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Warszawa, 9 lutego 2017 r. 

 

 

 

MATERIAŁY PRASOWE 

 

Pierwsze publiczne posiedzenie Społecznego Trybunału Narodowego ds. osądzenia 

zbrodniarzy komunistycznych 

 

 

IDEA  

Społeczny Trybunał Narodowy jest oddolną inicjatywą obywateli RP. Za swój obowiązek 

uważamy edukowanie społeczeństwa, że w latach 1944-1989 Polska znajdowała się pod 

okupacją sowiecką, że komunizm był złem, zbrodniczym systemem totalitarnym, a mordercy 

– często żyjący wśród nas - nie zostali osądzeni. Odniesieniem dla nas jest II Rzeczpospolita 

– Polska prawdziwa wolna i niepodległa, jej prawo, a szczególnie konstytucja. 

 

Nie jesteśmy organem sądowym i wynikiem naszych ustaleń może być wyłącznie kara infamii 

(łac. niesława, hańba), znana w społeczeństwach europejskich od starożytności. W I 

Rzeczpospolitej infamia była orzekana za najcięższe przestępstwa (rozboje, kradzieże, 

gwałty), oznaczała utratę czci, zakaz sprawowania funkcji publicznego oraz wyjęcie spod 

prawa. 

 

Dziś za infamisów należy uznać tych, którzy dopuszczali się zbrodni na Polakach, żołnierzach, 

działaczach niepodległościowych – organizowali na nich obławy, przetrzymywali w 

nieludzkich warunkach w obozach, aresztach, więzieniach, aresztowali, przesłuchiwali i 

torturowali w śledztwach, oskarżali przed sądami i skazywali w tych sądach, wykonywali 

wyroki, zakopywali w utajnionych miejscach, tuszowali zbrodnie i im zaprzeczali. 

 

Nasza kara jest symboliczna, o wymiarze jedynie moralnym. Mamy jednak nadzieję, że 

orzeczenia Trybunału zmobilizują wymiar sprawiedliwości Rzeczpospolitej do oskarżenia i 

postawienia przed sądami żyjących sprawców komunistycznych zbrodni. 

 

Sprawiedliwą, nowoczesną Polskę budować możemy tylko na fundamencie prawdy. Bo jak 

głosił jeden z najwybitniejszych Polaków, pisarz i publicysta Józef Mackiewicz „jedynie 

prawda jest ciekawa”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2 
www.stn.org.pl 

PIERWSZE ORZECZENIA 

Podczas pierwszego publicznego posiedzenia Społeczny Trybunał Narodowy będzie orzekał 

infamię wobec dwóch komunistycznych funkcjonariuszy: nieżyjącego Bolesława Bieruta i 

żyjącego Stefana Michnika (otrzymał zawiadomienie o posiedzeniu). 

 

Bolesław Bierut w II RP był funkcjonariuszem zdelegalizowanej Komunistycznej Partii Polski, 

która jawnie zwalczała niepodległość Polski, działając na rzecz Związku Sowieckiego. Po 17 

września 1939 r. dobrowolnie przyjął obywatelstwo państwa okupacyjnego i pełnił w 

aparacie sowieckim wiele funkcji. 

Należał do kierownictwa PPR i GL-AL (pion zbrojny), w ramach których tzw. Wywiad "P" 

(polski) inwigilował polskie organizacje niepodległościowe, przekazując informacje Gestapo. 

Od 1944 r. wchodził w skład najwyższych władz partyjnych i państwowych tzw. Polski 

Ludowej. Jako "prezydent KRN" a następnie "prezydent RP" decydował - w ramach 

komunistycznego „prawa łaski” - o życiu i śmierci tysięcy obywateli Polski, zasłużonych 

działaczy niepodległościowych, żołnierzy i oficerów organizacji walczących z obcym 

najazdem i przemocą od 1939 r. W ten sposób stał się uczestnikiem zbrodni sądowych, 

popełnianych na masową skalę. Zatwierdził zamordowanie np. Danuty Siedzikówny "Inki", 

sanitariuszki AK; rtm. Witolda Pileckiego, polskiego bohatera narodowego; kmdr Stanisława 

Mieszkowskiego, dowódcy Floty. 

