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Wnioskodawca Petycji: Teresa Garland, Prezydent Elektorski RP

Petycja do tutejszej gminy ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony
Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

Burmistrzu! Wójcie! Prezydencie!

W trybie art. 241 kpa, w interesie publicznym oraz na podstawie prawa do petycji zwracam się do
tutejszej gminy o utworzenie na terytorium tutejszej gminy, zmilitaryzowanego oddziału Samoobrony
Gminnej oraz zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy.

Podstawa prawna: Międzynarodowe Prawo Narodów do Samostanowienia, Prawo do obrony koniecznej,
Konstytucja (szczególnie artA, 30, 82, 85.1) i inne.

Metoda finansowania zakupu broni, szkoleń i budowy strzelnic to bezprocentowa i bezterminowa
pozyczka bezpośrednio z Narodowego Banku Polskiego w oparciu o artA Konstytucji (który mówi, że
władza zwierzchnia należy do Narodu który może sprawować swoją władzę bezpośrednio) w związku z
art.227 ust.1 Konstytucji. Jak powiedział jeden z najwyższych polityków w Polsce: .Jepie] być
zadłużonym niż stracić niepodległość". Pismo do Prezesa Narodowego Banku Polskiego Pana Adama
Glapińskiego zostało już w tej sprawie wysłane. Gminy potrzebujące pożyczki na sfinansowanie zakupu
broni, są proszone o zwrócenie się bezpośrednio do Prezesa NBP Pana Adama Glapińskiego.

UZASADNIENIE

dla stanu wyższej konieczności utworzenia zmilitaryzowanych oddziałów Samoobrony Gminnej oraz
zakupienia broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy.

Należy już na wstępie obligatoryjnie przyjąć za pewnik ~ Państwo musicie wiedzieć, że REWOLTA
1989r. spowodowała dezorganizację i demontaż wewnętrznej dyscypliny struktur funkcjonalnych
państwowości zaś ... polsko języczny PREMIER RP Mateusz Morawiecki głosi: "Jesteśmy w sytuacji, w
pewnym sensie NIE do Odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy"
... właściciele: Cha bad Lubawicz - Rothschild ... George Soros i INNI ... w państwowości, która ... na
papierze już NIE istnieje ... TO państwo ~ Rzeczpospolita POLSKA po REWOLCIE 1989 roku,
przekształcone zostało w spółkę z 0.0. zarejestrowaną pod Nr O O O O O 7 9 3 1 2 w Waszyngtonie, w
centralnym rejestrze spółek i firm jako usługi. Tu dowód: httRS:llwww.sec.qov/cgi~bin/broltYse~
edgar?CIK = 0000079312

W związku z powyższym Naród Polski w przypadku wojny jest pozostawiony samemu sobie, nie ma
ustawy o obronie cywilnej, nie ma wystarczająco dużo miejsc do schronienia się przed
niebezpieczeństwem dla całego Narodu Polskiego. Naród Polski pozostał więc bez ochrony a na
dodatek bez możliwości obrony bo nie posiada broni. Wojsko Polskie nie ma w swej przysiędze
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obowiązku obrony Narodu Polskiego, Ponadto Wojsko Polskie znajduje się aktualnie pod dowództwem
obcym, w wyniku zależności i podwładności. Jeszcze nigdy w dziejach świata tak nie było żeby podczas
wojny okupant okupujący jakieś państwo, dbał o przetrwanie narodu tego państwa .....

Dlatego zwracam się do tutejszej gminy o natychmiastowe utworzenie zmilitaryzowanych oddziałów
Samoobrony mieszkańców na szczeblu Waszej gminy. Musicie w trybie pilnym zakupić broń dla
wszystkich polskich mieszkańców Waszej gminy i tę broń rozdysponować. Pieniądze na broń i na
szkolenie da Wam Prezes Narodowego Banku Polskiego Pan Adam Glapiński, w oparciu o art.4
Konstytucji (który mówi, że władza zwierzchnia należy do Narodu który może sprawować swoją władzę
bezpośrednio) w związku z art.227 ust.l Konstytucji.

