
P R O G R A M                                                                           
STRATEGICZNY DLA POLSKI 

PIAST - JMENiŚ 

 

I OJCZYZNA: 

   1- SUWERENNA – zrzeszona w UE. Czyli UE suwerennych ojczyzn. W 
przypadku nacisku na wyzbycie się Suwerenności na rzecz jednego rządu w 
Brukseli, PIASTOWIE mówią stanowcze NIE i zarządzą referendum o wyjściu 
z UE. Nie możemy splamić krwi naszych Ojców, przelanej za suwerenną 
Polskę. Naród Polski, narody Europy i narody świata, mają prawo do 
samostanowienia. PIASTOWIE będą stosować decyzje suwerenne, tu nad  
Wisłą, bez dyktatu sił zewnętrznych. OD NAS SAMYCH – SUWERENA -  
ZALEŻY, CZY OCALIMY SUWERENNOŚĆ. 

   2 - WOLNA – od wszelkich nacisków, bo tylko WOLNY człowiek jest 
radosny i szczęśliwy. „WOLNOŚĆ jest tylko wówczas, gdy NARÓD tworzy 
JEDNOŚĆ, a lud w nim żyjący czuje się włodarzem, a nie zaś niewolnikiem 
garstki opętanych” – św. J. P. II.  Wolność słowa i wyznania, wolność 
gospodarcza.  Czasy kolonialne w świecie i w Europie bezpowrotnie minęły. Nastały 
czasy współpracy. Jesteśmy razem w UE, NATO, ONZ i innych organizacjach. Jak 
wyobrażacie sobie Panowie w Brukseli dalsze działania wobec Polski?. Odczucia 
Polaków są niepokojące, że przeszliśmy z deszczu „Moskiewskiego” pod rynnę 
„Brukselską”. 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 wolną współpracę. 

   3 – POKOJOWA – Polsce nie są potrzebne wojny, wojenki, bitwy, walka, a 
solidarność, jedność do bycia krajem i ludem praworządnym, pozbawionym 
mściwości, a sercem pełnym wyrozumiałości i miłości bliźniego.  Każdy naród Europy 
i świata ma prawo do pokoju wewnętrznego i zewnętrznego, czyli światowego..Jako 
Słowianie jesteśmy narodem za pokojem, co świadczy, że nacjonalizm Polski nie 
tuczył się nigdy ludzką krwią i łzami. PIAST – JMENiŚ będzie współpracował ze 
wszystkimi sąsiadami w tym z Rosją i dalszymi narodami w pokoju. Rozpoczniemy 
cywilizację MIŁOŚCI płynącej z czystego serca, dobrego sumienia i wiary 
nieobłudnej, GDZIE CZŁOWIEK MA BYĆ PRZJACIELEM 
CZŁOWIEKA i wtedy na świecie zapanuje POKÓJ!                                                                                     
Rolą Polski – Polaków, tak jak wszystkich ludów i narodów świata jest 
roznoszenie światła pokoju, rozmontowywanie murów, budowanie wolności w 
oparciu o Boskie wartości – Dekalog.                                                                                            



OJCZYZNĘ stanowi: ziemia, naród, wartości, szkoła, gospodarka.                      
– ziemia i Ojczyzna to matka, a matki się nie sprzedaje, ziemia w rękach 
Polskiego rolnika, obcokrajowcy dzierżawa na określony czas.                                                                                                  
– naród jest rodziną rodzin, a państwo ma obowiązek zapewnić im godne życie.  
– wartości to duch narodu oparty na chrześcijaństwie, to wiara w siebie, wiara w 
sukces.                                                                                                                        
– szkoła to mądrość społeczna, taka będzie Rzeczpospolita, jak jej młodzieży 
chowanie.                                                                                                                      
– gospodarka rodzima, wolnorynkowa, prywatna, spółdzielczość, to gwarancja 
poprawy bytu społeczeństwa. 

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”.  

