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1TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOLECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY l

Aktywnie dzialamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Czfowieka, Konstytucji i Demokracji
Adres Komitetu: * s
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Wnioskodawca Petycji; a
l

Petycja do tutejszej gminy ws. utworzenia oudziafow zmilitaryzowanej Samoobrony
Gminnej i zakupu broni dla kazdego rdzennego polskiego mieszkanca tej gminy

Burmistrzu! Wojcie! Prezydencie!
W trybie art. 241kpa, w interesie publicznym oraz na podstawie prawa do petycji zwracam si? do
tutejszej gminy o utworzenie na terytorium tutejszej gminy, zmilitaryzowanego oddziaiu Samoobrony
Gminnej oraz zakupu broni dla kazdego rdzennego polskiego mieszkanca tej gminy.
Podstawa prawna: Mi?dzynarodowe Prawo Narodow do Samostanowienia, Prawo do obrony koniecznej,
Konstytucja (szczegolnie art.4, 30, 82, 85.1) i inne.
Metoda finansowania zakupu broni, szkolen i budowy strzelnic to bezprocentowa i bezterminowa
pozyczka bezposrednio z Narodowego Banku Polskiego w oparciu o art.4 Konstytucji (ktory mowi, ze
wladza zwierzchnia nalezy do Narodu ktory moze sprawowac swoj^ wladz? bezposrednio) w zwi^zku z
art.227 ust.l Konstytucji. Jak powiedzial jeden z najwyzszych politykow w Polsce: „lepiej bye
zadluzonym niz stracic niepodleglosc”. Pismo do Prezesa Narodowego Banku Polskiego Pana Adama
Glapinskiego zostalo juz w tej sprawie wyslane. Gminy potrzebuj^ce pozyezki na sfinansowanie zakupu
broni, s^ proszone o zwrocenie si? bezposrednio do Prezesa NBP Pana Adama Glapinskiego.

XJZASADNIENIE
dla stanu wyzszej koniecznosci utworzenia zmilitaryzowanych oddzialow Samoobrony Gminnej oraz

zakupienia broni dla kazdego rdzennego polskiego mieszkanca gminy.
Nalezy juz na wst?pie obligatoryjnie przyj^c za pewnik - Panstwo musicie wiedziec, ze REWOLTA
1989r. spowodowala dezorganizacj? i demontaz wewn?trznej dyscypliny struktur funkcjonalnych
panstwowosci zas ... polsko j?zyczny PREMIER RP Mateusz Morawiecki glosi: "Jestesmy w sytuacji, w
pewnym sensie NIE do Odwrocenia, poniewaz jestesmy krajem posiadanym przez kogos z zagranicy" ...

