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Witam serdecznie wszystkich Rodaków !
Eugeniusz Maciejewski PREZES PIAST – Jednośd Myśli Europejskich Narodów

PRZEDSTAWIĘ PAOSTWU ALTERNATYWĘ DLA NARODU POLSKIEGO !
Z ogromną troską omówię cel Piastów i kierunek działania.

WSPÓŁCZESNA POLITYKA
Zwracam się do mądrości Polek i Polaków w kraju i rozsianych po świecie.
My Polacy Jesteśmy dużą kulturowo zorganizowaną grupą, począwszy od Piastów.
Historia pokazuje, że Polska szarpana jest raz z jednej, raz z drugiej strony. Najbardziej
bolesne, że ułatwiają rozrywanie i dzielenie naszej Ojczyzny niektórzy obywatele tu
mieszkający. Nie możemy godzid się, by nas niszczono, wykorzystywano, szkalowano.
Polacy, musimy zadad sobie pytanie, kto uczestniczył przy tzw. „okrągłym
stole” ? , kto nas przejął ? i kto nami rządził ?. Wszyscy mieli dobre intencje dbad o siebie, a
na pewno nie o nas.
Wraz z „okrągłym stołem” „wodzowie” Solidarności zapomnieli o ideałach
zrywu Narodu, oszukując miliony działaczy.
Przejmując wówczas władzę, zamiast służyd dla dobra społeczeostwa Polskiego i kraju w
którym żyją, to roztrwonili narodową gospodarkę wysyłając miliony Polaków po świecie za
chlebem, a znaczna częśd pracujących w Ojczyźnie nie może utrzymad rodziny.
Panowie !, nie tak miało byd !.
Szanujemy wszystkich obywateli Polski, ale musi byd zachowana zasada „ ja Cię szanuję, ale
Ty mi bracie w oczy piasku nie syp” !
Poprzednie rządy koalicji PO – PSL prowadziły do ekonomicznej destrukcji nasz kraj. Te elity
polityczne były zwykłymi manipulantami, które tylko pozorowały pracę dla Polski, a ich
kluczowe decyzje były sprzeczne z Polską Racją Stanu. Dlatego wyborcy powiedzieli stop dla
takich rządów.
Obecne rządy obnażyły dogłębnie złodziejskie, aferowe działania poprzedników,
czyli teraźniejszej totalnej opozycji. Do nich dołącza Nowoczesna i na dodatek razem
wykazują, haniebne zachowania historycznej „targowicy”, jeżdżąc na skargę – tym razem –
do Brukseli.
Przytoczyd należy również okolicznośd, że PIAST – JMEN uczestniczył w
Marszu Niepodległości Warszawa 2017 , gdzie maszerowali patrioci Polscy od dzieci po
osoby starsze świętując i ciesząc się z wolności i Suwerenności.
A totalna opozycja – przy znikomym zachowaniu niektórych osób, prowokatorów,
niezgodnych z dobrym obyczajem – zaczęła nas wszystkich poniżad, dając powód dla
mediów i polityków zachodnich do haniebnej oceny Marszu Niepodległości Warszawa 2017 ,
że „maszerowały tysiące nazistów, faszystów” !.
Członek totalnej opozycji, były Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski dla radia
zagranicznego TOK FM oczerniał nie tylko uczestników Marszu Niepodległości ale wszystkich

