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~ Człowiek ~ Zwierzchnik Władzy w Rzeczpospolitej Polskiej~ 

Barbara z rodu Żabińska© 
36/4 ulica: ulica: Górnicza. miasto: Czechowice-Dziedzice. 312m.npm. 

kod pocztowy wykluczony - nie należy do adresu Rezolucja (A) Res56/83 ONZ 2002 

adres poufny tylko do korespondencji dostarczonej do rąk własnych lub, 

e-mail: barbara_zaba@wp.pl 
 

„Kto nie zna swoich wolności i praw i o nie nie dba, nie zasługuje na żadne ani na litość” 

„Nie gniewaj się że nie spełniam twoich/waszych oczekiwań i nie obrażaj się, przecież to są twoje/wasze, oczekiwania a nie moje” 

„Salis populi suprema lex esto” 

Polska, Czechowice - Dziedzice, 31 maj 2022 r. 

 

Nielegalnie Funkcjonujący Sąd Rejonowy w Pszczynie 

II Wydział Karny 

Nielegalnie pełniąca obowiązki starszy sekretarz sądowy Bernadeta Rabaszowska 

ul. ks. bp. Bogedaina 14 

43-200 Pszczyna 

e-mail: informacja@pszczyna.sr.gov.pl 
 

 

 

Dot.: Pismo/zawiadomienie//kartka/oferta handlowa/reklama (Sygn. akt II K 22/22) z dn.19 maja 

2022 r. otrzymane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 23.05.2022 r. 

 

 
Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej i w imieniu suwerena – Narodu Polskiego 

– ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

sądowniczej na podstawie prawa naturalnego, art. 4.1 i art. 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 

483) oraz Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez 

naród (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) a 

także ze względu na wieloletnie, nielegalne funkcjonowanie wszystkich organów w państwie 

wynikające przede wszystkim z cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu dla kamuflażu 

zwanych wyborami powszechnymi - brak niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych 

wszystkich, rzekomych przedstawicieli narodu w organach władzy/administracji publicznej, …. 

 
Więcej informacji na temat nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie znajduje się 

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

WSKAZUJĘ, CO NASTĘPUJE: 
 

1. Pod rygorem nieważności przedmiotowego pisma wzywam Sąd Rejonowy w Pszczynie do 

uzupełnienia jego braku formalnego poprzez: 
 

a. Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanego 

mandatu społecznego osoby, która pełniąc obowiązki Ministra Sprawiedliwości wydała w 

dn.12.12.2003 r. zarządzenie wskazane, jako podstawa prawna nie wymagania podpisu 

własnoręcznego. Lub 

b. Uzupełnienie przedmiotowego pisma/wezwania własnoręcznym podpisem Sędziego a także 

jego pieczątką i pieczęcią Sądu. 

2. Pod rygorem nieważności zarządzenia wydanego przez Sędziego i przedmiotowego 

wezwania sporządzonego przez sekretariat Sądu wzywam Sąd Rejonowy w Pszczynie do 

uzupełnienia braków formalnych tego zarządzenia poprzez: 

mailto:barbara_zaba@wp.pl
mailto:informacja@pszczyna.sr.gov.pl
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm
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a. Udokumentowanie powołania do pełnienia funkcji Sędziego, który wydał zarządzenie. 

b. Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanego 

mandatu społecznego osoby, która pełniąc obowiązki Prezydenta RP powołała Sędziego, który wydał 

zarządzenie. 

c. Przedstawienie (w związku z treścią art. 7 Konstytucji) podstawy prawnej do: 

 
c.1. Wydania zarządzenia. 

c.2. Nie podania imienia i nazwiska Sędziego, który wydał zarządzenie. 

c.3. Narzucania formy komunikowania się z Sądem. 

c.4. Pouczania. 

c.5. Stwierdzania (sprzecznego z treścią art. 45.1 Konstytucji, z którego wynika wprost, że 

„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy - reprezentowany przez osoby uprawnione, 

funkcjonujące na podstawie legalnego prawa, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd” 

na każdym etapie postępowania), że „…w sprzeciwie należy przedstawić zarzuty, które 

pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór np. niewłaściwości 

sądu….” 

d. Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanych 

mandatów społecznych osób, które pełniąc obowiązki w organach ustawodawczych 

ustanowiły/wydały podstawy prawne, które Sąd wskaże w odpowiedzi na pkt. c.1. do c.5. powyżej. 