i EMNI ... w panstwowosci, ktora ... na
papierze juz NIE istnieje ... TO panstwo - Rzeczpospolita POLSKA po REWOLCIE 1989 roku ,
przeksztalcone zostalo w spolk? z o.o. zarejestrowan^ pod Nr 0 0 0 0 0 7 9 3 1 2 w Waszyngtonie, w
centralnym rejestrze spolek i firm jako uslugi. Tu dowod: https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-
edgar?CIK=00Q0079312
W zwi^zku z powyzszym Narod Polski w przypadku wojny jest pozostawiony samemu sobie, nie ma
ustawy o obronie cywilnej, nie ma wystarczajqco duzo miejsc do schronienia si? przed
niebezpieczenstwem dla calego Narodu Polskiego. Narod Polski pozostal wi?c bez ochrony a na dodatek
bez mozliwosci obrony bo nie posiada broni. Wojsko Polskie nie ma w swej przysi?dze obowiqzku
obrony Narodu Polskiego. Ponadto Wojsko Polskie znajduje si? aktualnie pod dowodztwem obeym, w
wyniku zaleznosci i podwladnosci. Jeszcze nigdy w dziejach swiata tak nie bylo zeby podezas wojny
okupant okupujqcy jakies panstwo, dbal o przetrwanie narodu tego panstwa
Dlatego zwracam si?"do tutejszej gminy o natychmiastowe utworzenie zmilitaryzowanych oddzialow
Samoobrony mieszkancow na szczeblu Waszej gminy. Musicie w trybie pilnym zakupic bron dla
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wszystkich polskich mieszkancow Waszej gminy i bron rozdysponowac. Pieni^dze na bron i na
szkolenie da Warn Prezes Narodowego Banku Polskiego Pan Adam Glapinski, w oparciu o art.4
Konstytucji (ktory mowi, ze wladza zwierzchnia nalezy do Narodu ktory moze sprawowac swoj^ wladz$
bezposrednio) w zwi^zku z art.227 ust. l Konstytucji.
Wojsko Polskie ktore wg racji stanu postanowien Konstytucji powinno sluzyc wylqcznie Narodowi
Polskiemu, po zaprzysi^zeniu, takiego obowiqzku obrony Narodu Polskiego juz nie posiada. To samo
dotyczy zolnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, bo skladajq tak$ sam^ przysi^g? jak wojsko.
Przypominam tresc aktualnej przysi?gi wojskowej:
„Ja, zolnierz Wojska Polskiego, przysi^gam sluzyc wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronic jej
niepodleglosci i granic. Stac na strazy Konstytucji, strzec honoru zolnierza polskiego, sztandaru
wojskowego bronic. Za spraw? mojej Ojczyzny w potrzebie krwi wlasnej ani zycia nie szcz^dzic. Tak mi
dopomoz Bog.”. W tej przysi^dze nie ma ani slowa o obronie Narodu Polskiego. Dodatkowo dowodzenie
Wojskiem Polskim zostalo przekazane obcym, w formie zaleznosci i podwladnosci, na co mozna .tylko
wyrazic dezabrobat?, i z takim stanem si<? nie zgodzic. ,