Polaków mówiąc : „ze Polska to kraj tępych antysemitów i nacjonalistów”.
Minister, i to Spraw Zagranicznych nie rozróżnia, co to jest Polski nacjonalizm ?.
W tym miejscu PIASTOWIE podkreślają, że nacjonalizm Polski zrodził się z bólu
największej tragedii dziejowej, przelewał krew na Polskiej ziemi i innych polach bitew, za
wolnośd Waszą i naszą. Nacjonalizm Polski nie karmił się nigdy ludzką krwią i łzami.
Dlatego nie można porównywad go z nacjonalizmem niemieckim.
Należy się CZEŚD I HWAŁA BOHATEROM, którą oddawaliśmy, z czego jesteśmy dumni.
A za tym PIASTWIE pytają, jak można tak nikczemnie manipulowad, kłamad, przeinaczad,
oczerniad i ośmieszad patriotyczne postawy maszerujących Polaków i dezinformowad opinię
publiczną w kraju i w świecie.
To kolejny dowód, że partie reprezentowane przez takich polityków muszą zniknąd z
przestrzeni publicznej i zapewne wyborca tego dokona!.
Polacy, słyniemy ze swojej waleczności i godności, ale jak to się dzieje, że Naród
Polski doskonale potrafi walczyd o wolnośd „Waszą”, a nie bardzo wychodzi nam o „naszą”.
Każdy z nas musi pomyśled, gdzie leży błąd i w koocu musimy zadbad o SWOJE !.
PIASTOWIE mają rozwiązania chodźcie z nami !.
Podkreślę jeszcze raz, - Rodacy, patrioci Polscy nie możemy pozwalad na
ciągłe poniżanie naszego Narodu i Ojczyzny. Wykażmy jednośd i mądrośd, by byd
gospodarzem w swoim kraju, a nie niewolnikiem drugich
A za tym konieczna jest budowa nowej alternatywy politycznej jednoczącej
naród Polski we wspólnej pracy, dążeniach i perspektywach.
W obecnym czasie pojawia się nadzieja wspólnego działania, żeby Polska była
Polską, zasobną, sprawiedliwą, dobrze rządzoną przez potomków PIASTÓW. Ojczyzna to
matka ziemska i jest tylko jedna, uszanujmy ją. Polacy nie dajmy się podzielid !

ALTERNATYWĄ PIAST-JMEN
Proponujemy Rodakom tworzoną od podstaw nową organizację polityczną PIAST – JMEN. Wszystko o nas na www.piast-jmen.pl. Zaprezentuję tylko w skrócie : PIAST – to
nazwa rozpoznawalna, bo to nasza historia, kultura, obyczaje – co dotyczy i jednoczy
wszystkich Polaków. PIAST jak sama nazwa wskazuje jest to szlachetnośd w mówieniu i
dobrym rządzeniu, która już została sprawdzona, a JMEN. czyli skrót : Jednośd Myśli
Europejskich Narodów, to współczesnośd, to przede wszystkim jednośd narodowa i jednośd
myśli Europejskich narodów w zakresie Europy OJCZYZN i chrześcijaoskiej kultury.
PIAST – JMEN to nowoczesnośd i przyszłośd oparta o wartości i autorytety. Będziemy
współpracowad z osobami – w sercach których tkwi dobro Narodu i Ojczyzny Polski.
PIASTOWIE dają wyborcom alternatywę by wreszcie zakooczyd nieustające kłótnie
mniejszości narodowej. Pomyśl wyborco, czy nie należy odsunąd wilki w owczych skórach z
przestrzeni politycznej ?, Niech również doświadczą w zakładach pracy losu robotnika i
poczują smak ciężko zarobionego chleba !. Naszym hasłem jest m.in. „koniec oszustw
politycznych” , po to, by przywrócid pozytywne znaczenie określeniu – POLITYKA.

