
www.niss.org.pl

Narodowy Instytut Studiów Strategicznych
ul. Wiktorska 89/95 02-582 Warszawa 
Tel.+48 531 220 191 
biuro@niss.org.pl

HUSAR – waluta tworzona przez patriotów dla patriotów.
“— Dla Boga, panie Wołodyjowski! Larum grają! Wojna! Nieprzyjaciel w granicach!” 
PolskaPolska jest w stanie wojny i oblężenia. Wojny szczególnej, w której podstawowym orężem 
jest dług, będący w swej istocie pieniądzem! Państwo polskie służy interesom globalistów 
i zastało w praktyce sprywatyzowane, podobnie jak pieniądz, nad którym nie mamy jako 
społeczeństwo żadnej kontroli. Jeśli nie chcemy dać się pogrzebać żywcem razem z koro-
nawirusem, musimy odzyskać naturalne prawo do swobody i wolności wymiany. Inaczej 
polska gospodarka, polska klasa średnia nie przetrwa, a my pójdziemy w sromotny jasyr 
korporacji. Państwo polskie ze względu na systemową korupcję i wewnętrzny rozkładnie 
potrafipotrafi już służyć obywatelom tam, gdzie powinno. Głód monetarny i zadłużenie pogłębia 
się w postępie geometrycznym. Ciągły transfer odsetek do systemu bankowego i na rynki 
finansowe połączony z równoczesną anihilacją zwracanych kredytów oznacza grabież 
naszej pracy. Niespłacane kredyty, brak płynności, zatory płatnicze, brak środków na kon-
sumpcję, czasem nawet w zakresie dóbr podstawowych skutkuje utratą własności (po-
przez zastosowanie odwróconej hipoteki, bankructwa i przejęcia przedsiębiorstw). 
Powszechnym odczuciem jest brak elementarnego bezpieczeństwa polskich rodzin, 
strach o przyszłość i towarzysząca im postępująca inwigilacja oraz kontrola, której 
zwieńczeniem ma być likwidacja gotówki i całkowite przejęcie cyberbiznesu przez pan-
korporacje technologiczne. W Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych 
obliczyliśmy, że niedobór pieniądza na polskim rynku jest na poziomie minimum 40% 
konsumpcyjnego PKB. Powiększanie się głodu monetarnego jest dodatkowo 
przyśpieszane przez koronakryzys i zamrażanie gospodarki. Chcemy temu zaradzić, a 
nawet ten trend odwrócić. Zwołujemy więc pospolite ruszenie i tworzymy własną społec
zność opartą na uczciwym środku wymiany, który nie posiada destrukcyjnej funkcji korup-
cyjnej. Zawiązujemy konfederację monetarną i formujemy roty monetarnej husarii! Tak 
nakazuje wierność, pełnej chwały, dumy i zwycięstw, tradycji, ale i narodowy instynkt 
samozachowawczy. Obudźmy śpiących w nas rycerzy! Wezwijmy duchy naszych wojown-
iczych przodków iwalecznych husarzy! Stworzymy więc polskiego husara, który będzie 
służyć realnej gospodarce! Będzie szybko rotował jak zwinna i zwrotna kawaleria. Będzie 
służył obronie dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli jak husaria w I Rzeczypospolitej. Po
nieważ husar będzie częścią Dobra Wspólnego, będzie spełniał funkcje ogólnospołec-
znie użytecznej - publicznej infrastruktury, nie będzie więc oprocentowanym długiem! 
Aby zrealizować te cele, zwołujemy radę szlachetnych mężów, którzy zorganizują,wysz-
kolą i uzbroją husarię.

Dlatego wprowadzamy do obiegu 1 milion tokenów NaviCoin, dzięki którym zbierzemy-
brakujące środki na realizację takich zadań jak:
  1. Rekrutacja pracowników odpowiedzialnych za obsługę projektu tj. informatyków,
     programistów, prawników oraz supportu.
  2. Zaprojektowanie oraz stworzenie strony internetowej projektu. 
  3. Kampanie marketingowe mające na celu pozyskiwanie nowych użytkowników.
  4. Koszty administracyjne tj. wynajem oraz utrzymanie biura.
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Nabywcy tokenów otrzymają nobilitację uprawniającą do bycia pełnoprawnym, szlachet-
nym obywatelem patriotycznej społeczności z prawem do głosowania wkluczowych 
kwestiach strategicznych.

Kolejne korzyści wynikające z nabycia NaviCoina:
  1. Zostajesz współinwestorem mogącym decydować o dalszych działaniach 
          w projekcie.
  2. Stajesz się liderem oraz Nawigatorem pozytywnej i niezbędnej zmiany.
  3. Jesteś honorowym gościem na spotkaniach autorskich dotyczących rozbudowy            
          przedsięwzięcia.
  4. Masz pierwszeństwo w wymianie NaviCoina na Husara.
  5. Jako patron otrzymujesz dodatkowe Husary za wsparcie przedsięwzięcia. 
          Przykładowo kupując 10 000 navicoinów otrzymujesz dodatkowo 10 000 husarów
  6. Dostajesz od nas materiały oraz gadżety promujące projekt NaviCoin.

Koronnym celem jest zaopatrzenie w husara ok. 1 mln osób (chętników – konsumentów,
którzyktórzy nie mogą zaspokoić swoich potrzeb oraz przedsiębiorców – producentów – usłu-
godawców, by w części przekazali otrzymane husary swoim pracownikom). 
1 milion, na tyle szacujemy świadomą grupę o nastawieniu antysystemowym. To ona 
będzie elitą,współczesną szlachtą, która będzie kołem zamachowym suwerennej i ety-
cznej gospodarki służącej Polsce i Polakom. Gospodarki opartej na zapewnieniu 
warunków bezpieczeństwa, pomyślności i dobrobytu polskich rodzin, na idei 
współdzielenia, wdzięczność i zagospodarowywania wspólnie wypracowanych nadwyżek 
dóbr i usług.


