
Wystąpienie Wojciech Edwarda Dobrzyńskiego

Wszystkich  zgromadzonych  tutaj,  od  górników  po  tzw.  Frankowiczów  łączy  jeden
problem,  problem  nieuczciwych  i  chciwych  korporacji,  które  podporządkowały  sobie
struktury  Państwa  Polskiego.  Eksperci  Narodowego  Instytutu  Studiów  Strategicznych
zdiagnozowali, pięć najgroźniejszych obszarów:  

1. Zagraniczne korporacje finansowe, uwłaszczyły się na polskiej złotówce. To jest
największa prywatyzacja w Polsce. Obecnie NBP przed którym stoimy emituje tylko
15% pieniądza funkcjonującego w polskiej gospodarce, reszta tworzona jest przez
prywatne banki, jako oprocentowany dług. Utraciliśmy więc suwerenność naszego
pieniądza.  Powoduje  to,  że  w  każdym  towarze,  usłudze  czy  opłatach
skumulowanych  jest  od  30  do  70% odsetek.   O  tyle  procent  te  towary  i  usługi
mogłyby być tańsze.  Kto tworzy pieniądz ten ma realną władzę.  Władzę więc
mają korporacje finansowe.
Nie  ma  prawdziwej  repolonizacji  banków  bez  repolonizacji  złotówki  i
przywrócenie jej suwerenności.    

2. Te  same  korporacje  finansowe wrobiły  Polaków i  polskich  przedsiębiorców w
kredyty; tzw. frankowe, złotówkowe, opcje walutowe czy polisolokaty. Obecnie 12
mil. Polaków ma postępowania komornicze, dręczą Polaków firmy windykacyjne a
rząd  zamiast  walczyć  z  tymi  patologiami  wprowadza  obywatelom  totalitaryzm
fiskalny. Mimo, że do skarbu państwa z tytułu podatku dochodowego tylko 5% płacą
duże polskie koncerny resztę płacą obywatele i małe firmy. Zagraniczne korporacje
płacą zero. 

3. Te same korporacje finansowe uwłaszczyły się na naszym majątku - fabrykach,
stoczniach,  telekom,  w  procesie  nieuczciwej  prywatyzacji,  wrogich  przejęć  lub
wymuszonej  upadłości.  Teraz tymi  samymi  metodami  chcą  się  uwłaszczyć  na
naszych złożach naturalnych, na polskim złocie – węglu. 

4. Kolejne  korporacje, klony  korporacji  finansowych,  uwłaszczyły  się  na  naszym
organizmie, na zdrowiu Polaków.
Koncerny  spożywcze  sprzedają  Polakom  drogą,  niezdrową  i  genetycznie
zmodyfikowaną żywność.
Koncerny  farmaceutyczne  zatruwają  Polaków  przymusowymi  szczepionkami,
zakazując medycyny naturalnej, karmiąc nas lekami, ze skutkami ubocznymi. Bo dla
nich dobry klient to chory klient. 

5. Nie jest tylko tak, jak mówi  pani Premier, że  60% tzn. dotacji Unijnych wraca do
firm zachodnich,  które  realizują  inwestycje  w Polsce.  Jest  jeszcze  gorzej,  bo  ta
instytucja przed którą stoimy,  NBP została zmuszona do kupowania zagranicznych
obligacji,  za  owe  dotacje,  więc  to  my  dofinansowujemy  gospodarkę  Niemiec  i
deficyt Francji,  a  per saldo - do  Unijnych dotacji  dopłacamy, panie Prezydencie
Francji Hollande.           

Aby uporać się z tymi patologiami i zwyrodniałymi korporaturami zwanymi CETA i TTIP,
naszym celem musi być: 
Suwerenności  Państwa  Polskiego  wobec  międzynarodowych  korporacji,  Suwerenności
polskiej złotówki, 
Suwerenności polskich instytucji finansowych.
Domagać  się  musimy: Powszechnego  odłożenia  Polaków  i  uwolnienia  od  pieniądza
dłużnego, polskich przedsiębiorców.   


