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Witam wszystkich Paostwa bardzo serdecznie, witam ………
Jestem synem rolnika, po Akademii Rolniczej w Poznaniu, byłem m.in.
inspektorem WZGS „SCH” Konin, kierownikiem zakładów spożywczych, jestem
również związany z Warszawą bo odbyłem służbę wojskową w Dywizji
Kościuszkowskiej Wesoła k/Warszawy. Jestem inżynierem, a u inż. liczy się CEL,
PRECYZJA i DZIAŁANIE !!!
I

II Pięd lat temu jako Przewodniczący ZZ Rolników pow. Turek, brałem udział
w protestach rolniczych w Poznaniu, Koninie, Warszawie. Wówczas doszedłem
do wniosku, że te strajki załatwiają jakieś drobne sprawy, a strategia rozwoju
rolnictwa nadal kuleje.
Dlatego na bazie buntów i troski rolników o swoją przyszłośd, o przyszłośd
narodu i Ojczyzny, wiedząc, że PSL zdradził rolników, że strategię rolną załatwia
się w Sejmie – zarejestrowałem w 2015 r. nową od podstaw partię polityczną
PIAST- Jednośd Myśli Europejskich Narodów.
I od samego początku idziemy z hasłem „KONIEC OSZUSTW POLITYCZNYCH”
Polityka - to realizacja celów społecznych.
Organizacja polityczna to ogromna odpowiedzialnośd za losy Polaków i
Polski. Więc już jej nazwa musi prezentowad tożsamości narodową !.
Dlatego przyjęto nazwę : PIAST, bo to nasza historia, kultura, tradycja – co
świadczy o Polskości. To nazwa rozpoznawalna i bliska sercu każdemu Polakowi, a
tym samym jednocząca nas wszystkich od rolnika po robotnika do inteligenta – bo
taki też jest cel tej organizacji, by zjednoczyd wszystkich. PIAST = POLSKOŚD,
gdziekolwiek padnie określenie PIAST – myśl Polak – Polska. Tą wartośd mocno
podkreśla ustanowione w tym roku przez Sejm : ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI ( na
dzieo 14 kwietnia) , gdzie bohaterami tamtych czasów byli właśnie PIASTOWIE
!!!.
PIAST ma również wymiar symboliczny, bo nasi bohaterowie w okresie

wyzwoleoczym spod okupacji, też w celu jednoczenia Polaków utworzyli partię
przywołując PIASTÓW, której liderował Wincenty Witos.
Uważam, że dziś też przyszedł historyczny moment, by ożywid społeczeostwo,
a zwłaszcza młodzież Polską, by nie czuli się gorsi od rówieśników z zachodu, gdyż
są królewskim szczepem Piastowym !. Przypomina nam wszystkim o tym
patriotyczna pieśo Marii Konopnickiej ROTA – która notabene jest hymnem
PIAST – JMEN . Ta patriotyczna pieśo jest tak radośnie śpiewana podczas Marszu
Niepodległości w Warszawie, niesione są transparenty „Bóg – Honor – Ojczyzna”
– co zawiera nasze MOTTO. Muszę, w tym momencie podkreślid, że świętem
PIAST – JMEN jest - 13 maj, dzieo ocalenia JP II i Objawieo w Fatimie.
Przedstawione wartości są najważniejsze, bo gdy odrzucimy szacunek i
pamięd do przeszłości, do moralności, to nie zbudujemy spokojnej przyszłości !.
Natomiast JMEN – to drugi człon nazwy wyrażający współczesnośd i
nakreślający przyszłośd, to nowoczesnośd i kreatywnośd. Już w nazwie tej
akcentujemy mocno Jednośd – głównie jako jednośd naszego narodu i
jednocześnie akcentujemy Jednośd myśli paostw Europy jako UE suwerennych
Ojczyzn, zachowujących równocześnie swoją różnorodnośd, bo w tym tkwi
piękno i rozwój. W tej Jedności, mamy na myśli również zachowanie
Chrześcijaoskiej wartości Europy. W JMEN zawarta jest również wartośd
Duchowa, która będzie nas prowadzid do zwycięstwa !
Podsumowując, nazwę partii należy stwierdzid, że określenie PIAST jednoczy
Polaków z automatu, a druga częśd nazwy JMEN tą jednośd potęguje, bo mówi
wprost o Jedności, dlatego w PIAST – JMEN jest miejsce dla wszystkich Polaków
od prawej po lewą stronę, odrzucając tylko skrajności z jednej jak i z drugiej
strony. Już w nazwie określamy swoją tożsamośd i kierunek polityki wewnętrznej
jak i zagranicznej.
Pozwoliłem sobie dokładnie wyjaśnid znaczenie nazwy, by było pełne zrozumienie
tego przekazu. Niezorientowani mówią, że nazwa zbyt długa. Powiem tak, dziś
kraj jest zalewany zachodnimi określeniami gdzie inaczej się pisze, a inaczej
wymawia i wszyscy się uczą. Tym bardziej nie może byd zahamowao do
rodzimych wartości.
A więc przedstawiamy wyborcom kreatywną alternatywę polityczną, by
skooczyd wojenki na „górze” – które destabilizują naszą Ojczyznę i poniżają
Polaków w opinii światowej.