I I SPOŁECZEŃSTWO: 

1. CZŁOWIEK – podmiotem, nie przedmiotem. Dzisiaj potrzeba 
gruntownych zmian, by pogrzebać wartość pieniądza, zaś na wyżyny 
szacunku ludzkiego wynieść wartość człowieka!.  Nigdy człowiek 
przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem. Człowiek jest 
radosny i szczęśliwy, gdy czuje, że jest wolny, suwerenny, bezpieczny i zdrowy. 
W życiu codziennym potrzebuje dwóch wartości: fizycznej, czyli materialnej, 
gdzie spełnia się, jako wolny suwerenny człowiek i duchowej, czyli wiary, gdzie 
ma prawnie zapewnioną wolność sumienia i wyznania. Dziś potrzeba nam 
właśnie światła wiary i światła rozumu. Człowieczeństwo to jego wnętrze, siła, 
skupienie, miłość, prawda. wolność, tolerancja, uczciwość, szacunek do 
milczenia, rozważania itd..                                                                                           
Obecnie NORMALNOŚĆ życia człowieka w Polsce, jak i na świecie została 
zachwiana STRACHEM przed nadmiernie nadmuchaną „pandemią” Covid-19 
przez WHO i poszczególne rządy, gdzie zerwano więzi międzyludzkie i 
międzypokoleniowe. Oderwano rodziców od dzieci, chorych od lekarzy, 
wiernych od pasterzy. Zdemolowano nam życie na wskroś.                                
Człowiek, jako istota wolna musi twardo stąpać po ziemi wyprostowany, nie 
bać się wyzwań, domagać swoich praw i wspólnie z innymi zwalczać ZŁO, by 
nie został niewolnikiem drugich. Przedstawiamy społeczeństwu gotową iskrę, 



by rozniecić „ogień” - czyli informacje o nowej alternatywie PIAST – JMENiŚ do 
wszystkich domów, by każdy miał udział w kreowaniu swojej przyszłości, a 
wówczas osiągniemy SUKCES.  

2. RODZINA – to żona, mąż i ich dzieci, to podstawowa komórka 
społeczna. Silna rodzina w Polsce i Europie Ojczyzn. Rodzina to dar 
życia, miłość, ciepło domowe, bezpieczeństwo, wychowanie, kultura, 
tradycje, wartości. PIASTOWIE będą rządzić jak ojciec i matka i będą się 
troszczyć o swoich obywateli jak o rodzinę, bo rodzina, a Ojczyzna różnią się 
tylko wielkością. Miłość i jedność rodzinna to moc dająca siłę do czynienia 
dobra wspólnego, a tym samym do osiągnięcia sukcesu na wszystkich 
poziomach życia. 

3. WARTOŚCI – europejskiej kultury łacińskiej - Kościoła Katolickiego  
za przyczyną PIASTÓW przyjętej. Kontynuować tradycje Ojców naszych. 
Wyciągać i stosować WNIOSKI z historii. Dziś wobec narodu Polskiego 
stosowana jest sztuka wojny polegająca na zniszczeniu naszych zasad 
moralnych, religii, kultury i tradycji. Kiedy kraj jest osłabiony 
ekonomicznie i zdemoralizowany, to można go przejąć bez jednego 
wystrzału – to ogromne dla nas niebezpieczeństwo i musimy się temu 
zdecydowanie przeciwstawić w jedności z PIASTAMI.   
Kierunkowskazem życia dla młodych: Katechizm Polskiego Dziecka, a 
dla dorosłych Dekalog. Zgodnie z istniejącymi przepisami zapewniamy 
wolność sumienia i wyznania. Nie będzie dofinansowania żadnych 
wyznań. Natomiast będą dofinansowane remonty zabytkowych obiektów 
sakralnych - jako Dziedzictwo Narodowe.  

4. Aborcja – Naród, który nie chroni życia poczętego jest narodem bez 
przyszłości!!! Dotychczasowa – kompromisowa – ustawa aborcyjna była 
optymalna i akceptowana przez większość społeczeństwa – tak powinno 
pozostać. PIASTOWIE za ochroną życia poczętego w każdym przypadku, tylko 
w trzech tragicznych sytuacjach dla kobiety - zagrożenie życia matki i dziecka 
oraz ciąża niechciana - powinna być zachowana jej suwerenna decyzja wraz z 
lekarzem. Państwo powinno maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w 
trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko aborcji, 
eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.  

