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1. Preambuła
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, w art.18 stanowi, natomiast KARTA Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie z.art.10, gwarantuje, że „Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania (1,2,3).
Przypomnienie tego prawa, uważamy za stosowne z uwagi, na występującą, nie tylko w Polsce, tzw. poprawność polityczną, która często nie ma nic
wspólnego z prawdą.
Prawem ustanowionym i obowiązującym powinien być zbiór logicznych
definicji i uregulowań służących społeczeństwu jak i jego obywatelom, do
ochrony ich egzystencji, nieskrepowanego rozwoju, zdrowia, życia, bezpieczeństwa i edukacji oraz do bezwzględnej ochrony tych wartości.
Prawa obywateli, łożących na utrzymanie całego państwa i jego organów, są prawami pierwszymi, przed prawami władzy, urzędników, rad
nadzorczych, zarządów i innych organizacji nie tworzących żadnej wartości dodanej, a wręcz przeciwnie często generujących olbrzymie straty,
za co pobierają w nieprzyzwoitym nadmiarze ciężko wypracowane i wyłożone środki przez ludzi pracy, bez rozliczenia się z obowiązków i odpowiedzialności, które nabyli.
Stabilne, innowacyjne, perspektywiczne (szczególnie w strategicznych
obszarach) miejsca pracy stworzone przez kapitał narodowy, to podstawa
egzystencji obywateli oraz Państwa.
Miejsca pracy pochodzące od kapitału obcego, to tylko podtrzymanie
egzystencji obywateli, a nie Państwa, które powinno się rozwijać gospodarczo, w oparciu o własne zasoby przyrodnicze.
Obowiązkiem każdego obywatela jest wszelkie niezbędne działanie na
rzecz społeczeństwa, z zasadami harmonijnego współżycia społecznego,
sprawiedliwości społecznej i uczciwego rozstrzygania sporów oraz rozwoju
rodziny, jako podstawowej komórki społecznej i jego samego, jako podstawowego podmiotu w tej komórce.
Obowiązkiem organów państwa, są wszelkie niezbędne działania dla
podtrzymania egzystencji i rozwoju oraz ochrony rodziny, społeczeństwa
jak i jego obywateli!
Przestępstwem jest każde działanie na szkodę rodziny, społeczeństwa
jak i jego obywateli, a przestępstwa popełnione z wykorzystaniem szkodliwego systemu prawnego państwa, są bardzo poważnym wykroczeniem
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(pogwałceniem racji stanu). Dotyczy to zarówno skutku jak i zamiaru,
czyli celu do osiągnięcia, spełniającego kryteria przestępstwa.
Istnieją bardzo uzasadnione podejrzenia, że prawie wyłącznymi beneficjentami (wysoko opłacanymi i wysokim statusem społecznym), świadomie wykreowanej co rocznej ogromnej dziury budżetowej, są bezwzględne, bezkarne, rozbudowane do granic absurdu, pasożytnicze struktury
organizacyjne podszywające się pod publicznie niezbędne, a wyrządzające społeczeństwu niepowetowane, nieodwracalne szkody.
Obowiązkiem szczególnym każdego obywatela, wobec czynów przestępczych lub innych działań szkodzących społeczeństwu jak i jego obywatelom jest, w przypadku braku innych możliwości, zrobić wszystko co
niezbędne i możliwe, aby działania te i czyny skutecznie unieszkodliwić!!
Poniżej przedstawiamy stanowiska Przymierza Polskiego (PP) i II Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie odblokowania narodowego potencjału społeczno – gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej:

§1
PP kierując się Prawem Naturalnym należącym do porządku zamierzonego przez Boga, w którym zawiera się współodpowiedzialność wszystkich, przyznaje ludziom pracy w Polsce, prawo współdecydowania w sprawach społeczno – gospodarczych zapewniając
podmiotowość Polakom a państwu polskiemu suwerenność. PP i II
RP odrzucają więc, niezgodny z Konstytucją, neoliberalny model
gospodarki rynkowej, który doprowadził nasz kraj do zapaści gospodarczej i załamania równowagi między pokoleniowej Polaków
§2
Podstawą ustroju gospodarczego w Polsce jest przyjęta przez
Naród w Referendum Konstytucyjnym Społeczna Gospodarka
Rynkowa, oparta na zasadach Nauki Społecznej Kościoła t.j. na
zasadach:
• pomocniczości,
• solidarności,
• dobra wspólnego
oraz na zasadzie sprawiedliwości społecznej: czyli wszyscy są wobec prawa równi, mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
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społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Państwo
Polskie nie może preferować żadnych obcych wspólnot narodowych, rasowych, religijnych a także nie może tolerować szkodliwej
działalności organizacji działających przeciwko naszemu narodowi.
W planowanych rozwiązaniach systemowych obok bezpieczeństwa
strategicznego należy mocno eksponować bezpieczeństwo lokalne,
które jest zabezpieczeniem przed globalnym zniewoleniem, uzależnieniem od struktur światowej lichwiarskiej finansjery.
§3
Kluczem do uspołecznienia gospodarki rynkowej w Polsce
jest upowszechnienie własności wśród wszystkich obywateli
a w szczególności: ziemię wraz z jej zasobami naturalnymi, którą należy nieodpłatnie skomunalizować, t.j. oddać pod kontrolę
społeczną samorządom i polskim rolnikom (przykład Francji).
– min. 51% akcji firm komunalnych i państwowych należy poprzez akcjonariat obywatelski i pracowniczy udostępnić wszystkim obywatelom w kraju.
Wg. prof. M. Kuleszy Parlament kierując się zasadą pomocniczości, przyjął ustawę o samorządzie powiatowym i wojewódzkim,
stwierdził, że ta ustawa daje wreszcie prawo i odpowiednie możliwości do tego by społeczności lokalne zaczęły rozwiązywać stojące
przed nimi problemy, samodzielnie. Ustawa ta można powiedzieć,
dała możliwość upodmiotowienia społeczności lokalnych, tzn. samorządy terytorialne mają szanse przestać być biernymi,
Bo mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Samorządy powinny, kierując się zasadą pomocniczości, upodmiotowić swoich obywateli w realizacji swoich potrzeb, t.j. upowszechnić własność wśród
wszystkich obywateli w kraju. Skarb Państwa pozostaje właścicielem tylko pewnych dziedzin gospodarki o strategicznym znaczeniu dla państwa i obronności kraju.
§4
Trzecia droga (katolicka wersja kapitalizmu). Zgodnie z powyższym to dwa systemy gospodarowania w obrębie jednego
państwa (św. Jan Paweł II, prof. Roman Rybarski), oparta jest na:
– systemie gospodarki planowanej z własnością Państwową,
– systemie gospodarki wolnej z własnością prywatną.
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Dla zabezpieczenia III Drogi (społecznej gospodarki rynkowej) przed degeneracją w kierunku bolszewizmu lub globalizmu,
należy oprzeć powyższą kombinację ustrojową na stałych, niezmiennych zasadach o charakterze moralnym t.j. na zasadach
pomocniczości, solidarności i dobra wspólnego. PP proponuje
wejść w Polsce na III Drogę, zapewniając trwały rozwój kraj, [poczynając od gmin, powiatów, województw.
Ta oddolna inicjatywa umożliwia zastąpienie cywilizacyjnej nierównowagi (rodzącej ciągłe kryzysy) cywilizacją równowagi zmierzającej do harmonii w środowisku społecznym i przyrodniczym,
prowadząc w konsekwencji do prawidłowego ekorozwoju w oparciu
o własne (w gminach) zasoby naturalne, intelektualne i kapitałowe.

1.1 Zarys historyczny
Polska jest najbogatszym, w zasoby przyrodnicze, krajem świata, położonym w sercu Europy. Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom, jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy, którzy wywołali II wojnę
światową i nadal uznają granice z przed 1939 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą zachodnią granicę. Stąd poruszany problem podziału Polski na Euro-regiony, zatwierdzony
przez premiera PiS-u Marcinkiewicza i wysłany do Unii Europejskiej (4). Premier Marcinkiewicz (nauczyciel fizyki w szkole podstawowej), nie zatwierdził tego podziału za darmo. W nagrodę został prezesem w Banku brytyjskim, z pensją (po przeliczeniu) 0,5 mln złotych miesięcznie.
Rozumiemy, że ktoś kto jest historykiem, nie musi pamiętać wszystkich
faktów naszej historii, dlatego pozwólmy sobie przypomnieć prawdę o sojusznikach, w których tak bardzo wierzył były Minister Obrony R.P.
Rozpoczęta 4 lutego 1945 roku w Jałcie konferencja tzw. wielkiej trójki,
w której wzięli udział: Józef Stalin, Franklin D. Roosevelt, Prezydent USA,
mason, i Winston Churchill, Premier Wielkiej Brytanii (również mason), do
dziś pozostaje symbolem zdrady zachodnich sojuszników wobec Polski i ich
zgody na podporządkowanie Europy Wschodniej totalitarnemu imperium
sowieckiemu.
Faktem jest (prof. Zbigniew Brzeziński), że Roosevelt i Churchill praktycznie oddali Stalinowi wschodnią Europę (w tym całą Polskę) już na konferencji w Teheranie (listopad/grudzień 1943r.). Oderwanie od Polski, wschod8

niej połowy jej terytorium przez narzucenie tzw. linii Curzona i jako granicy
polsko – sowieckiej, Naród Polski przyjął jako nowy rozbiór Rzeczypospolitej
Polskiej, tym razem dokonany przez „sojuszników” Polski.
Roosevelt, potomek niderlandzkich Żydów, mason najwyższego 33-go
stopnia, a zarazem człowiek przepełniony kompleksami – miał już najwidoczniej w 1941 roku swoje osobiste ambicje odnośnie władzy nad światem
do spółki ze Stalinem i umiał rozgrywać tę grę ze znacznym wyprzedzeniem. Gdy teherańska konferencja dobiegała końca, dnia 1-szego grudnia
1943 r. wczesnym popołudniem prezydent Roosevelt zaprosił Stalina do
swojej rezydencji. Podczas tego spotkania Roosevelt w pełni zaakceptował
oddanie Stalinowi całej wschodniej połowy przedwojennej Rzeczypospolitej Polskiej, ale poprosił Stalina o chwilowe zachowanie tej ugody w tajemnicy. Powód, który podał, był cynicznie szczery: w roku 1944 Roosevelt
zamierzał ubiegać się o kolejny wybór na prezydenta. Ponieważ zaś w USA
mieszkało w tym czasie 7-8 mln Amerykanów polskiego pochodzenia, ich
głosy stanowiły siłę, której nie można było lekceważyć. Po wyborach to już
co innego; z tymi amerykańskimi „Polaczkami” nie będzie trzeba się liczyć.
Doszło, więc do wyjątkowo cynicznego handlu ziemią i ludźmi, połączonego ze świadomym oszustwem w stosunku do polskich obywateli USA.
Trudno byłoby w całej ponad tysiącletniej historii Polski i jej sąsiadów znaleźć przykład równie plugawy i zasługujący na pogardę każdego uczciwego
człowieka.
W tym okresie, w którym polscy lotnicy walczyli z niemieckimi, nad
Wielką Brytanią a dywizja Władysława Andersa gromiła germanów pod
Monte Casino „nasi sojusznicy” podarowali bolszewikom połowę Polski,
która przecież nie była ich własnością. Przytaczając fragmenty rozkazu
dowódcy Generała dywizji Władysława Andersa, który został odczytany żołnierzom 2 korpusu 11 maja 1944 roku, pragniemy zwrócić uwagę na zbieżność słów Generała z podanymi w niniejszym opracowaniu danymi:
„Żołnierze!, Kochani moi Bracia i Dzieci!
Nadeszła chwila bitwy. Długo czekaliśmy na tę chwilę odwetu i zemsty nad
odwiecznym naszym wrogiem…..Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na
cały świat imię Żołnierza Polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli i serca
całego Narodu, podtrzymywać nas będą duchy poległych naszych towarzyszy
broni. Niech lew mieszka w Waszym sercu. Żołnierze – za bandycką napaść
Niemców na Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie setek tysięcy naszych sióstr
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i braci, za miliony wywiezionych Polaków jako niewolników do Niemiec, za
niedolę i nieszczęścia Kraju, za nasze cierpienia i tułaczkę, z wiarą w sprawiedliwość Opatrzności Boskiej, idziemy naprzód ze świętym hasłem w sercach
naszych: Bóg, Honor i Ojczyzna”.
Zwycięski Korpus Generała Władysława Andersa, nie mógł wrócić do
okrojonej obszarowo Polski. Stalin narzucił nam władzę,, Żydokomuny”,
wysyłając do naszego kraju 200 tysięcy odpowiednio przeszkolonych Żydów,
którym zmieniono nazwiska na polskie. Ta żydokomuna ma na swoich rękach
krew ok. 100 tysięcy polskich patriotów, żołnierzy wyklętych (niezłomnych),
zamordowanych w sposób katyński, strzałem w tył głowy. Liczba wszystkich
ofiar wśród obywateli polskich, którzy znaleźli się pod sowiecką okupacją,
do dziś nie jest w pełni znana. Prof. Andrzej Paczkowski, odnosząc się do tej
kwestii pisał: „Uważa się, że w ciągu dwóch lat władzy sowieckiej na ziemiach
zabranych Polsce represjonowano w różnych formach: rozstrzelania i poprzez
więzienia, obozy i zsyłki, po pracę wpół przymusową – ponad 1 milion osób,
a więc co dziesiątego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który mieszkał lub
znalazł się na tym terytorium. Nie mniej niż 30 tys. osób zostało rozstrzelanych, a śmiertelność wśród łagierników i deportowanych szacuje się na 8 – 10
procent, czyli zmarło zapewne 90 – 100 tys. osób. („Czarna księga komunizmu”, Polacy pod obcą i „własną” przemocą.). Związek sowiecki, uczestnicząc
wspólnie z III Rzeszą w rozbiorze Polski, zajął obszar o powierzchni ponad
190 tys. km kwadratowych, z ludnością licząca ok.13 mln osób. Wśród nich
było około 8 mln Polaków, pozostali to Ukraińcy, Białorusini i Żydzi (PAP).
Potomkowie tej władzy w ciągu ostatnich 29 lat doprowadzili naszą Ojczyznę
do ruiny i spowodowali emigrację ponad 10 mln Polaków (wielu z nich po
wyższych studiach). Dla przypomnienia, pierwsza solidarność, która powstała
od dołu do góry, została stłumiono przez komunistów i z Polski musiało
wyemigrować ok. 2 mln rodaków. Oddanie obcym za 10 procent wartości,
polskiej gospodarki (ponad 8500 przedsiębiorstw oraz banki z wkładami
> 80 mld dolarów amerykańskich), Kazimierz Z. Poznański, profesor z Uniwersytetu Seatle, nazwał wyprzedaż Polski oraz obłędem, którego nie było
dotychczas na kuli ziemskiej. Polska zajmująca dziesiąte miejsce w świecie, pod względem rozwoju gospodarczego, spadła w tym okresie, za
sprawą tej władzy, na miejsce dwusetne.
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1.2 Czym była Magdalenka i „Okrągły Stół”?
„Okrągły stół” (O.S.) jest określeniem obrad, przeprowadzonych w Warszawie w 1989 roku, przez przedstawicieli władz komunistycznych ze stroną
opozycyjno-solidarnościową. (O.S.) Zwołany został z inicjatywy władz politycznych PRL, przy pełnej akceptacji Moskwy. Była to rozgrywka taktyczna
partii PZPR w obawie przed utratą władzy, wskutek trudnej sytuacji gospodarczej i konieczności relatywizacji „Solidarności”. (O.S) został obsadzony
ludźmi w większości uległymi władzom PRL, w nie małej części agenturalnie
im podporządkowanymi. Po stronie opozycyjno-solidarnościowej, w obradach tych nie było przedstawicieli z kręgów narodowo – katolickich.
Faktyczne ustalenia obrad (O.S.), (Magdalenka), pozostają w zasadzie nie
znane, dające się wywnioskować tylko ze skutków. III R.P. stała się „prawną”
kontynuatorką państwa-atrapy utworzonego w 1944 roku. Nastąpiło uwłaszczenie partyjnej nomenklatury (kosztem pauperyzacji większości Narodu)
i ich przekształcenie się w socjaldemokratów i liberałów, oraz utrzymanie
znacznej części władzy politycznej, medialnej i gospodarczej.
Obrady (O.S.) nie dopuściły do dekomunizacji i ukarania komunistycznych zbrodniarzy (ujemne skutki są widoczne nie tylko w gospodarce ale
również na uczelniach).
Okazało się, że ekonomia, kapitalizm i neoliberalizm są wirtualnymi systemami mającymi niewiele wspólnego z obiektywną rzeczywistością. Służą
one drenowaniu zasobów i bogactw od wszystkich narodów, z całej planety
na której żyjemy. Doprowadziły świat na skraj cywilizacyjnej i biologicznej
zapaści (4).
Kiedy zaczęła się tak zwana transformacja ustrojowa (89/90) strona opozycyjna układu okrągłostołowego zadecydowała w sposób ostateczny o jej
kierunku, nie mając najczęściej żadnych ku temu kompetencji, polegając na
suflerach podesłanych przez międzynarodowego lichwiarza George Sorosa,
który uprzednio dogadał się już z ekipą Jaruzelskiego i Mieczysława Rakowskiego (Mojżesza Raka).
Teraz należało tylko przekonać ludzi, koncesjonowanej przez władze
komunistyczną opozycję, do kontynuacji planu. Zadanie nie przysporzyło
praktycznie żadnych problemów, ponieważ ekipa nowych decydentów nie
myślała w kategoriach patriotycznych, lecz lewicowych i kosmopolitycznych.
Miała zresztą rodowód komunistyczny a nawet stalinowski. Jej czołowymi
przedstawicielami byli: Bronisław Geremek (Berele Lewartow), Jacek Kuroń
(Icek Kordblum) i Adam Michnik (Aaron Szechter).
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Tak bezbronna Polska wydana została na łup międzynarodowej oligarchii
finansowej, czego pierwszym przejawem był tzw. plan Leszka Balcerowicza
(Aarona Bucholtza) i (Sorosa). Jego istota polegała na wykorzystaniu długu
jako narzędzia przejęcia najcenniejszych składników majątku narodowego
i likwidacji, zbędnej z punktu widzenia zagranicznych korporacji konkurencji, jak również wyssaniu z Polski, za pomocą arbitrażu finansowego (sztywny
kurs wymienialnego dolara przy równoczesnym oprocentowaniu lokat złotowych dochodzących do 100%/rok), wielu miliardów dolarów oszczędności
obywateli.
Latem 1989 roku, po uprzednim przygotowaniu przez Sorosa gruntu, do
Polski przyjeżdżają jego emisariusze: Jeffrey Sachs i David Lipton. Zwłaszcza pierwszy z nich odegra znaczącą rolę we wdrożeniu i uszczegółowieniu
planu, który został przedstawiony premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu
i za sprawą Waldemara Kuczyńskiego, „ekonomisty”, który rekomendował
plan, był szybko zaakceptowany. Kuczyński zaproponował też Leszka Balcerowicza, na stanowisko ministra finansów a zarazem wykonawcę nowej polityki gospodarczej.
Plan Sorosa (Sachsa) Balcerowicza, był zgodny z kluczowymi założeniami
tzw. „Konsensusu Waszyngtońskiego”, który odzwierciedlał filozofię neoliberalną, prowadzącą do neokolonialnej eksploatacji krajów rozwijających się
przez globalny kapitał.
Nastąpiło uderzenie w rolnictwo i państwowy przemysł. Polskie przedsiębiorstwa upadały lub płaciły gigantyczny odsetkowy haracz, który następnie poprzez lokaty zamieniane na dolary były wywożone z Polski. Było to
pierwsze zastosowanie finansowej broni masowego rażenia i pierwszy spekulacyjny atak na III R.P. W takiej sytuacji kapitał zagraniczny mógł z łatwością
przejmować polskie przedsiębiorstwa. Nie rzadko były to wrogie przejęcia
celem likwidacji.
W 1997r. uchwalono (zmanipulowano) Konstytucję R.P.; prawo bankowe
i ustawę o Narodowym Banku Polskim. Odtąd państwowy bank centralny
nie miał prawa emitować pieniędzy na potrzeby gospodarki, która zaczęła się
podnosić po hekatombie pierwszych lat tzw. transformacji. To prawo otrzymały (w większości niepolskie) prywatne banki komercyjne, które zaczęły
nakręcać spiralę długu wewnętrznego. Państwo nie mogąc korzystać z emisji
własnego pieniądza, zostało zmuszone do kredytowania się w zagranicznych
bankach i międzynarodowych instytucjach finansowych (5).
Program premiera Mateusza Morawieckiego wg. wielu profesorów ekonomii może jedynie sytuację uzależnienia pogłębić, ponieważ zakłada zwięk12

szenie „ubankowienia”, czyli długu, zwolnienie z podatku bankowego obligacji skarbowych, wyeliminowanie z obrotu gotówki, poparcie dla umów TTTP
i CETA czy zwiększenie fiskalizmu (jednolity podatek i jednolity plik kontrolny). Szczególnie absurdalny jest pomysł budowania polskiego kapitału przemysłowego w oparciu o zagraniczny kredyt.
Plan Mateusza Morawieckiego, z pozoru oparty na patriotyzmie gospodarczym, jest logiczną kontynuacją planu Balcerowicza (5,6).
Działania wszystkich rządów „po okrągłostołowych”, jak również prezydentów R.P., w okresie ostatnich 29-ciu lat były przestępstwem przeciwko
Narodowi Polskiemu i podlegają Art.129 Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej
Polskiej: „Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.W tym okresie sprzedano: polską gospodarkę
oraz banki za 10 procent wartości, (banki z oszczędnościami Polaków) i ukrywano przed społeczeństwem, że Polska, pod względem posiadanych zasobów
przyrodniczych, jest najbogatszym krajem świata. Wymienieni autorzy tego
scenariusza, pozbawili Rzeczypospolitą Polskę w warunkach pokojowych,
suwerenności i niepodległości, podpisując,, Traktat Lizboński”, na warunkach gorszych niż to uczynili Niemcy (za sprawą Bundestagu konstytucja
niemiecka stoi ponad Traktatem Lizbońskim).

1.3. Suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej
  a Unia Europejska
Trudna sytuacja, w której znalazła się nasza Ojczyzna na początku nowego
stulecia, zmusza nas do refleksji i podjęcia zdecydowanego postępowania.
Musimy zastanowić się nad naszym wpływem na działania godzące w dobro
naszego Narodu i suwerenność Polski. Konieczna jest więc zmiana obecnej
„mentalności” i powrót do naszej mentalności narodowej. Odnosi się wrażenie, że zarówno prezydent Lech Kaczyński jak i premier Donald Tusk,
a także parlamentarzyści, głosujący za przyjęciem Traktatu lizbońskiego nie
wiedzieli co oznacza pojęcie suwerenność, albo byli sterowani z zewnątrz. To
drugie przypuszczenie staje się logiczne z uwagi na fakt, że wyżej wymienieni otrzymali w dniu 29 września 2009 roku, studium Przymierza Narodu
Polskiego: „Dlaczego nie można podpisać Traktatu Lizbońskiego”, w postaci
„Listu otwartego do Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego w formie „Sprzeciwu
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przeciwko demontażowi Państwa Polskiego”. Argumenty przedstawione
w/w studium zawarte są w pozycji literaturowej (7), (Zero reakcji.)
Suwerenność obejmuje dwie uzupełniające się cechy państwa:
CAŁOWŁADNOŚĆ – władza państwa ma kompetencje do normowania
wszystkich stosunków zachodzących w obrębie państwa i egzekwowania wydanych przez siebie norm.
SAMOWŁADNOŚĆ – państwo w swoich stosunkach zewnętrznych jest niezależnei kieruje się w zasadzie własną wolą.
Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego, to rezygnacja z całowładności i samowładności na rzecz Unii Europejskiej, czyli zmuszeni zostaliśmy do utraty
suwerenności oraz niepodległości, w warunkach pokojowych.
Samorządna i niepodległa Rzeczpospolita Polska, to Ojczyzna wolnych
obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój gospodarczy i społeczny
rodzin, gmin, powiatów, województw i całej Polski oraz za partnerską współpracę ze wszystkimi państwami świata, jak tez za racjonalne wykorzystanie
krajowych zasobów przyrodniczych i technicznych, a przede wszystkim za
wykorzystanie zasobów intelektualnych Narodu Polskiego, a nie prowincją
Unii Europejskiej.