PIAST – JMEN powstał wreszcie po to, by prowadzid politykę sprawiedliwości
społecznej i rozwoju gospodarczego. PIASTOWIE będą podejmowad decyzje
samodzielnie, suwerenne, tu nad Wisłą, a nie według nacisków jakichkolwiek
wiatrów zewnętrznych.
III P R O G R A M
Podstawowym problemem kraju jest obecna struktura ekonomiczna. Teraz
mamy strukturę paostwa kolonialnego i pod kierownictwem PIAST – JMEN z
udziałem społeczeostwa musimy to odmienid, czyli : odbudowad Polski
przemysł, handel, spółdzielczośd i bankowośd. Powodzenie realizacji tych celów
będzie warunkowad Bilans – czyli stan finansowy paostwa.

- Człowiekowi do życia potrzebne są dwie wartości : duchowa – czyli wiara i
fizyczna czyli materialna. Te wartości mają ścisły związek dlatego Piastowie
dobra materialne będą budowad na podstawie zdrowych fundamentów
Dekalogu, tj. nie kradnij, nie oszukuj, szanuj drugiego człowieka itd. czyli :
KONIEC OSZUSTW POLITYCZNYCH !!!
Piastowie idą drogą wskazaną przez JP II, że po upadku komunizmu, nie
może byd jedyną alternatywą kapitalizm. Piastowie będą stosowad i
modyfikowad dobre rozwiązania z poprzednich ustrojów, gdzie na pierwszym
miejscu musi byd zawsze dobro człowieka ! Człowiek podmiotem, a nie
przedmiotem. Potępiamy nieetyczne bogacenie się, gdzie jeden opływa w
luksusach, a drugi nie może utrzymad rodziny.
- Aby szybko i skutecznie dokonad naprawy funkcjonowania paostwa Polskiego
musimy zrealizowad na pierwszym miejscu hasło Solidarności :
„PRZYWRÓCID GODNOŚD PRAWU” – które zostało umieszczone w stanie
wojennym na murach Sądu Kaliskiego.
W tym zakresie musi byd wprowadzona nowa Konstytucja broniąca interesów
narodu Polskiego, a tym samym Ojczyzny Polski. Dopiero na podstawie nowej
Konstytucji zastosowad jasne – czytelne prawo napisane od nowa ! Nie może
tak dalej byd, że te same przepisy, a inne decyzje. W gąszczu tych przepisów
gubią się nawet prawnicy, a co dopiero przeciętny obywatel ! To zadanie dla
konstytucjonalistów i prawników. !

- „Przywrócid godnośd pracy” – pracujący musi zarobid na utrzymanie rodziny.
W tym zakresie zmniejszyd fiskalnośd w zakładach pracy, na rzecz zwiększenia
wynagrodzeo. Każdego roku podwyższad kwotę wolną od podatku – w
zależności od stanu finansowego paostwa. Nie może byd tak, że dziś pracownik
kalkuluje, czy opłaci mu się iśd do pracy, czy nie.
- „Przywrócid godnośd rodzinie” - Polska rodzina, zgodnie z prawem natury,
tradycji i kultury chrześcijaoskiej to : kobieta i mężczyzna oraz ich dzieci. Tych
wartości PIASTOWIE będą przestrzegad. Rodzice mają decydowad o
szczepieniach swoich dzieci w przypadku wątpliwej jakości szczepionek. Nie
może byd tak, że dziś paostwo ratuje polskie rodziny przed ubóstwem stosując
500+. A przecież w złodziejskiej prywatyzacji zapewniano społeczeostwo, że
przyjdzie kapitał zagraniczny i rodziny Polskie będą zarabiad i żyd jak na
zachodzie – lecz rzeczywistośd jest już inna. KONIEC OSZUSTW POLITYCZNYCH
!!!
- wprowadzimy rozdział władzy ustawodawczej od wykonawczej i
sądowniczej. Posłowie pracują z wyborcami i w Sejmie, Rząd składa się z
fachowców, a Sądy mają byd wolne od wszelkich nacisków i wydawad
sprawiedliwe wyroki.
- Rozwój gospodarczy kraju Piastowie będą realizowad w oparciu o
nowoczesną myśl ekonomiczną tj. o cztery filary :
1. działy strategiczne gospodarki i banki zarządzane przez Spółki Skarbu
Paostwa
2. działalnośd prywatna
3. Polska Spółdzielczośd Przetwórstwa Rolno – Spożywczego
4. rolnictwo
- uchwalany budżet paostwa nie może zakładad deficytu – koniec życia na
kredyt.
- przywrócimy emisję Polskiej złotówki, czyli umożliwid zaciąganie kredytów w
Narodowym Banku Polskim, a nie w bankach lichwiarskich, to m.in. wymaga