5. LGBT - Skrótowiec LGBT odnosi się do: lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i transpłciowych. Osoby homoseksualne nie należy 
dyskryminować, poniżać, ale  i nie należy tego faktu rozgłaszać publicznie. 



Czyli tolerancja TAK, afirmacja NIE.  Związki osób tej samej płci są niezgodne 
z prawem natury, więc nie popieramy takich regulacji. Tym bardziej 
wykluczona jest adopcja dzieci przez pary tej samej płci. Osobom tym należy 
ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez inne akty prawne.  

 

III OŚWIATA – taka przyszłość narodu, jakie młodzieży chowanie! Wychowanie 
młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny, ma wielkie znaczenie dla 
przyszłości narodu Polskiego. Nie można, bowiem służyć dobrze narodowi nie 
znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi 
otwartych na świat, ale kochających swój rodzimy kraj!.  Wiedza i dzieje ukryte 
są w naszych Polskich słowach. Poszanowanie naszego języka polskiego – 
słowiańskiego jest jedną z form miłości do naszych tradycji i jest równocześnie 
dbaniem o przetrwanie wiedzy zawartej w słowach – a wszystko to dla dalszych 
pokoleń. PIASTOWIE zaprzestaną upowszechniania słów z języków obcych. Np. 
anglicyzacja naszych dzieci i naszego życia, to jest największa zbrodnia od 
wieków na naszych słowiańskich narodach.                 Naród, który traci 
pamięć o swoim DZIEDZICTWIE przestaje być Narodem. 
Zaczynając od dzieci w przedszkolu, muszą poznawać Katechizm dziecka 
Polskiego, młodzież musi wpoić w serca na lekcjach religii Dekalog – 
fundament skalny kultury łacińskiej – chrześcijańskiej, w którym zawarty 
jest nie tylko szacunek do wiary, ale cały kierunkowskaz drogi życiowej 
człowieka. Dekalog to przekaz zrozumiały, prosty, w którym 
zawarta jest doskonałość! Uczy młodego człowieka również 
prawa rodzinnego, cywilnego i karnego – kształtując jego 
osobowość, psychikę na całe życie. Nauczanie Polskiej kultury, tradycji, 
wartości i prawdy historycznej ma ogromne znaczenie dla istnienia Polski, w 
dobie narzucania zgubnej ideologii GENDER i szerzącego się w świecie 
antypolonizmu. Polacy są zdolnym narodem, kreatywnym, osiągając postęp 
techniczny, nowe wynalazki – gdzie PIAST- JMENiŚ stworzy warunki do rozwoju 
Polskiej myśli technicznej i bezwzględnego stosowania w gospodarce dla dobra 
wspólnego. Zapewne inteligencja Polski ma świadomość, że płyniemy na tym 
samym statku i gdy obierzemy, jako naród zgubny kurs, podzielimy LOS 
Titanica. Zapraszamy inteligencję Polski do działania w jedności z PIASTAMI. 

IV GOSPODARKA – musi pracować dla wszystkich, a nie dla wybranych! 
Czas zacząć politykę gospodarczą dla społeczeństwa Polskiego, a nie dla 
korporacji.  Naród zdobywa majątek z rodzimej produkcji w zakładach - 
fabrykach, na polach, z zasobów geologicznych, z własnych banków, z handlu i 
z postępu!.  W wyniku przemian ustrojowych dziś mamy system gospodarki 
kolonialnej i większość zysków ucieka nam na zachód. Teraz musi być wysiłek 
całego narodu, by odbudować wszelkie marki Polskie.  PIASTOWIE idą drogą 