JAK WAŻNA JEST POLITYKA
Współczesna polityka została zdeprawowana przez samych dotychczas
rządzących polityków, bo co innego mówili przed wyborami, a co innego robili po wyborach.
Uprzedzenia do polityki sieją również Stowarzyszenia i inne Komitety Społeczne, biorące
udział w wyborach, głosząc powiedzenie „my to z dala od polityki” co również jest
kłamstwem i oszustwem, bo wchodząc do władz samorządowych i decydując o pieniądzach
społecznych – uprawiają POLITYKĘ !.
Aby naprawid scenę polityczną PIAST – JMEN proponuje :
- Do władz wszystkich szczebli powinny brad udział partie polityczne, a tym samym będą brad
w całości odpowiedzialnośd za funkcjonowanie paostwa.
- Wprowadzid instytucję odwołania – oczywiście przez wyborców - posła, który działa i
głosuje odwrotnie wobec zobowiązao przedstawianych w kampanii wyborczej.
- Zakooczyd wędrówkę posłów z partii do partii w czasie trwania kadencji Sejmu. Poseł może
przejśd do innej partii, ale traci mandat, a w to miejsce wchodzi następny poseł z listy tej
partii. Ponieważ poseł opuszczając daną partię oszukuje wyborcę, bo wyborca wybiera
najpierw partię i jej program, a na koocu jej przedstawiciela.
Polityka to kreowanie teraźniejszości, a przede wszystkim przyszłości – czerpiąc
wnioski z historii, więc jaka będzie stosowana polityka, taka będzie przyszłośd Narodu i
Ojczyzny. Przecież w krajach całego świata funkcjonuje określona polityka kierowania
paostwem, a wpływ na politykę mają właśnie społeczeostwa i to jest prawidłowe. Kto nie
interesuje się polityką, to tak jakby nie interesował się swoim krajem, swoim losem i losem
przyszłych pokoleo, czyli umiłowanych swoich dzieci i wnuków !.
Jaką zostawisz im
Ojczyznę ?. Zastanów się i działaj od zaraz, byśmy zachowali suwerennośd i wolnośd, bo
gdy się pali, na kopane studni jest już za późno !.
A więc obowiązkiem każdego obywatela jest interesowad się życiem politycznym naszej
Ojczyzny i branie czynnego udziału w jego funkcjonowaniu oraz w wyborach, bo od każdego
jednego z nas, zależy jakie będzie jutro !.
Wyborco musisz zrozumied , ze chowając głowę w przysłowiowy piasek wystawiasz tyłek do
kopania !. Aby przekonad społeczeostwo do zainteresowania się polityką porównam
Ojczyznę do płynącego statku. Co z tego, że masz pracę, swoją działalnośd, swój dom na tym
statku, jest Ci dobrze, nie interesuje Cię polityka – a nie zwracasz uwagi, kto tym statkiem
dowodzi, jaki obiera kurs, czy nie płynie na skały ?. Co prowadzi do katastrofy i utraty
również Twojego bytu i nas wszystkich. Owszem, ważne jest nasze osobiste dążenie, a może
bardziej ważne jest dokąd zmierzamy jako całośd Narodu żyjąc na jednym statku – Ojczyźnie
Polsce. Zastanów się siostro i bracie!
Najważniejsze, by teraz zbudowad nową alternatywę nade wszystko z ludzi
sumienia – jak nam wskazywał Papież JP II. Więc patrioci Polscy NIE LĘKAJCIE SIĘ, W GÓRĘ
SERCA i do dzieła ! Tylko odwaga, gorące serce, miłośd i chęd szczera zrobi z Ciebie
BOHATERA ! Nie musisz byd WIELKI by działad, tylko musisz działad, by zostad WIELKIM !
CHWAŁA WIELKIEJ POLSCE !
Dla odwagi do młodych obecnych i przyszłych polityków powiem jeszcze tak,
titanica budowali profesjonaliści i zatonął, a Arkę Noego amatorzy i uratowała wielu.

