
 

                                         GENEZA PIAST – JMENiŚ   

                                                                                                                    
Pierwsza nazwa partii brzmiała: PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, 
skrót PIAST – JMEN i zaczęła się od 2014 r. U podstaw powołania nowego, 
oddolnego ugrupowania politycznego była pogrążająca się destrukcja 
gospodarcza, społeczna, liczne afery korupcyjne pod władzą Koalicji PO - PSL i 
niekończące się żenujące kłótnie z opozycją w Sejmie - poniżające Polaków i 
Polskę na arenie międzynarodowej. Biorąc udział w strajkach rolniczych Poznań 
– Konin – Warszawa, jako Przewodniczący ZZR „Ojczyzna” pow. Turek, 
zauważyłem, że to nic nie daje, że sprawy strategiczne załatwia się w Sejmie, a 
nie na ulicach.  W czasie strajków i podczas rozmów z wyborcami padały 
określenia „nie ma na kogo głosować” i było mocne oczekiwanie społeczne na  
nową partię w przestrzeni politycznej.  Czarę goryczy przelały moje osobiste 
doznania, gdy odwoziłem córkę na lotnisko w Poznaniu i widząc jak kwiat 
Polskiej młodzieży unosi się samolotem w powietrzu za pracą, a wśród nich 
moje dziecko, serce załomotało, a oczy miałem mokre aż do Turku.  Biorąc pod 
uwagę przedstawione fakty, wychodząc naprzeciw Ojczyźnie i oczekiwaniom 
społecznym, postanowiłem zorganizować i zarejestrować nową od podstaw 
alternatywę polityczną, by zjednoczyć Polaków i wspólnie pracować dla dobra 
Polski, a tym samym każdy dla dobra własnego. Partia PIAST - JMEN została 
założona 24 kwietnia 2015 r., a zarejestrowana 31 sierpnia 2015 r. w Sądzie 
Okręgowym Warszawa. Już jej nazwa prezentuje tożsamość narodową 
Polaków, bo PIAST = POLAK, to nasza historia, tradycja, kultura, wartości  
chrześcijańskie  – za przyczyną Piastów przyjęte. 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 
zjednoczyć wszystkich. Historycznie ujmując jesteśmy potomkami PIASTÓW i 
gdziekolwiek padnie określenie PIAST – myśl Polak – Polska. PIAST ma również 
duże znaczenie społeczne, a zwłaszcza dla młodzieży Polskiej, by nie czuli się 
gorsi od rówieśników z zachodu, gdyż jesteśmy królewskim szczepem 
Piastowym. Przypomina nam wszystkim o tym patriotyczna pieśń Marii 
Konopnickiej ROTA - która notabene jest naszym hymnem. PIASTOWIE poprzez 
nazwę organizacji politycznej przypominają i akcentują nasze wartości, bo gdy 



odrzucimy szacunek i pamięć do przeszłości, do moralności, to nie zbudujemy  
spokojnej przyszłości !.                                                                                                                        
Drugi człon nazwy Jedność Myśli Europejskich Narodów, skrót JMEN – wyraża 
współczesność i nakreśla przyszłość, to nowoczesność i kreatywność. Ta część 
nazwy mówi wprost o Jedności - głównie jako jedności naszego narodu, której 
tak bardzo nam dziś potrzeba i jednocześnie akcentujemy Jedność w myśleniu 
państw Europy jako UE suwerennych Ojczyzn, zachowujących równocześnie 
swoją różnorodność, bo w tym tkwi piękno i rozwój.  W tej Jedności myślenia 
jest również zachowanie Chrześcijańskiej wartości Europy.  

 Po rejestracji partii na pierwszą konferencję prasową w Turku (zgodnie z 
siedzibą Zarządu Krajowego), jak i na pierwszą Konwencję Programową 
kwiecień 2019 r. w Warszawie, pomimo zaproszeń i ustawowego obowiązku nie 
przybyły media – zarządzane przez Jacka Kurskiego. Stąd społeczeństwo Polski 
nie ma informacji o istnieniu PIAST – JMEN, jak to miało miejsce w przypadku 
„Wiosny Biedronia”, gdzie w jednym dniu wiedziała cała Polska, czy obecnie w 
przypadku zamiarów Szymona Hołowni. A przecież ustawa o partiach 
politycznych nakazuje równe traktowanie wszystkich partii politycznych- tak 
wygląda pluralizm medialny w Polsce oraz prawo i sprawiedliwość.   

Obecna niepewność polityczna w kraju i na świecie potwierdza, że nadal jest 
silne zapotrzebowanie społeczne na nową pro narodową partię polityczną.  
Dlatego jesienią 2020 r. podjęto decyzję, by uaktywnić propagowanie 
organizacji PIAST – JMEN, która spełnia społeczne oczekiwania. Wydarzenia 
światowe i płynące z tym zagrożenia muszą Polakom i poszczególnym narodom 
uświadamiać znaczenie DOBRA wspólnego, jakim jest: wolność, Suwerenność i 
pokój światowy - co przywróciło naszą uwagę do pierwotnie zakładanej nazwy 
partii PIAST – JMENiŚ, gdzie właśnie było przewidziane to myślenie. Analizując 
sytuację doszliśmy do wniosku, że drugi człon uzupełnionej nazwy jest 
wartością ponadczasową i pięknie komponuje się do obecnych, jak i przyszłych 
czasów wszystkich narodów, a tym samym w pełni zasługuje na zastosowanie.                                                                                                                                            
Dlatego w dniu 12.12.2020 r. – zgodnie z pierwotną myślą założyciela partii – 
Eugeniusza Maciejewskiego, uzupełniono drugi człon nazwy dodając „i Świata” 
gdzie obecna nazwa brzmi: PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i 
Świata, skrót: PIAST – JMENiŚ. W uzupełnionej nazwie PIASTOWIE objęli 
wspólnym myśleniem również – „świat”, w zakresie wolności, Suwerenności i 