wskazaną przez JP II, że po upadku komunizmu, nie może być jedyną 
alternatywą kapitalizm.  Będziemy stosować i modyfikować dobre rozwiązania 
z różnych ustrojów, gdzie na pierwszym miejscu musi być zawsze dobro 
człowieka - w myśl kolejnych wskazań „wszystko badajcie, a co szlachetne 
zachowujcie”. W całokształcie działań będziemy opierać się o wartości 
Dekalogu tj. nie kradnij, nie oszukuj itd.. Musi być przestrzegane hasło: 
„uczciwą pracą ludzie się bogacą”.                                                                                      
Rozwój gospodarczy będziemy prowadzić o nowoczesną myśl ekonomiczną tj. 
o cztery filary:                                                                                                          
1. Działy strategiczne i banki w zasobach Skarbu Państwa.                                        
2. Działalność prywatna.                                                                                              
3. Polska Spółdzielczość.                                                                                             
4. Rolnictwo.                                                                                                                                                                 
- Zakłady strategiczne w kooperacji z prywatną działalnością gospodarczą i 
spółdzielczą będą motorem napędowym rozwoju kraju.                                               
- Gospodarka będzie oparta na rodzimych surowcach: węgiel itd. do ostatniego 
kilograma z zastosowaniem technik sprzyjających środowisku.                                      
- Zastosujemy jednakowe traktowanie dla podmiotów zagranicznych, a 
krajowych.                                                                                                                          
- Bezwzględny rozwój lekkiego przemysłu spożywczego.                                              
– Przemysł zbrojeniowy na potrzeby Polskiej armii.                                               
- Fabryki produkujące tani, drobny sprzęt rolniczy – na wzór Ursusa itd..                      
- Utworzyć, sieć nowych Polskich banków.                                                                   
- Kredyty nisko procentowe dla budujących nowe zakłady.                                         
- Koniecznie musimy uwolnić Polską złotówkę zmieniając art. 220 & 2 
Konstytucji. Wówczas Polskie państwo będzie wreszcie mogło zarabiać na 
kredytowaniu własnej gospodarki i swoich własnych obywateli, a Budżet 
Państwa będzie otrzymywać te dochody, które teraz są wyprowadzane za 
granicę.  NBP podporządkować Sejmowi.                                                                   
- Obecne zadłużenie Skarbu Państwa sięga do 1,1 biliona zł i rośnie na dobę ok. 
732 mln zł. Więc konieczna jest restrukturyzacja długów – negocjacje z 
wierzycielami, by zacząć spłacać dług bez procentowych odsetek.                             
To konieczne, by uchronić naród przed bankructwem.                                                                                                                                       
- Zastosujemy nowoczesne rozwiązania tworząc Giełdy dla Start-Apów.                           
- Całkowita informatyzacja i cyberdemokratyzacja wszystkich działów Polskiej 
gospodarki, nowe otwarcie dla wiedzy, innowacji, myślenia.                                                                                                                                                                                                                         
- Narodowa platforma cyfrowa, własne zasoby informatyczne.                                    
- Rozpowszechniać patriotyzm gospodarczy i kupując polskie produkty szybciej 
rozwiniemy własną gospodarkę.                                                                                      
- Promocja Polskich marek na świecie i rozwój handlu zagranicznego.  

V ROLNICTWO – to koło zamachowe całej gospodarki. Ziemia to terytorium 
kraju, ziemia żywi, ziemia to matka, a matki się nie oszukuje i nigdy nie 



