Oda do Młodości
Adam Mickiewicz (fragment)
Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy;
Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy;
Kędy zapał tworzy cudy,
Nowości potrząsa kwiatem,
I obleka w nadziei złote malowidła.
Niechaj, kogo wiek zamroczy,
Chyląc ku ziemi poradlone czoło,
Takie widzi świata koło,
Jakie tępymi zakreśla oczy.
Młodości! ty nad poziomy
Wylatuj, a okiem słońca,
Ludzkości całe ogromy
Przeniknij z końca do końca. (...)
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Kryzys demokracji w Unii Europejskiej
Roty Niepodległości to
organizacja Polaków
wspierająca aktywność
społeczną na szczeblu
lokalnym i ogólnokrajowym.

Publiczne wykonywanie znaku krzyża uraża
uczucia innych
W wywiadzie dla TG5 były piłkarz, Robert Mancinim, na zadane mu pytanie, czy zdarza mu się
modlić na boisku, szybko odpowiedział: ˷Nie, na boisku nie“. ˷Ale przecież wielu piłkarzy czyni
znak krzyża” – wtrąciła się przeprowadzająca wywiad redaktor, na co Mancini odpowiedział
“Kiedyś też to robiłem, mając nadzieję, że dzięki temu, podczas gry nie spotka mnie nic złego.
Jednak gdy poszliśmy do papieża, Papież Franciszek zapytał, dlaczego robię znak krzyża, po
czym dodał, że w tym momencie powinienem myśleć o odczuciach innych ludzi. A więc od tego
czasu już publicznie nie robię znaku krzyża. Nie chcę, żeby papież się gniewał.” Ciekawe,
kiedy pod pretekstem urażania uczuć, zaczniemy usuwać krzyże z miejsc publicznych.

Dla dobra naszych dzieci jest planowana
cenzura internetu
Tym razem cenzorskie zapędy naszej władzy chcą ograniczyć nieskrępowane swobodne
korzystanie z internetu. Już wkrótce, każdy, kto będzie chciał w internecie pooglądać filmy dla
dorosłych, będzie musiał poprosić o zgodę Ministerstwo Cyfryzacji, które po wypełnieniu
stosownych dokumentów przekaże mu specjalny klucz dostępu. Oczywiście jak zwykle władza
robi to dla naszego dobra, a raczej dla dobra naszych dzieci, które bez cenzury mogą być
narażone na pornografię. Pomijając fakt, że władza będzie dysponowała dokładną listą
użytkowników tych stron, tak opiekuńcze poczynania nie idą w parze z edukacją seksualną
deprawującą nasze dzieci, a wprowadzaną przez rząd za pośrednictwem organizacji LGBT do
szkół i przedszkoli.

Triumf obecnej formy demokracji w Unii Europejskiej jako systemu politycznego jest
konsekwencją kolejnych zdarzeń zaistniałych w powojennej Europie. Jej polityka jest silnie
lewicująca, a jednym z głównych celów tego systemu jest stworzenie jednego socjalistycznego
państwa, a w konsekwencji likwidacja tych co już istnieją.
Po II wojnie światowej, Europa została podzielona na dwa bloki: demokratyczny i
komunistyczny, taka sytuacja geopolityczna wymusiła na krajach Europy Zachodniej wzajemną
współpracę. Szczególnie burzliwy w wydarzenia rok 1968 nazywany „rokiem barykad”
zapoczątkował powolną zmianę myślenia społecznego. Protestujący studenci nie domagali się
władzy, ale kwestionowali dotychczasowy styl życia, jak mówili pełnego nierówności, hipokryzji,
dyskryminującego mniejszości narodowe i kobiety. Domagali się również innego świata, innego
społeczeństwa bardziej wolnego i otwartego, wolności seksualnej i niezależności od Kościoła.
Ta rewolta pokoleniowa w połączeniu z późniejszym upadkiem reżimów autorytatywnych, były
nie tylko końcem epoki zimnej wojny, ale przede wszystkim zmianą myślenia społecznego.
Po upadku komunizmu przed państwami europejskimi pojawiła się unikalna okazja do scalenia
kontynentu i tak na mocy Traktatu z Maastricht w 1993 roku powstała Unia Europejska. Traktat
ten przekształcił federację państw europejskich w instytucję Unii Europejskiej i zmienił nazwę
Rady Ministrów w Radę Unii Europejskiej.
W zeszłym roku obchodziliśmy 10-lecie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, na podstawie
którego Unia Europejska zwiększyła swoje uprawnienia, a państwa członkowskie już nie
posiadają wystarczającej demokratycznej legitymacji do samostanowienia. Powyższy traktat dał
także Unii Europejskiej znaczący wpływ na ustalanie wewnątrzunijnego kierunku politycznego i
prawo do stanowienia między innymi w takich priorytetowych dziedzinach jak: bezpieczeństwo
energetyczne, sprawiedliwość, imigracja, rolnictwo, fundusze unijne.
Na przestrzeni ostatnich lat prawdziwym decydentem Unii Europejskiej stała się Komisja
Europejska z siedzibą w Brukseli, która ustala, co jest dobre, a co złe dla pół miliarda
europejczyków.
Tak ogromna władza potrzebuje demokratycznych zaworów bezpieczeństwa, niestety
Parlament Europejski, który jest jedyną unijną instytucją pochodzącą z powszechnych i
bezpośrednich wyborów nie ma wystarczającej legitymacji demokratycznej, aby podołać temu
zadaniu.
W wyniku czego nieproporcjonalnie rośnie rola instytucji unijnych, a jednocześnie maleje
znaczenie parlamentów narodowych.
Wewnętrzny kryzys demokracji chwieje fundamentami Unii Europejskiej, co prowadzi do
jednoznacznego wniosku: jeżeli system demokratyczny nie jest w stanie zaoferować dobrych
rozwiązań jego akceptacja drastycznie spada, co powoduje społeczne niezadowolenie.
Polska jako członek Unii Europejskiej, tak jak inne państwa znajduje się w trakcie głębokich
zmian, które w sposób bezkompromisowy wchodzą w nasze życie i powoli ale nieubłaganie je
zmieniają. Nie mamy wyjścia. Niechętnie, ze spuszczoną głową ze wstydu, zaczynamy
tolerować bezwzględnie nam narzucaną ideologię LGBT. Ze strachu przed agresywną furią
naszych dzieci idziemy w tłumie wyznawców nowej religii nazwanej zmianami klimatycznymi.
Tak możemy mnożyć i mnożyć przykłady, które są już realiami naszego dnia codziennego. (...)