pokoju, czyli:  jedność myślenia  Europejskich narodów  i świata, że każdy 
naród ma prawo do swoich wartości, do wolności, Suwerenności, pokoju 
wewnętrznego jak i pokoju światowego - by ludzkość Europy i świata  mogła 
żyć w pokoju i zrzeszać się jako suwerenne ojczyzny.  Ogólnie mówiąc,   
PIASTOWIE są za wartościami, wolnością, suwerennością i pokojem w kraju, 
Europie i na świecie. W JMENiŚ zawarta jest również wartość Duchowa, która 
będzie nas prowadzić drogą prawdy i życia!  By umocnić PIASTÓW w służbie 
społecznej, organizację zawierzono podczas intronizacji - Jezusowi Chrystusowi 
Królowi Wszechświata dnia 21 listopada 2016 w Kościele NSPJ w Turku.        
PIAST – JMENiŚ opiera się głęboko o wierzący lud, więc zwracamy się z 
szacunkiem do jego wiary - tym bardziej, jako PIASTOWIE.                                                                                              
Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji nazwy partii dochodzimy do 
fundamentalnej konkluzji, że PIAST - JMENiŚ określa POLSKOŚĆ, kierunek 
polityki wewnętrznej jak i zagranicznej, PIAST jednoczy Polaków z automatu, 
a druga część nazwy JMENiŚ tą jedność potęguje, bo mówi wprost o Jedności, 
której tak bardzo nam dziś potrzeba – dając niepodważalną alternatywę dla 
wszystkich Polaków i jest wzorem dla Europy oraz świata.                              
Uchwałę o uzupełnieniu nazwy partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich 
Narodów i Świata, skrót: PIAST - JMENiŚ w dniu 19 stycznia 2021 r. przesłano 
do Sądu Okręgowego w Warszawie z Wnioskiem o dokonanie stosownych 
zapisów w rejestrze partii politycznych, co zostało spełnione Postanowieniem 
Sądu z dnia 25 marca 2021 roku.                                                                                                                                                                                                                            
Na podkreślenie zasługuje również to, że nasze MOTTO zawiera wartości Ojców 
naszych walczących o wolność Ojczyzny Polski: Bóg – Honor - Ojczyzna. 
Świętem PIAST – JMENiŚ jest 13 maj, dzień ocalenia JP II i Objawień w Fatimie, 
więc naszym Patronem jest MB Fatimska i Św. JP II. Hymnem – jak już 
wspomniałem – jest ROTA. Nazwa PIAST - JMENiŚ nawiązuje do święta 
państwowego ustanowionego na dzień 14 kwietnia, upamiętniającego Chrzest 
Polski - za przyczyną PIASTÓW przyjęty w 966 r. W działaniu odwołujemy się do 
bohaterów narodowych jak: Św. Jan Paweł II, Roman Dmowski, Ignacy 
Paderewski, Wincenty Witos, Hipolit Cegielski, Józef Piłsudski, Wojciech 
Korfanty itd. .                                                                                                                   
Powyższe wartości potwierdzają, że organizacja polityczna PIAST – JMENiŚ  
zawiera wszystkie atrybuty Polskości.                                                                                      
PIAST – JMENiŚ powstał, by czynić DOBRO, by prowadzić politykę 



sprawiedliwości społecznej i rozwoju gospodarczego, zachować wartości, 
wolność, suwerenność i pokój oraz być wzorem dla Europy i świata. 
PIASTOWIE będą podejmować decyzje suwerenne, tu nad Wisłą, bez dyktatu 
jakichkolwiek sił zewnętrznych.                                                                                                        
PIAST – JMENiŚ wskazuje Narodowi Polskiemu i Narodom Świata nie drogę lęku 
– niepewności – strachu, lecz drogę prawdy – życia - bezpieczeństwa i 
MIŁOŚCI.     PIASTOWIE skończą z ideologią zła - upodlania człowieka przez 
człowieka, a rozpoczną cywilizację MIŁOŚCI płynącej z czystego serca, dobrego 
sumienia i wiary nieobłudnej, GDZIE CZŁOWIEK MA BYĆ PRZYJACIELEM 
CZŁOWIEKA i wtedy na świecie zapanuje POKÓJ!                                                                                                  
PIAST – JMENiŚ TO ZIARNO, KTÓRE WYDA WSPANIAŁY OWOC!                                                                                                                          
A więc przedstawiamy NARODOWI POLSKIEMU kreatywną alternatywę 
polityczną, by rozwijać Ojczyznę, zachować wartości i mieć godne życie – 
wolność – suwerenność – pokój.    

Z A P R A S Z A M Y!!!                                                                       

PREZES 
PIAST – JMENiŚ 
Eugeniusz Maciejewski  
 


