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Założenia narodowego projektu  Konstytucji RP 

Wstęp 

 
Konstytucja RP powinna byd zbiorem najważniejszym,  niepodważalnym, stanowionych praw, 
obowiązków i innych regulacji życia wspólnotowego Obywateli RP. 
 
Konstytucja powinna byd tworzona przez suwerena RP, Naród Polski, służyd Narodowi Polskiemu dla 
dobra i rozwoju RP.  Należy przez to rozumied, że projekt nowej konstytucji, jej kształt ostateczny i tryb 
wdrażania, powinien byd tworzony przez Naród Polski, a nie przez partie polityczne stanowiące 
liczebnie poniżej 1% łącznie, lub przez kadencyjnego prezydenta sygnowanego do funkcji przez jedną 
z partii. Prezydent jako organ władzy wykonawczej, nie powinien stanowid prawa i ustanawiad trybu 
jego wdrażania. 
 
Projektów nowej konstytucji może byd wiele, po to, aby stworzyd projekt optymalny, oczekiwany 
i akceptowalny przez Naród Polski, z poszanowaniem praw mniejszości narodowych. 
Podstawę założeo do nowej konstytucji, jako warunek konieczny, powinna stanowid suwerennośd 
i niezależnośd stanowienia Konstytucji przez Naród. 
 
Takich warunków Naród Polski nie miał od 1 września 1939r., i nadal nie ma. 
 
Przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe (497 osób – Sejm, Senat, Prezydent) Konstytucja w dniu 
2 kwietnia 1997 roku nie jest aktem prawnym zaakceptowanym przez Naród. Konstytucja została 
poddana narodowemu referendum, w którym udział wzięło 42,86% Polaków. Za jej przyjęciem 
zagłosowało 53,45% uprawnionych do głosowania, zatem tylko 22,69% Polaków zaakceptowało treśd 
nowej konstytucji. Mówiąc wprost, tak chętnie przyjętej przez postmagdalenkowe Zgromadzenie 
Narodowe Konstytucji, nie uznało za swoją ponad 70% społeczeostwa. Kogo zatem reprezentowało 
ówczesne Zgromadzenie Narodowe, jeśli za przyjęciem Konstytucji zagłosowało ok. 91% polityków, 
przy jedynie 22,69% głosów obywateli.  
Czy zatem jest ona dziś obowiązująca?   
 
Po okupacji niemieckiej, w wyniku ustaleo USA, Anglii, ZSRR w Teheranie i Jałcie prowadzonych przez 
żydomasooskich przywódców tych paostw, Polska znalazła się w strefie okupacyjnej ZSRR do 1992 
roku. W wyniku tajnych ustaleo „międzynarodówki” żydowskiej z USA i ZSSR w Waszyngtonie, 
Rejkiawiku, Genewie, zostały wywołane aksamitne, pomaraoczowe rewolucje, pierestrojki, 
magdalenki, uzasadniające przejście Polski i „demoludów” w strefę okupacyjną USA czyli 
żydooligarchicznej „międzynarodówki”. 
W wyniku działao antypolskich agentur różnych służb i antypolskich interesów różnych paostw, Polska 
uległa i ulega stałej degradacji od ok. 1976r. do dzisiaj. 
Działacze KOR, doradcy Solidarności, sygnatariusze ustaleo w Magdalence, liderzy partii politycznych, 
„elity” polityczne po 1989r. działające pod wpływem i na zlecenie sił wrogich RP, są odpowiedzialne za 
stan paostwa polskiego po 1989r. i obecnie. 
Paostwo polskie istnieje obecnie w warunkach totalnego uzależnienia od USA, Izraela, UE z dominacją 
Niemiec. Są to uzależnienia militarne, wynikające z wejścia Polski w strefę okupacyjną USA, 
uzależnienia finansowe od MWF i instytucji - banków podległych MWF i BŚ w postaci długów paostwa 
polskiego, zaciąganych przez polityków bez zgody społeczeostwa, uzależnienia typu informacyjnego 
przez programy dezinformacji wykonywane przez media obce działające w Polsce, jako „media 
paostwowe”. 
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Suwerennośd Polski została ograniczona przez szkodliwe z założenia traktaty, umowy, zobowiązania, 
jak traktat Lizbooski, umowy GATS i CETA, przynależnośd do NATO, zbrodniczego ramienia ludobójczej, 
terrorystycznej armii USA, prowadzącej wojny i terrorystyczne akcje na całym świecie, niestety, 
ostatnio także z udziałem polskich jednostek. 
To wstyd i haoba dla Polski, kraju o kultywowaniu wartości chrześcijaoskich, które stoją w skrajnej 
sprzeczności z działalnością ludobójczą i terrorystyczną USA. 
Winę za stan rzeczy – wyprzedaż majątku narodowego za 10% wartości, emigrację 2,5 mln Polaków, 
głównie ludzi młodych, zdolnych do pracy i obrony Ojczyzny, utratę niezależności Polski na rzecz UE 
i USA, uległośd władz Polski w stosunku do nieuprawnionych żądao Izraela i USA – ponoszą tzw. elity 
polityczne, działające po 1989roku. 
 W równym stopniu współwinnym jest – Naród Polski. Za czasów Gomułki nazywany „masami” – 

masą robotniczo – chłopską  i inteligencją pracującą.  Za czasów Gomułki i Gierka, czyli okupacji 

sowieckiej, udawało się „masie robotniczo – chłopskiej” kreowad jakieś zmiany w polityce społeczno- 

gospodarczej. „Zamordowanie”  Solidarności przez jej „doradców” i układ w Magdalence, likwidacja 

organizacji chłopskich „Samoobrony”, spowodowały pełną dominację partii – mafii polityczno – 

korporacyjnych, mających swoje korzenie w żydomasooskich organizacjach w USA. 

Wydarzenia takie jak dyktat Izraela w sprawie polskiego prawa, uchwała Senatu USA nr 447 
o płaceniu m.in. przez Polskę odszkodowao dla bliżej nieokreślonych żydów za nieokreślone mienie, 
utworzenie linii frontu Wisła dla wojsk amerykaoskich w celu najechania na Rosję, z nieuniknioną 
reakcją wojsk Rosji skierowaną przeciw Polsce – to dobitne, ale nie jedyne przykłady zdrady interesów 
narodowych Polski i kolaboracji władz obecnych od 1989 r., z antypolskimi siłami z syndykatu zbrodni 
w USA i jego agendami w UE, ale także w Rosji, w paostwach nadbałtyckich paostw „międzymorza”. 
 
Jeśli Naród Polski się nie zorganizuje, nie zdefiniuje sam swoich celów, praw, obowiązków opartych 
na fundamentach tożsamości, dziedzictwa, zasobów naturalnych i ludzkich jako podstaw wolności, 
niezależności i rozwoju – antypolskie elity zrobią to za nas, „oferując” zapisy dalszej degradacji 
paostwa polskiego i Narodu Polskiego w nowej konstytucji. 
 
My, Naród Polski, suweren RP, jesteśmy zobowiązani do stanowienia praw i obowiązków Obywateli 
polskich, do nadzoru nad ich respektowaniem i wykonywaniem, jako jedyna trwała 
i niepodważalna siła RP. 

Założenia dla nowej Konstytucji RP 

Zgodnie z art. 4 obecnie obowiązującej Konstytucji, władza zwierzchnia w RP należy do Narodu. 

W preambule do obecnej Konstytucji jest zapis: „my, Naród Polski- wszyscy obywatele 

Rzeczypospolitej…” 

Jest to zapis z gruntu, a może i z wyrachowania  (tworzący zapisy tej konstytucji i uchwalający 
ją w większości pochodzili lub pochodzą z narodu żydowskiego) fałszywy. Bowiem Naród Polski, a nie 
obywatele RP różnych narodowości przez blisko czterotysięczne dziedzictwo Sarmatii, Lechistanu, 
Polan, jako centrum Wielkiej Lechii, ma swoją wielką niepowtarzalną, słowiaoską tożsamośd, jako 
identyfikujący stygmat i wartośd Narodu Polskiego. Mimo knowao i zdrad „sojuszników” anglosaskich, 
agresji politycznej i militarnej Germanów i kościoła rzymskiego, prób zniszczenia fizycznego Polaków 
i Słowian w I i II Wojnie Światowej, wojnie bolszewickiej i okresu stalinizmu finansowanych przez 
żydomasooski syndykat zbrodni w USA – Naród Polski, Polacy w Ojczyźnie i za granicą, zachowują 
swoją tożsamośd narodową. Słowiaoska tożsamośd Polaków została w III tysiącleciu istnienia 
wzbogacona o nauki Jezusa z Nazaretu. 
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Tej tożsamości nie posiadają żydowskie, niemieckie i inne narodowe mniejszości w Polsce, wyznające 
skrajnie odmienne od słowiaoskich,  także skrajnie antypolskie poglądy i religie, jak judaizm czy islam. 
 
Zatem jedynie Naród Polski, spadkobierca Wielkiej Lechii i Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest 
wyłącznym, pełnoprawnym właścicielem RP.     

Założenie nr 1 

Autorem nowej Konstytucji, uwzględniającym szeroko rozumiany interes publiczny Narodu 
Polskiego w Polsce i za granicą w swych założeniach, może byd tylko  Naród Polski. 
Niedopuszczalnym jest powierzenie roli autora osobom skompromitowanym udziałem w obradach 
w Magdalence, przy tzw. okrągłym stole, kontynuatorom ustalonej wówczas polityki degradacji 
paostwa polskiego oraz osobom obcego pochodzenia lub zależnym w  jakikolwiek sposób 
od polityki innych paostw. 
 
W tym celu, zgodnie z art. 4 pkt 2 obowiązującej Konstytucji RP, należy powoład Obywatelskie 
Zgromadzenie Narodowe w celu sformułowania Woli Narodu (a nie partii politycznych) w zakresie 
kształtu nowej Konstytucji, koocowej akceptacji zapisów i sposobów egzekwowania postanowieo 
Konstytucji, w tym narodowej kontroli organów ustawodawczych i wykonawczych. 
 
Ważnym elementem budowy nowych zasad funkcjonowania paostwa polskiego, jest poszerzenie 
wiedzy w polskim społeczeostwie o historię Narodu Polskiego i o przemianach w tworzeniu praw 
podstawowych. Naród Polski jest jednym z narodów słowiaoskich zamieszkujących środkową 
i wschodnią Europę od ok. 10500 lat. Polanie i inne społeczności zamieszkujące tereny dzisiejszej 
Polski, od 18 wieków przed narodzinami Chrystusa tworzyli imperium od Łaby po Ural, zwane 
Sarmatią, Lechistanem, Wielką Scytią, Wielką Lechią. 
 
Na skutek podstępnych morderstw w 840 i 936 roku na władcach poszczególnych krajów Wielkiej 
Lechii, zorganizowanych przez władze kościoła rzymskiego i germaoskie plemię Saksonii, imperium 
Lechii zaatakowane  przez „zachodnią cywilizację” , a także przez Chazarów (wschodnich Żydów) 
i innych wrogów z południa (Czechy, Morawy), pozbawione przywódców, rozpadało się. 
 
Chrzest Mieszka I był aktem poddaostwa Polski politycznej władzy kościoła rzymskiego, czego skutki 
odczuwamy do dzisiaj. Nasłany nam Zakon Najświętszej Marii Panny, zwany u nas Krzyżakami, wybijał 
autochtonów Pomorza i Prus, Żmudzinów, Litwinów, Białorusinów, tworząc ironiczne z nazwy Prusy, 
później w sposób oczywisty zwane Niemcami. 
 
