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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY 
Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji 

D187 2021 03 12 Kraków dnia 12 marca 2021r. 

Wnosząca Petycję w imieniu swoim i Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego: 
Teresa Garland, Ul . Żwirki i Wigury 13A, skr. Poczt.88, 32-050 Skawina. Tel. 697357009, mail: 
teresagarlandartist@protonmail.ch. RODO: Wyrażam zgodę na publiczne ujawnienie danych koniecznych do realizacji 
Petycji oraz pilne zamieszczenie Petycji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Petycja - Ust Otwarty 
do Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie obostrzeń dot. Covida 

Dotyczy: Wezwania Wojewody ŚWIĘTOKRZYSKEEGO do respektowania Praw Człowieka oraz przywrócenia swobód 
obywatelskich zanegowanych mieszkańcom Województwa Świętokrzyskiego przez politykę rządu w związku z Covidem. 

Sz.P. Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski, Kielce 
Szanowny Panie Wojewodo 
Nawiązując do odbywających się już od zeszłego 2020r. na terenie całej Polski protestów SUWERENÓW, dotyczących 
obostrzeń ws zastopowania tzw. lockdownu wprowadzonego z powodu koronawirusa (Covida-19) oraz wprowadzonego przez 
rząd drakońskiego reżimu sanitarnego, informujemy że są już dowody na to że pandemia covidowa jest oszustwem: naukowe 
dowody książkowe („Fałszywa Pandemia" T . l i 2 Praca zbiorowa autorstwa naukowych ekspertów medycznych oraz „Zapis 
zarazy" autor: W.Sumliński, T.Budzyński) oraz wypowiedzi lekarzy i ekspertów podczas konferencji naukowej lekarzy z dnia 
27 lutego 202Ir. w Krakowie ws. Covida. W celu zapoznania się ze stanem faktycznym załączamy linki do konferencji na 
końcu petycji. 

Wprowadzone przez rząd obostrzenia, w tym drastyczne ograniczenie Polakom dostępu do opieki zdrowotnej, ustawowe 
zmuszanie przedsiębiorców do zamykania działalności gospodarczej oraz bezpodstawny reżim sanitarny - czyU przede 
wszystkim obowiązek noszenia masek, które jak dowodzą badania naukowe - nie chronią przed koronawirusem, 
spowodowały w 2020r. ponadnormatywną śmierć dziesiątek tysięcy Polaków, zrujnowały przedsiębiorców, a miliony 
obywateh polskich zostało pozbawionych dochodów i perspektyw do dalszego życia. Taki stan permanentnej Zbrodni 
Ludobójstwa na Narodzie Polskim utrzymuje się nadal. 

Z perspektywy roku czasu istnienia permanentnego stanu fikcyjnego „zagrożenia" zarazą Covida, w wyniku wprowadzonych 
obostrzeń, nie ma co do tego już żadnych wątpliwości, iż na terenie Polski pod pretekstem tzw. „pandemii" Koronawirusa -
odbywa się przeprowadzana przez rząd na Narodzie Polskim zbrodnia ludobójstwa. Każdy, kfo w tej zbrodni uczestniczy, kto 
ją popiera i w ramach tzw. „prawa" dopuszcza do dalszego istnienia takiego stanu w wyniku którego dobrostan duchowy, 
moralny, majątkowy i życie narodu uległy całkowitemu zniszczeniu, powinien liczyć się z konsekwencjami swoich działań. 
Dla zbrodni przeciwko ludzkości i dla zbrodni ludobójstwa nie ma przedawnień. Dla zbrodni ludobójstwa nie ma immunitetu. 

PUNKT 1. Żądamy by w trybie natychmiastowym, t j . do 7 dni, zostały zniesione na terenie Województwa Świętokrzyskiego, 
wszelkie wprowadzone przez rząd zakazy, restrykcje, obostrzenia i ograniczenia związane z koronawirusem. Piszemy do Pana 
jako do tego człowieka, który jest odpowiedzialny z ramienia rządu za region ŚWIĘTOKRZYSKI. Nie może Pan realizować 
praw godzących w godność i wolność człowieka. Nie może Pan realizować praw opartych na kłamstwie. Nie może Pan 
realizować praw, które są niezgodne z Naturalnymi Prawami Człowieka, które są niezgodne z podstawowymi swobodami 
obywatelskimi zagwarantowanymi nam w Konstytucji oraz z zasadami demokratycznego państwa prawa. Nie może Pan 
realizować zbrodniczej polityki rządu! Jako świadomi obywatele nie możemy na to pozwolić. 