sprzedaje w obce ręce, więc ziemia we władaniu Polskich rolników, a 
obcokrajowcy dzierżawa. W rolnictwie jest miejsce dla dużych, średnich i 
małych rodzinnych gospodarstw. Małe rodzinne gospodarstwa to były perły 
Polskiego rolnictwa produkujące zdrową żywność, które w większości zostały 
zlikwidowane, przez „zbrodniczą” politykę rolną. Dziś większość zagród 
rolnych świeci pustkami – brak produkcji. Przez co bezpieczeństwo 
żywnościowe pod względem, jakości i ilości zostało mocno zachwiane.  W to 
miejsce są tworzone hodowle wielotysięczne z zastosowaniem pasz GMO i 
chemii – i za parę lat będziemy jeść „trociny” jak na zachodzie. Natomiast nasze 
zdrowe rośliny są kierowane do biogazowni na energię, gdzie Polska węglem 
stoi.  To absurd władz, to jakiś koszmar, to paranoja!. Najgroźniejsze na 
przyszłość jest to, że wraz z zanikiem małych rodzinnych gospodarstw, zanika 
przywiązanie do ziemi, kultura i tradycje rodzinne, wymiana pokoleniowa, a 
wraz z tym zanika wiara, która tak bardzo jest dziś ze wszystkich stron 
atakowana. Jeszcze jedna ciekawostka, na protestach rolnicy zastanawiają się, 
dlaczego ich tak mało, odpowiedź: bo właśnie tysięcy rolników już nie ma! 
Obecne rolnictwo ma problemy z opłacalnością produkcji i ze zbytem swoich 
płodów. Rolnikowi zaleca się produkować – przetwarzać – sprzedawać. Nie 
tędy droga. Na szczęście są PIASTOWIE, a PIASTOWIE to „Witosy” i wiedzą 
jak właściwie zadbać o losy Polskiej Wsi. Rolnik ma produkować, a 
przetwarzaniem i zbytem ma się zająć Spółdzielczość lub prywatne działalności.  
A więc rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w formie Spółdzielczości lub 
prywatnie – przetwarzające wyłącznie surowce Polskiego rolnika.             
Sklepy wielko powierzchniowe, co najmniej 60% w sprzedaży artykuły rolne 
Polskiego pochodzenia, to samo w zakładach przetwórczych zagranicznych. 
Zwierzęta mają służyć człowiekowi z zachowaniem humanitarnych warunków, 
dlatego nie będziemy likwidować wszelkiej produkcji przynoszącej dochód dla 
Budżetu Państwa. PIASTOWIE nie przedłużą umowy na sprowadzanie 
roślin GMO. Przywrócić produkcję w zagrodach, promocja żywności w świecie 
i eksport. Jednakowe dopłaty w rolnictwie w całej Unii Europejskiej. Zbiorniki 
wodne i retencja wody – konieczność w dobie susz.                                                                             

VI  ZDROWIE – zdrowie fizyczne i moralne społeczeństwa to jeden z 
największych skarbów narodu !. Najpierw „wyleczyć” służbę zdrowia z 
mafijnych rozwiązań systemowych, by następnie mogła skutecznie leczyć 
pacjentów. Zdrowa żywność – zdrowe społeczeństwo!. PIASTOWIE nie 
przedłużą umów na sprowadzanie roślin GMO do Polski. Ekologia, mniej chemii 
w rolnictwie i przetwórstwie żywności, a więcej naturalnych rozwiązań – dla 
zdrowia. Niewybaczalnym błędem sprawujących władzę była likwidacja 
małych gospodarstw rolnych produkujących zdrową żywność!. Ergonomia 
pracy, odpoczynek. Nasze wartości wiary– dziś niszczone, a jak ważne dla 



psychiki zwłaszcza młodego pokolenia. Gdy ludzie zaczynają nie wierzyć w Boga 
zaczynają wierzyć we wszystko. Następuje chaos myślenia, człowiek 
współczesny zatraca zmysł metafizyczny - co odbija się na zdrowiu 
psychicznym.                                                                                                           
Szkodliwe szczepionki, technologia 5G, glifosat, GMO, elektrosmog, nadmierna 
chemizacja, opakowania wchodzące w reakcję z żywnością – to zwiększa 
zachorowalność na: raka, białaczkę, serce, choroby układu trawiennego, 
problemy neurologiczne, bezpłodność i inne. Niepewność ekonomiczna 
utrzymania rodzin, rozerwane rodziny – mąż pracujący za granicą - dzieci bez 
ojca - wywołujące niepewność, nerwowość, zachwianie psychiki.                                                                                                                                    
Na dodatek nadmuchana „pandemia” Covid-19 wywołuje u ludzi STRACH,  
zerwano więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe. Oderwano rodziców od 
dzieci, chorych od lekarzy, wiernych od pasterzy. Zdemolowano nam życie na 
wskroś, co odbija się ujemnie na zdrowiu psychicznym. Dłużej noszone 
maseczki powodują trucie się własnym oddechem oraz następuje 
niedotlenienie mózgu, spadek naturalnej odporności, a w konsekwencji będzie 
to przyczyną wielu chorób i skłonności do szybszych zachorowań na kolejne 
wirusy.    Wobec powyższego PASTOWIE zastosują rozwiązania likwidujące 
przyczyny chorób, profilaktyka zdrowotna, naturalne metody leczenia, 
zdrowa żywność, dbanie o naturalną odporność człowieka, stosować 
nowoczesne urządzenia diagnostyczne, zapewnić środki finansowe w 
wysokości 7,5 % z Budżetu Państwa – wówczas służba zdrowia spełni 
oczekiwania społeczne. PIASTOWIE przeciwni segregacji sanitarnej Polaków 
dot. Covid-19 – dobrowolność szczepień nie może iść w parze z 
uprzywilejowaniem osób zaszczepionych, bo w takim przypadku jest to ukryty 
przymus.                                                                                            