1.4. Gigantyczna manipulacja (8)
Podpisanie przez przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej traktatu reformującego, nazywanego od 13 grudnia 2007 roku traktatem
lizbońskim, stało się możliwe dzięki gigantycznej manipulacji jakiej podjęły
się media, środowiska opiniotwórcze, a nade wszystko liberalne i lewicowe
partie polityczne na obszarze całej Unii. Dzięki nim zdezorientowane a raczej
spacyfikowane zostały całe jej społeczeństwa, które wbrew swym władzom,
mogłyby sprzeciwić się przyjęciu traktatu. Traktat lizboński stanowi bowiem
w rzeczywistości konstytucję, dającą podstawę do przekształcenia Unii
w „super-państwo”, a Polskę w prowincję.
Jak podkreśla opublikowana w grudniu 2007 r. na portalu Prawdy.pl rezolucja „Europa Wolnych Narodów”, sygnowana przez polityków Ligi Polskich
Rodzin i Prawicy Rzeczypospolitej, traktat nawiązuje do podstawowych idei
odrzuconej przed dwoma laty przez Francję i Holandię euro konstytucji,
a także Traktatu Ustanawiającego Wspólnoty Europejskie (TWE) i Traktatu
o Unii Europejskiej (TUE). Jako szczególnie groźne dla suwerenności narodów i państw narodowych. Rezolucja wymienia m.in.:
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• „poza-traktatowe i dokonane wyłącznie na mocy deklaracji utrzymanie
zasady pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem państwowym bez rozróżniania konstytucyjnego i zwykłego (deklaracja 27 TWE).
• nadanie osobowości prawnej UE jako podmiotowi prawa międzynarodowego (art.32 TUE).
• zmniejszenie liczby obszarów podejmowania jednogłośnych decyzji
poprzez to ograniczenie prawa weta państw narodowych (poszczególne
rozdziały TWE).
• wprowadzenie ponadnarodowego urzędu Przewodniczącego Rady Europejskiej (Prezydenta UE) o autonomicznych kompetencjach (art. 9b. 6 TUE).
• ujednolicenie polityki zagranicznej przez stworzenie urzędu wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (art.9e.TUE).
• umieszczenie jednolitej waluty jako zasady ogólnej oraz traktowanie unii
gospodarczej i walutowej jako jednego z celów UE (art. 3,4 TUE).
To, co w XVI wieku twórca definicji suwerenności państwowej – Jean
Bodin, wymienił jako jej najistotniejszy atrybut, zostało przekreślone przez
pierwsze z wymienionych postanowień z którego wynikają pozostałe. Jest
to mianowicie możliwość ustanawiania i egzekwowania na danym obszarze
prawa. Traktat odbiera ją państwom narodowym i przekazuje Unii. Równie
groźne są konsekwencje utraty suwerenności w sferze ideowej i aksjologicznej. Świadczą o tym wymieniane przez rezolucję „Europa Wolnych
Narodów”
m.in.:
• „Zafałszowanie prawdy o dziedzictwie chrześcijańskim jako fundamencie
cywilizacji europejskiej (preambuła TUE).
• Sprowadzenie Kościołów i wspólnot chrześcijańskich do statusu identycznego ze statusem organizacji światopoglądowych i nie wyznaniowych
(art. 15b TWE).
• Ujęcie w prawie traktatu tzw. orientacji seksualnej i zrównanie jej np.
z religią (art. 10TWE).
• Nadanie szczególnego statusu zapobieganiu wyłącznie rasizmowi i ksenofobii rozumianym jako naczelne zagrożenie dla wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości (art. 61.3 TWE).
Podpisany traktat czekał tylko na ratyfikację przez krajowe parlamenty.
Referendum w tej sprawie przeprowadzała tylko Irlandia, gdyż zobowiązywała ją do tego własna konstytucja.
Traktat odebrał suwerenność wszystkim członkom Unii, jednak dzięki zniesieniu nicejskiego systemu głosowania i wprowadzeniu zasady tzw. podwójnej
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większości daje hegemonię najsilniejszym i najliczniejszym – nade wszystkim
Niemcom. One też triumfują. Podmioty słabsze demograficznie tracą tyle, ile
zyskują Niemcy.

1.5 Walka i manipulacja nowym obliczem tolerancji (8)
Walka z tym, co narodowe, jest tym bardziej bezpardonowa, że jest jednocześnie walką z chrześcijaństwem, którego ostoją jest od wieków Naród
Polski. Jej politycznym i kulturowym celem było przygotowanie gruntu do
budowy unijnego super-państwa i nowego, zunifikowanego społeczeństwa
bez właściwości. Na gruncie polskim świadectwem tych tendencji jest los
narodowo-katolickiej LPR, na którą wyrok wydały nie tylko unijne gremia,
ale także „polskie” środowiska opiniotwórcze oraz media, przejęte przez obcy
kapitał. LPR, która odrzucała od początku euro konstytucję i głosiła ideę wolnych narodów oraz państw narodowych, znalazła się poza parlamentem. Jej
elektorat przejęło PiS, które nigdy nie miało charakteru partii narodowej,
gdyż od początku było jej przeciwieństwem – partią chadecką, taką, jakich
dużo od lat działa w Europie i wiele opowiada się za laicyzacją i ma konsumpcyjne oblicze. Próba zrzucenia odpowiedzialności za zniszczenie LPR na jej
władze i charakter poszczególnych jej przedstawicieli była nieuzasadniona.
Styl sprawowania władzy w PiS i PO jest bowiem taki sam. Nikt jednak nie
uznał tych partii za groźne, populistyczne, faszystowskie, gdyż nie miały i nie
mają charakteru partii narodowych, nie zagrażały i nie zagrażają unijnemu
super-państwu. Przeciwnie – poprzez te partie, sztucznie zantagonizowane,
toczyła się i toczy walka z nurtem narodowo – katolickim. Przejawem tej
bezwzględnej walki było głosowanie przytłaczającej większości członków
PiS i PO przeciwko życiu, gdy z inicjatywy LPR podjęto w Sejmie nowelizację Konstytucji i umieszczenia w niej zapisu o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wstrzymało się lub nie głosowało 94 posłów PiS
i 109 posłów PO z władzami obu partii na czele. Inicjatywę poparł w całości
jedynie klub LPR. Władze PiS przyrzekały wprawdzie powrót do tej inicjatywy, ale jednocześnie robiły wszystko, aby koalicja z LPR i Samoobroną jak
najszybciej się rozpadła, co musiało spowodować samorozwiązanie Sejmu
i przyspieszone wybory.
W przeprowadzonej tej akcji PiS uzyskało całkowite poparcie PO i SLD.
Rozwiązując Sejm partie te zaprzepaściły bezpowrotnie ideę konstytucyjnej ochrony życia w Polsce. Kampania wyborcza we wszystkich mediach
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nastawiona była na eksponowanie różnic między PiS i PO, co trwa do dzisiaj. Jest to klasyczna manipulacja prawdą i zarazem świadomością społeczną, gdyż z punktu widzenia suwerenności Polski i zachowania jej chrześcijańskiego oblicza partie te zachowują się jednakowo. Obie partie przyjęły
traktat, który podporządkowuje Polskę ateistycznemu, liberalnemu super-państwu unijnemu.

1.6 Działania niektórych uczestników „okrągłego stołu”
Działania śp. Prezydenta R.P. Lecha. Kaczyńskiego, i byłego premiera
Jarosława Kaczyńskiego nie pokrywały się z ich zobowiązaniami przedwyborczymi i nie służyły Narodowi Polskiemu. Również działania poprzednich prezydentów R.P. Lecha. Wałęsy (Lejba Kohne), który w obawie przed
ujawnieniem jego prawdziwej roli, zawiesił rząd Jana Olszewskiego) i Aleksandra Kwaśniewskiego (Izaak Stoltzman), którego wspólnie z Bronisławem Geremkiem (Berele Lewartow) obciąża się o usunięcie z konstytucji
R.P dwóch ważnych zapisów dotyczących suwerenności i własności zasobów przyrodniczych, oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego, (który
w 2012 roku odznaczył Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi
RP George Sorosa, głównego reżysera ekonomicznego demontażu Rzeczypospolitej Polskiej), stanowiły zaprzeczenie patriotyzmu służbie Narodowi
Polskiemu.
Lech Kaczyński (9):
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, w latach 1992 do 1995r.
• W mediach niewiele było informacji dotyczących ujawnionych afer prywatyzacyjno korupcyjnych.
• Będąc ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, w latach
2000/2001 wstrzymał ekshumację i obdukcję zwłok zamordowanych
Żydów w miejscowości Jedwabne – co nie pozwoliło na ujawnienie sprawców zbrodni i ilości pomordowanych (znalezione łuski po abojach karabinowych, świadczyły o niemieckiej reżyserii tej zbrodni).
• Będąc prezesem PiS w latach 2001/2003, wspierał akcesję Polski do Unii
Europejskiej (UE) na bardzo niekorzystnych warunkach.
• Zdecydowanie wspierał wysłanie wojska polskiego do Iraku (Jego brat
Jarosław Kaczyński, będąc później premierem, z trybuny Sejmowej, przekonywał wszystkich, że jest to nasza wojna, tym samym określił swoje
pochodzenie, bo to nie była wojna Polaków).
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Będąc prezydentem Warszawy w latach 2002/2005:
• Nie zrealizował budowy pomnika upamiętniającego 200 tysięcy ofiar
obozu koncentracyjnego KL Warschau. (Jednogłośnie przyjęta przez Sejm
RP „Uchwała w sprawie upamiętnienia ofiar KL Warschau z dnia 23 lipca
2001r. oraz decyzja Rady Miasta Warszawy z dnia 11 marca 2004r. powierzająca prezydentowi W-wy budowę pomnika).
• W przemówieniu na uroczystości 60-ej rocznicy Powstania Warszawskiego, przy pomniku „Polegli Niepokonani”, nie określił narodowości
winnych śmierci 200 tysięcy mieszkańców Warszawy.
• Przekazał w 2005 roku 40 mln złotych na budowę Muzeum Historii Żydów
Polskich-nie wykonał natomiast żadnych działań dla powstania Instytutu,
badającego historię stosunków polsko-żydowskich, co pozwoliłoby na ujawnienie prawdy o bezpodstawnych oskarżeniach Polaków o antysemityzm.
Czeka również na realizację projekt utworzenia Muzeum Historii Polski.
• Dotował stowarzyszenie „Lambda”, znane z dewiacyjnej działalności
i organizowania między innymi „parady równości”.
• Zrealizował budowę Muzeum Powstania Warszawskiego.
Będąc prezydentem Polski w latach 2005/2010:
• Był głównym negocjatorem Polski w sprawie Traktatu Lizbońskiego, oraz
ratyfikował Traktat w dniu 10-go października 2009 roku, mimo, jak
już wspomniano, przekazanego w dniu 29 września 2009 roku: naszego
dokładnego Studium:” Dlaczego nie można podpisywać Traktatu Lizbońskiego (TL), w formie listu otwartego do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w którym wyrażono „Sprzeciw przeciwko demontażowi Państwa
Polskiego” i pokazano, że jest to akt oddania w warunkach pokojowych
suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Traktat ten pozbawia nas istotnie suwerenności gospodarczej i politycznej we wszystkich segmentach życia społecznego i zapewnia supremację dużych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Postępowanie prezydenta w sprawie traktatu było instrumentalne i służyło utrzymaniu przy tej partii wyborców o orientacji narodowo-katolickiej:
• Na początku 2007 roku zapewniał, że Polska nie zgodzi się na żaden traktat, jeśli nie będzie w nim odwołania do chrześcijańskich korzeni Europy.
W rzeczywistości strona Polska nawet nie stawiała tej sprawy.
• Przed wyjazdem do Berlina w czerwcu 2007 roku stwierdził, ze nie odstąpi
od pierwiastkowego systemu liczenia głosów (co było korzystniejsze dla
mniejszych krajów w porównaniu do przyjętego w traktacie systemu
podwójnej większości).
18

W trakcie negocjacji w Berlinie prezydent zrezygnował z systemu pierwiastkowego.
• Uzależnił podpisanie TL przez Polskę od przyjęcia tego traktatu przez
Irlandię (w drugim referendum). Był to absurdalny, skrajnie fałszywy
warunek o decydującym, ostatecznie przyjęciu TL.
• Nie wspierał prezydenta Czech Wacława Klausa w jego słusznych argumentach wskazujących na zagrożenie TL dla małych i średnich państw.
• Ratyfikował TL bez ustawowych zabezpieczeń analogicznych do niemieckich, które zagwarantowałyby wyższość prawa krajowego nad unijnym
i wyższość parlamentu krajowego nad unijnym.
Prezydent ratyfikując TL nie dotrzymał swoich zobowiązań przedwyborczych ujętych w dokumencie „PiS, Program 2005, IV Rzeczpospolita-Sprawiedliwość dla wszystkich” (patrz punkt 3.1.19., str. 23).
• W Wigilię Bożego Narodzenia 2008 roku podpisał bez słowa sprzeciwu
tzw. spec ustawę, na mocy której, został zniszczony do końca polski przemysł stoczniowy, zamiast wystąpić z nową inicjatywą ustawodawczą,
zawetować lub przekazać do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent miał
dostępne wszystkie analizy i koncepcje wskazujące drogę do ratowania
przemysłu okrętowego, a z drugiej strony wskazujące skutki ekonomiczne
i geopolityczne likwidacji stoczni gdańskiej.
• Trzynastokrotnie spotykając się z prezydentem Litwy, nie wpłynął na
zmianę postępowania władz litewskich dyskryminujących ludność
pochodzenia polskiego, mieszkającą na Litwie. Polacy są dyskryminowani
w reprywatyzacji ziemi na wileńszczyźnie. Nagminne jest fałszowana
historia stosunków polsko-litewskich oraz rugowanie języka polskiego.
Nie jest przestrzegany „Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy” z 26.04.1994 roku, jak również Konwencja Ramowa
Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych.
• Sympatyzował i wspierał prezydenta Ukrainy W. Juszczenko, gloryfikującego zbrodniczą organizację OUN – UPA, która w latach 1943/1947
w okrutny sposób wymordowała na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich ponad 120/250 tys. bezbronnych Polaków, tylko dlatego,
że byli Polakami (Ukraina nie pozwala na ekshumację zamordowanych Polaków, bo może się okazać, że zamordowano ponad 250 tys.
Polaków).
Prezydent Lech. Kaczyński nigdy nie nazwał tej zbrodni ludobójstwem. Nie internował też u władz ukraińskich przeciwko szykanowaniu
mniejszości polskiej na Ukrainie.
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• Wycofał się z wcześniej przyjętego patronatu nad uroczystościami upamiętniającymi 65 rocznicę mordów popełnionych na Polakach przez
OUN – UPA na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich.
• Wspierał opozycję polityczną na Białorusi, która nie posiadała poparcia
białoruskiego społeczeństwa.
• Wspierał prezydenta Gruzji Michaela Sakaszwilego i poparł oświadczenie
gruzińskie, które twierdziło, że działania wojenne w sierpniu 2008 roku
przeciwko Gruzji rozpoczęła Rosja, co później międzynarodowa Komisja
uznała za niezgodne z prawdą.
• Fatalne rezultaty przyniosła polityka wschodnia w stosunku do Ukrainy,
Białorusi i Gruzji, ukierunkowana na oderwanie ich od wpływów Rosji
na życzenie USA.
W konsekwencji tych działań nastąpiły restrykcje ze strony Rosji.
Rządy USA zmieniły swoje preferencje polityczne wykazując nikłe zainteresowanie tymi krajami, zacieśniając natomiast związki z Rosją.
• W liście przekazanym przez swoją minister Ewę Juńczyk – Ziomecką, powitał z zadowoleniem reaktywowanie w Polsce 9 września 2007 roku, największej żydowskiej loży masońskiej B’nai B’rith (zdelegalizowanej w 1938 roku
przez prezydenta Ignacego Mościckiego), której głównym celem są działania dotyczące zwrotu mienia żydowskiego w Polsce oraz kwestie związane
z Radiem Maryja i telewizją „Trwam”. Zostało to potwierdzone w czasie spotkania działaczy tej organizacji: prezesa Moish Smitha i wiceprezesa Dane
Mariaschina z ambasadorem USA w Warszawie Victorem Ashe.
• Podczas transmisji Mszy św. z Archikatedry św. Jana w dniu 7-go stycznia
2007r. można było zobaczyć głowę państwa klaszczącą, gdy ks. prof. abp
Stanisław Wielgus, uprzednio szykanowany, odczytał swoją rezygnację
z urzędu Metropolity Warszawskiego.
• Prezydent Lech Kaczyński, nie zatrzymał demontażu R.P. poprzez wyprzedaż za 10 procent wartości, polskiej gospodarki i banków.
Partia PiS przez cały okres pracy rządu koalicyjnego (PiS, LPR, Samoobrona)
nierówno prawnie traktowała koalicjantów i nie dotrzymała umów koalicyjnych. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie wypełniła swych przedwyborczych
obietnic, ujętych w dokumentach (www.pis.org.pl): Program 2005,IV:Rzeczpospolita – Sprawiedliwość dla Wszystkich, Polska Katolicka w Chrześcijańskiej
Europie, z aneksem nr 1 zawierającym uchwałę nr 1/.04/05 Rady Politycznej
PiS a dnia 16.04.2005 roku. Partia PiS nie dotrzymała wierności wartościom
patriotyczno-narodowym i religijnym, do których się niezmiennie odwołuje.
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Wbrew tym wartościom PiS poparło udział Polski w wojnie z Irakiem
i Afganistanem, wystąpiło przeciw konstytucyjnej ochronie życia, poparło
Traktat Lizboński, odbierający suwerenność polskiemu państwu. Przyjmując entuzjastycznie samorozwiązanie Sejmu V kadencji (na wniosek SLD)
doprowadziło do usunięcia z sejmu narodowych sił blokujących przyjęcie
Traktatu Lizbońskiego – Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony. Nie podjęto
żadnych działań w celu wpisania do Konstytucji RP artykułu mówiącego, że
zasoby przyrodnicze w Polsce są niezbywalną własnością Narodu (obecna
Konstytucja RP nie określa czyją własnością są te zasoby i pozwala na ich
wyprzedaż). Polska posiada rozpoznane zasoby przyrodniczo-energetyczne
[R.H.Kozłowski, Innowacyjne projekty energetyczne i gospodarcze]

1.7 Oznaczenie statusu Państwa w obecnej Konstytucji
Art.2
Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.(Jest to zapis ustalający
stan prawny i społeczny oraz polityczny Państwa!)
Art.4
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
(Naród nie ma swoich przedstawicieli, mają je partie, z uwagi na wybory
do Sejmu przeprowadzane niezgodnie z konstytucją)

1.8 Diagnoza Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (10)
Dokonania rządów R.P. a właściwie brak jakichkolwiek dokonań pozytywnych w okresie ostatnich 29 lat, daje podstawę do określenia niepodważalnej diagnozy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie Systemu Prawnego
(http//www. podstawodawca.pl), (10).
„System Prawny Rzeczypospolitej Polskiej jest zawieszony przez członków sekty religijnej wyznającej jawnie religię trzech doktryn oraz jednej doktryny ukrytej (talmudycznej):
1) Doktryna Niejednoznaczności prawa!
2) Doktryna Zbioru Abstrakcyjnych Norm (oderwanych od rzeczywistości
wymysłów), podawana jako prawo!
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3) Doktryna uznająca za przepisy prawa wymysły ludzi, nie mających pojęcia o źródłach prawa i definicji prawa zawierającej przeznaczenie prawa!
4) Doktryna uznająca za działanie zgodne z prawem, oszukiwanie i wyzyskiwanie ludzi zakwalifikowanych przez sektę, RELIGII TALMUDYCZNEJ,
jako GOJÓW.
Członkowie tej sekty religijnej okupują: Sąd Najwyższy RP, Trybunał Konstytucyjny RP. A także wszystkie pozostałe Sądy Powszechne i Administracyjne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe struktury Systemu Prawnego
Polski, włącznie z Komornikami Sądowymi! Najwyższy czas z hegemonią tej
sekty religijnej skończyć!
O rozpoznanej patologii powiadomiony został Prezydent RP Andrzej
Duda (10 lutego 2016r.) oraz wszystkie służby RP odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa! (12 czerwca 2016r.)
(ZERO REAKCJI !!!.)”.
Polska nie jest krajem antysemickim. Dała temu wielokrotnie dowody.
Jesteśmy pełni podziwu dla Narodu Żydowskiego, że przetrwał 2000 lat
bez państwowości. W średniowieczu, kiedy mordowano Żydów w Europie,
znaleźli oni przyczółek w Polsce. Krakowski Kazimierz był ich największym
miejscem zamieszkania.
Współczujemy za niemiecki holocaust. Jednocześnie nie rozumiemy dlaczego świat nie porusza holokaustu Słowian, który miał znacznie większe
rozmiary, i w którym niestety obok Niemców i sowietów brali udział Żydzi,
też w charakterze oprawców (opisuje to książka „The Jewish Century” Yurija
Slezkine’a, w rozdziale „Chętni oprawcy Stalina” oraz w „Archipelagu Gułag”
Sołżenicyna, innej literatury też nie brak).
„Na berlińskim kongresie Ruchu Odrodzenia Żydowskiego 11 i 12 maja
2012 roku (11) omawiano pewne postulaty z listu Sławomira Sierakowskiego
(Som) do uczestników. Określił się w nim jako lider gotów zapłacić życiem za
„szlachetne idee”, Chce on:
1) Polskiego obywatelstwa dla wszystkich imigrantów,
2) Nałożenie podatku na pokrycie kosztów sprowadzenia do Polski 3 milionów 300 tysięcy Żydów,
3) Uczynienia języka hebrajskiego drugim językiem urzędowym w Polsce,
4) Wypowiedzenia Konkordatu z Watykanem, bo wszystkie instytucje religijne mają działać na tym samym poziomie,
5) Stworzenie w parlamencie Izby Mniejszości zamiast Senatu (…) a zdziwi
się Europa! Europa ma rzeczywiście powód do zdziwienia. Oto na zapro22

szenie marginalnego lidera polskiej opinii publicznej zamierzają osiedlić
się w kraju obcy obywatele, wzywając do tego również miliony rodaków.
I bez żadnego wyboru wszystkich, którzy źle czują się w świecie. Przy
czym deklarują, że przyjmą tubylców z otwartymi ramionami (!), prosząc
o podobne przyjęcie. Kto kogo ma tu przyjąć? I czemu chcą na placach
naszych miast zbudować swe osiedla? (które za sprawą Jarosława Kaczyńskiego już są budowane jako tzw. program mieszkania plus) Dlaczego
chcą rozbić nam państwo, które przez nich już jest niszczone!!
Dlaczego organizują kongres akurat w Berlinie, gdzie omawiają przyszłe regulacje na terytorium polskim, które całkowicie zburzą nasz ład państwowy. Postulaty 2 i 3, gwarantują nie tylko wybuch antysemityzmu, ale
także rozruchy uliczne. Postulat 4 podcina u korzeni polską tożsamość opartą
na szczególnym związku z Kościołem katolickim. I czemu rzekomo „polskie”
rządy popierają taki projekt?”(11)

