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List otwarty do Narodu Polskiego 

 
Polko, Polaku, w Polsce i za granicą 

Materiały (teksty) załączone w przesyłce są opisem projektu zmian polityczno – społecznych w Polsce, które mają 

doprowadzid do oczekiwanych społecznie rezultatów, jak: 

1. Zatrzymanie procesów i działao destrukcyjnych dla paostwa polskiego i Polaków, które mają miejsce we 
wszystkich sferach społeczno – polityczno - gospodarczych; 

2. Oczyszczenie struktur politycznych, paostwowych, instytucji, mediów i podmiotów gospodarczych 
z antypolskiej agentury wrogich paostw i nacji; 

3. Utworzenie polskiego paostwa  narodowego o ustroju demokracji bezpośredniej; 
4. Wdrożenie zasad stałego monitorowania władz i regulacji ich funkcjonowania przez suwerena, którym jest 

Naród Polski; 
5. Ustanowienie właściwych relacji polityczno-gospodarczych Polski  w UE; 
6. Rozszerzenie współpracy gospodarczej Polski i UE o wszystkie kraje słowiaoskie, historycznie i narodowo 

należące do Wielkiej Lechii (Sarmatii, Lechistanu); 
7. Wspólne działania na rzecz pokoju i rozwoju kontynentu Euroazji. 

 
Dla realizacji zamierzeo i osiągnięcia tych rezultatów powołuje się 

Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe 

jako jedyną siłę sprawczą, która z obowiązku, powinności, zgodnie z prawem należnym suwerenowi i Konstytucją 
RP, ma realizowad Wolę Narodu dla obrony i rozwoju Ojczyzny. 
 

Nie zrobią tego  za nas pakty, układy, czy partie skłócone o to, kto bardziej może wykorzystywad i niszczyd 
Polaków. Jeśli jesteś Polką, Polakiem, to masz polskie obowiązki. Inaczej – rozdziobią nas kruki i wrony… 
 

Zatem w umówionym czasie, dla bezpieczeostwa inicjatywy, aby nie została zniszczona przez wrogie siły 
w zarodku, trzeba jak najszerzej rozpropagowad wszystkie informacje przekazane na płycie pocztą e-mail – 
bezpośrednio, listownie, internetowo. 
 

 Wszystkie osoby, które otrzymały informacje o OZN i zapoznały się z ich treścią proszone są o wzięcie udziału 
w inicjujących pierwszych debatach OZN. 
 

Zarysy tematów, przebiegu i wniosków dyskusji, są załączone jako propozycje wstępne, do ustalenia 
i ewentualnych zmian przez uczestników debaty, lub w czasie przebiegu dyskusji. 
 

Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe Polaków musi zmierzyd się z aktualnymi wyzwaniami: 

 Zbadad, ocenid, podjąd działania adekwatne do wniosków z rozpoznania epidemii covid - 19 jako zjawiska 
rzeczywistego, czy zorganizowanego przez wrogie ludziom, paostwom narodowym, w tym Polsce, organizacje 
globalne i ich agentury w Polsce; 
 

 Agresją, atakiem na polskie wartości społeczne, duchowe, narodowe, na tradycyjny model rodziny, przez 
środowiska LGBT; 

 

 Planowanym, wymuszonym szczepieniem ludzi, mieszczącym się w pojęciu powszechnego terroru. 
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W dniu 27.10.2020 powstała w Warszawie spontanicznie Straż Narodowa, z inicjatywy stowarzyszenia „Marsz 
Niepodległości”, broniąca przed antypolską dziczą materialnych i niematerialnych wartości narodowych jak 
kościoły, pomniki, obiekty pamięci narodowej. Do akcji dołączyli kibice Legii a w innych miastach kibice Lecha, 
Widzewa i innych klubów. 
 

To przykład odpowiedzialności za paostwo i Naród. To znak i sygnał dla Polaków.  Bierzmy sprawy w swoje ręce, 
twórzmy Polskę polską, suwerenną, niezależną, bogatą duchowo i materialnie. 
 

Każdy uczestnik OZN powinien czud się jego inicjatorem i współautorem decyzji  OZN stanowiących Wolę Narodu. 
 

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. 
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Organizacja Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego (krok po kroku) 

 
1. Otrzymałeś informacje o OZN 

Prześlij te informacje do tych znajomych, którzy powinni je otrzymad. 

2. Jeśli chcesz założyd „gniazdo narodowe” lokalne, regionalne, wojewódzkie, pełnid zaszczytną 
i odpowiedzialną funkcję Założyciela lub Koordynatora dla swojego środowiska, uwidocznij to na karcie 
Obrad OZN (krzyżykiem) i udostępnij tę informację dalej. Nadaj „gniazdu” GN swoją cechę,  np. numer, 
lokalizację, nazwę. Do oznaczenia Gniazda Narodowego w poczcie obecnej lub nowo założonej 
np. na protonmail.com (darmowa): 

  GN...numer okręgu wyborczego...gmina...inicjały lub nazwisko, nazwa podmiotu-dowolnie. 

Jest to informacja dla: 

 obywateli biorących udział w Obradach OZN poprzez głosowanie: 

 przez internet na wskazany adres e – mail gniazda; 

 bezpośrednio w lokalu „gniazda”; 

 listownie, przesyłając głos na adres „gniazda”. 

 mandatariuszy, którzy uzyskają mandat obywateli do przedstawiania w Obradach OZN szczególnych 
interesów grupy społecznej w celu zgłoszenia gotowości i chęci uczestnictwa w Obradach OZN 
w „gnieździe”; 

 uczestników Obrad OZN, którzy w „gnieździe” chcą prowadzid dyskusję merytoryczną, np. online 
przez internet. 
 

Koordynatorzy organizują debaty publiczne jawne, dostępne bezpośrednio, przez internet, radio, 
konferencje, spotkania robocze, itp. Koordynatorzy wskażą źródła informacji, gdzie są dostępne obrady 
bezpośrednio i gdzie są dostępne jako dokumentacja archiwalna (notatka, film, nagranie, itp.). Wszystkie 
osoby występujące publicznie w czasie Obrad OZN muszą spełniad warunki dostępności CV 
i pochodzenia. 
Uwagi, opinie, wnioski itp., ukrywane pod pseudonimami, nie mogą byd brane pod uwagę – Obrady OZN 
zgodnie z prawem, mają charakter tylko jawny i bezpośredni. 
 

3. Jeśli chcesz uczestniczyd w Obradach OZN jako ekspert lub w innej formie (organizacja, komunikacja, 
informacja medialna, finansowanie, itp.) zgłoś to na karcie Obrad OZN (krzyżykiem) z informacją 
dodatkową. 
 

4. Po ogłoszeniu Obrad OZN, prowadzący gniazda – Założyciele, (będący jednocześnie lub nie) 
Koordynatorami Gniazd Narodowych ustalą wraz z inicjatorami Ruchu OZN, pierwszy (podstawowy) 
skład Rady Narodu Polskiego. 
 

5. Rada Narodu Polskiego ustali podstawowy skład Komisji Programowych OZN. 
 

6. Komisje Programowe OZN opracują, w oparciu o projekty programów Ruchu OZN, uwagi i postulaty 
zgłaszane z Gniazd Narodowych, projekty narodowych programów, aktów prawnych, zapytao 
referendalnych dla Rady Narodu Polskiego 
 

7. Rada Narodu Polskiego przeprowadzi Narodową Dyskusję i ewentualną korektę projektów Komisji 
Programowych OZN i ogłosi Referendum Narodowe 
 

8. Narodową dyskusję Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego zakooczą wyniki Referendum 
Narodowego (przeprowadzonego bezpośrednio w „gniazdach” i online przez internet) 
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9. Wyniki Referendum Narodowego staną się Wolą Narodu Polskiego 
 

10. Rada Narodu Polskiego zainicjuje Program Zmian, Program Rozwoju RP i inne działania według ustaleo 
Referendum Narodowego 
 

11. Na tym OZN zakooczy obrady rozpoczęte w dniu 11.11.2020r. 
 

12. OZN, najwyższa władza w Rzeczypospolitej Polskiej, zachowa prawa i struktury organizacyjne 
do następnego Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego, którego cyklicznośd i narzędzia sprawcze 
zostaną ustalone w I OZN i będą stanowione przez następne OZN, jeśli w ustanowionym Polskim 
Paostwie Narodowym o ustroju demokracji bezpośredniej taka forma sprawowania władzy przez Naród, 
cyklicznie lub stale, będzie szeroko oczekiwana społecznie. 
Członkowie Rady Narodu Polskiego i Komisji Programowych, Założyciele i Koordynatorzy prowadzący 
„Gniazda narodowe”, mandatariusze, eksperci i inne osoby występujące publicznie w Obradach OZN 
i przekazujący informacje z Obrad OZN, zobowiązani są do ujawnienia CV i swojego pochodzenia do III 
pokolenia wstecz, w dowolny sposób. 
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………………………………. 
Imię i nazwisko  
 
……………………………….. 
Adres „gniazda” 
 
……………………………….. 
e – mail 

Karta uczestnictwa w Obradach OZN 
     

1. Zgłaszam swój udział w OZN z prawem głosu    TAK*  NIE* 
2. Deklaruję dodatkowo udział w OZN, jako:    TAK  NIE 

- gniazdo narodowe  lokalne     TAK  NIE 
- gniazdo narodowe  regionalne     TAK  NIE 
- gniazdo narodowe  wojewódzkie    TAK  NIE 
 

3. Deklaruję dodatkowo udział w OZN:      TAK  NIE 
    jako specjalista, ekspert, dziennikarz, inny (podad jaki): 
 
    ………………………………………………………… 
    informacja dodatkowa: 
 
    ………………………………………………………… 
 
    ………………………………………………………… 
 
4. Deklaruję udział w OZN jako mandatariusz, który   TAK  NIE 
    który uzyskał mandat od: 
 
    ……………………………………………………. 
     (podaj podmiot udzielający mandatu, lub grupę społ.) 
 