Zapraszamy do PIASTÓW, tu jest Wasze miejsce, tu jest Wasz dom Polska !
Rodacy, nasz umiłowany Ojciec J P II dał nam tyle pouczeo, wskazówek i zapewniam, że
PIAST-JMEN tą wskazaną drogą : prawdy, miłości i pokoju pójdzie, więc nie lękajcie się iśd z
PIASTAMI.
Tylko nie mów, ja nic nie mogę zmienid, co ja mogę wobec tyle zła i kłamstwa,
jestem tak nie znaczący, jestem za mały itd.. Rodaku, musisz byd zorientowany, bo nie każdy
wielki człowiek jest uczciwy, ponieważ w dzisiejszych czasach bywa często, że : „wielcy
bredzą … a jakże – jeno że w wielkim stylu. Wielkie nazwiska uprawdopodobniają największe
idiotyzmy, gdyż tłum ma naiwną pewnośd, że wielcy ludzie bredzid nie mogą”.
Oto współczesny przykład : Naród nasz zawierzył „wielkim” – głównym
działaczom Solidarności i co zrobili nadmieniłem na wstępie, o czym wszyscy Polacy wiedzą.
A wielu małych ludzi ostrzegało przed wysprzedażą banków i strategicznych działalności
gospodarczych, to się z nich wyśmiewano. Nawet w tej sprawie osobiście wysłałem List
Otwarty do ówczesnego Premiera D. Tuska i nie otrzymałem jakiejkolwiek odpowiedzi. (list
ten jest dostępny na naszej stronie).
To obrazuje, że człowiek nieznany, mały, ale człowiek sumienia, działający z
miłości, serem i rozumem dla dobra wspólnego staje się również WIELKI i w dodatku
MĄDRY. W dzisiejszych czasach dla poprawności politycznej mądry głupiemu ustępuje,
dlatego głupota opanowuje świat. Jeśli nie będziesz działał i sprzeciwiał się złu, to znaczy, że
zostałeś pokonany, a co gorsze również odpowiedzialny za losy kraju – za zaniechanie w
zwalczaniu zła.
Polacy, wyjeżdżający do pracy za granicę, musicie mied świadomośd, że nie
wolno psioczyd na Ojczyznę, jeśli już, to tylko na nieudolnośd rządzących. To, Ty siostro i
bracie musisz wiedzied, kto zgotował Ci ten LOS i demokratycznie w wyborach musisz
usuwad nieudaczników, by zmieniad swoją i swoich dzieci przyszłośd na lepsze, a nie co
gorsze godzid się z tym i obrażad na politykę. Zmieniaj polityków, włącz się do PIASTÓW, a
wspólnie to zrobimy.
Idźmy za słowem JP II, wolnośd jest tylko wówczas, gdy Naród tworzy jednośd,
a lud w nim żyjący czuje się włodarzem, nie zaś niewolnikiem garstki opętanych. Skoro
pracując nie możesz utrzymad rodziny, to tak zdecydowanie byd nie może.

BUDOWA STRUKTUR
Z takim entuzjazmem i radością jak podczas Marszu Niepodległości i czasów
Solidarności budujmy struktury PIAST – JMEN, każdy w swoim rejonie. Budowę struktur
zaczynamy oddolnie, czyli to będą nasze fundamenty – jak na solidny dom przystało.
Struktury są konieczne, bo komu mamy przesład upoważnienie do rejestracji list
wyborczych, kto będzie typował kandydatów na listy wyborcze ?. Przecież ja nie pojadę w
góry, czy Mazury, aby tworzyd i rejestrowad listy, to Wy obywatele, założyciele struktur w
swoich rejonach będziecie o tym decydowad – pełna Demokracja. Nie zastanawiaj się, że
mało o nas słychad, rób swoje, daj informację do lokalnych mediów, a przyjdzie moment, że
media krajowe pojawią się same, by przekazad nowości swoim odbiorcom.