 VII BEZPIECZEŃSTWO –to armia gwarantująca obronę Polskich granic, to 
również zasób materialny narodu, dobra dyplomacja oraz siła moralna 
społeczeństwa. W dyplomacji muszą pracować osoby sprawdzone, do co 
najmniej 5 pokolenia.  Co prawda dziś nie ma wojny zbrojnej – frontowej, ale 
jest wojna ekonomiczna i na tym odcinku daliśmy, jako naród „ciała”, a 
dowodem jest system gospodarki KOLONIALNEJ. Teraz stosowana jest wobec 
Polski, od wieków znana, sztuka wojny –strategia pokonania przeciwnika, 
poprzez zniszczenie zasad moralnych, religii, kultury i tradycji. Jesteśmy 
przyparci do muru - to ogromne zagrożenie i cały NARÓD w JEDNOŚCI z 
PIAST – JMENiŚ musi się temu przeciwstawić. Na szczęście POLAK NIGDY 



SIĘ NIE PODDAJE!.  Każdy Polak musi odbyć ZSW, co najmniej pół roczną, 
by zapoznać się z bronią itd.. Nie nadmiernych zbrojeń nam trzeba, lecz pracy i 
chleba.  Pokojowe misje zagraniczne WP za zgodą Sejmu i tylko na prośbę 
danego państwa, pokrywającego w pełni koszty pobytu. Zapraszanie obcych 
do kraju to zawsze ryzyko i trzeba go unikać, bo możni cudzoziemcy mogą z 
naszych sojuszników i pomocników zmienić się z czasem w naszych wrogów i 
okupantów – to już w historii przerabialiśmy. Obietnice bez siły nie mają 
wartości i nie są gwarancją bezpieczeństwa. Obce wojska na Polskim 
terytorium w czasie pokoju zawsze powinny być okazją raczej do zadumy nad 
słabością i zależnością od innych, niż do radości. Dlatego wojska obce tylko na 
czas ćwiczeń w ramach zawartych sojuszy. Zgodnie z drugą częścią nazwy 
partii PIASTOWIE za pokojem wewnętrznym, w Europie i na świecie. 
Odrzucamy retorykę wrogości i eskalacji wzajemnych nieporozumień. Dlatego 
w pierwszej kolejności dialog ze wszystkimi sąsiadami, w tym z Rosją, bo 
wielki czas, by panowała zgoda wśród narodów słowiańskich.                                  
W cywilizowanym 21 wieku, czas przerwać brutalność życia, wszelkie 
zamachy, wojny, wszelkie ZŁO.  PIASTOWIE będą propagować cywilizację 
MIŁOŚCI, wzajemnego szacunku, jedności i pokojowej współpracy 
gospodarczej. To paranoja, żeby ciężko wypracowane zyski poszczególne 
narody kierowały na zbrojenia, a później te zbrojenia przeciwko ludzkości, 
powodując utratę życia, ból i cierpienia.  PISTOWIE wprowadzą do ustawy o 
powszechnym obowiązku Obrony zapis, że w czasie wojny „każdy rząd na 
front”. Takie prawo powinny mieć wszystkie narody świata i szybko skończą się 
WOJNY!. W tym miejscu PIAST – JMENiŚ zwraca się do społeczeństw Europy 
i świata, by zdecydowanie wpływać na swoich przywódców w kierunku 
pokojowego współistnienia.  Bezpieczeństwo wewnętrzne – to sprawna Policja i 
inne służby stojące na straży przestrzegania prawa, a nie na zalecenia polityków.  
Dobrze działająca Prokuratura i Sądy wydające sprawiedliwe wyroki.  