Na kresach Polski wschodniej, na terenach obecnej Ukrainy, agresywną politykę mordowania Słowian 
prowadzili od IX wieku Chazarowie. Na skutek zbrojnej pomocy dla Słowian z Rusi Czerwonej 
od Polaków, a także naporu sił islamu, Chazarowie rozpierzchli się na terytorium obecnej Rosji w XII 
w., przyjmując różne wyznania, w tym islam, zatruwając wartości moralne i tożsamościowe narodów 
słowiaoskich. To kryptochazarowie  na Litwie (tzw. Litwacy) czy Rusi Czerwonej (częśd Ukraioców na 
Ukrainie)  stanowią zagrożenie dla narodów słowiaoskich, w tym także dla Polski. 
 
Żydzi sefardyjscy czy aszkenazyjscy, przepędzani przez całą zachodnią Europę, do przyjaznej ludziom 
Polski , którzy znaleźli schronienie w Kazimierzu pod Krakowem w XVIII w. , nie stanowili zagrożenia 
dla Polski i Polaków, chod nigdy się nie asymilowali w polskim społeczeostwie. 
 
Natomiast Chazarowie, którzy przyjęli rasistowską wiarę żydowską w IX w. dla usprawiedliwienia 

swojego rasizmu i bandytyzmu, podstawowej działalności plemienia, byli i są zagrożeniem dla każdego 

paostwa i każdej nacji. 
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Pojawili się w Polsce pod zaborem rosyjskim, wyrzuceni przez cara z różnych Anatewek, za lichwę 
i brak skłonności do uczciwej pracy. Zemstą cara za polskie powstania było przekazanie ok. 2500 
majątków polskich powstaoców żydowskim Chazarom. Co gorsze, car wydał zgodę na posiadanie 
w zaborze polskim praw do własności ziemi i nieruchomości Żydom, chod w całej Rosji takich praw 
(do ziemi) nie było. Prawo to w czasie nieistnienia paostwa polskiego, powinno zostad unieważnione. 
 
Żydzi chazarscy pojawili się ponownie w Polsce w 1944 roku w liczbie ok. 200 tys., jako NKWD i inne 
aparaty nadzoru w represji Narodu Polskiego. Różne badania i oceny mówią o co najmniej 250 tys. 
ofiar stalinizmu, a niektóre z nich o ponad 1 mln ofiar. 
 
Polacy, zwłaszcza chrześcijanie i Słowianie, Polacy z Kresów, manifestujący swój patriotyzm, nie mieli 
dostępu do władz, utrudniony dostęp do nauki, kariery zawodowej...  „Resortowe dzieci”, w drugim 
i trzecim pokoleniu, wspierane przez syndykat zbrodni w N. Jorku i Izraelu, nadal rządzą Polską 
(szczególnie władze sądownicze), decydują o wyrokach na Polakach, o gospodarce polskiej, utracie 
majątku narodowego, tzw. prywatyzacji kamienic, uzależnienia praw Polaków od decyzji Żydów 
w Senacie USA czy Knesecie. 

Założenie nr 2 

Przed rozpoczęciem prac nad projektem nowej Konstytucji, Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe  

powinno : 

 Dokonad uproszczonej analizy wskaźnikowej stanu paostwa; 

 W wyniku analizy wskazad przyczyny i skutki decyzji o znaczeniu politycznym, 
gospodarczym, społecznym, mających decydujący wpływ na stan paostwa i możliwości jego 
rozwoju; 

 Wskazad konkretne organizacje, a w nich konkretne osoby, odpowiedzialne za stan rzeczy 
w paostwie; 

 Zweryfikowad przynależnośd do Narodu Polskiego osób z elit politycznych, partii, władz 
ustawodawczych, wykonawczych, aparatu sprawiedliwości i mediów; 

 Osoby ukrywające swoje pochodzenie, przynależnośd do antypolskich, jawnych lub 
niejawnych organizacji, a jednocześnie mające negatywny wpływ na życie publiczne 
w Polsce, powinny byd wskazane przez OZN, ukarane zgodnie z niezależnym prawem II RP, 
pozbawione praw publicznych i wydalone z RP; 

 Po wykonaniu analiz, oczyszczenia życia publicznego w RP ze „złogów” bolszewickich, 
żydomasooskich, prusackich, anglosaskich, itp., nastąpid powinno przystąpienie OZN 
do organizacji ustanawiania nowych praw ustawy zasadniczej; 

 

W polskiej przestrzeni publicznej funkcjonują kłamstwa, manipulacje historią, w celu zakłamania 
wartości dziedzictwa narodowego i tożsamości Polaków. Dzieje się to w obszarze bieżących potrzeb 
politycznych przez mamienie społeczeostwa nowymi, „nośnymi” ideami i hasłami, np. „pomożecie – 
pomożemy”, „…by żyło się lepiej”, „dobra zmiana…”, „…solidarnośd”, „nowoczesna”, itp. 
 

Kłamstwa mające dłuższą historię zastały włożone w każdą z ostatnich Konstytucji. W ostatniej z 1997 
roku, jest zapis, że w Polsce obowiązuje „społeczna gospodarka rynkowa” – a jest kapitalistyczny 
liberalizm, realizowany przez oligarchię polityczną. 
 
W poprzedniej był zapis dotyczący ustroju – jako ustrój demokracji ludowej, a był ustrojem reżimu 
komunistycznego. 
 
Kłamstwa produkują od lat, a niektóre od wieków, „elity” polityczne, hierarchia kościelna, wyższe 
uczelnie, media. 
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To np. kłamstwa dotyczące udziału Polski w holokauście, wypadków w Jedwabnem, w Kielcach, 
polskim antysemityzmie, produkowane przez polityków i obce media w Polsce. Prezydent, z aprobatą 
otwartą lub cichą hierarchów kościelnych, naukowców, publicystów, mówi o tysiącletniej wspólnej 
historii Polaków i Żydów. Mówi  także o wspólnej religii judeochrześcijaoskiej. To kłamstwa, które 
wypowiadane przez ważne osoby w paostwie są w ten sposób legitymizowane. Judeochrześcijanizm 
trwał do ok. 80 lat w I wieku n.e., a wiara chrześcijaoska została po tym okresie Żydom zakazana. 
W Izraelu również obecnie jest zakazana. Żydzi obecni w Polsce od XIII wieku nie asymilowali 
się do XIX wieku, a ich wkład w rozwój paostwa do 1939 roku to rozwój lichwy i otwarty 
antypolonizm. Żydzi nie wstępowali do wojska, nie bronili Polski i chętnie kolaborowali z Niemcami 
i bolszewikami. W czasie okupacji radzieckiej (sowieckiej) byli siłą NKWD, UB, SB, WSI, a obecnie 
Mosadu I CIA. 
O tym czołowi kłamcy RP zapominają. 

Kłamstwem robiącym obecnie karierę polityczną jest „odwieczna” przyjaźo z USA, głównym obecnie 
i historycznie terrorystą świata. 
Kościuszko, mimo ogromnych zasług dla USA, wyjechał z USA, bo nie wypłacili mu należnego żołdu. 
 
Syndykat zbrodni z USA finansował I , II wojnę światową, bolszewizm, a teraz przygotowania do III 
wojny światowej. Roosevelt z Churchillem sprzedali Polskę Stalinowi w Teheranie i Jałcie. Taka jest 
prawda o „odwiecznej” przyjaźni z USA, taka jest prawda o czołowych kłamcach w Polsce. 
 
Największym kłamstwem wielowiekowym, utrwalanym obecnie, jest „tysiącletnia historia Polski”, 
związana z chrztem Mieszka I. Chrzest Mieszka nie był aktem wiary, lecz aktem politycznym w celu 
zatrzymania „drang nach Osten” jednej z najbardziej krwiożerczych organizacji w dziejach cywilizacji 
t.j. kościoła rzymskiego. Kościół rzymski (watykaoski), plugawiąc krzyż, symbol nauk i męki Jezusa, 
łupił i zabijał w czasie wypraw krzyżowych, kolonizacji Ameryki, inkwizycji, niesienia wiary przez 
Krzyżaków na Pomorzu, Litwie, Rusi -  krzyżem, tyle, że odwróconym , czyli mieczem. Polska, paostwo 
obojga narodów, gdyby Jagiełło  do kooca zniszczył Zakon Krzyżacki, który przez dwa wieki mordował 
Litwinów i Rusinów, prawdopodobnie wygoniłby kościół rzymski z Polski i Litwy. Do XV  wieku Litwa 
broniła się przed dominacją kościoła i przyjęciem przez księstwo wiary chrześcijaoskiej. 
 
Kłamstwem jest zatem głoszenie jako sukces polityczny podporządkowanie się agresorowi, czyli 
kościołowi rzymskiemu w koalicji antypolskiej z Germanami, Czechami, Morawianami. 
 
Kłamstwem jest dobrodziejstwo tego faktu dla Polski, bo skutków działalności Zakonu Najśw. Marii 
Panny, pruskich zaborów, agresji niemieckiej na Polskę w I i II wojnie światowej, nie możemy 
się pozbyd do dzisiaj.  Pamiętając, że biskupi niemieccy kropili święconą wodą samoloty Luftwaffe, 
które bombardowały Wieluo i Warszawę, list biskupów polskich do biskupów niemieckich 
z przesłaniem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” należy traktowad jak ponury żart, ale też jako 
kolejne wsparcie kościoła rzymskiego dla tzw. „cywilizacji zachodniej”, która obecnie łupi Polaków 
w formie UE, traktatów politycznych i gospodarczych, lichwą zachodnich banków, itd. 
 
Kłamstwem założycielskim tych wszystkich kłamstw, manipulacji, dezinformacji, jest kłamstwo, 
że Polska powstała w 966 roku przez ochrzczenie Mieszka I. Przedtem według kłamców, nie było 
Polski, nie było Polaków, nie było cywilizacji. Mieszko prawdopodobnie był człowiekiem dzikim, 
rodzajem tutejszej małpy, żywiącej się zapewne korzonkami. 
 
Tak jak najeźdźcy, tak jak zaborcy i okupanci, kościół rzymski, tak kłamcy i zdrajcy RP ukrywają polskie 
dziedzictwo i polską tożsamośd narodową przed 966 rokiem. Do czasu podstępnego „puczu” 
inicjowanego z Rzymu i wykonanego w Saksonii dwukrotnie (840 i 936 rok), Polska była liderem 
paostw słowiaoskich, centrum Wielkiego Lechistanu od 18 wieku przed narodzeniem Chrystusa. 
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O tej historii Polski, udowodnionej ogromną ilością dowodów istniejących poza Polską (najeźdźcy 
i okupanci Polski zadbali o ich brak w naszym kraju) tzw. „nasze władze”, nasze „elity” nie tylko o niej 
milczą, ale dbają o to, żeby prawda nie była przez Naród Polski poznana. Zdrajcy, kłamcy i zdrajcy. 
 
Tym panom i paniom, musimy powiedzied „dziękujemy” – raz na zawsze. 

Założenie nr 3 

Przed ustanowieniem nowej konstytucji, Naród Polski suweren RP, powinien poznad swoją historię, 
swoje dziedzictwo słowiaoskich wartości i kultury, które ukształtowało Słowian, w tym Polaków, przez  
co najmniej 40 wieków. Poznając nasze wartości i słabości, ukształtowane przez blisko cztery 
tysiąclecia. Polacy muszą poznad siebie, swoją wartośd, swoje słabości (jak np. łatwowiernośd), swoją 
historię. Nie jesteśmy średnim krajem w Europie, małym w świecie, zależnym od interesów Izraela 
czy syndykatu zbrodni w USA, kraju o 10 krotnie krótszej historii. Nie jesteśmy krajem, który poddał 
się żydobolszewizmowi, niemieckiemu faszyzmowi, zmowie prusacko – niemiecko – angielskiej dla 
rozbioru Polski. 
 
