
    Dot.: Pism (A-051-40/22) z dn. 04. kwietnia  2022 roku otrzymane  listem  poleconym  za  potwierdzeniem  odbioru 
w dn. 06.04.2022 roku, oraz ( Sygn. akt II W 237/22 ) z dnia 16 marca 2022 roku otrzymanego listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru w dniu 23 marca 2022 roku. 

   

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 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://tcichocki.pl/pobierz.htm . 
    

Przesłanie   w   w/w   piśmie (A-051-40/22)   znanych   mi   informacji   stanowiących   podstawę   wystosowania 
przeze  mnie w dn. 29.03.2022 r. pisma zatytułowanego „LIST OTWARTY” w żaden sposób nie może być traktowane, 
jako wyjaśnienie kwestii wiarygodności należycie ukonstytuowanego i niezawisłego Sądu Rejonowego w Nowym 
Targu dającego gwarancje procesowe uznane za niezbędne przez narody cywilizowane ani tym bardziej odpowiedzią 
na zawarte w nim „ŻĄDANIE” czy osoby zasiadające na stanowisku sędziowskim (NFSRNT) są należycie 
powołanymi sędziami mającymi niepodważalny mandat społeczny. 
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WSKAZUJĘ, CO NASTĘPUJE: 

1.    Podstawowym elementem niezbędnym do dokonania właściwej oceny przebiegu  każdego postępowania przed 
Sądem Rejonowym w Nowym Targu (dalej – NFSRNT) jest legalność uprawnień osoby, która takiej oceny 
dokonuje. 

2.     W związku z powyższym, treścią przedmiotowego pisma i zarysowaną powyżej ogólną sytuacją w Polsce oraz 
treścią art. 45.1 Konstytucji a także faktem, że pomimo wezwań żaden przedstawiciel NFSRNT nie uczynił tego 
do chwili obecnej, to pod rygorem nieważności przedmiotowych pism i całego postępowania oraz 
odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego - pozbawianie 
Polaków niepodległości (niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych) przed suwerenem - art. 8 
Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 2015 r. (dalej – DZW) ( 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf  ) lub przed legalnie 
funkcjonującymi (w przyszłości) sądami (m.in. art. 127 § 1 k.k.) wzywam Krystynę Morawa - Fryźlewicz  do 
wykazania suwerenowi w terminie tygodniowym od otrzymania pisma legalności posiadanych rzekomo 
uprawnień do pełnienia urzędu na stanowisku SSR, funkcji Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz 
prawa na podstawie, którego działa poprzez: 

2.1  Udokumentowanie powołania Krystyny Morawa - Fryźlewicz  do pełnienia urzędu na stanowisku SSR w 
NFSRNT. 

2.2  Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanego mandatu 
społecznego osoby, która pełniąc obowiązki Prezydenta RP powołała Krystynę Morawa - Fryźlewicz  do 
pełnienia urzędu na stanowisku SSR w NFSRNT. 

2.3     Udokumentowanie powierzenia Krystynie Morawa - Fryźlewicz funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym      
Targu. 

2.4  Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanego mandatu 
społecznego osoby, która pełniąc obowiązki Prezydenta RP powołała osobę Krystynę Morawa – Fryźlewicz (na 
podstawie art. 55 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz. U. 2019.0.52) 
do pełnienia urzędu na stanowisku SSR.!!!!!! 

2.5  Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanego mandatu 
społecznego osoby, która pełniąc obowiązki Ministra Sprawiedliwości powołała Prezesa Sądu Rejonowego w 
Nowym Targu.

2.6  Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanych mandatów 
społecznych osób, które pełniąc funkcje w organach prawotwórczych ustanowiły/wydały prawo na podstawie, 
którego działa Sąd Rejonowy w Nowym Targu.

Zwracam uwagę na fakt, że osoba powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim przez osobę 
nieuprawnioną - inną niż faktyczny przedstawiciel narodu na urząd Prezydenta RP – nieposiadającą niepodważalnie 
udokumentowanego mandatu społecznego (art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW) nie jest sędzią w rozumieniu art. 55 § 1 
Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 179 Konstytucji RP - Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.  

