ŚWIADOMOŚĆ POLITYCZNA SPOŁECZEŃSTWA
Podstawą każdego państwa jest m.in. ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA. „Albo
będziemy gospodarzami w swoim kraju, albo niewolnikami drugich”, „Naród
albo będzie mądry, albo go nie będzie” itd., w tym tonie mądrości Polskich
bohaterów można przytaczać w nieskończoność. Wszystko leży w naszych
rękach, wszystko zależy od NAS SAMYCH i w konsekwencji od wszystkich
obywateli Polski!. Polityka to realizacja przez partie rządzące oczekiwań
społecznych, korzystając z doświadczeń z przeszłości, budując teraźniejszość i
przyszłość. Więc jaka będzie stosowana polityka, takie będą nasze warunki
życia i przyszłość!. Polityka to rozsądna troska o dobro wspólne - więc Polacy
nie bójcie się polityki. To nasz umiłowany Papież św. J. P. II pouczał i zachęcał
do polityki mówiąc,: „jeśli dobro narodu uważacie za politykę, to ja taką
politykę będę uprawiał”. Jak społeczeństwo nie zajmie się polityką, to politycy
biorą się sami, ale za nas, a skutki tego już mamy! W funkcjonowaniu
państwa, na bieżąco koniecznie musi uczestniczyć całe społeczeństwo poprzez
kontrole i określone żądania. Musimy w końcu zdać sobie sprawę, że
przyszłość całego Narodu Polskiego nie leży tylko w rękach rządzących, a
przede wszystkim w mądrości i decyzjach tegoż Narodu.
Większość społeczeństwa myśli, że nie mamy na to wpływu - to zabójczy BŁĄD,
gdyż mamy decydujący wpływ, co cztery lata – wybory. PIASTOWIE wprowadzą
możliwość bieżącego wpływu społeczeństwa na decyzyjność w państwie
poprzez wprowadzenie WIR /weto – inicjatywa – referendum/, instytucję
odwołania posła itd. – więcej rozwiązań podajemy w programach.
Musimy wiedzieć, że od II Wojny Światowej do dziś tak naprawdę nie jesteśmy
wolni, bo po wojnie nadzorowała nas „Moskwa”, po przemianach 1989 r.
nadzoruje „Bruksela” (przeszliśmy z deszczu pod rynnę) i na dodatek kolejne
rządy działają pod dyktando sił zewnętrznych. Pokażcie Państwo drugi taki kraj
któremu wszyscy na około mówią co ma robić, każdy nas ustawia i mówi co
powinniśmy, a czego nie : uchodźców przyjmij, Żydom zapłać, od Niemców kasy
nie żądaj, puszczy nie wycinaj, mleko wylej, bo za dużo itd..
Czas z tym skończyć, czas na zmiany !.
Czy mamy świadomość, że dziś zamiast wojny zbrojnej, jest wojna ekonomiczna
i na tym odcinku po wejściu do UE daliśmy, jako naród „ciała”, a dowodem jest

system gospodarki KOLONIALNEJ?. Teraz stosowana jest wobec Polski, sztuka
wojny –strategia pokonania przeciwnika poprzez zniszczenie zasad moralnych,
religii, kultury i tradycji – to wojna ideologiczna, informacyjna i propagandowa,
to jest ostatnia faza rozkładu Ojczyzny, a kropką nad „i” będzie planowany
jeden rząd Europejski, pozbawiający nas Suwerenności!.
Tak osłabiona Polska ekonomicznie i teraz, gdy pozwolimy na
zdemoralizowanie społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, to może być
przejęta bez jednego wystrzału!!! To już czerwone światło, cały naród stoi nad
przepaścią i tylko w JEDNOŚCI NARODOWEJ możemy się temu przeciwstawić!
Dziś dla poprawności politycznej mądry głupiemu ustępuje i dlatego głupota
opanowuje świat. Dziś PRAWDA nie ma poklasku, a króluje kłamstwo,
oszustwo, fetysz pieniądza – prowadzące do niszczenia relacji międzyludzkich.
