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Pogonowski - Konstytucja ze str. 17 
 

   Tak więc samorodny polski proces        

demokratyczny, podobnie jak ateński, i 

amerykański, zaczynał się „od dołu”, tzn. 

od zwykłych obywateli – oparty był on na 

przeświadczeniu, że najważniejsza jest 

rzeczywistość oraz wspólne dobro, tak jak 

to pisał Arystoteles, a później uczyła       

religia chrześcijańska, wymagająca od 

wiernych miłosierdzia. 

   Dla porównania ważne jest, że          

republikanizm typu francuskiego nie jest 

samorodny, ponieważ zaczynał się ,,od 

gory”, tzn. przez narzucenie ludziom           

w sposób otwarty lub zakulisowy,       

koncepcji rządzenia, przez pojedynczych                

organizatorów społecznych lub                

natchnionych pisarzy, których twory         

wyobraźni były przyjmowane za opisy  

rzeczywistości. Niestety obydwa typy 

rządów reprezentatywnych nieraz stają się 

demokracjami fasadowymi, sterowanym 

zakulisowo. Arystoteles ostrzegał, że       

demokracji zawsze grozi przemiana            

w oligarchię. 

   Dziedzictwo literatury politycznej i     

historycznej wieków XVI i XVII jest 

równie ważne w W. Brytanii gdzie jest 

nauczane w szkołach jak i w Polsce,         

w której dziedzictwo to musi być           

narodowi przywrócone dla dobra polskiej 

tożsamości narodowej i znajomości 

p rawdziwego wkładu  Po laków                 

w formowanie wspólnej kultury          

europejskiej.  

   W czasie rządów pierwszej dynastii 

polskiej, Piastów (c.840-1370), po 

zniszczeniach przez najazdy Tatarów,         

w Polsce powstał, unikalny w ówczesnej 

Europie, system obronny. Polegał on na 

przymierzu króla z właścicielami ziemi, 

czyli ze szlachtą. W innych państwach 

zachodniej cywilizacji, władcy polegali na 

wojskach królewskich i przymierzu               

z ufortyfikowanymi miastami, a szlachta 

stanowiła poniżej 1% ludności, podczas 

gdy w Polsce w niektórych dzielnicach         

dochodziła nawet do 20%,.  

   W tradycji wieców plemiennych       

powstały sejmiki regionalne a następnie 

sejmy narodowe przy jednoczesnym  

tworzeniu się blisko milionowej „nacji 

szlacheckiej,” która jako partner              

w systemie obronnym skutecznie 

postawiła, pionierskie wówczas               

w Europie, żądania praw obywatelskich. 

„ N a c j a  s z l a c h e c k a ”  P o l s k i e j                     

Rzeczypospolitej Szlacheckiej składała 

się  z Polaków, Ukraińców, Białorusinów 

i Litwinów. Polska była jedynym 

państwem w Europie gdzie każdy 

mężczyzna z milionowej „nacji           

szlacheckiej” miał prawo być kandydatem 

w wyborach na głowę państwa w osobie 

króla ,  k tóry s tanowił  władzę               

wykonawczą.  

   Niestety w wyborach na króla mogli 

kandydować obcy ludzie tak, że wybory 

nie były ograniczone do obywateli          

urodzonych w Rzeczypospoliej i obce 

interwencje w polskich wyborach niestety 

były legalne i okazały się zgubne.  

   Historycznie, w sejmie odkładano 

ustawy natrafiające na sprzeciw. Starano 

się o jednomyślność i większość posłów 

wręcz wymuszała zgodę małej          

mniejszości, żeby unikać potrzeby      

tworzenia „sejmu skonfederowanego,”        

w którym decydowała większość posłów. 

Każdy wniosek był rozpatrywany tylko                 

w obecności wnioskodawcy – w razie 

jego nieobecności wniosek nie był      

rozpatrywany w ogóle.  

   Marszałek sejmu Andrzej M. Fredro, 

autor „Paradoksalnej Filozofii Anarchii,” 

przyjął wniosek nielegalnie, pod nieobec-

ność wnioskodawcy. Było to pierwsze 

Liberum Veto w 1652 r. które pozwalało 

prawnie każdemu posłowi na zerwanie 

Sejmu i odrzucenie wszystkich przyjętych 

przez Sejm uchwał. Usiłowania usunięcia 

Liberum Veto drogą prawną przez 139 lat 

uniemożliwiali magnaci, jak też agenci  

działający na rzecz państw ościennych, 

którzy mogli z łatwością przekupić jedną 

lub więcej osób, aby odrzucić jakiekol-

wiek niewygodne z ich punktu widzenia 

reformy. 

   Trzeba pamiętać, że niestety          

słowiańskie tradycje władz wybieranych 

na wiecach były niszczone przez Moskali, 

którzy na służbie imperium mongolskiego 

przejęli mongolski typ władzy tak, że 

nawet usunęli ze swego słownictwa słowo 

„wiec,” po  rosyjsku „wiecze.” Kiedy car 

Piotr I przeznaczył 96% rosyjskich       

dochodów państwowych i stworzył         

w Rosji największy na świecie przemysł 

zbrojeniowy, zdobył pozycję wielkiej 

przewagi nad Polską i wówczas 

wykorzystał fakt że podstawowo Polska 

Rzeczpospolita Szlachecka była strukturą 

prawną.  