5. Jako Koordynator gniazda lub deklarujący udział w OZN 
    jak w pkt. 2,3,4, przedstawiam w załączeniu: 
 
    - dowody pochodzenia (dotyczy także mniejszości narodowych) TAK  NIE 
    - CV**         TAK  NIE 
 

 
*    niepotrzebne skreślid 
** max. A4 – pochodzenie, wykształcenie, zawód, działalnośd społeczna lub polityczna, informacje dodatkowe     
     wg uznania autora CV 
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Koniecznośd zwołania Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego  *OZN+ 

Czy Polska wymaga systemowych zmian? 

Czy istnieje koniecznośd ingerencji Narodu Polskiego, Polaków w Ojczyźnie i Polonii za granicą 
w politykę paostwa polskiego? 
 

Przecież media, partie polityczne i obecne władze zapewniają, że Polska rozwija się znakomicie, 
ludziom żyje się dobrze, „jutro może byd lepiej” a Polska ma byd „krajem dobrobytu”. 
 

„Obiecanki cacanki a głupiemu radośd” - mówi stare przysłowie. 
 

Oceomy sami, jak jest naprawdę, czy tak byd powinno, co nam zagraża i co powinniśmy zrobid dla 

siebie, dla przyszłych pokoleo, dla Polski   

Wrzesieo 2019. Minęło 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości, 80 lat od rozpoczęcia 
II wojny światowej i okupacji Polski trwającej do dzisiaj, 30 lat od zmiany okupanta z radzieckiej 
żydokomuny na amerykaoski żydopolityczny „liberalizm”. 
 

To był okres wyborów do sejmu i senatu. Antypolskie partie i elity polityczne powstałe na gruncie 
układu „okrągłego stołu”, czyli dogadania się żydokomuny z żydowskimi doradcami „Solidarności”, 
prześcigają się w obiecankach dla „mas robotniczo-chłopskich”, ile im dadzą jak ich wybiorą. 
 

Innymi słowy – ile na życie dostaną z tego co zarobią, pracując niewolniczo dla obcych firm, militarnych 
i paliwowych korporacji, hipermarketów, a w tym dla agentów obcych interesów zwanych potocznie 
władzami RP, które ustalą ile Polacy mogą dostad za niewolniczą pracę. 
 

Statystyczny polski pracownik oddaje paostwu bezpośrednio ponad 50% zarobionych pieniędzy, polscy 
przedsiębiorcy jeszcze więcej, a to co jednym i drugim zostaje idzie na podatki ukryte w formie różnych 
opłat skarbowych, administracyjnych, za energię, mieszkanie, na zdrowie, naukę itd. Zostaje niewiele, 
nic albo pętla długu zaciągnięta w obcych, lichwiarskich bankach. 
 

Dla 70% Polaków przeżycie z miesiąca na miesiąc jest możliwe, dla 20% prawdopodobne ale trudne, dla 
10% bardzo trudne a dla części z nich, bezdomnych, wykluczonych, niemożliwe. 
 

Skąd mają pochodzid środki na jałmużny dla mas, czyli społeczeostwa, na pokrycie zobowiązao 
„polskiego dobrobytu” czy na „jutro może byd lepiej”? 
 

Na dziś są to dwa źródła – uszczelnienie podatków, głównie VAT i środki z UE. 

Tyle, że podatki nie są źródłem dochodów z wytwarzania dóbr, a jedynie haraczem dla „drogiego” 
paostwa, a bilans środków z UE z wpłatami składek do UE i stratami polskiej gospodarki wynikającymi 
z ustaleo przedakcesyjnych, głównie z korzyścią dla Niemiec (83% dotacji dla Polski wraca do Niemiec), 
jest stale ujemny. W programach przedwyborczych, tak jak w działaniach kolejnych władz po 1989 
roku, nie ma odtworzenia polskiej gospodarki, celowo roztrwonionej, sprzedanej, zdegradowanej 
na polecenie sorosów, sachsów, liptonów, rotszyldów, morganów przez V kolumnę żydooligarchii 
politycznej w Polsce. 
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Dopóki w Polsce w kluczowych działach gospodarki nie będzie firm narodowych, nie można mówid 
o polskiej gospodarce, a jedynie o gospodarce w Polsce, w której Polacy stanowią tanią najemną siłę 
dla obcych korporacji, pożywkę dla lichwy, mięso armatnie w planach USA. 
 

Partie wzywają do powrotu Polaków zza granicy. Do czego? Do niewolniczej pracy za marne teraz i za 
te nadal marne obiecywane pieniądze w przyszłości, w stosunku do także niewolniczej pracy za granicą 
ale za godziwe pieniądze i stosunkowo niskie koszty utrzymania? 
 

Jak ma się w Polsce rozwijad przedsiębiorczośd, jeśli zblatowane siły partyjno-gangstersko-policyjno-
sądowniczo-komornicze planowo, skutecznie niszczyły i nadal niszczą polską przedsiębiorczośd? 
Tysiące przykładów, jak z filmu „Układ zamknięty”, są tego dowodem.  
 

W czasie wyprowadzania majątku narodowego i pieniędzy w ramach afer: prywatyzacyjnej, FOZZ, 
Skoków, Amber Gold, paliwowej, VAT itd., celowego upadku ok. 800 polskich firm budujących 
autostrady, zniszczenia życia ok. 800 tys. „frankowiczów” z ich rodzinami, wyrzucenia na bruk tysięcy 
lokatorów, czyli rzeczywistych właścicieli mieszkao itd.. Szkody te nadal nie są naprawiane, nie są 
usuwane mechanizmy niszczenia Polaków, a pieniądze z afer „wyparowały, wyparowały dla Polaków”. 
Z 300 mld. „wyparowanych” w ciągu ostatnich 12 lat , odzyskano 2 mld. Znowu sukces. 
 

Dzieje się to za zgodą, przyzwoleniem, za osłoną pozorowanej niekompetencji tzw. polskich władz i elit 
politycznych, czyli wrogich Polakom sił i nacji. 
 

Nie za zgodą Polaków! 

Program degradacji, depolonizacji, depopulacji Narodu Polskiego został przygotowany i jest 
realizowany od ponad 30 lat do dzisiaj. 
 

Potrzeba więcej dowodów? 
 

Donald T., wnuczek dziadka z Wehrmachtu, odpowiedzialny jako premier za totalną degradację Polski 
przez 8 lat, wpisuje się do księgi w Knesecie: „Cieszę się, że tu jestem, w moim drugim domu”. 
 

Pierwszym domem dla „polskiego” premiera jest zapewne Bundes Republik Deutschland, 
bo na zjeździe Kaszubów w czerwcu 1992 roku snuł plany przyłączenia Pomorza do Niemiec. 
 

Obecny premier RP, bankster od zabójczych kredytów frankowych, stwierdza publicznie, na podstawie 
opinii firm ratingowych (m. innymi Bloomberg), że Polska jest kolonią, z której corocznie obce koncerny 
wysysają 100 mld. zł. 
 

I co pan na to panie premierze po 4 latach urzędowania? 

Ten sam premier prywatnie twierdzi (w restauracji „Sowa”), że Polacy powinni pracowad za miskę ryżu, 
kopad i zasypywad doły. 
 

Prezes Jarosław K., osoba z NKWD-owskiej rodziny, aktywny uczestnik paktu zdrady z Magdalenki, 
osoba zamieszana w afery - FOZZ, Telegraf, Art B, Srebrnej, jawi się jako zbawca narodu, realizując 
polecenia i wskazówki z Tel Awiwu i N. Jorku, pociągając za sznurki marionetki posłów i senatorów. 
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Organy władzy bez żadnej żenady uchwalają antypolskie ustawy, pakty, umowy, bez zgody i bez wiedzy 
społeczeostwa, jak ustalenia przedakcesyjne, Traktat Lizbooski, GATS, CETA, NATO, ACTA, GMO, pakiet 
klimatyczny, szkodliwe wiatraki, szczepionki, technologię 5G. 
 

Prezydent Andrzej D., mąż swojej żydowskiej żony, jak poprzednicy, kontynuuje także tradycje 
przynoszenia wstydu Polsce przez prezydentów. 
 

Uległośd Prezydenta Andrzeja Dudy {PAD], lizusostwo w stosunku do USA i Izraela, ma jawnie 
antypolski charakter. Świadczy o tym stosunek PAD do uchwały 447 senatu USA, do sprawy pomnika 
w New Jersey, ustawy o IPN zweryfikowanej przez Izrael, do reformy sądownictwa zbliżony 
do kwestionowania tej reformy przez antypolskie siły w Brukseli, a przede wszystkim o zatrzymanie 
ustawy o ludobójstwie ukraioskim na Polakach. 
 

Prezydent RP, zapewne pod wpływem tajnych ustaleo z Knesetem i w USA, organizuje pod 
protektoratem USA i Izraela projekt „Międzymorza”, bez udziału Rosji i Białorusi. Celem tego projektu 
ma byd oddzielenie UE od zasobów rosyjskich i blokada wymiany handlowej w całej Euroazji. W ten 
sposób USA utrzyma i rozszerzy dominację polityczno-militarną, w słabnącej, z wyczerpanymi 
zasobami, Europie. 
 

Plany USA napaści na Rosję w celu przejęcia zasobów, głównie paliw, które tak bezmyślnie są zużywane 
w USA (ponad 10 razy więcej niż średnio inne kraje rozwinięte), przewidują atak wojsk lądowych USA 
z Polski i Ukrainy. Przewiduje się, że po wojnie ma zostad 18 mln Polaków. 
 

Plan ten jest oczywistą kontynuacją żydomasooskiej strategii niszczenia chrześcijaostwa i słowiaostwa. 
Syndykat zbrodni w USA finansował Lenina, Stalina, Hitlera, finansuje pucze, zbrodnie, wojny na całym 
świecie. Alianci, w tym, wg PAD, nasz wieczny przyjaciel, czyli USA, zafundowali nam okupację 
sowiecką, zamienioną w wyniku tajnych ustaleo na okupację amerykaoską. 
 

