
 

 

I  KONWENCJA PROGRAMOWA  

PIAST - JMEN 

 

                                         Warszawa 28 kwietnia 2019 r. 

 

 

 Witamy Państwa na Konwencji – pragnąć przedstawić polityczne zmiany 

programowe, jakie proponujemy. Wynikają one z naszej wiedzy i przyjętego przez 

nas przesłania, które mówi: 

„Polityka – to realizacja celów społecznych.” 

     ARYSTOTELES 

 

 Najważniejszy cel dla Narodu to terytorium, ziemia. Mówimy: 

- ani jeden metr polskiej ziemi nie będzie podlegał sprzedaży w obce ręce, 

- ziemia dobrem dla Polaków po wsze czasy, 

- jedyną doprowadzalną formą obrotu ziemią w Polsce, będą dla osób i 

podmiotów zagranicznych: 

 wynajem, 

 dzierżawa, 

 wieczyste użytkowanie. 

Ale ziemia zawsze własnością Narodu polskiego. 

 

 Jesteśmy Partia ogólnospołeczną. Wszyscy mówią o Państwie obywatelskim, 

społeczeństwie obywatelskim, niewiele w tym kierunku robiąc. Niebawem minie 

30 lat od zmian 1989 roku i dalej drepczemy w miejscu. Tak jest bezpieczniej - 

tylko, dla kogo? Dla Narodu – to dreptanie. Ten brak demokracji powoduje, że nie 

możemy przebić się na wyższy poziom politycznego rozwoju. Przez 8 lat rządów  

PO – PSL każdego dnia niszczono i poniewierano zapisy Konstytucji naszego 

Kraju, a w jej Święto 3-Maja deptano ją bezlitośnie i co – milczano. Większość elit 

też milczała. W OJCZYŹNIE podejmowano decyzje bez żadnej odpowiedzialności 

i zgody Narodu – suwerena. Mówimy – CZAS NA ZMIANY. 

 

 Przywrócenie odpowiedzialności za czyny, ustawy, rozporządzenia do ustaw, 

decyzje – na każdym szczeblu zarządzania – to przywrócenie zasad demokracji. 

Już więcej nie usłyszymy słów: „Dopóki ja rządzę, mam wpływ na władzę, będzie 

tak i tak”. A gdzie demokracja i jej zasady, o których mówią wszyscy? Nasze 

propozycje uruchomią mechanizmy, o których politycy dawno zapomnieli. 

 

 Reformują obywateli, całe grupy społeczne. Gotowi są zreformować wszystkich 

i wszystko oprócz siebie i swoich praw. Nie może trwać to wiecznie. Piastowie 

mówią – czas na zmiany. Społeczeństwo także oczkuje tych zmian. Rozpoczynamy 

marsz ku lepszej Polsce nie tylko gospodarczo, ale i politycznie. Polsce naszych 

marzeń, bo to nasza Ojczyzna. Działamy dla dobra całego społeczeństwa, a w 

szczególności dla polskiej młodzieży. Z atencją odnosimy się do ich praw i 
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oczekiwań. Nieprzerwanie dociera do nas psalm Apelu Jasnogórskiego, który 

brzmi: 

„Maryjo jesteśmy młodzi 

Maryjo jesteśmy młodzi 

Już dzisiaj zależy 

Od Polskiej młodzieży 

Następne tysiąc lat.” 

 

 Pragniemy jasnych i prostych zmian, prostoty w zapisach i działaniu. Niech 

przesłaniem dla nas będą słowa: 

„Prostota jest szczytem wyrafinowania.” 

     Leonardo Da Vinci 

 

 Jest nas blisko 38 milionów a zapisy ustawowe, sądowe, księgowe, skarbowe, 

etc., rozumie niewielu. Nie ma zgody na państwo dla niewielu. Polacy mają prawo 

do Państwa obywatelskiego. Dziś jednodniowi pielgrzymi z Brukseli do Stolicy 

znaczą więcej niż całe społeczeństwo. Tak dalej być nie może, tym bardziej, że te 

wycieczki i mowy obrażają zdecydowaną większość społeczeństwa. Nie ma i nie 

będzie PIASTÓW zgody na gloryfikację i odbudowę Targowicy. Taka hańba 

Narodu Polskiego niech nigdy się nie powtórzy. 