 
3.  Wszelkie kierowane przez Powoda pod moim adresem zarzuty i roszczenia odrzucam w 

całości. Moje działania wynikają z nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie 

i są zgodne z prawem naturalnym, polską racją stanu i polskim interesem narodowym, 

najwyższej rangi prawem wydanym przez Zwierzchnika Władzy w RP a także z tymi zapisami 

nielegalnie ustanowionego prawa, które są zgodne z polską racją stanu i polskim interesem 

narodowym. Mają na celu odzyskanie przez Polaków w sposób pokojowy: niepodległości, 

wolności, sprawiedliwości, …. 

 
Mogą być one niezgodne wyłącznie z tymi zapisami nielegalnego (ustanowionego przez osoby 

nieuprawnione) „prawa”, które są nieobowiązujące, bo sprzeczne z polską racją stanu i polskim 

interesem narodowym. 

 
4. Zarzucam Powodowi: 

 

Wspieranie i utrwalanie nielegalnie funkcjonujących organów w państwie poprzez stosowanie się do 

nielegalnie ustanowionego i nieobowiązującego „prawa” oraz niestosowanie się do najwyższej rangi 

prawa wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP a także do tych zapisów nielegalnie 

ustanowionego prawa, które są zgodne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. 

Jego działania przede wszystkim wyczerpują znamiona współudziału w przestępstwie przeciwko 

Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu (art. 127 § 1 k.k.). 

 
5. Zarzucam Sądowi: 

 

Przede wszystkim nieuprawnione funkcjonowanie na podstawie nielegalnie ustanowionego prawa 

skutkujące wydawaniem i egzekwowaniem nieważnych decyzji, co wyczerpuje znamiona 

przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu (art. 127 § 1 k.k.) oraz 

łamanie przepisów prawa z art. 2, art. 4.2 oraz art.7 Konstytucji poprzez nierespektowanie wezwań 

Zwierzchnika Władzy w RP. 
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6. Ponownie wzywam Sąd Rejonowy w Pszczynie pod rygorem: 
 

a. Nieważności wszystkich prowadzonych przez niego spraw. 

 
b. Odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego 

przed suwerenem art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej 

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

·lub legalnie funkcjonującymi (w przyszłości) sądami powszechnymi (art. 127 § 1 k.k.). 

 
Do wykazania: 

 

a. Legalności uprawnień wszystkich jego przedstawicieli w świetle obowiązujących przepisów 

prawa w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji RP. Oraz 

 
b. Legalności wszystkich przepisów prawa na podstawie, którego funkcjonują. A także 

 
c. Legalności uprawnień wszystkich innych organów w państwie. Albo 

d. Wyłączenie się z rozpatrywania tej sprawy i pozostawienie jej w gestii suwerena – 

Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
7. W związku z faktem, że wszyscy przedstawiciele Sądu Rejonowego w Pszczyna funkcjonują 

w sposób nielegalny/nieuprawniony (powołani zostali przez osoby nieuprawnione niemające 

niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych, funkcjonują na podstawie nielegalnego 

prawa i nie są w stanie wykazać, że jest inaczej) to zachodzi uzasadniona wątpliwość nie tylko, co do 

właściwości, ale również, co do niezależności, bezstronności i niezawisłości takiego sądu. Dlatego nie 

może on orzekać w sprawie, która ma bezpośredni wpływ na jego funkcjonowanie. 
 

Ponieważ to samo dotyczy wszystkich sądów (i wszystkich organów) w Polsce to zgodnie z art. 48 § 

1(1) i art. 49 Ustawy z dn. 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 

powinny one być wyłączone z rozpatrywania tego typu spraw, a ich rozwiązywanie powinno 

pozostawać w gestii suwerena – narodu sprawującego władzę w sposób bezpośredni Zwierzchnika 

Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 

Postanowienie jest dostępne publicznie:  

https://zawodowy-polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_31.05.2022.pdf 

Załącznik: Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności wraz z Pełnomocnictwem dostępne 

publicznie: ( https://zawodowy-polak.pl/BZ_Deklaracja_25.05.2021r.pdf ). 