Jednym z narzędzi przygotowania do wojny jest stałe szczucie na Rosję, kraj w znacznej części 
słowiaoski, jak Polska i jak Polska najbardziej prześladowany przez żydowską „międzynarodówkę”, 
a jeszcze wcześniej przez stale wrogie Słowianom siły anglosaskie, zwane przez PAD cywilizacją 
zachodnią. 
 

Trzeba przypomnied, że rozbioru Polski dokonała Zofia Augusta Zerbst, piąta pruska władczyni Rosji, 
wraz ze swoją pruską rodziną. Rewolucję w Rosji wykonali Żydzi za żydowskie pieniądze z USA. 
Żydowskie banki w USA sfinansowały również zbrojenie Niemiec, ZSRR i są odpowiedzialne za zbrodnie 
na Polakach, Żydach europejskich oraz miliony ofiar. 
 

Tak wygląda „cywilizacja zachodnia”, inaczej „drag nach Osten”, do której to, wg PAD należymy. 
 

W ramach skrajnego lizusostwa, kosztem Polaków, a staraniem PAD, kupujemy 2 razy drożej samoloty 
bojowe, kilkakrotnie drożej gaz od koncernów z USA niż z Rosji, które kupują gaz z Rosji i Kataru. 
Będziemy też budowad infrastrukturę dla wojsk amerykaoskich i dopłacad do NATO, żeby wojska 
amerykaoskie mogły zrobid nam armagedon. 
 

Argument, że wojska amerykaoskie stacjonujące w Polsce, jako straszak, są gwarancją naszego 
bezpieczeostwa jest pozbawiony sensu. Rosja i USA prowadzą wojnę powietrzną nad Syrią. 
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W przypadku otwartego konfliktu z udziałem wojsk USA w Polsce, Polska będzie celem, z gwarancją  
zniszczenia w ciągu kilku minut z baz rakietowo-powietrznych w okręgu kaliningradzkim i na Białorusi.  
Jednym z największych zagrożeo dla Polski, obok planowanej wojny, jest celowa depopulacja. Od 1989 
roku mamy w Polsce zerowy przyrost ludności, a 2÷3 mln Polaków, głównie młodych i wykształconych, 
żyje i pracuje za granicą. 
 

Polska utraciła w ten sposób zdolności obronne i zdolnośd odtworzenia populacji. Powinno nas byd, 
przy utrzymaniu wzrostu demograficznego jak za czasów „komuny”, co najmniej 48÷50 mln Polaków 
żyjących w Polsce. Oznacza to, że tzw. polityka społeczno-gospodarcza władz po 1989 roku, w sposób 
celowy zubożyła zdolności wytwórcze w Polsce o co najmniej 1/3. 
 

Przez ponad 30 lat kolejne władze nie podjęły sensownych decyzji w sprawie bezpieczeostwa 
energetycznego. Wprost przeciwnie. Zamknięcie polskich kopalni węgla kamiennego zmusza 
do importu węgla, a jednocześnie perspektywiczne zasoby węgla na Górnym i Dolnym Śląsku oraz 
w Rowie Lubelskim są sprzedawane obcym koncernom. 
 

Celowo ograniczane są możliwości wykorzystania w energetyce zasobów geotermalnych o ogromnym 
potencjale energetycznym, rozpoznanym w latach „komuny” dużym nakładem sił i środków. 
W niełasce władz są wszystkie OZE, poza szkodliwymi wiatrakami z zagranicy. Jednocześnie polskie 
władze przystąpiły do „unii klimatycznej”, z której  wystąpiły paostwa, najwięksi emitenci CO2 – USA, 
Rosja, Chiny, co grozi nieuchronnie karami dla elektrowni węglowych i wzrostem z tego tytułu cen 
energii i tak coraz droższej z uwagi na wzrost kosztów wydobycia węgla z coraz głębszych pokładów. 
Prowadzi to wprost do dalszej degradacji społeczeostwa, rozszerzenia „ubóstwa energetycznego”, 
wzrostu kosztów produkcji towarów. 
 

Podobne antypolskie działania władz dotyczą paliw, zwłaszcza gazu. Dostawy gazu z Rosji do Polski 
a dalej do UE, na polecenie USA są sukcesywnie zastępowane gazem LNG, wielokrotnie droższym, 
dostarczanym przez koncerny amerykaoskie, które zaopatrują się w gaz z Kataru i Rosji. Mimo 
polskiego udziału w budowie rurociągu jamalskiego, posiadania własnych zasobów, możliwości 
podziemnego zgazowania węgla, zgazowywania odpadów, mamy nadal importowad LNG w interesie 
USA, wbrew interesowi paostwa polskiego. Argument do znudzenia powtarzany w mediach, 
że z agresorem (chodzi o antyukraioski pucz na Majdanie) się nie rozmawia, jest bez sensu, biorąc pod 
uwagę fakt, że Rosja nadal dostarcza gaz Ukrainie mimo kłopotów Ukrainy z płatnościami. 
 

Po 30 latach „wolności” portfele Polaków pod względem siły nabywczej znajdują się w Europie 
na 28 miejscu, na 60 miejscu na świecie, chod Polacy są w czołówce ilości czasu pracy.  
 

W roku 1976 gospodarka polska była notowana na 10 miejscu w świecie, obecnie na 25. 
 

Za to na 48 wysokim miejscu na świecie (1 miejsce – stopieo najniższy) notowana jest zdolnośd polskich 
władz do korupcji. 
 

Statystyki są bezwzględne i wymowne. 
 

Trwa degradacja paostwa polskiego, wartości duchowych, chrześcijaoskich, moralnych i narodowych 
Polaków. 
Paostwo polskie musi oczyścid się ze złogów żydokomuny, żydopolitycznej dominacji we wszystkich 
organach władz i mediów, z antypolskich organizacji działających dla wrogich paostw i nacji, na szkodę 
Polski i Polaków. 
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Musimy ustanowid Polskę jako wolne, suwerenne, niezależne paostwo narodowe. 

To warunek naszego dalszego istnienia. Może, powinien i musi to zrobid Naród Polski, Polacy 

w Ojczyźnie i Polonia rozsiana po świecie. 

Jeśli nie - „rozdziobią nas kruki i wrony”.  

Narzędziem bezpośrednich i skutecznych działao powinno byd 

Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe 

którego ustalenia koocowe będą Wolą Narodu. 

Bracia i siostry – do dzieła! Jeszcze Polska nie zginęła... 
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Informacja w sprawie OZN  
 

Podstawy prawne: 

- Konstytucja RP art. 4, art. 82, art. 85 
- Kodeks Karny art. 25 
- Deklaracja Narodów Zjednoczonych w sprawie praw ludności rdzennej z dnia 13.09.2007r. 

 
Cel powołania OZN 

 Uznanie samolikwidacji lub dokonanie likwidacji działalności w Polsce tych organów 
{ustawodawczych, wykonawczych, sądowniczych}, instytucji, podmiotów, których działania 
są sprzeczne z interesem paostwa i Narodu Polskiego. 

 Zdefiniowanie rzeczywistego stanu paostwa 

 Ustalenie w wyniku obrad OZN ramowych rozwiązao społeczno – gospodarczych i polityki paostwa 
polskiego, dla zapobieżenia wojnie i ustanowienia podstaw rozwoju RP, jako paostwa narodowego 
o ustroju demokracji bezpośredniej 

 Udział bezpośredni obywateli w podejmowaniu decyzji Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego, 
stanowiących wolę Narodu Polskiego. 

 

Uczestnicy OZN 

 Wszyscy obywatele RP w Polsce i za granicą Polonia, przez czynny i obowiązkowy udział (internet, 

bezpośrednio, listownie) w ocenie wniosków i wybór rozwiązao akceptowanych większością głosów 

obywateli, zaproponowanych w czasie obrad OZN 

Obrady OZN 

 Obrady OZN odbywają się w sposób ciągły, dostępny dla każdego obywatela, do rozstrzygnięcia 
koocowego. 

 W obradach uczestniczy grupa ekspertów (rada konsultacyjna) o zmiennym składzie w zależności od 
aktualnej problematyki obrad. 

 

Argumentacja 

W wyniku tajnych ustaleo żydokomuny w USA i ZSRR w latach 80 XX w. {Waszyngton, Rejkiavik, Genewa} 
tak zwane demoludy, w tym Polska, zostały przekazane ze strefy okupacyjnej ZSRR do strefy okupacyjnej 
USA. W wyniku „pierestrojki” po polsku, od 1989 roku realną władzę po żydokomunie przejęła 
żydooligarchia polityczna, niszcząca Polskę i Polaków. 
 

Ważniejsze dowody na celową destrukcję RP to: 

 Prywatyzacja majątku narodowego za 10% wartości; 

 Wykreowanie bezrobocia, bezdomności i ubóstwa 1/3 Polaków; 

 Emigracja ponad 2,5 mln Polaków, głównie młodzieży; 

 Polska terenem mafii, bezprawia, nierozliczonych afer, niewyjaśnionych ponad 600 zabójstw na tle 
politycznym, niewyjaśnione „katastrofy” lotnicze CASA, TU154; 

 Ok. 700 tyś. „frankowiczów” oszukanych przez system bankowy; 
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 Tzw. reprywatyzacja kamienic, nieruchomości; 

 Nieopłacalna przynależnośd do UE; 

 Upadek polskich firm, podwykonawców budowy autostrad; 

 Utrata suwerenności przez podpisanie traktatu lizbooskiego, zaciąganie długów od lichwiarskich 
prywatnych instytucji, przynależnośd do bandyckiego NATO; 

 Brak woli „elit  politycznych” do otrzymania należnych Polsce reparacji wojennych w wysokości 
ok. 10000 mld USD od Niemiec, Rosji, a przede wszystkim od żydowskich instytucji w USA, które 
zleciły i finansowały II WŚ, przez finansowanie Niemiec i ZSRR; 

 Służebnośd prezydenta, premiera, min. obrony, min. spraw zagranicznych nacjom i paostwom 
nieprzyjaznym Polsce jak USA, Izrael; 

 Stworzenie przez sejm, senat, rząd, prawnych podstaw do przejęcia przez obce koncerny zasobów 
naturalnych, węgla, złota, srebra, gazu, i innych; 