Rodacy, w każdej gminie jest parę tysięcy mieszkaoców i nie ma 5 osób, którym dobro
Ojczyzny na sercu leży, by założyd Koło Gminne ?!, w każdym powiecie parędziesiąt tys.
mieszkaoców i nie ma 8 osób by założyd Zarząd Powiatowy ?!.
Sposób zakładania struktur i dokumenty są do pobrania na naszej stronie internetowej w
zakładce „struktury” i „dokumenty”. Najważniejsze to, że stosujemy pełną demokrację tzn.,
że każdy będzie gospodarzem w swoim regionie, nikt nikomu w teczce kandydata nie
przywiezie. To będzie automatycznie realizacją zasady JOW (Jednomandatowe Okręgi
Wyborcze). Ta zasada jest bardzo ważna, bo stosując demokrację w organizacji politycznej,
przekłada się ona na właściwą demokrację w kraju.
Ludzie o dobrym sercu, uczciwi – patrioci, to ziarno tej ziemi. Ziarno wsiane we właściwe
miejsce wyda plon obfity. Ziarno nie pyta jedno drugiego, czy wzrastad, tylko to czyni, więc
bierzmy przykład z natury. Najlepiej czują to rolnicy, więc zapytaj ich.
Tak drogi Rodaku, musisz koniecznie zapoznad się z deklaracją ideową, mottem i tezami
programowymi – pamiętaj : jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził –
najważniejsze to kierunek i cel działania.
Możesz wysłuchad innych, zapewne spotkasz przeciwników, ale kieruj się własnym sercem,
intuicją i działaj, a w krótkim czasie zbudujemy nową alternatywę PIAST – JMEN.
Co najważniejsze, dziś nie musimy – jak nasi bohaterowie – działad w ukryciu, w lasach,
ginąc na polach bitew, dziś nie musimy protestowad i zbytecznie krzyczed na ulicach, czy
palid kukły, czy wieszad portrety – wystarczy w 100 % iśd z PIASTAMI na wybory. Jakie to
proste !.
Wykorzystajmy walory demokracji i budujmy razem nową alternatywę
PIASTÓW, by mied swoich przedstawicieli w Sejmie i wspólnie z innymi pracowad dla
rozwoju Polski.
Muszę omówid jeszcze jedno zagadnienie, by sukces był murowany, a
mianowicie finanse. Politycy mówią, że jeśli nie masz kilka milionów złotych, to partii nie
zbudujesz. Ja mówię, że pewna kwota jest konieczna, ale nie miliony, gdy włączy się
społeczeostwo. Na początek musimy wspierad się nawzajem z udziałem społeczeostwa, by
to była organizacja polityczna Polaków, przez Polaków i dla Polaków.
Jak dziecko potrzebuje opieki rodziców, tak nowa organizacja wymaga wsparcia
społecznego, wszak to dla dobra społecznego jest tworzona. Zbudujmy partię transparentną
by nie było podejrzeo, jak u innych partii, że są finansowane z zewnątrz i później nie działają
w interesie narodu, tylko i interesie mocodawców. Ja nie chcę członków za pieniądze, bo gdy
skooczą się pieniądze pouciekają i partia się rozpada. To jest jak najbardziej oczywiste i do
zrozumienia. Rodaku, zastanów się i pomyśl, czy pomagając nie działasz w swoim interesie ?.
Musimy wykorzystad posiadaną technikę : Internet, telefon, spotkania rodzinne – co nie
wymaga dodatkowych kosztów. Zainteresowani tworzeniem Zarządów mogą pobrad
potrzebne dokumenty z naszej strony za darmo, spotkad się gdziekolwiek (na początek nie
musi byd biur) sporządzid protokoły i przesład do Zarządu Krajowego – na co praktycznie
potrzebne są grosze. Osoby, które są zainteresowane, a nie mają czasu na spotkania mogą
dad ogłoszenie o organizowanej nowej alternatywie do lokalnych mediów, czy mediów
ogólnokrajowych lub pomóc finansowo - konto podane na naszej stronie internetowej.
Każdy Polak może mied udział w budowie nowej organizacji PIAST - JMEN, chodby w
informowaniu drugich – co nic nie kosztuje.

PROGRAM
Człowiekowi do życia potrzebne są dwie wartości : duchowa czyli wiara i fizyczna
czyli materialna. Te wartości zawarte są w Dekalogu i tą drogą PIAST-JMEN pójdzie.

PIASTOWIE będą rządzid jak ojciec i matka i będą się troszczyd o swoich obywateli jak o
rodzinę, bo rodzina, a Ojczyzna różnią się tylko wielkością.
Mamy wzór, którym będziemy się kierowad tj. przesłanie Ojca Świętego JP II oparte na
właściwościach życia człowieka, jego potrzeb na ziemi.
PIAST – JMEN dostrzega człowieka jako podmiot, na którego można liczyd.
Dla nas najważniejsze : człowiek – praca – rodzina, ziemia – wiara – szkoła.
Żeby kraj był właściwie rządzony, to nie są potrzebne wielkie kolaboraty prawne, lecz
prowadzenie gospodarki na fundamencie zasad Dekalogu – jak już podkreśliłem, czyli :
szacunek do wartości, nie kradnij, nie zabijaj, nie oszukuj, szanuj drugiego człowieka itd..
Partie mają programy na ok. 200 stron i prawie nikt tego nie czyta. Nasz program
ma 20 stron, a tezy programowe na 2 strony. Wystarczy zapoznad się z deklaracją ideową, mottem
oraz z tezami programu i mamy obraz o kierunku i celu działania.