W załączeniu: 
 

- Odpis mojego pisma z dn. 29.03.2022 r. 
 

Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości. 

Barbara, Urszula, Dorota z rodu Żabińska© 
(Własnoręczny podpis na oryginale i kopi.) 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej; 

- Tadeusz Cichocki tcichocki@tcichocki.pl 

- Urząd Skarbowy w Czechowice – Dziedzice - sekretariat.us.czechowice-dziedzice@mf.gov.pl 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_31.05.2022.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BZ_Deklaracja_25.05.2021r.pdf
mailto:tcichocki@tcichocki.pl
mailto:sekretariat.us.czechowice-dziedzice@mf.gov.pl
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- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl; 

cirpress@kprm.gov.pl; das@kprm.gov.pl; drm@kprm.gov.pl; centrum@kprm.gov.pl; 

sekretariat_wk@kprm.gov.pl; dsz@kprm.gov.pl; bf@kprm.gov.pl; 

- Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl; 

- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl; 

- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl; 

- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl; 

kwp@podlaska.policja.gov.pl; komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl; 

kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl; kpp@augustow.bk.policja.gov.pl; kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl; 

komendant.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl; kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl; 

kpp@kolno.bk.policja.gov.pl; komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl; 

kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl; komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl; kpp@wysokie- 

maz.bk.policja.gov.pl; kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl; redakcja@policja.waw.pl; bip@kujawsko- 

pomorska.policja.gov.pl; salatka.agata@lubuska.policja.gov.pl; bip@policja.katowice.pl; 

Artur.Bartkowiak@malopolska.policja.gov.pl; bip@lodzka.policja.gov.pl; redakcja_bip@warminsko- 

mazurska.policja.gov.pl; sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl; admin@szczecin.kwp.gov.pl; 

m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl; msiczek@mazowiecka.policja.gov.pl; 

bip@podkarpacka.policja.gov.pl; krzysztof.morzynski@wr.policja.gov.pl; 

- Sejm RP – listy@sejm.gov.pl; 

- Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl; 

- Trybunał Konstytucyjny – prezydialny@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl; 

skarga@trybunal.gov.pl; bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; iod@trybunal.gov.pl; 

- Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl; biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl; kpp@sn.pl; ba@sn.pl; 

rzecznik@sn.pl; k.michalowski@sn.pl; a.raczkowska@sn.pl; 

- NSA – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@nsa.gov.pl; izbafin@nsa.gov.pl; 

izbagosp@nsa.gov.pl; izbaadm@nsa.gov.pl; borzecznictwa@nsa.gov.pl; wpe@nsa.gov.pl; 

wag@nsa.gov.pl; 

- Trybunał Stanu – zojd@sn.pl; 
- Stowarzyszenie Sędziów Polskich - to.marczynski@gmail.com; biuro@iustitia.pl; 

iudex001@gmail.com; oddzial.gdansk@iustitia.pl; oddzial.slupsk@iustitia.pl; 

oddzial.szczecin@iustitia.pl; oddzial.zielonagora@iustitia.pl; pjurewicz3@gmail.com; 

oddzial.wroclaw@iustitia.pl; oddzial.swidnica@iustitia.pl; oddzial.opole@iustitia.pl; 

oddzial.katowice@iustitia.pl; oddzial.krakow@iustitia.pl; oddzial.nowysacz@iustitia.pl; 

oddzial.tarnow@iustitia.pl; oddzial.rzeszow@iustitia.pl; oddzial.przemysl@iustitia.pl; 

oddzial.lublin@iustitia.pl; oddzial.bialystok@iustitia.pl; oddzial.suwalki@iustitia.pl; 

oddzial.olsztyn@iustitia.pl; oddzial.elblag@iustitia.pl; oddzial.torun@iustitia.pl; 

oddzial.bydgoszcz@iustitia.pl; oddzial.poznan@iustitia.pl; oddzial.kalisz@iustitia.pl; 

oddzial.lodz@iustitia.pl; oddzial.piotrkow@iustitia.pl; oddzial.kielce@iustitia.pl; 

oddzial.tarnobrzeg@iustitia.pl; oddzial.radom@iustitia.pl; oddzial.lomza@iustitia.pl; 

oddzial.ostroleka@iustitia.pl; oddzial.plock@iustitia.pl; 