W tym momencie nasuwa się pytanie, czy jesteśmy zadowoleni z tych innowacji
narzucanych nam odgórnie przez Brukselę, czy tak naprawdę mamy wpływ na naszą
przyszłość, czy potrafimy przewidzieć jaka będzie Polska za kilka lat?
Można wymieniać inne państwa należące do Unii Europejskiej, w których już od dawna są
wprowadzane tak zwane demokratyczne zmiany, jednak po krótkiej analizie dochodzimy do
jednoznacznej konkluzji, wzrasta niezadowolenie społeczne.
Bezsprzecznie Unia Europejska przeżywa poważny kryzys demokracji, a dotknięte nim
państwa, ograniczone Traktatem z Lizbony nie mają możliwości rozwiązania tego problemu, co
nie służy poprawie tej ponurej sytuacji.
Z drugiej strony Komisja Europejska wzmacnia swoja władzę, niepostrzeżenie zmieniając się w
panoptikum Benthama. Jaka będzie nasza przyszłość? Dokąd zaprowadzi nas polityka Unii
Europejskiej? Czy jeszcze jest czas, aby coś zmienić? Na te pytania każdy z nas musi
poszukać odpowiedzi w swoim sercu.
W tym miejscu przytoczę morał z wiersza Jean de La Fontaine, w przekładzie Mickiewicza.
„Lepszy na wolności kęsek lada jaki, niźli w niewoli przysmaki.”
(…)
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LGBT w szkołach - chrońmy nasze dzieci
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) za
pośrednictwem WHO zaleca, aby szkoły na całym świecie uwzględniły w swoim programie
nauczania edukację na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Według raportów tej
organizacji, orientacja seksualna jak i tożsamość płciowa nie są uznawane, ani chronione przez
prawo międzynarodowe. Dlatego WHO wzywa opiekunów, nauczycieli, oraz utworzone w tym
celu stowarzyszenia, do przekazywania dzieciom dokładnych informacji na temat orientacji
seksualnej i tożsamości płciowej.
Karta LGBT w oparciu o standardy WHO deklaruje przeprowadzanie w jednostkach
administracji publicznej szkoleń z zakresu tak zwanej „edukacji seksualnej”. Już w niektórych
szkołach działają tak zwani „Latarnicy”, którzy pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych
przekazują dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako
związku kobiety i mężczyzny, a niekiedy promują praktyki sprzyjające rozwiązłości.
Aczkolwiek według Ministerstwa Edukacji Narodowej akcja edukacyjna prowadzona przez
środowiska LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) ma marginalny
charakter, jednak w wielu szkołach notuje się zjawisko organizowania zajęć seksualizacji dzieci.
Dlatego właśnie jest tak potrzebne uświadomienie rodziców o swoich prawach, a także
wyposażenie samorządów w systemowe rozwiązania w obronie dzieci i rodzin, które zapewnia
Samorządowa Karta Praw Rodzin. Prawnicy Ordo Iuris na stronie dlarodzicow.ordoiuris.pl
przygotowali do pobrania: przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, informator „Jak powstrzymać
wulgarną edukację seksualną w szkole”, oraz wzór „Rodzicielskiego oświadczenia
wychowawczego”, które należy złożyć u wychowawcy dziecka.