VIII SPRAWIEDLIWOŚĆ – Polska musi być prawa i sprawiedliwa. Musi być 
zrealizowane hasło Solidarności z czasu stanu wojennego napisane na murze 
Sądu Kaliskiego: „ PRZYWRÓCIĆ GODNOŚĆ PRAWU”.  Sądy wolne od 
polityków, a sprawiedliwe dla obywateli.    Prawo ma być tworzone NA 
POKOLENIA, a nie na kolanie i nocą. Po nowelizacji Konstytucji – jasne, 
czytelne prawo napisane od nowa, bo dziś w gąszczu przepisów gubi się, 
nawet cały sektor prawniczy. W Polsce zbyt wielu sędziów tj. na 100 tys. 
mieszkańców 26 sędziów, a we Francji na 100 tys. mieszkańców 10 sędziów.  
Dlatego PIASTOWIE zmniejszą stan sędziowski z ok. 10.000 do ok. 5.000 . 
Piastowie usprawnią funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości wprowadzając 
równość stron: pokrzywdzony – podejrzany, w procesie przygotowawczym.  
Sędzia podlega ocenie, jak jego wyroki i orzeczenia. Sędzią powinna zostać 
osoba po studiach prawniczych, po 20 latach pracy łącznie jako: radca prawny, 
adwokat, prokurator – czyli osoba z doświadczeniem różnych branż 



prawniczych. Sędzia godnie wynagradzany – będzie odpowiadał swoim 
majątkiem za swoją pomyłkę prawno - sądową. Obligatoryjne 
zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych – warunkiem sprawiedliwości 
społecznej.  Nowość: 50 -70 % spraw sądowych  jak przystało na XXI wiek,  
rozstrzygać mogą i będą  , systemy informatyczne stworzone przez  
cybernetyków /w ten sposób zniesiona zostanie korupcja , kolesiostwo, 
uznaniowość, znajomość, etc./ -zmora polskiego sądownictwa. 

IX  USTRÓJ – „wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie”  - w myśl tej 
zasady mamy ustrój mieszany i PIASTOWIE będą kontynuować :                                                                                                 
- samorządowy – oddolna władza samorządowa w gminach, miastach 
powiatowych i wojewódzkich,                                                                                     
- kapitalistyczny –prywatna działalność gospodarcza,                                                   
- demokratyczny – poprzez swoich przedstawicieli - posłowie.          
Demokracja tylko z zasadami moralnymi, to trwały fundament Polski, Unii 
Europejskiej i świata. W Polsce i na świecie nie ma właściwej demokracji, to 
tylko fasadowa iluzja w totalitarnym systemie rządzonym przez banki i 
korporacje.  Dzisiejsza Demokracja to „demokratura”. „Władza” uderza do 
głowy i zmienia osobowość rządzących polityków, Dlatego PIASTOWIE 
wprowadzą demokratyczne zasady kontroli i sprawowania władzy bezpośredniej 
dla suwerena poprzez wprowadzenie WIR, czyli obligatoryjne weto – inicjatywa 
– referenda (przykład szwajcarski) i wprowadzą dwu kadencyjność posła. Senat 
do likwidacji. Do weryfikacji ustaw jest Trybunał Konstytucyjny.                                                   
- socjalistyczny – strategiczne działy gospodarki w zasobach Skarbu Państwa. 
PIASTOWIE wprowadzą nowoczesny system zarządzania Spółkami S.P. i w 
kooperacji z prywatną i spółdzielczą działalnością gospodarczą będą kołem 
zamachowym rozwoju kraju. 