1.9 Cynizmu ciąg dalszy
„Sześćdziesiąt pięć miliardów dolarów, tyle wynosi rzekomo wartość
w Polsce majątku ofiar Holocaustu zmarłych bez potomków. Żądanie
zwrotu wysunął były ambasador Izraela w Polsce, Dawid Peleg. Najpierw
korzystając z gościnności jako dyplomata, rozejrzał się w naszym kraju,
ocenił czy są możliwości wyciśnięcia trybutu, i ruszył do akcji po powrocie
do domu.
Prezydent Izraela Szymon Peres, dumny z rozkwitu gospodarczego swego
kraju, publicznie powiedział: „Izrael może poszczycić się niespotykanym
sukcesem. Na dzień dzisiejszy wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry (…). Dla takiego małego kraju jak nasz to
jest naprawdę zadziwiające”.
Rzecznik ambasady Izraela w Warszawie potwierdził wypowiedź, chodź
uznał te słowa za „źle dobrane”. (11)
Krzysztof Kłopotowski (11) wysłał w powyższej sprawie do marszałka
Senatu Bogdana Borusewicza (PO) oraz wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego (PiS) list z logiczną argumentacją: bo skoro pan Pelega przedstawił swoją opinię publicznie, to należy mu się publiczna debata. Poniżej kopia
tego listu, z którym się utożsamiamy:
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„Szanowny Panie Marszałku
Spełnienie żądań wyrażonych przez p. Davida Pelega będzie znaczyło
– obawiam się – uznanie zasady, że zmarli bezpotomnie w Zagładzie obywatele polscy pochodzenia żydowskiego nie należeli do polskiej wspólnoty
państwowej. Należeli natomiast do ponadpaństwowej wspólnoty żydowskiej.
Rodzi to bolesne pytania:
1) Czy powinni piastować stanowiska państwowe w II Rzeczpospolitej i czy
można było być pewnym ich lojalności?
2) Czy zasada, że obywatel polski pochodzenia żydowskiego nie należy do
polskiej wspólnoty państwowej, dotyczy także PRL i III Rzeczpospolitej
? Może przecież zostać wysunięta w przyszłości przez jakiegoś szaleńca,
skoro już została odniesiona do II Rzeczpospolitej.
3) Jeśli dotyczy III Rzeczpospolitej to czy obywatele polscy pochodzenia
żydowskiego mogą obecnie sprawować wysokie stanowiska państwowe,
być posłami, senatorami, mieć wpływowe pozycje w życiu społecznym
I kulturalnym lub nawet stanowić rząd polski?
4) Jeśli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego zajmują dziś wysokie
stanowiska i wpływowe pozycje, to czy należy ich usunąć, skoro mogą
się okazać nie tyle członkami polskiej wspólnoty państwowej, jak obecnie
wierzymy, ale ponadpaństwowej wspólnoty żydowskiej, skąd wyjdą akcje
wrogie Polsce jak w przypadku p. Pelega? STOP!
Jak widać proste wnioskowanie według logiki pana Pelega prowadzi do
uzasadnienia czystki antysemickiej w Polsce oraz w innych krajach świata,
poza Izraelem. Byłaby to katastrofa moralna, polityczna, a także merytoryczna ponieważ są to często wybitni fachowcy. Nie wolno na to pozwolić.
Trzeba powstrzymać prowokację p. Pelega.
Rząd Donalda Tuska zaczął prowadzić z tymi hucpiarzami negocjacje.
Partnerzy dialogu grozili że w razie niezaspokojenia żądań Polska będzie
upokarzana w świecie i że potrafią postawić na swoim.
Negocjacje zakończyły się wymuszeniem na Polsce opłat ratalnych
w wysokości 100 euro miesięcznie dla 50 tys. Żydów, czyli 5 mln euro miesięcznie, co daje kwotę 60 mln euro rocznie.
24 stycznia 2014 roku w trakcie posiedzenia Sejmu w tej sprawie uchwalono,, Ustawę” i odbyło się głosowanie. Wszyscy posłowie (oprócz Wojciecha
Szarama z PiS oraz Przemysława Wiplera, posła niezrzeszonego) głosowali za
tym wymuszeniem. PiS, jako główna partia rzekomo opozycyjna, powinien,
jak jeden mąż, przeciwstawić się, a nie jednogłośnie wspierać dyktaty rzekomo obywatelskiej partii kolesiów, czy jak w tym przypadku przeciwstawić
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się ustawie rażąco dla Polski niesprawiedliwej i kosztownej, pod względem
moralnym i finansowym.
To nie Polacy ponoszą winę za rozpętanie II wojny i nie Polacy ponoszą
winę za jej ofiary. Nic nikomu nie jesteśmy winni, wręcz przeciwnie Polska
powinna domagać się odszkodowań za ofiary, zniszczenia i grabieże, jakich
doznała w wyniku pożogi wojennej od naszych sąsiadów bliższych i dalszych.
Wynik tego głosowania i przyjęcie ustawy płatności jest hańbą i kolejną zdradą
Polski, co więcej jest zdradą pamięci wszystkich Polaków walczących z okupantami od czasów II wojny, Polaków pomordowanych, często bez mogiły”. Polaków ograbionych z mienia i Ojczyzny rozproszonych po świecie w jej wyniku,
o których zadość uczynienie NIKT się nie upomina.(wśród nich Ojciec jednego
z autorów opracowania, absolwent Politechniki Lwowskiej, Henryk Kozłowski,
zamordowany w obozie koncentracyjnym więźniów politycznych Natzweiler
Struthof w styczniu 1945 roku oraz dziadek Karol zamordowany przez komunistów żydowskich w Ostaszkowie w1940 roku). Dlaczego mówi się o holokauście
tylko narodu żydowskiego? Katyń, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Kuropaty,
Miednoje, Bykownia, Charkow. To żydowscy komisarze strzelali bezbronnym
polskim oficerom w tył głowy. O prawdzie dowiadujemy się z wyznań polskiego
Żyda z Izraela niejakiego Abrahama Vidro, który wyznał, że:
1) Komendatami obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli Żydzi:
Rajchman, Mierkułow, Urbanowicz.
2) Kierownikami masowych egzekucji byli członkowie mińskiego komisariatu GPU: Lew Rybak, Chaim Finberg, Abraham Borysowicz.
3) Zbrodnię wykonali: Bogdan Zaharewicz, Kobulow, Begman, Elman,
Estrin, Krongauz, Lejbkind, J.Rajchman, Abakumow, Milstein (transport), Sierow, Abraham Borysowicz, Lew Rybak, Chaim Finberg, major
Joshua Sorokin, kapitan Aleksander Susłow, kapitan Samyun Tichonow.
Żadna z wyzej wymienionych osób nie była Rosjaninem. To wszystko była
ta sama nacja, ci sami ludzie, którzy zaczęli mordować Polaków od czasu, gdy
objęli rządy nad tymi ziemiami.
Rzeczpospolita Polska ma prawo żądać, nie tylko, od Niemców (12):
• 25,7 bln dolarów za wymordowanie 6 mln 700 tys. obywateli polskich,
w tym:
		
1 000 000 Żydów z Polski,
		
5 700 000 Polaków,
• Za porwanie 200 000 polskich dzieci (celem germanizacji),
• Za wywiezienie do pracy przymuszonej 3 141 000 Polaków,
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• 845 mld dolarów za zniszczenia przemysłowe i budowlane dokonane
w Polsce,
• 11,140 mld dolarów za rabunek pojedynczych dzieł sztuki.
Współcześnie Polska jako największa ofiara II wojny światowej, gdyż
zginął co piąty jej obywatel, zmuszana jest do wypłacenia odszkodowań
Żydom, których właśnie Polacy ocalili od zagłady. To chyba największy paradoks niewdzięczności 20 i 21 wieku. Środowiska żydowskie wywierają presję
na USA, by poparło ichw tych bezpodstawnych, bezczelnych, roszczeniach.
Na 1000 mieszkańców, podczas II wojny światowej zginęło:
w Polsce – 220,
w ZSRR – 108
Francja – 15
Anglia – 8
Czechosłowacji – 25
Holandia – 22
Belgia – 14
Niemcy z Austrią – 56
Włochy – 25
Rumunia – 44
Węgry – 53
Nigdy nie zrzekliśmy się odszkodowań za II wojnę światową. „Organizacjom żydowskim udało się uzyskać odszkodowania z Niemiec, udało się od
banków szwajcarskich ale Polacy są w innej sytuacji. Nie są winni Holocaustu. Są ofiarami zarówno Niemiec, ZSRR, jak i komunizmu wprowadzanego
w kraju przez żydokomunę (winną śmierci ponad 25 tys. polskich żołnierzy
niezłomnych). Dlatego należą się nam odszkodowania za zbrodnie, zmarnowane życie milionów ludzi, nędzę i podłość narzuconej władzy. Mamy argumenty, których nie mają Niemcy ani Szwajcarzy.
Organizacja ambasadora Pelega i popierający jej żądania Kongres Żydów
otwierają puszkę Pandory, licząc, że uda się kierować globalną propagandą.
Obawiamy się, że wypełzną na świat monstra antysemityzmu, które lepiej
na zawsze pogrzebać. Przeszkodziłyby nam czerpać z mądrości i wrażliwości moralnej innych, lepszych Żydów (11). Masońską organizację B’nai B’rith,
którą z Polski w 1938 roku usunął Prezydent Ignacy Mościcki, a sprowadził
ponownie prezydent III RP, Lech Kaczyński, należy ponownie usunąć.
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1.10 Wielka manipulacja
Listy z okazji XXX i XXXV Rocznic Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich zostały przekazane do Prezydentów, Premiera (Pani Premier), Sejmu
i Senatu (23.02.2011r., kiedy rządziła opcja PO-PSL oraz 21.02.2016r., kiedy
rządzi PiS). (ZERO REAKCJI !!!)
Trzydzieści pięć lat temu, strajkami chłopskimi, Naród RP stanął w obronie naszej czci i godności. Dzisiaj po latach minionego okresu, przedstawiamy
naszą ocenę rzeczywistości, w której żyjemy.
Otóż w obecnej dramatycznej sytuacji naszej Ojczyzny, zagrożone są głównie dwie dziedziny, których zniszczenie jest w stanie zniszczyć Polskę totalnie: istnieje niebezpieczeństwo rozchwiania tego ładu moralnego, w który
zostaliśmy wyposażeni od chwili Chrztu Polski, równocześnie zaś dokonuje
się wyprzedaż polskiej ziemi.
Ponieważ oba te podstawowe zagrożenia są ze sobą spójne, ośmielamy
się prosić o pilne ratowanie polski w obu dziedzinach. Powyższa propozycja
jest związana nie tylko ze słowami hymnu Marii Konopnickiej:,, Nie rzucimy
ziemi, skąd nasz ród” i z całymi dziejami, ale jest związana także niestety,
z wydarzeniami współczesnymi i to tak, że trzeba o tym zjawisku mówić:
Periculum in mora (Apel św. p. Ks Abp. prof. Kazimierza Majdańskiego, do
polskich parlamentarzystów w 2003 roku, stale aktualny).
Nie pozwalamy więc na:
• Dalsze niszczenie naszej narodowości i suwerenności.
• Likwidację patriotyzmu.
• Likwidację własności prywatnej, gdy nie sprawdził się komunizm.
• Likwidacje rodziny jako podstawowej komórki ludzkiej.
• Zniszczenie religii chrześcijańskiej i zstępowanie jej religią uniwersalną
czyli synkretyzmem, który w oczywisty sposób kończysię satanizmem.
• Zniszczenie dotychczasowego porządku społecznego – patologie
w postaci przestępczości zorganizowanej, powszechnej korupcji, narkomani, pijaństwa i partykularnego egoizmu, oraz aborcji (w trakcie trwania
komunizmu wymordowano ponad 60 mln ludzi, Druga wojna światowa
to śmierć ponad 40 mln, natomiast światowa aborcja to śmierć 1,2 mld
bezbronnych istot), domykają zbiór elementów niszczących nie tylko
Polski Naród.
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1.11 W obronie polskiej wsi oraz gospodarki,
   dla dobra całej R.P.
Niezrozumiałe jest dla nas, nie na równych prawach i zasadach traktowanie
w Unii polskich rolników. Dyskryminacja jest bardzo wyraźna, podczas gdy
Niemcy dostają 344 euro na hektar ziemi, Polacy otrzymują 190 euro, [a przecież
składka członkowska roczna na rzecz EU, obciąża nas kwotą ponad 70 mld PLN].
Wielu ludzi w Polsce i w całej Europie, a także wielu polityków nie rozumie czym jest rolnictwo. Oni nie wiedzą, że żywność jest darem Pana Boga,
że rodzi się na polu, w pocie rolniczego trudu. Ludzi na świecie jest coraz
więcej a ziemi pod uprawę coraz mniej. Żywność staje się towarem strategicznym, bardziej nawet niż gaz i ropa naftowa. Bez gazu można żyć, bo mamy
polskie technologie energii zasobów odnawialnych, ale bez jedzenia życie jest
niemożliwe. Unia Europejska popełnia więc karygodny błąd, ograniczając
produkcję rolniczą, likwidując powoli swoje rolnictwo. Ta polityka jest w niedalekiej perspektywie bardzo niebezpieczna.
Powinniśmy chronić produkcję rolniczą i wspierać prawdziwych rolników,
a nie tych którzy mając pieniądze, kupują sobie ziemię jako lokatę kapitału.
W pierwszym rzędzie powinniśmy chronić małe i średnie gospodarstwa,
bo to dzięki nim głównie jemy chleb. Kurczenie się wewnętrznego rynku
pracy poprzez uniemożliwienie poważnego wzrostu aktywności produkcyjnej rodzimej własności (średniej i małej przedsiębiorczości) w wyniku stwarzania preferencji dla obcych kolosów finansowo – gospodarczych i otwarcia
rynków krajowych nie przygotowanych do konkurencji ze światowym kapitałem, zmusza nie tylko polską młodzież do emigracji zarobkowej.

1.12 WYPRZEDAŻ POLSKI (Niezrozumiała, obłędna
   polityka „rządów RP, niszczących polską gospodarkę,
   rolnictwo i likwidujących banki z polskim kapitałem,
   czy realizacja zapowiedzi ambasadora p.Pelega oraz
   prezydenta Izraela Szymona Peresa?)
Rządy RP, na przestrzeni ostatnich lat, doprowadziły do likwidacji ponad
300 tysięcy gospodarstw rolnych, w okresie 29 lat sprzedano za bezcen ponad
8400 strategicznych przedsiębiorstw, przekazując je w pierwszej kolejności
obcemu kapitałowi, dla przypomnienia: przećwiczono tu żydowski manewr
podszywania się pod Polaków, jak zrobiono to w Rosji.
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• Rząd Mazowieckiego (Icek Dikman) i Balcerowicza (Aaron Bucholtz
(UW), Krzysztof Skubiszewski (Szymon Schimel), minister spraw zagranicznych, Jerzy Osiatyński (Szymon Weibach), minister – kierownik
Centralnego Urzędu Planowania, Jacek Kuroń (Icek Kordblum), minister
pracy i polityki socjalnej, Aleksander Hall (Miron Hurman), minister –
członek Rady Ministrów, Janusz Lewandowski (Aaron Langman), minister ds. transformacji ustroju… od 12.09.
1989r. rządził 16 m-cy, przygotował zbrodniczą ustawę o tzw. restrukturyzacji i prywatyzacji, która od 29 lat zabija Naród i polską gospodarkę
(ZERO REAKCJI).
• Rząd Bieleckiego (Izaak Blumenfeld) (KLD) od 12.01.1991r. rządził
11 miesięcy i 11 dni. Sprzedał obcym 1209 zakładów. (ZERO REAKCJI !!!).
• Rząd Olszewskiego (Izaak Oksner) (ROP) od 23.12.1991r. rządził 6 miesięcy i 18 dni. Sprzedał 1 zakład. Zatrzymał przewrotną prywatyzację.
Został odwołany.
• Rząd Suchockiej (Haka Silberstein), (UD) od 11.07.1992r., rządził 15
miesięcy i 14 dni. Sprzedał obcym 21 strategicznych zakładów. (ZERO
REAKCJI!!!)
• Rząd Pawlaka (PSL) od 26.10.1993r. rządził 16 miesięcy i 12 dni. Sprzedał
obcym 2269 strategicznych zakładów. (ZERO REAKCJI!!!).
• Rząd Oleksego (Szymon Buchwio) (SLD) od 7.03.1995r. rządził 14 miesięcy. Sprzedał 598 strategicznych zakładów. (ZERO REAKCJI!!!).
• Rząd Cimoszewicza (Dawid Goldstein) (SLD) od 7.02.1996r. rządził 20 miesięcy i 18 dni. Sprzedał 992 strategicznych zakładów. (ZERO REAKCJI!).
• Rząd Buzka (AWS) od 31.10.1997r. rządził 47 miesięcy i 19 dni. Sprzedał
1311 strategicznych zakładów. (ZERO REAKCJI !!!).
• Rząd Millera (SLD) od 19.10.2001r. rządził 30 miesięcy i 15 dni. Sprzedał
548 strategicznych zakładów. (ZERO REAKCJI !!!).
• Rząd Belki (SLD) od 02.05.2004r. rządził 17 miesięcy i 20 dni. Sprzedał
477 strategicznych zakładów. (ZERO REAKCJI !!!).
• Rząd Marcinkiewicza (PiS) od 31.10.2005r. rządził 8 miesięcy i 15 dni.
Sprzedał 271 strategicznych zakładów a premier (nauczyciel fizyki
w szkole podstawowej), zostaje prezesem banku, z pensją, po przeliczeniu
w wysokości 0,5 mln złotych, w Wielkiej Brytanii po zatwierdzeniu w UE,
podziału Polski na Euro-Regiony (ZERO REAKCJI).
• Rząd Kaczyńskiego (Bęcłowicz) (PiS) od 14.07.2006r. rządził 15 miesięcy
24 dni. Sprzedał 18 strategicznych zakładów. (ZERO REAKCJI !!!).
• Rząd Tuska (PO) od 7.11.2007r. Sprzedał 724 zakłady. (ZERO REAKCJI !!!)
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Pozostało jeszcze kilkanaście zakładów. Polska utraciła prawie bezpowrotnie cały majątek narodowy, a autorzy i reżyserzy powyższej koncepcji,
zostali wyróżniani najwyższymi odznaczeniami państwowymi (w tym Orderem „Orła Białego”). (Brak reakcji Sejmu i Senatu!!!!!)

1.13 Manipulacji ciąg dalszy (7)
Dwadzieścia osiem lat temu ogłoszono Narodowi, że cała gospodarka
jest do niczego. Należy więc dokonać jej prywatyzacji, by po sprywatyzowaniu, poprzez lepsze zarządzanie sprostać panującej w kapitalizmie konkurencji. Wmawiano nam, że prywatyzowane zakłady warte są tyle, ile gotów
jest zapłacić kupujący. Abstrahując od demagogii powyższego stwierdzenia,
narzuca się podstawowe pytanie – dla kogo została skierowana oferta sprzedaży? Przecież nie do polskiego społeczeństwa, które było i jest ubogie i nie
posiada własnego kapitału. Kto więc mógł być potencjalnym nabywcą prywatyzowanych przedsiębiorstw? Formalnie kapitał obcy. Rodzime,, elity”
też nie dysponowały odpowiednimi sumami. Okazało się jednak, że niektórzy niezbędny kapitał mogli pozyskać w bankach, przy przychylności,,
swoich”, nie wymagających koniecznych zabezpieczeń gwarancyjnych. Ze
spłatą kredytów bywało różnie. „Wybrani przedstawiciele społeczeństwa”,
z tzw. układów, mogli też korzystać z ,,okazji” wynikających z niedoskonałych przepisów, za sprawą których powstawały afery: alkoholowe, tytoniowe, rublowe, FOZZ, węglowe, spółek nomenklaturowych na obrzeżach
i wewnątrz państwowych (społecznych) zakładów. Dla ulżenia budowniczym polskiego kapitalizmu, tej awangardzie nowego systemu, doprowadzono do zapaści finansowej olbrzymią liczbę przedsiębiorstw. Jak osiągnięto ten zamierzony cel? Sposób był prymitywnie prosty. Jak doskonale
pamiętamy, firmy w PRL-u nie dysponowały własnym kapitałem – bo nie
można inaczej powiedzieć o skromnych środkach, umożliwiających funkcjonowanie firmy z miesiąca na miesiąc. Kiedy brakowało na wypłatę zobowiązań wobec załogi bank udzielał niskooprocentowanego kredytu. Było
to działanie rutynowe. W tej sytuacji wystarczało dokonać blokady kredytowej, aby przedsiębiorstwo państwowe lub inną firmę, której właścicielem
było państwo, występując jednocześnie w roli ustawodawcy, doprowadzić
przez to państwo do bankructwa te podmioty gospodarcze .
W okresie tzw. transformacji ustroju, zanotowano pierwszy przypadek
w historii świata, aby państwo (czytaj: rządząca nim nomenklatura!!!) celowo
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doprowadzało do bankructwa swoją gospodarkę. Dokonano destrukcji całej
gospodarki państwa. By niczego nie pominąć w destrukcyjnym działaniu,
otwarto na oścież granice. Kazano gospodarce socjalistycznej, już mocno
nadwyrężo– nej, konkurować z gospodarką kapitalistyczną, mającą ogromne
doświadczenie, zaplecze, potężne wsparcie tradycji i olbrzymi kapitał własny,
uzupełniony otrzymanym za bezcen kapitałem banków państw Europy Centralnej.
Proszę wybaczyć, że użyjemy dosadnego określenia, ale tylko idioci, ludzie
sterowani z zewnątrz lub wspomniana kasta, mogli sprzedać banki warte
z wkładami obywateli polskich od 60 do 80 mld USD, za sumę kilu miliardów
dolarów (przed sprzedażą banki polskie poddano procesowi modernizacji za
kwotę około 3 mld euro).
Przypomnijmy, nasza gospodarka, zarządzana centralnie, nie dysponowała własnym kapitałem, by o innych sprawach już nie wspominać. Pozbycie się własnego kapitału, na rzecz innych banków zagranicznych odczuli
natychmiast polscy górnicy, którym żaden bank w Polsce, nie był w stanie
udzielić kredytu na zagospodarowanie własnych złóż węgla (patrz problem
kopalni Silesia, którą w ten sposób zmuszano do sprzedaży z zasobami węgla
na poziomie 500 mln ton, za 200 mln PLN).
Stało się to normą i standardem „polskich” przemian ustrojowych, rozpoczętych przez ekipę Unii Wolności, która jak twierdziły mas media, przejęte
przez obcy kapitał, rzekomo pierwszy rząd niekomunistyczny (w rzeczywistości był to pierwszy rząd talmudyczny):premier Tadeusz Mazowiecki (Icek
Dikman),wice-premier Leszek Balcerowicz (Aaron Bucholtz), minister ds.
tzw. transformacji Janusz Lewandowski (Aaron Langman), kontynuowanych
przez towarzyszy z SLD i UP, i następnie przez liberałów z PO i PSL, ale również przez PiS, w ramach porozumień układu po okrągłostołowego.
(,,Zakonspirowany Żyd to mądry Żyd, zdekonspirowany to głupi Żyd”, TALMUD).
Po przejęciu polskich masmediów przez obcy kapitał, w okresie minionych
dwudziestu ośmiu lat, prawdę i zatroskanie o wspólne dobro, którym jest nasza
Ojczyzna Rzeczpospolita Polska pokazaliśmy w książce,, Jaka Polska?” (7),
mogliśmy też, przez pewien okres przedstawiać w Naszym Dzienniku (13-27),
(ZERO REAKCJI!!!), Telewizji Trwam i Radiu Maryja (ZERO REAKCJI!!!).
Spotkania bezpośrednie, chociaż często bardzo ciekawe i krzepiące ducha,
mają ograniczony zakres, natomiast próby organizowania większych konferencji czy kongresów, w większości przypadków były zakłócane a nawet
wręcz torpedowane przez różnego kalibru współczesnych mutantów, potocz31

nie nazywanych agentami, dla których pojęcia patriotyzmu, Ojczyzny wolnej
i suwerennej, czy Rzeczypospolitej Polskiej katolickiej, są zupełnie obce
a nawet wrogie.
U progu tzw. transformacji ustrojowej, czyli wyprzedaży narodowego
majątku gospodarczego za bezcen, głoszono (wicepremier rządu Mazowieckiego, Balcerowicz oraz minister od spraw przekształceń Lewandowski),
że nie ma odwrotu, poza komunizmem, od nowego etapu rozwoju „liberalizmu”, w którym nie jest ważne kto jest właścicielem gospodarki, bo liczy
się tylko praca. Przedstawiając ten klasyczny kanon niewolnictwa za cel, do
którego należy dążyć, panowie ci udowodnili swoje pochodzenie, bo gdyby
byli prawdziwymi Polakami, to wiedzieliby, że jest jeszcze nauka społeczna
Kościoła Katolickiego, w której te brednie nie są akceptowane.
W krótkiej reminiscencji, na przykładzie losów naszej energetyki, pragniemy przedstawić naszym Rodakom, do jakiego niebezpieczeństwa doprowadził naszą Ojczyznę „układ okrągłostołowy” przy pomocy wszystkich
partii politycznych rządzących od 1989 roku.
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2. Program Naprawy Państwa?
   – Mega oszustwo
Zapoczątkowane w Polsce, w 1989 roku przemiany, realizowane przez
rząd Mazowieckiego i według tak zwanego Planu Balcerowicza (Sorosa),
w pierwszej fazie przebiegały pod hasłami naprawy błędów politycznych
i gospodarczych poprzedniego systemu. Wprowadzane zmiany, będące rezultatem konkretnych decyzji politycznych i gospodarczych miały jednocześnie
gwarantować wejście Polski na efektywną drogę rozwoju gospodarczego,
ekonomicznego i cywilizacyjnego. Ten perfidnie propagandowo zaplanowany proceder, był kolejnym mega oszustwem politycznych hochsztaplerów,
występujących w przebraniu elity: Ruchu Społecznego Solidarność, któremu
w dobrej wierze, w głosowaniu w wyborach czerwcowych 1989 roku, daliśmy
mandat do kierowania naszym i Polski losem. Oczekiwaliśmy, że transformacja w dynamiczny sposób naprawi błędy poprzedniego systemu. Nasze
oczekiwania niestety, legły w gruzach. Nie doczekaliśmy się, ani naprawy, ani
tym bardziej poprawy. Wprost przeciwnie. W wyniku oszukańczych decyzji
politycznych, gospodarczych i społecznych, realizowanych bez żadnych znaczących korekt, przez dwadzieścia siedem lat, przez kolejne ekipy rządowe,
została kompleksowo i planowo zniszczona Polska Gospodarka Narodowa.
Odnosi się wrażenie, jakby wszystkie kolejne ekipy rządowe, w realizacji tego
niszczycielskiego planu, były ze sobą w zmowie. (ZERO REAKCJI!)
Skala tych zbrodniczych działań, w tej dziedzinie, realizowana przez
kolejne rządy, jest tak porażająca i niewyobrażalna, że jakakolwiek próba
ich racjonalnego zdefiniowania i chłodnego ujęcia, staje się wręcz niemożliwa. Przeciętny człowiek, który wyobrażenie o otaczającej go rzeczywistości, opiera na ogólnie przyjętych w cywilizowanym świecie normach, nie
jest w stanie samodzielnie ogarnąć tej gospodarczej i cywilizacyjnej hekatomby. Skala tego zbrodniczego procederu, jest tak ogromna, że często nie
znajduje zrozumienia i wiary u przeciętnego zjadacza chleba, mimo przedkładania niezbitych argumentów i dowodów. To co rozpoczęła ekipa Mazowieckiego uzupełnili, w 1997 roku: Aleksander Kwaśniewski (Izaak Stoltzman) i Bronisław Geremek (Berele Lewartow), wykreślając z Konstytucji
RP dwa bardzo ważne zapisy:
1) Zasoby przyrodnicze (w tym ziemia i zasoby kopalne) są własnością
Narodu Polskiego, (ZERO REAKCJI)
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2) Kto działa na rzecz utraty suwerenności i niepodległości Państwa, podlega
karze więziennej, włącznie z karą śmierci. (ZERO REAKCJI!!!).
Niektóre źródła podają, że w wyniku tak zwanej transformacji, straty
naszego Państwa mogą sięgać nawet wielkości dwóch bilionów dolarów,
czyli 2000 miliardów dolarów. Przyjmując tę wielkość do dalszych oszacowań, należy stwierdzić, że każda polska rodzina, wynikiem tego mogła
zostać ogołocona na kwotę nie mniejsza niż 200 000 dolarów (dwieście
tysięcy dolarów).
Sprzedawany za bezcen Polski Majątek Narodowy, stanowił i stanowi
nadal, nasze wspólne dobro i wspólną naszą własność, wypracowaną przez
czterdzieści cztery lata PRL-u, mamy więc niezbywalne prawo, by się o niego
upomnieć. Dlaczego, ten z góry zaplanowany scenariusz, został zrealizowany.
Dlaczego nie reagowali parlamentarzyści?. Bo zastosowano kolejny przekręt,
który pozwalał wybierać szefom partii,, po okrągłostołowych” ludzi,, miernych ale dla nich wiernych”.
Poniżej przedstawione są dowody.

