
 1 

APEL 
 

 Po 123 latach niewoli w okresie dwudziestolecia II Rzeczypospolitej wysiłkiem całego 

Narodu zdołano odbudować z ruin i zacofania Kraj. Zbudowano nowe szlaki drogowe, 

kolejowe i mosty. Powstały nowe miasta (Gdynia, Stalowa Wola, Starachowice, Dąbrowa Bór 

i inne). Polska stała się liczącym się partnerem gospodarczym i cywilizacyjnym świata.  

 Rządy dwudziestolecia III Rzeczypospolitej nie mają Ŝadnych znaczących osiągnięć 

gospodarczych. We wszystkich strukturach władzy lewactwo umocniło swoje wpływy, a 

rządzący zamiast karać kolaborantów i aferzystów powpadali w euforię wspierania „lewej 

nogi”, czy teŜ „grubej kreski”. Nie ma praktycznie tygodnia, w którym nie dowiedzielibyśmy 

się o kolejnych aferach na szczytach władzy. Majątek państwowy i samorządów traktowane 

są jak folwark dla partyjnych pasoŜytów, którzy za pośrednictwem tysięcy agencji, fundacji, 

instytucji, przedsiębiorstw, spółek i stowarzyszeń dobra te rozkradają. To co się dzieje w 

naszej Ojczyźnie jest zaprzeczeniem logiki. Patrioci i ich ofiarność poszli w niepamięć, a kaci 

i zdrajcy są gloryfikowani i angaŜowani w budowanie „bezpiecznej” przyszłości Polski. 

Naszymi czynami i wyborami kierują wiadomości telewizyjne i prasa. Trwa nieustanna 

manipulacja, z której często nie zdajemy sobie nawet sprawy.  

 Dlatego my byli Ŝołnierze Armii Krajowej apelujemy do rodaków o zaniechanie 

wewnętrznych sporów i utworzenie frontu na rzecz ratowania Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej. 

 Od nas wyborców zaleŜy jaki będzie przyszły parlament. Dlatego w nadchodzących 

wyborach do parlamentu głosujmy na kandydatów, którzy jako przyszli parlamentarzyści 

opowiedzą się za zmianą Konstytucji, która uwzględniać będzie wcześniej juŜ wysuwane 

przez róŜne organizacje postulaty i apele, m.in.: 

� Wprowadzenie w preambule Konstytucji invocatio Dei. Mogłaby się ona zaczynać od 

słów: „W imię Boga Wszechmogącego, my obywatele Rzeczypospolitej Polskiej…” 

� Odrzucenie ordynacji wyborczej proporcjonalnej i wprowadzenie ordynacji 

większościowej w jednomandatowych okręgach wyborczych (obecna ordynacja wyborcza 

powoduje, Ŝe wąskie oligarchiczne gremia partyjne decydują o tym kto i na którym 

miejscu umieszczony będzie na listach wyborczych, a więc kto zasiądzie w parlamencie). 

� Ustawowy zakaz wprowadzania do gruntu (ziemi) i składanie dwutlenku węgla oraz 

odpadów nuklearnych. 
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� Przywrócenie w kodeksie karnym zapisu traktującego zagarnięcie mienia większej 

wartości jako przestępstwa i związaną z tym moŜliwość konfiskaty mienia bezprawnie 

zdobytego.  

� Konstytucyjny zakaz tworzenia deficytu budŜetowego (nie moŜna w nieskończoność 

Ŝyć na koszt przyszłych pokoleń i zaciągać kredyty celem wyrównania dziury budŜetowej. 

� Konstytucyjny zakaz dodruku pieniędzy bez pokrycia. 

� Dokonanie wreszcie rozliczeń z niemoralną przeszłością (oprawcy z UB, informacji i 

sądów wojskowych winni być osądzeni i ukarani – jeśli nie więzieniem, to infamią). 

� Uproszczenie systemu podatkowego, zniesienie progresji podatkowej, zmniejszenie 

wymiaru podatków (w socjaldemokracji podatki są po to, by zwalniać z nich za łapówkę). 

� Anulować ustawę o ogródkach działkowych, która zamiast uwłaszczyć uŜytkowników 

działek nieodpłatnie przekazała je Związkowi Działkowców, czyli „popezetperowskiej” 

nomenklaturze (nikt nie płaci za te działki podatków, ani za wybudowane na nich 

nieruchomości – PZD de facto jest skansenem socjalizmu i stanowi milionowy elektorat 

SLD). 

� Usunięcie ze słuŜb specjalnych byłych ubeków i komunistycznych aparatczyków. 

� Rozszerzenie pojęcia obrony koniecznej. 

� Wykreślenie ze słownika sądowego określenia „znikoma szkodliwość społeczna”. 

� Ograniczenie działalności związków zawodowych i kary za wszelkie formy strajku 

okupacyjnego. 

� Zaniechanie zamykania nierentownych kopalni, lecz naleŜy je sprywatyzować, choćby 

za symboliczną złotówkę. Te, w których wydobycie byłoby opłacalne mogłyby 

funkcjonować, natomiast te które nie wypracowałyby zysku musiałyby zbankrutować 

(restrukturyzację kopalni rozpocząć od odebrania władzy związkom zawodowym oraz 

zaprzestanie ustalania ceny urzędowej za węgiel – tę rolę winien spełniać rynek). 

� Stopniowe odchodzenie od państwa opiekuńczego (nadmiernie rozbudowany system 

zabezpieczeń socjalnych jest głównie poŜywką dla biurokracji i umoŜliwia pasoŜytowanie 

na ludziach najbiedniejszych). 

� Zaprzestanie dofinansowania partii politycznych z budŜetu państwa (z kieszeni 

podatników). 
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� Nowelizacja przepisów kodeksu pracy. 

� Zakaz prowadzenia przez partie polityczne działalności gospodarczej i brania 

pieniędzy od firm (jedynie osoby fizyczne mogłyby na konto partii przekazać rocznie np. 

do 12 tys. zł). 

� Odpartyjnienie telewizji publicznej. 

�  Władzę wykonawczą winien sprawować mały rząd – skasować większość urzędów 

administracji publicznej, w pozostałych zredukować liczbę etatów. 

�   Wprowadzenie reformy finansów publicznych i wydzielenie z budŜetu państwa 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 

� Zmniejszenie ilości posłów w Sejmie z 460 do 230, w Senacie ze 100 do 51, 

administrację prezydenta do 50 osób. Dalsze ograniczenie ilości radnych w gminach. 

� Likwidacja sejmików wojewódzkich. 

� Ludzie władzy i parlamentarzyści musza podlegać tej samej jurysdykcji, co wszyscy. 

� Znieść instytucję poselskich (prawie) nieoprocentowanych kredytów i „trzynastki”. 

� SprzedaŜ ziemi i kopalni obcokrajowcom powinna być traktowana jako przestępstwo 

(ziemia ma wyjątkowe znaczenie dla istnienia państwa i jego suwerenności). 

� Rezygnacja skarbu państwa z posiadania mniejszościowych udziałów w spółkach 

(które rezerwowane są na stołki dla polityków schodzących ze sceny politycznej). 

� Chirurgiczne lub chemiczne kastrowanie przestępców seksualnych (np. pedofilów). 
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