Zgodnie z faktem, ze panstwo polskie, po transformacji ustrojowej z 1989 roku, zostalo przej^te przez
obcych, stanowi korporacyjng. Spolk$ z o.o., „Republic Poland of ’ ktora jest instytucj^ handlow^zarejestrowan^ w USA pod numerem ”CIK#: 0000079312" i nie ma nic wspolnego z Suwerenem panstwa
polskiego czyli z Narodem Polskim ani z panstwem polskim jako suwerennym, niezaleznym,
autonomicznym podmiotem prawa mi^dzynarodowego, kazdy urz^d w Polsce, nie jest juz urz^dem
panstwowym suwerennego panstwa polskiego, lecz jest urz^dem Korporacji, zarejestrowanym w
amerykanskim rejestrze firm handlowych w systemie „Edgar”. Te urz$dy prowadz^ czynnosci
administracyjne prywatne, na rzecz korporacji rozszarpanego panstwa polskiego, ktore zostalo
zlikwidowane tylko na papierze. Jak potwierdza to tresc skladanej zolnierskiej przysi^gi, w ktorej nie ma
ani slowa o sluzebnosci na rzecz Narodu Polskiego, Zolnierze Wojska Polskiego s$ zatem prawnie,
niestety pracownikami tej korporacyjnej firmy i sluzq przede wszystkim obcym wlascicielom i
kolaborantom tej firmy - sluz^ przede wszystkim globalistom: do pilnowania i zabezpieczania ich
interesow na terytorium Polski.
Dlatego gminne zmilitaryzowane oddzialy samoobrony niezb^dne. W panstwie polskim nie ma ustawy
o qbronie cywilnej ludnosci, nie zostala taka ustawa uchwalona, a zatem Narod Polski na wypadek wojny
czy innych nadzwyczajnych zdarzen np. kl$sk zywiolowych, jest pozostawiony samemu sobie, calkowicie
bez ochrony, a Narod nie maj^cy broni nie ma mozliwosci rowniez i obrony. Na wypadek wojny, w
Polsce znajduje si$ jedynie 39,8 tys. budowli ochronnych (w tym 4,5 tys. schronow) ktore moglyby
zapewnic mozliwosci ochrony jedynie dla 2,85% ludnosci polskiej. Pozostala cz?sc spoleczenstwa
polskiego czyli ponad 97 % na wypadek wojny, nie ma zapewnionej zadnej ochrony, a wi$c
spoleczeristwo polskie w takim przypadku powinnno miec mozliwosc samoobrony, dzialaj^c na prawie do
obrony koniecznej i na Mi$dzynarodowym Prawie do Samostanowienia Narodow. Licz§ na bardzo pilne
samozorganizowanie si$ tutejszej gminy na wypadek potrzeby ochrony i obrony ludnosci przed atakiem
wrogich sil na terytorium Polski. To gminy, dzialajqc poprzez uchwal$ opart^ bezposrednio na zapisach
Konstytucji, w sytuacji zagrozenia zycia, zdrowia i mienia obywateli, gdy nie b$d^ w stanie ochronic
mieszkancow gminy, musz$ wdrozyc gminny program „Bron palna Plus” dla kazdego rdzennego Polaka,
zeby umozliwic ludziom obrony bezposrednio Ponadto przekazanie ludziom do njk broni, w sposob
znacz^cy b^dzie dzialaniem odstarszajacym wroga. Oczywiscie rezydujqce w Warszawie rz^dy na Polsk$,
z pewnosci^ b$d^ przeciwne wydaniu Polakom broni, dlatego ostateczna decyzja nalezy do Ciebie
Wojcie, Burmistrzu, Prezydencie. Wi$c ?? ... po czyjej stronie staniesz: po stronie rzqdu ktory Narod
Polski ma za nic bo nigdy o ten Narod nie dbal, czy tez staniesz po stronie zagrozonych, ufaj^cych Tobie i
potrzebuj^cych Ciebie rdzennych Polakow ?
W ; Polsce, w Radomiu i w Tarnowie funkcjonuj^ zaklady produkuj^ce bron wi^c nie powinno bye
zadnego problemu z jej zakupem przez gminy. Dlatego Wzywam Ci$ Wojcie, Burmistrzu i Prezydencie
do natychmiastowego dzialania! To od Ciebie zalezy czy Narod Polski przetrwa czy tez zostanie
zlikwidowany! Dzi^ki uzbrojonym w bron Polakom Polska jest zdolna przetrwac. Bez uzbrojenia
Polakow w bron bojow^ Polska NIE jest zdolna wykazac wartosci bojowych. Upadnie.
Dobrze by bylo aby organy gminne zwrocily si$ do zamieszkuj^cych na terenie gminy emerytowanych
oficerow i podoficerow Wojska Polskiego i innych emerytow sluzb mundurowych, ktorzy wg starej
zolnierskiej przysi^gi s^ zobowiqzani do obrony Narodu Polskiego, by nie wyjezdzali jako najemnicy w
celach zarobkowych na Ukraine, lecz by sobie przypomnieli, ze s^ Polakami. W pierwszej kolejnosci
posiadaj^ obowiqzek sluzyc Narodowi Polskiemu w potrzebie. Trzeba im zaproponowac wspoldzialanie z
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1gmin^ w utworzeniu zmilitaryzowanych oddzialow Samoobrony Gminnej. Wedle Prawa
Mi^dzynarodowego, kazdy narod ma prawo do samostanowienia a kazdy czlowiek ma prawo do obrony
koniecznej. Polska jest na skraju faktycznej utraty panstwowosci i niepodleglosci oraz s$ proby
wymordowania wszelkimi sposobami Narodu Polskiego. Dlatego koniecznym jest rzetelne wspoldzialanie
aby uchronic Narod Polski przed jego podst^pnym, ukrytym wymordowaniem oraz by jeszcze raz
udowodnic sobie Samemu i Swiatu, ze Polacy Narodem niez-wyci^zonym, niepokonanym i takim na
zawsze pozostan^i Trzeba przypomniec emerytowanym wojskowym i innym mundurowym ich przysi$g$
przede wszystkim o sluzebnosci na rzecz wolnosci i szcz^scia Narodu Polskiego - Ku Chwale Ojczyzny !
Apelujs rowniez o utworzenie w kazdej gminie strzelnicy, punktow pomocy medycznej oraz prowadzenia
szkolen ludnosci z zakresu praktycznej pomocy medycznej na wypadek wojny.
W trybie pilnym Wnosz$ o pozytywne zalatwienie mojej petycji. Wszelk^ korespondencj^ prosz$
kierowac tvlko poczta tradyc-yjna (Poczta Polska) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:
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1Ip.s. Polecam obejrzec moje przeslanie dla Zolnierzy w dniu ich swi^ta:
http://www,cda.pl/video/11718152df
Powyzsze wideo jest do pobrania tu:
https://mega.nz/file/31EgiBaB# TvAtvsOBAOZsSOJLCtJMloAijdFUgliKu3 wKqSen4

