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Warszawa, 11 listopada 2021 roku

Polacy
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
W dniu Narodowego Święta Niepodległości z miłością myślimy o wszystkich Polakach i
Polsce w trosce o Jej wolność, niepodległość i suwerenność, w trosce o Jej zasobność i rozwój
dający Polakom dostatnie i twórcze życie.
Myślimy o tym, w jakiej dzisiaj żyjemy sytuacji. Widzimy coraz wyraźniej postępujący
upadek Unii Europejskiej obcej i wrogiej wartościom polskim i europejskim. Widzimy też
hamowanie rozwoju USA obcego interesom europejskim i skazanego na opuszczenie Europy.
Pojawia się coraz wyraźniej możliwość uwolnienia się Polski od zniewalających nas
sojuszy z Unią Europejską, USA i NATO, uwolnienia się od obcych wojsk i obcej własności,
zwiększenia Wojska Polskiego do 400 tysięcy żołnierzy, uzyskania całkowitej suwerenności
dającej najlepsze możliwości rozwoju.
Sytuacja ta wymaga podjęcia odpowiednich decyzji przez rządzącą w Polsce partię
Prawo i Sprawiedliwość. W trosce o swój własny partyjny los a nade wszystko w trosce o los
Polski, Prawo i Sprawiedliwość wraz ze wszystkimi ugrupowaniami tworzącymi Zjednoczoną
Prawicę musi odsunąć od władzy osoby prounijne i proamerykańskie, proizraelskie i
proniemieckie, stawiając tylko na Polaków-patriotów, wolnych od zewnętrznych zobowiązań,
oddanych wyłącznie Polsce i Polakom.
Tak odnowione Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczona Prawica musi wreszcie
rozpocząć odbudowywanie tych dziedzin przemysłu, które zostały zlikwidowane wraz z
komunizmem w procesie zmian ustrojowych kierowanych przez USA i Niemcy.
Niezwłocznej odbudowy wymaga wspaniale dawniej rozwinięty przemysł stoczniowy,
przemysł taboru kolejowego, przemysł samochodowy ze Starem w Starachowicach na czele,
przemysł maszynowy, przemysł lotniczy, przemysł zbrojeniowy. W sile Państwa przyniesie to
Polsce w Europie trzecie miejsce po Rosji i Niemczech.
Polska musi się przygotowywać do rozpoczęcia procesu pojednania z Rosją. Nie USA a
Rosja może być naszym sojusznikiem, tym naturalnym a więc najlepszym sojusznikiem, o
czym nie chcą wiedzieć ci fanatyczni działacze Prawa i Sprawiedliwości nienawidzący Rosji
być może na rozkaz USA.
Naród Polski to mądry Naród, który nie ulega propagandzie postępującej wbrew polskim
interesom narodowym.
Dla dobra Polski i Polaków Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczona Prawica winno
natychmiast przystąpić do określonego sytuacją intensywnego działania, które z Bożą pomocą
przyniesie wielkie osiągnięcia na miarę historycznych cywilizacyjnych przeobrażeń.
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