Potrzebna jest edukacja historyczna, która w sposób jasny  i czytelny, udokumentowany, lokuje 
Naród Polski w awangardzie globalnej cywilizacji niezależnej od prymitywnych ale agresywnych 
paostw i nacji, wrogich Słowianom, a Polakom – awangardzie słowiaoszczyzny , w szczególności. 
 
Niedopuszczalnym jest tolerowanie narracji wrogich Polsce polityków i mediów, którzy przedstawiają 
Białorusinów I Rosjan jako wrogów Polaków. 
Bolszewizm w Rosji inicjowany przez żydokomunę i finansowany z USA, spowodował śmierd ok. 2 mln 
Polaków, ale także ponad 20 mln słowiaoskich Rosjan. Zamach na polski samolot TU 104, w którym 
zginął proamerykaoski, prożydowski prezydent RP, pucz żydooligarchiczny na Ukrainie zwany 
„majdanem”, miał i ma na celu skłócenia, rozdzielenie, unicestwienie narodów słowiaoskich. Celem 
tzw. „cywilizacji zachodniej” jest przejęcie wszelkich zasobów słowiaoskiej Euroazji, kolonizacja 
Słowian, rozszerzenie systemu niewolnictwa, który został zainicjowany sprowadzeniem bankowej 
lichwy, militarnej dominacji, utratą majątku narodowego. 
W skali historii narodu, jeszcze niedawno byliśmy unią Słowian. 

Konstytucję 3 Maja 1791 roku podpisał Stanisław August Poniatowski z bożej łaski i woli narodu 
król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, podolski, inflatski, 
smoleoski, siewierski, czernichowski. 
 
Poznając  swoją historię, siły i zależności, które w przeszłości miały, a obecnie mają na nią wpływ, 
Naród Polski może i powinien odzyskad nie tylko wiarę, ale pewnośd tego, że może byd suwerennym, 
wolnym, niezależnym krajem. Krajem, którego wielka przeszłośd nie tylko upoważnia, ale wręcz 
obliguje do bycia liderem narodów, narodów słowiaoskich i narodów bliskich słowiaoskim ideałom. 
 
Działalnośd informacyjna i edukacyjna w opisanym wyżej zakresie, jest niezbędna do tworzenia 
przyszłości paostwa polskiego w oparciu o niezniszczalne wartości mentalne, etyczne, kulturowe, 
mające swe udokumentowania w genach słowiaoskich, wartościach materialnych, historycznych 
wydarzeniach. 
 
Przed ustanowieniem nowej konstytucji, takie działania po raz pierwszy po 1939 roku, muszą byd 

podjęte. 

Założenie nr 4 

Odbudowa tożsamości Polaków mającej trwałe korzenie we wspólnej historii Słowian, powinna 
skutkowad odbudową więzi kulturowych, gospodarczych i obronnych wszystkich narodów 
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Słowiaoskich Euroazji. Polityka tworzenia unii paostw „Międzymorza” pod patronatem 
(nadzorem?) USA, jest jawną próbą rozbicia jedności Słowian, rozszerzenia strefy okupacji USA 
na te kraje, a celem głównym napaśd na Rosję dla przejęcia rosyjskich zasobów (słowiaoskich 
zasobów), które USA w krótkim czasie roztrwoniły na swoim terytorium. 
 
Szataoski, żydomasooski plan likwidacji Słowian, kontynuowany od ostatnich 100 lat, musi byd 
ujawniony, zdelegalizowane jego struktury w Polsce i środkowo – wschodniej Europie. 
 
Paostwo polskie powinno zadbad także, niezależnie od budowy sił obronnych paostw słowiaoskich, 
o umiejętności obronne każdego z obywateli. Umiejętności obronne powinny byd częścią nauczania 
od 16-go roku życia, a przeszkolenia i rozwój obronności, w tym powszechny dostęp do broni, 
powinny dotyczyd wszystkich obywateli do min. 50-go roku życia (jak np. W Szwajcarii). 

Prawa zasadnicze w Polsce – rys historyczny 

W czasach starożytnych (od 18 w. p.n.e. do X w. n.e.), według dostępnych źródeł, prawa zasadnicze 
ustanawiane były w oparciu o wolę większości zgromadzonych na wiecach słowiaoskich. Za radą 
starszych wybierano piastuna (odpowiednika dzisiejszego wójta), który miał doglądad porządku, 
bezpieczeostwa i rozwoju gniazda (odpowiednika `dzisiejszej wsi, grodu). Powoływany był również 
woj, ktoś najbieglejszy w sztuce wojennej, który wiódł do boju mieszkaoców gniazda – wojewoda. 
 

W miarę zwiększania się ludności na terenach zajmowanych przez Słowian, w tym Polan, głównie 
na skutek zewnętrznych zagrożeo, najazdów obcych sił, plemiona łączyły się w większą polityczną 
całośd zdolną odeprzed wrogów. Wyodrębniła się grupa rycerska, szlachta, skupiona wokół dowódcy 
(wojewody, hetmana, księcia, króla), ale zdolna także do obrony własnych majątków i ludzi (chłopów, 
mieszczan), przyporządkowanych majątkowo czy administracyjnie. Z czasem , korzystając z praw 
do dziedziczenia majątku i uprawnieo oraz obowiązków, szlachta ulegała oligarchizacji. 
Współzależnośd producentów żywności (chłopów), rzemieślników (mieszczan) z obroocami (szlachtą), 
mająca cechy demokracji, została zaburzona. Szlachta stawała się oddzielną siłą, przekształcając 
częściowo w magnaterię o potencjale zdolnym do rozbicia jedności kraju. Co więcej, do rządzenia 
w Polsce nabył prawa kościół rzymski (później watykaoski i rzymsko – katolicki), wymagający uległości 
i danin od wszystkich stanów RP. 
 
Konstytucja z 3 maja 1791 roku wprawdzie sankcjonowała wiarę rzymsko – katolicką, ale jako wiarę, 
a nie formę władztwa. Natomiast „wyrównując” wszystkie stany – szlachtę, chłopów, mieszczan – 
stworzyła podstawy do powrotu demokracji w Polsce. Tej starożytnej, podobnej do demokracji 
ateoskiej. 
 

Na skutek podstępnej i zbrodniczej działalności kościoła rzymskiego w krajach słowiaoskich, 
z jednoczesnym stałym nękaniem paostw islamskich i żydowskich (Chazarów), Rosja i Polska utraciły 
suwerennośd krajów słowiaoskich. Niemka z zagarniętych Prus, czyli Prusaczka caryca Katarzyna – 
Zofia Augusta Anhalt - Zerbst, która podstępnie przejęła władzę w Rosji (mąż car  Piotr III  został 
otruty)) dokonała wraz z rodziną anglosaską rozbioru Polski. 
 

Od 1917 roku władze w Rosji przejęła „międzynarodówka” żydowska, finansowana z Nowego Jorku. 
Próba ostatecznego zniszczenia Polski w 1920 roku, nie powiodła się.  Paostwo polskie po 123 latach 
zaborów, odradzało się na nowo. 
 

Konstytucja z 15 lipca 1920 roku, miała tworzyd paostwo demokratyczne. Wobec kilkuletniego pata 
w działalności sejmu, rządu, prezydenta, Józef Piłsudski w tzw. przewrocie majowym przejął władzę. 
Był to czyn antydemokratyczny, ale jak się okazało, bardzo skuteczny dla rozwoju paostwa polskiego. 
Spory polityczne różnych partii, różnych frakcji w sejmie i w senacie zostały zastąpione szybką 
decyzyjnością w zakresie obronności i rozwoju gospodarczego. Przez 10 lat do śmierci Naczelnika 
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wykonano ogromny program gospodarczy (Gdynia, CMK, COP), a także polityczno – społeczny, oparty 
na samorządności w jednostkach administracyjnych terytorialnych (bez partii) i powszechnym 
patriotyzmie. 
 

Konstytucja kwietniowa uchwalona w II RP23 kwietnia 1935 roku, nawiązywała do zasad stojących 
u podstawy konstytucji 3 maja, z tym, że prawa i obowiązki króla przejmował prezydent, jako głowa 
paostwa, a ustanawianie praw podstawowych przypisano sejmowi i senatowi, podległych 
prezydentowi. 
 

Napaśd Niemiec i ZSRR na Polskę, finansowana ze środków żydomasooskiego syndykatu zbrodni 
z USA, przekazanie Polski pod ustaloną wspólnie między USA, Anglią, ZSRR okupację od 1944 do 1992, 
przerwały budowę polskiego paostwa prawa. 
 

Polska, wbrew zapisom konstytucyjnym o demokracji ludowej, była podporządkowana całkowicie 
partii komunistycznej, sterowanej, a wręcz zarządzanej z Moskwy. Mimo to, po okresie upadku 
stalinizmu w 1956 roku, Polska witalnością i inteligencją Narodu Polskiego, rozwijała się gospodarczo 
i społecznie znakomicie , aż do roku 1976, kiedy ośrodki decyzyjne w paostwie polskim przenosiły się 
stopniowo do N. Jorku. 
 

W wyniku ustaleo w Magdalence mających charakter antypolskiego spisku, wdrożenie przez 
żydomasooskie siły „doktryny szoku”, zwanej w Polsce „planem Balcerowicza”, Polska po 1989 roku 
traciła wypracowany majątek produkcyjny, zasoby, bezpieczeostwo militarne i socjalne. Z paostwa 
lokowanego w 1976 roku na 10-12 miejscu w rankingu gospodarki światowej, spadła na miejsce 27 
(obecnie 25). Konstytucja uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, 
a tak naprawdę przez samozwaocze elity polityczne, kompletnie nie przystawała do ówczesnej 
sytuacji polityczno – społecznej i nie przystaje nadal w coraz większym stopniu. 
 

Co więcej, istnieje poważne zagrożenie, że inicjatorzy „nowej konstytucji”, zanurzeni w bagnie 
zdrady „magdalenkowej”, nadal zależni od żydomasooskiej „międzynarodówki” z USA, będą 
tworzyd zapisy w nowej konstytucji blokujące zasady rządów ludu (demokracji), w celu uzależnienia 
od anglosaskich, żydomasooskich „przyjaciół” w NATO i UE. 
 

Rys historyczny dotychczasowych praktyk tworzenia konstytucji w Polsce udowadnia, że jedynie 
konstytucja z 1971 roku (majowa) miała jakąś wagę dla tworzenia w Polsce paostwa prawa, 
sprawiedliwości społecznej i demokracji. 
 

Konstytucje II RP, zakładające, że głową paostwa i strażnikiem praw w Polsce jest prezydent, o tyle nie 
zostały „skonsumowane”, że władzę w Polsce przejął i sprawował Naczelnik Piłsudski. 
Konstytucja uchwalona za czasów komuny kłamała, że Polska jest krajem demokracji ludowej, a była 
monopartyjną dyktaturą pod okupacją ZSRR. 
 

Niestety, obecnie obowiązująca konstytucja z 1997 roku zawiera zapisy „puste”, kłamliwe i niezgodne 
ze stanem funkcjonowania paostwa polskiego w stosunku do zapisów konstytucji. 
 