2.1 Polska stała się bankrutem Europy
Aby udowodnić to stwierdzenie, wystarczy przedstawić przykładowo
budżet RP, z roku 2017 w tzw. pigułce:
Wpływy – 296 mld złotych
Wydatki – 351 mld złotych
Deficyt – 56 mld złotych
Przychód z Unii Europejskiej – 63,4 mld złotych
Wydatki na Unię Europejską – 71,6 mld złotych
Dopłaty związane z członkowstwem – 8,2 mld złotych
Dla przykładu podajemy informację o budżecie Niemiec:
nadwyżka w budżecie Niemiec wynosi 270 mld euro.
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2.2 To-dotyczy-też-Rzeczypospolitej-Polskiej
(Prezydent USA Donald Trump).
Czym jest globalizm, do którego od 28 lat usiłują wprowadzić Polskę, tzw.
przebierańcy+/ przedstawił na jednym z wielu spotkań przedwyborczych,
prezydent – USA: Donald Trump:
„Nie ma nic, czego nie zrobią polityczne elity. Nie ma takiego kłamstwa,
przed którym się powstrzymają, by utrzymać swój prestiż i władzę, waszym
kosztem. To się właśnie dzieje. Elity w Waszyngtonie i korporacje medialne
i finansowe, które je finansują, istnieją tylko z jednego powodu – by chronić
i bogacić siebie. Elity mają tryliony dolarów do stracenia w tych wyborach.
Podam przykład: Zaledwie jedna umowa handlowa, którą chcą przeforsować,
wiąże się z trylionami dolarów kontrolowanymi przez wiele krajów, korporacji i lobbystów. Dla tych, którzy kontrolują dźwignie władzy w Waszyngtonie
i dla globalnych specjalnych interesów współpracują z tymi ludźmi, którym nie
chodzi o wasze dobro. Nasza kampania to prawdziwe egzystencjonalne zagrożenie, jakiego wcześniej nie widzieli.
To nie jedynie kolejne odbywające się co cztery lata wybory. To rozstaj dróg
w historii naszej cywilizacji, który określi czy my, Naród, odzyskamy kontrolę
nad naszym rządem. Dla nich to jest wojna i dla nich wszystko jest dozwolone.
Uwierzcie mi, to jest walka o przetrwanie naszego Narodu. Te wybory określą
czy będziemy mieli wolny kraj, czy tylko iluzję demokracji, ale będziemy kontrolowani przez grupkę globalnych, specjalnych interesów ustawiających nasz
system. I on jest ustawiony. To jest rzeczywistość, Wy to wiecie, oni to wiedzą,
ja to wiem i tak naprawdę cały świat to wie. Elity i media będą kontrolować ten
kraj przez dobrze znane środki.
Każdy, kto podważa ich kontrolę, jest uznawany za seksistę, rasistę,
ksenofoba i osobę moralnie nieukształtowaną. Będą was atakować, pomawiać, starać się zniszczyć waszą karierę i rodzinę. Będą starali się zniszczyć
wszystko, co ciebie dotyczy, w tym twoją reputację. Będą kłamać, kłamać,
kłamać, a potem będą robić jeszcze gorsze rzeczy. Będą robić wszystko, co
uznają za potrzebne.
Clintonowie to przestępcy. Pamiętajcie, to przestępcy. Na nasza wielką cywilizację tu w Ameryce i w całym cywilizowanym świecie, przyszedł czas rozliczenia.
Widzieliśmy to w Wielkiej Brytanii, która zagłosowała by uwolnić się od
globalnego rządu, globalnych umów handlowych, globalnych umów imigracyjnych, które zniszczyły ich suwerenność i zniszczyły wiele krajów.
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Ale główna baza światowej siły politycznej jest tu w Ameryce. I to nasze
zepsute polityczne elity są największą siłą stojącą za wysiłkami na rzecz radykalnej globalizacji i pozbawienia praw ludzi pracujących. Ich środki finansowe
są praktycznie nieograniczone. Nieograniczone są ich środki polityczne. Ich
środki moralne są niezrównane. I co najważniejsze, głębi ich niemoralność, jest
absolutnie nieograniczona”.
+/ Zamiana żydowskich nazwisk na polskie, nosi znamiona, z góry przygotowanej akcji, której celem było pokazanie Narodowi, że to ich przedstawiciele są autorami rzekomych globalnych planów gospodarczych.
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3. Możliwość unieważnienia dzikiej
   transformacji ustrojowej (27)
Obecna „Konstytucja RP stanowi:
Art. 96.2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
Ponieważ użyte określenie,, bezpośrednie” wymienione jest przed,, proporcjonalne” (niesłusznie traktowane jako partyjne) to co najmniej połowa posłów
powinna być wybierana w wyborach bezpośrednich (większościowych).
Tymczasem od 29 lat: Wybory do Sejmu przeprowadzane są częściowo niezgodnie z Konstytucją, ponieważ w Ustawie całkowicie pominięte są okręgi
wyborcze według ordynacji wyborczej bezpośredniej (większościowej).
A to z kolei oznacza, że co najmniej połowa posłów do Sejmu została,,
wybrana” i jest,, wybierana” niezgodnie z Konstytucją (ZERO REAKCJI!!!)
Tym samym, Sejm jest nielegalny, a uchwalone ustawy tak,, wybranego”
Sejmu są nieważne z mocy ustawy konstytucyjnej, która jest najwyższym
prawem R.P.
Z kolei, Rząd Polski jest nielegalny, ponieważ udzielone jest mu wotum
zaufania (Art.154.2 Konstytucji) przez nielegalny Sejm.
Skutki tego stanu rzeczy odczuwamy boleśnie od 29 lat. Większość posłów
w Sejmach RP, proponowanych przez partie,, po okrągłostołowe” to osoby
dla których pojęcia: etyki, patriotyzmu, katolicyzmu, czy nauki społecznej
Kościoła Katolickiego, są zupełnie obce. Działania takich parlamentarzystów, a właściwie ich kompletny brak wiedzy merytorycznej, we wszystkich
opcjach partyjnych, dotychczas będących w Parlamencie RP, odbiły się dla
Polski tragicznie. Wszystkie rządy we wspomnianym okresie, realizowały, jak
już wspomniano, politykę wyprzedaży polskiego majątku, za 10 procent jego
wartości, bez żadnej reakcji Sejmu lub Senatu, w wyniku której utraciliśmy
8,6 tysięcy przedsiębiorstw, w tym 7439 strategicznych zakładów i ponad 300
tysięcy gospodarstw (ZERO REAKCJI!!!) Po tak,, zaplanowanej” polityce,
obecny budżet Polski składa się tylko z podatków, których duża część transferowana jest do nowych właścicieli, czyli za granicę.
Polska utraciła prawie bezpowrotnie cały majątek narodowy.
W konsekwencji nastąpił exodus młodych rodaków, często po studiach, za
granicę w poszukiwaniu pracy i godziwych warunków do życia (wg. danych
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niemieckich, ubyło w Polsce ponad 10 mln rodaków (,,w tym robotnicy,
o których tak „troszczył się rzekomo KOR”!!).
Przedstawiona analiza obowiązujących i stosowanych przepisów prawnych dotyczących wyborów kandydatów do Sejmu i Parlamentu Europejskiego oraz władz Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, że :Sejm, Premier oraz
Rada ministrów, władze samorządowe w postaci rad gmin liczących powyżej
30 tys. mieszkańców, rady powiatów, sejmików województw, przedstawiciele
do Parlamentu Europejskiego w okresie 28 lat były nielegalne, ponieważ są
tworzone i formowane w wyniku wyborów przeprowadzanych rażąco niezgodnie z Konstytucją RP. Natomiast przedstawiciele do Parlamentu Europejskiego są wybierani niezgodnie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Jednak po wystąpieniu w w/w sprawie, Przymierza Narodu Polskiego,
wskazanym wyrokiem z dnia 8 lutego 2005r., sygnatura akt.K17/03, Trybunał
Konstytucyjny uznał, że Ustawa z dnia 16 lipca 1998r.–,, Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest zgodna z Konstytucją RP. Mówiąc normalnie i po ludzku, Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Adam Jamróz, Marian Grzybowski, Wiesław Johan, Ewa Łętowska, Marek
Mazurkiewicz, dopuścił się w zmowie czynów przestępczych: – poświadczenia nieprawdy (art.271 k.k.) a tym samym działania na szkodę interesu
publicznego i prywatnego (art.231 k.k.).
Trybunał Konstytucyjny w składzie wskazanym wyżej przyjął przy tym, że:
1) Naród Polski składa się z idiotów, z wyłączeniem członków tego Trybunału oczywiście,
2) Członkowie tego Trybunału mogą jawnie i bezczelnie dokonywać czynów
przestępczych i nikt nie może pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej:
Art.190 Konstytucji RP, stanowi bowiem:
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. (ZERO REAKCJI)
Przedstawione powyżej argumenty prawne dają Narodowi Polskiemu
możliwość odzyskania całej utraconej gospodarki oraz polskich banków.
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4. Idea ujednolicenia (unifikacji) systemów
   gospodarczych, oszustwem XXI wieku
Dominująca, w świecie państw bogatych, idea ujednolicenia systemów
gospodarczych i tendencja do globalnego zarządzania ludzkością, przez
grupę nieznanych ogółowi, posiadaczy większości kapitału światowego,
zagraża egzystencji państw uboższych. Powoduje ciągłe konflikty między
różnymi społecznościami, państwami, jak też doprowadza do wojen, mających głownie na celu panowanie nad strategicznymi zasobami energii lub
innymi zasobami przyrodniczymi.
Ujednolicenie systemów gospodarczych dla całej Europy i znajdujących
się w jej obrębie państw bogatych i biednych, nie jest możliwe, gdyż warunki
przyrodnicze, zasobność i stan rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego, jest
bardzo zróżnicowany,a państwa bogate nie kwapią się z pomocą państwom
biednym. Państwom bogatym odpowiada taki system, w którym decyzje
polityczne i gospodarcze zależą od tych, którzy dominują gospodarczo. Państwom tym chodzi głównie o to, aby wytworzyć w mentalności społeczeństw
krajów uboższych, że same nie są w stanie rozwiązać problemów gospodarczych.
Jedynym sposobem zmiany tej niekorzystnej sytuacji jest przekonanie
społeczeństwa polskiego, że jesteśmy, zgodnie z prawdą, krajem zasobnym
w bogactwa przyrodnicze, w tym energetyczne, jak też w zasoby techniczne
wytworzone przez wiele pokoleń Polaków. Rozwój gospodarczy zależy głównie od naszych umiejętności intelektualnych, poziomu wykształcenia i umiejętności prawidłowego wykorzystania własnych bogactw a nie opieranie
gospodarki wyłącznie na rozwiązaniach technicznych i towarach importowanych z krajów bogatych.
Analiza zasobów energetycznych naszego kraju i możliwości ich pozyskiwania wskazują, że Polska może stać się producentem taniej i czystej energii,
którą może zaspokoić własne potrzeby i uruchomić na szeroką skalę eksport
czystej energii do krajów sąsiednich. Produkcja tej energii musi być jednak
w rękach Polaków oraz poszczególnych gmin tak, aby każde potanienie energii wspomagało rozwój i konkurencyjność polskich towarów wytwarzanych
dla własnych potrzeb i na eksport (J. Sokołowski, R.H. Kozłowski) „Program
rozwoju samorządnej, niepodległej Polski”, Kraków/Warszawa, 2008 r. był
przekazany premierowi PiS, Marcinkiewiczowi (ZERO REAKCJI).
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Decydenci w 1989 roku oraz przez następnych 29 lat, mieli święty obowiązek zadbać o polski interes narodowy. Ta dbałość miała się objawiać decyzjami, które umożliwiłyby dźwignięcie gospodarki na wyższy poziom technologiczny, jednocześnie pomnażając wartość i prestiż polskiego przemysłu.
Zadbano pieczołowicie o coś wręcz przeciwnego. Polska gospodarka, nie
mając stosownej osłony ze strony państwa, w konfrontacji z potężną i doskonale zorganizowaną gospodarką zachodnią, z góry była skazana na porażkę.
Strategiczne kierunki, które powinny otrzymać preferencyjne warunki,
umożliwiające rozwój, by w przyszłości móc konkurować z gospodarkami
innych państw, wystawiono na sprzedaż. Wśród tych kierunków znalazła się
również polska energetyka, z której zaczęto „wyłuskiwać” za bezcen, niektóre
elektrociepłownie i elektrownie.
Absurdalność tych działań była niewyobrażalna, i nie może być w żadnym
przypadku do zaakceptowania przez nikogo, dla kogo interes państwa nie
jest obojętny, bowiem poziom energetyki stanowi o poziomie gospodarczym
kraju.
Polska energetyka stanowiła i nadal może stanowić podstawę suwerenności naszej Ojczyzny. Był to nasz ogromny majątek narodowy, dorobek trzech
pokoleń Polaków, który przynosił dochody budżetowe i przy dobrym zarządzaniu mógł nadal się rozwijać, bez obciążania finansów publicznych. Dziś
wymaga przede wszystkim nowych inwestycji opartych o polskie rozwiązania technologiczne, a nie planu wyprzedaży będącego działaniem na szkodę
Państwa i Narodu. Niestety, kolejne rządy na przestrzeni ostatnich 29 lat,
uciekały od odpowiedzialności za tę dziedzinę gospodarki.
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5. Bezpieczeństwo energetyczne
Na przestrzeni ostatnich 200 lat ludzkość wyczerpała ponad 50% wszystkich zasobów przyrodniczych, w tym zasoby energetyczne. Kopaliny energetyczne, w niektórych krajach świata zostaną wyczerpane już w bieżącym
stuleciu. Jeżeli przedstawimy wiek Ziemi, który ocenia się na 4,6 miliarda lat,
w czasowym modelu rocznym, to jedna sekunda odpowiada, w tym modelu,145-ciu latom rzeczywistym. Czyli można groźbę tej sytuacji przedstawić
w ten sposób, że w ciągu ostatniej 1,5 sekundy przed końcem roku w tym
modelu, wyczerpano ponad 50% zasobów, a przy niekontrolowanej, rabunkowej eksploatacji tych zasobów, w kolejnej sekundzie zostaną wyczerpane
wszystkie zasoby przyrodnicze świata.
W tej sytuacji tylko te kraje, które zapewnią sobie dostawę energii z zasobów odnawialnych i będą posiadały odpowiednie zasoby wody pitnej oraz
rolnictwo produkujące zdrową żywność, na nie skażonej działaniem człowieka Ziemi, przetrwają, i będą mogły normalnie egzystować.
Wobec tych argumentów, nie zrozumiała jest polityka rządów, które upatrują w gazie łupkowym, składowaniu dwutlenku węgla w złożach geologicznych, spalaniu węgla brunatnego i kamiennego, czy budowie energetyki
jądrowej, świetlaną naszą przyszłość.
Technologia eksploatacji gazu łupkowego, polegająca na rozsadzaniu
struktur geologicznych, ukształtowanych na przestrzeni wielu setek milionów
lat, za pomocą wprowadzonego pod dużym ciśnieniem roztworu, w którym
obok piasku, oleju, wody i szkodliwych dla gleby i wody pitnej związków
chemicznych w ilości ok., 10%, jest nie do przyjęcia tym bardziej, że wartość energetyczna wszystkich zasobów kopalnych (węgiel, ropa, gaz) ocenia
się jedynie na ok. 2% w stosunku do wartości energetycznej wód geotermalnych do głębokości ok. 3000m (wartość tej energii oszacowano na poziomie
625 tys. PJ, co odpowiada energii ok. 34,7 mld ton paliwa umownego). Natomiast wartość energetyczną gorących skał do 10 000 m obliczono na poziomie ponad 100 mld ton paliwa umownego. Roczne zapotrzebowanie Polski
na energię wynosi ok. 4200 PJ.
Przy stosowanej technologii eksploatacji gazu łupkowego, krocie zysków
przypadnie koncernom posiadającym koncesje na eksploatację tego gazu.
Według danych prasy niemieckiej, tylko dwa koncerny zamierzały wydobywać ok. 24 mld metrów sześciennych gazu rocznie, co przy otrzymanych
koncesjach
41

w cenie ok. 5 PLN za 1000 metrów sześciennych gazu, dałoby im roczny
zysk na poziomie ok. 10 mld amerykańskich dolarów (przy kwocie wpływającej do naszego budżetu na poziomie ok. 40 mln amerykańskich dolarów). Nam, przy takiej rabunkowej gospodarce, zostałaby skażona ziemia,
jednocześnie pozbawieni zostaniemy wody pitnej, a wody geotermalne
stracą swoje walory energetyczne i zdrowotne (w balneologii).. Należy
również zwrócić uwagę na fakty, z którymi spotkałem się (R.H.K) w USA
(1989/1990,MIT-USA), bardzo istotnymi przy eksploatacji gazu łupkowego.
Gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych, znajduje się na bardziej korzystnych
niż w Polsce głębokościach. Przy stosowanych technologiach, wydobywa się
tylko ok. 10% tego gazu, (ok. 60% zostaje w złożu, natomiast ok.30% dostaje
się w sposób niekontrolowany do atmosfery), powodując w efekcie 28 krotnie
większe zagrożenie tzw. efektu cieplarnianego niż ta sama ilość dwutlenku
węgla. Polscy geolodzy powinni wiedzieć, że położenie Polski na trzech prowincjach ropo-gazonośno geotermalnych (środkowo-europejska, przed-karpacka, karpacka fliszowa) wyklucza możliwość stosowania tej technologii na
obszarze naszego kraju.
Nie do przyjęcia jest również koncepcja składowania, w złożach geologicznych, dwutlenku węgla powstałego w procesie spalania kopalin energetycznych. Przy braku możliwości całkowitego oczyszczenia spalin, przy separacji dwutlenku węgla od spalin, również tu zachodzi obawa skażenia gleby
i wód pitnych. Znane są tez przypadki erupcji dwutlenku węgla z ziemi, co
przy dużych ilościach stężenia tego gazu na powierzchni ziemi może spowodować zagrożenie życia wszystkich istot żyjących na takim terenie. Miało to
miejsce w wielu krajach Afryki a w Kamerunie, po erupcji dwutlenku węgla
z jeziora Nyos, w promieniu 25/30 km zostały uduszone wszystkie istoty tam
żyjące, w tym kilkanaście tysięcy mieszkańców tego obszaru.
Przyznanie Elektrowni Bełchatów, tzw. unijnych środków funduszy EU,
w wysokości 180 mln euro, na budowę instalacji CCS, (1,44% rocznej polskiej
składki członkowskiej, która wynosiła ponad 51 mld PLN, a obecnie ponad
70 mld PLN), należało zweryfikować, z uwagi na fakt odchodzenia od tej
technologii w świecie. Znamienny jest fakt, że autorami projektu prototypu
instalacji są Niemcy, którzy u siebie, za sprawą niemieckiego Instytutu Geologicznego, zabronili składowania dwutlenku węgla w złożach geologicznych,
podobnie jak to czyni większość stanów w USA. Również nie do zaakceptowania są wnioski pracy zbiorowej (Katowice, lipiec 2007), w której określono
fałszywie miejsca zatłaczania dwutlenku węgla. Podano między innymi, że
w głębokich poziomach wodonośnych można składować 29103 Mt CO2.
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Nie podano natomiast, że na ponad 80% powierzchni Polski, znajdują się
wody geotermalne (co z uwagi na ich temperaturę wyklucza możliwość składowania dwutlenku węgla).
W miesięczniku niemieckim (28). w roku 2010, ukazał się znamienny artykuł dr Christiana von Hirschausena, dyrektora Instytutu Rozwoju Gospodarczego Niemiec, w którym stwierdzono pomyłkę w obliczeniach kosztów składowania dwutlenku węgla, w złożach geologicznych. Ten koszt nie
zamyka się liczbą 25-30 euro za jedną tonę CO2, ale jest to liczba trzycyfrowa
(100/200 euro). Jest to główny powód, odchodzenia niemieckiej energetyki
od technologii capture, condensation, storage CO2 (wychwytywanie, skraplanie, składowanie dwutlenku węgla), która, jak stwierdzono w artykule, nie
jest ratunkiem dla węgla. Wiek XXI, powinien być wiekiem energii zasobów
odnawialnych, w którym nie będzie miejsca na spalanie węgla kamiennego
i brunatnego. Stosowanie w/w technologii spowodowałoby zamianę wody
pitnej na roztwory rakotwórcze. Czy komuś na tym zależy abyśmy zatruwani
byli nie tylko z atmosfery ale również z litosfery?
Tym bardziej niezrozumiała była dla nas polityka rządu PO-PSL, który
forsował, obok energii jądrowej, również intensywny rozwój energetyki opartej na spalaniu węgla brunatnego. Budowa kopalń odkrywkowych węgla brunatnego, to nie tylko potrzeba wysiedlenia tysięcy mieszkańców z kilkudziesięciu gmin i kosztów z tym związanych (budowa nowych mieszkań, miejsc
pracy, koszty rewaloryzacji zniszczonych obszarów). To ogrom zniszczeń, nie
tylko w obrębie samych kopalń, ale w promieniu kilkudziesięciu kilometrów
utrata ukształtowanych, na przestrzeni setek milionów lat stosunków wodnych (w tym utrata wód pitnych). Niedowiarków odsyłamy do Bełchatowa.
Węgiel brunatny jest „najbrudniejszym” paliwem energetycznym. Może
być brunatnym złotem (tona tego węgla kosztuje 120/200 zł. Natomiast
z jednej tony tego węgla można uzyskać 5 ton kwasu huminowego używanego w rolnictwie, o wartości 3750 dolarów/tona na rynkach arabskich).
,,Koncepcja budowy energetyki jądrowej w Polsce, również jest nie do
przyjęcia. Kończące się światowe zasoby rud uranowych (29), brak opracowań
odpowiednich składowisk odpadów nuklearnych oraz ostatnie wydarzenia
w Czarnobylu i w elektrowni Fukushima Daiichi powinny zmusić nas do
refleksji. Sytuacja w elektrowni japońskiej była i jest dramatyczna. Kryminaliści na politycznych stołkach udają, że problemu nie ma. Tymczasem Fukushima nadal jest śmiertelnie niebezpiecznym zagrożeniem. Z uszkodzonej
elektrowni wydostawało się 10 bilionów bekereli na godzinę! Dopuszczalne
43

dla zdrowia promieniowanie ustalono jeszcze niedawno na 600 bekereli na
godzinę! Dziś, wg standardów unijnych, które zmieniono tuż po katastrofie
w Fukushimie, jest to 12500 bekereli na godzinę. 10 bilionów bekereli promieniowania to jeszcze nie Hiroszima ale ogromnie blisko. Skażenie, obejmujące w większości Japonię, rozszerza się. Promieniowanie trafia do łańcucha pokarmowego, przenika do środowiska naturalnego, jest w zwierzętach,
w insektach, w roślinach, w chmurach? Jest wszędzie.
W radioaktywnej,, zupie” z Fukushimy jest nie tylko radioaktywny jod
i cez, ale także setki innych izotopów. Na przełomie czerwca i lipca wykryto
w 2014 roku w morzu izotopy radioaktywnego chloru. Najbardziej niebezpieczne są izotopy ciężkie, takie jak ameryk, neptun i pluton. Radioaktywny
ciężki ameryk wykryto 11 miesięcy temu na wybrzeżach Wielkiej Brytanii,
czyli aż dwa oceany od Fukushimy. Pluton jest najbardziej niebezpieczną substancją na Ziemi. Już jedna cząstka plutonu wnikająca do organizmu, może
spowodować mutację w genomie i raka. Z lżejszych izotopów mamy typowe
izotopy cezu i jodu. Cez ma okres półtrwania znacznie przewyższający długość życia jednego człowieka. Pluton zaś okres półtrwania wynoszący setki
tysięcy lat. Przez ten czas będzie on krążył po całym świecie, po łańcuchu
pokarmowym i wbuduje się na stałe w środowisko naturalne. Ziemia została
już bezpowrotnie skażona. Być może straciliśmy jedyną planetę, na której
możliwe jest życie biologiczne (Piotr Waydel:,, Analiza światowych informacji internetowych o katastrofie w elektrowni Fukushima Daiichi”).
Energia uzyskiwana w Polsce z przemiany energii zawartej w biomasie,
wietrze czy energia słoneczna, nie mogą stanowić substytutu energetyki
zawodowej.