Lqcz§ pozdrowienia z wyrazami szacunku
Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Polska, dnia 15 sierpnia 2022i\ ,
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JESZCZE POLSKA ME ZGINEJA! s
11Powyzsz^ petycj? popieraj^: s
1
!- Sgdzia Pokoju, Kanclerz Sprawiedliwosci, Zaprzysi^zony Czlonek

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego-Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego l
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Tymesaad&dj ftsdy Stirsa fMefetag*
Soolscsny Komltet I
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S^dzia Pokoju, Zaprzysi$zony Czlonek Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego ~ Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego

• Kandydatka na Prezydenta Polski w 2020r., Prezes Spolecznego
Trybunalu Prawa Naturalnego, wieloletni Mediator karny przy SO w Krakowie i
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Temat: Petycja ws. utworzenia oddziatow zmilitaryzowanej Samoobrony
Gminnej i zakupu broni dla kazdego rdzennego polskiego mieszkanca gminy
Nadawca; _

Data. 2022-08-16, 06:07
Adresat ^ undisclosed-recipients:;

“”3”. '

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOLECZNY KO ÎTET KONSTYTUCY3NY

Aktywnie dziafamy na tzecz respektowania i egzekwowania NaturaSnych Praw Cziowieka,
Konstytucji ! Demokracji

Adres Komitetu:

Polska dnia 15
sierpnia 2022r.

Wrsioskodawca Petycji:

Petycja do tutejszej gminy ws. utworzenia ©ddziafow zmilitaryzowanej Samoobrony
Gminnej i zakupu broni dla kazdego rdzennego polskiego mieszkanca tej gminy

Burmistrzu! Wojcie! Prezydencie!

W trybie art. 241kpa, w interesie publicznym oraz na podstawie prawa do petycji zwracam si§ do
tutejszej gminy o utworzenie na terytorium tutejszej gminy, zmilitaryzowanego oddziatu
Samoobrony Gminnej oraz zakupu broni dla kazdego rdzennego polskiego mieszkanca tej gminy.

Podstawa prawna: Mi^dzynarodowe Prawo Narodow do Samostanowienia, Prawo do obrony
koniecznej, Konstytucja (szczegolnie art.4, 30, 82, 85.1) i inne.

Metoda finansowania zakupu broni, szkolen i budowy strzelnic to bezprocentowa i bezterminowa
pozyczka bezposrednio z Narodowego Banku Polskiego w oparciu o art.4 Konstytucji (ktory mowi, ze
wtadza zwierzchnia nalezy do Narodu ktory moze sprawowac swoj^ wtadz^ bezposrednio) w zwic|zku
z art.227 ust.lKonstytucji. Jak powiedziat jeden z najwyzszych politykow w Polsce: „lepiej bye
zadluzonym niz stracic niepodleglosc". Pismo do Prezesa Narodowego Banku Polskiego Pana Adama
Glapinskiego zostaJo juz w tej sprawie wystane. Gminy potrzebuj^ce pozyezki na sfinansowanie
zakupu broni, sei proszone o zwrocenie si$ bezposrednio do Prezesa NBP Pana Adama Glapinskiego.