 

 Będziemy zdecydowanie pracować na rzecz nowej Konstytucji dla naszej 

ojczyzny. Przystającej swoimi zapisami do czasu tj. XXI wieku. Napisanej przy 

udziale i z udziałem Polskiego Narodu. Wszak to Naród jest suwerenem. Naród 

musi odzyskać swoje prawa. Pisanie praw przez jednego lub dwóch prawników to 

nie Konstytucja.  

 

 

PIASTOWIE działając w imieniu Narodu i dla jego dobra wnoszą o następujące 

zmiany  : 

 

1. 

Skończmy zabawę Polską i Polakami. 

 

Nie może być tak, że 

wszyscy się nami bawią. Dlatego też walczyć będziemy o: 

 zmianę Konstytucji, 

 napisanie nowej przystającej do XXI w., z udziałem Narodu, 

mówimy: 

 kadencja Posła trwa 3 lata, 

 Posłem można być przez 2 kadencje, 

 Partia, ani nikt inny nie może po raz trzeci zgłosić tej samej osoby. 

 

Oddajemy ojczyźnie naszą wiedzę, umiejętności, dbamy o jej rozwój, 

pilnujemy praw obywateli. Sejm nie może być przechowalnią. Najwyższy czas 
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wprowadzić Państwo i Społeczeństwo obywatelskie. Przywrócić ojczyznę 

obywatelom. 

 

2. 

Nowelizacja ustawy o wyborach samorządowych. Kadencja trwa trzy lata. 

Maksymalnie dwie kadencje. 

 

 Nie ma PIAST - JMEN zgody na ustawę z 2018 r., ustanawiającą w 

samorządzie kadencję na pięć lat. To dalej koterie, kolesiostwo, korupcja etc. 

Ewentualne dziesięć lat nie zdynamizuje zmian. Nie stać naszej Ojczyzny na dalsze 

straty. 

 

3. 

Likwidacja Senatu. Kadencja z 2019 r., ostatnią Kadencją. Instytucja 

całkowicie nie przystosowana do XXI wieku, Kłótnie, Awantury, Prywata, 

Kolesiostwo uwłacza Parlamentaryzmowi.  

 

W zamian szesnastoosobowa struktura zajmująca się Polonią świata wybierana 

powszechnie. 

 

4. 
Posła w czasie trwania kadencji wiążą instrukcje wyborów z danego okręgu. 

Można go odwołać. Artykuł 104 pkt 1 Konstytucji nie może znaleźć się w nowej 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

  Jak to możliwe, że Kandydat na Posła słucha, obiecuje, współpracuje a po 

wyborze odwraca się od wyborców? Zmienia partię. Traci kontakt z 

rzeczywistością. Czy to nasz Poseł – pytają wyborcy? 

 

5. 

Skierowanie aktu oskarżenia do Sądu przez Prokuraturę nie przesądza, ale 

wyklucza Posła, Senatora, Samorządowca i innych na czas rozpraw z funkcji, jakie 

pełnią. Jednocześnie zawiesza się pobieranie wynagrodzenia i wszelkich apanaży 

finansowo-rzeczowych. W zależności od rozstrzygnięcia normalizujemy sytuację. 

Nie można rządzić zza krat, startować w wyborach zza krat. Demokracja nie może 

ośmieszać Polski i Polaków. 

 

6. 

Żaden obywatel związany pośrednio, bezpośrednio, czasowo, stale, 

okazjonalnie lub w innej formie z byłymi służbami, jak: NKWD, UB, SB i innymi 

– nie może być kandydatem do Sejmu, Senatu, Samorządu. Nie może sprawować 

żadnej funkcji publicznej i być opłacany z pieniędzy podatników. 

 

7. 

Wszelkie zbrodnie przeciwko Polsce i Polakom – w tym sądowe – należy uznać 

za zbrodnie przeciwko ludzkości, bo tak należy traktować Naród polski. Umożliwi 
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to rozliczenie i ukaranie wszystkich winnych tych zbrodni, nie martwiąc się o 

przedawnienie. 

 

 

8. 
Utworzenie Księgi hańby. Zwrócimy się do Sejmu RP i do Klubu 

parlamentarnego partii rządzącej o podjęcie uchwały i ogłoszenie miesiąca 

listopada  (po wsze czasy) miesiącem Jolanty Brzeskiej. By w miesiącu refleksji i 

zadumy każdy mógł zapalić symboliczną lampkę pamięci za zbrodnię, jaka 

dokonała się w Warszawie za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, gdy 

prezydentem Warszawy była Wiceprzewodnicząca tej Partii,, H. G.W. Pamiętajmy 

o zbrodni, jakiej dokonano. Niech pokolenia przez tysiąclecia wiedzą i pamiętają o 

tym, co działo się w Kraju i w Warszawie, gdy PO sprawowała władzę Rękami 

H.G.W. Pamiętajmy to. Księga hańby wg. Nas powinna zacząć się od 

Targowiczan. Myślę, że członkowie partii rządzącej są z Narodem i powyższy 

zapis uchwalą. 