 Stworzenie przez sejm, senat, rząd, prawa dla obcych korporacji do wywłaszczania Polaków z ziemi, 
na obszarze ½ kraju, w ramach koncesji na wydobywanie kopalin; 

 Prowadzenie przez organy władzy ustaleo umów GATS, TTIP, CETA, destrukcyjnych dla gospodarki 
i suwerenności RP, życia i zdrowia obywateli na skutek otwarcia rynku polskiego dla upraw GMO, 
instalowania technologii 5G, szkodliwych wiatraków, w tajemnicy przed polskim społeczeostwom 
i wbrew jego woli; 

 Szerzenie w mediach publicznych dezinformacji, w tym informacji kłamliwych lub braku informacji 
istotnych dla społeczeostwa, np. w sprawie TTIP, CETA, ISIS, wojny w Syrii, puczu żydooligarchicznego 
na Ukrainie, sytuacji w Donbasie, itd.; 

 Organizowanie przez tzw. „polskie elity” na terenie Polski i Ukrainy wojny z Rosją, w interesie 
globalnych korporacji finansowych, militarnych, paliwowych ze świadomością ogromnych strat 
w ludziach i majątku narodowym Polaków; 

 Władze RP w sposób świadomy i na zlecenie, złamały międzynarodową umowę wyjścia wojsk 
rosyjskich z Polski, pod warunkiem nie umieszczania baz wojskowych NATO. W ten sposób, łamiąc 
umowę, Polska wraz z NATO staje się agresorem w stosunku do Rosji, osadzając wokół Rosji wojska, 
nie mające charakteru obronnego. 

 Władze RP po 2016 roku ujawniają swoją zależnośd wobec swoich żydomasooskich zwierzchników 
w USA, Izraelu, Brukseli – uchwała 447, ustawa o IPN, reforma sądownictwa… 

 Komisje sejmowe nie ujawniają źródeł, organizacji, osób tworzących patologiczny system powiązao 
polityczno-gospodarczo-mafijnych, pozwalających na systemowe okradanie Polski i Polaków. 

 Ponad 100 tys. nadmiernych zgonów, upadek małych i średnich przedsiębiorców na skutek locdownu, 
wprowadzenie nieformalnego „przymusu  szczepieo” środkami preparatami terapii genowej o 
nieznanych skutkach dziś i w przyszłości. 

 

Niezbędne jest ustalenie osób i organizacji antypolskich, odpowiedzialnych za stan paostwa, 
zagrożenia dla paostwa i obywateli. Należy tworzyd czarne listy osób, wśród polityków, w aparacie 
represji (policja, służby, prokuratorzy, sądy, komornicy), mediów, które należy wykluczyd z życia 
„publicznego”. 
 

Prowadzący „gniazdo narodowe”, wszyscy, którzy chcą brad bezpośredni udział w debacie, 
uczestniczyd w życiu publicznym itp., powinni udowodnid swoje pochodzenie. Chodzi 
o wyeliminowanie agentów i „śpiochów” z KGB, CIA, zwłaszcza z Mosadu – każdy Żyd na świecie ma 
obowiązek współpracowad z tą służbą, dla interesów Izraela i USA. 
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Trzeba zauważyd, że wszystkie partie, które siłami obcymi zorganizowały pucz na Majdanie, „wygrały” 
po „majdanie” wybory na Ukrainie, były  żydowskie, przygotowane od dawna przez Żydów – 
Poroszenkę, Jaceniuka, Tymoszenko, Kliczko i innych, na zewnętrzne zlecenie z USA i Izraela. Dlatego 
miały wsparcie „polskich elit politycznych” wszystkich opcji, co jeszcze silniej obnaża „polskich” 
polityków jako usłużnych kundli żydowskiej „międzynarodówki”. 
 

Wybory nowych władz na Ukrainie w 2019 roku, zmieniły układ sił politycznych na korzyśd 
patriotyczno – narodowych, co daje nadzieje na znormalizowanie stosunków z krajem w części 
słowiaoskim, w przeszłości przez wieki będącym częścią Lechistanu a później Kresami 
Rzeczypospolitej. 
 

„Polski” KOR był zdominowany przez Żydów. Większośd  szefów partii, niemal wszyscy prezydenci, 
szefowie NBP, ministrowie spraw zagranicznych, finansów, premierzy, ambasadorzy, właściciele 
mediów, znani dziennikarze, doradcy rządowi, mają żydowskie pochodzenie. To wiele wyjaśnia. 
Zatem ci, którym powierzamy dalsze losy Polski, Polaków i mniejszości narodowych (w sposób 
proporcjonalny) muszą obligatoryjnie do 3 pokolenia wstecz (min. dziadkowie) udokumentowad 
swoje pochodzenie. Jest to niezwykle ważne, bowiem tzw. „elity polityczne” w Polsce, działają dla 
zorganizowania wojny z Rosją z terenu naszego kraju i w interesie globalnych koncernów militarnych, 
paliwowych energetycznych, finansowych z USA. Są realnym zagrożeniem dla Polski i Narodu 
Polskiego.  

 

Wojna jest przewidziana w latach 20 XXI wieku. Jeśli jest w nas bojaźo, lenistwo, brak zaangażowania, 
to wyobraźmy sobie, kogo z nas ma nie byd - mnie, syna, córki, matki, ojca, siostry, brata …? Bo straty 
na linii Wisła muszą byd największe, przewidywane na połowę naszych istnieo. 
Walczymy o życie, póki jest to możliwe, w sposób nie wymagający ofiar. 
Jeśli tego nie zrobimy, antypolskie, antychrześcijaoskie, antysłowiaoskie siły, te same, które  
finansowały rewolucję październikową, II wojnę światową, komunizm i śmierd 60 mln Słowian, 
zorganizują nam tę wojnę. 
 

Celami wojny (wg G.Friedmana, R. Rommneya, D.Rockefellera i innych) są: 

 Wzajemne wybicie, celowo od lat szczutych na siebie, Polaków, Białorusinów, Rosjan                   
-  Zniszczenie relacji gospodarczych między UE, Rosją, Chinami, w celu dominacji gospodarczej                                               
USA w Euroazji 
- Trwałe uzależnienie paostw Euroazji od globalnych koncernów USA – finansowych, militarnych, 
paliwowych. 

 

Sytuacja jest wyjątkowa i pilna. Agresywne działania NATO w krajach, które w żaden sposób nie mogą 
zagrozid USA, w Iraku, Afganistanie, Libii, Środkowej Ameryce, w Gruzji, na Ukrainie, w Syrii, 
narzucona kundlom w UE izolacja Rosji i rozszerzenia jednostek NATO na wschód, są kolejnymi 
krokami do wojny, w której mają zginąd w jak największej liczbie, w ramach wiecznej przyjaźni z USA 
Polacy, oraz w jak największej liczbie Słowianie, chrześcijanie. Taki wiecznie niedokooczony „drang 
nach Osten” cywilizacji zachodniej.  
 

Obowiązkiem obywateli RP i krajów Europy, jest obnażad te knowania, eliminowad inicjatorów z życia 
publicznego, delegalizowad ich poczynania, tworzyd siły obywatelskie, narodowe przeciwko wojnie 
i dla rozwoju kontynentu Euroazji i naszego kraju. Jest oczywiste, że utrwalony przez lata antypolski 
system będzie się bronił i atakował w różny sposób. 
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Ochroni nas nasza miażdżąca liczebnośd, inteligencja, determinacja, spójnośd działania. 

Przez udział, głosowanie, wybór rozwiązao w Obywatelskim Zgromadzeniu Narodowym, wyrazimy 

swoją wolę, Wolę Narodu Polskiego, suwerena RP. 

Obywatelskie Zgromadzanie Narodowe Debata Nr 1 
 

Temat   - pandemia Covid 19 w Polsce 

Uczestnicy  - Grupa C 19, Ruch OZN, ………………………….., ……………………, …………… 

Przedmiot debaty 

Ustalenie zasadności decyzji rządu o lockdownie, o zamrożeniu funkcjonowania służby zdrowia, o ograniczeniu 

i restrykcjach w życiu publicznym, o prześladowaniu lekarzy działających „niepoprawnie” w stosunku do 

przekazów MZ (Ministerstwa Choroby), wobec braku przesłanek do ustanowienia stanu epidemii  Sars – Covid 19 

w Polsce. 

Argumentacja 

W roku 2020 zmarło 30 tys. osób na Covid 19, które jednocześnie posiadały choroby towarzyszące. Można przyjąd, 

że ilośd zgonów bezpośrednio powiązanych z obecnością wirusa Sars – 2 – Covid 19 w ich organizmach wyniosła 

ok. 15 tys. osób. 

Stanowi to 3% wszystkich zgonów roku 2020. Jeśli uznad, że główną przyczyną zgonów na niewydolnośd 

oddechową jest obecnośd wirusa Covid 19, to udział zgonów z obecnością tego wirusa wynosi 6% wszystkich 

zgonów.  

Wiarygodne liczby dotyczące zgonów w Polsce na skutek zanieczyszczenia powietrza emisjami spalin 

energetycznych i komunikacyjnych szacowane są na 48 tys. zgonów rocznie, co stanowi 10% ogółu zgonów 

w roku. 

Szacunki dotyczące zgonów na skutek zanieczyszczeo w powietrzu, będących bezpośrednią lub pośrednią 

przyczyną chorób i śmierci, obejmowały choroby dróg oddechowych jak zapalenie płuc, oskrzeli, gardła, grypa 

obejmująca zespół chorobowy z powikłaniami pracy serca i całego organizmu. 

Z powodu chorób o charakterze przemysłowym, ze źródeł wytwarzania energii i spalania paliw transportowych, 

paostwo polskie i inne paostwa europejskie, nie wprowadziły i nie wprowadzają lockdownu gospodarczego, 

a szerzej lockdownu publicznego.  

Ilośd zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza zawiera w sobie ilośd zgonów na Covid 19, co nie jest 

uwzględniane w statystykach „preferujących” zgony jedynie na Covid 19. 

