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Moja odpowiedź na list. 

 

 

Panie Jacku!  

NIE! Nie chcę Ojczyzny Polaków „w wojnie bratobójczej pogrążyć”! Dowodów na to nie 

brakuje, bo od wielu lat próbuję POKOJOWYMI (!) metodami doprowadzić do tego, aby 

Polacy mogli w końcu poczuć, że żyją w swojej Ojczyźnie! 

Nie widzi pan wroga Polaków? Nie widzi pan tego, że od bardzo długiego czasu władzę w 

Polsce w podstępny, nielegalny sposób sprawują obłudni, polskojęzyczni, często posługujący 

się fałszywymi nazwiskami i życiorysami uzurpatorzy, oszuści, hipokryci? Nie widzi pan 

tego, że zniewalają Polaków – Zwierzchnika Władzy w Polsce, że wmawiają im, że ich 

wybrali, ale nie są w stanie tego udowodnić, że nie chcą zrezygnować z władzy, mimo, że nie 

posiadają niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych? Nie widzi pan 

całkowitego ignorowania strajków, petycji, protestów, …? Nie widzi pan tego, że niebo 

zamiast chmurami pokryte jest chemikaliami, że zmusza się ludzi do szczepień, że uśmierca 

się zdrowe świnie pod pretekstem wirusa, że wbrew woli Polaków ściąga się do Polski obce 

wojska, że kolejne firmy przekazuje się za bezcen w obce ręce, że Polacy na każdym kroku 

okradani są kontrybucją/haraczami, (bo podatki mogą ściągać jedynie legalne organa na 

podstawie legalnego prawa i dla dobra wspólnego Polaków), że polscy emeryci przymierają 

głodem a ukradzione Polakom pieniądze przeznaczane są dla banderowców i wysyła do i sra 

Ela na emerytury dla żydów oraz premie „Ministrów”, „Posłów”, …? Nie słyszał pan o 

przypadkach samo podpaleń i statystykach samobójstw Polaków o dzieleniu narodu na różne 

sposoby m.in. poprzez zmuszanie do emigracji zarobkowej. Nie słyszał pan o wszędobylskiej 

obłudzie i hipokryzji nielegalnie rządzących oszustów i uzurpatorów? Czy w Polsce naprawdę 

nie przybywa islamistów, ukraińców, żydów? Można byłoby jeszcze bardzo długo wymieniać 

rzeczy, których pan nie widzi lub co bardziej prawdopodobne udaje, że nie widzi. 
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Niewypowiedziana, podstępna, zakamuflowana wojna od dawna „pożera” Polaków i zniewala 

Polskę! NAJWYŻSZY CZAS ZACZĄĆ SIĘ BRONIĆ PRZED NIEUSTĘPLIWYM, 

PODSTĘPNYM, KAMUFLUJĄCYM SIĘ WROGIEM – PAZERNYMI SZUBRAWCAMI I 

OBŁUDNYMI UZURPATORAMI! NAJLEPSZĄ FORMĄ OBRONY JEST 

PRZYSTĄPIENIE DO WYPRZEDZAJĄCYCH ATAKÓW!  

Do tego nawołuję, bo jest źle i co raz gorzej a wróg nic sobie nierobi z pokojowych inicjatyw, 

bo nie chcę Polin tylko POLSKI, bo nie chcę być we własnej Ojczyźnie niewolnikiem, bo nie 

godzę się, aby władzę w mojej Ojczyźnie sprawowali nielegalnie oszuści!!! 

Zasada „Bóg – Honor – Ojczyzna” doprowadziła Polaków do obecnej sytuacji - nad skraj 

przepaści!!! Najwyższy czas zmienić zasadę!!! Najwyższy czas kierować się zdrowym 

rozsądkiem, interesem Polaków i Polski!!! 

Pan Chudek jest prostym człowiekiem – sam to przyznaje. Ma on jednak nad panem taką 

przewagę, że potrafi dostrzec zagrożenie i wroga, którego pan nie widzi. Nie potrafi pisać 

książek a często prostego zdania sklecić, ale Polskę i prawdę nosi w sercu, czego u pana 

jednak nie ma. Wolę otaczać się takimi ludźmi niż uważającymi się za intelektualistów i 

nazywających się „prawdziwymi Polakami”, którzy nie wiedzą, co to prawda, honor, 

sprawiedliwość, wolność, … mimo że dużo o nich mówią i piszą. 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 

 

 

 

 

 

 

 

 