Już w preambule czytamy: „my, Naród Polski – wszyscy obywatele rzeczypospolitej”. Nie może byd 
znaku odniesienia (równości) między Narodem a obywatelami. Naród Polski to także Polonia w USA, 
Australii, Kazachstanie, itd., a obywatelem może byd osoba o różnym pochodzeniu, posiadająca prawa 
obywatelskie w Polsce, np. Eskimos, Aborygen, Żyd, Włoch, Niemiec, Arab czy Turek. To Naród Polski, 
do którego należy Rzeczypospolita Polska, ma niezbywalne prawa i obowiązki, przypisane 
do słowiaoskich korzeni, genów, dziedzictwa, tożsamości – do szeroko rozumianego dobra jakim jest 
Polska. Obywatele polscy, w tym mniejszości narodowe, mogą korzystad z dobra jakim jest Polska, 
w ramach praw stanowionych przez suwerena – Naród Polski. 
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Art. 4 obecnej konstytucji stanowi, że władza zwierzchnia w RP należy do Narodu. Obecnie jest 
to zapis niezgodny ze stanem faktycznym. Zapis i pusty i kłamliwy w zakresie realizacji tego prawa 
w III RP. Władzę zwierzchnią w RP stanowi UE, NATO, USA, Izrael. Pan Timmermans dyktuje 
Premierowi RP, jakie mają byd zapisy w polskim prawie, dotyczącym organów sprawiedliwości. Kneset 
ustala dla rządu RP, jakie mają byd zapisy w ustawie o IPN, dotyczące odpowiedzialności za szerzony 
powszechnie antypolonizm. Senat USA i prezydent Tramp ustalają dla Polski wysokośd odszkodowania 
dla nieżyjących Żydów, byłych obywateli polskich, dla wyłudzaczy z USA. 
 

Art. 4 pkt 2 stanowi, że Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Jeśli 
„przedstawiciele” narodu, stanowiący organy władzy, w sposób jawny, obsceniczny, uwłaczający 
godności Polaków, wykazują poniżającą wręcz uległośd w stosunku do antypolskich sił i ich działao, 
powinni natychmiast przestad byd „przedstawicielami” Narodu. 
Konstytucja obecnie nie przewiduje takiej możliwości. 

W ciągu ostatnich okresów rządów różnych „koalicji” od 1989 roku rzeczywistym modelem władzy 
w Polsce jest autokracja, nazywana też partiokracją, system nie dopuszczający do demokratycznych, 
bezpośrednich wyborów, a tym bardziej do kontroli Narodu nad działalnością osób i instytucji 
biorących udział w zarządzaniu paostwem, a szerzej, w życiu publicznym. W opinii jednego 
z prokuratorów generalnych, władzę o charakterze mafijnym sprawuje w Polsce ok. 3600 osób 
(gangsterów, polityków, służb, aparatu „niesprawiedliwości”, mediów), które decydują o listach 
wyborczych i sprawowaniu władzy bez udziału obywateli. 
 

Tak więc, Naród nie sprawuje władzy, ani przez przedstawicieli, ani tym bardziej bezpośrednio. 
Spontaniczne akcje protestacyjne są przez władze gaszone, a referenda, niezależnie od wagi spraw 
i ilości obywateli biorących w nich udział, całkowicie lekceważone z uwagi na brak interpretacji 
referendum, jako woli Narodu, czy sposobu sprawowania władzy bezpośrednio. 
 

Zgodnie z art. 16 samorząd (podobno) uczestniczy w sprawowaniu władzy. Tyle, że władze centralne, 
partie mafijnie zblatowane, stale demontują możliwości samorządów do ich uczestnictwa 
w rządzeniu, tym samym uniemożliwiając to również obywatelom, nie tylko w zakresie zarządzania 
paostwem, ale również w administracyjnych jednostkach terytorialnych. Centralne (partyjne) plany 
zagospodarowania przestrzennego, wydobywania kopalin na terenach rolniczych, wywłaszczanie 
rolników i właścicieli nieruchomości bez ich zgody i wbrew planom rozwojowym samorządów, 
to dewastacja samorządności w Polsce. 
 

Co więcej, partie polityczne stanowiące de facto realne władze w RP, zgodnie z brakiem 
odpowiedniego zapisu w konstytucji, mogą i chcą przejmowad władzę w samorządach. Taka 
możliwośd była wykluczona w II RP – partie nie mogły uczestniczyd w samorządności lokalnej 
obywateli i taki zapis powinien bezwzględnie obowiązywad obecnie. 
 

Art. 8 stanowi, że konstytucja jest najwyższym prawem RP. Traktat Lizbooski, GATS, CETA, 
podporządkowanie NATO, MFW, Bankowi Światowemu, żydomasooskim organizacjom przez tzw. 
organy władzy publicznej, które powinny działad wg. Art. 7 na podstawie i w granicach prawa 
polskiego, stawiają konstytucję jako zbiór kompletnie nie stosowanych przepisów przez władze. 
 

„Władza publiczna” działa wbrew Konstytucji RP 

W tym miejscu powstaje pytanie o konstytucyjnośd „ władzy publicznej”, partii politycznych i innych 
organizacji, np. mediów, fundacji, tajnych stowarzyszeo, które w sposób tajny lub jawny, 
przypominający praktyki komunistyczne, wpływają na władze lub je tworzą, ze szkodą dla obywateli 
RP. Ma to uzasadnienie dla wszystkich partii politycznych i organizacji zakorzenionych w układzie 
antynarodowym z Magdalenki. Trzeba przypomnied, że ten „układ” trwający już w drugim pokoleniu 
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do dziś, jest odpowiedzialny za wyprzedaż majątku narodowego, emigrację przymusową Polaków, 
bezrobocie i bezdomnośd. 
W tym kontekście art. 6 mówiący o równym dostępie do dóbr kultury dla 30% Polaków, w tym 
bezdomnych, będących w ubóstwie lub na jego skraju, jest ponurym żartem. 
 

Podobnie wygląda zapis art. 20 o „społecznej gospodarce rynkowej” przy totalnej dominacji obcych 
hipermarketów, banków z własnym prawem i różnych obcych koncernów, panoszących się tak 
naprawdę w niepolskiej już gospodarce. 
 

Odnosząc obecne zapisy obowiązującej konstytucji do realiów, można treści tej konstytucji zgodnie 
z prawdą i faktami, zapisad tak: 
„Polska jest krajem niesuwerennym politycznie, militarnie, finansowo, podporządkowanym 
najeźcom i okupantom, zgodnie z ustaleniami w Teheranie i Jałcie, a dalej zniewolony 
przynależnością do UE i NATO, zarządzanym od 1944 roku i obecnie przez antypolskie struktury 
polityczne o charakterze mafijnym, jest paostwem w stałej upadłości i niewolnictwa Polaków, 
przeznaczonym przez syndykat zbrodni w USA z delegaturą w Polsce do likwidacji, w wyniku 
planowanej napaści wojsk USA na Rosję z terenów Polski. Stolicę Polski stanowi Jerozolima 
z delegaturą w Waszyngtonie i Warszawie”. 

Projekt nowej konstytucji AD 2020 
 

Projektując zapisy ustawy zasadniczej, my, Polacy powinniśmy głęboko zastanowid się nad 
fundamentami stanowiącymi jej podstawy i nad celem jej tworzenia. Konstytucja, tak jak ostatnie 
stworzone w III RP, nie może dawad możliwości (lub pretekstów) do stanowienia praw i przepisów 
niezgodnych z intencją konstytucji lub wręcz stwarzad możliwośd do jej łamania. Przede wszystkim, 
obok regulacji „bieżących”, dających wytyczne do codziennych praw i obowiązków, powinna spełniad 
oczekiwania Narodu do jej trwałości, wynikających z historii, tradycji, dziedzictwa narodowego 
Polaków. Trywializując – definiowad kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. 
 

Polacy nie znają swojej historii sprzed chrztu Mieszka I. Właśnie wtedy, przez blisko 3 tys. lat, 
rodziła się nasza paostwowośd, nasza historia, nasze dziedzictwo. Polacy muszą poznad swoją 
historię. To samo Rosjanie, kiedyś przez tysiące lat związani z Polakami tym samym paostwem, 
Sarmatią, Wielką Lechią. Polacy, na tle swojej i słowiaoskiej historii, muszą zdefiniowad swoich 
wrogów i przyjaciół. Najwyższy czas, czas zagrożony planem zniszczenia Słowian przez kompletnie 
obcych kulturowo, religijnie, genetycznie wrogów z tzw. „cywilizacji zachodniej”, najwyższy czas aby 
przyszłośd Polski oprzed na wielotysięcznych latach wielkości i jedności Słowian. 
 

To warunek naszego istnienia 

Warunek, który musi znaleźd stosowny zapis w nowej konstytucji. 

Polacy muszą podjąd decyzję co do kształtu i funkcjonowania paostwa polskiego. Paostwo polskie 
o wielkim historycznym dorobku cywilizacyjnym, nie może byd „bękartem narodów”, „średnim 
paostwem w Europie”, „paostwem na dorobku”, „paostwem rozwijającym się” – jak to definiują 
„nasi” politycy. 
 

Polska, na skutek podstępnych działao obcych kulturowo i religijnie wrogów, przeszła traumatycznie 
ostatnie wieki. Ale nie zginęła. 
 

Musimy ustalid, gdzie są nasze słabe punkty, dlaczego jesteśmy   w ogonie paostw rozwiniętych i jak 
poprawid dobrostan polskich obywateli. Kto i co nam przeszkadza. 
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Dobrym, jak się okazało skutecznym pomysłem, było powołanie komisji śledczych do spraw Amber 
Gold i reprywatyzacji kamienic w Warszawie. Powstała i działa komisja ds. wyłudzeo VAT. Tyle, 
że są to komisje zajmujące się wycinkami chorego, patologicznego systemu funkcjonującego 
w paostwie. Starania Solidarnej Polski  dla naprawy aparatu niesprawiedliwości i ściganie przestępców 
i gangsterów przez koordynatora służb specjalnych, to próby naprawy stanu rzeczy w istniejącym 
patologicznym systemie. Trudno się oprzed wrażeniu, że działania te są kierowane niemal wyłącznie 
w stronę przeciwników politycznych i mają charakter vendetty, co w obecnym systemie mono-
partiokracji  jest oczywiste. Jest wątpliwe, że koocowe ustalenia i wnioski będące efektem prac tych 
komisji, przełożą się na takie systemowe zmiany, które wyeliminują patologie systemu. Biorąc pod 
uwagę, że wszystkie postacie fizyczne, instytucjonalne, politycy, służby specjalne, aparaty nacisku, 
ścigania, niesprawiedliwości, służby mundurowe, media, stanowią ok. 1,5% społeczeostwa t.j. ok. 2% 
obywateli uprawnionych do decyzji w sprawach paostwa polskiego, Naród Polski, jako uprawniony 
suweren w imieniu wszystkich obywateli i społeczeostwa polskiego, musi zweryfikowad te postacie 
co do sposobu, charakteru, intencji ich działania, zgodności z prawem i oczekiwaniami Narodu. 
Może i powinien to zrobid Naród, dokonując  weryfikacji, jako pierwszego działania Obywatelskiego 
Zgromadzenia Narodowego *OZN+. 
 

OZN, po weryfikacji i ewentualnym wykluczeniu z życia publicznego w Polsce wrogich postaci, 

powinno zdefiniowad: 

 Polskę jako  Polskie Paostwo Narodowe o ustroju demokracji bezpośredniej, w którym Naród 
Polski w sposób bezpośredni decyduje o wszystkich aspektach paostwa polskiego. Chodzi 
głównie o podstawowe wartości narodowe, jak wolnośd, suwerennośd, niezależnośd, tożsamośd 
i dziedzictwo narodowe – wartości, które w ostatnim 100 - leciu były wielokrotnie niszczone 
przez siły zewnętrzne i ich agentury w naszym kraju. 
 

 Naród Polski jako władza naczelna, powinien powierzad obowiązki zarządzania paostwem 
Polakom, o ustalonym pochodzeniu i uznanych wartościach moralnych i o zdolnościach 
do wykonywania zadao. Powinni byd wybierani w wyborach bezpośrednich, oddolnych, 
na sposób dawnych wieców słowiaoskich z osób znanych i uznanych przez mieszkaoców grodu 
(gminy, powiatu, województwa). 
 

 Niedopuszczalne jest, aby samorządy  były obejmowane przez jakiekolwiek grupy interesów 
i partie polityczne, realizujące własne (a nie mieszkaoców, obywateli) wizje i interesy, będące 
zalążkiem nepotyzmu i korupcji. 