Wprowadzenie lockdownu, rygorów i obostrzeo w Polsce z tytułu „pandemii Koronawirusa” nie ma w liczbach 

porównawczych wyżej przytoczonych – żadnego uzasadnienia. 

Nie było i nie ma zjawiska pandemii, co potwierdzają wyżej przytoczone liczby. 
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Natomiast są bardzo poważne skutki społeczne i gospodarcze podjętych decyzji przez elity i władzę RP, w tym 

rządu, dotyczące rzekomej walki z nieistniejącą pandemią. Decyzje te mają charakter polityczny, socjotechniczny, 

całkowicie pozamerytoryczny, sprzeczny z etyką lekarską i zasadami stosowania medycyny. 

W wyniku decyzji „pandemicznych” w roku 2020: 

 Zmarło „dodatkowo” ponad 100 tys. osób z powodu niewydolności służby zdrowia i zablokowania do niej 

dostępu z powodu nakierowania jej na walkę z nieistniejącą „pandemią”. 

 Nie urodziło się ponad 50 tys. dzieci, z powodu „pandemii strachu” o stabilną przyszłośd. 

 Gospodarka polska została zamrożona przez wprowadzenie rygorów, zakazów, lockdownu w działalności 

gospodarczej, o skutkach ocenianych szacunkowo na minus 600 mld zł do PKB. 

 Wprowadzono do obiegu społecznego „szczepionki” zawierające szkodliwe substancje wywołujące 

natychmiastowe skutki uboczne w postaci chorób i zgonów oraz skutki przewidywane, odłożone w czasie. 

 „Szczepionki” nie chronią przed zarażeniem wirusem Covid 19, z pewnością nie chronią przed zarażeniem 

przez kolejne mutacje, a zalecane ich stosowanie permanentnie ma charakter propagandy, z korzyścią dla 

producentów „szczepionek” - globalnych koncernów farmaceutycznych. 

 Osoby odpowiedzialne za zdrowie publiczne w Polsce, nie mające wykształcenia medycznego, w sposób 

celowy deprecjonowały i deprecjonują sprawdzone metody leczenia i leki przeciwwirusowe, blokujące 

szerokie ich stosowanie. 

 Rząd, odpowiedzialny za zdrowie publiczne, instytucje i służby specjalne nie zabezpieczyły i nie 

zabezpieczają Polski przed dostaniem się lub dostarczeniem wirusa Covid 19, jako broni biologicznej. 

 Nie przewidywane, lub nieznane są społeczeostwu jakiekolwiek działania prewencyjne i śledcze, które 

ujawniałyby źródła spodziewanego rozprzestrzeniania wirusów. 

 Sekwencja zdarzeo rzekomej „pandemii” w Polsce, jej skutków gospodarczych i społecznych jako efektu 

socjotechniki rządzenia przez strach, rygory, zakazy i nakazy, jest spójna z polityką globalistów z grupy 

Bildenberg i Światowego Forum Ekonomicznego, w których działają „polscy” politycy, z Prezydentem 

i Premierem na czele. 

 Z informacji rządowych, „Elit” medycznych i politycznych wynika, że będą następne fale zakażeo 

wirusowych typu Covid 19 i ich mutacji. Czyżby wiadomości były poparte zamówieniem na nowe, bardziej 

niebezpieczne koronawirusy? A za tym na „szczepionki”? Swoisty generator ludobójczy niszczący 

gospodarki, a przynoszący kolosalne zyski 

Z uwagi na stan faktyczny, Naród ma obowiązek zgodnie z art. 4 Konstytucji RP do działania bezpośredniego 

w trybie referendum 

Pytania referendalne 

1. Mając na uwadze ogromne straty ludzkie i materialne poniesione przez polskie społeczeostwo w wyniku 

wprowadzonych rygorów i restrykcji przez obecny rząd na skutek ogłoszonej, a nie istniejącej pandemii, 

czy jesteś za zbadaniem przyczyn, źródeł, instytucji, osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy? 

TAK      NIE 

2. Mając na uwadze fakty, potwierdzające zewnętrzne wpływy osób, podmiotów, instytucji, korporacji na 

elity polityczne i rząd w Polsce, czy jesteś za rozpatrzeniem całokształtu spraw związanych z „pandemią” 

w Polsce przez niezależny, obiektywny podmiot powołany przez Naród Polski? 

TAK       NIE 
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3. Czy jesteś za tym, aby podmiotem powołanym przez Naród Polski był obywatelski TRYBUNAŁ  

NARODOWY? 

TAK      NIE 

 

Obywatelskie Zgromadzanie Narodowe Debata Nr 2 

Misja, cele, organizacja, planowanie efekty OZN 

Przebieg debaty: 

1. Przedstawienie zespołu koordynatorów OZN 
2. Omówienie i wyjaśnienie  

 Przyczyn (powodów) dla których powstał ruch OZN tj: 

o zły stan paostwa (gospodarki), prywatyzacja mienia. 
o zagrożenie geopolityczne (utrata bezpieczeostwa) 
o zadłużenie (utrata suwerenności) 
o utrata zasobów 
o brak podstaw demokracji (czynne prawo wyborcze 0,01%) 
o nieuzasadnione restrykcje i rygory w ramach rzekomej pandemii Covid 19 

 

 Przesłanek prawnych obowiązku powołania OZN i uczestnictwa obywateli w decyzjach OZN, jako woli 

Narodu Polskiego 

1. Przedstawienie i wyjaśnienie: 

 misji, celu głównego i celów szczegółowych OZN 

 obrad – kto uczestniczy w debatach, program debat 

 roli obywatela jako decydenta, głosującego na projekt decyzji OZN, wynikający z wniosków i diagnozy 
przeprowadzonej debaty  

 woli Narodu, wynikającej z sumy głosowao zbiorczych z „gniazd obywatelskich” (okręgów wyborczych OZN) 

 Roli Rady Narodu Polskiego powołanej przez OZN w wyniku propozycji  łącznej koordynatorów OZN  i gniazd 
narodowych 

 
2. Dyskusja mająca charakter poglądowej informacji o OZN 

- Dyskusja mająca na celu sformułowanie wniosków kooczących analizy stanu, diagnozy i sformułowanie 

projektów Decyzji OZN (do głosowania) 

Proponowane tezy do dyskusji: 

 Działania tzw. polskich elit politycznych, zmierzających do wywołania III wojny światowej na terenie Polski; 

 Upublicznione informacje ze źródeł uwiarygodnionych tj. MSW i MSZ, że paostwo polskie istnieje tylko 
teoretycznie a sojusz z USA jest niekorzystny dla Polski; 

 Uzgodnienia i podpisania umów poza wiedzą i wolą społeczeostwa: 
 
- przedakcesyjne do UE, GATS, udział w NATO, CETA, GMO, 5G... 

 Tworzenie przez „elity polityczne” podstaw do utraty suwerenności Polski na rzecz obcych koncernów 

finansowych, militarnych, paliwowo – energetycznych, farmaceutycznych, chemicznych, itd., 
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 Polska po 1989r. krajem bezprawia, obszarem działao mafii, miejscem mordów o charakterze polityczno – 

kryminalnym ok. 600 osób, likwidacji elit wojskowych w wyniku „katastrof” samolotów CASA i TU 154, 

bezprawnego pozbawienia praw lokatorskich, bezprawnych działao komorniczo – sądowych. 

* jeśli paostwo polskie nie istnieje, nie istnieją także paostwowe struktury władzy  (dotychczasowe 

od 1989 roku); 

* jeśli sojusz z USA (i NATO) jest niekorzystny, trzeba z niego zrezygnowad. 

Uwzględniając w/w  wnioski należy przytoczyd dowody działao tych struktur (władzy) sprzecznych z interesem 

paostwa i obywateli, np: 

 uruchomienie i rozszerzanie programów biedy, wykluczenia społecznego, biznesu na chorych itd.; 

 wydalanie ludzi młodych w celu poszukiwania pracy; 

 rozdawnictwo majątku narodowego za 10% wartości; 

 rozdawnictwo zasobów naturalnych, ziemi, lasów; 

 celowe zadłużanie paostwa polskiego do prywatnych, lichwiarskich instytucji finansowych; 

 stworzenie dla obywateli polskich, podmiotów gospodarczych, aparatu zniewolenia i represji przez 
nadużywany fiskalizm, aparat sądowniczy i komorniczy; 

 kolaborowanie władz centralnych RP z Izraelem poza wiedzą (i zgodą)  społeczeostwa o przejęcie majątku 
narodowego RP (lasów, zasobów, kamienic)  jako zwrotu rzekomego długu Żydom; 

 kolaborowanie z USA w sprawie napaści na Rosję, utratę suwerenności Polski  na rzecz globalnych 
korporacji z USA. 

 
Wnioski: 

W aparatach władz centralnych i represji zostały zorganizowane rasistowskie bojówki antypolskie 
 
M. innymi: prezydenci RP (po 1989 r.), ministrowie: spraw zagranicznych, finansów, sprawiedliwości, prezesi NBP, 
prezesi partii „pookrągłostołowych” i ich kolejne mutacje, reżyserzy,  większośd znanych dziennikarzy, prezydenci 
większych miast (od 1989 r.), są pochodzenia żydowskiego lub silnie uzależnieni od lobby żydowskiego. 
 
Kryptożydzi udający Polaków w aparatach władzy, niszczą systematycznie Polaków, zgodnie z doktryną 
rasistowskiego traktowania ludzi nieżydowskiego pochodzenia jako gojów (bydło) 

 krypto żydowskie tzw. „elity polityczne” w Polsce,( w Rosji i na Ukrainie żydooligarchowie), 

całkowicie zależne od ośrodków decyzyjnych w Tel Awiwie i Nowym Yorku,  obecnie wykonują 

polecenia siania niezgody wśród narodów słowiaoskich w celu wypracowania pretekstu do ataku na 

Rosję, dla zagarnięcia zasobów naturalnych i paliwowych w Rosji, w Polsce i na Ukrainie, przy jak 

największej liczbie zabitych Słowian i chrześcijan.  Po wojnie ma zostad w Polsce około 18mln 

Polaków. 