PUNKT 2. Żądamy by w trybie natychmiastowym, t j . do 7 dni, zostały zamknięte na terenie Województwa Świętokrzyskiego 
wszystkie szpitale jednoimienne czyli te które były przeznaczone do leczenia Koronawirusa (Covida-19). Następnie żądamy 
zmieszczenia przy wejściu do każdego z tych szpitali dwóch tabUc: po lewej stronie wejścia ma się znajdować tablica z 
wykazem nazwisk i imion wszystkich członków personelu którzy pracowali tam od marca 2020r. do chwili obecnej t j . do 
marca 202Ir. a po prawej stronie żądamy zamieszczenia tablic z wykazem nazwisk i imion wszystkich osób które w okresie 
pandemicznym, w tym szpitalu zmarły, z wyszczególnieniem tych którzy zostali poddani kremacji. Żądamy ustanowienia 
przy każdym szpitalu jednoimiennym specjalnej komisji śledczej nadzorowanej przez Kanclerza Sprawiedliwości oraz przez 
Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, która zweryfikuje historię leczenia każdego 
zmarłego tam pacjenta w okresie pandemicznym. Żądamy by po zamknięciu tych szpitali, te szpitale zostały w trybie pilnym 
przekazane nieodpłatnie siostrom zakonnym w celu szybkiego omodlenia przez nie tych miejsc Covidowej kaźni Polaków i 
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Polokaustu, a następnie żądamy NATYCHMIASTOWEGO przekształcenia tych szpitali w szpitale ogólne SOR-u pod 
wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pod zarządem sióstr zakonnych. 

Szanowny Panie Wojewodo, Racja Stanu Postanowień Konstytucji RP obliguje Pana bezwzględnie. Proszę pamiętać że jest 
Pan odpowiedzialny za dalsze życie lub śmierć kolejnych tysięcy mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego - czy to w 
wyniku choćby braku dostępu bądź ograniczenia do opieki zdrowotnej, jak i w wyniku podwyższonego wskaźnika 
samobójstw wśród ludności spowodowanego takim urządzeniem życia zbiorowego, który jest niezgodny z naturą człowieka, z 
celem życia człowieka na Ziemi i nie ma nic wspólnego z ochroną zdrowia czy życia Polaków oraz z ochroną człowieka jako 
samodzielnego, autonomicznego, osobowego bytu. 

Został Pan przez nas poinformowany nt. rzeczywistego stanu faktycznego. Posiada Pan już teraz wiedzę oraz ma Pan 
wszelkie podstawy prawne do tego by w trybie natychmiastowym zadziałać. Przy podejmowaniu przez Pana decyzji - ma Pan 
prawo oprzeć tę decyzję na: Konstytucyjnych Prawach Obywatelskich, na Prawie Naturalnym wynikającym z art. 30 
Konstytucji oraz na obowiązujących na terenie Polski zasadach prawnych cywilizacji łacińskiej. 

Dalsze uchylanie się Pana Wojewody od działań stopujących stan permanentnego ludobójstwa na Narodzie Polskim, nie może 
być już oceniany tylko pod względem formalnym i proceduralnym t j . - że działa Pan zgodnie z prawem w świetle 
tzw."prawa". Proszę się zapoznać z aktami norymberskimi i w jaki sposób zostali osądzeni i skazani ci, którzy mordując ludzi 
- działali zgodnie z prawem I za to zostali skazani, bo prawo, które oni egzekwowali, w rzeczywistości nie było 
prawem, lecz aktami przemocy prawnej i bezprawia nazywanego prawem. 

W załączeniu dwa pełnomocnictwa do złożenia petycji od Panów: Marka Krasnopolskiego oraz Piotra Smolany oraz linki do 
konferencji: 
https://www.youtube.com/watch?v=KBblocuNATc https://www.youtube.com/watch?v=QL8k3epOwJ8 
https://www.voutube.com/watch ?v=fvG-AhwfgBO https://www.youtube.com/watch?v=cdX-JIdfONU 
https://www .youtulxi.com/watch ?v=JWfgBMLYiq8 https://www.youtube.com/watch7vgZit6RVY8hCO 
https://www.youtube.com/watch7vglcjAXCWoOHE 

z wyrazami szacunku 

Teresa Garland 
Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 
tel. 697 357 009 
Marek Krasnopolski, Kanclerz Sprawiedliwości i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 
Piotr Smolana, były Poseł na Sejm, Komisarz Główny i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 
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Teresa Garland - petycja do Wojewody o zniesienie obostrzeń dot. Covida 