 

 Wszystkie wybory w Polsce nie mogą mied jakiegokolwiek wsparcia finansowego grup interesów 
i partii politycznych. Istniejące partie polityczne środki finansowe mają od społeczeostwa 
polskiego, ale głównie z korupcji i działalności przestępczej, czego dowodem są ujawnione 
wszelkiego rodzaju afery, a te ujawnione to „wierzchołek góry lodowej”. 

 

 Rolę służebną w wyborach muszą odgrywad media, a ich stronniczośd polityczna czy zależnośd 
finansowa, musi byd surowo karana jak korupcja według prawa II RP. 

 

 Naczelne funkcje i obowiązki w paostwie – prezydenta, posła, senatora, ministra, prokuratora, 
sędziego, prezesa banku, dyrektora (prezesa), zarządzającego instytucją paostwową lub 
gospodarczą skarbu paostwa, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wojewody, starosty i inne 
ważne funkcje, muszą byd objęte przez obywateli polskiego pochodzenia, zweryfikowanego 
do 3 pokolenia 
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 Wykluczone jest pełnienie naczelnych funkcji w paostwie przez osoby związane związkiem 
małżeoskim, partnerskim lub w inny sposób uzależnione od osób nie polskiego pochodzenia. 

 

 

Propozycja ustanowienia i funkcjonowania naczelnych organów paostwa, według nowej 

konstytucji 
 

Władza naczelna – Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe *OZN+ 

Sposób wyboru OZN – gniazda narodowe (gminy, miasta), dokonują organizacji wyborów swoich 
przedstawicieli jako wybory powszechne, oddolne, bezpośrednie, obowiązkowe, do: 

 Władzy naczelnej – OZN 

 organów paostwa – Sejm, Senat, Prezydent 

 samorządu 
OZN sprawuje władzę nad wszystkimi organami w paostwie przez stanowienie Woli Narodu, 
przekazanie Woli do uregulowania prawnego w Sejmie (organ ustawodawczy), weryfikacji uregulowao 
prawnych przez Senat (organ kontrolny) oraz wykonania Woli przez Prezydenta, który powołuje rząd 
kontraktowy do realizacji poszczególnych zadao (strategii, programów, planów). Organizacja 
i funkcjonowanie OZN jest opisane oddzielnie. 
 
Sejm – organ ustawodawczy 

Posłowie wybierani do Sejmu w wyborach oddolnych, bezpośrednich, obowiązkowych, powinni 
w najwyższym stopniu reprezentowad interesy polskich obywateli, w tym przede wszystkim interesy 
Narodu Polskiego, z poszanowaniem praw do funkcjonowania w Polsce mniejszości  narodowych 
w zakresie ustanowionym przez suwerena, Naród Polski. 
 

Należy wykluczyd taką możliwośd, że o kształcie ustrojowym decyduje gremium złożone w 90% z osób 
żydowskiego pochodzenia (układ z „Magdalenki”), a organy ustawodawcze, wykonawcze, represji 
od 1944 roku do dzisiaj, są w rękach mutującej się żydobolszewii do żydooligarchii partyjnej, 
stanowiącej we władzach w Polsce ok. 80%. 
 

Obowiązująca obecnie praktyka, polegająca na permanentnym kreowaniu wymieniających się partii 
politycznych i tzw. „elit” politycznych w mediach, jest de facto wyborami między partiami i osobami 
mającymi polityczne korzenie z „Magdalenki”. 
 

Trzeba zauważyd, że próby unarodowienia władzy w Polsce w ostatnich latach przez ruchy oddolne, 
jak ruch związkowy „Solidarnośd”, czy ruch chłopski „Samoobrona”, zostały brutalnie zniszczone. 
 

Obecnie szeroko nagłaśniane próby „repolonizacji” gospodarki, systemu sprawiedliwości, 
bezpieczeostwa energetycznego, itp., są medialno – polityczną manipulacją, wewnętrzną walką 
„politycznych układów”. 
 

Nie będzie żadnej „dobrej zmiany” dla Polaków, jeśli holenderski grubas o żydowskim pochodzeniu, 
ministrowi sprawiedliwości i polskiemu (?) prezydentowi, dyktuje prawa w Polsce, a Senat i prezydent 
wrogiego paostwa ustalają nieistniejące zadłużenie Polski w stosunku do zamieszkałych kiedyś Żydów 
w Polsce, a nie w USA. To Żydzi w USA, którzy finansowali I i II w. światową, holokaust i bolszewizm w 
Polsce, są za to odpowiedzialni i winni, w tym za śmierd 10 mln Polaków, czyli winni reparacji 
finansowych. 
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Władze po 1989 roku, obecne elity, są jak te małpy – nie widzą, nie słyszą, nie 

mówią (prawdy) 

Tresowanym małpom w N. Jorku i Tel Awiwie już dziękujemy 

Sejm, organ władzy ustawodawczej, musi byd organem narodowym, który formułowad będzie prawa  
i inne regulacje dla Narodu i przez Naród. 
 

Zgodnie z pra-konstytucją z 1791 roku, w sejmie miały byd „wszystkie stany”- szlachta, mieszczaostwo, 
chłopi. Obecna struktura społeczeostwa jest inna, więc „sprawiedliwa” reprezentacja w polskim 
sejmie powinna byd konstruowana według stanu aktualnego. 
 

Obecnie w Polsce żyje 38,5 mln ludzi, w tym ok. 2,5 mln osób „rotacyjnych”, mieszkających w Anglii, 
Irlandii, Niemczech… 
 

Polonia liczy ok. 20 mln., w tym niewielka liczba (ile?) uprawnionych do głosowania i jeszcze mniejsza 
liczba głosujących. 
 

Ogólnie uprawnionych obywateli do głosowania w wyborach  jest ok. 28,5 mln osób, a głosujących 
50%, w tym z głosem „pustym” lub nieważnym ok. 20%. 
 

Blisko 60 mln Naród Polski uczestniczy w wyborach jedynie w liczbie ok. 12 mln w sposób 

skuteczny, t.j. w 20% populacji, a w 30-40 % obywateli uprawnionych do głosowania. Jest to dowód 

na upadek demokracji w Polsce. Częśd wyborców myśli i mówi tak – „nic ode mnie nie zależy i tak 

wybierają się miedzy sobą…”. Inni, ci stojący na skraju ubóstwa, bezrobotni, bezdomni, nie idą 

głosowad, bo ci, na których mają głosowad, to „oni”, układ magdalenkowy, ten „układ”, który ich 

doprowadził do biedy, ubóstwa, wykluczenia. Te 50% nie głosujących to haoba dla paostwa, które 

mieni się byd demokratycznym , czyli paostwem rządów ludu. 

To trzeba zmienid 

Ci, którzy po 1989 roku nie biorą udziału w wyborach są najcenniejsi w tworzeniu paostwa prawa 
i dobrobytu. „Oni” wiedzą, jak można niszczyd człowieka, widzą różnicę między paostwem równości 
społecznej, a paostwem krwiożerczego kapitalizmu, ładnie, ale oszukaoczo nazwanym liberalizmem, 
czyli wolnościowym. To też są obywatele, to wykluczeni w liczbie kilku milionów, są największym 
potencjałem RP. Do nich trzeba dotrzed. Powinni uwierzyd – Polska jest także Moja, Twoja, Nasza. 
 

Powinniśmy ją zmienid wspólnie, razem. Aby doszło do głosowania wszystkich obywateli, trzeba 
wykonad pracę „dotarcia” do potencjalnych wyborców. Wymaga to czasu na „dotarcie” do wyborców, 
przekonanie ich, że mogą przez wybory zmienid swój los, że mogą wybierad „swoich”, a nie „ich”. 
Potrzebna jest aktywnośd w kierunku informacji i mobilizacji środowiskowej w ośrodkach Caritasu, 
domach Alberta, ale także wśród sąsiadów, przez informacje ogólnie dostępne, przez media, „bibułę” 
itp. 
 

Wiec słowiaoski, czyli wybory kandydatów do organów władz, powinien trwad kilka miesięcy. Ludzie 
muszą wiedzied w czym uczestniczą i że od nich może zależed los ich i innych obywateli, teraz 
i w przyszłości. Wybory powinny byd obowiązkowe, a głosowanie powinno trwad co najmniej 7- 21 
dni. 
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Brak uczestnictwa w wyborach np. 3 – krotne, powinno byd zagrożone odebraniem obywatelstwa 

polskiego. 

Sejm powinien byd reprezentacją całego społeczeostwa. Społeczeostwo składa się z dzieci do lat 18-
tu, obywateli narodowości polskiej i mniejszości narodowych. Paostwa rasistowskie takie jak Izrael, 
Korea płn., Japonia, Chiny i inne, nie dopuszczają udziału obcych nacji we władzach kraju. Należy 
rozważyd, czy w Polsce mniejszości narodowe powinny uczestniczyd w zarządzaniu paostwem. Jeśli 
tak, to max. 10% miejsc w sejmie powinno byd zarezerwowane dla Żydów, Niemców, Ukraioców 
i innych nacji łącznie, posiadających obywatelstwo polskie i delegację odpowiednich organizacji. W tej 
sprawie powinien wypowiedzied się suweren, Naród Polski. 
 

Podział posłów na Polaków i obcokrajowców, według rzeczywistych parytetów, byłby wprawdzie 
wyrazem „demokracji nacjonalistycznej”, ale podziałem nie uwzględniającym rzeczywiste stosunki 
społeczne między grupami o różnych interesach, różnej działalności. Ogólny podział na miasto i wieś 
istnieje, jak kiedyś „mieszczanie” i „chłopi”. To zdecydowana większośd wśród wyborców. Dawną 
szlachtę, praktycznie wybitą w czasie wojen, zastąpili w II - IV pokoleniu przedsiębiorcy, intelektualiści, 
tzw. wolne zawody. 
 
Istnieją samorządy gminne miast i wsi, jako rzeczywisty dorobek demokracji II RP, które powinny mied 
swój głos w ustalaniu praw w Polsce. 
 

Partie polityczne jako związki (fasco – związek, źródło faszyzmu) grup interesów, wzajemnie 
się zwalczających dla osiągnięcia własnych celów, nie mogą reprezentowad Narodu. Partie 
tzw. narodowe Mussoliniego, Hitlera, KPZR w Rosji i PZPR w Polsce, zdobywając władzę 
większościową, stawały się krwiopijcami i grabarzami dla swoich narodów. Tak też jest obecnie 
w Polsce, gdzie partie po zdobyciu władzy dla swoich partyjnych, paramafijnych interesów, niszczą 
Polskę i Polaków.  Udział wszystkich partyjnych osób, wszystkich partii , stanowi ok. 1% wyborców (ok. 
280 tys. zarejestrowanych). Jest to mniej więcej tyle samo, co osób bezdomnych, co najmniej 10 razy 
mniej, niż osób wykluczonych (np. ubóstwem energetycznym) i będących na skraju nędzy. 
 

Udział przedstawicieli partii politycznych w sejmie powinien byd udziałem proporcjonalnym 
dla organizacji pozarządowych (NGO), które łącznie stanowią ok. 8% wyborców (ok. 5% populacji). 
 

Decyzje o ostatecznym kształcie organów władzy OZN, podejmie OZN. Autorzy opracowania 
proponują rozwiązania jak niżej. 
 

