Pieśń o ziemi naszej
Wincenty Pol (fragment)
A czy znasz ty, bracie młody,
Te pokrewne twoje rody?
Tych Górali i Litwinów,
I Żmudź świętą, i Rusinów?
A czy znasz ty, bracie młody,
Twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kędy giną,
W jakim kraju i dunaju?
A czy znasz ty, bracie młody,
Twojej ziemi bujne płody?
Twe kurhany i mogiły,
I twe dzieje, co się śćmiły?
A czy wiesz ty, co w nich leży ?
O, nie zawsze, o nie wszędzie,
Młody orle, tak ci będzie,
Jako dzisiaj przy macierzy!
Trzeba będzie ważyć, służyć,
Milczeć, cierpieć i wojować! ( …)

chcesz poznać inny punkt widzenia
zobacz niezależne media
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Ustawa 447 spisek, czy polityczna
manipulacja?
Roty Niepodległości to
organizacja Polaków
wspierająca aktywność
społeczną na szczeblu
lokalnym i ogólnokrajowym.

Greta Thunberg strofuje wszystkich za
używanie plastiku, jednak ta zasada jej nie
dotyczy.
Greta Thunberg już nie raz wykazała się hipokryzją, a tym razem wpadła na szczycie COP25 w
Madrycie. Kanał na YouTube „Rebel News” znalazł w samochodzie Tesli, którym przyjechała
Greta, mnóstwo plastikowych produktów między innymi: foliowe torebki, paczki od czipsów,
plastikowa butelka z wodą, torby na zakupy.
Kanał „Rebel News” nagrał te „bulwersujące ujęcia” z wnętrza auta i pokazał je uczestnikom
szczytu COP25, pytając o opinię. Wypowiedzi były jednoznaczne, młodzi ludzie uważali, że
zachowanie użytkownika tego samochodu jest niedopuszczalne, że to niszczenie środowiska,
lenistwo i wszystko co najgorsze. Dopiero po tym jak się dowiedzieli, że to wnętrze auta, którym
jeździ Greta Thunberg, ton wypowiedzi zupełnie się zmienił.
Jak widać hipokryzją nie tylko grzeszy szwedzka wagarowiczka. W imię idei wszystko jest
dopuszczalne, nawet niszczenie planety przez jej największych orędowników.
Źródło: bibula.com

Konfederacja proponuje podwyższenie
kwoty wolnej od podatku!
Posłowie Konfederacji przedstawili pierwszy projekt ustawy! Zakłada on podniesienie kwoty
wolnej od podatku i związanie jej z płacą minimalną. Kwota wolna miałaby być 12-krotnością
płacy minimalnej, co oznacza, że od 1 stycznia wyniosłaby 31 200 zł!

Czym tak naprawdę jest, słynna ustawa JUST 447. Czy jest to niewiele znaczący akt prawny,
jak to tłumaczą niektórzy, a może jest to coś więcej?
Kontrowersyjna ustawa 447, Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017
została uchwalona w kwietniu 2017 roku, a następnie w maju 2018 podpisana przez Prezydenta
Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ustawa ta zobowiązuje Kongres Stanów
Zjednoczonych do monitorowania przebiegu restytucji mienia bezspadkowego ofiarom
Holokaustu, a także dla Departamentu Stanu określa formy kontroli nad realizacją zobowiązań
przyjętych w tzw. Deklaracji Terezińskiej. Z treści tej ustawy wynika, że prawowitym
właścicielom (lub ich spadkobiercom), uwzględniając także wspólnoty religijne i świeckie, którzy
utracili swoją własność w wyniku konfiskaty, nacjonalizacji, wymuszonej sprzedaży,
wywłaszczenia, należy się zwrot tego mienia. Gdy zwrot tego mienia nie jest możliwy, należy
wówczas przekazać odszkodowanie o porównywalnej wartości. W momencie gdy nie jest
możliwe wskazanie spadkobiercy, odszkodowanie ma być przekazane na pomoc ocalałym z
Holokaustu, którzy są w potrzebie, na edukację o Holokauście, oraz na inne cele.
Innymi słowami, należy skatalogować cały majątek, który przed II Wojną Światową należał do
Żydów, ustalić spadkobierców i jeżeli takowych nie ma, mienie przeznaczyć np. na cele
edukacyjne o Holokauście. Kto tym majątkiem będzie zarządzał? Oczywiście, wyznaczone do
tego celu jednostki żydowskie. Nieważne, że np. budynku, który istniał przed wojną, już nie ma.
Nieważne, że tak jak Warszawę, miasto które leżało w gruzach, my Polacy, cegła po cegle,
własnym wysiłkiem odbudowaliśmy. Teraz Żydzi, przychodzą na gotowe i mówią, że im się
należy.
Tej ustawie podlegają wszystkie państwa (w tym także Polska), które w roku 2009 uczestniczyły
w konferencji Mienie Okresu Holokaustu w czeskim Terezinie.
Według Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego utracony majątek żydowski został
wyliczony na 300 miliardów dolarów, jest to kwota, która wielokrotnie przekracza roczne wydatki
skarbu państwa. Jednym słowem Polska od razu będzie mogła ogłosić bankructwo. Elan Carr,
specjalny wysłannik Departamentu Stanu USA do spraw antysemityzmu, na wykładzie
Żydowskiej Akademii w Atlancie wyraził zrozumienie, że polski rząd obawia się bankructwa po
zapłaceniu roszczeń. Dodał, że strona żydowska jest skłonna zaakceptować rozsądny plan
spłat, tak by nie zachwiało to równowagą kraju.
Jak widać strona żydowska jest pewna zainkasowania oczekiwanej kwoty, a nawet w swojej
wielkoduszności jest skłonna rozłożyć zadłużenie na dogodne raty.
Formalnie ustawa 447 jest dokumentem wewnętrznym i nie istnieje podstawa prawna, dzięki
której rząd USA mógłby egzekwować od Polski wypłatę jakichkolwiek odszkodowań. Ponadto
art. 935 kodeksu cywilnego stanowi: „Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w
Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić, albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy
znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy
ustawowemu”. Ustawa 447 również jest sprzeczna z europejskim systemem prawnym, który
wywodzi się z prawodawstwa rzymskiego. (…)