Zgadzasz się z tym siostro i bracie?. PIASTOWIE – jak na Słowian przystało, będą
bronić wiary ludzi Kościoła Katolickiego, będą rządzić suwerennie, tu nad Wisłą,
bez dyktatu kogokolwiek – zachowując wszelkie wartości. ZAPRASZAMY!
W świadomości społecznej musi być jasność, kto rządzi krajem?, musi być
jawność osób publicznych i jako suweren mamy prawo wiedzieć pochodzenie
osób na najwyższych stanowiskach państwowych do 5 pokolenia.
Jak każdy obywatel nie będzie interesował się polityką i nie będzie wiedział, kto
i jak nim rządzi, to będziemy rolowani do końca życia i nawet po śmierci, co jest
dowodem zmniejszenia zasiłku pogrzebowego przez rządy PO – PSL.
W ten sposób wyciągane jest z kieszeni rodzin ok. 1 miliarda zł rocznie.
PIAST – JMENiŚ przywróci wysokość zasiłku pogrzebowego i mamy to zapisane
w programie. Zryw 10 milionowej Solidarności ku wolności został zniszczony.
Czy wiesz Polko – Polaku, że po okrągłym stole, w tzw. Sejmie Kontraktowym
zasiadało 95 % obywateli Polski narodowości Żydowskiej, pozostali
Ukraińskiej i Niemieckiej, a tylko 8 suwerenów – Polaków? /książka, Mikołaj
Kozakiewicz " Byłem Marszałkiem Sejmu Kontraktowego"/. To za czasów tej
władzy dokonano zbrodni na Narodzie Polskim likwidując majątek narodowy
Polaków /za milczącą zgodą władz niższych/ i przejęli całkowitą władzę w
Polsce. Tylko robotnik próbował bronić swoich warsztatów pracy, ale był
bezbronny wobec kolejnego dyktatu!.
Najbardziej bolesne, że niektórzy z nich zachowują się jak „targowica” próbują
rozrywać i dzielić naszą Ojczyznę –tak okazując wdzięczność za naszą
gościnność. Ludzie napływowi demolują nasz kraj, a w świecie jest opinia, że

Polacy nie potrafią się rządzić!. Suwerenie, kto za to odpowiada?.
Wyborca głosując na dane ugrupowanie musi orientować się, co to za ludzie,
jaki przedstawiają program światopoglądowy?, program gospodarczy?,
bankowy?, bezpieczeństwo? i jak go będą realizować?, itd. .
Dlatego każdy obywatel musi mieć choć minimum wiedzy politycznej oraz z
patriotycznego obowiązku koniecznie brać udział w wyborach !.
Niedopuszczalne jest, by ok. 50 % społeczeństwa nie chodziło na wybory –
chowając głowę w piasek, wystawiając tyłek do kopania, a później pretensje i
płacz – jak się interesujesz tak masz. To pokazuje, że powinien być obowiązek
głosowania. (Gdy nie będzie ok. 90% frekwencji, PIASTOWIE wprowadzą
obowiązek głosowania, jak np. w Belgii)
Gdy PO rujnowało majątek Narodowy, a na dodatek przywódca tej organizacji
D. Tusk mówił oficjalnie, że „Polska to nienormalność”, dodatkowo w
ugrupowaniu tym ujawniła się współczesna „targowica” opluwając Polskę w
Brukseli – przypomnijmy sobie Rodacy, jak „targowica moskiewska” przyczyniła
się do rozbiorów Polski -, itd. – to żaden ŚWIADOMY Polak nie powinien na to
ugrupowanie oddać głosu i takie ugrupowanie polityczne powinno zniknąć ze
sceny publicznej.
Targowiczanie są jak krokodyle, małe rączki do pracy, a wielka gęba do darcia
się o czyjeś dobra. Precz z „targowicą”, koniec ciągłego poniżania i pouczania
Polaków – wszak my nie gęsi, a królewski szczep PIASTOWY i swój język mamy.
