
MOBILIZACJA  NARODU POLSKIEGO                                                                                                   
w PIAST – JMENiŚ 

         Zwracam się do mądrości Polek i Polaków w kraju i rozsianych po świecie, 
by w jedności, wspólnie zapobiec zagrożeniom dla naszej umiłowanej OJCZYZNY 
POLSKI.   My Polacy Jesteśmy dużą kulturowo zorganizowaną grupą, począwszy 
od Piastów. Historia pokazuje, że Polska szarpana jest raz z jednej, raz z drugiej 
strony. 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"/.  Te elity zmieniają tylko szyldy ugrupowań i decydują 
o naszym LOSIE z wiadomym efektem.  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?. Nie możemy pozwolić by nas nieustanie pouczano, poniżano 
i szkalowano, bo jako królewski szczep PIASTOWY swój język mamy. Prawie 38 
milionowy naród Polski nie może pozwolić na zniszczenie swojej godności, 
ponad 1000 letniej kultury, tradycji, wiary, moralności, wyzbycia Suwerenności, 
godząc się na poddaństwo. PIAST – JMENiŚ opiera się głęboko o wierzący lud 
Katolicki, więc zwracamy się z szacunkiem do jego wiary. Problem obecnej 
sytuacji kraju jest przedstawiony w rozdziałach: „Świadomość Polityczna 
Społeczeństwa” i w programach.                                                                                                                 
CZAS NA ZMIANY! PIASTOWIE POKIERUJĄ OJCZYZNĘ NA WŁAŚCIWE TORY!.                                                                                                                  
Uratować POLSKĘ, przeciwstawiając się obecnemu TERROROWI, może TYLKO 
CAŁE SPOŁECZEŃSTWO w JEDNOŚCI z PIAST – JMENiŚ - organizacji budowanej 
oddolnie, nieuwikłanej w afery, zachowującej wszystkie atrybuty POLSKOŚCI – 
opisane w Genezie PIAST – JMENiŚ.                                                                                                                                        
Przedstawiamy społeczeństwu nową jakość w polityce : DROGĘ PRAWDY – 
ŻYCIA - BEZPIECZEŃSTWA - MIŁOŚCI – płynącej z czystego serca, dobrego 
sumienia i wiary nieobłudnej, gdzie człowiek podmiotem, a nie przedmiotem.                                             
Działanie jest proste i następujące:                                                                                                            
I. Jak najszybciej poinformować społeczeństwo o alternatywie PIAST –JMENiŚ.                                                                                                                         
II. W tym samym czasie zakładać struktury w terenie – Koła, Zarządy.                                                
Ad. I. By krajem rządzić suwerennie PIAST - JMENiŚ musi być wspierany przez 
swoje społeczeństwo, a nie jak dotychczas rządzące partie były budowane z 



finansów obcych państw i musiały działać na rzecz ich gospodarek, a 
dowodem jest obecny w Polsce system gospodarki kolonialnej. Doświadczeni 
politycy mówią, by zorganizować partię trzeba mieć grube miliony, co świadczy, 
że byli to działacze za pieniądze, a nie z potrzeby służby dla dobra wspólnego. 
Owszem jakieś pieniądze są potrzebne na materiały propagujące organizację, 
media, na zjazdy organizacyjne itd., ale gdy włączy się społeczeństwo, nie 
będzie problemu. Musimy wspierać się nawzajem, by to była organizacja 
polityczna Polaków, przez Polaków i dla Polaków. Jak dziecko potrzebuje opieki 
rodziców, tak nowa organizacja wymaga wsparcia, wszak to dla wspólnego 
dobra społecznego jest tworzona.                                                                                         
Media ogólnokrajowe są zależne od największych partii i nie przyjeżdżają na 
nasze Konferencje /by nie dać szansy rozwoju konkurencji i żeby nie była w 
przyszłości dla nich zagrożeniem/, choć mają prawny obowiązek. W tej sytuacji, 
by osiągnąć CEL NARODOWY konieczne jest zaangażowanie społeczeństwa, 
informując się nawzajem tzw. pocztą pantoflową, telefon, internet, spotkania, 
itp., – co nie generuje większych kosztów. Inni mogą dać ogłoszenie do 
mediów, czy wpłacić parę zł. na konto podane na naszej stronie.                       
Ad. II.  Z takim entuzjazmem i radością jak podczas Marszu Niepodległości i 
czasów Solidarności budujmy struktury PIAST – JMENiŚ, każdy w swoim rejonie. 
Budowę struktur zaczynamy oddolnie, czyli to będą nasze fundamenty – jak na 
solidny dom Polaków przystało.   Instrukcja tworzenia struktur i gotowe 
dokumenty są do pobrania za darmo na naszej stronie w zakładce Dokumenty.                                                                                                                                      
Najważniejsza informacja dla organizujących struktury: Zarządy Powiatowe 
będą wystawiać na listach wyborczych kandydatów wyłącznie ze swojego 
rejonu. Zarząd Krajowy nikomu nie przywiezie kandydata w „teczce”, czyli pełna 
demokracja, bo gdy nie ma demokracji w organizacji, to taka organizacja nie 
gwarantuje demokracji w kraju. „dziś nam potrzeba nade wszystko ludzi 
sumienia” – św. J.P II. Tacy ludzie to ziarno tej ziemi i wsiane w organizację 
PIAST – JMENiŚ wyda plon obfity. Polko, Polaku wykorzystajmy walory 
demokracji /póki jeszcze mamy, bo później zostanie „podziemie”/ i budujmy we 
własnym zakresie, swoją alternatywę PIAST - JMENiŚ, by mieć decydujący 
wpływ na rozwój Polski, a nam żyło się bezpiecznie i godnie. PIASTOWIE 
ZAPRASZAJĄ DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA WSZYSTKICH OBYWATELI POLSKI!.                                                                                                                                   
PREZES                                                                                                                                                            
PIAST - JMENiŚ                                                                                                                                      
Eugeniusz Maciejewski                                                                                                                                                                                                                     


