relrezentujący

SUWERENA : Naród Polski. - TAK wewn ątrz jak i na zewnątrz w kontakt ach zagranicznych, do momentu demokratyc Znego

przegłosowania ptzez SUWERENÓW nowego Kodeksu Wyborczego' przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia

,,o*ógo rządu zFrezydentem na czele, wARLINKoWo oznacza iż Tymczasowa Rada Stanu NP SKK stałaby się ośrodkiem

sterującym tylko w pi'ypadku gdyby zabrat<ło rząduiPrezydenta. Ewentualnie CHWILOW) - oznaczaizTymczasowa Rada

Stanu NP SKK stałaby-się osrookiem sterującym państwem polskim tylko do momentu przegłosowaniaprzez Naród Polski w

Referendum Ludowym nowego Kodeksu Wyborczego' przeprowadzenia nowych demokratycznych wyborów i wyłonienia

nowego rząduwraz zPrczydentem na czele.

Proponuj emy następuj ącą formułę poparcia:

,,My, Radni c-iny, .;ut.o świadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego na naszym gminnym terytorium,

działĄąc w oparciu o art.4 Konstlucji pkt.1 i 2 oraz o międzynarodowe prawo do Samostanowienia Narodów p-kt 1. który

mówi: ,,Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status

po1ityczny i swobodnie zapewniająswój rozwój gospodarczy, społeczny i ku1tura1ny',, (Dz.U,|97,7'38,167 -Międzynarodowy
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwafiy do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.)

Deklarujem y, iz w przypadku braku rządu i Prezydenta, umocowujemy WARUNrowo i CHWILowo juffi organ steruj4cy

państwem po1skim i jako organ reprezentujący Naród Polski na Zewnątrz tj. w kontaktach z zagtaticą, Tymczasową Radę

Strota I z2
Skrytka poczt.88, ul. Zwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, www.tymczasowaradastanu2Ol9.wordpress.coin
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T\-\ICZASo\\'A RADA STANUNARoDU PoLSKIEGo"SPoŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY
,, Cii

StanuNarod..rot'k@ifucyjny,którawprzypadkubrakurząduiPrezydenta,wtrybiepilnym
rr-skaze i powoła o.oby oó cHwtI.oWE,Go objęcia zarządzaniem najważniejszych resortów państwowych, do momentu

przeprowadzenia demókratycznych wyborów i wyłonienia rządls demokraĘcznęgo z Prezydentem na czele. Funkcję

}y*i"u5o*ego Prezydenta w okresie przejściowym podjęła by Pani Teresa Garland' na chwilę obecną Zaptzysięzony

Piezydent obyr,vatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Jednocześni e z naszej Strony do CHWILOWEGO wsparcia funkcji zarządczych w resortach państwowych proponujemy

następuj4ce osoby narodowości polskiej : ........ '.. (wskazać listę mądrych, patriotycznie nastawionych i wartościowych osób

p,opó,,ó*u''ych przez radnych wraz Z proponowanymi dla nich funkcjami, tj. osób które ich zdaniem nadawałyby się na

konkretne stanowiska w zaruądzaniu państwem). Te osoby zostaną wpisane na specjalną listę w celu wspomagania

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konsty.tucyjnego w zarządzanlu Państwem

Rzeczpospolita Polska - TAK wewnątrz jak inazewnąttz.Bez obcych suflerów (zzewnątrz).

Liczymy na odwagę, mądrośó i odpowiedzialność Radnych gmin którzy zostali wybrani I przez to dostali kredyt zaufania od

swoich wyborców.
Przypominamy jednocześnie ze w ustawie o samorządach, na gminach Spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa

życiai zdrowia mieszkańcom gmin.

oczekujemy w trybie pilnym Waszego poparcia dla naszego Komitetu, byśmy w razie zaistnienia STANU niesterowalności

państwóm po1skim, m|gri podjąć *-imieni,' Narodu i Państwa Rzeczpospolitej Polskiej , stosowne i niezbędne działania

stanowiące o funkcjonowaniu suwerenności Narodu Polskiego i Polaków.
Polska Jest JEDNA * PRAWO jest JEDNO x

* PRAWDA MaIeTiAINA JCSI JEDNA *

Łąc zy my p ozdrowien ra z w yt azami szacunku
p.tvóję *no."ą Zaprzysięzeni Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu

Konstytucyjnego:

Teresa Garland, Zaprzysiężony Prezydent obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu

Konstytucyjnego
Marek Krasnopolsk l, Kanclerz Sprawiedliw ości i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Piotr Smolana, były Poseł na ś":ń, Komisarz Główny i Zaprzystężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

Społeczne go Komitetu Konstytucyj nego
Poparcia obywatelskiego udzielaj ą:

Marek Wrzaszcz- Człónek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu Konstytucy.1nego

BarbaraŁopacińska - Prezes Stowarzyszenia Lex Naturalis
Maria Leśniak-Wojciechowska - KandydatkanaPrcrydentaRzeczypospolitej Polskiej w roku f0f0r.
Teresa Macias

Strona2 z2
skrytkapoczt.gg, ul. Zwirki i wigury 13A, 32-050 Skawina, www.tymczasowaradastanu20l9.wordpress.corn