Diagnoza: 

Centralne instytucje w Polsce i tzw. „elity polityczne” po 1989 roku, należy określid jako kryptożydowskie, 
antypolskie bojówki, działające we własnym interesie lub w interesie zewnętrznych zleceniodawców, ze szkodą dla 
paostwa polskiego i jego obywateli. 
 
Proponowane rozwiązanie: 

Należy niezwłocznie ujawnid publicznie  stan paostwa  i zagrożenia dla Polski, wskazad sprawców tego stanu 
i zdelegalizowad jako wrogą działalnośd. 
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OZN powinno podjąd decyzje formalno-prawne w tej sprawie, wyjaśniając jednocześnie brak delegacji dla 
samowybierających się „elit” w wyniku wyborów w Polsce, jako sprzeczne z logiką demokracji. Czynne prawo 
wyborcze posiada 0,01% wyborców ustalających listy, a 99,9% wyborców głosuje biernie nie mając żadnego wpływu 
na zestaw ustalonych przez partie, koalicje , siły zewnętrzne kandydatów. Z uwagi na okupacyjny charakter 
tworzenia prawa w Polsce od 1939 do 1991 roku, a od 1989 roku do teraz prawo ustanawiane jest przez antypolskie 
bojówki,  regulacje prawne w zakresie praw podstawowych (konstytucyjnych) i karnych, powinno byd stosowane 
prawo z okresu II RP, do czasu ustanowienia  aktualnego prawa dla polskiego paostwa narodowego, w tym nowej 
Konstytucji RP. 
Projekty decyzji OZN (do głosowania) 

Decyzja OZN nr 1 

Naród Polski, suweren paostwa polskiego, mając liczne dowody na działania władz po 1989 roku jako niezgodne 
z interesem paostwa polskiego i Polaków, powołuje Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe, dla uporządkowania 
spraw w Ojczyźnie. 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 2 

Naród Polski, uznając parytetowe prawa mniejszości narodowych do uczestnictwa w życiu publicznym, zabrania 
pełnienia funkcji naczelnych w instytucjach władz ustawodawczych, wykonawczych, samorządowych, 
sądowniczych, komorniczych, medialnych, finansowych, podmiotów skarbu paostwa, przez kryptożydowską lub 
inną mniejszośd narodową.                                         

TAK    NIE 

Decyzja OZN nr 3 

Wszystkie osoby sprawujące obecnie funkcje posłów, senatorów, ministrów i inne funkcje polityczne, publiczne, 
gospodarcze, w administracji, sądownictwie, aparacie ścigania, komorniczym, instytucjach finansowych, mediach 
publicznych, dowódcy w Wojsku Polskim, policji, służb specjalnych itd., muszą oddad się samoweryfikacji lub 
obowiązkowej weryfikacji pochodzenia do III pokolenia wstecz (dziadkowie). 
 
Wzorem paostw narodowych (Izrael, Szwajcaria i inne) funkcje te mogą sprawowad tylko osoby pochodzenia 
polskiego. 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 4 

W związku z niekorzystnym bilansem składek uczestnictwa Polski w UE, ze  stratami  w wyniku ograniczania 
działalności gospodarczych, głównie w rolnictwie w wyniku tzw.  kwot (np. mlecznych, cukru) oraz faktem, że ponad 
80% dotacji z UE wraca do Niemiec, z zachowaniem porozumieo z Schengen, trójkąta Weimarskiego , grupy 
Wyszehradzkiej, OZN zbada przyczyny tego stanu, osoby i podmioty odpowiedzialne, w celu uzyskania utraconych 
korzyści i weryfikacji zasad lub dalszego uczestnictwa w UE rozpatrzonego przez obywateli w referendum. 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 5 

Wszelkie międzynarodowe umowy, pakty, porozumienia jak przynależnośd do NATO, traktat lizbooski, CETA, GATS, 
które były lub są zawierane z utajnieniem warunków przed polskim społeczeostwem i i nie mają bezpośredniej 
akceptacji społeczeostwa polskiego, uznaje się za zawieszone, do czasu  publicznego ujawnienia i podjęcia decyzji 
przez obywateli w drodze referendum. 

TAK             NIE                                          
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Obywatelskie Zgromadzanie Narodowe Debata Nr 3 

Obszar tematyczny: Polityka i administracja 

Temat debaty: Polityka zagraniczna 
Przebieg debaty: 
 

- Przedstawienie uczestników debaty: 

Eksperci w studio, goście przez komunikatory internetowe, koordynatorzy, prowadząca (prowadzący) 

Wstęp do dyskusji 

Sytuacja geopolityczna Polski np.:  

1. Przynależnośd do NATO, UE, MFW; 
2. Sojusze formalne (USA, grupa Wyszehradzka, Schengen) i nieoficjalne (Izrael); 
3. sąsiedztwo (Rosja, Niemcy, Białoruś, Ukraina);  

4. Umowy  CETA, GATS 
5. Udział „polskich władz” w Ekonomicznym Forum Światowym (fundacja sp. z o.o. o takie samej nazwie) 

Davos i w grupie Bilderberg  
 

Pytanie główne 

Czy Polska jest suwerenna i bezpieczna ? (analiza) 

Tezy do dyskusji 

 Od 1939 roku Polska nie jest suwerenna. Okupację hitlerowską, (II w. św. finansowana przez 
żydowskie instytucje finansowe) po 1944 roku zastąpiła okupacja ZSRR, terror NKWD, KBW, US, SB, 
instytucji nacisku i represji, kierowanych przez funkcjonariuszy żydowskiego pochodzenia. 
 

 Od 1976 roku tj. powstania kryptożydowskiej bojówki antypolskiej p.n. KOR, do roku 1989 
następowały zmiany kierowanie z zewnątrz (Soros, Sachs), z władz żydokomunistycznych 
na żydoliberalne, w prostej linii zależne od żydowskich korporacji finansowych, militarnych, 
paostwowych.  
 

 Ten stan zależności trwa w Polsce nadal, od momentu, gdy Polska została przekazana do strefy 
wpływów (okupacji) USA w wyniku tajnych ustaleo „międzynarodówki” żydowskiej z USA i ZSSR 
w latach 80 XX w. 

 Rosja, Węgry, Islandia, kraje środkowej Ameryki, pozbyły się zależności od lichwiarskiego systemu 
MFW. 

 Usiłowania prezydenta Ukrainy Janukowycza w tym kierunku stały się bezpośrednio przyczyną, 
wypadków na Majdanie, wywołanych przez Jaceniuka, prezesa MFW na Ukrainie. 
 

 Partie, które „wygrały” wybory na Ukrainie były odpowiednio wcześniej przygotowane (jak w Polsce) 
do przejęcia władzy przez żydooligarchię – przywódcy tych partii jak Jaceniuk, Poroszenko, 
Tymoszenko, Kliczko i inni, są wyłącznie pochodzenia żydowskiego a, w konsekwencji sejm i rząd 
także. 
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 Celem puczu na Majdanie, było przejęcie Ukrainy I morza Czarnego, jako strategicznych, najbardziej 
dogodnych kierunków natarcia lądowego i morskiego na Rosję, przez agresorów z USA.  

 Celem „elit politycznych”i żydomediów w Polsce – jest zorganizowanie wojny z Rosją przez USA, 
w celu zagarnięcia (lub dostępu, kontroli) zasobów Rosji, głównie paliw (gaz, ropa) 
 

 Plan ten opisany w opracowaniu „Następne sto lat” Georga Friedmanna 
 

 Częścią tego planu jest atak sił lądowych z terenów otwartych niżu europejskiego tj. z Polski i Ukrainy 
 

 W wyniku wojny „wygranej” przez siły sojusznicze z USA, które w największym stopniu będą 
wykorzystywad „mięso armatnie” ze Słowian i chrześcijan, planowane są skutki: 

 Przejęcie zasobów Rosji, Ukrainy, Białorusi, Polski; 

 Dominacja USA nad wykrwawioną i zniszczoną Euroazją (finansowa, militarna, paliwowa 
i polityczna); 

 Eliminacja bezpośrednia w bratobójczej wojnie chrześcijan, głównie Słowian  (w Polsce ma 
pozostad około 18 mln Polaków) 

 Realizacja planu Judeopolonii tj. przejęcia Polski przez Żydów, sprawowania w Polsce władzy 
w sposób otwarty, rasistowski, na wzór rządów w Palestynie. 
 

 Wewnętrzny pucz w Rosji, który mieli zorganizowad żydooligarchowie z Chodorkowskim na czele, 
z udziałem „dotacji” z USA (300 mln USD), niezadowoleni z Putina dlatego, że podatki nakazał 
zostawid w Rosji (z majątku zagrabionego za Jelcyna) a nie w rajach podatkowych – został zatrzymany 
w zarodku. Dlatego żydooligarchowie w USA i Rosji inspirują wojnę, angażując znienawidzoną Polskę 
i Polaków; 
 

 O wyżej opisanych planach wiedzą tzw. „polskie elity polityczne”, czyli żydooligarchowie polityczni 
w Polsce podporządkowani szefom z USA i Izraela, wdzięczni za inspirację i pomoc bezpośrednią przy 
przejmowaniu władzy w Polce dla wyniszczenia kraju i przejęcia go w całości za rzekome długi,  Przy  
biernej postawie prezydenta i rządu oraz przez koncesję na zasoby pozwalające na przejmowanie 
ziemi na obszarze ok ½ kraju, czy w sposób bezpośredni podporządkowując niewolniczo  i militarnie 
obszar RP;  
 

 Skutecznym narzędziem politycznym i militarnym jest wprowadzenie doktryny strachu przed 
nieistniejącą pandemią, zmuszenie Polaków do biernego podporządkowania się władzy. 
 