Dla oszustów, zdrajców, wrogów PIASTOWIE mówią tak: dość „robienia” w
gniazdo PIASTÓW, bo nawet ptaki i zwierzęta mają więcej inteligencji i tego nie
czynią w swoje gniazda!. Proponujemy zająć się uczciwą pracą, a nie pluciem.
Nie pasuje w Polsce?. Demokracja, wolne granice, więc jest możliwość wyboru.
Suwerenie Polski, przecież to paranoja, by głosować na ZŁO, na swoich katów!.
Suwerenie, dlatego przedstawiamy alternatywę PIAST - JMENiŚ i od tej pory
masz z kim współpracować i na kogo głosować.
Od początku transformacji ustrojowej – już 30 lat, rządzą nami te same osoby –
na szczytach władzy ok. 400 osób -, zmieniające tylko szyldy ugrupowań,
karmiąc suwerena aferami, sensacjami i żenującymi kłótniami w Sejmie –
poniżając Polskę na arenie międzynarodowej. Dlatego konieczne są zmiany.
Nasz umiłowany rodak Papież J.P.II pouczał wszystkich mówiąc: „WOLNOŚĆ
jest tylko wówczas, gdy NARÓD tworzy JEDNOŚĆ, a lud w nim żyjący czuje się
włodarzem, a nie zaś niewolnikiem garstki opętanych”.

Rodacy!, przecież to jest niedorzeczne, żeby prawie 38 mln naród pozwalał się
zniewalać i godził się na rujnowanie swojej OJCZYZNY POLSKI!.
To już dziennikarze Niemieccy zauważają i piszą w gazetach ironizując, że
Polakom to najlepiej wychodzi obchodzenie różnych uroczystości Papieskich, a
stosowanie w życiu jego nauk jest ignorowane. Garstka poszczególnych
rządzących wmawia nam, że Polacy osiągnęli sukces, a w rzeczywistości
wynagrodzenia - u tysięcy osób - nie pozwalają utrzymać swoich rodzin, ok 3
mln ludzi za granicą za chlebem, przez co „rozdarte” rodziny, kolonialny system
gospodarczy, zlikwidowano większość rodzinnych gospodarstw rolnych,
zabrano nam banki, przemysł, handel, a teraz planuje się pozbawić nas
Suwerenności – CZYLI PODSTĘPEM, MAŁYMI KROKAMI LIKWIDUJE SIĘ NASZĄ
UMIŁOWANĄ OJCZYZNĘ P O L S K Ę!!!
CZY POZWOLIMY ZHAŃBIĆ HONOR I ODDANĄ KREW NASZYCH BOHATERÓW
WALCZĄCYCH ZA WOLNĄ – NIEPODLEGŁĄ – SUWERENNĄ P O L S K Ę?!
CZY SPOŁECZEŃSTWO REALNIE MYŚLĄCE MOŻE GODZIĆ SIĘ NA WŁASNĄ
ZAGŁADĘ?!. SKORO WIEMY, CO Z NAMI ZROBIONO, ŻE AFERY NIE SĄ
ROZLICZONE, RZĄDZĄCY CZUJĄ SIĘ BEZKARNI - CZAS ZŁAPAĆ SIĘ RĘKOMA ZA
GŁOWĘ, WYPROSTOWAĆ I ZAKOŃCZYĆ PRZYZWOLENIE NA TERROR.
PIASTOWIE proponują społeczeństwu zastosować myśl Sokratesa:
„Sekretem sukcesu jest skupienie całej Twojej energii nie na walce ze starym, a
na budowaniu nowego”. Polacy, faktycznie, po co walczyć z kimkolwiek, czy
prosić się kogokolwiek o swoje prawa, jest już gotowa alternatywa PIAST –
JMENiŚ i w JEDNOŚCI, jako SUWEREN zadbamy o przyszłość POLSKI.
Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie!
