
Do Narodu Polskiego 

List otwarty 

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: 

 Zatrzymanie procesów i działao destrukcyjnych dla paostwa polskiego i Polaków, które mają 

miejsce we wszystkich sferach społeczno – polityczno - gospodarczych; 

 Oczyszczenie struktur politycznych, paostwowych, instytucji, mediów i podmiotów 

gospodarczych z antypolskiej agentury wrogich paostw i nacji; 

 Utworzenie polskiego paostwa  narodowego o ustroju demokracji bezpośredniej; 

 Wdrożenie zasad stałego monitorowania władz i regulacji ich funkcjonowania przez 

suwerena, którym jest Naród Polski; 

 Ustanowienie właściwych relacji polityczno-gospodarczych Polski  w UE; 

 Rozszerzenie współpracy gospodarczej Polski i UE o wszystkie kraje słowiaoskie, historycznie 

i narodowo należące do Wielkiej Lechii (Sarmatii, Lechistanu); 

 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 zawarte na płycie – 

bezpośrednio, listownie, e-mailem. 

 Wszystkie osoby, które otrzymały płytę, 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. 

Inicjatorzy i uczestnicy obrad, zostaną przedstawieni po szerokiej publikacji informacji o OZN. 

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

Wolę Narodu. 

Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. 
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