Wojsko Polskie które wg racji stanu postanowień Konstytucji powinno służyć wyłącznie Narodowi
Polskiemu, po zaprzysiężeniu, takiego obowiązku obrony Narodu Polskiego już nie posiada. To samo
dotyczy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, bo składają taką samą przysięgę jak wojsko.
Przypominam treść aktualnej przysięgi wojskowej:

"Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej
niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru
wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi
dopomóż Bóg.". W tej przysiędze nie ma ani słowa o obronie Narodu Polskiego. Dodatkowo
dowodzenie Wojskiem Polskim zostało przekazane obcym, w formie zależności i podwładności, na co
można tylko wyrazić dezabrobatę, i z takim stanem się nie zgodzić.

Zgodnie z faktem, że państwo polskie, po transformacji ustrojowej z 1989 roku, zostało przejęte przez
obcych, stanowi korporacyjną Spółkę z 0,0., .Republic Poland of" która jest instytucją handlową
zarejestrowaną w USA pod numerem "CIK#: 0000079312" i nie ma nic wspólnego z Suwerenem
państwa polskiego czyli z Narodem Polskim ani z państwem polskim jako suwerennym, niezależnym,
autonomicznym podmiotem prawa międzynarodowego, każdy urząd w Polsce, nie jest już urzędem
państwowym suwerennego państwa polskiego, lecz jest urzędem Korporacji, zarejestrowanym w
amerykańskim rejestrze firm handlowych w systemie "Edgar". Te urzędy prowadzą czynności
administracyjne prywatne, na rzecz korporacji rozszarpanego państwa polskiego, które zostało
zlikwidowane tylko na papierze. Jak potwierdza to treść składanej żołnierskiej przysięgi, w której nie
ma ani słowa o służebności na rzecz Narodu Polskiego, Żołnierze WOjska Polskiego są zatem prawnie,
niestety pracownikami tej korporacyjnej firmy i służą przede wszystkim obcym właścicielom i
kolaborantom tej firmy - służą przede wszystkim globalistom: do pilnowania i zabezpieczania ich
interesów na terytorium Polski.

Dlatego gminne zmilitaryzowane oddziały samoobrony są niezbędne. W państwie polskim nie ma
ustawy o obronie cywilnej ludności, nie została taka ustawa uchwalona, a zatem Naród Polski na
wypadek wojny czy innych nadzwyczajnych zdarzeń np. klęsk żywiołowych, jest pozostawiony samemu
sobie, całkowicie bez.ochrony, a Naród nie mający broni nie ma możliwości również i obrony. Na
wypadek wojny, w Polsce znajduje się jedynie 39,8 tys. budowli ochronnych (w tym 4,5 tys. schronów)
które mogłyby zapewnić możliwości ochrony jedynie dla 2,85% ludności polskiej, Pozostała część
społeczeństwa polskiego czyli ponad 97 % na wypadek wojny, nie ma zapewnionej żadnej ochrony, a
więc społeczeństwo polskie w takim przypadku powinnno mieć możliwość samoobrony, działając na
prawie do obrony koniecznej i na Międzynarodowym Prawie do Samostanowienia Narodów. Liczę na
bardzo pilne samozorganizowanie się tutejszej gminy na wypadek potrzeby ochrony i obrony ludności
przed atakiem wrogich sił na terytorium Polski. To gminy, działając poprzez uchwałę opartą
bezpośrednio na zapisach Konstytucji, w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia i mienia obywateli, gdy nie
będą w stanie ochronić mieszkańców gminy, muszą wdrożyć gminny program "Broń palna Plus" dla
każdego rdzennego Polaka, żeby umożliwić ludziom obronę bezpośrednią, Ponadto przekazanie
ludziom do rąk broni, w sposób znaczący będzie działaniem odstarszajacym wroga. Oczywiście
rezydujące w Warszawie rządy na Polskę, z pewnością będą przeciwne wydaniu Polakom broni, dlatego
ostateczna decyzja należy do Ciebie Wójcie, Burmistrzu, Prezydencie. Więc ?? ... po czyjej stronie
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staniesz: po stronie rządu który Naród Polski ma za nic bo nigdy o ten Naród nie dbał, czy też staniesz
po stronie zagrożonych, ufających Tobie i potrzebujących Ciebie rdzennych Polaków I