Jednak dokument ten ma charakter polityczny w stosunkach międzynarodowych i może być
użytecznym narzędziem wywierania presji na państwa, które w opinii Kongresu USA nie
wykazały się wystarczającą gorliwością w zadośćuczynieniu żydowskim roszczeniom. Nietrudno
sobie wyobrazić, jak ta presja będzie wyglądać w praktyce.
W tym miejscu należy przytoczyć sprawę Szwajcarii, która pomimo braku aktów prawnych, pod
naciskiem międzynarodowej propagandy i presją polityczną była zmuszona do wypłacenia
lobby żydowskiemu odszkodowania w wysokości 1,25 miliarda dolarów, a dodatkowo
przeznaczyli 200 milionów dolarów na fundusz charytatywny dla ofiar Holokaustu.
Od wielu lat w mediach międzynarodowych, można zaobserwować negatywną propagandę
skierowaną w naszą stronę. Można tu wymienić zdarzenie w Netflix, otóż w serialu „Iwan
groźny z Treblinki” na mapach przedstawiających współczesne granice Polski zaznaczone
zostały hitlerowskie obozy koncentracyjne, sugerując w ten sposób, że to są polskie obozy.
"Polski obóz śmierci" tego sformułowania użył Prezydent Barack Obama, podczas ceremonii
uhonorowania Jana Karskiego Prezydenckim Medalem Wolności. To nieumyślnie
sformułowanie zostało szybko sprostowane, jednak co raz powiedziane zostało, powiedzianym
jest. Od tamtego czasu, co jakiś czas w różnych mediach światowych można usłyszeć
stwierdzenie "polskie obozy śmierci". W ten sposób opinia światowa powoli jest
przygotowywana do naszej odpowiedzialności za Holokaust. Od pewnego czasu jest kreowany
obraz, że za II WŚ nie są odpowiedzialni Niemcy, tylko naziści. Kim byli naziści? Na to pytanie
nie ma odpowiedzi. W roku 1931 pojawili się nie wiadomo skąd, wywołali wojnę i zniknęli 1945.
Budowana jest narracja nowego winowajcy. W opinii międzynarodowej już nie Niemcy, ale
Polska zaczyna być postrzegana jako sprawca II Wojny Światowej. Nie tak dawno Putin
wyraźnie, w obraźliwym tonie, zasugerował, że jednym z prawdziwych "winowajców" II Wojny
Światowej, jest Polska.
Wobec zaistniałego zagrożenia, w Polsce powinna toczyć się ożywiona debata publiczna, a
rząd już dawno powinien przedsięwziąć odpowiednie kroki. Jednak tylko środowiska
patriotyczne i narodowo-konserwatwne wyrażają obawy. Jedynie posłowie Konfederacji
podnoszą tę kwestię na forum publicznym informując Polaków o problemie.
Roty Marszu Niepodległości zainicjowały zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą
ustawodawczą 447, która ma na celu ochronię własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed
bezpodstawnymi roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.
Media prawicowe, między innymi Wrealu24.pl, medianarodowe.com, a także publicyści jak,
Stanisław Michalkiewicz, Witold Gadowski, Wojciech Cejrowski, ... okazują duże zaniepokojenie
i uważają, że ustawa 447 może stanowić wielkie zagrożenie dla Polski i Polaków.
Przypomnijmy sobie jak postąpiono ze Szwajcarami. Można sobie łatwo wyobrazić podobny
scenariusz wywierania nacisków na Polskę, tylko w naszym wypadku sumy będą
nieporównywalnie wyższe, a roszczenia bezpodstawne. Ustawa 447, jest to legalizacja nowej
formy niewolnictwa, wymyślonej przez Przedsiębiorstwo Holocaust. Uzurpowanie sobie przez
Żydów jakichkolwiek przywilejów z tak zwanego Holocaustu jest zwykłym nadużyciem i
bezczelnością tych środowisk w stosunku do innych ofiar (nieżydowskich) zbrodni hitlerowskiej.
Polska i Polacy nic nikomu nie są winni.
(…)

