Kawęczynek 21.06.2017

Krzysztof Chudek
Kawęczyn 27a
05-520 Konstancin Jeziorna
„Sad okręgowy w Warszawie”
X wydział karny odwoławczy
Al. Solidarności 127

Syg .akt X Kz 604/17
Wniosek formalny

Niniejszym wnoszę o formalne ( na piśmie) wykazanie :

1. legalnych uprawnień osoby: Piotr Bojarczuk podającej się za sędziego sądu
okręgowego w Warszawie , kto i na jakiej legalnej podstawie wydał takowe
uprawnienia do wydawania wyroków ,orzeczeń ,postanowień ,zakazów , nakazów
innym osobom w tym mnie reprezentującym Naród Polski ( Lechitów ).
2. Legalności instytucji o nazwie „Sąd okręgowy w Warszawie” t.j. jednoznacznych
dowodów że instytucja i jej pracownicy działają w interesie dla dobra Narodu
Polskiego stosująca zapisy „prawa” zgodnego z polska racja stanu i polskim
interesem narodowym .
3. Legalności zapisów „prawa” w ramach którego funkcjonują wszystkie organa
ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ich zgodności z polska racją stanu i
polskim interesem narodowym .
4. Treści , daty przysięgi składanej / wymaganej do wykonywania zawodu sędziego
sądu okręgowego i komu /czemu składanej , oraz legitymacji przez kogo i kiedy
wydanej .

Wskazuję co następuje :
Po wskazaniu powyższych wydanie orzeczenia zgodnego z polską racja stanu opierając się
wyłącznie o uprzednio udowodnione, powszechnie obowiązujące Legalne Prawo zgodne z
polską racja stanu i interesem Polek i Polaków mieszkańców naszej Ojczyzny ( Polski /
Lechii )… Oraz na podstawie którego można będzie dalej budować szczerość / moralność i
przyszłość dla potomnych ,nie popełniając błędów przeszłości która pochłonęła i pochłania życia
innych ogłupianych złymi szkodzącymi decyzjami / nakazami /zakazami / postawieniami /
wyrokami / orzeczeniami wydawanymi przez osoby do tego nieuprawnione …
1. Zgodnie z prawem naturalnym, art. 4.1 i art. 4.2 Konstytucji RP od dn. 02.11.2014 r. władzę w
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje bezpośrednio jej zwierzchnik - suweren – Naród Polski
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf ).
2. „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej
zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.” (art. 45. 1 Konstytucji RP).
Właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, to z całą pewnością taki, który
reprezentowany jest przez uprawnione osoby i funkcjonuje na podstawie i w granicach legalnego
prawa – zasada legalizmu (praworządności) – art. 7 Konstytucji RP.
3. Do czasu przedstawienia suwerenowi - zwierzchnikowi władzy ustawodawczej, wykonawczej i
sądowniczej dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że:
a. Wszyscy przedstawiciele Sądu okręgowego w Warszawie mianowani/powołani zostali przez
uprawnione osoby na podstawie legalnego (ustanowionego przez osoby wyłonione w sposób
niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej)
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf ) oraz
powszechnie obowiązującego prawa (zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym).
b. W/w osoby orzekają/funkcjonują na podstawie i w granicach legalnego oraz powszechnie
obowiązującego prawa. Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania Sądu okręgowego w
Warszawie za legalnie funkcjonujący organ wymiaru sprawiedliwości w RP. Wszelkie wyroki,
postanowienia, decyzje, zarządzenia, nakazy, … wydawane przez nielegalnie funkcjonujące
organa wymiaru sprawiedliwości są nielegalne - nieobowiązujące.
c. Legalności uprawnień wszystkich przedstawicieli sądu. d. Faktu funkcjonowania wszystkich
przedstawicieli sądu na podstawie i w granicach legalnego oraz powszechnie obowiązującego
prawa.
Informuję ponadto, 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, …,). Oszuści i ich kolaboranci nie zrezygnowali dobrowolnie w wyznaczonym do
dn. 31 maja 2017 r. terminie z procederu nielegalnego sprawowania władzy. W tej sytuacji
Polacy są przez nich zmuszani 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!
Dodatkowo informuję :
Z uwagi na mój status wolnego człowieka, życie moje jest chronione przez jedyne prawo
opisujące równość społeczną, a tym samym wolność.
Jest nim prawo naturalne, gwarantujące :
A. Prawo do życia
B. Prawo do własności
C. Wolność osobistą
D. Zakaz tortur
E. Wolność od niewoli ( prawo do samoposiadania )
F. Prawo do owoców pracy.
Opis tych praw brzmi jasno i klarownie (w porównaniu z bełkotem prawa stanowionego) :
1. Nie krzywdź innych
2. Nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie

Z uwagi na prześladowanie mojej osoby, przez fałszywe prawo stanowione i towarzyszące mu
kodeksy oraz stojące za nim osoby chore psychiczne, objawiające psychopatię, manie
prześladowczą, manie wielkości i psychozę maniakalno - depresyjną, spowodowaną strachem
przed utratą nieistniejącej władzy, pieniędzy i praw, które gwałcą idee równości, a tym samym
idee wolności, odmawiam udziału w wymyślonej grze, odbierającej mi prawa naturalne.
Wszystko to łamie prawa człowieka, i zasady prawa naturalnego.
Odmawiam dalszego uczestnictwa w grze do, której państwo, zmuszają moją osobę, i każdego
innego wolnego człowieka, pragnąc zachować monopol władzy, przyznającej nielegalne licencje
będące formą zakupu praw naturalnych.
Pod tym adresem, nie mieszka wymyślona osoba prawna, niewolnik, awatar ... , mogący
utrzymywać pasożyta władzy, którego nazwisko według prawa morskiego zapisywane jest na
potrzeby Capitis deminutio maxima (dosł. największe umniejszenie osobowości) dużymi literami.
Dużymi literami zapisuje się istoty fikcyjne, takie jak nazwy firm lub osób martwych.
Jako żywa i świadoma swych praw osoba, nie będąca własnością państwa handlowego,
posiadająca prawo do posiadania owoców mojej pracy, odmawiam uczestnictwa w próbie
opodatkowania mojej własności co jest niezgodne z prawem naturalnym.
Na podstawie prawa naturalnego, podstawowych praw człowieka odmawiam dalszej gry.
Z uwagi na podpunkt B prawa naturalnego, roszczenia urzędu są fałszywe i nielogiczne, co
znamionuje popełnienia przestępstwa sprzecznego z podpunktami A, E, F tego samego prawa
naturalnego. W języku urzędowym, oznacza to wymuszenie sprzecznymi z prawami człowieka.
Nielogiczne prawo przestaje być prawem, a zaczyna być przestępstwem, naruszającym prawo do
wolności i posiadania.

Osoba wolna ,człowiek nie niewolnik urojeń innych człekopodobnych
Krzysztof Chudek z rodziny Chudek

Do wiadomości Naród Polski - Polacy i Polki …