zmiany Konstytucji. Bez możliwości emisji własnej waluty, nie będzie
możliwości rozwojowych paostwa.
- zmniejszanie podatków będzie uzależnione od stanu finansowego paostwa.
- równe traktowanie podmiotów gospodarczych krajowych, a zagranicznych.
- gospodarka oparta na rodzimych surowcach – węgiel i inne dobra, do
ostatniego kilograma ! z zastosowaniem technik sprzyjających środowisku.
- stosując nowe prawo będzie zmniejszana biurokracja, a redukcja etatów
będzie następowad w wyniku odejśd na emerytury i przesunięd. Będą
likwidowane zbędne instytucje, co będzie przedstawiane w dalszych
wystąpieniach.
- skooczymy z kominami płacowymi, stosując sprawiedliwośd społeczną tj.
najwięcej w paostwie będzie zarabiał Prezydent, następnie hierarchicznie coraz
mniej w dół do robotnika, który musi zarobid na utrzymanie rodziny. Ta zasada
zmotywuje i zachęci cały naród do uczciwej pracy, by wypracowad większy
dochód narodowy i były finanse na wzrost płac. Więc podwyżki solidarnie
wszyscy, albo nikt.
- zlikwidujemy rady nadzorcze – zbyteczny balast do brania pieniędzy
- bezwzględnie będziemy wdrażad postęp techniczny, tego oczekują zwłaszcza
młode pokolenia. Co będzie przedstawiane w dalszej części Konwencji.
- kolej Polska zarządzana przez jedną spółkę paostwową.
- rolnictwo to koło zamachowe naszej gospodarki, więc rodzinne
gospodarstwa mają się rozwijad, a nie zwijad. Polska produkcja rolna
całkowicie wolna od GMO, Piastowie nie przedłużą umowy na sprowadzanie
roślin GMO do Polski. Piastowie odbudują Polską Spółdzielczośd Przetwórstwa
Rolno – Spożywczego, gdzie rolnik będzie udziałowcem, a tym samym będzie
miał zapewniony zbyt. W każdym powiecie Przetwórnia Owocowo – Warzywna.

W obecnej zmianie klimatu i powtarzających się suszach, kraj musi byd pokryty
siecią zbiorników retencyjnych. Odchodzenie od hodowli wielkotowarowych na
rzecz jakości. Wyegzekwowad w UE równe dopłaty do hektara. Zagraniczna sied
sklepów spożywczych, jak i zagraniczne przetwórstwo rolne musi posiadad w
obrocie co najmniej 50 % Polskich produktów rolnych itd. Takie działania
zapewnią funkcjonowanie rodzinnych gospodarstw, a tym samym zapewnią
bezpieczeostwo żywnościowe dla narodu.
- w medycynie stosowad najnowsze techniki w leczeniu chorych, przez co
zmniejszą się kolejki. Będziemy prowadzid szeroko pojętą profilaktykę
zdrowotną jak : zdrowe żywienie, ergonomia pracy, sport itd. – co będzie
skutkowad większą kondycją witalną i odpornością na choroby.
Zlikwidujemy NFZ, po usprawnieniu funkcję tą ma spełnid Ministerstwo
Zdrowia, a zaoszczędzone pieniądze na podwyżki dla służby szpitalnej.
- wymiar sprawiedliwości, to dziś dla wielu obywateli największa
niesprawiedliwośd, a można ogromnie ją usprawnid, od zaraz bez żadnych
nakładów finansowych, wprowadzając równośd stron w postępowaniu
procesowym pokrzywdzony – oskarżony. Więcej o wymiarze
„niesprawiedliwości” w dalszych wystąpieniach.
- bezpieczeostwo : silna Polska armia, dla zwiększenia bezpieczeostwa
paostwa dokonad w ramach OTK przeszkolenia wszystkich młodych mężczyzn.
Obce wojska tylko na czas dwiczeo. Piastowie nie widzą potrzeby
stacjonowania wojsk obcych na stałe.
- UE suwerennych Ojczyzn, bo w różnorodności tkwi piękno i postęp , z
zachowaniem zasad wzajemności, chrześcijaoskich wartości, zrównanie dopłat
do rolnictwa w całej Unii, znieśd pakiet klimatyczny itd. całośd tez
programowych do realizacji w UE jest na naszej stronie internetowej. W
przypadku decyzji UE o wyzbyciu się Suwerenności na rzecz jednego rządu
Europejskiego, stanowisko PIAST – JMEN jest jednoznaczne POLEXSIT !!!
- Polska ma w pierwszej kolejności obowiązek przyjąd swoich obywateli
przymusowo wywiezionych w głąb Rosji, nie dla uchodźców ekonomicznych.