X UNIA EUROPEJSKA – Suwerennych Ojczyzn - co jest PIASTÓW 
sztandarowym CELEM od założenia partii 2015 r. i prezentujemy to już w 
drugiej części nazwy JMENiŚ - zachowując różnorodność, bo w tym tkwi 
piękno i postęp. „Nie będzie szczęśliwej Europy bez wolnej Polski” – słowa J. 
P. II. Tylko UE Suwerennych Ojczyzn może przeciwstawić się globalizacji, 
korporacjom i bankom świtowym. PIASTOWIE za przestrzeganiem demokracji 
i Traktatów, gdyż ostatnio wprowadzone niejasne zasady „praworządności” 
spowodują swobodne narzucanie prawa obywatelom UE, którego sobie nie 
życzą – przecież to jawne zaprzeczenie demokracji. Niebezpieczne jest obecne 
forsowanie w UE centralnej woli ideologicznej, jeden rząd europejski pod 
płaszczykiem „praworządności” wykorzystując „srebrniki”. Fetysz pieniądza 
może doprowadzić do rozpadu UE – czy tak miało być Panowie?.  PIASTOWIE 
będą domagać się wypełnienia przez kierownictwo UE obietnic składanych 
Polakom w czasie przemian gospodarczych, że gdy umożliwimy 
funkcjonowanie zachodnim bankom, kredyty będą nisko oprocentowane i 



skorzystają Polacy oraz nastąpi szybszy rozwój gospodarczy, a w nowych 
zakładach pracy z kapitałem zagranicznym Polacy będą zarabiać jak na 
zachodzie. Banki zachodnie są, a oprocentowanie kredytów nie zmalało, wręcz 
wzrosło. W zakładach zarobki nie pozwalają utrzymać rodziny i rząd Polski 
musi wspierać 500+. To wymaga pilnej regulacji.                                                          
PIAST – JMENiŚ wyraża sprzeciw wobec ratyfikacji przez Polski 
Parlament umowy międzynarodowej o zwiększaniu zasobów własnych UE. 
Ratyfikowanie przedmiotowej umowy spowoduje wyzbycie się Suwerenności 
finansowej państwa Polskiego.                                                                           
Ponadto PIASTOWIE w UE stawiają na:                                                                                                             
- zachowanie cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej wartości Europy,                
- partnerstwo i równe traktowanie w UE,                                                                         
- musi być stosowana zasada wzajemności,                                                                   
- ochronę rodzin przed zagrożeniami cywilizacyjnymi,                                                     
- stop nadmiernemu  przyjmowaniu imigrantów,                                                             
- zrównanie dopłat do rolnictwa w całej UE,                                                                  
- wynagrodzenia Polaków zbliżyć do państw zachodnich UE,                                       
- Europa wolna od GMO, na rzecz zdrowej żywności,                                                  
- zmniejszenie biurokracji do 50 % i ingerencji do państw wspólnoty,                      
- zniesienie opłat klimatycznych i stosować technologie sprzyjające środowisku, 
- zapewnienie bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego i militarnego,                         
- wolny przepływ ludności i kapitału,                                                                              
- opracować europejski język turystyczno – administracyjny,                                          
- w przypadku zgody narodowej na wprowadzenie EURO, emisja tego pieniądza 
z umownym znakiem narodowym,                                                                                   
- w przypadku decyzji UE o wyzbyciu się Suwerenności na rzecz jednego rządu 
europejskiego, stanowisko PIAST – JMENiŚ jest jednoznaczne – POLEXSIT!. 
Nie możemy zhańbić honoru i krwi naszych Bohaterów, walczących za wolną, 
Suwerenną Polskę!.                                                                               
ZWRACAMY SIĘ DO MĄDROŚCI POLEK I POLAKÓW  I  
ZAPRASZAMY DO PIAST – JMENiŚ, BY WSPÓLNIE ZREALIZOWAĆ 
PRZEDSTAWIONY PROGRAM DLA DOBRA POLSKI. 

 
PREZES 

PIAST – JMENiŚ 
EUGENIUSZ MACIEJEWSKI 


	III OŚWIATA – taka przyszłość narodu, jakie młodzieży chowanie! Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny, ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu Polskiego. Nie można, bowiem służyć dobrze narodowi nie znając jego dziejów, bogatej tra...