Informuję, że strony postępowania nie mają obowiązku prawnego udzielać jakichkolwiek informacji osobom 
nieuprawnionym i stosować się do ich zarządzeń, decyzji, …. Z kolei osoby nieuprawnione nie mają prawa do 
prowadzania postępowania, wydawania nakazów, postanowień, ….  
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Wyłącznie po ewentualnym wykazaniu suwerenowi legalności posiadanych rzekomo uprawnień i przepisów prawa 
przez sygnatariusza przedmiotowego pisma i wszystkie inne osoby zaangażowane w postępowanie będzie można 
przejść do kolejnego etapu dokonania rzetelnej, szczegółowej, merytorycznej oceny jego przeprowadzenia. 

W związku z powyższym treść mojego pisma z dn. 25.03.2022 r. ( 
https://www.zawodowy-polak.pl/MM-postanowienie_25.03.2022.pdf ) jest nadal aktualna i ma moc wiążącą.

INFORMUJĘ PONADTO I OSTRZEGAM, ŻE: 

Zarówno nielegalne sprawowanie władzy (w tym sądowniczej) jak i kolaborowanie z nią wypełnia znamiona 
przestępstwa/zbrodni - zamachu stanu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego - art. 127. § 1 Kodeksu 
karnego: „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą 
konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność 
zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 
lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”. Zapis ten, choć 
ustanowiony nielegalnie to zgodny jest z polską racją stanu/polskim interesem narodowym i z tego powodu – 
powszechnie obowiązujący do czasu zweryfikowania prawa przez legalne organa władzy w RP.

Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do utrwalania nielegalnej 
władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami finansowymi, … jest pozbawianiem Polski i 
Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek np. 
politycznych.

Kontynuowanie funkcjonowania nielegalnych organów w państwie na bazie nielegalnego prawa, łamanie przez 
uzurpatorów jego nielicznych zapisów zgodnych z polską racją stanu/polskim interesem narodowym, nieustanne 
ignorowanie woli zwierzchnika władzy w RP, zadłużanie państwa, okradanie narodu poprzez ściąganie 
kontrybucji/haraczu i roztrwonienie majątku narodowego, ułomny wymiar sprawiedliwości, …, sprawią, że 
zakonspirowane, stopniowe, systematyczne, sukcesywne i konsekwentne, fizyczne eliminowanie osób 
działających na szkodę Polski i Polaków będzie zgodne z prawem i uzasadnione brakiem innej alternatywy!   
 
Każdy, kto podporządkowuje się oszustom/hipokrytom podającym się za legalną władzę i ich kolaborantom oraz 
nielegalnemu prawu, bardzo często niesprawiedliwemu, bo niezgodnemu z polską racją stanu/polskim interesem 
narodowym ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją (utrata niepodległości i 
suwerenności, niesprawiedliwie zróżnicowany poziom życia, niesprawiedliwe wyroki sądowe, …,). Toteż, jeżeli 
oszuści i ich kolaboranci nie zechcą dobrowolnie zaniechać tego procederu, to Polacy będą przez nich zmuszeni 
do ich stopniowego eliminowania (art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP)! 

Odpowiedzialność karną i moralną za ewentualny przelew krwi ponosić będą osoby nielegalnie pełniący swoje 
funkcje w organach władzy/administracji publicznej i ich kolaboranci! 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                                                                                  ©Mateusz. z rodu Miczołek 
                                                                                                                                                  własnoręczny podpis na oryginale i kopii.

Pismo dokument - dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/MM-NFSRNT-pismo_08.04.2022r.pdf

W załączeniu:

 - Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie strona 5.
 - Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności / Pełnomocnictwo dostępne publicznie;
   https://www.zawodowy-polak.pl/MM-Deklaracja_16.05.2021r.pdf
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 - Pismo do Nielegalnie Funkcjonującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Proklamacja Przejęcia Władzy przez Naród Polski.
 - Dekret Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Deklaracja wysłana listem poleconym za                         
   potwierdzeniem odbioru w dniu 05.08.2020r. do:
 1. Małgorzata Manowska Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.
 2. Andrzej Duda Kancelaria Prezydenta RP.
 3. Mateusz Morawiecki Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 4. Mariusz Kamiński Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Łukasz Szumowski Minister Zdrowia.
 6. Jarosław Jan Pinkas Główny Inspektor Sanitarny.
 7. Mateusz Wójcik Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowym Sączu.
 8. Krzysztof Dymura Komenda Główna Policji.
 9. Jarosław Szymczyk Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.
 -  Kopia potwierdzeń nadań i odbiorów do w/w osób.
 
  Do wiadomości: 

 - Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej; 
 - Inne. 
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