Wiadomo, że program jest dynamiczny i może ulegad modyfikacji – czyi zmianom. Natomiast
niezmienne jest motto i deklaracja ideowa.
Podstawowym problemem kraju jest obecna struktura ekonomiczna. Teraz mamy strukturę
paostwa kolonialnego i trzeba to odmienid, czyli odbudowad Polski przemysł, handel i
bankowośd. Pracując musisz zarobid na utrzymanie rodziny, jak przystało w cywilizowanej UE
Rozwój gospodarczy kraju będziemy realizowad w oparciu o trzy filary :
- przemysł strategiczny zarządzany przez Skarb Paostwa,
- działalnośd prywatna
- działalnośd prywatna zrzeszona w spółdzielczości Polskiej.
Bezwzględne wdrażanie innowacyjności, postępu technicznego i rozwój badao naukowych.
Będziemy stosowad zasadę : słabym pomóc, mocnym nie przeszkadzad.
Rolnictwo to koło zamachowe naszej gospodarki. Rolnik Polski jest w stanie
wyżywid naród swoimi zdrowymi produktami, więc Polska całkowicie wolna od GMO. Żyjmy
w zgodzie z przyrodą, bo w jej żywiołach będziemy bezradni. Odchodzenie od hodowli
wielkotowarowych na rzecz jakości. Produkcja w małych gospodarstwach rolnych,
przetwórstwo i handel na zasadach Spółdzielczości. To jest sprawa nie tylko rolnictwa, ale
nas wszystkich, bo każdy powinien jeśd zdrowo. Leczenie poprzez zdrowe żywienie.
PIASTOWIE proponują ograniczanie wydatków na zbrojenia w UE i na świecie, na rzecz
poprawy warunków życia. To paranoja, by z trudem wypracowany dochód kierowad na
zbrojenia, a później te zbrojenia kierowad przeciwko ludzkości powodując rozlew krwi i
cierpienie. Pytamy społeczeostwa i ich decydentów, po co prowadzid do wzajemnej zagłady ?
Współpraca ze wszystkimi sąsiadami w tym z Rosyjskim nardem Słowiaoskim dla rozwoju
gospodarczego, turystki i pokoju. Dobrze funkcjonujący Wymiar Sprawiedliwości, itd. – dalej
odsyłam do programu.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Pokolenia PIASTÓW już dorosły do kariery historycznej, która przed Ojczyzną
leży i która sama w ręce nie wejdzie, ale musi byd przez Piastów wzięta.
W PIAST – Jednośd Myśli Europejskich Narodów jest miejsce dla :
- Krótko mówiąc, dla całego społeczeostwa, gdyż to partia PIASTÓW jednocząca wszystkich
obywateli Polski.
Jednakże pozwólcie Paostwo, że do podkreślenia wagi współpracy, tą myśl
rozbuduję tj. :
- Dla inteligencji Polskiej – teraz zapewne jest Wam dobrze, ale wyciągnijcie wnioski z
historii, gdy kraj wpada w ruję.
- Rolniku ! - PSL nie zadbał o Twoje interesy i dziś nie masz swojej partii, na szczęście
PIASTOWIE to „Witosy” więc nie pozostawimy Was w potrzebie i doskonale wiemy jak to
zrobid.
- Dla rodziców, zwłaszcza co mają małe dzieci – jaką zostawicie im Ojczyznę, gdy nie
będziecie wiedzied kto i jak rządzi Waszym krajem.
- Wszystkie Stowarzyszenia Narodowościowe - bo to Wy młodzi patrioci noszący koszulki z
Polskim Orłem, z Polską Walczącą, z Żołnierzami Wyklętymi, Wy młodzi ludzie, którzy
okazujecie swój patriotyzm macie moralne prawo, ale i obowiązek rządzid w swoim kraju w
przyszłości – tu jest Wasze miejsce, bo wśród PIASTÓW frajerów nie ma. PIAST –JMEN będzie
budował Polskę, a nie sprzedawał ją za doraźne korzyści, byście mogli utrzymad rodzinę,
mieli pracę, dom i zapewnioną przyszłośd.
- Dla ludzi Solidarności i pozostałych Związków – musimy powtórzyd „zryw”, a PIASTOWIE
Was nie oszukają, bo Wy sami będziecie tworzyd nową alternatywę.
- Dla działaczy małych partii politycznych - bo właśnie po to powstała nowa alternatywa by
Was wszystkich zjednoczyd, a stojąc przy „swoim” mimo dobrych chęci, podzieleni nic nie
osiągniecie. W tym miejscu proszę członków tych partii by wpływad na przywódców w
kierunku współpracy.
- Dla organizacji pozarządowych i Stowarzyszeo : Niepokonani, Oburzeni, Skuteczni itd..
- Dla ugrupowania Kukiz15 – bo w PIAST – JMEN każdy będzie gospodarzem w swoim
rejonie tj. nikt nikomu kandydata w teczce nie przywiezie i to automatycznie będzie
realizacją Waszych dążeo –JOW.
- Jest miejsce również dla działaczy i sympatyków partii, którzy są zawiedzeni
postępowaniem kierownictwa ich organizacji - bo budowlaniec by powiedział : strata energii
i czasu na remont zrujnowanego budynku, gdyż łatwiej jest zbudowad nowy.
- Również dla działaczy i sympatyków lewicy, którzy chcą wspólnie realizowad program
gospodarczy – bo jak mówiłem wcześniej PIAST – JMEN jednoczy wszystkich obywateli Polski
- Szczególnie dla ok. 50 % społeczeostwa, które nie chodzi na wybory – jak już wcześniej
mówiłem, nie chowajcie głowy w piasek …, bo też ponosicie odpowiedzialnośd za Ojczyznę.