Bolesław Bierut za działalność w II RP, w okresie okupacji 1939-1944 oraz 1944-1956 jest 

winny: zdrady stanu; szpiegostwa i popełniania zbrodni sądowych. 

Z wystąpienia Leszka Żebrowskiego 

 

Stefan Michnik (według dokumentów syn Ozjasza Szechtera i Heleny Michnik) do wojska 

zgłosił się ochotniczo 25 sierpnia 1949 r.: „Będąc członkiem PZPR i ZMW pracą swą w 

Odrodzonym Wojsku pragnę przyczynić się do zbudowania socjalizmu w Polsce. Ojciec mój 

jako komunista był prześladowany przez sanację. Nauczył mnie nienawidzieć wszelki ucisk i 

kochać wolność. Podczas mego pobytu w ZSRR widząc jak naród radziecki walczy o swą 

niepodległość, doszłem [pisownia oryginalna] do przekonania, że tylko taki ustrój jest zdolny 

do walki o życie, o lepsze jutro. Pragnę by w Polsce zapanował taki ustrój”. 

Po ukończeniu przyspieszonych kursów w Oficerskiej Szkole Prawniczej orzekał w 

komunistycznym Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie (27 III 1951 r.- 20 XI 1953 r.), 

gdzie wydawał wyroki śmierci na polskich patriotów. Jego przełożony Mieczysław Widaj we 

wniosku o awans dla Michnika na stopień porucznika napisał: „Jest bez reszty oddany władzy 

ludowej i sprawie budownictwa socjalistycznego oraz wykazuje entuzjastyczny stosunek do 

Związku Radzieckiego.” 

Szczególnie bulwersuje skazanie przez Michnika na karę śmierci mjr Andrzeja 

Czaykowskiego, żołnierza Września i Armii Krajowej, więźnia sowieckich łagrów, 

cichociemnego, Powstańca Warszawskiego. 

Stefan Michnik był również agentem , a nawet rezydentem zbrodniczej Informacji Wojskowej 

(TW Kazimierczak). Mieszka do dziś w Szwecji. Szczątków jego ofiary – Andrzeja 

Czaykowskiego nie udało się odnaleźć. 

Z wystąpienia prof. Tomasza Panfila 
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WNIOSKUJĄCY O INFAMIĘ 

Tomasz Panfil, historyk, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, 

profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, samorządowiec, działacz 

opozycji w PRL, członek Społecznego Trybunału Narodowego 

Leszek Żebrowski, syn oficera AK, publicysta, pracował jako weryfikator w Urzędzie do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, prekursor badań nad Żołnierzami Wyklętymi, 

szczególnie podziemiem narodowym, członek Społecznego Trybunału Narodowego 

 

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE TRYBUNAŁU 

mec. Piotr Andrzejewski, adwokat, działacz opozycji demokratycznej w PRL, obrońca w 

procesach politycznych, były senator RP, członek Trybunału Stanu 

Dariusz Jarosiński, dziennikarz, autor tekstów i książek o Żołnierzach Wyklętych 

Adam Kalita, polonista, działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, 

współzałożyciel Krakowskiego Klubu Wtorkowego oraz wielu stowarzyszeń i fundacji 

Jędrzej Lipski, historyk, filozof, dziennikarz, reżyser, scenarzysta, działacz opozycji 

demokratycznej w PRL 

Ireneusz Lisiak, działacz opozycji demokratycznej w PRL, dziennikarz, autor książek 

Przemysław Miśkiewicz, działacz opozycji demokratycznej w PRL, współzałożyciel 

Stowarzyszenia Pokolenie 

Tadeusz M. Płużański, publicysta, prezes Fundacji „Łączka”, członek rady Reduty Dobrego 

Imienia, syn prof. Tadeusza Płużańskiego, żołnierza AK, skazanego na śmierć razem z rtm. 

Witoldem Pileckim (prezes Społecznego Trybunału Narodowego) 

Grzegorz Surdy, historyk, działacz opozycji w PRL, więzień polityczny 

Andrzej Witkowski, prokurator, prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa ks. Jerzego 

Popiełuszki 

prof. Wiesław Jan Wysocki, historyk, nauczyciel akademicki, działacz opozycji 

demokratycznej w PRL 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

tadeusz.pluzanski@fundacjalaczka.pl, 782 781 649 

kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl, 515 130 211 

 

 