1z 4 2022-08-16, 08:19
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UZASADNIENIE ia V

dla stanu wyzszej koniecznosci utworzenia zmilitaryzowanych oddziatow Samoobrony Gminnej oraz
zakupienia broni dla kazdego rdzennego polskiego mieszkanca gminy.

I
i

i
Nalezy juz na wst^pie obligatoryjnie przyjcjc za pewnik - Panstwo musicie wiedziec, ze REWOLTA
1989r. spowodowata dezorganizacj^ i demontaz wewn^trznej dyscypliny struktur funkcjonalnych
panstwowosci zas ... polsko j^zyczny PREMIER RP Mateusz Morawiecki g+osi: "Jestesmy w sytuacji, w
pewnym sensie INIIE do Odwrnr»ni=»

... wtasciciele:

i

- 'nstesmy krajem posiadanym przez kogos z zagranicy"
i INNI ... w panstwowosci, ktora ... na

papierze juz NIE istnieje ... TO panstwo - Rzeczpospolita PULSKA po REWOLCIE 1989 roku ,
przeksztatcone zostato w spotk$ z o.o. zarejestrowanq. pod N r 0 0 0 0 0 7 9 3 1 2 w Waszyngtonie,
w centralnym rejestrze spotek i firm jako ustugi. Tu dowod: https: //www.sec.gov/cqi-bin/browse-
edaar?CIK=0000079312
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W zwi^zku z powyzszym Narod Polski w przypadku wojny jest pozostawiony samemu sobie, nie ma
ustawy o obronie cywiinej, nie ma wystarczajqco duzo miejsc do schronienia si$ przed
niebezpieczenstwem dla catego Narodu Polskiego. Narod Polski pozostat wiQC bez ochrony a na
dodatek bez mozliwosci obrony bo nie posiada broni. Wojsko Polskie nie ma w swej przysi^dze
obowiqzku obrony Narodu Polskiego. Ponadto Wojsko Polskie znajduje si§ aktualnie pod dowodztwem
obcym, w wyniku zaleznosci i podwtadnosci. Jeszcze nigdy w dziejach swiata tak nie byto zeby
podczas wojny okupant okupujqcy jakies panstwo, dbat o przetrwanie narodu tego panstwa

Dlatego zwracam si§ do tutejszej gminy o natychmiastowe utworzenie zmilitaryzowanych oddzialow
Samoobrony mieszkancow na szczeblu Waszej gminy. Musicie w trybie pilnym zakupic bron dla
wszystkich polskich mieszkancow Waszej gminy i t^ bron rozdysponowac. Pieniqdze na bron i na
szkolenie da Warn Prezes Narodowego Banku Polskiego Pan Adam Glapihski, w oparciu o art.4
Konstytucji (ktory mowi, ze wtadza zwierzchnia nalezy do Narodu ktory moze sprawowac swoj^.
wtadzQ bezposrednio) w zwi^zku z art.227 ust.lKonstytucji.
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Wojsko Polskie ktore wg racji stanu postanowien Konstytucji powinno stuzyc wytqcznie Narodowi
Polskiemu, po zaprzysi^zeniu, takiego obowiqzku obrony Narodu Polskiego juz nie posiada. To samo
dotyczy zotnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, bo skfadajg. takq. samq. przysi^g^ jak wojsko.
Przypominam tresc aktualnej przysi^gi wojskowej:

„Ja, zotnierz Wojska Polskiego, przysi^gam stuzyc wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronic jej
niepodlegtosci i granic. Stac na strazy Konstytucji, strzec honoru zotnierza polskiego, sztandaru
wojskowego bronic. Za spraw§ mojej Ojczyzny w potrzebie krwi wtasnej ani zycia nie szcz^dzic. Tak
mi dopomoz Bog.". W tej przysi^dze nie ma ani stowa o obronie Narodu Polskiego. Dodatkowo
dowodzenie Wojskiem Polskim zostato przekazane obcym, w formie zaleznosci i podwtadnosci, na co
mozna tylko wyrazic dezabrobat^, i z takim stanem si$ nie zgodzic.
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IZgodnie z faktem, ze panstwo polskie, po transformacji ustrojowej z 1989 roku, zostato przejQte

przez obcych, stanowi korporacyjnq. SpotkQ z o.o., „Republic Poland of" ktora jest instytucj^.
handlow^ zarejestrowan^ w USA pod numerem "CIK#: 0000079312" i nie ma nic wspolnego z
Suwerenem panstwa polskiego czyli z Narodem Polskim ani z panstwem polskim jako suwerennym,
niezaleznym, autonomicznym podmiotem prawa mi^dzynarodowego, kazdy urzqd w Polsce, nie jest
juz urz^dem paristwowym suwerennego panstwa polskiego, lecz jest urz^dem Korporacji,
zarejestrowanym w amerykanskim rejestrze firm handlowych w systemie „Edgar". Te urz^dy
prowadzq. czynnosci administracyjne prywatne, na rzecz korporacji rozszarpanego panstwa
polskiego, ktore zostato zlikwidowane tylko na papierze. Jak potwierdza to tresc sktadanej
zotnierskiej przysi^gi, w ktorej nie ma ani stowa o stuzebnosci na rzecz Narodu Polskiego, Zotnierze
Wojska Polskiego s^. zatem prawnie, niestety pracownikami tej korporacyjnej firmy i stuzq. przede
wszystkifn obcym wtascicielom i kolaborantom tej firmy - stuzct przede wszystkim globalistom: do
pilnowania i zabezpieczania ich interesow na terytorium Polski.
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IDlatego gminne zmilitaryzowane oddziaty samoobrony s^ niezb^dne. W pahstwie polskim nie ma

ustawy o obronie cywiinej ludnosci, nie zostata taka ustawa uchwalona, a zatem Narod Polski na
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wypadek wojny czy innych nadzwyczajnych zdarzen np. klgsk zywiolowych, jest pozostawiony
, samemu sobie, catkowicie bez ochrony, a Narod nie majgcy broni nie ma mozliwosci rowniez i

obrony. Na wypadek wojny, w Polsce znajduje si^ jedynie 39,8 tys. budowli ochronnych (w tym 4,5
tys. schronow) ktore moglyby zapewnic mozliwosci ochrony jedynie dla 2,85% ludnosci polskiej.
Pozostala czgsc spoteczenstwa polskiego czyii ponad 97 % na wypadek wojny, nie ma zapewnionej
zadnej ochrony, a wigc spoteczenstwo polskie w takim przypadku powinnno miec mozliwosc
samoobrony, dziatajgc na prawie do obrony koniecznej i na Mi^dzynarodowym Prawie do
Samostanowienia Narodow. UCZQ na bardzo pilne samozorganizowanie si§ tutejszej gminy na
wypadek potrzeby ochrony i obrony ludnosci przed atakiem wrogich sit na terytorium Polski. To
gminy, dziatajgc poprzez uchwatg opartg bezposrednio na zapisach Konstytucji, w sytuacji zagrozenia
zycia, zdrowia i mienia obywateli, gdy nie bgdg w stanie ochronic mieszkancow gminy, muszg
wdrozyc gminny program „Bron palna Plus" dla kazdego rdzennego Polaka, zeby umozliwic ludziom
obrony bezposrednig. Ponadto przekazanie ludziom do rgk broni, w sposob znaczgcy bgdzie
dziataniem odstarszajacym wroga. Oczywiscie rezydujg.ce w Warszawie rzgdy na Polsk^, z pewnoscig
bgdg przeciwne wydaniu Polakom broni, dlatego ostateczna decyzja nalezy do Ciebie Wojcie,
Burmistrzu, Prezydencie. Wigc ?? ... po czyjej stronie staniesz: po stronie rzgdu ktory Narod Polski
ma za nic bo nigdy o ten Narod nie dbal, czy tez staniesz po stronie zagrozonych, ufajgcych Tobie i
potrzebujgcych Ciebie rdzennych Polakow ?