przekupywaniu, grilowaniu i podduszaniu politycznych wrogów, poczuł w końcu to, czego bał się
najbardziej… Tego bolesnego pierwszego razu, kiedy mierni, wierni, bierni i zawsze karni,
słuchający z wbitym w podłogę wzrokiem rozkazów, odważą się na rzecz niewyobrażalną...
Butnie podniosą swe nędzne, z miłością onegdaj patrzące partyjne oczyska i z czystą
nienawiścią bezczelnie sykną ... Wal się Konusie! ...
Ech Niewdzięcznicy! Miernoty! Zdrajcy! Łaskawą ręką wyciągnięci z nędzy, partyjną szybką
ścieżką doprowadzeni do stanowisk, zaszczytów i pieniędzy! Chronieni i bronieni kryształową,
pancerną piersią służb wiernych partii… przestali się bać! ... Nigdy jeszcze nie czuł się tak
bardzo samotny, opuszczony i zrezygnowany… Niewprawnym ruchem, otarł był łzę która
spadając z palca na wyświechtany kajet z nazwiskami i rozrysowanymi politycznymi frontami,
wprawnie nakreślonymi kopiowym ołówkiem, zrobiła siną plamę. Mimowolnie skierował wzrok
na rozmyty, ale wyraźny kształt... Ziemista twarz stała się jeszcze bardziej ziemista, a małe
kaprawe oczka wybałuszyły się nienaturalnie... Nigdy nie wierzył w przypadki, od zawsze
wierzył w znaki! …. Nazwisko z którego ledwie można było wyczytać wielkie B, rozlało się w
plamę przypominającą zaciśniętą pięść, ze sterczącym wyraźnie środkowym palcem... Opadł
ociężale na fotel, przesiąknięty zapachem tysięcy papierosów i pamiętający jeszcze wujka
Janka Lipskiego... Choć lekarze stanowczo zabronili się denerwować, zaklął siarczyście!...
Pomogło! Wstał i by dodać sobie animuszu założył marynarkę, zapiął wszystkie guziki, postawił
kołnierz i przylizał sterczące na wszystkie strony włosy. Wciągnął brzuch ile tylko dał radę i
przystroiwszy marsową minę z prawą ręką włożoną za pazuchę, pewnym dyktatorskim krokiem
poszedł w kierunku kredensu. Wyjął stare roczniki Trybuny Ludu, które zbierał od dziecięctwa i
wyrwał jeden egzemplarz! Wprawnymi i niezwykle precyzyjnymi ruchami złożył z ukochanej
gazety napoleońską czapkę, po czym niczym koronę z namaszczeniem założył na
przetłuszczone i przylizane włosy! Pierś automatycznie poszła do przodu, brew zmarszczyła, a
usta wykrzywiły się w znanym grymasie….. Spojrzał ukradkiem w lustro. Widząc na powrót swój
Majestat, podkreślony napisami “Partia z Narodem, Naród z Partią” na napoleońskiej czapie,
znów poczuł się wielki, a zimny umysł przeszyła genialna myśl… Wszystkich ich … Tak
Wszystkich ich załatwię….. Ogłoszę przedterminowe wybory i przegram... Wykrzywione usta
ułożyły się w szyderczy grymas który mógłby przypominać uśmiech…...
Autor: piotruchg
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Dlaczego Konfederacja?
• Jedyny antysystemowy wybór spoza układu
okrągłego stołu (PiS, PO, SLD, PSL)

• Wielkie zjednoczenie środowisk
•
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Rządzić, czy Nie rządzić? Oto jest pytanie!
Braciszkowie moi mili!.. Gdy Lud Prosty zajęty przyziemnymi problemami egzystencjalnymi,
związanymi z podwyżką akcyzy, która to może znacząco wpływać na dobrostan psychofizyczny
bezpośrednio związany z zakłóceniem percepcji politycznej, oraz skutkować zachwianiem
zaufania do Partii, pewien niezłomny niewielkiego wzrostu Wódz, w pewnym małym piętrowym
domku,
pochylony
nad
Ojczyzny
losem,
zafrasował
się
nie
na
żarty...
Choć zaprawiony w politycznej grze, wprawiony w zadawaniu i przyjmowaniu ciosów,
zakładaniu politycznych wnyk, wykopywaniu i maskowaniu wilczych dołów, hakowaniu i

•
•

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

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