lnviato: venerdi, 12 marżo 2021 10:42 

Da: Teresa Garland teresagarlandartist@protonmail.ch 

A: wojewoda@kielce.uw.gov.pl wojewoda@klelce.uw.gov.pl 

CC: rzecznlk@ki.policja.gov.pl rzecznik@ki.policja.gov.pl, wiadomosci@tvp.pl wiadomosci@tvp.pl, centrumprasowe@pap.pl 
centrumprasowe@pap.pl, marek.krasnopolski@wp.pf marek.krasnopolski@wp.pl, piotr_smolana@o2.pl 
piotr smolana@o2.Dl. mafawiknfffiiio r>i r«!ił-. , . . ii ,~/n ._o piotr_smolana@o2.pl, mafawlkp@o2.pl mafawlkp@o2.pi 
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Wnosząca Petycję w imieniu swoim i Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polsi<lego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego: Teresa Garland, Ul. Żwirld i Wigury 13A, skr. Poczt.88, 32-050 
Skawina. Tel. 697357009, mail: teresaaarlandartistcąiprotonmail.ch. RODO; Wyrażam zgodę na publiczne ujawnienie danych koniecznych do realizacji Petycji oraz pilne zamieszczenie Petycji w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 

Petycja - Ust Otwarty 

do Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie obostrzeń dot. Covida 

Dotyczy: Wezwania Wojewody ŚWIĘTOKRZYSKIIEGO do respektowania Praw Człowieka oraz przywrócenia swobód obywatelskich zanegowanych mieszkańcom Województwa 
Świętokrzyskiego przez politykę rządu w związku z Covidem. 

Sz.P. Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski, Kielce 

Szanowny Panie Wojewodo 

Nawiązując do odbywających się już od zeszłego 2020r. na terenie całej Polski protestów SUWERENÓW, dotyczących obostrzeń ws zastopowania tzw. iockdownu wprowadzonego z powodu 
koronawirusa (Covida-19) oraz wprowadzonego przez rząd drakońskiego reżimu sanitamego, inlomnujemy że są już dowody na to że pandemia covidowa jest oszustwem: naukowe dowody 
książkowe {.Fałszywa Pandemia" T.1 i 2 Praca zbiorowa autorstwa naukowych ekspertów medycznych oraz .Zapis zarazy" autor: W.Sumliński, T.Budzynski) oraz wypowiedzi lekarzy i ekspertów 
podczas konferencji naukowej lekarzy z dnia 27 lutego 2021r. w Krakowie ws. Covida. W celu zapoznania się ze stanem faktycznym załączamy linki do konferencji na końcu petycji. 

Wprowadzone przez rząd obostrzenia, w tym drastyczne ograniczenie Polakom dostępu do opieki zdrowotnej, ustawowe zmuszanie przedsiębiorców do zamykania działalności gospodarczej 
oraz bezpodstawny reżim sanitarny - czyli przede wszystkim obowiązek noszenia masek, które jak dowodzą badania naukowe - nie chronią przed koronawirusem, spowodowały w 2020r. 
ponadnormatywną śmierć dziesiątek tysięcy Polaków, zrujnowały przedsiębiorców, a miliony obywateli polskich zostało pozbawionych dochodów i perspektyw do dalszego życia. Taki stan 
pennanenlnej Zbrodni Ludobójstwa na Narodzie Polskim utrzymuje się nadał. 

Z perspektywy roku czasu istnienia permanentnego stanu fikcyjnego „zagrożenia" zarazą Covida, w wyniku wprowadzonych obostrzeń, nie ma co do tego już żadnych wątpliwości, iż na terenie 
Polski pod pretekstem tzw. .pandemii" Koronawirusa - odbywa się przeprowadzana przez rząd na Narodzie Polskim zbrodnia ludobójstwa. Każdy, kto w tej zbrodni uczestniczy, kto ją popiera i w 
ramach tzw. „prawa" dopuszcza do dalszego istnienia takiego stanu w wyniku którego dobrostan duchowy, moralny, majątkowy i życie narodu uległy całkowitemu zniszczeniu, powinien liczyć się 
z konsekwencjami swoich działań. Dla zbrodni przeciwko ludzkości I dla zbrodni ludobójstwa nie ma przedawnień. Dla zbrodni ludobójstwa nie ma immunitetu. 

PUNKT 1. Żądamy by w trybie natychmiastowym, tj. do 7 dni, zostały zniesione na terenie Województwa Świętokrzyskiego, wszelkie wprowadzone przez rząd zakazy, restrykcje, obostrzenia i 
ograniczenia związane z koronawirusem. Piszemy do Pana jako do tego człowieka, który jest odpowiedzialny z ramienia rządu za region ŚWIĘTOKRZYSKI. Nie może Pan realizować praw 
godzących w godność i wolność człowieka. Nie może Pan realizować praw opartych na kłamstwie. Nie może Pan realizować praw, które są niezgodne z Naturalnymi Prawami Człowieka, które 
są niezgodne z podstawowymi swobodami obywatelskimi zagwarantowanymi nam w Konstytucji oraz z zasadami demokratycznego paristwa prawa. Nie może Pan realizować zbrodniczej 
polityki rządul Jako świadomi obywatele nie możemy na to pozwolić. 