Na dodatek dobija nas obecna „pandemia” Covid-19 ogłoszona przez WHO.
Poprzez nadmuchaną „pandemię” (niewłaściwe testy dają fałszywe dodatnie
wyniki) stworzono instytucje i mechanizmy do organizowania i narzucania
posłuszeństwa i pobudzania STRACHU! Z wystraszonymi narodami świata,
rządy mogą robić wszystko, co zechcą – musimy mieć tego świadomość.
Zastanawia fakt, dlaczego poszczególne rządy na świecie tak łatwo się
podporządkowały. Już niszczona jest prywatna działalność gospodarcza, by
przejąć majątki, niszczone wartości wiary. Zerwano więzi międzyludzkie i
międzypokoleniowe. Oderwano rodziców od dzieci, chorych od lekarzy,
wiernych od pasterzy. Zdemolowano nam życie na wskroś. To jest wojna
ekonomiczna, a narzędziem terroru został „wirus” i najpotężniejsze siły zrobią

wszystko, by trzymać nas – i cały świat - w strachu i iluzji najdłużej jak się da. Na
tym zależy przede wszystkim rządom światowym do zaprowadzenia jak na razie
tajnego „NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATOWEGO”. Jak długo to będzie trwać i
kiedy przebiegnie linia graniczna zależy od nas samych i pozostałych narodów
świata, bo oni posuną się tak daleko, jak im pozwolimy!. Musimy mieć
świadomość, że będą dokręcać „śrubę” i ją luzować. Zmiany będą prowadzić
powoli, by społeczeństwa się do nich przyzwyczaiły. Bądźmy czujni i musimy
być mocni mocą wiary Ojców naszych i wiarą w siebie. Rodaku, tylko człowiek
wolny przeciwstawia się ZŁU i walczy o sprawiedliwość, niewolnicy są posłuszni.
PIASTOWIE będą rządzić – za przyzwoleniem suwerena – samodzielnie, właśnie
z taką wiarą i odpowiedzialnością, tu nad Wisłą i nikt nie ma prawa nam w tym
przeszkadzać.
Podkreślić również należy, że obecna polityka w Polsce opiera się na licytacji
dwóch partii, która oferuje większe wsparcie finansowe obywatelom. Politycy
tych partii (PiS – PO) uważają, że jedynym sposobem na wygranie wyborów jest
obiecanie ludziom więcej pieniędzy z budżetu.
Efekt tej licytacji prowadzi do bankructwa Polski (obecne zadłużenie Skarbu
Państwa sięga do 1,1 biliona zł i rośnie na dobę ok. 732 mln zł). Będąc już u
władzy rządzący stosują rzymską maksymę „chleba i igrzysk”, czyli rzucają
poddanym trochę chleba, a gdy go brakuje organizują ludowi rozrywkę.
Zjednoczona Prawica na obecne czasy realizuje metodę Juliusza Cezara poprzez
„500+ i Martyniuk”. Przedstawiciel obecnego obozu władzy, prezes telewizji
państwowej Jacek Kurski kiedyś powiedział „ciemny lud to kupi”.
To za Kurskiego, na naszą Konwencję Programową w Warszawie nie przybyły
żadne media - choć jest ustawowy obowiązek – przez co społeczeństwo nie jest
poinformowane o istnieniu nowej partii PIAST – JMENiŚ. Dlatego musimy
informować się sami na zasadzie życzeń świątecznych, różnych spotkań itd..
Poniżanie i ignorancja Suwerena – Narodu Polskiego przez poszczególne rządy,
od początku transformacji ustrojowej po dzień dzisiejszy (marzec 2021) można
przytaczać w nieskończoność i jest przerażające.
Oni się z nas śmieją, rozzuchwalają, przyciskają nam „śrubę”, kradną, jedni
bogacą się nadmiernie, a drudzy ubożeją. PIASTOWIE zaprowadzą
„sprawiedliwy podział dóbr” – przedstawiamy to dokładnie w programie.