A także prosimy o wsparcie duchowe, wszak PIASTOWIE wprowadzili nasz
kraj w kulturę chrześcijaostwa, a teraz jesteśmy jej obroocami i kontynuatorami. Idźcie za
głosem JP II, który nauczał : „jeśli dobro narodu uważacie za politykę, to ja taką politykę
będę uprawiał”.
Proszę wszystkich chrześcijan, by nie popełnid biblijnego błędu : „przyszedł swój, a swoi go
odrzucili”. Można też przywoład powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie co posiadacie”

ZAKOOCZENIE
Rodacy, miłośd i jednośd to moc dająca siłę do czynienia dobra wspólnego, a
tym samym do osiągnięcia sukcesu.
Pomyśl siostro i bracie jak znamienite są słowa Sokratesa : „Sekretem
SUKCESU jest skierowanie całej Twej energii nie na walce ze STARYM, a na budowaniu
NOWEGO” – właśnie PIASTOWIE proponują tą drogę dla rozwoju Ojczyzny.
Rodacy do boju ! , ja dałem iskrę, Wy rozniedcie „ogieo” – czyli informacje o
nowej alternatywie PIAST – JMEN do wszystkich domów, by każdy miał swój udział.
Internauci, zryw narodowy !, w ruch internety, e-maile, telefony, SMS,
MMS, poczta pantoflowa – jeden drugiemu, towarzyskie i rodzinne spotkania itp. – by w
krótkim czasie wiedział cały kraj i udowodnimy tym działaniem – podobnie jak Ruch
Solidarności, że w jedności można zrobid wielkie rzeczy. Pomyśl Polaku, czy nie wspaniale jest
żyd w spokojnej, normalnej Ojczyźnie ?.
Wierzę w WAS i jestem przekonany, że w każdej gminie i mieście znajdą się
patrioci chętni do tworzenia struktur i udziału w nadchodzących wyborach.
Pamiętaj żelazną zasadę : dowiedziałaś/eś się o przedstawionej alternatywie,
pilnie przekazuj dalej – kierując się sercem i rozumem mając pewnośd, że pracujesz dla dobra
wspólnego, a tym samym i dla siebie !
Uczcijmy 100 lecie Niepodległości Polski organizując nową alternatywę
polityczną : PIAST – Jednośd Myśli Europejskich Narodów !
Jeszcze raz zwracam się do mądrości Polek i Polaków i zapraszam do PIAST
– JMEN by wspólnie urządzad na lepsze naszą umiłowaną Ojczyznę Polskę !!!
Ciąg dalszy o propozycjach alternatywnych na przyszłośd nastąpi.
Dziękuję za uwagę !
PREZES
PIAST – JMEN
Eugeniusz Maciejewski