44

6. Stan techniczny oraz struktura wiekowa
   bloków energetycznych
Na koniec 2015 roku moc osiągalna w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach wynosiła 33 500 MW i wzrosła w stosunku do 1990 roku
o ponad 4000 MW. Polski sektor elektroenergetyczny dysponował w 1990
roku nadal nadwyżką mocy osiągalnej nad zapotrzebowaniem szczytowym, wynoszącą ponad 40 proc., podczas gdy w krajach Unii Europejskiej przyjmuje się za poziom uzasadniony 20 – 24 proc.. Stan techniczny
krajowej sieci przesyłowej (KSP), o łącznej długości 12 662 km, nie stanowił w tym czasie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
do odbiorców.
W wyniku prowadzonej w latach 1987-2000 działalności inwestycyjnej,
zmodernizowano między innymi 2900 km linii wewnątrz systemowych oraz
graniczne linie: Polska-Czechy i Polska-Niemcy, wybudowano linię 400 kV
na Słowację a także realizowano program likwidacji zagrożeń obiektów sieci
przesyłowej, w ramach którego dokonano modernizację i wymianę aparatury
oraz elementów wyposażenia w 54 stacjach.
Moc cieplna przedsiębiorstw ciepłowniczych wynosiła w tym okresie
blisko 70 tys. MW a łączna długość sieci ciepłowniczych w kraju przekroczyła
16 tys. km, przy stratach przesyłowych wynoszących ponad 14 proc. w skali
roku (30). Łączna moc (wydajność) podstawowych urządzeń energetycznych
(kotłów i turbozespołów), które przekroczyły 30 lat (stanowi to w energetyce
tzw. wiek projektowy), stanowi aktualnie. w naszym systemie energetycznym
około 30 proc. jego całkowitej mocy zainstalowanej. Brak inwestycji odtworzeniowych w najbliższych latach może spowodować, że w ciągu 3-5 lat wiek
ten przekroczą dalsze urządzenia, których moc stanowi około 40 proc. ogólnokrajowej mocy zainstalowanej (32).
Podkreślić tu należy, że:
• nieliczne urządzenia nowe zostały zaliczone do odpowiedniej grupy
wiekowej zgodnie z datą ich wyprodukowania, również wówczas, gdy
w ramach rekonstrukcji były instalowane w starych elektrowniach,
• wprowadzenie poprzez modernizację (retrofit) nowych rozwiązań wybranych węzłów technologicznych jedynie hamuje degradację techniczną
danego obiektu, nie może być jednak uważane za wydłużenie jego wieku
projektowego,
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• faktyczne wydłużenie czasokresu eksploatacji całego obiektu uzyskać
można poprzez „rehabilitację”, polegającą na wymianie podstawowych
urządzeń wytwórczych, wymianie turbozespołów oraz zapewnienie
wymagań ochrony środowiska (32).
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7. Zakres planowanej i zrealizowanej
   prywatyzacji w energetyce
Poprzednie władze w Warszawie od lat udawały, że nic nie wiedzą o negatywnych skutkach neoliberalnej transformacji rynkowej w kraju i na świecie
ani o negatywnej ocenie takich działań przez naukę. Niezmiennie kolejne
rządy, wbrew oporowi społecznemu, realizowały program sprzedaży polskiej energetyki. W pierwszych latach mówiło się tylko o prywatyzacji mniej
znaczących obiektów i o sprzedaży mniejszościowych pakietów akcji,w granicach 25-35 procent. W następnych podjęto prywatyzację także kluczowych obiektów, zachowując tylko mniejszościowy udział akcji kontrolnych.
W ostatnich latach rządy podjęły decyzję o sprzedaży także tych pozostałych, kontrolnych pakietów akcji. Wprawdzie rząd PiS, obejmując poprzednio władzę, zadeklarował powstrzymanie prywatyzacji i ochronę sektorów
o strategicznym znaczeniu dla państwa, ale wkrótce wylansował nowy program konsolidacji przemysłu energetycznego i jego prywatyzację. W ciągu
kilkunastu lat zmagań kolejnych rządów o wyprzedaż elektroenergetyki z 19
polskich elektrowni sprywatyzowano 11 spółek, z 19 elektrociepłowni–9
spółek, a z 33 przedsiębiorstw dystrybucyjnych sprzedano 12 spółki. Wśród
przeprowadzonych prywatyzacji nie brakuje fatalnych i kompromitujących
władze transakcji, jak sprzedaż Niemcom (firmie państwowej) warszawskiego zakładu energetycznego oraz sześciu warszawskich elektrociepłowni
jednemu szwedzkiemu monopoliście, o dużym kapitale niemieckim.(po
kontroli Najwyższa Izba Kontroli i Sejm RP wnioskowały za całkowitym
powstrzymaniem prywatyzacji).
W okresie rządów Platformy Obywatelskiej + PSL, chciano pospiesznie
realizować wspomniany powyżej program prywatyzacyjny. Na lata 2011-2015 zaplanowano praktycznie pełną wyprzedaż polskiej elektroenergetyki,
w dużej części sprzedanej już w 2009 roku. W wyniku konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w 2007r., powstały cztery wielkoobszarowe holdingi
energetyczne: Enea S.A. (obejmujący zachodnią część kraju), Energia S.A.
(poszerzona dawna grupa G-8, obejmująca północną i częściowo środkową
cześć kraju), Polska Grupa Energetyczna (głównie na obszarach wschodnich
kraju) oraz Energetyka Południe (Turon Polska Energia S.A.). Przewidywano,
że prywatyzacja tych holdingów będzie dokonywana w pierwszym etapie
w latach 2008-2009 w trybie jawnej oferty publicznej. Ponadto od 2009r.
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zaczęto realizować program zaplanowanej całkowitej sprzedaży (wyprzedaży) wszystkich polskich elektrociepłowni. Minister Skarbu Aleksander
Grad, zapewne pod naciskiem grożącego bankructwa budżetowego, wyraził gotowość sprzedaży państwowych spółek nawet taniej niż planowano i to
bezpośrednio inwestorom strategicznym (z pominięciem oferty publicznej
i giełdy – byle sprzedać). Zamiar sprzedaży wielkoobszarowych holdingów
energetycznych bezpośrednio inwestorom strategicznym w praktyce oznaczało to oferowanie ich wielkim koncernom sąsiednich państw. Prowadziło
to do energetycznego rozbioru Polski. Tych dóbr nie potrafili nam wydrzeć
nasi najwięksi wrogowie w ubiegłych wiekach, rząd PO-PSL zaproponował
sprzedaż narodowej energetyki za marne srebrniki. Podobnie jak przed 100
i więcej laty, zostały wykupione od Indian, za broń i świecidełka, ich bogactwa podziemne, aby teraz mogli żyć,, spokojnie” w rezerwatach.
Na aktualnej scenie politycznej, nie można było zobaczyć żadnej ekipy
partyjnej, która byłaby skłonna zamienić zdradziecką koncepcję wyprzedaży
majątku narodowego, na jego efektywne zarządzanie i pomnażanie. Duże
nadzieje wiążemy z obecną ekipą rządową, pod warunkiem że będzie realizowała realny program gospodarczy, oparty na olbrzymich, polskich zasobach
przyrodniczych.
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8. Górnictwo i zasoby geologiczne
Obawa przed masowymi protestami górniczymi powstrzymywała kolejne
rządy przed próbami prywatyzacji polskich kopalń węglowych. Rząd PiS
zamierzał rozpocząć prywatyzację kopalń przez giełdę, ale stanęła na przeszkodzie zdecydowana postawa związków zawodowych. To jedyny argument,
który trafia do władz i hamował także rząd P0-PSL, który jednak wyłamywał
się z tych reguł.
W tej sytuacji władze w swej polityce wyprzedaży postanowiły sięgnąć po
największy skarb narodowy ukryty w ziemi – po zasoby naturalne. Bez rozgłosu został przygotowany nowy projekt ustawy: „Prawo geologiczne i górnicze” (rozpatrywany był w Sejmie, druk o numerze 1696 z 16.12.2008 roku).
Projekt wprowadza istotne ułatwienia i uproszczenia procedur wydawania
i uzyskiwania koncesji obcym podmiotom na poszukiwanie oraz wydobywanie w Polsce ropy naftowej, gazu ziemnego i tzw. gazu łupkowego a także
innych strategicznych zasobów stanowiących własność wielu obecnych i
przyszłych pokoleń Polaków.
Zaplanowana akcja niszczenia kopalń węgla, w wykonaniu ekipy Buzek,
Steinhoff, Markowski, nosi znamiona kryminalne. Wokół zniszczonych
kopalń, obce, zagraniczne koncerny otrzymują koncesje na eksploatację
węgla!!!!!!!
Wszystko wskazuje na to, że koncerny te zamierzają procesować węgiel
w złożu, dla otrzymania gazu syntezowego, wg. naszej polskiej technologii
(B.M.Żakiewicz, R.Kozłowski, K.Tytko)
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9. Rozważania na temat
   strategii odpowiedzialnego rozwoju
Aby opracować właściwą strategię rozwoju kraju konieczne jest posiadanie pełnej i kompletnej informacji o tym, jakie zasoby energii posiadamy.
Nie można planować właściwego rozwoju gospodarczego kraju, jeśli nie
będziemy mieć odpowiedniej czystej i ekonomicznie konkurencyjnej energii.
Energia w gospodarce krajowej jest tym, czym krwioobieg w żywym organizmie. Można pacjenta utrzymywać przy życiu, poprzez transfuzję krwi, ale ten
pacjent nie może być konkurentem, w stosunku do innych ludzi w pełni zdrowych. Tak samo jest z energią, jeśli ona będzie w całości kupowana od obcych
państw lub będzie wytwarzana w oparciu o import nośników energetycznych,
to nigdy nie będzie konkurencyjną w stosunku do cen energii produkowanej
w oparciu o własne zasoby energetyczne. Wydaje się rzeczą logiczną i naturalną że skoro posiadamy duże złoża gazu ziemnego oraz bogate zasoby energii geotermalnej i geotermicznej, mamy opanowaną metodykę ich eksploatacji, a energię cieplną lub elektryczną możemy pozyskiwać po cenie niższej
jak z tradycyjnych nośników (15,17,23), to powinniśmy jak najszybciej przystąpić
do uruchamiania zakładów geoenergetycznych w tych miejscach, gdzie jest
duże zapotrzebowanie na energię i gdzie energia produkowana z wód geotermalnych lub gorących skał może być konkurencyjną pod względem ceny
i jakości. Elektrociepłownie, w których czas pracy znacznie przekracza okres
obliczeniowy (30 lat), należy zastępować elektrowniami geotermicznymi wg.
polskiej technologii lub blokami gazowo – parowymi w oparciu o własny
krajowy gaz ziemny (lub gaz otrzymywany w procesowaniu węgla w złożu).
Koncepcja ta wychodzi naprzeciw światowym tendencjom prognozowania
istotnych zmian struktury produkcji ciepła i energii elektrycznej – wyraźnie
spada produkcja ciepła oraz energii elektrycznej w dużych elektrociepłowniach i ciepłowniach zawodowych, wzrasta natomiast udział rozproszonych
źródeł produkcji skojarzonej. Bezpieczeństwo energetyczne będzie ewaluowało, w myśl tych tendencji, w kierunku funkcjonowania na trzech poziomach: 1. lokalnym, 2. regionalnym i 3. krajowym. Należy uczynić wszystko,
co możliwe, aby ta ewolucja nastąpiła najszybciej gdyż tylko opracowanie
takiej strategii może dać faktycznie gwarancje bezpieczeństwa. Opracowanie strategii na poziomie gmin, wymaga posiadania dokumentacji zasobów kopalin, zasobów geotermicznych, słonecznych, wiatrowych i biomasy
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(dla produkcji biopaliw) występujących w obrębie każdej gminy. Metodyka
liczenia tych zasobów została już opracowana (17-20) i ponad 500 gmin posiada
odpowiednie wyliczenia pozwalające na rozważenie najtańszego sposobu
pozyskiwania czystej energii umożliwiającej właściwy, intensywny rozwój
gospodarczy gmin. Po opracowaniu dokumentacji wymienionych zasobów
dla wszystkich pozostałych gmin możliwe się stanie poprawne wykonanie
strategii zaopatrzenia poszczególnych gmin w tanią energię cieplną i elektryczną, zapewniającą trwały i zrównoważony rozwój tych gmin oraz ich bezpieczeństwo energetyczne.
Przy takim podejściu polskie gminy, powiaty i województwa mogłyby
się stać samowystarczalne pod względem energetycznym a tania energia
mogłaby im umożliwić konkurencję z gospodarką gmin innych krajów.
Bogate małe Ojczyzny to bogata Polska.
W latach 1961 do 1985 prowadzone były przez wyspecjalizowane jednostki badawcze i przemysłowe, szczegółowe analizy zmierzające do oceny
prognostycznych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz potencjalnych
zasobów energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych. W 1985 roku
przedstawione zostały wyniki 15-letnich badań prowadzonych przez PIG,
PGNiG, wyższe uczelnie i PAN, w ramach węzłowych problemów badawczych. Wyniki te, oceniane przez wielu ekspertów, były przedmiotem dyskusji na licznych radach naukowych i zostały zaakceptowane przez ówczesne
kierownictwo resortu geologicznego jako obowiązujące.
Z tabel, wtedy opublikowanych (17) wynika, że w Polsce mamy do odkrycia
744,9 – 1130,3 mln ton zasobów geologicznych ropy, z tego 227,2-352,9mln
ton zasobów wydobywanych oraz 1215,9 – 1834,9 mld m sześciennych zasobów geologicznych gazu ziemnego, z tego 893,1 – 1376,8 mld m sześć. zasobów
wydobywanych gazu (co oznacza, że przy obecnym zużyciu gazu ziemnego
wystarczy nam tego nośnika energii na około 100 lat). Razem prognostyczne
zasoby wydobywane oszacowano wtedy na 1,12 – 1,73 mld ton węglowodorów, i nie zanotowano dotąd w okresie 29 lat, za wyjątkiem programu prowadzonego w okresie Edwarda Gierka, żadnej korekty tej analizy.
Potencjalne zasoby energii cieplnej zawarte w wodach geotermalnych
występujących w tych samych zbiornikach i basenach, co zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, oceniono wtedy na równorzędne 24,161 mld ton
ropy. Wartość ta została przez nas, w roku 2000 skorygowana na około
34,7 mld ton ropy, czyli zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych są ponad 20 – krotnie większe niż prognostyczne zasoby wydobywane węglowodorów i stanowią ponad 99 proc. odnawialnych zasobów
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energii w Polsce (obliczenia te zostały potwierdzone przez niemieckie
Ministerstwo Nauki).
Dla wydobywania i dalszego poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu.
Polska zaciągnęła około 400 mln dolarów kredytu w Banku Światowym.
Zgodnie z życzeniem kredytodawcy zakupiono nowoczesny sprzęt geofizyczny i wiertniczy w USA. Sprzęt ten nie jest obecnie wykorzystywany, gdyż
nie prowadzi się poszukiwań ani eksploatacji znanych złóż krajowych a koncentruje na imporcie gazu i ropy, co pochłania rocznie około 25 mld złotych.
Kwota ta wystarczyłaby na budowę 600 zakładów geotermalnych o mocy
energetycznej na poziomie 12 000 MW lub budowę 34 bloków gazowo –
parowych o sumarycznej mocy elektrycznej na poziomie 6 460 MW oraz 3
230 MW mocy cieplnej.
Współczesne bloki gazowo-parowe osiągają sprawność elektryczną
ok.52proc. a wskaźnik wykorzystania energii w paliwie przy pracy w skojarzeniu wynosi ok.. 80 proc. (tak wysokiej sprawności nie da się osiągnąć
w żadnym konwencjonalnym bloku opalanym węglem, olejem czy też
gazem). Ilość emitowanych związków w spalinach na jednostkę mocy, nieprzyjaznych dla środowiska jest znacznie niższa od ilości wytwarzanych
przez blok z kotłem fluidalnym.
Kilka lat temu zaczęto eksploatację jednego z największych w Polsce
złóż gazu ziemnego w rejonie Kościana, Nowego Tomyśla i Wolsztyna. Jego
zasoby są tak znaczne, że pozwoliły na doprowadzenie gazu do odległej o ok.
60 km Elektrociepłowni w Zielonej Górze, gdzie został wykorzystany jako
paliwo w bloku gazowo-parowym. Ostatnio zostały potwierdzone złoża gazu
na poziomie 50 mld m sześciennych (dlaczego koncesję na ich eksploatację
otrzymała firma zagraniczna?)
Co stoi na przeszkodzie aby taką koncepcję realizować w innych elektrociepłowniach w Polsce, w tym w zespole elektrowni „Dolna Odra” ?
Oczywiście można budować rurociąg gazowy do złóż norwesko-brytyjskich na Morzu Północnym czy irackich, tylko czy Polskę na to stać, przy
obecnym zadłużeniu na poziomie ponad 900 mld euro, przy posiadanych
złożach własnych (obawy, że gaz ten należy zachować jako rezerwowy nośnik
energii, są nie poważne bo prognostyki światowe przewidują, że w ciągu najbliższych dwudziestu lat powszechnym nośnikiem energii staną się zasoby
geotermiczne a w przypadku transportu: wodór).
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10. Zamiast podsumowania
Każde propozycje, szczególnie dotyczące programu gospodarczego w tym
strategii restrukturyzacji czy rozwoju sektora energetycznego muszą być
autoryzowane po to, aby umożliwić swobodną dyskusję nad ich słusznością
i wybraniem optymalnych rozwiązań. W wojsku od tysięcy lat obowiązuje
zasada, że za opracowanie strategii i wygrane bitwy czy wojny zawsze odpowiedzialną była określona osoba legitymująca się niezbędnymi dla tego celu
walorami. W ostatnim okresie terminologia wojskowa została wprowadzona
do polskiej gospodarki, ale odpowiedzialność za planowanie i rozwój tej
gospodarki rozmywa się na poszczególne rządy i ministerstwa.
Należy zrobić bilans dotychczasowej prywatyzacji zakładów energetycznych. Nikt do tej pory nie odpowiadał personalnie za katastrofalne decyzje
gospodarcze, permanentnie osłabiające nasz kraj wewnętrznie i na arenie
międzynarodowej. Społeczeństwo nasze ma prawo poznać tych doradców
imiennie, gdyż kosztem wysiłku Narodu powstał jego majątek, który został
oddany w obcy kapitał za 10 proc. jego wartości..
Dotychczasowe ekipy rządowe, w okresie ostatnich dwudziestu dziewięciu lat, całkowicie zrezygnowały z własnej wytwórczości i tworzenia miejsc
pracy, z rozwoju opartego na wykorzystywaniu wiedzy wykształconych ludzi
i własnym niewyobrażalnie dużym bogactwie zasobów kopalnych (węgiel,
ropa, gaz) i odnawialnych (geotermia) – stawiających nas w rzędzie nielicznych państw na świecie samowystarczalnych energetyczne i żywnościowo.
Nasze propozycje rozwiązań gospodarczych, w tym energetycznych, wstrzymania procesu bezmyślnej wyprzedaży na oślep obcokrajowcom i „kolesiom”
majątku narodowego, sprzeciw wobec likwidacji i doprowadzania do upadłości naszych hut, stoczni, cementowni, fabryk oraz dobrze prosperujących
zakładów energetycznych, które przedstawialiśmy wielokrotnie w jedynych,
dostępnych dla nas wtedy, masmediach: Radiu Maryja, Telewizji Trwam oraz
Naszym Dzienniku (13-26) i na licznych konferencjach, okazały się słuszne. Dlatego powtarzając je w dużym skrócie mamy nadzieje, że będą one brane pod
uwagę jeżeli nie przez współczesnych, to na pewno przez przyszłych polityków i włodarzy naszego kraju:
• Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że Polska – będąc do końca lat 70, samowystarczalna energetyczne – przez ostatnie 27 lata, na własne życzenie
dążyła do rezygnacji z tego bezpieczeństwa?
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• Jak wytłumaczyć fakt, że wydobywaliśmy rocznie 200 mln ton węgla,
1 mln ton ropy i 8 mld metrów sześciennych gazu, a obecnie mniej niż
połowę z tego?
• Jak wytłumaczyć, że mając wskaźnik samowystarczalności energetycznej
na poziomie 113% w roku 1970, zamierzamy według ustaleń poprzednich
ekip rządowych, zredukować ten wskaźnik do 60% w roku 2020?
• Gdzie jest taki drugi kraj na świecie, który będąc,, Kuwejtem” Europy,
samowystarczalnym energetycznie, uzależnia swoją gospodarkę, rozwój
i przyszłość od ogromnego importu surowców energetycznych z zagranicy?
• Dlaczego mając własne zasoby węgla (w zależności od eksploatacji) na
1000 – 2000 lat, poprzednie ekipy rządowe totalnie likwidowały kopalnie,
nie licząc się z Konstytucją RP, która mówi o racjonalnym wykorzystaniu
zasobów przyrodniczych? Przecież można było uruchomić eksport węgla.
• Dlaczego mając własne zasoby gazu, z których możemy pokrywać nasze
potrzeby przez okres przynajmniej 100 lat – rządy RP zawierały tzw. kontrakty stulecia na dostawę gazu z Rosji (w ilościach niemożliwych do
wykorzystania) wraz z karnymi opłatami za gaz nieodebrany?
• Dlaczego mając największe w Europie zasoby energii geotermalnej, (licząc
do 3000 metrów głębokości) przekraczające przeszło 150-krotnie nasze
roczne potrzeby, lub zasoby energii geotermicznej (licząc do 10 000
metrów głębokości) przekraczające 450-krotnie nasz roczne potrzeby na
energię (Polska zużywa rocznie ok. 4200 PJ zasobów energii) – uzależniamy kraj od importu gazu na najbliższe lata?
• Dlaczego mając taki olbrzymi potencjał energetyczny, rząd PO+PSL
z uporem przysłowiowego maniaka, forsował budowę energetyki jądrowej, w sytuacji kończących się w świecie zasobów rud uranu (29)] oraz
olbrzymiego zadłużenia Polski, które wzrosło o blisko 200%, w ciągu
ostatnich lat i obecnie wynosi ponad 4000 mld złotych.
Omówione decyzje, które są konsekwencją kontynuacji tzw. planu Balcerowicza, zamroziły rozwój gospodarczy Polski. Spowodowały likwidację
milionów miejsc pracy, drastyczny wzrost cen energii – droższej dziś w Polsce
niż w USA emigrację Polaków za granicę w poszukiwaniu pracy.
Najlepszym sposobem na dywersyfikację dostaw energii, jest rozwój własnego przemysłu wydobywczego i wydobycia posiadanych nośników energii. Proponuje się rekonstrukcję całej polskiej energetyki z nastawieniem na
pełne wykorzystanie krajowych zasobów energii geotermalnej oraz geotermicznej, gazowej oraz węglowej (w sposób nowoczesny przez procesowanie
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głębokich zasobów węgla w rowie lubelskim ). W miarę upływu lat powinien
wzrastać procentowy udział energii elektrycznej i cieplnej z zasobów geotermalnych geotermicznych oraz gazowych (w układach gazowo – parowych)
i maleć udział energii z kopalin stałych. Pozwoliłoby to, zgodnie z tendencjami światowymi, na,, rozproszenie” polskiej energetyki, poprawę stanu
środowiska przyrodniczego i zatrudnienie znacznej ilości pracowników przy
pracach wiertniczych, jak też przy budowie i eksploatacji nowych elektrociepłowni geotermicznych. Istnieje możliwość zbudowania, w krótkim czasie,
takiej ilości elektrociepłowni geotermicznych, według. polskich technologii,
które umożliwiłyby pokrycie potrzeb ciepłowniczych i elektrycznych energią
geotermiczną, nie tylko w 100 procentach, ale również na eksport. W przypadku niedoboru energii może być on uzupełniony przez bloki gazowo-parowe, w oparciu o krajowy gaz ziemny lub gaz syntezowy w procesowaniu
węgla w złożu, według technologii prof. Bohdana M. Żakiewicza. Ponadto
zamiast dywersyfikacji dostaw gazu, możemy osiągnąć samowystarczalność,
czyli pełną niezależność od dostaw z zagranicy.
Możliwości rozwoju polskiej gospodarki są nie tylko – z punktu makroekonomicznego, w dużej mierze uzależnione od cen podstawowych źródeł
energii na rynku krajowym. Ceny energii mają bowiem bezpośredni lub
pośredni wpływ na ceny wszystkich produktów i usług. Mają decydujący
wpływ na dochodowość wielu dziedzin działalności gospodarczej.
Polski majątek narodowy i gospodarka (w tym energetyka) to nie kiermasz darowizn, za który nikt nie odpowiada materialnie. Najwyższy czas
skończyć z tą sytuacją i właśnie dlatego w świetle przedstawionych wyżej
i poprzednio (4-18) dowodów (w analogicznych sprawach prywatyzacji energetyki, w tym gazownictwa w byłych państwach komunistycznych), należy
wstrzymać jakąkolwiek znaczącą prywatyzację.
Przyjęcie takiej koncepcji rozwoju Polski u progu XXI wieku, państwa
samowystarczalnego energetycznie, ekologicznego, z narodową wizją rozwoju społeczno – gospodarczego, cywilizacyjnego i naukowego o standardach światowych – jest szansą, koniecznością i obowiązkiem naszego pokolenia,
Alternatywa, którą proponowali; premier i minister spraw zagranicznych
poprzedniego rządu, w postaci kolejnego,, Paktu” (jeden już przerabialiśmy) nie ma żadnych podstaw logicznych oraz żadnych przesłanek rozwoju
gospodarczego. Pyszałkowatość i arogancja, przy kompletnym braku kwalifikacji do kierowania państwem dowiodła, że władza funkcjonowała sama dla
siebie, jakby ta cała reszta, która jest Suwerenem Rzeczypospolitej Polskiej,
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nie istniała. Całkowite zadłużenie Polski, czyli dług jawny i ukryty na dzień
20 lipca 2015 roku przekroczył już kwotę 4 biliony PLN!!!. Oficjalne media
milczą ale taką kwotę potwierdza także fundacja „rozwoju obywatelskiego”
Leszka Balcerowicza – grabarza polskiego przemysłu i bankowości, jednego
z największych szkodników Polski. Jawny dług publiczny sięga 58% PKB
a łącznie z długiem ukrytym daje to sumaryczne zadłużenie Polski sięgające
ponad 200% PKB!!!.
Poniżej wyliczenia z 2010 roku:
Zdaniem prof. Janusza Jabłonowskiego z departamentu statystyki NBP
polski dług wynosi 3 biliony złotych. Daje to więcej niż 220% PKB. Informację
można nazwać szokiem. Nikt oficjalnie jej ani nie zanegował ani nikt nie podważa wyliczeń. Jeżeli te dane są rzeczywiście prawdziwe to Polska już w tym
roku była faktycznie bankrutem. Wynikałoby z tego, że,, nasze” najwyższe
władze takie jak rząd, NBP, MF czy GUS stosowały do czasów wyborów kreatywną księgowość, gdyż taki był nadrzędny interes ludzi władzy. Oznacza to
także, że te same instytucje dokonują licznych manipulacji w oficjalnych statystykach. Zadłużenie takie w relacji do PKB jest 2 razy większe niż zadłużenie
Grecji!!! Statystyczny Polak jest zadłużony na około 80/83 tys. złotych.
Czy KOD (Komitet Obrony Demokracji) chce bronić taką demokrację.
Czy Ci ludzie wiedzą co to jest demokracja? Już przed naszą erą Arystoteles
ze Stagiry (384-322 przed Chrystusem) stwierdził, że „Demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, bowiem są to rządy hien nad osłami.”
Współcześnie: „Rzeczą-pospolitą są rządy świń nad baran(k)ami w Sejmie”
(Janusz B.Kępka z Warszawy, urodzony w 1935-po Chr.)
Sprzedany i sprzedawany za bezcen Polski majątek narodowy, stanowił
i stanowi nadal wspólne dobro i wspólną nasza własność, wypracowaną przez
czterdzieści cztery lata PRL-u, mamy więc niezbywalne prawo, by się o niego
upomnieć.
• By móc ratować, pozostałe resztki z niebagatelnego polskiego Majątku
Narodowego, jakim w 1989 roku, dysponowało Państwo Polskie, Grupa
Polskich Patriotów, powołała w 2009 roku ugrupowanie polityczne
o nazwie: Przymierze Narodu Polskiego, działające jako wolontariat.
Mimo kilku kontroli, stwierdzających naszą działalność bez finansową,
Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił działalność partii, która rzekomo nie
dostarczyła sprawozdań finansowych!!!!!
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• Aby móc uzdrowić, zainfekowany śmiertelnie groźną chorobą, organizm Państwa Polskiego, władzę w Rzeczypospolitej Polskiej, musi przejąć koalicja ugrupowań politycznych, dla której sprawy Rzeczypospolitej
oraz sprawy Narodu Polskiego, stanowią nadrzędny imperatyw, która nie
zawaha się upomnieć oraz wyegzekwować wszystko to, co zostało zrabowane wyniku złodziejskich i oszukańczych operacji prywatyzacyjnych.
• Dla zahamowania: gospodarczej, społecznej i cywilizacyjnej zapaści
naszej Ojczyzny oraz wdrożenia procesu naprawy Rzeczypospolitej Polskiej, przy współpracy z innymi patriotycznymi ugrupowaniami, :Przymierze Narodu Polskiego, może przedłożyć Narodowi Polskiemu Plan
Naprawy Państwa. Postępując niezgodnie z Konstytucją,, Komitet Wyborczy” w czasie rządów PO-PSL, zawiesił działanie Przymierza Narodu Polskiego. (ZERO REAKCJI po interwencjach). Wielkie nadzieje pokładamy
w „Partii II Rzeczpospolita Polska”.
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11. Przekleństwo historii (30)
,,Likwidacja narodowego kapitału przez półdarmową wyprzedaż zagranicy, stawia Polskę w sytuacji gorszej niż kiedykolwiek w nowoczesnej historii
jej gospodarki. Od dwóch już stuleci Polska zmaga się o zachowanie narodowej
kontroli nad swym majątkiem, głównie w obliczu gospodarczej ekspansji jej
sąsiadów. Tak było oczywiście w okresie zaborów, czy to w drodze niemieckiego
rugowania z ziemi, czy rosyjskich konfiskat majątków. Polska ziemia, jako
główny składnik narodowego kapitału, przechodziła wtedy w obce ręce z reguły
za ułamek wartości. W niemieckim zaborze działo się tak pod presją długów,a
Czy w zaborze rosyjskim ze względu na krótki czas wyznaczony na sprzedaż
posiadłości. Na to, żeby pozbawić Polaków wszystkich zasobów, zaborcy potrzebowaliby jednak następnych stu lat, pod koniec których wyrwaliby z polską
ziemią również korzenie polskości. Do tego nigdy nie doszło, gdyż w międzyczasie Polska odzyskała niepodległość. Nadal jednak pokaźna część zasobów
kapitałowych była w rękach zagranicznych, zwłaszcza w niemieckich, ale już
nie w rosyjskich. Dopiero gdy nastał komunizm, po raz pierwszy we współczesnej historii Polski kapitał stał się wyłącznie narodowy. Jakkolwiek silna była
wtedy rosyjska kontrola polskiej gospodarki, nie zmienia to oczywistego faktu,
ze rosyjscy mocodawcy nie mieli tytułów własności. Natomiast po upadku tego
jak by nie było narodowego komunizmu, zaledwie w ciągu dziesięciolecia, wyłonił się nienarodowy kapitalizm. Ponieważ większość kapitału, banków i fabryk,
znalazła się w rękach zagranicznych, w tych rękach znalazła się prawie pełna
kontrola gospodarki. W tym sensie, czyli pod względem suwerenności gospodarczej, w wyniku wywłaszczeniowej prywatyzacji, sytuacja uległa nagłemu
pogorszeniu.
Sprzedany za bezcen majątek trafił raczej do rąk niemieckich, a w każdym
razie nie do rosyjskich, także obecnego ograniczenia suwerenności nie można
dalej przypisywać Rosji. Mimo tych niezbitych faktów, jedyne zewnętrzne
zagrożenie, które przykuwa dzisiaj uwagę większości Polaków jest nie to realne,
ale to nieistniejące – rosyjskie.
Nic chyba bardziej nie świadczy o niskim stanie świadomości przeciętnego
obywatela oraz o tym, jak bezmierny musi być cynizm tych, którzy z racji
dostępu do władzy manipulują zbiorową świadomością. Po to, żeby żałosne
dzieło rozdrapywania polskiego kapitału doszło do swego naturalnego końca,
czyli do pełnej likwidacji polskości” (30).
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W ostatniej chwili, kilka dni przed wstąpieniem Polski do UE, lewicowy rząd Leszka Millera, bez wiedzy i zgody parlamentu, dokonał nowego
podziału Polski. Dnia 27 kwietnia 2004r. przygotował rozporządzenie dotyczące utworzenia, obok istniejących 16 województw, nowych jednostek
podziału administracyjno-statystycznego, zwanych Regionami (NUTS).
Rozporządzenie to zostało ostatecznie zatwierdzone i wysłane do UE przez
rząd PiS-u Kazimierza Marcinkiewicza (4).
Skrót NUTS to nowy podział terytorialny krajów członkowskich UE,
przeznaczony i wykorzystywany już do,, planowania i rozliczania środków
finansowych, pomocy regionalnej oraz dla celów statystycznych. To wersja
oficjalna.
Rzeczywiste zakamuflowane plany i zamiary cichego demontażu Państwa
Polskiego i kolejnego rozbioru Polski w imię szczytnych sloganów modernizacji regionów i ich rozwoju, są aż nadto widoczne, szczególnie przy kolejnym podziale na tzw. EUROREGIONY, mające swoją numerację:
1. Bałtyk,
2. Niemen,
3. Bug,
4. Karpaty,
5. Tatry,
6. Beskidy,
7. Śląsk Cieszyński,
8. Silesia,
9. Pradziad,
10. Glancensis,
11. Dobrawa,
12. Nysa,
13. Sprewa-Nysa-Bóbr,
14. Pro Europa Viadrina,
15. Pomerania
Dotychczasowa polityka UE wobec naszej Ojczyzny, upoważnia nas
do stwierdzenia, że Polska ma być dużym-małym krajem „siedzieć cicho”,
przytakiwać euro strategom i za wszystko dziękować. Ma płacić jako duże
państwo wysokie składki członkowskie, a otrzymywać będzie z tych wpłat
coroczną jałmużnę, i to skierowaną bezpośrednio do regionów NUTS lub
euroregionów przygranicznych. Ta większa skala integracji i kontroli spowo59

