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Dobra wiadomość dla Polaków...

W dniu 12.07.2017 zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000686478 federację
(związek stowarzyszeń) Trybunał Narodowy.
Nie jest to nieformalny, Społeczny Trybunał Narodowy i nie będzie się zajmował zamierzchłą przeszłością, czyli
ﬁkcją działań. Wiedziano, że zmierza się do utworzenia Trybunału Narodowego, czystego ruchu społecznego i
dlatego próbowano ukraść nazwę, motto i zasady. Tzw. Społeczny Trybunał Narodowy to wystrzelona grupka
profesorków krakowskich, do kreowania infamii dla dawno zmarłych, komunistycznych sędziów, czyli do otwierania
zmurszałych trumien. Chcieli ukraść trzy w jednym. Nazwę TK, program KPN-Niezłomni Adama Słomki i zasady
infamii Sejmu Walnego Wojciecha Leszczyńskiego.
Jedyną przewagą nad nami jest propaganda medialna, goebbelsowski PR.

Trybunał Narodowy, to federacja (związek stowarzyszeń) i czysty ruch społeczny. Organizacja prawnoczłowiecza.

Ruszamy do boju. Przywracamy państwo obywatelom i uruchamiamy sąd nad sędziami. Musimy wprowadzić ławy
przysięgłych i obniżyć zarobki sędziom. Będą sami zrzekać się „posługi”. Musimy przejąć władzą i ustanowić prawo
suwerena w oparciu o fakty, prawdę materialną, etykę, godność ludzką, równość, odpowiedzialność, prawo
zwyczajowe i prawa człowieka. W przyszłym roku wybory samorządowe, a za dwa lata parlamentarne. Trzeba
budować, już tworzyć KWW Trybunał Narodowy.
Jest kilka możliwości budowania odwróconej piramidy.

⦁ Załączam druk Deklaracji członkostwa w Trybunale Narodowym do przystąpienia do federacji stowarzyszeń,
fundacji i innych organizacji pozarządowych. Są cztery miejsca dla członków w zarządzie TN dla najbardziej
ambitnych liderów. Proszę wykazać się zaangażowaniem mentalnym i materialnym. Zapraszam Oburzonych,
Niepokonanych, RKW i wszelkie inne organizacje do „pospolitego ruszenia”.
Warunek jest jeden. Żadnych ciągów w kierunku partii politycznej, czyli maﬁjnym rozwiązaniom.
Każdy społecznik mile witany. Celowo powołaliśmy tylko trzyosobowy zarząd, żeby możliwie najbardziej oddolnie
budować struktury federacji. To dotyczy prawnej formy Trybunału Narodowego, czyli zespalania członków
zwyczajnych.
Niezależnie od powyższego, zapraszamy osoby ﬁzyczne mające podobny, zbieżny ideowo program i działające w
nieformalnych organizacjach do zgłaszania się do ruchu społecznego Trybunał Narodowy. Będziemy powoływać
koordynatorów wojewódzkich, okręgów wyborczych i niższych szczebli do bycia pełnomocnikami Trybunału
Narodowego na swoim terenie.
⦁ Założyliśmy konto Trybunału Narodowego w BGŻ BNP Paribas. Proszę wpłacać pieniądze na obywatelski PR, na
kampanię medialną i wyborczą. Od naszej solidarności i od naszej woli zależy sukces przywrócenia państwa
obywatelom. Wpłacać powinien każdy, choćby złotówkę, bez pracy nie ma kołaczy. Rozpowszechniajcie tą
inicjatywę wszędzie gdzie się da i jak się da, bo główne media nie są w rękach narodu.
BGŻ BNP PARIBAS: 38160014621830524780000001
⦁ Ogłaszamy konkurs na stworzenie logo Trybunału Narodowego. Proszę przysyłać swoje projekty drogą
elektroniczną. Zarząd wybierze najlepsze, a nagrodą dla zwycięzcy będzie wykreowanie jego osoby, powszechna
informacja o autorze logo Trybunału Narodowego. Można również pomyśleć o ﬂadze TN.
Otwieramy szeroko prawno-człowieczą bramę. Dajemy wam niepowtarzalną szansę wprowadzenia w życie art. 4
Konstytucji i przejęcia władzy przez Naród. Będziemy siłą przewodnią, albo zajmiemy miejsce Kukiz’15. Naród
będzie miał tyle władzy, ile sobie sam weźmie. Chcecie realnej kontroli, organów nadzoru i wprowadzenia sądu nad
sędziami? To nie bądźcie niewolnikami, stańcie do walki i upomnijcie się o swoje. Albo minister sprawiedliwości
zacznie wsadzać do więzień przestępców w togach, albo my to zrobimy. Trzydzieści lat karmienia politruków i

socjopatów wystarczy. Załączamy odpis KRS i statut Trybunału Narodowego.
Z ludzkim pozdrowieniem
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/08/13/trybunal-narodowy/
https://www.facebook.com/groups/331770377262587/
Trybunał Narodowy
Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
http://www.krs-online.com.pl/trybunal-narodowy-krs-10138066.htmlhttp://www.krs-online.com.pl/trybunal-narodow
y-krs-10138066.html
Zarząd
⦁ Grzegorz Niedźwiecki
Prezes
⦁ Krzysztof Skrzypczak
Wiceprezes
⦁ Ewa Biskupska
Członek
E-mail: Sekretariat
BGŻ BNP PARIBAS:
38160014621830524780000001
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
http://www.demokracjaisprawiedliwosc.pl
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