Kandydaci do Sejmu 

50% posłów to przedstawiciele   – mieszkaocy miast  – 25% 
     -  mieszkaocy wsi   -  25% 
 
Innymi słowy – beneficjenci działalności paostwa, a jednocześnie najbardziej uprawnieni 
do reprezentacji interesów Narodu Polskiego. Z tego powodu, że Naród Polski czy społeczeostwo 
polskie, nie jest dostatecznie przygotowane organizacyjnie do pełnienia roli suwerena, a jednocześnie 
także do wyboru swojej reprezentacji, w okresie przejściowym do czasu, kiedy informacja, edukacja w 
zakresie roli, zadao, obowiązków Narodu Polskiego stanie się powszechna i skuteczna dla pełnienia 
roli suwerena, można skorzystad z organizacji już ukształtowanych, tj. związków zawodowych, 
organizacji rolniczych, NGO, mediów obywatelskich  itp. 
 

30% to przedstawiciele   - związków zawodowych i gospodarczych  -10% 
     - organizacji rolniczych     -10% 
     - organizacji pozarządowych, 



17 
 

  z udziałem partii politycznych    - 10% 
 

10 % to przedstawiciele - samorządów, uczestniczących w obradach i ustaleniach 
   sejmu jako ciało doradcze z prawem głosu 

10% posłów  - przedstawiciele środowisk polonijnych (rotacyjnie lub stale) 
  i mniejszości narodowych. 
 

Wybory kandydatów do sejmu, poprzedzone obradami OZN, oddolne, powszechne, jawne, 
obowiązkowe, powinny trwad kilka miesięcy, a ich podsumowanie w tzw. gniazdach obywatelskich nie 
powinno trwad mniej niż 7 dni (korzystnie 2-3 tygodnie), aby wyborcy mieli czas na wybór optymalny 
swoich kandydatów. 
Kandydaci do sejmu mogą zgłaszad się sami lub przez wszelkiego rodzaju organizacje, związki, 
podmioty, jeśli mają ich poparcie. 
 

W wyniku wyborów nadzorowanych przez gniazda OZN, liczba przedstawicieli do organu ustawowego 
powinna wynosid: 

 5 posłów na 1 województwo reprezentujących miasta 

 5 posłów na 1 woj. reprezentujących obszary wiejskie 
  

Razem 170 posłów 
 

 34 posłów reprezentujących gospodarkę 

 34 posłów reprezentujących rolnictwo 

 34 posłów reprezentujących NGO i partie polityczne 

 34 posłów reprezentujących samorządy 

 34 posłów reprezentujących Polonię i mniejszości narodowe (np. 24 posłów Polonii 
i 10 mniejszości narodowych) 

 
Razem 170 posłów 
 
Ogółem 340 posłów. 

Senat 

Senat – Rada Starszych – powinna byd wybierana z posłów o wieku powyżej 50 lat, w liczbie 2 (ew. 3) 
z każdej reprezentacji organu ustawodawczego (sejmu). 
 

Senat może działad stale (jeśli taka potrzeba zaistnieje) lub rotacyjnie i doraźnie w miarę potrzeb. 
Obrady senatu organizuje (powołuje) marszałek sejmu, z wyboru między posłami, a właściwie 
przedstawicielami grup interesariuszy, lub marszałek senatu, stały lub ustalany między senatorami 
doraźnie. 
 

Senat ma uprawnienia w stosunku do Sejmu – doradcze, konsultacyjne, weryfikacyjne, akceptujące 
i współpracujące (uzgadniające) w stosunku do władzy wykonawczej – prezydenta. 
 

Prezydent RP 

Prezydent RP powoływany jako władza wykonawcza praw i obowiązków ustalanych przez Sejm, 
weryfikowanych i akceptowanych przez Senat. 
 

Sejm i Senat powołują z wybranych przez obywateli RP, z naczelnym udziałem Narodu Polskiego – 
Prezydenta, z posłów i senatorów, osobę najwyższego zaufania, jednocześnie z racji wieku, zdolności, 
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doświadczenia, talentów, zakorzenionych w wartościach narodowych i słowiaoskich, posiadającej 
możliwości realizacji oczekiwanych przez Naród Polski, sformułowanych organizacyjnie i prawnie przez 
Sejm i Senat strategii, programów, planów i zadao. Prezydent powoływany jest na okres 4 lat, jak Sejm 
i Senat. 
 

OZN sprawuje władzę nad działalnością Sejmu, Senatu, Prezydenta i podległych prezydentowi 
organów, kontrolą bezpośrednią, udzielając absolutorium w okresach 2 lat działalności organów. OZN 
prowadzi monitoring w sposób stały, korzystając z instytucji referendum w ważnych dla kraju 
i zarządzania krajem sprawach. 
 

Prezydent powołuje Biuro Bezpieczeostwa Narodowego i przewodniczy obradom biura, jako ciała 
doradczego dla Prezydenta. 
 

Rząd 

Prezydent RP powołuje ministrów (sługi) do realizacji zadao sektorowych (resortowych) oraz 
wyznacza pierwszego ministra (premiera), szefa zespołu ministrów, czyli rządu. Rząd jest powoływany 
w formie kontraktu zadaniowego i jest rozliczany z wykonania powierzonych przez Prezydenta zadao 
na bieżąco, weryfikowany przez Senat, a dalej przez OZN co 2 lata. 
 

Ministrowie nie mogą pełnid funkcji w organach ustawodawczych, powinni w najwyższym stopniu 
posiadad wiedzę merytoryczną i umiejętności menedżerskie w zakresie przyjętych obowiązków. 
 

Resort sprawiedliwości , tzw. „władze sądownicze” obecnie, nie jest organem władzy niezależnej lecz 
organem wykonawczym ustalonym przez Sejm i Senat w zakresie praw i sposobów (procedur) ich 
egzekwowania. Resort sprawiedliwości, zarządzany przez wyznaczonego przez Prezydenta ministra, 
podlega Prezydentowi. 
 

Samorząd 

Samorząd powinien stanowid autonomiczną władzę terytorialną gminy, miasta, ograniczoną jedynie 
przez prawa i obowiązki ustanowione przez naczelne organy ustawodawcze. Dotyczy to także danin 
i podatków. Funkcje koordynacji między gminami, nadzoru w ramach nadrzędnych interesów 
paostwa, sprawuje Wojewoda powołany przez Prezydenta, w ramach administracyjnych 
województwa. 
 

Władzę nad samorządem sprawuje Naród, mieszkaocy gminy, miasta, przez wybory swoich 
przedstawicieli do Rady Gminy, z obowiązkiem ich rotacji losowej co 2 lata lub z wyboru co 4 lata. 
Rada Gminy (organ ustawodawczy gminy – sejmik) wyznacza ze swojego grona Piastuna – Wójta, 
Burmistrza, Prezydenta, a w przypadku braku konsensusu, np. poniżej 50% głosów na kandydata 
do roli wykonawczej (zarządzającej), ogłasza wybory na zasadach Obywatelskiego Zgromadzenia 
Narodowego. Nadzór nad działalnością organów gminy sprawują lokalne Gniazda OZN w formie 
lokalnych wyborów lub referendum, w którym udział obywateli powinien byd obowiązkowy. 
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięd infrastrukturalnych, np. budowy dróg, kolei, ochrony 
p. powodziowej, gminy powinny łączyd się w Związki Gmin, z koordynacją Wojewody. Gminy powinny 
realizowad obowiązkowe programy dla wszystkich obywateli w zakresie obrony terytorialnej. 
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Projektowane (proponowane) zapisy nowej konstytucji 

Nazwa: Rzeczypospolita Polska 

Ustrój: paostwo narodowe demokracji bezpośredniej 

Władza Naczelna: Naród Polski 

Sposób sprawowania Władzy Naczelnej: postanowienia wiecu słowiaoskiego (Obywatelskiego 

Zgromadzenia Narodowego) stanowiące wolę narodu. 

Narzędzia sprawowania władzy: 

 Referendum lokalne, regionalne, krajowe, narodowe; 

 Wybory obowiązkowe, oddolne, bezpośrednie; 

 Zarządzanie organami paostwa przez przedstawicieli ustanowionych w wyborach; 

 Stała kontrola, monitorowanie, analiza i korygowanie prac organów paostwa przez OZN, 
działające rotacyjnie i przez losowanie członków niestałych. 
 

Naczelne organy paostwa i ich przedstawiciele: 

Ustawodawcze   – Sejm, Senat (rada starszych) 

Przedstawiciele  – posłowie 
   - senatorzy > 50 lat 
 
Sposób wyboru  - wybory bezpośrednie parytetowe, ustalane przez OZN 

   - mieszkaocy (obywatele)  - 50% 
   - związki gospodarcze  - 20% 
   - samorządy lokalne  - 10% 
   - mniejszości narodowe  - 3,0 % 
   - partie polityczne  - 2,0% 
   - NGO    - 5,0% 
   - środowiska polonijne  - 10% 
 
Wykonawcze:  -   prezydent wybierany przez Sejm i Senat z posłów i senatorów; 

- rząd kontraktowy do realizacji zadao zleconych przez prezydenta,    
powoływany przez   prezydenta, nadzorowany w zakresie wskaźników, 
terminów, itp. przez Senat i OZN; 

Sądownicze: - prokuratorzy, sądy, ławnicy, ławy przysięgłych, komornicy na stałym  
wynagrodzeniu, organ rotacyjny samokontroli (samorządu) działalności 
organów sądowniczych, wszystkie podległe prezydentowi, nadzorowi Senatu 
i OZN, zarządzane przez Ministra Sprawiedliwości. 

Godło:    - bez zmian (orzeł biały na amarantowym tle) 
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Hymn:    - muzyka bez zmian, słowa wymagające korekty (propozycja w załączeniu) 

OZN ustali przydatnośd, sposób organizacji i działania organów pomocniczych dla organów paostwa 

i ich kontroli, jak np.: 

 Trybunał Konstytucyjny 

 Naczelna Izba Kontroli 

 Rzecznik Praw Obywatelskich 

 Służby Specjalne 
itp. 

Obowiązki władzy i organów paostwa 

Naród Polski, przez obrady i decyzje OZN (powszechnego wiecu słowiaoskiego), będące wolą Narodu, 
definiuje strategiczne kierunki działao organów ustawodawczych, wykonawczych i pomocniczych 
paostwa oraz oczekiwane rezultaty i efekty tych działao. 
 

Organy ustawodawcze opracowują ustawy, rozporządzenia, decyzje i inne regulacje prawne, którymi 
posługiwad się będą organy wykonawcze – prezydent, rząd kontraktowy, sądy oraz siły zbrojne i służby 
specjalne. 
 

Organy ustawodawcze opracowują także regulacje prawne mające charakter podstawowych dla 
autonomicznych samorządów – gmin. 
 

Gminy, w zakresie ustalonych praw i obowiązków, realizują strategie, programy, plany dla rozwoju 
gminy, związków gminnych regionalnych, wojewódzkich, zgodnie z oczekiwaniami mieszkaoców, 
definiowanymi przez rotacyjne rady gminne lub w formie referendum. 
 

Referenda, definiowane przez obywateli w ramach działalności OZN i rad gmin, stanowią wyraz woli 
obywateli, a decyzje wynikające z przeprowadzonych referendów są obligatoryjne do wykonania dla 
organów wykonawczych odpowiednich szczebli władz centralnych lub regionalnych, gminnych 
(wójtów, dawnych piastunów). 
 

Przedstawicielem  prezydenta (władzy wykonawczej) na terenie województwa jest wojewoda. Obok 
obowiązków realizacji decyzji  prezydenta, wojewoda pełni rolę koordynatora w zakresie obrony 
terytorialnej, ochrony p. powodziowej, koordynacji działao międzygminnych między gminami 
i w zakresie realizacji zadao krajowych. 

Oczekiwane kierunki działao władz i organów paostwa (stan na 2020r.) 

Obowiązująca obecnie konstytucja, tak jak poprzednie, nie określa oczekiwanych przez Naród 
kierunków działao władz i oczekiwanych rezultatów. 
 