- MSWiA - kancelaria.glowna@mswia.gov.pl; sekretariat.daipm@mswia.gov.pl; 

sekretariat.dap@mswia.gov.pl; sekretariat.dbi@mswia.gov.pl; departament.budzetu@mswia.gov.pl; 

sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl; dkin.sekretariat@mswia.gov.pl; dks@mswia.gov.pl; 

obywatelstwo@mswia.gov.pl; dolizk@mswia.gov.pl; dpp.koordynacja@mswia.gov.pl; 

dep.prawny@mswia.gov.pl; sekretariat.dsm@mswia.gov.pl; sekretariat.dso@mswia.gov.pl; 

sekretariat.dt@mswia.gov.pl; sekretariat.dwrmnie@mswia.gov.pl; dz@mswia.gov.pl; 

waii@mswia.gov.pl; baf.sekretariat@mswia.gov.pl; bksio.sekretariat@mswia.gov.pl; 

biuroministra.BM@mswia.gov.pl; 

- ABW – poczta@abw.gov.pl; rzecznik@abw.gov.pl; 

- Kancelaria Prezydenta RP - listy@prezydent.pl; 

- Prokuratura Krajowa - biuro.podawcze@pk.gov.pl , glowna.komisja@ipn.gov.pl . 

- Prokuratura Okręgowa w Katowicach - sekretariat@katowice.po.gov.pl 

- Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej - sekretariat@bb.po.gov.pl 

- Ministerstwo zdrowia - kancelaria@mz.gov.pl , iod@mz.gov.pl , dep-pr@mz.gov.pl 

- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl 
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- UODO - kancelaria@uodo.gov.pl rzecznikprasowy@uodo.gov.pl , iod@uodo.gov.pl 

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - kancelaria@slaskie.pl , rzecznik@slaskie.pl 

- Śląski Urząd Wojewódzki - bok@katowice.uw.gov.pl 

- Starostwo Powiatowe - kancelaria@powiat.bielsko.pl 

- Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice - um@um.czechowice-dziedzice.pl , 

sekretariat@um.czechowice-dziedzice.pl , burmistrz@um.czechowice-dziedzice.pl , 

brm@um.czechowice-dziedzice.pl , usc@um.czechowice-dziedzice.pl , wzk@um.czechowice- 

dziedzice.pl , so@um.czechowice-dziedzice.pl . 

- Biuro UODO Cz-Dz - oid@um.czechowice-dziedzice.pl . 

- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl 

rzecznikkgp@policja.gov.pl kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl gabinet-kwp@ka.policja.gov.pl 

komendant@bielsko.ka.policja.gov.pl prewencja@bielsko.gov.pl rd@bielsko.ka.policja.gov.pl 

teleinformatyka@bielsko.ka.policja.gov.pl kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl 

czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl 

- Straż Miejska - sm@sm.czechowice-dziedzice.pl , iod@sm.czechowice-dziedzice.pl 

- Naczelny Sąd Administracyjny - informacje@nsa.gov.pl , prezesnsa@nsa.gov.pl 

- Sąd Najwyższy - ref.inf.publ@sn.pl , biuro.prasowe@sn.pl , sn@sn.pl 

- Sąd Okręgowy - informacja@bielsko-biala.so.gov.pl 

- Sąd Rejonowy - informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl 

- Sąd Rejonowy - informacja@pszczyna.sr.gov.pl 

- Stowarzyszenie Sędziów Polskich - prezes@iustitia.pl , rzecznikiustitia@gmail.com, 

oddzial.katowice@iustitia.pl 

- Kancelaria Komornicza - pszczyna1@komornik.pl 

- Poczta Polska S.A. - kontakt@poczta-polska.pl 

- Inne. 
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