 

9. 
Wnioskujemy o całkowitą reformę sądownictwa. Uważamy, że w Polsce należy 

utworzyć Sądy i powołać Sędziów. Zlikwidować należy instytucje sądopodobne a 

osoby sądopodobne odsunąć od sprawowana funkcji. Wyrok w imieniu 

Rzeczpospolitej będzie wyrokiem, a nie wypadkową Znajomości, Kolesiostwa, 

Łapówek. Sędziowie, którzy sprzeniewierzają się etosowi Sędziego otrzymają 

przeniesienia do Sądów europejskich. Niech ich geniusz wspomaga społeczeństwo 

Europy. Może odebranie majątków, 140 letni spadkobiercy, właściwi mecenasi 

otworzy oczy włodarzom Europy i europejskim Trybunałom. 

 

Przyspieszmy prace Parlamentu, zreformujemy je. Jak napisaliśmy – kończymy 

zabawę Polską – bo to wstyd. Pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie. Komisja 

1, 2, 3, 10 podkomisji. Rzucanie kulkami z papieru, samolotami. Noszenie krzeseł, 

głosowania, Senat, poprawki, powroty, znów głosowania, Prezydent – podpis, 

druk, vacatio legis – i dopiero jest ustawa. 

 

Szanowni Polacy to wstyd. To XXI wiek. Epoka informatyzacji, cybernetyki. 

Komu to służy? Nie Polsce i Polakom! Walczmy o zmiany. Proponujemy: projekt 

ustawy → wnoszenie poprawek → głosowanie ich, po → głosowanie ustawy  - 

Prezydent – obowiązuje. Polski nie stać na dreptanie w miejscu. Zabierzmy 

zabawki rządzącym. Rozpocznijmy walkę o Polskę dla suwerena. 

 Trójpodział władzy – Monteskiusz (1689-1755) w dziale „O Duchu 

praw” – 1748 opisuje podział. Nazywa go „dystrybucją trzech władz”. 

 Nie wszyscy wiedzą, że termin „trójpodział władzy” wymyślił Tadeusz 

Boy-Żeleński. 

 Koncepcja Monteskiusza została wyrażona w Deklaracji Praw 

Człowieka i Obywatela, Konstytucji St. Zjednoczonych, Konstytucji 3-

Maja i pierwszej Konstytucji francuskiej i innych. 
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Dlaczego reforma Sądownictwa? 

 

Według Monteskiusza: „Sędziowie powinni być wybierani na czas określony.” 

Mówił: „dożywotni sędziowie to koszmar.”. Dziś pomieszano trójpodział. Nikt go 

nie realizuje. Władze powinny się wzajemnie hamować i oddziaływać na siebie. 

Nikt już tego nie przestrzega. 

 

Władza wykonawcza uczestniczy we władzy ustawodawczej a organy 

ustawodawcze mają prawo do działalności wykonawczej. 

 

Czas na zmiany. Ale należy przypomnieć, że nie tylko Monteskiusz walczył o 

sądownictwo. Dwieście lat przed Monteskiuszem w dziale „O naprawie 

Rzeczpospolitej” Andrzej Frycz Modrzewski w Trzeciej księdze mówił: 

„Potrzebny jest jasny zbiór praw by nie tworzyć „Kasty znawców”. „Każdemu 

wolno skarżyć się na sędziego”. „Nie może być tak, że sędzia wydając skrajnie 

niesprawiedliwy wyrok, tendencyjny wyrok, pozostaje w swej niesprawiedliwości 

bezkarny.”. Nie może tak być, a jest. Andrzej F. Modrzewski i Monteskiusz ciągle 

czekają na wprowadzenie w życie swoich uwag. Które miały nas chronić przed 

despotyzmem i niesprawiedliwością władzy sądowniczej i sędziów.  

 

Czytajmy klasyków uważnie. Sędzio podobna osoba mówiąca o Kaście 

Sędziów, nadzwyczajnej Kaście, zapomniała że jest suweren i to dzięki niemu jest, 

żyje, trwa. Nie godzi się tak nawet myśleć a co dopiero mówić. Wstyd. Dlatego 

czas na zmiany. 