Przeciw Homofobii. Jeden z projektów przez nią koordynowanych został dotowany kwotą
wynoszącą w przeliczeniu 670 tys. zł.
Wiadomo ponadto o środkach publicznych, których ta organizacja nie uwzględniła w
odpowiedziach na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Komisja Europejska na swojej
stronie internetowej podała, że KPH koordynowała projekt dotyczący „przestępstw
motywowanych homofobią i transfobią”. Kwota jaką Komisja Europejska wsparła realizację
projektu to 555 tys. euro (ok. 2,4 mln zł).
Władze Warszawy od lat przychylne są ideologicznym organizacjom należącym do ruchu LGBT.
Przykładem wsparcia dla takich stowarzyszeń jest m.in. wprowadzenie w stolicy deklaracji
LGBT, czy objęcie patronatem przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego „Parady Równości”.
Ta tendencja przejawia się także w podziale środków w programach grantowych. Z danych
udostępnionych przez Urząd Miasta wynika, że od początku prezydentury Rafała
Trzaskowskiego zagwarantowano dla ruchu LGBT kwotę 876 tys. zł. Przekracza to sumę
pieniędzy wydaną na tego typu organizację w ciągu całej ostatniej kadencji Hanny GronkiewiczWaltz.
Wśród stowarzyszeń wspieranych przez Urząd Miasta jest m.in. Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego, którego jednym z założycieli jest Krzysztof Śmiszek [„Mąż” Biedronia –
admin], działacz partii Wiosna, w przeszłości związany z Kampanią Przeciw Homofobii.
W latach 2018-2020 na działalność Towarzystwa przeznaczono w sumie 231 tys. zł z budżetu
Warszawy. Prawie 100 tys. przekazane zostało, z kolei, na działalność organizacji Lambda
Warszawa – jednego z partnerów warszawskiej „Parady Równości”. Ratusz zdecydował się
także wesprzeć kwotą 155 tys. zł Fundację Edukacji Społecznej. Ta organizacja zajmuje się
m.in. promowaniem edukacji seksualnej i preparatów antykoncepcyjnych wśród uczniów szkół.
Miasto zawarło również liczne umowy ze stowarzyszeniami LGBT, na podstawie których
przekazano środki na realizację projektów. Przykładowo, Lambda Warszawa w latach 20142018 otrzymała 545 tys. zł na realizację swoich projektów, m.in. wydarzeń towarzyszących
„Paradzie Równości”. Niektóre organizacje korzystały też z udostępnionych przez miasto lokali.
Należą do nich, chociażby, Kampania Przeciw Homofobii czy Fundacja Trans-Fuzja.
Autor Marucha
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Dlaczego Konfederacja?
• Jedyny antysystemowy wybór spoza układu
okrągłego stołu (PiS, PO, SLD, PSL)

• Wielkie zjednoczenie środowisk
•

Autor: E Marcinkowska

Skąd organizacje LGBT biorą pieniądze
Kwestia finansowania ruchu LGBT wzbudza wiele kontrowersji. Tego typu organizacje
otrzymują środki m.in. z Unii Europejskiej i od władz lokalnych. Wśród samorządów, które w
znacznym stopniu wspierają ruch LGBT jest miasto stołeczne Warszawa. Środki przekazywane
na ten cel znacznie wzrosły po objęciu prezydentury przez Rafała Trzaskowskiego.
Instytut Ordo Iuris przygotował raport na ten temat, który został zaprezentowany podczas
konferencji prasowej.
Ruch LGBT jest szeroko dotowany przez Unię Europejską. Od 2017 r. zaliczające się do niego
organizacje otrzymały równowartość prawie 2 mln zł. Dofinansowanie otrzymała np. Kampania

•
•

wolnościowych, narodowych, patriotycznych i
konserwatywnych
Łączy Polacy 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

Jeżeli uważasz, że informacja zawarta w tej ulotce jest interesująca, zrób kilka
kserokopii i rozdaj je innym.

