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PREAMBUŁA
 

30 lat temu odbyły się w Polsce, pierwsze po II wojnie
światowej, częściowo wolne wybory parlamentarne a rok

później rozpoczęła się budowa Polski samorządowej.
Niestety, w ostatnich latach obserwujemy działania mające na

celu całkowite wyeliminowanie przedstawicieli struktur
postkomunistycznych i agenturalnych, które uwłaszczyły się na
majątku narodowym i przez lata doprowadzały Polki i Polaków
do całkowitej biedy, i wykluczenia z wszelkich struktur władzy

rządowej i samorządowej co pomału doprowadza Nasze
rodziny na skraj załamania finansowego i nerwowego.

 
Nasze struktury z roku na rok są coraz słabsze, odchodzą

kolejni działacze, tracimy wpływy w urzędach, sądach i
samorządach. Społeczeństwo, mając większy dostęp do

niezależnych mediów lawinowo przestaje Nam ufać.
Przychylne Nam media tracą wpływy i wiarygodność.

 
 Nasi liderzy kompromitują się kolejnymi decyzjami oraz nie

mamy pomysłu na program lepszy od prezentowanego przez
aktualną władzę. Obecna władza NIE CHCE się z Nami
"dogadać" i podzielić dobrowolnie wpływami jak to było

ustalone przy "okrągłym stole".
 

W związku z tym prezentujemy 21 tez, które po konsultacjach z
Naszymi, lokalnymi działaczami, środowiskiem politycznym,

środowiskiem postkomunistycznym i przedstawicielami
wysokich elit brukselskich, zaniepokojonymi poprawiającą się

sytuacją gospodarczą Polski w celu "przywrócenia" biegu
historii sprzed 2015 roku "żeby było tak, jak było"

 
 

 



 
1. Skoro w inny, zakamuflowany sposób nie możemy zdobyć władzy

centralnej to należy zniszczyć aktualny rząd za wszelką cenę a
władzę przekazać samorządom, w których rządzą "Nasi ludzie" bez
określonej kadencyjności, zwani dalej "książętami" w dzielnicach

Polski.
2. Zapewnienie pełnych praw małżeńskich i adopcyjnych dla

mniejszości seksualnych LGBT. Marginalizacja i deprecjonowanie
roli kościoła katolickiego. Niezależne decydowanie (bez udziału
rządu centralnego) w samorządach o możliwości sprowadzania

emigrantów do poszczególnych "dzielnic" Polski.
3. Wyrzucenie senatorów z senatu RP i podstępne "wprowadzenie"
"Naszych bohaterów" do senatu aby współdecydowali w tworzeniu

regulacji prawnych.
4. Ostateczne pogrzebanie kadencyjności władzy na rzecz

wprowadzenia zasady, że "rządy sprawuje ten, kto ma najsilniejszą
pozycję , władzę oraz wpływy ustanowione przez szereg lat wśród

swoich".
5. Wprowadzenie LIBERUM VETO dla władz książęcych w
samorządach celem bojkotowania i torpedowania każdej,

nieprzychylnej władzy lokalnej ustawy.
6. Sprzeczność polegająca z jednej strony na ograniczaniu

centralizacji i rzekomej ochronie konstytucji a z drugiej żądanie
zapewnienia środków prawnych, finansowych i organizacyjnych w

celu powszechnej edukacji z jednoczesnym nakłanianiem
społeczeństwa do łamania Konstytucji.

7. Pełne prawo do profanowania wiary katolickiej, symboli
chrześcijaństwa i świętokradztwa prezentowane jako wyraz "wizji

artystycznych i kulturalnych interpretacji"
8. Wprowadzenie ubezpieczeń społecznych, na które na pewno

będzie stać Naszych prominentnych działaczy i ich rodziny.
9. Całkowita dekarbonizacja dzielnic Polski w interesie Niemiec.

Zawarcie niekorzystnych umów w celu odbioru rosyjskiego gazu z
projektu NORD STREAM 2 oraz ostateczne uzależnienie się od

Niemiec i Rosji.
10. Wprowadzenie dzielnicowych regulacji "rozwoju przestrzennego"

w celu zapewnienia dopływu stosownej ilości gotówki w interesie
rozwoju gospodarczego najbogatszych osób w środowisku

lokalnym.
11. Nie wiemy jak i za co ale sfinansujemy mieszkanie dla każdego ...

tak jak to było "realizowane" za Naszych poprzednich rządów.
 



 
 

12. Niczym nieograniczona możliwość ustanawiania na poddanych
daniny dla lokalnego "księcia" celem realizacji jego pomysłów oraz

sugestii jego otoczenia.
13. Zwiększenie wpływów do księstw z budżetu centralnego na

realizację jeszcze "ciekawszych" projektów lokalnych dygnitarzy,
którymi będziemy mogli dysponować dobrowolnie wśród "swoich".
14. Możliwość decydowania o podziale funduszy unijnych według

klucza partyjnego i jednoczesne kierowanie większych środków do
dużych miast i obszarów wielkomiejskich z pominięciem mało
wykształconych i niepłacących podatków obszarów wiejskich.
15. Realizacja "Planu Balcerowicza" i ostateczne uwłaszczenie

Naszych lokalnych działaczy poprzez dobrowolne przekazanie im
pozostałego majątku publicznego za przysłowiową "złotówkę".

16. Niczym nieograniczona swoboda do budowania i powiększania
lokalnych dzielnic i księstw oraz przejmowania majątków w interesie

najsilniejszych książąt.
17. Likwidacja urzędów wojewody jako ostatniego bastionu

dyktatury Zjednoczonej Prawicy celem wprowadzenia
bezkompromisowej zasady "zero kontroli" Likwidacja IPN i CBA jako
struktur, które uniemożliwiają skuteczny rozwój Naszych, lokalnych

działaczy.
18. Bezdyskusyjne przekazanie wpływu i regulacji nad wszelkimi
służbami w celu zwiększenia możliwości obsadzania kluczowych

stanowisk swoimi ludźmi.
19. Sprywatyzowanie regionalnych mediów publicznych w celu

zwiększenia możliwości manipulacyjnych i oddziaływania
propagandowego na niewykształconą część społeczeństwa.
20. Możliwość budowania "własnych" struktur policji w celu

kontrolowanego utrzymywania porządku w dzielnicach i
marginalizowania wystąpień publicznych oraz niepokojów

społecznych środowisk niezadowolonych z rządów lokalnych oraz
układu władzy.

21. Wprowadzenie konkursów na stanowiska urzędnicze w Państwie
poprzez budowę struktur edukacyjnych złożonych głównie z

Naszych, lokalnych działaczy.

Tak Nam dopomóż Brukselo