 

10. 

Zorganizujemy i utworzymy giełdę dla Stert-up. Obiecane pieniądze przez 

premiera 3,5-5 mld zł dla firm – zorganizujemy według wzoru. Prospekt emisyjny 

(wszelka pomoc – państwo). Później działa i pracuje stert-up. Osiąga sukces. 

Produkt rokuje nadzieje. Wkracza państwo – kupuje akcje firmy. Może być pakiet 

większościowy. Finansuje w ten sposób produkt finalny, jego produkcję. 

 

Nie trzeba sprzedawać patentu za grosze by światowe korporacje żywiły się 

polską myślą. Wierzymy że nas na to stać. Nasza giełda może być giełdą 

europejską. Wszak wszędzie są zdolni ludzie. Nie mogą być tylko tłamszeni przez 

Komisję Europejską, Parlament Europejski etc. 

 

Wierzymy w polskich i europejskich naukowców. Dajmy im szansę na rozwój. 

 

11. 

Gdy będziemy mieli wpływ na politykę realną, tj.: znajdziemy się w Sejmie i 

przejmiemy władzę: 

- zlikwidujemy i rozwiążemy Korporację Notarialną, 

- zlikwidujemy i rozwiążemy Korporację Komorniczą. 

Wszak to XXI wiek. 
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Nie ma prawa istnieć żadna struktura, która niszczy Polaków, sprzeniewierza 

się swojej przysiędze. Tak być nie może. Dlatego taka decyzja. 

 

 

12. 

Przywrócimy zasiłek pogrzebowy w kwocie 6.500,-zł. Okradanie rodzin, 

okradanie zmarłych to czyn którego nie sposób ocenić słownikowymi słowami. 

Zostawiam ocenę Polakom. Wierzę, że Polacy nigdy nie oceniali decyzji z 2011 

roku właściwie. Rocznie ginęło z kieszeni Polaków 1 miliard złotych. Gdzie są 

pieniądze? Może mistrz opozycji wie, gdzie są zakopane. Czekamy na odpowiedź. 

 

13. 

Jeżeli TK wyda orzeczenie o niezgodności z Konstytucją – celów lub 

działalności partii politycznej – Sąd niezwłocznie wydaje postanowienia o 

wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji: 

 

         Mając na uwadze powyższe, działając w dobrej wierze, dla dobra partii i jej 

członków. By potrafiła oddzielić ziarno dobre od złego i by zrezygnowała w 

działalności swojej ze złych ludzi, a pozostawiła najznamienitszych. By oczyszczona 

mogła dalej działać dla dobra Polaków – z empatii do Niej – złożymy wniosek wraz z 

uzasadnieniem do TK. Wniosek o to, że Partia PSL może działać niezgodnie z polską 

Konstytucją. 

 

Ufamy, że jesienne wybory do Parlamentu będą spokojne, klarowne, z 

poszanowaniem godności ludzkiej. Obrotowe działanie partii niszczy naszą 

Ojczyznę – wspierając złe moce. Nie może tak być. 

 

14. 

Nie ma i nie będzie naszej zgody na krzewienie w naszej Ojczyźnie kultu 

zboczenia i homoseksualizmu. Mówimy stanowcze nie. 

 

Poza tym pytam Roberta Biedronia: po co wam Polskie dzieci wieczorem, w 

nocy, nad ranem ?, po co wam Polskie dzieci wieczorem, w nocy, nad ranem?.  

Odpowiedz na proste pytanie. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Będziemy na nią 

czekać. 

 

15. 
Partia PIAST -JMEN chce wnieść wiele zmian na polskim rynku politycznym. 

Na pierwszej Konwencji nie sposób zmieścić wszystko. Współpracujcie z nami. 

Zapisujcie się do nas. Idźmy razem do jesiennych wyborów. 

 

Zwyciężmy i wprowadźmy zmiany reformujące Ojczyznę. Wierzę, że wy też 

jako Polacy macie wiele propozycji. Oczekujemy na ich przedstawienie. Działajmy 

razem dla dobra Ojczyzny. 

 

16. 
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Ponadto Piastowie mówią: 

- nie dla wprowadzenia Euro, 

- rozmawiajmy z UE o zniesieniu podatku VAT i wprowadzeniu podatku 

obrotowego, 

- reforma służby zdrowia – bez niepotrzebnych śmierci na izbach przyjęć, 

- cyber reformacja w służbie zdrowia, 

- odbudujemy służbę zdrowia zniszczoną i podeptaną przez Arłukowicza i 

Kopacz. Takie osoby na stałe zostaną usunięte z zarządzania służbą zdrowia. 