Konstytucja nie musi i nie powinna mied konstrukcji projektów strategicznych, czy programowych, 
ale powinna w sposób jasny określad także, poza opisem ustroju, obowiązków i praw instytucji 
paostwa i obywateli – cel, rezultat i sposób korzystania z konstytucji. Aktualna jeszcze konstytucja, 
ustanowiona przez przedstawicieli (ówczesnych) obywateli, jest napisana raczej jako regulamin dla 
władz rządzących Narodem, a nie odwrotnie. 
 

Obywatele RP - Naród Polski i mniejszości narodowe, muszą w konstytucji mied swoją podmiotowośd, 
mied pewnośd, że będzie służyd realizacji oczekiwao obywateli teraz i w perspektywie wieloletniej. 
 

Oczekiwania większości ludzi na świecie, stanowiących w stosunku do samozwaoczych „elit” 
politycznych i finansowych, społeczności i całe społeczeostwa niewolnicze, są podobne. Nie chcą byd 
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niewolnikami, chcą żyd w pokoju, mied zapewnienie bezpieczeostwa indywidualnego i w skali kraju, 
mied możliwośd korzystania z dóbr naturalnych i cywilizacyjnych, jeśli nie równego w społeczeostwie, 
to przynajmniej solidarnego. 
Takie oczekiwania mają także Polacy. 
 

W czasach starożytnych niewolnik w Rzymie otrzymywał 1/3 dochodów zarobionych dla swojego 
pana, mając zapewnione mieszkanie i inne potrzeby socjalne dla niewolnika i jego rodziny. 
 

Chłop paoszczyźniany w ramach tzw. dziesięciny, oddawał panu (rycerzowi, szlachcie) 1/10 swoich 
zbiorów (później niestety 10% także kościołowi). 
 

Obecnie Polak, jeśli ma pracę w Polsce, połowę dochodu oddaje paostwu, znaczną częśd lichwiarskim 
instytucjom, opłaca czynsz, energie wodę, itp. 
 

Zadłużenie każdego Polaka, licząc dług zagraniczny, wynosi ok. 80 tys. zł., na przeciętną rodzinę ponad 
200 tys. zł. Społeczeostwo w 1/3 jest na skraju ubóstwa, bezdomni poniżej. Mimo olbrzymiego 
potencjału gospodarczego, zasobowego, ludzkiego, Polska stała się bankrutem, istnieje tylko 
teoretycznie. 
 

Nie można tworzyd nowych praw, zwłaszcza prawa zasadniczego, bez analizy stanu, wskazania 
przyczyn i winnych tego stanu rzeczy oraz ich rozliczenia. Jest to pierwsze zadanie OZN. 
 

Oczekiwania społeczne większości Polaków są wspólne dla „rodziny człowieczej” – bezpieczeostwo 
osobiste, rodziny i kraju, dostęp do dóbr materialnych i niematerialnych (nauka, religia), wolnośd 
i suwerennośd, zapewnienie możliwości rozwoju dla przyszłych pokoleo. 
 

Oczekiwania Polaków bywają szersze, wynikające ze słowiaoskiej tożsamości narodowej, budującej 
przez tysiąclecia takie wartości jak godnośd, patriotyzm, honor, intelektualne umiejętności tworzenia. 
Biorąc w/w. uwarunkowania można wskazad potrzebę lub koniecznośd dokonania takich zapisów 
w nowej konstytucji, aby spełniała oczekiwania społeczeostwa polskiego. Dla uszeregowania 
głównych problemów Polski, rozwiązao, których oczekuje Naród Polski w oparciu o zasoby 
i umiejętności narodowe, można posłużyd się podziałem rodzajów problemów przypisanych 
do definicji rozwoju zrównoważonego, w której sfery te są wzajemnie zależne, a równowaga między 
nimi jest podstawowym warunkiem rozwoju społeczno – gospodarczego. 
 

Sfera I – Polityka i administracja 

Polityka zagraniczna 

 Polskie społeczeostwo stało się paostwem niesuwerennym, zależnym od struktur militarnych 
USA i NATO, dokonujących od ponad 100 lat agresji w wielu krajach na świecie przez 
finansowanie wojen lub przez bezpośredni w nich udział. 

 

 Należy zawiesid i zweryfikowad - Pakt NATO, Traktat Lizbooski UE, umowę CETA, ustalenia 
przedakcesyjne przystąpienia do UE, stanowiące realne zagrożenia dla społeczeostwa polskiego, 
nigdy przez społeczeostwo, a zwłaszcza przez Naród Polski, nie zostały zaakceptowane, 
a większośd z ustaleo między stronami umów była przed społeczeostwem ukryta, aby 
społeczeostwo nie znało kosztów i strat jakie w wyniku „ustaleo” obywatel polski poniesie. 

 

 Zapisy konstytucji w kwestiach bezpieczeostwa, wolności, suwerenności, uczestnictwa Polaków 
(żołnierzy) w tzw. misjach „pokojowych” bandyckiego NATO, powinny jednoznacznie  określad 
Polskę jako kraj pokojowy, nie biorący udziału w akcjach terrorystycznych i zbrojnych 
inicjowanych przez USA lub inne paostwa. 
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 Polska nie może ulegad wpływom obcych sił, osób i organizacji w obszarze tworzenia i egzekucji 
prawa w Polsce. 

 

 Działalnośd organizacji lichwiarskich z zagranicy (banki, instytucje finansowe) w Polsce powinna 
byd zakazana. 

 

 Organy, instytucje paostwa polskiego, mają obowiązek uzyskania odszkodowao i reparacji 
wojennych za wojnę bolszewicką w latach 1918 – 1920, II wojnę światową, ofiary terroru 
stalinizmu, od finansujących te zbrodnie z USA i od wykonawców zbrodni, posługujących się tymi 
finansami, t.j. paostwa Niemiec i Rosji (kontynuatora ZSRR). 

 

 Wszelkie próby przejęcia kopalin przez obce (zagraniczne) koncerny paliwowo – energetyczne, 
przejęcia dóbr naturalnych, ziemi, majątku wytwórczego, muszą byd zakazane. 

 
Oczekiwania 

 Polityka zagraniczna paostwa nie może uzależniad wolności, suwerenności, niezależności Polski 
i polskiego społeczeostwa od jakichkolwiek paostw, organizacji, instytucji zagranicznych, 
zwłaszcza realizujących akty agresji i terroru. 

 

 Polityka zagraniczna paostwa polskiego powinna opierad się na więzi, tradycji, dorobku 
wszystkich paostw słowiaoskich, a przede wszystkim na więzi z Polonią na całym świecie. 

 

 Wszelkie pakty, umowy porozumienia niezgodne z w/w oczekiwaniami, powinny byd anulowane. 
 

 Życzenia roszczeniowe np. organizacji żydowskich wspieranych przez USA, powinny mied polskie 
działania symetryczne. Żydzi przejmują majątki Palestyoczyków w ciągu 30 dni zasiedzenia – taki 
sam zapis powinien byd w prawie polskim w sprawie zasiedzenia przez Polaków mienia 
żydowskiego, jeśli w ogóle takie istnieje (istniało) w obrocie prawnym. 

 

 Jeśli USA wspiera nieprawne roszczenia Żydów dla mienia pozostawionego w Polsce (ustawa 
447), paostwo polskie powinno obciążyd USA za finansowanie przez amerykaoskie instytucje 
finansowe bolszewizmu i wojen, w wysokości ok. 10 bln USD. 

Polityka wewnętrzna 

 Ustrój, urzędy i sposób zarządzania paostwem zostały opisane w poprzednich rozdziałach. 
 

 Źródłem finansowania działalności organów paostwa i rozwoju społeczno – gospodarczego 
są podatki, opłaty i daniny. Podstawowe podatki – podatek obrotowy i ryczałtowy w obrocie 
gospodarczym, podatek emerytalno – rentowy (ZUS). Inne podatki powinny byd anulowane. 

 
Administracja 

 Udział administracji w społeczeostwie polskim wynosi ok. 70 osób na 1000 mieszkaoców, 
w „starej” UE – było 34/1000M, w innych krajach rozwiniętych i rozwijających się, poniżej tego 
wskaźnika. 

 Oczekuje się uproszczenia procedur administracyjnych, zwiększenia kompetencji urzędników 
i ich odpowiedzialności oraz zmniejszenia liczby urzędników i kosztów ich pracy o ok. 50% (ok. 50 
mld zł/rok), z zabezpieczeniem pracy zwolnionym lub ekwiwalentem za utratę pracy. 
 

Wojsko, policja, służby specjalne i inne służby mundurowe 



23 
 

 Wyżej wymienione służby powinny składad przysięgę Narodowi Polskiemu. Dowódcy powinni 
byd weryfikowani  w zakresie przynależności do Narodu Polskiego. Wodzem naczelnym – 
prezydent, zarządzającym – Minister Obrony. W trybie pilnym powinien zostad opracowany 
program Bezpieczeostwa Narodowego. 
 

Gospodarka 

 Oczekuje się realnej „społecznej gospodarki rynkowej”, opartej na zasadach wolności 
gospodarczej i spółdzielczości, własnych zasobach naturalnych, kapitale ludzkim rozumianym 
jako siła robocza, intelektualna i innowacyjna; 

 

 Udział podmiotów zagranicznych w spółkach działających w Polsce nie powinien przekraczad 1/3 
udziałów. Wszystkie podmioty gospodarcze w Polsce powinny płacid podatek obrotowy. 

 

 Należy ocenid ponownie utratę majątku narodowego na skutek tzw. prywatyzacji, noszącej 
znamiona przestępstw gospodarczych i odzyskad majątek utracony w wysokości ok. 90% 
wartości pierwotnej; 

 

 Rolnicy i rzemieślnicy powinni mied prawo do sprzedaży bezpośredniej swoich produktów, udział 
produktów obcych, w tym skażonych chemicznie, biologicznie, genetycznie, musi byd z obiegu 
handlowego wycofana. 

 

 Dopuszcza się wymianę barterową towarów, bez pośrednictwa banków; 
 

 Zakazuje się na terenie RP lichwy w obrocie gospodarczym i indywidualnym, instytucje 
finansowe powinny byd instytucjami wsparcia lub pośredniczącymi; 

 

 W czasie dochodzenia do wyrównywania standardów życia obywateli RP, usuwania wykluczenia 
społecznego, bezrobocia i bezdomności, wynikającego z obowiązku czynienia rozwoju społeczno 
– gospodarczego przez organy paostwa, powinny obowiązywad zasady sprawiedliwości 
i solidarności społecznej; 

 

 Wynagrodzenia w spółkach i instytucjach skarbu paostwa powinny mied górne ograniczenie jako 
np. krotnośd średniej krajowej (np. x 5) plus dodatkowe premie, zależne od wyników (wpływów 
dochodów do budżetu paostwa). 

Społeczeostwo 

Naród Polski powinien stad się generatorem działao stanowiących o poziomie życia w Polsce i jej 
miejsca wśród innych paostw. 
 

Główne działania rozwojowe to praca, do której każdy obywatel musi mied zagwarantowane prawo 
i obowiązek jej wykonywania, zgodnie z możliwościami lub kwalifikacjami. Gwarancje pracy muszą 
dawad instytucje paostwowe i gminy, przez tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości, rzemiosła, rolnictwa, handlu i   kultury. 
 

Społeczeostwo powinno mied nieutrudniony i powszechny dostęp do instytucji leczenia i ochrony 
zdrowia, służba zdrowia powinna mied status służby, a nie ”biznesu na chorych”. W konstytucji 
powinny znaleźd się zapisy – lekarz leczy chorego za jego zgodą na daną terapię (z uwzględnieniem 
alternatywnych metod leczenia), szczepienia ochronne dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
są dobrowolne. 

