
(…) Myślę, ze kandydatura Szymona Hołowni jest przygotowywana na wypadek, gdyby panu
prezydentowi  Dudzie  powinęła  się  noga  z  powodu  przekazania  Kongresowi  USA raportu
tamtejszego Sekretarza Stanu o tym, jak Polska realizuje żydowskie roszczenia majątkowe. Z
punktu  widzenia  Stronnictwa  Amerykańsko-Żydowskiego  jest  to  znakomicie  przygotowana
alternatywa, bo niezależnie od tego, który kandydat wygra – wybory będą wygrane. Podobna
sytuacja  jest  w  przypadku  pozostałych  trzech  kandydatów.  W  kampanii  parlamentarnej
wszyscy oni  licytowali  się,  ile ich ugrupowania wydadzą pieniędzy – oczywiście  dla dobra
obywateli, to jasne. Z tego punktu widzenia alternatywa też jest znakomicie przygotowana, bo
bez względu na to, czy wybory wygrałaby posągowa Małgorzata Kidawa-Błońska, czy Robert
Biednoń, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, byłyby one wygrane tym bardziej, że wszyscy oni
są kandydatami zastępczymi,  który pojawili  się tylko dlatego, ze Donald Tusk został przez
Naszą Złotą Panią powstrzymany przed kandydowaniem w tych wyborach, ponieważ lepiej dla
niego będzie, gdy z planowanym u nas chaosem będzie musiał zmagać się Andrzej Duda, czy
ktoś taki, a wtedy nietknięty Donald Tusk na białym koniu wjedzie do pałacu prezydenckiego w
roku 2025. 
Jak widzimy, obydwie alternatywy zostały przygotowane prawidłowo i  wszystko mogłoby w
maju zakończyć się wesołym oberkiem, gdyby nie wystawiony przez Konfederację Krzysztof
Bosak. Nie pasuje on do żadnej z dwóch alternatyw, a w dodatku Konfederacja nie pasuje do
żadnego z ugrupowań parlamentarnych i to z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, w
czasie  kampanii  wyborczej  do  Sejmu  i  Senatu  nie  wzięła  udziału  w  licytacji  wydawania
podatkowych pieniędzy, tylko twierdziła, że nie będzie rozrzutnie wydawała, ale też nie będzie
chciwie  odbierała.  To  była  propozycja  całkiem odmiennego  modelu  państwa.  Po drugie  –
Konfederacja jako jedyna odważyła się podnieść sprawę żydowskich roszczeń majątkowych i
zagrożeń, jakie niesie dla Polski amerykańska ustawa 447 JUST, nie lękając się oskarżeń o
„antisemitismus”. 
Toteż zanim jeszcze w kampanii wyborczej na prezydenta padły pierwsze strzały, okazało się,
że  rozpoczęły  się  prace  nad  skorygowaniem  drugiej  alternatywy.  Wprost  zakazać
kandydowania  Krzysztofowi  Bosakowi  nie  można,  przynajmniej  na  razie,  bo  jak  etap
surowości nabierze rumieńców, to kto wie, czy nie wrócimy do praktyk z lat 40-tych, kiedy to
na utworzenie partii politycznej trzeba było mieć zgodę PPR. Od czegóż jednak mechanizmy
finansowe?  One  też  znakomicie  nadają  się  do  korygowania  popsutych  alternatyw.  Toteż
okazało się, że żaden bank, ani rządowy, ani prywatny, nie chce udzielić kredytu w wysokości
zaledwie  600  tys.  złotych  na  pokrycie  kosztów  kampanii  wyborczej  Krzysztofa  Bosaka.
Ciekawe,  czy  inspiracja  wyszła  od  rządu,  czy  też  coraz  bardziej  wpływowego  w  naszym
bantustanie lobby żydowskiego, czy też i jedno i drugie, bo czyż rząd aż tak bardzo różni się
od tego lobby zwłaszcza w sytuacji, gdy prezydent Duda zauważył, że „wszyscy” Polacy mają
przynajmniej kropelkę krwi żydowskiej? 
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Płaca minimalna, czyli wszystkim równo
“Podwyższenie płacy minimalnej  jest  w interesie  wszystkich,  również przedsiębiorców.  Bez
tego nie uda się zapewnić postępu i zbudować państwa dobrobytu” tymi słowami prezes PiS
Jarosław Kaczyński na konwencji wyborczej w Legnicy zapowiedział naszą przyszłość pełną
luksusu z portfelem wypchanym pieniędzmi. 
Dodał również: "Dzisiaj sprawą, która stała się przedmiotem dyskusji jest koncepcja zawarta w
programie o podwyższeniu płacy minimalnej. To jedna z dróg do tej wersji państwa dobrobytu.
Nie da się w dalszym ciągu utrzymywać tego zaklętego koła – niskie płace, mało wydajna
praca,  tanie  produkty.  Gdy  popyt  jest  mały,  to  można  sprzedawać  tylko  tanio  i  krąg  się
zamyka". Można powiedzieć, piękne przedwyborcze przesłanie; ten polityk dba o ludzi i wie co
robić.  Skoro to takie proste,  jak to się stało,  że wcześniej  nie wprowadzono w życie tego
wspaniałego projektu?  Przecież, wystarczy tylko mieć pracę i już świat leży u naszych stop.

