
 
 

 
Warszawa, 13 grudnia 2016 r. 

 

 

Informacja prasowa Społecznego Trybunału Narodowego 

 
 
W dniu 13 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się pierwsze robocze spotkanie Społecznego 
Trybunału Narodowego do spraw symbolicznego osądzenia zbrodniarzy komunistycznych, którzy 
do tej pory nie ponieśli należnej im kary za swoje zbrodnie.  
 
Podczas posiedzenia omówiono kwestie proceduralne oraz wskazano nazwiska osób, których czyny 
powinny w pierwszej kolejności być osądzone przez Trybunał. Brano pod uwagę osoby które dopuściły 
się zbrodni komunistycznych, a w szczególności:  
 

1. Miały wpływ na ustanowienie systemu instytucjonalnej przemocy komunistycznego państwa 
nad obywatelami, pozbawiając ich podstawowych praw.  

 
2. Dopuściły się zdrady Polski i zbrodni na obywatelach Polski, propagowały kłamstwa na temat 

natury PRL i komunizmu.  
 

3. Były organizatorami lub wykonawcami zbrodniczych działań, które w konsekwencji 
doprowadziły do represji, uwięzienia lub śmierci poddanych im ludzi.  

 
Istotnym elementem wyboru był fakt, że osoby te nie zostały do tej pory ukarane przez instytucje 
niepodległej Rzeczypospolitej bądź z powodu ich śmierci bądź zaniechania działań Państwa. W 
przypadku uznania winy orzeczeniem będzie infamia. Członkowie Trybunału ustalili, że na otwartym 
posiedzeniu w styczniu 2017 r. procedowana będzie sprawa przeciwko Bolesławowi BIERUTOWI 
oraz Stefanowi MICHNIKOWI.  
 
Trybunał przyjął ramowy regulamin pracy, który w toku dalszych działań sekretariatu prawnego 
zostanie uszczegółowiony i opublikowany.  
 
Dzień w którym obradował Trybunał nie był przypadkowy. Ostatnio ujawnili się ludzie, którzy byli 
uczestnikami komunistycznego aparatu przemocy i mieli czelność wyjść na ulice i bronić nienależnych 
im przywilejów. Mówili o stanie wojennym jako wydarzeniu kulturalnym. Dlatego niezbędnym staje 
się przypomnienie prawdziwej natury komunizmu i ludzi którzy go tworzyli i mu służyli. Komunizm  
był ludobójczym systemem totalitarnym, ogarniający swoim działaniem wszystkie sfery życia ludzi za 
pomocą przemocy, kontroli i dyskryminacji ze względu na pochodzenie społeczne lub narodowość.  
W konsekwencji okupacji komunistycznej, pod kuratelą Moskwy, Polska nie miała możliwości 
swobodnego rozwoju, czego skutki odczuwamy do dziś. Los współczesnych Polaków – ich status 
społeczny, majątkowy i intelektualny jest w wielu wypadkach wynikiem sowieckiego zniewolenia, co 
dopiero współczesna Polska od niedawana nadrabia.  
 

Społeczny Trybunał Narodowy został powołany z inicjatywy Fundacji Łączka i Reduty Dobrego Imienia.  
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Fundacja Łączka istnieje od trzech lat. Jej misją jest sprawowanie opieki i działalność wspierająca 
wobec Kwatery na Łączce oraz prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym 
mających na celu przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. 
 
Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się 
m.in. inicjowaniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji 
pojawiających się w mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz 
propagowanie wiedzy na temat historii i kultury Polski. 

 