duje, że o wszystkim będzie decydować to państwo, które będzie wpłacać do
budżetu euroregionu najwięcej.
I w taki oto „pokojowy” sposób euroregiony wzdłuż granicy niemieckiej
bardzo szybko mogą się wymknąć się spod kontroli państwa polskiego, zaś
euroregion Bałtyk (kiedyś nazwany Prussia) stanie się szybko częścią państwa niemieckiego, łącznie z okręgiem „kalingradzkim” w Rosji (który może
być wykupiony przez Niemców, podobnie jak Alaska przez USA)
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12. 50 pytań do Rusofobów
    (nieznany autor internetowy)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Czy są Rosjanami panowie Soros i Sachs, autorzy „Planu Balcerowicza”,
którzy wyprowadzili z Polski kilkaset miliardów dolarów?
Czy to na prośbę lub pomysły innych Rosjan, Polska dokonała po1989 roku
„transformację ustrojową i gospodarczą”, której efekty widzimy dzisiaj?
Czy to Rosjanie za marne grosze wykupywali perły polskiego przemysłu?
Czy to z winy Rosjan pozbyliśmy się naszego przemysłu włókienniczego,
chemicznego, tekstylnego, farmaceutycznego, budowlanego, elektronicznego, kopalnianego, hutniczego, obronnego, transportowego, włókienniczego, telekomunikacyjnego,-stoczniowego-i-wielu-innych?
Czy to Rosjanie wykupili polskie zakłady pracy za kilka procent ich faktycznej wartości, aby je pozamykać, zwolnić ludzi i wywieźć sprzęt za
granicę?
Czy to Rosjanie wykupili za bezcen polskie banki i czy to rosyjskie banki
obecnie wysysają z Polaków ich ciężko zarobione pieniądze w tej neo-kolonii zwanej III RP?.
Czy to Rosjanie zabronili nam dofinansować stocznie na wzór niemiecki?
Czy to Rosjanie kazali nam zalewać szyby kopalniane, aby nigdy więcej
ich już nie użytkować?
Czy to Rosjanie kazali pozbyć się naszych cukrowni?
Czy to Rosjanie zniszczyli nasze rolnictwo i rybołówstwo?
Czy to Rosjanie kazali wprowadzać i podwyższać zbrodnicze podatki
oraz nie pozwalają na ich obniżkę?
Czy to Rosjanie wydają Polsce tysiące kretyńskich dyrektyw, które niszczą pozostałość naszej gospodarki?
Czy to Rosjanie wprowadzili do naszego kraju kilkadziesiąt hipermarketów, które nie odprowadzają ani grosza do Skarbu Państwa?
Czy to Rosjanie mają pretensje terytorialne w stosunku do nas i czy to oni
wykupują ogromne połacie polskiej ziemi (przykład Warmii i Mazur)?
Czy to Rosjanie każą nam odprowadzać rocznie 70/100 mld PLN składki
członkowskiej?
Czy to Rosjanie zniszczyli a następnie przymierzają się do wykupienia
polskiej kolei?.
Czy to Rosjanie chcą prywatyzować nasze lasy?
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18. Czy to Rosjanie wykupili nasze wodociągi i elektrownie?
19. Czy to Rosjanie i ich koncerny otrzymują za bezcen koncesje na wydobywanie z naszej ziemi różnych zasobów przyrodniczych?
20. Czy to Rosjanie zniszczyli Wojsko Polskie doprowadzając je do krytycznego stanu?
21. Czy to Rosjanie roszczą sobie prawo do decydowania o naszej przyszłości, często wbrew Konstytucji i prawom uchwalonym w naszym kraju?
22. Czy to Rosjanie wysyłali naszych żołnierzy na wojny w Iraku i Afganistanie?
23. Czy to Rosjanie wysyłają naszych żołnierzy do Libii, Czadu czy Mali, by
walczyli o ich roszczenia do obecnych tam złóż złota i ropy?
24. Czy to na potrzeby Rosjan utworzono GROM?
25. Czy to do Rosjan pielgrzymują wszyscy,, polscy” politycy, by kiwać się
pod murami Kremla, obiecując strategiczne partnerstwo szefom rosyjskiego wywiadu?
26. Czy to Rosjanie mają w posiadaniu patenty na GMO i zmuszają nas do
wprowadzania tej trucizny?
27. Czy to Rosjanie zmuszali nas do kupowania szczepionek na świńską czy
ptasią grypę?
28. Czy to Rosjanie spryskują chemikalia nad naszymi głowami i wzruszają
ramionami na fakt, ze wymiera przez to światowa populacja pszczół?
29. Czy to Rosjanie panoszą się po naszym kraju, roszcząc sobie prawa do
wszystkiego co się w nim im spodoba?
30. Czy to paszporty Rosjan upoważniają do „odzyskiwania” kamienic lubZiemi ornej?
31. Czy to GRU kręci się po naszym kraju żołnierzami uzbrojonymi w broń
maszynową z wycieczkami młodych Rosjan, pokazując im miejsca
„kaźni Rosjan i polskich morderców”?
32. Czy Rosjaninem jest Jan Tomasz Gross i czy Rosjanie uknuli stwierdzenie o „mordercach Polakach w Jedwabnem” czy o „polskich obozach
koncentracyjnych”?
33. Czy to Rosjanie dają nam przykład kraju o bezkarnych służbach bezpieczeństwa, które mają prawo do zastrzelenia, torturowania oraz inwigilowania każdego obywatela?
34. Czy to od Rosjan wychodzi przykład ułatwiania aborcji dla rozrywkowych panienek, legalizacji i tłumaczenia zboczeń (w tym pedofilii) oraz
beztroskiego życia bez zasad i reguł, co niszczy całą cywilizację łacińską?
35. Czy to Rosjanie są największymi na świecie producentami i handlarzami
narkotyków?
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36. Czy to GRU w interesie swoich narkotykowych wojen, doprowadza do
degeneracji i wyniszczenia całych pokoleń?
37. Czy to Rosjanie bombardują kilkadziesiąt krajów członkowskich ONZ?
38. Czy to Rosjanie namawiają nas do legalizacji narkotyków bądź eutanazji?
39. Czy to Rosjanie otaczają inne kraje murami i odcinają im dostęp do
wody pitnej?
40. Czy to Rosjanie wjeżdżają buldożerami w osiedla mieszkańców innej
religii?
41. Czy to Rosjanie mogą bezkarnie ignorować ponad siedemdziesiąt rezolucji i kar ONZ?
42. Czy to Rosjanie nie podpisali traktatu o nierozpowszechnianiu broni
jądrowej mimo posiadania ogromnej jej ilości?
43. Czy to Rosjanie nie posiadają własnej konstytucji, ani granic?
44. Czy to Rosjanie prowadzą politykę eugeniczną, sterylizując kobiety
innego koloru skóry, zmuszając je do aborcji, czy na wygnanie z własnego kraju?
45. Czy to Rosjanie nieustannie od lat prowadzą wojny, kosztujące ich
podatników biliony dolarów ?
46. Czy to Rosjanie wywołują non stop rewolucje w innych krajach, doprowadzając często do obalania demokratycznych rządów?
47. Czy to Rosjanie każą nam płacić 65 miliardów odszkodowań wojennych?
48. Czy to Rosjanie zrzucają bomby z zubożonym uranem na tysiące niewinnych cywilów?
49. Czy to Rosjanie organizują zamachy, mające stanowić prowokacje do
kolejnych ich wojen, bądź coraz to większej inwigilacji obywateli?
50. Czy to Rosjanie doprowadzili do biedy i ludobójstwa w całej Afryce
(np. prowokując wojnę domową w Kongo czy rewolucję w RPA), za
sprawą odkrytych nowych złóż zasobów przyrodniczych w tych krajach?
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13. Groźba utraty Ziem Zachodnich
W ostatnich latach – gdy nie było „przychylnego prezydenta, rządu, sejmu
i senatu” zebrano ponad 2,6 mln podpisów pod referendum domagającym się
OBRONY POLSKIEJ ZIEMI, czyli renegocjacji układu akcesyjnego z EU, po
to aby nie doszło do sprzedaży polskiej ziemi rolnej i lasów.
Obecnie, gdy mamy nowego prezydenta, rząd, sejm i senat, zapadło milczenie w sprawie obrony przed wyprzedażą polskiej ziemi. Brakuje rozmów
w sprawie renegocjacji traktatu akcesyjnego w sprawie ziemi, w sprawie
wyrównania dopłat dla rolników. Trudno sobie wyobrazić lepszą sytuację dla
Polski, w sytuacji gdy Unia Europejska musi iść na ustępstwa wobec państw
narodowych (przykład działań odśrodkowych Wielkiej Brytanii, która zrezygnowała z członkowstwa EU, jest tego najlepszym dowodem). Polska zamiast
przyglądać się i pozytywnie kibicować Brytyjczykom, powinna sama lub
wspólnie z innymi krajami renegocjować wiele niekorzystnych zapisów Traktatu Lizbońskiego.
• Nie jest prawdą, jakoby przygotowywane obecnie propozycje zmian
w ustawie zabezpieczały wyprzedaż ziemi w obce ręce (w proponowanej nowej ustawie wprost mowa jest o tym, że,, cudzoziemcy” nie mogą
być traktowani inaczej jak obywatele Polski, jeśli są utrudnienia w zakupie ziemi to tak samo dotyczą Polaków jak i cudzoziemców. A przecież
na przykład w Dani, na Litwie lub na Węgrzech nie ma sprzedaży ziemi
ojczystej cudzoziemcom, mimo to, że te państwa należą do EU.
• Mówi się już tylko i wyłącznie o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej,
a nie ziemi polskiej w ogóle. Ziemia rolna i ziemia zalesiona prywatna może
być od 1-szego maja 2016 roku sprzedawana w obce ręce bez ograniczeń!!!
• Proponowane zmiany w ustawie dotyczące tylko ziemi państwowej sygnalizują moratorium sprzedaży tylko na 5 lat. Uważamy, ze brak zabezpieczenia sprzedaży w obce ręce da możliwość w każdej chwili kolejnemu
rządowi odstąpienie od takiego postanowienia i sprzedawanie państwowej ziemi rolnej i leśnej cudzoziemcom.
• Proponowane przez rząd zmiany nie wiadomo dlaczego były głosowane
w ostatnich dniach marca, w sytuacji gdy od 1-szego kwietnia miał być
dopuszczony wolny obrót ziemią – istnieje obawa, że zanim wejdą w życie
nowe przepisy (i tak nie chroniące wystarczająco ziemi przed wykupem) tzw.
„słupy”, na które Niemcy od ponad 25 lat dokonują wykupu ziemi, zdążą
notarialnie przenieść tytuły własności na nowych niemieckich właścicieli.
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• Ze sprawą obrony ziemi łączy się nierozerwalnie kwestia tzw. uchodźców
eskalowana (na siłę i pozornie bez sensu) przez bezdzietne Niemcy. Otóż
islamscy,, nachodźcy”, gdy już staną się obywatelami Niemiec, i obywatelami EU, będą mieli nieograniczone prawo do osiedlania się w całej Unii
Europejskiej, także w Polsce, a może przede wszystkim w Polsce – o ile na
przykład rząd niemiecki wesprze ich osiedlanie w naszym kraju (w granicach niemieckich z 1937 roku) stosownymi, umarzanymi kredytami,
a dodatkowo ich wielodzietne rodziny będą wsparte socjalną opieką niemiecką lub do wyboru polską (+500). Niemcy od dziesiątków lat konsekwentnie udzielają swym obywatelom umarzanych kredytów, jeśli tylko
zechcą,, odkupić lub nabyć” ziemię położoną na obszarze naszych Ziem
Odzyskanych (30).
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14. Zbieg okoliczności
    czy celowe działanie?(31)
Przypominając nieco, już wcześniej wspomniany „przewał” ustawowy
z rozporządzeniami wokół Polskiej Ziemi rolnej, zwróćmy uwagę na wyjątkowy zbieg okoliczności. Ustawa dotycząca „Polskiej Ziemi rolnej”, przegłosowana została ostatniego dnia marca 2016 roku i tego samego dnia zostaliśmy
uraczeni informacją, że w Polsce rozmieszczona zostanie silna amerykańska jednostka pancerna w sile co najmniej brygady. Czego lub raczej czyjej
ziemi będzie bronić ta jednostka? i przed kim? Następnego dnia po głosowaniu rozpoczęto program rozdawnictwa pieniędzy na dziecko, czyli dokładnie 1-szego kwietnia. Prezydent RP przebywał w tym czasie na odwracającym wszystkich uwagę, szczycie jądrowym. Czy nikt w tym czasie nie czuł
się nabierany? Czy nikt nie zauważył, ze zmienia się uwagę społeczeństwa
od najistotniejszych spraw – jakimiś banialukami, pozornymi działaniami
i oszukańczym spełnianiem obietnic? Oszustwo polega wszak na tym, że
wykorzystuje się dane działanie poprzez wprowadzenie go w chwili, która ma
posłużyć do czegoś zgoła innego, co wcześniej ktoś sobie sprytnie przemyślał
i ułożył. Taka skrzętnie skrywana „ustawka”. Jeśli to jest zbieg okoliczności,
to rozkład jazdy pociągów lub rozkład odlotów i przylotów rejsowych samolotów to węzły gordyjskie nieszczęśliwych zbiegów okoliczności a nie skutek
świadomego planowania.
Przyjrzyjmy się znowu ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych zapisów
tej ustawy przegłosowanej 31 marca 2016r. Naiwnością byłoby twierdzić, że
zgłoszony przez klub parlamentarny PiS-u, zapis 21-szej poprawki do ustawy
o ziemi dotyczy wyłącznie kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych. Przyjrzyjmy mu się w pełnym brzmieniu:
21) w art.7 w pkt.4 w art.2a w ust.3 w pkt. 1 dodać lit. d w brzmieniu:
„d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania”.
Zmieniony art. 2a podaje, że nabywcą nieruchomości rolnej może być
wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej a zarazem
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wyjaśnia, że jego zapisy nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez
podmioty wymienione pod literami od a) do c) przez: osobę bliską zbywcy,
jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działającą na jego
rzecz Agencję Nieruchomości Rolnych. Zatem zapis poprawki dodaje-pod
literą d)-nową grupę podmiotów uprawnionych do nabywania ziemi z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jak chcą naiwni, chodzi tu wyłącznie o Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe. Przyjrzyjmy się
jednak uważniej temu zapisowi. Dodatkowo ten zapis stwierdza, że chodzi tu
o osoby prawne działające na podstawie przepisów a nie wyłącznie o Kościół
Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe i dodatkowo mówi o podmiotach wymienionych w przepisach a nie wyłącznie w ustawach dotyczących stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych. A dodatkowo wymienia gwarancje wolności sumienia
i wyznania jako warunki wystarczające, by dany przepis zakwalifikować do
grupy przepisów uprawniających do nabywania ziemi przez te bliżej nieokreślone osoby prawne działające na podstawie przepisów w rozpatrywanym
zapisie poprawki. Dla przykładu weźmy aktualną ustawę z dnia 20 lutego
1997 r. o stosunkach Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w R.P.
W art.3 ust.1, tej ustawy czytamy: „Gminy żydowskie swobodnie wykonują
zasady wyznania mojżeszowego oraz zarządzają swoimi prawami”. Czy to
powoduje, że ta (zwana w skrócie) ustawa o żydowskich gminach wyznaniowych mieści się w grupie przepisów o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania? Oczywiście, ten przepis i cała ustawa o żydowskich gminach
wyznaniowych gwarantują wolność sumienia i wyznania. W rozdziale,,
Osoby prawne i ich organy”, w art.5, ust.1,czytamy, że osobowość prawną
posiadają gminy żydowskie oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.
Jasnym staje się teraz, że żydowska gmina wyznaniowa i jej Związek Gmin,
to osoby prawne, które w myśl ustawy są osobami prawnymi działającymi na
podstawie przepisów o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a przez to
zyskują prawa do nabywania ziemi rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa w Rzeczypospolitej Polskiej, stając się dziwnym rodzajem, szczególnie uprzywilejowanego rolnika. Co więcej, nie tylko sam zapis ustawy
o żydowskich gminach wyznaniowych może dawać tym gminom prawo do
nabywania Polskiej Ziemi rolnej, ale dodatkowo na mocy tej samej ustawy
o żydowskich gminach wyznaniowych na podstawie art. 6:,,Inne jednostki
organizacyjne mogą, na wniosek zarządu Związku Gmin, uzyskać osobowość
prawną, w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i..Administracji”.
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Zwykłe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
wystarczy, by dowolny podmiot prawny na wniosek związku żydowskich
gmin wyznaniowych stał się uprawnionym do nabywania Polskiej Ziemi
rolnej, gdyż stanie się osobą prawną działającą na podstawie przepisów
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, czyli na podstawie ustawy
o żydowskich gminach wyznaniowych. Co więcej, ten zapis nie stwierdza,
że chodzi o polskie przepisy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
– tylko o jakieś bliżej niezidentyfikowane przepisy zupełnie dowolnego państwa a może nawet organizacji lub dowolnego podmiotu, byle tylko gwarantowały wolność sumienia i wyznania. Cóż za zgrabnie ułożona koronka
prawna, rzekłby ktoś: nawet autorzy talmudyczni nie byli tak przemyślni, jak
PiS-owska ekipa rządowa.
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15. Bogactwa naturalne – czy rzeczywisty
    cel obecności wojsk USA w Polsce? (5,6)
Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich”,
przez ostatnie 28 lat, ich świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego Narodu, jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw przyrodniczych Polski.
Tak zwanemu „Przesmykowi Suwalskiemu”, oddzielającego Republikę Białoruś od,, Obwodu Kalingradzkiego”, przydaje się najczęściej jedynie znaczenie
militarno-transportowe. Taką wartość rzeczywiście on i ma, ale rzeczywiście
jego wartość, to ulokowane na tym terenie niezwykle cenne zasoby naturalne.
Suwerenna eksploatacja tych zasobów, co jest niezbywalnym prawem Polaków, stawiałaby Polskę w czołówce krajów tzw. wysokich technologii. Otwierałoby to także nowe perspektywy dla współpracy, zarówno technologicznej, jak
i związanej z tym współpracy wojskowo-strategicznej. Umieszczenie na terenie
Suwalszczyzny wojsk USA (pod pretekstem flanki NATO), to w zasadzie próba
skolonizowania cennych zasobów Polski, przez syjonistyczno-anglosaski kompleks finansowo-wojskowy. (ZERO REAKCJI PARLAMENTU RP)
Przedstawiciele rządu polskiego, którzy przygotowali, a także ci, którzy
podpiszą umowy z przedstawicielami NATO o stacjonowanie na terenie
Polski, a szczególności na terenie Suwalszczyzny, winni być natychmiast
ścigani i postawieni przed sąd w Polsce wobec przestępstwa określonego
w art.129 Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej:
„Kto i będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej, w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją,
działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10).
Nie mówiąc już o tym, ze łamią oni wiele z artykułów Konstytucji RP
i składanej na jej podstawie przysięgi konstytucyjnej. Naród Polski winien
uruchomić natychmiast procedury ścigania winnych przestępstw wobec Rzeczypospolitej Polskiej.
Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom,
a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich, jak i sprawa ukrywanych przed Narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących, jest blokowany szybki rozwój Polski i dobrobyt
całego społeczeństwa [w-tym-naszych-„elit”].
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16. Przyczyny faktów bieżących
Poddawanie się tej władzy, która zapomniała, ze suwerenem Polski jest
Naród, który może rządzić bezpośrednio lub za pomocą swoich przedstawicieli, których nie ma bo władzę przejęły masońskie partie i pozwalać na ich
zgubne dla Polaków rządzenie dobiega końca.
Ta władza sprowadza na nas obce wojska, (uchwala Ustawę 1066 pozwalającą do nas strzelać jak do kaczek), nakłada nieznośne obciążenia podatkowe
i ograniczenia wolnościowe, pozwala nam płacić głodowe wynagrodzenia,
zatrudnia ponad milion pilnujących nasz urzędników na nasz koszt, manipuluje wyborami, wybiera Żydów i masonów do rządzenia nami, a naszej
reakcji i sprzeciwu dotąd nie było. Prezydent III RP mówi coś o Polin, świętuje Chanukę (kolejna rocznica żydowskiego holokaustu Greków w Jerozolimie), sprowadza obce wojska do Polski, wysyła Wojsko Polskie za granicę,
akceptuje gender, aborcję, pornografię, hazard, spekulacyjną giełdę finansową, brak narodowej mennicy, akceptuje jałtańską granicę z Ukrainą, Białorusią i Litwą, dzielącą Polskę na pół, toleruje banderyzm, toleruje masonerię w Polsce, uznaje kult Piłsudskiego, akceptuje judaizację Polski, wyznaje
Judeo-Chrześcijaństwo, wydaje z naszego budżetu miliard euro prezydentowi Ukrainy, etc. a my nic. Czy na pewno jest to Prezydent Polski?(43).
Rodacy!(43)
Obecna władza, tj. „III RP”, podobnie jak wszystkie rządy, w okresie
ostatnich 29 lat, szermuje hasłami niepodległości, a nawet chce w 2018 roku,
obchodzić 100 lecie odzyskania niepodległości, a de facto 100 – lecie rządów
masonerii w Polsce!
Przypomnijmy więc sobie, że upadliśmy w 1795 roku, jako Królestwo
Polskie – Rzeczpospolita Obojga Narodów z Królem Stanisławem II Augustem Poniatowskim – masonem i Prymasem Królestwa Polskiego Michałem
Poniatowskim – masonem. Powstaliśmy w 1018 roku z Marszałkiem Piłsudskim – masonem na czele i pierwszym Prezydentem II RP Gabrielem Narutowiczem – masonem. Czy to naprawdę było odzyskanie niepodległości?
Czy więc rzeczywiście, jako wolny Naród Polaków, możemy świętować
niepodległość, będąc okupowanym przez 100 lat (z krótką przerwą rządów
Ignacego Mościckiego, który w 1938 roku usunął z Polski strukturę masońską
B’nai B’rith), którą ponownie, jak już podawano, przywrócił do Polski
Lech Kaczyński.
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Przypomnijmy fakty:
Państwowość Królestwa Polskiego – ponad 1000 lat począwszy od 550 roku,
Państwowość II RP (1918 – 1939) – 21 lat
Okupacja niemiecko-sowiecka (1939 – 1945) – 6 lat.
Państwowość PRL – czyli dominacja sowiecka (1944 – 1989) – 45 lat,
Państwowość III RP (1990 – 2018) – 28 lat.
Jak widać na przestrzeni ostatnich 100 lat, masoneria w Polsce utworzyła
trzy byty państwowe oraz utraciła władzę na 6 lat podczas II Wojny światowej oraz w trakcie Prezydentury Ignacego Mościckiego, który w 1938 roku
usunął główną strukturę masońską na 2 lata przed wybuchem II wojny światowej. By być w zgodzie z prawdą masoneria w Polsce może świętować 90
lat rządów w naszej Ojczyźnie. Ale żaden rdzenny Polak takiej rocznicy nie
powinien świętować! Niech to czynią sami masoni!
•
•
•
•
•