Społeczeństwo musi wiedzieć, że gdy grabież - złodziejstwo staje się sposobem
luksusowego życia dla grupy ludzi rządzących nami, to na przestrzeni czasu

stworzą oni dla siebie system prawny, który usprawiedliwi ich działania i kodeks
moralny, który będzie jeszcze ją gloryfikował!.
Już mamy dowody: firmy farmaceutyczne nie ponoszą odpowiedzialności za
powikłania poszczepienne Covid-19, w naszym Sejmie próbowano
przeforsować ustawę o braku odpowiedzialności za decyzje urzędnicze, czy
błędy medyczne Covid-19.
Robią z nami co chcą, bo: nie mówimy jednym głosem, wspieramy się o
bzdury, zazdrościmy sobie nawzajem, walczymy między sobą dzieląc się.
Rodacy, musimy działać dokładnie odwrotnie i w jedności powstaniemy,
podzieleni upadniemy.
Polaku!, A CO GORSZE NADAL ICH POPIERASZ , NISZCZĄC SAM SWOJĄ
GODNOŚĆ !.
Powtarzam: jest to niedorzeczne, by ludzie głosowali na swoich „katów”.
Przykre to, ale konieczne, by podkreślić ważność i niebezpieczeństwo jakie
może spotkać cały Naród i Ojczyznę – przy braku zainteresowania polityką, nie
brania udziału w wyborach lub nieświadomego głosowania.
Rodacy czas powstać z KOLAN! Tylko osoby naiwne i nierozsądne mogą
wierzyć, że politycy, którzy przez 30 lat niszczyli gospodarkę narodową i sektor
publiczny, mogą zaproponować coś dobrego. Oni już nigdy niczego nie
naprawią. To dotyczy wszystkich ugrupować, co działają na niekorzyść Polski i
muszą być odrzuceni przez wyborców na śmietnik historii.
Obecna Zjednoczona Prawica zahamowała ubóstwo tysięcy rodzin – to
pozytywne, ale popełniane są błędy strategiczne np. zamyka się kopalnie, a
chce się budować elektrownie atomowe, a sąsiad zachodni robi dokładnie
odwrotnie – likwiduje elektrownie atomowe, a uruchamia nowe kopalnie i
elektrownie węglowe, nadal błędna polityka rolna itd..
Oszustów politycznych należy wymieniać okresowo jak pieluchy, z
wiadomego powodu.
W 2015 r. zgodnie z oczekiwaniem społecznym zarejestrowałem nową partię by
dać wyborcom alternatywę i żeby zjednoczyć wszystkie rozproszone mniejsze
pro narodowe organizacje. Wówczas do wyborów pozostało parę miesięcy i nie
było już możliwości zjednoczenia. Po 2015 r. wielu działaczy zamiast dołączyć
do wspólnego działania z nową organizacją PIASTÓW, to zarejestrowali kolejne
partie. To pokazuje, że tym przywódcom nie zależy na jednoczeniu, tylko
dzieleniu Polaków na czyjeś zlecenie, lub - jak to politycy mówią – chorują na

wodzostwo. PIASTOWIE ostrzegają wyborców, by nie dać się zwieść nowo
powstającym organizacjom politycznym, ich świecidełkom, szumnym
teatralnym wystąpieniom, a tak naprawdę szykującym miejsca dla polityków
upadających partii, bo taka organizacja w przyszłości nie rokuje rzeczywistych
zmian na lepsze.
Inni pseudo politycy wiedząc, że społeczeństwo narzeka na partie, to idą za
ciosem i też mówią, że partie „nie”, bo to oszuści i proponują organizacje
społeczne, manipulując wyborcami, że oni to z dala od polityki, a faktycznie ją
uprawiają i są wybitnymi zadaniowcami do dzielenia i dodatkowego
zniechęcania Polaków do partii. Takie zachowania mącicieli politycznych
utrudnia bardzo zaistnienie uczciwym partiom na rynku politycznym jak np.
PIAST – JMENiŚ.