W Polsce, w Radomiu i w Tarnowie funkcjonują zakłady produkujące broń więc nie powinno być
żadnego problemu z jej zakupem przez gminy. Dlatego Wzywam Cię Wójcie, Burmistrzu i Prezydencie
do natychmiastowego działania! To od Ciebie zależy czy Naród Polski przetrwa czy tez zostanie
zlikwidowany! Dzięki uzbrojonym w broń Polakom Polska jest zdolna przetrwać. Bez uzbrojenia
Polaków w broń bojową Polska NIE jest zdolna wykazać wartości bojowych. Upadnie.

Dobrze by było aby organy gminne zwróciły się do zamieszkujących na terenie gminy emerytowanych
oficerów i podoficerów Wojska Polskiego i innych emerytów służb mundurowych, którzy wg starej
żołnierskiej przysięgi są zobowiązani do obrony Narodu Polskiego, by nie wyjeżdżali jako najemnicy w
celach zarobkowych na Ukrainę, lecz by sobie przypomnieli, że są Polakami. W pierwszej kolejności
posiadają obowiązek służyć Narodowi Polskiemu w potrzebie. Trzeba im zaproponować współdziałanie
z gminą w utworzeniu zmilitaryzowanych oddziałów Samoobrony Gminnej. Wedle Prawa
Międzynarodowego, każdy naród ma prawo do samostanowienia a każdy człowiek ma prawo do obrony
koniecznej. Polska jest na skraju faktycznej utraty peństwowośo i niepodległości oraz są próby
wymordowania wszelkimi sposobami Narodu Polskiego. Dlatego koniecznym jest rzetelne
współdziałanie aby uchronić Naród Polski przed jego podstępnym, ukrytym wymordowaniem oraz by
jeszcze raz udowodnić sobie Samemu i Światu, że Polacy są Narodem niezwyciężonym, niepokonanym
i takim na zawsze pozostaną! Trzeba przypomnieć emerytowanym wojskowym i innym mundurowym
ich przysięgę przede wszystkim o służebności na rzecz wolności i szczęścia Narodu Polskiego - Ku
Chwale Ojczyzny I Apeluję również o utworzenie w każdej gminie strzelnicy, punktów pomocy
medycznej oraz prowadzenia szkoleń ludności z zakresu praktycznej pomocy medycznej na wypadek
wojny.

W trybie pilnym Wnoszę o pozytywne załatwienie mojej petycji. Wszelką korespondencję proszę
kierować tylko pocztą tradycyjną (Poczta Polska) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na
adres:

p.s. Polecam obejrzeć moje przesłanie dla Żołnierzy w dniu ich święta:

Powyższe wideo jest do pobrania tu:

httos: I/mega .nz/file/3IEgiBaB# TyAtysOBAOZsSOJLCtJMloAijdFUg 1iKu3 wKgSen4

Łeczę pozdrowienia z wyrazami szacunku

Teresa Garland, Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Polska, dnia 15 sierpnia 2022r.,

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!

Powyższą petycję popierają:
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Pan Marek Krasnopolski - Sędzia Pokoju, Kanclerz Sprawiedliwości, Zaprzysiężony Członek
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Pan Piotr Pawłowski - Sędzia Pokoju, Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego - Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Pani Maria Leśniak-Wojciechowska - Kandydatka na Prezydenta Polski w 2020r., Prezes
Społecznego Trybunału Prawa Naturalnego, wieloletni Mediator karny przy SO w Krakowie
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