Jako II RP powstaliśmy z koncepcji masońskiej aby wydać nas jako mięso
armatnie bolszewikom na rzeź w latach 1919 – 1920.To przecież Józef Piłsudski – mason i być może bolszewicki agent, nie udzielając w 1919 roku pomocy
Denikinowi i „białym” walczącym z komunistami, a pomagając bolszewikom
sowieckim (negocjacje w Mikaszewicach i pakt o nie uderzeniu w okolicach
Mozyrza na Armię Czerwona, by ta mogła stłumić opór „białych generałów”,
co tez miało miejsce), umożliwił stworzenie de facto państwa bolszewickiego
w Rosji, z którym już rok później przyszło nam walczyć o przeżycie. A jak
zachował się Piłsudski podczas sowieckiego ataku na Warszawę w 1920 roku
jest powszechnie wiadomo. Zdał dowództwo na ręce premiera Wincentego
Witosa i uciekł via Puławy i Nowy Sącz z Polski.
W imię realizacji masońskiego planu politycznego dla Europy Środkowej
polskim kosztem i krwią polskiego żołnierza zaczął tworzyć państwa obcym
nacjom: Litwę, Łotwę, Białoruś i Ukrainę, co było przeciwne żywotnym interesom Polski.
Naszym interesem było szybkie scalenie ziem kresowych z resztą kraju.
Z tego powodu opóźniał zorganizowanie odsieczy dla Lwowa oraz wdał się
w niepotrzebną wojnę z Rosją (kosztowała nas 200 tys. zabitych żołnierzy
i cywilów. O podjęciu przygotowań do wojny z Rosją nie informował ani rząd
ani Sejm.
Na jego (Piłsudskiego) polecenie zamordowano wybitnych generałów
Polaków (potencjalnych kandydatów na stanowisko Naczelnego Wodza):gen.
Zagórskiego, gen. Rozwadowskiego, gen. Malczewskiego, gen. Hempela,
gen. Franka; innych zdymisjonował (np. Dowbór-Muśnicki, M.Januszajtis,
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J.Haller, Szeptycki, Sikorski). Na generałów mianował ludzi miernych, ale
ślepo sobie oddanych. Wojsko uczynił prywatnym folwarkiem. Mianował na
dowódców polskich armii masonów, którzy 1 września 1939 roku w popłochu uciekli za granicę, zostawiając żołnierzy bez dowództwa.
Roman Dmowski, po odbytym z nim spotkaniu 21.05.1920 r. stwierdził:
„To człowiek niepoczytalny, nie da się z nim sensownie rozmawiać”. Otaczał
się ludźmi małymi, służalczymi i bezkrytycznymi. Wybitny uczony prof.
F.Koneczny, rządy piłsudczyzny oceniał jako zapaść cywilizacyjną Polski,
narzucanie Narodowi mieszanki bizantyjsko-turańsko-żydowskiej. Rydz
Śmigły, w prywatnych rozmowach z zaufanymi osobami uważał Piłsudskiego
za człowieka nienormalnego. Kluczowe stanowiska w państwie powierzał
tylko Żydom i masonom. Zakładał tajne szkoły Żydom z KPP.
Szeroko popierał sprawy żydowskie. W roku 1927 przyznał obywatelstwo polskie 600 tys. Żydom rosyjskim (tzw. Litwiniakom), którzy całkowicie opanowali handel, a zapomniał o 2 mln Polaków w ZSRR, których
w latach 30-tych mordowano a resztki wywieziono na Syberię i do Kazachstanu. W późniejszym okresie przyjął 200 tys. Żydów niemieckich. Żadne
państwo w Europie nie chciało ich przyjąć, zdając sobie sprawę jakie to przyniesie szkody tym narodom, a wyniszczony Naród Polski, podstępnie opanowany przez Żydów na czele z Piłsudskim – Selmanem stał się cieplarnią dla
żydostwa (Co ciekawe dzisiaj potomkom Polaków w Kazachstanie odmawia
się wizy jeśli nie znają dobrze języka polskiego, jednak kilkadziesiąt tysięcy
mieszkańców Izraela paszporty do Polski dostaje corocznie bez problemu.
My polski? Niech się goje – uczą – Jidysz!) (https/wolne media net/prawda
o Piłsudskim/ , Ponura Prawda o Piłsudskim, Henryk Pająk, Złowrogi Cień
Marszałka, Rafał Ziemkiewicz)..
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17. Faktów ciąg dalszy (43)
A czy ktoś rozumie czemu miała służyć „Wyprawa Kijowska” i poparcie
Petlury w 1920 roku przez Piłsudskiego? Co ma oznaczać kult Piłsudskiego
w III RP?
Czy w interesie polski leżało utworzenie państwa ukraińskiego, czy
w interesie światowej masonerii, szczególnie angielskiej pragnącej kontrolować szlaki handlowe na Morzu Czarnym?
Obecnie Białoruś, Litwa, Ukraina okupują nasze Ziemie Kresowe, przyznane nam Traktatem Wersalskim, a obecna granica z Ukrainą pokrywa się
z linią Curzona, czyli z linią demarkacyjną opracowana przez lorda Georga
Curzona, a de facto przez polskiego Żyda – adwokata z Warszawy i Galicji
(Koszyłowce), brytyjskiego agenta w Polsce, pracującego następnie w angielskim Foreign Office, Lewisa Namiera (prawdziwe nazwisko Ludwik Bemstein) vel Ludwika Namierowskiego – brytyjskiego Ministra Spraw Zagranicznych (uważającego w 1918 roku, że tylko Piłsudski może rządzić Polską,
co przesadza, ze nie tylko Niemcy stali za Piłsudskim w 1918 roku ale i Brytyjczycy), którą opisano w brytyjskiej Nocie dyplomatycznej po konferencji
w Spa 11 lipca 1920 roku. Czyli Wyprawa Kijowska Piłsudskiego de facto
korygowała granice określone Traktatem wersalskim, na niekorzyść Polski,
w myśl zaleceń brytyjskich i żydowskich. Co ciekawe, Namier i Piłsudski
są posądzeni również o współpracę z wywiadem austriackim i zapewne nie
będziemy daleko od prawdy, gdy określimy te osoby multi – agentami. Obecnie granica Curzona & Namiera dalej obowiązuje prawem kaduka między
Polską a Litwą, Białorusią i Ukrainą, bo tak nadal życzą sobie światowe Żydostwo i Brytyjczycy.
Może to budzić zdziwienie, ale o takie właśnie granice wolnych republik
post sowieckich, walczyła „Solidarność Walcząca” Kornela Morawieckiego.
Od czasów prezydenta Wałęsy, kolejni prezydenci III RP uznają tę granicę za
obowiązującą. Poświadcza ją też corocznymi wizytami na Ukrainie prezydent
Andrzej Duda, ostatnio hojnie obdarowując 1 mld euro (z naszego budżetu)
prezydenta Poruszenko. Tym samym III RP zgadza się a nawet wspiera okupację Kresów Wschodnich przez Litwę, Białoruś, Ukrainę.
Czy dziwi więc nominacja Tomasza Morawieckiego na Premiera Rządu
III RP. Czy nie chodzi tu o utrzymanie granic na linii Curzona & Namiera
ustalonych nam przez Brytyjczyków i Żydów. Czy my ustalamy granice Wielkiej Brytanii lub Izraela? A może warto byłoby się zainteresować, czym było
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i jest kolonialne Imperium Brytyjskie i czy w skład tego imperium, jako strefa
wpływów, nie weszła po I Wojnie Światowej Polska? Czy Piłsudski mógł być
agentem brytyjskim?. I czy na pewno Państwo Izrael znajduje się wyłącznie
w Palestynie?
Czas wezwać III RP i naszych sojuszników z USA ale tez Rosję i Chiny
o przywrócenie na Wschodzie Polski granic, które przyznał nam Traktat
Wersalski w 1919 roku. W innym przypadku należy uznać, że III RP jest
wasalem i kolonią brytyjską a więc, że sama jest okupantem Polski !!!
Piłsudskiemu jako agentowi żydowskiemu, brytyjskiemu, etc., nie udało
się przesunąć granicę na Linię Curzona & Namiera, ale udało się to po II
Wojnie Światowej. Udało się dlatego, że po 1944 roku, za sprawą „naszych”
sojuszników (premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta USA) powstało na
terenach Polski Judeo – bolszewickie państwo okupacyjne „PRL”, a następnie okupacyjne, Judeo – masońskie państwo „III RP” – realizujące interesy
syjonistów.
Po 1944 roku nastąpiło też przejęcie funkcji hierarchów kościoła rzymsko
– katolickiego przez masonerię, obce wywiady oraz przez tajne służby okupacyjnych rządów. Następuje od tego czasu wyraźna judaizacja i protestantyzacja kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce i jego pełzająca zamiana w myśl
fałszywie pojętego ekumenizmu i synkretyzmu, w protestantyzm i judaizm.
Bez nauki Jezusa Chrystusa opartej na Starym a szczególnie Nowym
Testamencie, Polacy stracą ducha i ostatecznie ulegną zagładzie, a co najmniej zamienią się w posłusznych syjonistom Gojów.
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18. Chrześcijańska nadzieja
(Dano 6 lutego A.D.2018, Wojciech Edward Rex Poloniae elekt)
Polacy zgodnie z „Rotą” są królewskim szczepem Piastowym” i żadna
masoneria na dłużej się tu nie utrzyma. Dlatego niepokoi nas fakt totalnego rozbrojenia Polaków (gospodarczo i militarnie) oraz sprowadzenia
obcych wojsk do Polski przez współczesnego „Konrada Mazowieckiego”;
Antoniego Macierowicza. Wyprowadzenie Krzyżaków z Polski zajęło polskim Królom ponad 200 lat, a ich pozostałością było do niedawna jeszcze
ich (Krzyżaków) panowanie w Obwodzie Królewieckim (Województwie
Sambijskim) okupowanym obecnie w ramach zdobyczy wojennej po II
Wojnie Światowej przez Federację Rosyjską, czyli trwało to łącznie około
700 lat.
Rodacy!
Rządzi nami syjonistyczna, liberalna, świecko-kościelna, antypolska
kamaryla!
Dlaczego Polska Upada?
Wydarzenia lutowe w 1980 roku, ukazały Polakom jaką rolę pełniło państwo „PRL” i pełni państwo „III RP”. Chodzi o fakt nie zrobienia kompletnie niczego, aby doszła do skutku Konferencja Pokojowa, kończąca wreszcie
II Wojnę Światową. Obecny Naczelnik Państwa również nie robi nic w tym
kierunku. Domaga się reparacji bez Konferencji Pokojowej. Jest to klasyczna
zasłona dymna!!!
Nie uczono Polaków prawdziwej historii i genezy II Wojny Światowej.
Musimy to więc w formie „tajnych kompletów”, szybko uzupełnić.
1.

2.

Niemcy i Rosja nie napadły w 1939 roku na Polskę w celu holocaustu
Żydów, a jeśli tak to tylko po to by Żydzi – Chasydzi, gorszej kategorii,
ustąpili miejsca Żydom – Chazarom, wyższej kategorii. Było to klasyczne
czyszczenie przedpola.
Generalnie chodziło o eksterminację Polaków i zniszczenie Chrześcijaństwa na Ziemi Polskiej. Dowód: w latach 1939 – 1942, ani Niemcy ani
Rosja, nie mordowali Żydów, co może nawet nasuwać [przypuszczenie,
ze Żydzi w Polsce mieli obietnicę zajęcia miejsc Polaków, poprzez utworzenie własnego żydowskiego państwa.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
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Agresję Niemców na Polskę finansowali Żydzi amerykańscy. USA
może więc być postrzegana jako agresor na Polskę na tej samej zasadzie co Anglia i Francja, które nie dotrzymały traktatów sojuszniczych.
Dowody: USA ogłasza 1-szego września 1939 roku neutralność, która
trwa do 11 grudnia 1941 roku, gdy Niemcy i Włochy wypowiadają USA
wojnę, opisane spotkanie Stalina z prezydentem USA w Teheranie.
Dopiero w dniu 20 stycznia 1942 roku, Niemcy podejmują decyzję o
zagładzie Żydów Chasydów.
Musiał istnieć plan ewakuacji nazistów i Żydów kolaborantów.
Plan „Odessa” umożliwił bezkarność nazistów niemieckich i ich pomocników.
Plan powołania do życia „Izraela” w 1948 roku gwarantował bezkarność
oprawców żydowskich.
Plan okupacji przez Sowietów z przywiezionymi Żydami, komunistami
sowieckimi, Chazarami zaprawionymi w Katyniu, o zmienionych na
polskie nazwiskach, miał kontynuować plan stworzenia na ziemi polskiej, państwa żydowskiego ewakuowanego częściowo do Izraela.
Do 1968 roku Żydzi sowieccy – Chazarowie, niszczą polską inteligencję
i ewakuują się do Izraela.
1968 – 1989 – Niszczenie ekonomiczne Polski rządami komunistów sterowanych z Moskwy,
1990 – 1993 Rosja dokonuje volty – nie chce dalej przygotowywać Polski
do zniszczenia.
Po 1989 Polska wpada pod szyldem III RP w ręce niemieckie (sterowane
przez amerykańskich Żydów) w celu wydrenowania RP i zniszczenia jej
przemysłu. Realizują to pro – niemieckie partie w Polsce, Szczególnie
destrukcyjną rolę odegrała partia PO (Platforma Obywatelska), kontynuatorka partii UW (Unia Wolności)
Po 2015 roku Polska wpada w ręce PiS (bezpośrednie wpływy amerykańskich Żydów), Zauważa się niszczenie polskiego rolnictwa i hodowli.
W 2018 roku doprowadzono Polskę do stanu możliwego zaatakowania (zniszczenia. Potrzeba jednak legalizacji pieniędzy dla żydowskich
okupantów „zdesantowanych” w Polsce. Akt. 447 ma posłużyć temu aby
amerykańscy Żydzi, przy pomocy oszukanej administracji USA, wyssali
z polskiego systemu finansowego ok. 300 mld złotych „na zagospodarowanie chazarskich Żydów. To pozwoli przerzucić Żydów z Izraela do
POLIN i jednocześnie eksterminowanie Polaków. Sądy są już opanowane. Trwa infamia Polski, poprzedzająca atak”. Polakom, tak jak kiedyś