W Polsce, w Radomiu i w Tarnowie funkcjonujg zaktady produkujgce bron wi^c nie powinno bye
zadnego problemu z jej zakupem przez gminy. Dlatego Wzywam Ci§ Wojcie, Burmistrzu i
Prezydencie do natychmiastowego dzialania! To od Ciebie zalezy czy Narod Polski przetrwa czy tez
zostanie zlikwidowany! Dzigki uzbrojonym w bron Polakom Polska jest zdolna przetrwac. Bez
uzbrojenia Polakow w bron bojowg Polska NIE jest zdolna wykazac wartosci bojowych. Upadnie.
Dobrze by byto aby organy gminne zwrocity s\q do zamieszkujgcych na terenie gminy
emerytowanych oficerow i podoficerow Wojska Polskiego i innych emerytow stuzb mundurowych,
ktorzy wg starej zotnierskiej przysiggi sg zobowigzani do obrony Narodu Polskiego, by nie wyjezdzali
jako najemnicy w celach zarobkowych na Ukraing, lecz by sobie przypomnieli, ze sg Polakami. W
pierwszej kolejnosci posiadajg obowigzek stuzyc Narodowi Polskiemu w potrzebie. Trzeba im
zaproponowac wspotdzialanie z gming w utworzeniu zmilitaryzowanych oddziatow Samoobrony
Gminnej. Wedle Prawa Migdzynarodowego, kazdy narod ma prawo do samostanowienia a kazdy
cztowiek ma prawo do obrony koniecznej. Polska jest na skraju faktyeznej utraty panstwowosci i
niepodleglosci oraz sg proby wymordowania wszelkimi sposobami Narodu Polskiego. Dlatego
konieeznym jest rzetelne wspotdzialanie aby uchronic Narod Polski przed jego podstgpnym, ukrytym
wymordowaniem oraz by jeszcze raz udowodnic sobie Samemu i Swiatu, ze Polacy sg Narodem
niezwyci^zonym, niepokonanym i takim na zawsze pozostang! Trzeba przypomniec emerytowanym
wojskowym i innym mundurowym ich przysiggg przede wszystkim o sluzebnosci na rzecz wolnosci i
szczgscia Narodu Polskiego - Ku Chwale Ojczyzny ! Apelujg rowniez o utworzenie w kazdej gminie
strzelnicy, punktow pomocy medyeznej oraz prowadzenia szkolen ludnosci z zakresu praktyeznej
pomocy medyeznej na wypadek wojny.

i

W trybie pilnym Wnosz^ o pozytywne zalatwienie mojej petyeji. Wszelkg korespondencj^ prosz^kierowac tylko pocztg tradycyjng (Poczta Polska) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na
adres:

't s

p.s. Polecam obejrzec moje przestanie dla Zotnierzy w dniu ich swigta:

http: //www.cda.pl/video/11718152df

Powyzsze wideo jest do pobrania tu:

https://mega.nz/fiie/3IEaiBaB# TyAtysOBAOZsSOJLCtJMIoAiidFUgliKu3 wKqSen4

t$cz§ pozdrowienia z wyrazami szacunku
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Teresa Garland,Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Polska, dnia 15 sierpnia 2022r.,
JESZCZE POLSKA NIE ZGINi-LA!
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Kandydatka na Prezydenta Polski w 2020r., Prezes
Spolecznego Trybunalu Prawa Naturalnego, wieloletni Mediator karny przy SO w Krakowie
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