Jeszcze inni proponują JOW – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, by mogły
startować w wyborach osoby z danego terenu, a nieprzywożone przez partie w
„teczkach”. Wyjaśniamy, że w PIAST – JMENiŚ pełna Demokracja i Zarządy w
terenach będą wystawiać na listy ludzi ze swoich terenów. JOW-y mają plusy,
ale i też minusy - np.: większe szanse mają kandydaci bogaci, następnie osoby
bezpartyjne będą miały różne założenia programowe i zaczną się kłótnie - jatki
w Sejmie, zaczną się regionalne interesy, swary, zwady, itd..
Natomiast partia jak PIAST - JMENiŚ ma określony CEL i program dla całego
kraju i społeczeństwo wie dokładnie co będzie realizowane. Jeśli dana partia nie
spełni oczekiwań danych społeczeństwu – absolutnie nie wolno drugi raz dać
poparcia. To fakt, że posłowie przez oszustwa zniechęcili Polaków do polityki,
ale suweren musi wykazać mądrość, włączyć się do bieżącej polityki, działać
sercem i rozumem, by godnie żyć i zachować Ojczyznę Polskę dla potomnych –
o co walczyli nasi bohaterowie na różnych frontach, przelewając krew.
By ten CEL osiągnąć przedstawiamy społeczeństwu alternatywę polityczną
PIAST – JMENiŚ zachowującą wszystkie atrybuty Polskości, opisane w Genezie
partii, w programie strategicznym i w programie bieżącym do pilnej realizacji.
POWSTAŃ z kolan Polaku, który się rozczarowałeś, który już straciłeś
nadzieję, który przyzwyczaiłeś się do szarości i już nie wierzysz, że można
zbudować coś nowego – masz szansę realizacji swojej przyszłości z PIAST –
JMENiŚ. Rodaku, nie może Cię nie obchodzić twoje jutro, Twój los i los
twoich dzieci i wnuków.
W tym miejscu konieczne jest podkreślenie wskazówek i ostrzeżenie - J. P. II,

patrona PIAST – JMENiŚ : „Jeśli pragniecie Ojczyzny wolnej, pełnej
sprawiedliwości, nie bójcie się WYZWAŃ. Nie bójcie się odważnie mówić o
tym, co boli i co jest niesprawiedliwe. Los Ojczyzny DZIŚ leży w Waszych
rękach, nie JUTRO. Jutro będzie takie, jakie sami sobie utworzycie. Oby to nie
było jutro – bez OJCZYZNY”.
Ojciec św. miał świadomość zagrożeń dla naszej Ojczyzny i dlatego powyższą
mądrością mobilizuje Polaków do działania. Jest Patronem PIAST – JMENiŚ i
wzorem do naśladowania w służbie dla Polski i jako naród Katolicki idźmy
śladami Jego nauczania i powtórzę raz jeszcze: „jeśli dobro narodu uważacie za
politykę, to ja taką politykę będę uprawiał”.
PIAST – JMENiŚ przedstawia Narodowi Polskiemu i Narodom Świata nie drogę
lęku – niepewności – strachu, lecz drogę prawdy – życia - bezpieczeństwa i
MIŁOŚCI!. Dla Polaków jest to organizacja ponadczasowa i gdy pójdziemy drogą
PIASTÓW, to nasza umiłowana Ojczyzna Polska będzie trwać do końca świata i
będzie przykładem dla świata.
Dla społeczeństwa mówimy tak: Polak nigdy się nie poddaje, rzeczy niemożliwe
stają się możliwe, gdy każdy zacznie od siebie, okazując asertywność, szacunek,
miłość do drugiej osoby i wspólną troskę o przyszłość.
Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu znaczenie świadomości politycznej i z
tym związaną powagę sytuacji naszego Narodu i Ojczyzny.
Zapraszamy wszystkich Rodaków do wspólnego działania, bo wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość Polski.
PREZES
PIAST – JMENiŚ
Eugeniusz Maciejewski