- współpraca międzynarodowa – w tym z Federacją Rosyjską na zasadach
partnerskich, na gruncie poszanowania Suwerenności paostwowej i odrębności
kulturowej
- nie dla roszczeo żydowskich, dotyczy ustawy S 447
- udzielid pomocy prawnej dla „frankowiczów” – którzy wpadli w pułapkę
lichwiarskiego kredytu i umożliwid im dogodną spłatę tych kredytów.
- zniesiemy opłaty parkingowe, przy szpitalach i poza centrami miast.
- ograniczymy finansowanie wyznao z budżetu paostwa , będą wspierane
remonty zabytkowych obiektów sakralnych.
- jak mówiłem na początku idziemy z hasłem „KONIEC OSZUSTW
POLITYCZNYCH” osiągniemy to poprzez :
1.wprowadzenie instytucji odwołania posła, gdy sprzeniewierzy się wyborcom,
2. Poseł, który przejdzie w czasie trwania kadencji do innego ugrupowania traci
mandat, a w to miejsce wchodzi kolejny z listy opuszczonego ugrupowania,
3. Do władz wszystkich szczebli powinny brad udział tylko partie polityczne, a
tym samym będą brad w całości odpowiedzialnośd za funkcjonowanie paostwa.
IV KOOCZĄC ZAPRASZAM WSZYSTKICH RODAKÓW DO WSPÓŁPRACY Z PIAST
– JMEN !
Wiemy, że dotychczasowi politycy zniechęcili społeczeostwo do polityki, ale
KOCHANI nie ma innej drogi. Jeśli my sami nie zjednoczymy się, nie zadbamy o
swój i swoich dzieci LOS, to „kruki” rozdziobią nas i naszą Ojczyznę. PIAST –
JMEN jest organizacją opartą na fundamencie Polskich tradycji, więc wspólnie
na tej „skale” czyomy to dzieło dla obecnych i przyszłych pokoleo Polaków.
- W pierwszej kolejności zwracam się do 50 % społeczeostwa, które nie chodzi
na wybory bo nie wierzą politykom, byście sami włączyli się do nowej
alternatywy i wspólnie pokażemy, że w polityce można również działad
uczciwie.

-Jako syn rolnika, zapraszam całe środowisko wiejskie. Znam Wasz trud, bo też
pracowałem i wylewałem pot na roli. Dziś jesteście rozrywani przez różne
środowiska, nie dajcie się zwieśd, bo mogą Was wykorzystad i zostawid. A za
tym organizujcie się z PIAST – JMEN w gminach, bo PIAST = Wincenty Witos.
- Jako były robotnik zwracam się do robotniczej Solidarności, spróbujcie
jeszcze raz, a PIASTOWIE nie oszukają, nie zorganizują „okrągłego stołu”.
KONIEC OSZUSTW POLITYCZNYCH !. Więc organizujcie PIAST – JMEN w
miastach.
- Jako były mundurowy zwracam się do całego środowiska oficerów podoficerów w stanie spoczynku wszystkich organizacji i zadaje pytanie : czy
zgadzasz się by w naszej Ojczyźnie jakiś sierżant obcego paostwa dyktował
Polakom jak mają postępowad ???. Mamy więcej czasu, więc również włączcie
się do nowej alternatywy dla dobra naszych dzieci, wnuków, by w przyszłości
przyniosły nam kwiaty, a nie łzy.
- Zapraszam młodych – to będzie Wasza organizacja, bo jest budowana na
„skale”, gdzie wichry ją nie zniszczą i możecie przejąd STERY .
- Zapraszam wszystkie organizacje pro narodowe do wspólnego działania, bo
tylko w jedności możemy osiągnąd CEL !!!
- Wszyscy ludzie dobrej woli – od prawej po lewą stronę - mają szansę !!!
Podkreślam bardzo ważną zasadę : w naszej organizacji politycznej pełna
Demokracja tj. nikt nikomu w „teczce” kandydata nie przywiezie, każdy w
swoim rejonie – okręgu wyborczym będzie decydował kogo wystawid na listy
wyborcze. Więc już stosujemy zasadę JOW.
Zwracam się do mądrości Polek i Polaków i zapraszam do PIAST – JMEN, by
wspólnie urządzad na lepsze naszą umiłowaną Ojczyznę Polskę !!!
Dziękuję za uwagę !
PREZES PIAST - JMEN
Eugeniusz Maciejewski