Żydom, wciska się „kit”: jakie to suwerenne państwo będą wkrótce mieli.
Prezes Jarosław Kaczyński uruchamia budowę 100 tysięcy mieszkań,a ostatnio zwiększył ilość do 3 milionów (rzekomo w akcji mieszkania plus) ale przecież wiadomo, że na Żydów już czeka kilkaset tysięcy
mieszkań w Portugalii i Hiszpanii.
15 Podpisanie przez Prezydenta Donalda Trumpa Aktu 447, to wypowiedzenie przez USA wojny Polsce. Bo obciążenie 60-cioma miliardami
dolarów,, które rzekomo jesteśmy winni Izraelowi, naszego Narodu, któremu odebrano gospodarkę i banki z wkładami, to wyniszczenie Polaków i zainstalowanie w Polsce Żydów z Izraela i USA.
16. Po czerwcowej wizycie prezydenta III RP Andrzeja Dudy w USA, gdzie
poświęcił Polonii amerykańskiej 20 minut a diasporze żydowskiej 90
minut, rzekome w/w zadłużenie wzrosło do 300 miliardów amerykańskich dolarów. Izrael powstał w 1948 roku i zgodnie z prawem międzynarodowym NIC NIE JESTEŚMY WINNI TEMU PAŃSTWU.
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19. Zadłużenie Żydów wobec Polaków
Zadłużenie Żydów wobec Polski to miliardowe kwoty, których nigdy nie
zwrócili – obecnie za pomocą swoich zakonspirowanych ziomków (również
w USA) chcą ograbić Polaków.
Żydowskie kahały okradły polskie duchowieństwo i magnaterię na
kosmiczną skalę. Historyk Ludwik Glatman pisał w wydanych w 1906 roku
„Szkicach historycznych”, iż z zapisków z 1739 r. widać, że Żydzi koronni
wnosili do skarbu z pogłównego tylko 220 tys. złotych polskich. Wynika z
tego, ze przez wiele dziesiątek– lat Żydzi dzięki swej nadzwyczajnej skutecznej walce o zachowanie bardzo niskiego pogłównego okradli skarb Rzeczpospolitej Obojga Narodu na wiele milionów złotych. Sprawę długów kahalnych szczegółowo opisał słynny naukowiec, historyk i historiozof, profesor
Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”.
Według Konecznego dla żydowskich kahałów było złotym interesem,
aby zapożyczać się jak najwięcej u zamożnych Polaków. Zadłużano się tak,
aż struna nareszcie pękła (…). W roku 1764 długi organizacji żydowskich
wyniosły, w ogóle na bajeczną na owe czasy sumę 2,5 milionów ówczesnych
złotych. Tego doliczyła się komisja sejmowa, wybrana do tego w roku 1764.
Cały dług w roku 1764 wynosił 3,5 miliona ówczesnych złotych polskich.
(F.Koneczny: „Cywilizacja żydowska”, Londyn 1974,s.344).
Pożyczone żydowskim kahałom pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały
przez nie spłacone. Obecnie według fachowych wyliczeń ekspertów, realny
dług wynosi 25 bilionów amerykańskich dolarów. W ten sposób niespłacone
długi kahalne okazały się dla Żydów, świetnym sposobem na okradzenie
Polaków (głównie magnaterii i duchowieństwa) czymś w rodzaju dzisiejszych piramid finansowych (http://jerzynowak.blogspot.com).
Ksiądz profesor dr Stanisław Trzeciak woła do Nas za grobu – powstań
Narodzie uciskany!
Od 1989 roku w Polsce żydowska szajka realizuje plan swych przodków
a obecnie okrzepły żydowski PO-PiS kładzie podwaliny pod żydowskie państwo – brutalnie mamiąc jak kuglarz patriotycznymi tematami ale tylko dla
pozoru i zawsze pod kontrolą tak, żeby o żydowskim spisku „Polin” się nie
wydało, za to co dnia usłyszycie o biednych Żydach i Polskich łajdakach.
Dokumentacja o zadłużeniu Żydów wobec Polaków została przedłożona, za potwierdzeniem odbioru, przez Prezydenta II RP Jana Zbigniewa hr
Potockiego w warszawskiej Ambasadzie Izraela.
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20. Jak to się zaczęło
Złożona przez Lecha Wałęsę (Lejba Kohne), przy obejmowaniu prezydentury, przysięgi na Konstytucję PRL, wobec obowiązującej kwietniowej Konstytucji z 1935 roku, postawiła go w roli, jaką pełnił sowiecki agent NKWD
na urzędzie prezydenta tzw. Polski Lubelskiej (przemianowanej później na
PRL), Bolesław Bierut.
Tym samym, określało Wałęsę i kolejnych głównych lokatorów w Pałacu
Namiestnikowskim, jako prezydentów PRL II (tj. namiestników sowieckiej
kolonii w Polsce zachodniej).
Okazją by zmienić ten stan rzeczy, nawet tego samego miesiąca grudnia, stało się przekazanie insygniów władzy prezydenckiej, przez ostatniego
autentycznego Prezydenta RP Juliana Nowinę Sokolnickiego (a nie R. Kaczorowskiego, z fałszywej opcji Andersa).
Przekazanie insygniów najwyższej polskiej władzy, oznaczało (w świetle
art. 21 Konstytucji RP) zrzeczenia się urzędu Prezydenta przez J.N. Sokolnickiego. Nie nastąpiło to jednak, chociaż było ono formalnie możliwe do
realizacji.
Koniecznym warunkiem objęcia urzędu Prezydenta RP, jest złożenie
przez elekta przysięgi (art.19, Konstytucji RP z 1935 roku):
„Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historii za losy Państwa,
przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu,
na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej, praw zwierzchniczych Państwa
bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem
wszystkich obywateli równą kierować się sprawiedliwością, zło i niebezpieczeństwo od Państwa odwracać, a troskę o jego dobro za naczelny
poczytywać sobie obowiązek.
Tak mi dopomóż Bóg i Święta Jego Męka. Amen
Co istotne; przez ustalenie w art. 19-tym, treści przysięgi owej formuły
religijnej, zawierającej dogmatyczne pojęcia chrześcijańskie (Trójca Święta
i Męka Syna Bożego), Konstytucja RP z 1935 roku, między innymi wyłącza
od piastowania prezydentury niechrześcijan i ateistów takich jak: Bierut,
Jaruzelski!
Wałęsa składając przysięgę na PRL-owską konstytucję stał się namiestnikiem sowieckiej kolonii w Polsce zachodniej. Utrwalił się system władzy
opartej na czekistowsko – sowieckich instytucjach, kolaborantach i bene79

ficjentach PRL. Tym sposobem ciągłość polityczna PRL z „III RP” została
przypieczętowana przez TW „Bolka” w sposób formalny. W tym kontekście
agenturalno – judaszowska rola Wałęsy, który jak nikt inny dotąd mógł przywrócić faktyczną suwerenność, skończyła się na oddaniu Polski w niewolę, co
najmniej na kolejne pokolenie.
W tej, sytuacji, mimo zrzeczenia się i przekazania insygniów i urzędu
w świetle Konstytucji RP z 1935 roku, formalnym choć pozostającym
w cieniu, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, nadal pozostawał Julian
Nowina Sokolnicki, a nie L. Wałęsa, ani jego kolejni zmiennicy. I ten stan
rzeczy trwał do 2009 roku, w którym w trakcie choroby, przed śmiercią J.N. Sokolnicki przekazał notarialnie, urząd Prezydenta RP, Janowi
Zbigniewowi hr Potockiemu. Jesteśmy świadkami powstania w 2018
roku pierwszej od 1939 roku partii Narodu Polskiego: II RZECZPOSPOLITA POLSKA, dla której Ustawą Zasadniczą jest Konstytucja z 23
kwietnia 1935 roku. Zawarty w tej Konstytucji zapis, dający Prezydentowi w wypadku wojny prawo wyznaczenia swojego następcy, odegrał
ogromna rolę po wybuchu II wojny światowej. To właśnie na jego podstawie, Prezydent Ignacy Mościcki przekazał swój urząd Władysławowi
Raczkiewiczowi. Formalnie II Wojna Światowa, nie została zakończona
dla Polski „Traktatem Pokojowym” ani w stosunku do Niemiec ani
wobec Rosji.
Przytoczone fakty pokazują, że sytuację geo-polityczną w naszej
Ojczyźnie, która jest konsekwencją zdrady naszych sojuszników: Wielkiej
Brytanii i USA, (Teheran + Jałta) można określić pojęciem „Apartheidu”
(obca mniejszość, rządzi polską większością, która jest przecież suwerenem Polski).
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21. Prawo narodów do samostanowienia
Art.1
Dziennik Ustaw, 1977,38,167 – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia
1066 r.:
1. „Wszystkie Narody mają prawo do samostanowienia”. Z mocy tego prawa
swobodnie określają one swój statut polityczny i swobodnie zapewniają swój
rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny”.
2. „Wszystkie Narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi
bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek
zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy opartej na zasadzie wzajemnych korzyści oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym
przypadku nie można pozbawić Narodu jego własnych środków egzystencji.
3. Państwa, Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą
szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych (źródło: https:// www.arslege.pl/prawo-narodów-do-samostanowienia/k771/a57263/.

21.1 Apartheid
W roku 1966, został uznany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ za zbrodnię przeciwko ludzkości, a w 1976 roku, weszła w życie Konwencja ONZ, w
sprawie karania zbrodni apartheidu. W RPA apartheid obalono 20 lat temu.
W Polsce apartheid trwa w najlepsze, przy nieświadomości Polaków (rozdziały: 1.3 – 1.12)
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22. Partia II Rzeczpospolita Polska (Partia II RP)
Naszym głównym zadaniem, jest przywrócenie Polsce dawnej świetności,
a Rodakom prawa do gospodarowania we własnej Ojczyźnie – do zarządzania bogactwami przyrodniczymi jak również innymi zasobami, które dotąd
wydzierali nam najeźdźcy.
Partia II RP gwarantuje przestrzeganie praw zawartych w jedynej legalnej
Konstytucji RP z 1935 roku, która obowiązywała w 1939 roku, pierwszego
września kiedy na Polskę Niemcy i 17–go września po napaści sowietów.
Prezesem Partii jest prawowity Prezydent II RP Jan Zbigniew hrabia
Potocki [z nadania ostatniego prezydenta Juliana Nowiny Sokolnickiego].

22.1 Kodeks Etyczny Partii II RP:
1.

Rzeczpospolita Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków i suwerennym
państwem z praworządną władzą, instytucjami i sprawiedliwym ustrojem społeczno – gospodarczym. Na własnym terytorium mamy całkowity, samodzielny, niepodległy byt w duchu własnej państwowości.
2. Nasza litosfera, woda i powietrze, ale też lasy i ziemia rolna są niezbywalnym, wyłącznie naszym dobrem narodowym.
3. Bezpieczeństwo narodowe.
Narodowe siły zbrojne, przysposobienie obronne oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i osobiste. W perspektywie czasowej, każdy będzie mógł
posiadać broń palną w celu obrony własnej, swojej posiadłości i rodziny.
4. Pokój i współpraca międzynarodowa, szczególnie z naszymi sąsiadami.
5. Narodowy, suwerenny system finansowy w służbie polskiej gospodarki
i społeczeństwa oraz własna narodowa waluta i inne środki rozliczeniowe.
6. Narodowe i społeczne, patriotyczne media.
7. Narodowy, patriotyczny powszechny system wychowania i edukacji
w rodzinie szkolnictwie i na uczelniach.
8. Prawda i obiektywna nauka, prawda i ład moralny.
9. Naród Polski i Polonia, patriotyczne, samorządowe społeczeństwo obywatelskie, nasza tożsamość i solidarność. Kultura, godność i dobrobyt.
10. Własność prywatna zobowiązana społecznie (osobista, rodzinna, wspólnotowa i bezosobowa) oraz własność społeczna, komunalna, narodowa
(państwowa).
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11. Dobra wspólne Narodu Polskiego: ziemia i morze, góry, jeziora i lasy,
zasoby geologiczne – cała litosfera, woda i powietrze, walory przyrodnicze, krajobraz oraz podstawowa infrastruktura, państwowe przedsiębiorstwa-strategiczne.
12. Nasze dziedzictwo; polska historia, nasza przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość. Polskie ośrodki kultury i sztuki, zabytki i pamiątki.
13. Godność człowieka, prawe sumienie, szlachetność i honor.
14. Życie ludzkie (od poczęcia aż do naturalnej śmierci). Zdrowie ludzkie.
15. Naturalna rodzina; małżeństwo mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci.
16. Wolność i odpowiedzialność; wolność osobista i religijna, gospodarcza,
polityczna, narodowa.
17. Uniwersalna etyka w oparciu o etykę chrześcijańską w życiu osobistym,
społecznym, gospodarczym oraz politycznym.
18. Znajomość prawdziwej, wiele tysięcy lat trwającej historii naszego
Narodu i naszej Ojczyzny. Ustawiczna praca nad pogłębianiem tej
wiedzy.
19. Wiedza o martyrologii polskiej ostatnich kilku stuleci. Kto zawinił? Kto
mordował? Dlaczego? Poszukiwanie i piętnowanie publicznie zdrajców
i katów naszego Narodu, zarówno tych z dalszej przeszłości jak i tych
aktualnych.
20. Zbiorowa, systematyczna praca nad zebraniem dokumentacji, dotyczącej Kradzieży naszego narodowego majątku. Rozliczenie tych kradzieży.
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23. Żądanie wywiązywania się z obowiązku(45)
Adresaci: Zobowiązani;
1) Council of Europe. 1) Parlament Europejski
2) ONZ 2) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
W związku z rozpoznanym, stwierdzonym niepodważalnym faktem braku
możliwości uchwalania przepisów prawa przez osoby nie mające żadnego
pojęcia o Przeznaczeniu Prawa, a takie kryteria spełniają obsady wszystkich
parlamentów krajów Unii Europejskiej, zaistniał stan podważający umocowanie prawne wszystkich uchwał i dyrektyw uchwalonych przez Parlament
Europy oraz parlamenty innych państw Unii Europejskiej, a zwłaszcza III
Rzeczypospolitej Polskiej ! Fakt ten nakłada na wszystkie instytucje uchwalające przepisy prawa bezwzględny obowiązek Stosowania w procesie uchwalania ustaw i dyrektyw, Kodeksu Legislacji przytoczonego poniżej!

KODEKS LEGISLACJI!
Proces Legislacji obowiązany jest uwzględniać poniższe prawidła!
1. Każda Ustawa czy Uchwała Parlamentu, inaczej akt ustawodawczy czyli Przepis Prawa, obowiązany jest spełniać kryteria przeznaczenia Prawa. Definicja Prawa i przeznaczenie tego Prawa
warunkuje status Przepisu Prawa! Dla Przepisu Prawa wzorcem
jest definicja Prawa zawierająca przeznaczenie Prawa!
2. Definicję Oceny warunkującą poprawną Ocenę, czyli wskazanie i określenie zgodności lub sprzeczności porównywanych
cech przedmiotu ocenianego i wzorca.
3. Definicję Zasady Współżycia Społecznego, warunkującą relację pomiędzy ludźmi a otoczeniem fizycznym i społecznym.
Jest ona wzorcem dla oceny naruszenia zasady, bądź wystąpienia faktu zgodności z przywołana zasadą!
4. Definicję Zasady Sprawiedliwości Społecznej, warunkującą
należności, świadczenia wzajemne, roszczenia i odpowiedzialność. Jest ona wzorcem dla oceny zgodności bądź niezgodności roszczeń wzajemnych z zasadą.
5. Zasadności, czyli CELU Ustaw Parlamentarnych czy Dyrektyw,
ograniczających prawa ludzi i regulujących relacje wzajemne!
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Prawidło to obowiązane jest być uwidocznione od początku
tworzenia ustawy i na jej wstępie, z wyliczeniem kosztów wdrożenia ustawy, jej efektywnością ekonomiczną i społeczną! Po
wdrożeniu ustawy obowiązane jest dokonanie rozliczenia celu
ustawy, skutków ekonomicznych i społecznych jej wdrożenia!
ŹRÓDŁOWA TERMINOLOGIA PRAWNICZA,
(ZNORMALIZOWANA TERMINOLOGIA PRAWNICZA)
1. Definicja Zasady Współżycia Społecznego.
Zasada współżycia społecznego zobowiązuje człowieka do
dostosowania zachowań do możliwości ochronnych i w sposób
jak najmniej utrudniający innym ludziom możliwość korzystania z należnych im praw!
2. Definicja Praw
Prawem jest zbiór logicznych definicji i uregulowań, służących społeczeństwu i jego obywatelom do ochrony zdrowia,
życia, egzystencji, mienia służącego powyższym wartościom,
zdefiniowania, uregulowania i egzekwowania wzajemnych
obowiązków, odpowiedzialności i praw. Przy czym prawa łożących na utrzymanie państwa są prawami pierwszymi przed
pobierającymi wyłożone środki, bez rozliczenia obowiązku
i odpowiedzialności lub nie wnoszącymi niczego!
3. Definicja Sprawiedliwości Społecznej
Sprawiedliwość społeczna to stan relacji wzajemnych,
gdzie należności są stosowane czyli proporcjonalne do zasług,
a odpowiedzialność stosowana do niegodziwości.
4. Definicja-Oceny
Ocena jest czynnością logiczną w postaci porównania
cech ocenianego przedmiotu, czynu, relacji bądź zdarzenia
z cechami wzorca i wskazanie zgodności bądź różnic. W życiu
człowieka jest czynnością naturalną.
5. Definicja statusu Przepisu Prawa
Przepis Prawa jest zasadny i komunikatywny.
KONIEC KODYFIKACJI LEGISLACJI
Autor: Andrzej Tomasz Sobolewski
Prawa autorskie i własności intelektualnej, ZASTRZEŻONE
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UZASADNIENIE
Kodeks Legislacji obowiązuje od zawsze, ale z premedytacją nie jest stosowany przez Legislatorów tworzących Ustawy czy Dyrektywy zwane Przepisami Prawa! Odpowiedzią na zarzut nie stosowania Zasad Prawnych tak ze
strony Legislatorów jak i ze strony środowisk prawniczych, jest Brak Zapisów
Zasad czyli Fundamentów Prawnych, które w istocie są znormalizowaną terminologią prawniczą!
Ponieważ skodyfikowanie legislacji jest kagańcem na samowolę legislatorów i ogranicza korzyści beneficjentów bałaganu prawnego, to żadna z obsad
przywołanych środowisk nie jest i nie będzie przychylna skodyfikowaniu
legislacji!
W procesach Stanowienia Prawa, Skodyfikowanie Legislacji fizycznie
nieistnieje! Panuje całkowita samowola i dowolność! Od Przepisów Prawa
wymaga się zasadności, czyli przeznaczenia i komunikatywności! Przy czym
komunikatywność, oznacza możliwość zrozumienia ograniczenia zwłaszcza
przez osoby objęte ograniczeniami zapisanymi w tych przepisach!
W Rzeczypospolitej Polskiej jako przykładzie, przywołanie w ustawach
sejmowych, w tym w Ustawie Zasadniczej zatytułowanej „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej”, „Działania na podstawie Prawa”, wymusza obowiązek
posiadania przez Prawo cech podstawy!
Podstawa jest stabilną ugruntowaną konstrukcją, inaczej fundamentem
a z przeznaczenia fundamentu wynika wprost, że jest konstrukcją niewzruszalną
i służącą do posadowienia na niej rozwiniętej części konstrukcji użytkowej!
Cechy podstawy wymuszają podanie jednoznacznej definicji Prawa
a przeznaczeniem tego Prawa! Oznacza to, że jednoznacznie zdefiniowane
Prawo jest podstawą dla Przepisów Prawa! Prostuje też rozumienie pojęcia
„Praworządność”, jako Rządzenie zgodnie z jednoznacznym Prawem. Do
dnia dzisiejszego w obiegu słownictwa prawniczego jednoznaczne pojęcie
Prawa spełniającego kryteria podstawy, nie występuje!!
Zapisanie w Kodeksie Legislacji, definicji Prawa spełniającego cechy podstawy, unormuje tworzenie Przepisów Prawa w zakresie przeznaczenia czyli
zasadności uchwalanych Ustaw Parlamentarnych i Dyrektyw.
Zapisanie w kodeksie legislacji, definicji Zasady Współżycia Społecznego,
do której na co dzień ludzie w sposób naturalny się stosują, ograniczy nad86

interpretacje i nadużycia przywołanego zwrotu, przez patologiczne elementy
społeczne, zwłaszcza ulokowane „na świeczniku” społeczeństwa i roszczące
sobie prawo nakładania na ludzi bezzasadnych ograniczeń!
Zapisanie w Kodeksie Legislacji, definicji Oceny czyli czynności cały
czas dokonywanej w życiu codziennym, za wyjątkiem czasu snu czy
migracji świadomości, warunkującej relacje człowieka z otoczeniem
fizycznym i z otoczeniem społecznym, ograniczy wpływ opiniodawców,
a tym samym ograniczy tworzenie patologii prawniczej i prawnej, której
źródłem są opiniodawcy!
Ocena, NIE JEST OPINIĄ
Dlatego opinie nie mają prawa mieć wpływu na skutki, które na co dzień
w życiu człowieka warunkowane są Dokonaniem Oceny!
Jawnym dowodem rozbieżności pojęć Oceny i Opinii, jest prosta czynność, którą jest przechodzenie na drugą stronę ruchliwej jezdni! Warunkiem
bezpiecznego przejścia na drugą stronę ruchliwej jezdni jest Dokonanie
Oceny!
Uchybienie ocenie skończy się zderzeniem śmiertelnym bądź bolesnym
z prawami fizyki!
W oparciu o opinię, bezpieczne przejście na drugą stronę ruchliwej jezdni
nie jest możliwe! Ale przypadkowo może się udać!
W uzupełnieniu należy zwrócić uwagę, że dokonanie oceny warunkuje
niezawisłość osądu dokonanego przez Sędziego, a tym samym warunkuje
status Sądu! Jest to ostatnio, nabrzmiały przedmiot sporu w relacjach obywateli z obsadami systemu Sądowniczego obsadzonego osobami, które nie mają
żadnej wiedzy o czynności oceny, której definicja podana jest w niniejszym
dokumencie, ale firmujących się szyldem „Sędzia”! Problem próbują rozwiązać politycy też nie posiadający żadnej wiedzy w przedmiocie obowiązującej
terminologii prawniczej! Brak kompetencji z obu stron, czyli ze strony polityków i obsad Sądów uniemożliwia rozwiązanie problemu!
Umieszczenie w Kodeksie Legislacji zapisu definicji Sprawiedliwości,
za którą ludzie uznają stan relacji wzajemnych, gdzie należności są otrzymywane stosownie do zasług, a ponoszona odpowiedzialność stosownie
do niegodziwości wyrządzonej ofierze, umożliwi uporządkowanie relacji
wzajemnych i ograniczy skutki pasożytowania jednych ludzi na innych.
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Ponadto ograniczy samowolę obsad systemu prawnego państwa, które to
obsady wykazują stan zachłyśnięcia się władzą absolutną.
Rozumienie Państwa Demokratycznego jako społeczeństwa wraz z jego
dopełnieniem wyłonionym z tego społeczeństwa, gdzie owo dopełnienie za
pieniądze łożone przez społeczeństwo wyręcza to społeczeństwo z części
obowiązków i odpowiedzialności, jest prawidłowe! Państwo to nosi znamiona pierwotnej struktury demokratycznej, zanim narosła patologia interpretacyjna narzucona przez struktury pasożytnicze, które ukształtowały się
w dopełnieniu wyłonionym ze społeczeństwa.
Ukształtowanie się przywołanej patologii wynika z pułapki jaką nie tylko
natura zastawiła na społeczności. Ta pułapka zawiera się w następującej treści:
jeżeli żywiciel będzie miał możliwość pasożytowania z gwarancją
bezkarności, na pewno stanie się pasożytem!
Warunki takie wystąpiły w strukturach dopełnienia społeczeństwa,
o którym wspomniano i opisano wcześniej. W wyniku zaistnienia powyżej
wymienionych kryteriów, Państwa z założenia mające być Demokratycznymi, stały się zniewolone przez struktury pasożytnicze i w istocie stały się
państwami niewolniczymi!
Sięgając jednoznacznej definicji Sprawiedliwości ma miejsce podważenia
podstaw egzystencji pasożytów społecznych, którzy wykorzystując okazję
ulokowali się na szczytach tak zwanej Władzy publicznej, a w tym w parlamentach!
Obecnie u ludzi obudziło się rozumienie otoczenia przez pryzmat podziału
ludzi na żywicieli i pasożytów. Będąc żywicielami świadomymi problemu,
zaczynają się buntować! Bo rozpoznany stan powyższy, jest ZŁAMANIEM
PRAW CZŁOWIEKA przez samo namnażające się podmioty pasożytujące!
Rozdźwięk pomiędzy interesem Pasożytów i Prawami oraz interesem
Żywicieli jest oczywisty! Narósł do stanu zagrożenia dla cywilizacji!
Powyższe rozpoznanie wraz z zapisem dotyczącym Kodyfikacji Legislacji
jest próbą uchronienia cywilizacji przed unicestwieniem!
Wykopaliska archeologiczne ujawniły, że obecna cywilizacja jest którąś
z kolei. Poprzednie cywilizacje zostały unicestwione! Można przypuszczać,
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że w wyniku działań pasożytów „wziętych za gardło” przez świadomych
swych praw żywicieli!
W oparciu o powyższe uzasadnienie, noszące cechy niepodważalnego,
ponawiamy ządanie wywiązania się z umieszczonego na wstępie tego rozdziału, obowiązku stosowania Kodeksu Legislacji przez wszystkich legislatorów Unii Europejskiej w tym Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokument oznaczonyZZPiS201806021. Dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

W POCZUCIU OSOBISTEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
LOS I POMYŚLNOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRAGNIEMY WNIEŚĆ SWÓJ WKŁAD
W DZIEŁO BUDOWY NOWOCZESNEGO POLSKIEGO
USTROJU PAŃSTWOWEGO, OPARTEGO NA HISTORYCZNIE POTWIERDZONYCH WARTOŚCIACH TAKICH JAK
PRAWORZĄDNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ, KTÓRE MAJĄ ŹRÓDŁO
W DEKALOGU I NAUCE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGOPOLACY, RODACY, CZAS SIĘ OBUDZIĆ I JEDNOCZYĆ!
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