 

17. 

Polityka zagraniczna. 

Równość państw  : 

- tyle dobra dla Francji, Niemiec, Izraela, Luxemburga, Belgii i innych państw, 

ile dobra od nich dla Polski; 

- tyle uznania, pomocy, wspierania innych państw, ile tych wartości przekażą 

Polsce; 

- tyle poparcia dla Was, ile my otrzymamy od Was. 

 

Mogę powiedzieć: droga Angelo, drogi Emanuelu, drogi Benjaminie, drodzy 

przywódcy innych państw – zwracam się do was o szacunek dla Polski i Polaków. 

Czasy kolonialne w świecie i w Europie bezpowrotnie minęły. Nastały czasy 

współpracy. Jesteśmy razem w UE, NATO, ONZ i innych organizacjach. Jak 

wyobrażacie sobie dalsze działania wobec Polski? Doskonale wiecie, że nie 

możemy tolerować dłużej waszych oskarżeń, pomówień etc. Mówicie o rozwadze, 

pomocy, szacunku. Czas zacząć od siebie. Przesyłamy wam PIASTOWSKIE 

pozdrowienia wnosząc o współpracę. 

 

18. 

Kończąc chcę powiedzieć, że nie jesteśmy piewcami mowy nienawiści, ale ją 

znamy. Zwracam się do Was Misiaki, tak do Was geniusze z PO. Pewnie 

pamiętacie Senatora Misiaka, stąd Misiaki. 

 

Mówimy do was sercem: 

- nie wprowadzimy i nie zakupimy naftaliny, 

- nie życzymy wymarcia jak Dinozaury – nikomu, 

- nie będziemy rzucać kamieniami w zwierzęta, 

- nie powiemy, że Polska to nienormalność, 

- nie powiemy „moherowe berty”, 

- nie powiemy, że Polacy to szarańcza, 

- nie wystąpimy razem z płk. Mazgułą, bo to wstyd, 

- nie zabierzemy tacy parafianom, bo to ich dobro dla wspólnoty, 

- nie powiemy słów: „policzmy się panowie”, 

- nie powiemy, że starsi Polacy chodzą do lekarza z nudów, 

- nie powiemy, że to „moja wojna”, 

- nie zrobimy z Sejmu Opola, 

- nie będziemy buszować w waszych teczkach i torbach, 
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- nie będziemy czytać waszych dokumentów wyjętych z teczek i toreb, 

- nie zlikwidujemy CBA, 

- nie będziemy w koalicji z PO, bo to wstyd. 

Ale powiemy, że po ośmiu latach rządów PO – PSL zostawiliście Polskę, naszą 

Ojczyznę w ruinie. Powiemy, że ok. 260 mld zł podatku VAT nie wiece gdzie jest. 

Powiemy, że 153 mld zł z OFE zniknęło i nie wiecie gdzie je zakopano. Powiemy, 

że mimo tych występków zadłużyliście Kraj na dodatkowe 500 mld zł. Razem 900 

mld zł. Gratulacje. Czy chcecie dalej to robić? Nie ma na to PIAST - JMEN zgody. 

 

Kończąc zwracam się do Polaków. Bądźmy Kopernikami XXI wieku. Bądźmy 

Leonardami Da Vinci XXI wieku. Żyjmy i pracujmy nie tylko dla siebie. Szanujmy 

Ojczyznę, Polską ziemię. Szanujmy siebie. Czyńmy dobro. Kochajmy dobrych 

ludzi, a złych wspomagajmy w drodze do dobra. To przesłanie PIASTÓW dla 

Ojczyzny i Polaków. 

 

Wspólnie zastanowimy się jak przyspieszyć, by nadrobić osiem straconych lat. 

Osiem lat „bicia i kopania” polskiego Narodu. Odarcia go z godności, pozbawienia 

podmiotowości w Europie. Polacy pamiętają i będą pamiętać tą tragedię Narodu 

Polskiego, jaka była ich udziałem przez osiem lat. Można powiedzieć – nigdy 

więcej rządów Platformy Obywatelskiej – Polskiego Stronnictwa Ludowego i 

innych siepaczy Narodu Polskiego. Nigdy więcej. Do boju Polsko !. Wygramy 

wybory dla Ciebie. 

 

 

ZASTĘPCA PREZESA 

PIAST – JMEN 

Krzysztof  Prokopczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