Będąc dociekliwym, możemy zobaczyć, co tak naprawdę kryje się za tymi pięknymi słowami?
Otóż 17 listopada 2017 r. w Göteborgu kraje członkowskie UE podpisały Europejski Filar Praw
Socjalnych ustanawiający podstawowe prawa mające na celu promowanie równych rynków
pracy  i  systemów  socjalnych.  Deklaracja  ta,  zobowiązuje  państwa  członkowskie  do
wprowadzenia  w  życie  jej  postanowień,  oraz  stanowi  swoistą  terapię  szokową  dla  całej
gospodarki europejskiej,  a co za tym idzie przygotowywanie gruntu do stworzenia jednego
marksistowskiego państwa europejskiego.
Jak można zauważyć, ta wielka szczodrobliwość PiS nie wypłynęła z troski o dobro Polaków,
tylko jest ścisłe wykalkulowanym manewrem wyborczym, oraz zapowiedzią wprowadzenia w
życie wcześniej podpisanego zobowiązania w Göteborgu. 
Wielu powie;  co z tego, że to tylko obietnica wyborcza, ale pieniądze dostaniemy i to jest
najważniejsze! 
Czy dostając przyrzeczone pieniądze tak naprawdę będziemy bogaci?
Jednym  z  magicznych  rozwiązań  wielu  partii  politycznych  w  walce  z  ubóstwem  jest
podniesienie  płacy  minimalnej.  Politycy  tworząc  iluzję,  udają,  że  są  przejęci  niedolą
społeczeństwa, mamią wyborców podwyżkami wynagrodzenia, oraz zapewniają, że poprzez
wprowadzenie ustawy, jak za dotknięciem magicznej różdżki znikną nasze problemy. Swoje
propozycje argumentują tak zwaną równością i sprawiedliwością społeczną. 
Według zasady: wszystkim równo. 
W naszej nie tak dalekiej historii często słyszeliśmy tak samo doniosłe przesłania, a których
efektem były kartki i ocet na półkach sklepowych.
Jak można zaobserwować na wielu przykładach, po krótkim czasie wprowadzenia w życie
tego  magicznego  środka  dobrobytu,  skutki  jego  działania  są  odwrotne.  Co  prawda
wynagrodzenia  wzrastają,  ale  zaraz  za  tym  rosną  ceny  wszystkich  produktów  i  koszty
utrzymania stają się wyższe; w efekcie w kieszeni pozostaje tyle samo pieniędzy co przed
wprowadzeniem  płacy  minimalnej.  Ponadto  przedsiębiorstwa  nie  mogąc  udźwignąć
zwiększonych wydatków, zwalniają pracowników i tym sposobem rośnie liczba bezrobotnych. 
W końcu ekonomiści  często podkreślają  związek między płacą  minimalną a bezrobociem,
argumentując,  że jeśli  płaca minimalna wzrośnie powyżej  poziomu wydajności  pracownika,
tworzenie  miejsc  pracy  zostaje  spowolnione.  Równolegle  powstanie  grupa  pracowników,
których  kwalifikacje  nie  są  wystarczające  do  zrekompensowania  tak  wysokiej  płacy
minimalnej, co powoduje ich marginalizację na rynku pracy. W efekcie, dzięki wprowadzeniu
przez rząd zapowiedzianej płacy minimalnej, ci co mieli dostać dużo, nie dostaną nic.
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     Dlaczego Konfederacja?

• Jedyny antysystemowy wybór spoza układu 
okrągłego stołu (PiS, PO, SLD, PSL)

• Wielkie zjednoczenie środowisk 
wolnościowych, narodowych, patriotycznych 
i konserwatywnych

• Łączy Polaków z kraju i emigracji, 
kresowianie, obrońcy życia, rolnicy i 
konsumenci, przedsiębiorcy i pracownicy, 
cywile i mundurowi, przedstawiciele wolnych
zawodów 

• Jest za bezpieczeństwem życia i rodziny, 
wolność wyboru, prawo własności

• Prezentuje dynamizm i entuzjazm młodego 
pokolenia, doświadczenie dojrzałych, 
szacunek dla seniorów i tradycji 