Wnioski  

 Polska została przez kryptosyjonistycznych władze uzależniona od semickich organizacji o zasięgu 
globalnym, militarnie, politycznie, finansowo, tracąc suwerennośd jako paostwo; 
 

 Kryptożydowskie „elity polityczne” i media, na zlecenie fundatorów, zwierzchników z USA i Izraela, 
przygotowują „grunt” do wojny z Rosją, w której mają zniknąd chrześcijanie, Słowianie, głównie 
Polacy a tragiczne skutki dla Polaków i Rosjan, przy minimalnych stratach USA, będą łączną wygraną 
USA wraz z zagrabionym bogactwem naturalnym i przejęciem hegemonii nad Euroazją; 
 

 Inicjatywa „polska” międzymorza bez udziału Białorusi i Rosji, wspierana przez USA i Izrael, ma 
na celu wbicie klina między Słowianami Polski, Rosji, Białorusi, skłócenie Słowian w interesie agresora 
tj. USA. 
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Diagnoza 

 Dla obrony koniecznej Polski i całej Euroazji niezbędne są silne, skoordynowane akcje informacyjne, 
wyjawiające inspiratorów, cele i skutki planowanej wojny; 
 

 Należy jednoczyd społeczeostwa Euroazji w celu utworzenia jednolitego frontu przeciwko wojnie; 

 Jak najszybciej i jak najskuteczniej, np. poprzez weryfikację pochodzenia, należy obnażyd publicznie 
międzynarodówkę żydowską ukrywającą się we władzach różnych krajów, która dla swoich 
rasistowskich celów inspiruje społeczeostwa do wojny, której społeczeostwa nie chcą, sprawuje 
władze w celach rabunkowych dla mocodawców. 
 

Proponowane rozwiązania 

 Rozwiązaniem kluczowym i koniecznym jest weryfikacja pochodzenia wszystkich osób z obszaru tzw. 
„elit politycznych” i centralnych władz RP, w tym sprawujących funkcję w resortach siłowych 
i politycznych związanych z tymi resortami (Biuro Bezpieczeostwa Narodowego, Komisja Sejmowa 
Obrony Narodowej, Prezydent) – do III pokolenia wstecz (dziadkowie); 
 

 Należy wskazad i obnażyd publicznie osoby i instytucje, cele i przerażające skutki ich skrytej 
działalności na rzecz syjonistycznych korporacji politycznych, finansowych, politycznych, militarnych, 
skrajnie przeciwnych interesów Polski (i innych krajów) i obywateli; 
 

 Osoby prowadzące świadomie działalnośd sprzeczną z interesem paostwa i obywateli, powinni 
ponieśd odpowiedzialnośd karną wg. Prawa II RP. 
 

Projekty decyzji OZN 

Decyzja OZN nr 1 
Naród Polski i mniejszości narodowe, pamiętając inspirowane i finansowane przez organizacje żydowskie 
rewolucje, wojny światowe, komunizm, które pochłonęły 80 mln chrześcijan w tym 60 mln Słowian oraz 
ponad 3 mln Żydów, zgodnie z art. 13 konstytucji RP zabrania pod odpowiedzialnością karną osobom, 
instytucjom, organizacjom, mediom, wszelkich działao, których celem jest sianie nienawiści między 
słowiaoskimi i chrześcijaoskimi narodami i innych prowokacji, w konsekwencji zmierzających do wojny 
z Rosją, inspirowanych przez USA i dla USA. 
 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 2 
Wzywa się społeczeostwo polskie, społeczeostwo Euroazji i na całym świecie, w tym także społeczeostwo USA, 

do utworzenia jednolitego frontu, do skoordynowanych demokratycznych działao przeciwko wojnie, którą planują 

żydowskie korporacje paliwowe, finansowe, militarne w USA 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 3 
Naród Polski zawiesza udział Polski w NATO, pozostawiając decyzję w tej sprawie Narodowi Polskiemu w drodze 
referendum, w związku ze zmianą doktryny obronnej paktu, stanowiącej podstawę udziału Polski, na doktrynę 
agresji. 
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Polacy, wierni podstawowym zasadom chrześcijaostwa i humanitaryzmu tj. „nie kradnij” i „nie zabijaj”, nie będą 
brad udziału w działaniach rabunkowych, ludobójczych i terrorystycznych skrytych czy jawnych paktu NATO, 
w krajach odległych od Polski czy USA o tysiące km, które w żaden sposób nie mogą zagrozid Ameryce czy Europie. 
Polacy, wierni zasadom dobrego sąsiedztwa nie będą brad udziału w wojnie między sąsiadami i bratnimi narodami 
inspirowanej przez władze USA. 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 4 
Naród Polski delegalizuje zależnośd instytucji finansowych w Polsce od prywatnych instytucji, m. innymi od FED, 

MFW, BŚ. Zadłużenie do tych instytucji, bez wiedzy i akceptacji obywateli, ma charakter celowego spisku 

zorganizowanego przez ministrów finansów i prezesów  NBP pochodzenia żydowskiego, dla uzależnienia Polski 

od tych instytucji, które są własnością Żydów. 

Dług musi byd uregulowany, z uwzględnieniem realnych wartości papierowego pieniądza mającego pokrycie 

w ok. 1/100 nominałów, brak pokrycia papierowego pieniądz oznacza, brak istnienia długu 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 5 
Zawiesza się wszelkie pakty, układy, zobowiązania podjęte przez działających w Polsce polityków żydowskiego 

pochodzenia, między Polską a USA i Izraelem, mające charakter tajnego spisku bez wiedzy i akceptacji i ze szkodą 

dla społeczeostwa polskiego, m. innymi umowy przedakcesyjne do UE, Traktat Lizbooski, GATS, CETA , umowy 

gazowej z Gazpromem, LNG z Kataru i z Rosji z pośrednictwem USA, GMO, Uchwały 447, tajne ustalenia „zwrotu” 

majątków Żydom, technologii 5G, szkodliwych wiatraków itd. Winni spisku muszą odpowiadad za swoje czyny wg 

prawa karnego II RP. 

Po upublicznieniu umów i ujawnieniu skutków ich podpisania, Naród Polski podejmie decyzje w tej sprawie 

w drodze referendum. 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 6 
Zobowiązuje się przedstawicieli RP, upoważnionych do działao w wyniku obrad OZN, do wszczęcia postępowao w 

sprawie reparacji wojennych wojny „bolszewickiej” i II w. światowej od instytucji i osób finansujących zabójstwo 8 

mln polskich obywateli i utratę polskiego majątku narodowego, w kwocie co najmniej 8 bilionów dolarów USA za 

eksterminację i 845 mld USD za straty materialne (łącznie ok. 8845 mld USD). 

 

                                                                       TAK                                             NIE 
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Obywatelskie Zgromadzanie Narodowe  Debata Nr 4 

Obszar tematyczny: Polityka i administracja 

Temat debaty: Polityka wewnętrzna 

Przebieg debaty: 

- Przedstawienie gości w studio, gości w komunikatorach internetowych, koordynatorów OZN – 

prowadzący (prowadząca) 

- Wstęp do dyskusji 

Sytuacja paostwa i społeczeostwa polskiego: 

1. bezrobocie, bezdomnośd, brak dostępu do leczenia, na skutek kreowania przez „władze” nieistniejącej 

pandemii, wykluczenia społeczne (m. innymi na skutek nadmiernej cyfryzacji) 

2. niski poziom dochodów, brak stabilizacji dochodów (rolnicy, górnicy, robotnicy) na skutek prywatyzacji, 

sprzedaży, likwidacji zakładów pracy (fabryki, PGR) i stały ujemny bilans budżetu paostwa (dziura 

budżetowa), do którego stale muszą dopłacad Polacy. 

3. terroryzm fiskalny wszystkich obywateli 

4. ucieczka młodych za pracą – obniżenie dochodów do budżetu paostwa 

5. niewydolny  system zarządzania paostwem 

Pytanie główne: Mimo przynależności do UE (miała nam przynieśd wyrównanie do poziomu UE stopy życia), 

posiadanych zasobów, potrzeb w zakresie inwestycji rozwojowych, polskie społeczeostwo ulega stałej degradacji 

w poziomie życia, bezpieczeostwie osobistym i społecznym. 

Jakie są tego przyczyny, kto jest temu winien, co należy zrobid dla zmiany tego stanu i niebezpiecznych  tendencji?  

Dyskusja (wypowiedzi) 

Teza  

Brak bezpieczeostwa materialnego, socjalnego, zdrowotnego itd., jest wynikiem celowej wręcz programowej 

działalności władz RP od 1944 roku, tzw. manifestu lipcowego do dnia dzisiejszego. 

Dowody: 

 Od 1944 roku do 1956 sprowadzone do Polski decyzją Stalina (na skutek zdrady jałtaoskiej) żydobolszewidzkie 
NKWD (przekształcone w KBW, UB, SB, WSI i dalej do dzisiaj) zabiło ok. 350 – 500 tys. polskich patriotów. 
 

 Drugie i już trzecie pokolenie wrogie Polakom, o pochodzeniu żydowskim nadal niszczy systemowo Polaków. 
 

 W czasie „odwilży” politycznej, w której Polacy mogli odbudowywad społeczeostwo i polską gospodarkę, był 
stały wzrost demograficzny, gospodarczy, cywilizacyjny. Dowód – opracowanie porównawcze prof. Polaoskiego 
w latach „Gierka” i po 15 latach tzw. Transformacji po 1989 roku, z których wynika, że porównawczo tzw. 
Planu Balcerowicza jest katastrofą gospodarczą w stosunku do lat 1956 – 1976 
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 Zrzeszona z  Żydów organizacja KOR, kolaborująca z żydokomuną, sprawująca władzę w Polsce wraz 
z instytucjami  zewnętrznymi,  zarządzanymi przez Żydów w USA i Izraelu, doprowadziła do przekształcenia 
Polski z żydobolszewizmu na żydoliberalizm, żydooligarchię, działającą nadal na rzecz obcych interesów. 

 

 Społeczeostwo polskie w latach 1976 – 1989 (15 lat) zostało skazane na doktrynę szoku (wg. Naomi Klein). 
Według „Doktryny szoku” rzeczywistą władzę w latach tzw. „przemian” w Polsce, sprawowali Soros i Sachs. 
 