PUNłCr 2. Żądamy by w trybie natychmiastowym, tj. do 7 dni, zostały zamknięte na terenie Województwa Świętokrzyskiego wszystkie szpitale jednoimienne czyli te które były przeznaczone do 
leczenia Koronawirusa (Covida-19). Następnie żądamy zmieszczenia przy wejściu do każdego z tych szpitali dwóch tablic: po lewej stronie wejścia ma się znajdować tablica z wykazem nazwisk i 
imion wszystkich członków personelu którzy pracowali tam od marca 2020r. do chwili obecnej tj. do marca 2021 r. a po prawej stronie żądamy zamieszczenia tablic z wykazem nazwisk i imion 
wszystkich osób które w okresie pandemicznym, w tym szpitalu zmarły, z wyszczególnieniem tych którzy zostali poddani kremacji. Żądamy ustanowienia przy każdym szpitalu jednoimiennym 
specjalnej komisji śledczej nadzorowanej przez Kanclerza Sprawiedliwości oraz przez Tymczasową Radę Stanu l̂ iarodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, która zweryfikuje historię 
leczenia każdego zmarłego tam pacjenta w okresie pandemicznym. Żądamy by po zamknięciu tych szpitali, te szpitale zostały w trybie pilnym przekazane nieodpłatnie siostrom zakonnym w celu 
szybkiego omodlenia przez nie tych miejsc Covidowej każni Polaków i Polokaustu, a następnie żądamy NATYCHfi/IIASTOWEGO przekształcenia tych szpitali w szpitale ogólne SOR-u pod 
wezwaniem l̂ ^atki Bożej Nieustającej Pomocy, pod zarządem sióstr zakonnych. 
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Inviati I teresagarlandaitist@protonmail.ch I ProtonMail https://mail.protonmail.com/sent/0iNuBeoR_yVbqmt_z3IkaUh-gYhx., 

Szanowny Panie Wojewodo, Racja Stanu Postanowień Konstytucji RP obliguje Pana bezwzgiędnie. Proszę pamiętać że jest Pan odpowiedzialny za daisze życie iub śmierć l̂ olejnych tysięcy 
mieszl<ańców Województwa Świętol<rzyskiego - czy to w wynil(u choćby braku dostępu bądź ograniczenia do opieki zdrowotnej, jak i w wyniku podwyższonego wskaźnika samobójstw wśród 
ludności spowodowanego takim urządzeniem życia zbiorowego, który jest niezgodny z naturą człowieka, z celem życia człowieka na Ziemi i nie ma nic wspólnego z ochroną zdrowia ozy życia 
Polaków oraz z octironą człowieka jako samodzielnego, autonomicznego, osobowego bytu. 

Został Pan przez nas poinformowany nt. rzeczywistego stanu faktycznego. Posiada Pan już teraz wiedzę oraz ma Pan wszelkie podstawy prawne do tego by w trybie natychmiastowym 
zadziałać. Przy podejmowaniu przez Pana decyzji - ma Pan prawo oprzeć tę decyzję na: Konstytucyjnych Prawach Obywatelskich, na Prawie Naturalnym wynikającym z art. 30 Konstytucji oraz 
na obowiązujących na terenie Polski zasadach prawnych cywilizacji łacińskiej. 

Dalsze uchylanie się Pana Wojewody od działań stopujących stan permanentnego ludobójstwa na Narodzie Polskim, nie może być już oceniany tylko pod względem formalnym i proceduralnym 
tj. - że działa Pan zgodnie z prawem w świetle tzw-prawa". Proszę się zapoznać z aktami norymberskimi i w jaki sposób zostali osądzeni i skazani ci, którzy mordując ludzi - działali zgodnie z 
P'^"®'^ ' ' ° ^^^^n'' bo prawo, które oni egzekwowali, w rzeczywistości nie było prawem, lecz aktami przemocy prawnej i bezprawia nazywanego prawem. 

W załączeniu dwa pełnomocnictwa do złożenia petycji od Panów: Marka Krasnopolskiego oraz Piotra Smolany oraz linki do konferencji: 

https://www.vQutube.CQm/walch ?v=KBI]|QciiNATc https irAvww.voutube.com/watch?v=ni-Sk.'̂ epOw.lH 

https://www.youlube.com/walch?v»fvG-AhwlqBO https://www.vou1ube.com/watch?v=cdX-JldfnNll 

httDs://www.voutube.com/watch?v=JWfQBMLYiq8 https ://www.voutube.com/watch?v=Z|t6RVY8hC0 

z wyrazami szacunku 

7/5J /// i<^U^-

Teresa Garland 

Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego tei. 697 357 009 

Marek Krasnopolski, Kanclerz Sprawiedliwości i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

Piotr Smolana, były Poseł na Sejm, Komisarz Główny i Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

Sent with ProtonMail Secure Email. 
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