Środowisko 
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Środowisko naturalne rozumiane jako częśd biosfery, stanowi w Polsce źródło rozwoju gospodarczego, 
głównie rolnictwa i przemysłu. 
Jest ono przede wszystkim warunkiem życia dla wszystkich istot biosfery, w tym człowieka, roślin, 
zwierząt. Główne elementy, które tworzą takie zależności, to powietrze zawierające tlen (bez tlenu 
człowiek żyje ok. 8 min.), woda (bez wody człowiek żyje ok. 2 tygodnie), gleba produkująca żywnośd 
(bez żywności człowiek przeżyje ok. 1-2 miesiące) oraz CO2 budulec biomasy. 
 

W prawach zasadniczych powinny znaleźd się regulacje dotyczące ochrony zasobów naturalnych 
i racjonalnych sposobów ich wykorzystywania, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
i powszechnego dostępu obywateli do zasobów wody pitnej, bez możliwości udostępniania 
zarządzania i eksploatowania wód w Polsce przez obcy kapitał lub podmioty komercyjne. 
 

Szczególnej uwadze należy poświęcid sposób prawnej ochrony ludzi i całej przyrody ożywionej 
w Polsce, przed smogiem energetycznym, smogiem elektromagnetycznym emitowanym przez różne 
urządzenia, jak wieże telefonii komórkowej, wiatraki o osi poziomej technologii 5 G itp. 
 

Niedopuszczalne powinno byd stosowanie środków zanieczyszczających gleby i wody powierzchniowe 
i wgłębne. W drodze ustaw określony powinien byd całkowity zakaz stosowania i rozprowadzania 
w Polsce żywności z GMO i używanie środków chemicznych rozprzestrzenianych w powietrzu 
(chemical trails). 
 

Oczekuje się na zapisy w ustawie zasadniczej, które stworzą fundament do ochrony środowiska 
i sposobu korzystania ze środowiska, aby służyło następnym pokoleniom, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, które obecnie są w Polsce cytowane z byle okazji i zupełnie niezgodnie 
z ich merytoryczną treścią. 
 

To samo dotyczy propagowania agresywnych dla środowiska technologii wydobywania kopalin, 
których stosowanie powinno byd zamienione na technologie mniej inwazyjne dla środowiska. 
 

Ład przestrzenny 

Naruszanie ładu przestrzennego, tak jak naruszanie środowiska (budowa dróg, linii kolejowych, 
kopalni, zakładów, itp.), powinno byd poprzedzone wnikliwymi analizami wielokryterialnymi 
oddziaływania na społeczeostwo,  środowisko i gospodarkę, w cyklu całego życia projektu, 
z uwzględnieniem udziału społeczeostwa w decyzjach administracyjnych. 
 

Polska powinna skorzystad  z ogromnego potencjału gospodarczego lokalizacji w Euroazji, 
w korytarzach logistycznych : A2 (Lizbona – Władywostok, w połączeniu z Chinami i Indiami), A1 i Via 
Carpatia (Skandynawia – Płd. Europa, kraje arabskie) wraz z budową lotniska towarowego 
na skrzyżowaniu A2 i A1 i transkontynentalnych połączeo kolejowych.   
 

Obywatelski projekt nowej konstytucji powinien byd przedmiotem debat OZN 
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Pytania referendalne dla ustanowienia Narodowej Konstytucji RP 
 
Proponowane pytania referendalne: 

1. Czy jesteś za nieprzedawnieniem zbrodni dokonywanych na Narodzie Polskim od 1 września 1939 

roku, nieprzedawnianiem czynów wrogich, godzących w interes paostwa lub niegodnych 

w sprawowaniu funkcji publicznej, z zastosowanie KK sprzed 1.09.1939? 

                              TAK*                                                      NIE* 

  2. Czy jesteś za utworzeniem w Polsce polskiego paostwa narodowego demokracji bezpośredniej? 

                                           TAK*                                                           NIE*  

3. Czy jesteś za systemem referendalnym w Polsce jako podstawowym, obowiązkowym narzędziem  
    demokracji bezpośredniej? 
 

                                                        TAK*                                         NIE* 

4. Czy jesteś za społeczną narodową gospodarką  rynkową, zamiast liberalno – monopolistycznej  
    zagranicznych korporacji? 
 

                                       TAK*                                                            NIE*   
            

5.  Czy jesteś za  większą integracją i współpracą z Polonią, we wszystkich aspektach życia publicznego  
     i gospodarczego? 
 

                                      TAK*                                                             NIE 

6.  Czy jesteś za współpracą i dobrym sąsiedztwem ze wszystkimi paostwami słowiaoskimi? 

                                     TAK*                                                              NIE*   

7. Czy jesteś za wprowadzeniem dla Narodu Polskiego  prawa do stałego monitorowania, kontroli   
    i nadzoru wybranych przedstawicieli do organów władz RP i możliwości ich odwoływania 
    i powoływania w czasie trwania kadencji? 
 

                                     TAK*                                                            NIE* 

8. Czy jesteś za powołaniem Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego, jako narzędzia Narodu 
Polskiego, władzy nadrzędnej RP, niezależnego od jakiejkolwiek partii i organizacji, powoływanego 
oddolnie i bezpośrednio do formułowania Woli Narodu i wyrażania Woli Narodu w formie wyników 
narodowego, obowiązkowego referendum 
 

                                     TAK*                                     NIE*  
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 9. Czy jesteś za utrwalaniem systemu liberalizmu kapitalistycznego w Polsce, za utrwalaniem  

zależności Polski od struktur UE, NATO, USA, Izraela, od zachodnich korporacji paliwowych, 

energetycznych, militarnych, farmaceutycznych, żywnościowych. 

 

                                                  TAK*                                     NIE* 

10. Czy jesteś za suwerennością Polski, za rozwojem społeczno - gospodarczym w Polsce, opartym na 

suwerenności narodowej politycznej, finansowej, militarnej, na ochronie i racjonalnym wykorzystaniu 

własnych zasobów naturalnych, na zdolnościach twórczych Polaków i pracy, wartościach słowiaoskich 

i chrześcijaoskich stanowiących trwałe podstawy tożsamości i dziedzictwa narodowego Polaków.     

                                           

                                                 TAK*                                      NIE* 

11. Czy, w związku z przynależnością do wielkiej rodziny Słowian, obejmującej Europę Środkową 

i Wschodnią od ok. 10 tys. lat, w której dawni Polanie, obecnie Polacy, byli główną siłą, liderem 

wspólnoty słowiaoskiej, jesteś za odbudową relacji społeczno – gospodarczej wszystkich Słowian, dla 

rozwoju Polski i całej strefy Euroazjatyckiej.            

                                   TAK*                                       NIE* 

12.  Czy jesteś za bezwzględnym obnażaniem przez OZN i ukaraniem według ostatniego, niezależnego 

prawa II RP osób, partii, podmiotów, organizacji, mediów, służb, działających jawnie lub skrycie na 

szkodę paostwa polskiego i jego obywateli, przed uchwaleniem konstytucji, aby nie wpływały 

destrukcyjnie na jej kształt. 

                                  TAK*                                        NIE* 

13.  Czy jesteś za wprowadzeniem dla Narodu Polskiego prawa do monitorowania, kontroli i nadzoru 

wybranych przedstawicieli do organów władz RP i możliwości ich odwoływania i powoływania 

w czasie trwania kadencji 

                                 TAK*                                          NIE* 

14.  Czy propozycja obywatelska kształtu nowej konstytucji, opracowana przez ruch OZN, jest do 

przyjęcia jako materiał roboczy dla OZN 

                                  TAK*                                           NIE* 

Narodowa dyskusja nad kształtem ustrojowym Polskiego Paostwa Narodowego jest przywilejem 

i obowiązkiem każdego Polaka w Ojczyźnie i za granicą. 

Odpowiedzi na pytania referendalne będą miały decydujący wpływ na kształt nowej, obywatelskiej, 

narodowej Konstytucji RP. Jeśli ktoś, osoba lub podmiot, organizacja, ma uwagi, propozycję lub inny 

projekt, prosimy o ich publiczne ujawnienie. 

   Ruch OZN 

* niepotrzebne skreślid 
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Proponowana nowa treść Hymnu Polski  
 

Muzyka  -  bez zmian. 

Słowa powinny ulec zmianie. 

Argumentacja 

Dotychczasowy tekst dotyczy okresu Polski pod zaborami a bezpośrednio czasu formowania 
Legionów Polskich dla wsparcia Napoleona w jego wojennych działaniach prowadzonych w Europie 
i na świecie. 
 

Napoleon klasyfikowany jest w czołówce największych zbrodniarzy świata, obok Dżyngis Chana, 
Aleksandra Macedooskiego, Mussoliniego, Hitlera, Stalina. 
 

Udział Polaków w wojnach napoleooskich to haoba dla oręża polskiego. Zarzynaliśmy chłopów 
broniących swojej ziemi pod Samosierrą, tubylców na Dominikanie i Haiti, dla chorych, globalnych 
zapędów tyrana. 
 

Napoleon przegrał wojnę z Rosją, dobiła Napoleona Anglia pod Waterloo. Ambasador Anglii 
na Kongresie Wiedeoskim sprzeciwił się odzyskaniu przez Polskę wolności z uwagi na udział Polaków 
w armii Napoleona, tym samym pogrążając Polskę w kolejnych 100 latach niewoli. 
 

Polacy nie powinni śpiewad hymnu o wydarzeniach haobiących z przykładem Napoleona jako 
zwycięscy, które pogrążyły Polaków w niebyt polityczny i na wiek niewoli. 
 

Mamy w swojej historii wiele wspaniałych kart, wielkości Polski, męstwa, patriotyzmu Polaków. 
 

Historia Polaków (Polan)  sięga 18 wieków przed nową erą.  
 

Do czasu panowania Mieszka I byliśmy przez 2800 lat imperium Wielkiej Lechii, zwanej na świecie 
Sarmatią, Wielką Scytią, Lechistanem.  
 

Lechistan był wzorem paostwa o demokratycznym ustroju, paostwem Słowian z dominacją Polan, 
rozciągającym się od Renu do Uralu, od Bałtyku po Morze Czarne. 
 

Od IX wieku n.e. Wielką Lechię niszczyła podstępnie tzw. „cywilizacja zachodnia” i robi to nadal. 
 

Uzasadnione jest przywrócenie w Hymnie Polski, w sposób trwały i historycznie uzasadniony, pamięci 
o korzeniach, pochodzeniu Polaków, dziedzictwie materialnym, kulturowym, historycznym, 
naukowym... 
 

Zamiast wspominad zbrodniarza Napoleona, przypominajmy światu ważnych dla świata Polaków  -  
Jagiełłę, Sobieskiego, Kościuszko, Chopina, Skłodowską... 
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Proponowany tekst (projekt do społecznej dyskusji) 

Jeszcze Polska nie zginęła 
Kiedy my żyjemy 
Co nam obca przemoc wzięła 
Szablą odbierzemy 
 

Marsz, marsz Polanie 
Wielka Lechia znów wstanie 
Złączy swoje dzieci  
Narody oświeci 
 
Jak Jagiełło pod Grunwaldem 
Sobieski pod Wiedniem 
Zawsze wiernie służyd będziem 
Polsce niepodległej 
Marsz, marsz... 

Za Kościuszko, Kopernikiem, 
Skłodowską, Chopinem 
Sławid będziem Polskę naszą 
będąc suwerenem. 
Marsz, marsz...           

Solidarnośd naszą siłą,  
jest i pozostanie, 
Każda wroga, obca siła 
Złamie zęby na niej (z rąk jej zginie marnie) 
Marsz, marsz… 

 
Radośd naszej codzienności 
Praca i rodzina 
Źródło naszej tożsamości 
Bóg, Honor, Ojczyzna 
Marsz, marsz… 

 
 
 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

Mapy  
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