 W wyniku „doktryny szoku” społeczeostwo polskie utraciło całkowicie zdolnośd do uczestnictwa 
w demokratycznym zarządzaniu paostwem, zgodnie z planem: 
 

- Rozbicia ruchu „Solidarnośd” przez upadek i prywatyzację, sprzedaż „swoim” przedsiębiorstw, także przez 

„bilety w jedną stronę” polskich patriotów. 

- Wyborów międzypartyjnych między mutującymi się partiami „zdrady” okrągłostołowej.  

- Czynnym udziale społeczeostwa w wyborach tzw. demokratycznych na poziomie 0,01% społeczeostwa, 

a jedynie biernym, na gotowe listy, może głosowad 99,9% uprawnionych wyborców do wyboru 

„mniejszego zła”. 

- Depopulacji, demolującej polską gospodarkę. W latach 1957 – 1976 (20 lat) przyrost ludności wynosił  350 

– 400 tys. osób/rok, w ciągu  30 ostatnich  lat wynosi – 0. 

W ciągu „30 lat wolności” Polaków ubywa z uwagi na emigrację. Z 38,5 mln rejestrowanych w Polsce, 

ok. 2,5 mln przebywa i pracuje za granicą  a zgodnie z trendem  w latach 1957 - 1976 powinno nas byd 

w Polsce o ok. 10 mln więcej, czyli 46 – 48 mln. 

 Polska jest biedniejsza o tyle, ile dóbr mogłoby wyprodukowad 10 mln Polaków, biedniejszy jest zatem 
o ok. 25% budżet paostwa. 
 

 Panuje bezprawie, terror  fiskalny, medialny, covidowy, sądowniczy, komorniczy, niszczący społeczeostwo i 
majątki rodzin, przez to wpływy do budżetu paostwa i stabilnośd gospodarcza są niskie. 

 
Wnioski  

1. W ciągu ostatnich 40 lat, głównie od 1989 roku, trwają nieprzerwanie działania  władz rasistowskich 

żydowskiego pochodzenia, systemowego niszczenia w Polsce polskiego społeczeostwa w formie braku pracy, 

perspektyw rozwoju, dostępu do leczenia, bezpieczeostwa socjalnego. 

2. Od 1944 roku władze w Polsce sprawują nadal antypolskie, poprzednio okupacyjne,  a obecnie przekształcone 

w partie polityczne i instytucje „demokratycznych władz” centralnych, sądowniczych, medialnych 

kryptożydowskie bojówki. 

3. Polityka wewnętrzna prowadzona w Polsce po 1989 roku jest antyspołeczna, antynarodowa, antypolska, 

prowadząca do upadku paostwa polskiego (cytat z B.Sienkiewicza – Polska istnieje tylko teoretycznie). 

Diagnoza  

- Wszystkie partie i instytucje „pookrągłostołowe” (bojówki antypolskie) liczą max 100 tys. osób, a decydenci 
tych bojówek (bossowie, w tym gangsterzy w białych kołnierzykach) to ok. 3600 osób - stanowi 
to odpowiednio 0,3% i 0,01% społeczeostwa polskiego, które rządzi Polakami mimo obcego pochodzenia. 

- Bossowie gangsterów, posłów, senatorów na polecenie sił zewnętrznych ustalają listy wyborcze do wszelkich 
władz RP, mediów, ambasad, itp. 
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- Społeczeostwo ma 0,01% czynnego udziału w wyborach :demokratycznych” i żaden wpływ na jakiekolwiek 
decyzje ważne dla społeczeostwa polskiego. 

- Antypolskie bojówki (władze III RP) w sposób systematyczny i trwały dokonują destrukcji paostwa 
i społeczeostwa polskiego wykorzystując wymyślony przez nich „porządek prawny”, a ostatnio „sanitarno – 
medyczny”,  jako skuteczne narzędzia  destrukcji paostwa i społeczeostwa polskiego. 

- Podstawowym narzędziem uzdrawiania społeczeostwa polskiego jest obnażanie „elit politycznych”, 
„demokratycznych”  władz RP, jako kryptożydowskie, antypolskie bojówki niszczące Polaków.                  

- Mechanizm przejmowania władzy przez żydooligarchów, identyczny w Polsce, jak na Ukrainie (5 partii 
kierowanych przez żydooligarchów przejęło sejm, senat, władze i prezydenta) i w Rosji za czasów Jelcyna, jest 
planowym zamachem na Słowian i chrześcijan , w celu częściowej likwidacji i przejęcia zasobów krajów 
słowiaoskich. 

Proponowane rozwiązania 

 Wszystkie osoby sprawujące funkcje publiczne, polityczne, kierownicze w służbach specjalnych, wojsku, policji, 
w mediach, w sądach, komornicy  itp., muszą poddad się, weryfikacji pochodzenia do III pokolenia 
(dziadkowie). 

 Wszystkie osoby innego niż polskie pochodzenie, podlegad powinny prawom dla mniejszości narodowych, bez 
możliwości sprawowania jakichkolwiek funkcji kierowniczych we władzach centralnych, w polityce, aparacie 
sądowniczym, komorniczym, policji, wojsku, średnich i dużych podmiotach gospodarczych z udziałem skarbu 
paostwa, w uzależnionych od „elit rządzących” mediach.  

 W wyborach samorządowych (wzorem II RP) nie mogą uczestniczyd jakiekolwiek partie polityczne. Rajcowie 
bezpartyjni muszą w sposób autentyczny reprezentowad interes gminy, jako wspólnoty obywateli a nie interes 
partii politycznej. 

 Posłowie, senatorowie, powinni (wzorom z historii) reprezentowad w sposób rzeczywisty interes okręgu 
wyborczego, jego obywateli a nie interes partii politycznej. 
Partie polityczne, zwłaszcza posiadające liderów obcego pochodzenia, nie mogą reprezentowad interesu 
obywateli (wyborców), mogą reprezentowad interesy mniejszości narodowych. 

 Model paostwa wielowładzy  o rozmytych kompetencjach i braku politycznej czy karnej odpowiedzialności za 
decyzje polityczne i administracyjne musi byd zmieniony, uproszczony. Jest niedopuszczalne aby poseł (władza 
ustawodawcza) był jednocześnie  ministrem (władza wykonawcza) lub samorządowcem zależnym od partii 
politycznej. 
Ilośd urzędników  (najpewniejszy elektorach wyborczy utrwalający bezsensowny model paostwa), powinna się 
zmniejszyd  (z zabezpieczeniem płac, głownie dla kobiet) z ok 70 osób/1000 M do poziomu „starej” UE tj. 32 
osób/1000 M, czy do poziomu „Gierka” ok 10 do kilkunastu osób/1000 M, co usprawni paostwo i zmniejszy 
koszty jego utrzymania. 

 Należy skorzystad z modeli dobrze funkcjonujących w epoce Gierka, w Szwajcarii, Białorusi, Norwegii, i innych 
krajach w zakresie systemu ochrony zdrowia, opieki społecznej i innych form zapewnienia bezpieczeostwa dla 
społeczeostwa polskiego. Takich jak dostęp do pracy, mieszkania, godnego życia… 

 Należy zatrzymad rozdawnictwo zasobów (bogactw) naturalnych, prywatyzację majątku narodowego, jako 
elementów niezbędnych dla rozwoju następnych pokoleo, ochronid zasoby wodne, leśne, grunty rolne, 
a winnych rozgrabienia polskiego majątku narodowego poddad rozliczeniu. 

 Nie należy przekazywad ziemi obcym obywatelom, podmiotom, w żadnej formie prawnej. 

 Udział kapitału obcego w kluczowych podmiotach gospodarczych, bankach, mediach w Polsce nie powinien 
przekraczad 1|3 udziałów a podmiot powinien byd zarządzany przez obywatela narodowości polskiej. 

 Polskie społeczeostwo stało się bezbronne, nieprzygotowane do jakichkolwiek agresji ze strony praktycznie 
większości paostw Europy czy Euroazji, korporacji finansowych, paliwowych, militarnych – należy zorganizowad 
stały system obronności terytorialnej  i obywatelskiej. 

 Winnych stanu paostwa i zbrodniczych dla paostwa polskiego i jego obywateli planów depopulacji, degradacji 
mienia paostwowego i  społeczeostwa polskiego, poszczególnych obywateli, należy osądzid wg prawa II RP. 
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Projekty decyzji OZN 

Decyzja OZN nr 1 
W wyborach do władz centralnych RP, partii politycznych, władz samorządowych, sądowniczych, medialnych, 

do dużych podmiotów gospodarczych  z udziałem skarbu paostwa, mogą brad udział kandydaci wyłącznie 

pochodzenia polskiego, którzy udowodnią pochodzenie do III pokolenia wstecz. 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 2 
Wybory do władz centralnych (prezydent, sejm, senat) muszą byd oddolne, obywatelskie, konkursowe, 

obowiązkowe z udziałem kandydatów reprezentujących interesy mieszkaoców gminy miasta, rejonu, w sposób 

rzeczywisty, a nie partii politycznych. 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 3 
W wyborach samorządowych nie mogą brad udziału kandydaci należący do partii politycznych. 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 4 
Należy przywrócid i rozszerzyd (na wzór szwajcarski) edukację w zakresie obrony terytorialnej kraju, obrony 

cywilnej w szkołach, instytucjach publicznych, działających zakładach pracy. 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 5 
Niezależnie od wartości uniwersalnych przynależnych społeczeostwom miłującym pokój i wartości humanitarne, 

władze RP muszą zapewnid ludziom młodym dostęp do wiedzy i wartości dziedzictwa kulturowego, istotnych dla 

tożsamości słowiaoskiej i narodowej społeczeostwa polskiego, dla jego dalszego rozwoju w wielkiej rodzinie 

Słowian. 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 6 
Osoby działające otwarcie lub skrycie na niekorzyśd paostwa polskiego i jego obywateli, powinni zostad ujawnieni 

i ponieśd karę zgodną z prawem II RP, a ich majątek skradziony obywatelom RP przeznaczony na cele socjalne 

i rozwój RP. 

 

TAK                                             NIE 

Decyzja OZN nr 7 

Powołuje się instytucję Tymczasowej Rady Narodu Polskiego do wdrożenia Decyzji OZN 

      TAK           NIE 

 

 