   Piotr I zdecydował się wykoleić         

Rzeczpospolitą za pomocą pogwałcenia 

jej praw u szczytu państwa i przeforsował 

na tron polski inagurację uzależnionego 

od niego Sasa, Augusta II Mocnego, który  

faktycznie wybory przegrał na rzecz       

Francuza, Francois Louis de Bourbon 

Conti. Był to początek „Nocy Saskiej”        

w historii polski, która trwała do 1763 

roku i zaczęła się od zniszczenia            

polskiego systemu obronnego. Narzucenie 

Polsce protektoratu rosyjskiego przez 

P i o t r a  I  m i a ł o  mi e j s c e  n a                       

sterroryzowanym przez niego Sejmie  

Niemym w 1717 roku, kiedy wojsko        

rosyjskie kazało posłom milczeć, co miało 

oznaczać ich zgodę na protektorat rosyjski 

nad Rzeczpospolitą. 

   Z a s a d y  s z e r z e n i a  a n a r c h i i                         

w Rzeczypospolitej zostały ustalone przez 

dyplomatów Rosji i Prus. Pięć tych zasad 

„permanentnych i niezmiennych” miało 

gwarantować „utrzymanie Polski                

w letargu.” 

1. Dostęp obcych kandydatów do        

wyborów głowy państwa  

2. Prawo „weta” każdego posła na sejm  

3. Prawo nie podporządkowywania się 

władzy królewskiej  

4. Wyłączne prawo szlachty do własności 

i do sprawowania urzędów.  

5. Władza właścicieli nad chłopami w ich 

majątkach  
 

   Konstytucja 3 maja 1791 roku 

(właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 

maja) stanowiła podstawową i formalną 

zmianę ustroju Polski na konstytucyjną 

monarchię dziedziczną. Był to formalny 

koniec Polskiej Rzeczypospolitej         

Szlacheckiej. Powszechnie przyjmuje się, 

że Konstytucja 3 maja była pierwszą         

w Europie i drugą na świecie (po          

konstytucji amerykańskiej z 1787 roku)        

nowoczesną, spisaną konstytucją.          

Konstytucja 3 maja została ustanowiona 

ustawą rządową przyjętą tego dnia przez 

sejm. Została zaprojektowana w celu  

zlikwidowania obecnych od dawna wad 

systemu politycznego i miała stanowić 

f o r m a l n y  k o n i e c  P o l s k i e j                   

Rzeczypospolitej Szlacheckiej. 

    Konstytucja wprowadziła polityczne 

zrównanie mieszczan i szlachty oraz 

stawiała chłopów pod ochroną państwa,      

w ten sposób łagodząc najgorsze          

nadużycia pańszczyzny. Konstytucja 

zniosła zgubne instytucje, takie jak 

liberum weto, które przed przyjęciem 

Konstytucji pozostawiało sejm na łasce 

każdego posła, który, jeśli zechciał –          

z własnej inicjatywy, lub przekupiony 

przez zagraniczne siły, albo magnatów – 

mógł unieważnić wszystkie podjęte przez 

sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała 

wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną 

przez część krajowych magnatów,         

Petersburg oraz Berlin, na rzecz        

egalitarnej i demokratycznej monarchii 

konstytucyjnej. W tym samym czasie 

przetłumaczono Konstytucję na urzędowy 

język Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

którym wówczas był język białoruski. 

   Przyjęcie Konstytucji 3 maja 

sprowokowało wrogość sąsiadów Polski a 

szczególnie prowokacje króla Prus.        

Polska przegrała wojnę z Rosją w obronie        

Konstytucji 3go maja. Konfederacja        

targowicka była spiskiem Rosji i polskich 

magnatów przeciwnych reformom           

osłabiającym ich wpływy. Pomimo tej       

klęski i późniejszych rozbiorów              

Konstytucja 3 maja wpłynęła na         

późniejsze ruchy demokratyczne w Polsce 

i na świecie. Polacy brali czynny i  

wielokrotnie przywódczy udział we 

wszystkich ruchach wolnościowych        

Europy i Ameryki XIX wieku.  

   Po utracie niepodległości w 1795, przez 

123 lata rozbiorów przypominała o walce 

o niepodległość. Była ona zdaniem dwóch 

jej współautorów, Ignacego Potockiego i 

Hugona Kołłątaja „ostatnią wolą i          

testamentem gasnącej Ojczyzny.”    

Drukuj!    
 

__________ 

Pogonowski - Dramat ze str. 19 
 

jednocześnie Japończycy uznają Hitlera 

za zdrajcę i odstąpią od walki przeciwko 

Sowietom rozpoczętej przez Japonię już 

w 1937 roku, po podpisaniu paktu z 

Niemcami w 1936 roku.  

   Faktycznie Japonia złożyła oficjalny 

protest w Berlinie przeciwko paktowi 

Ribbentrop-Mołotow w sierpniu 1939 

roku. Działo się to w czasie wielkiej bitwy 

sowiecko-japońskiej w Mandżurii pod 

KhalKhim Gol nad rzeką Khalką, w której 

to bitwie, według Encyklopedia Bratanica, 

zginęło ponad 20,000 Japończyków. Tak 

więc Polska naraziła Niemcy na brak 

wystarczająco liczebnych wojsk i tym 

wykole i ł a  moż l iwość  szybkiego 

niemieckiego zwycięstwa na wschodzie, 

kiedy Polska odmówiła udziału w ataku na 

Sowiety. 

   Polska uratowała Sowiety od klęski. Stało 

się to za cenę masowych mordów inteli-

gencji i patriotów polskich przez niemiecki i 

sowiecki aparat terroru, które to aparaty 

terroru były w bliskiej współpracy od 22 

września 1939, do ataku Niemiec na 

Sowiety w lecie 1941 roku. 

   Na przykład, Niemcy znali ilość oficerów 

polskich wymordowanych przez NKWD i 

zdradzili się dokładną wiedzą, kiedy 

wymienili cyfrę 10,000, po znalezieniu 

grobów w Katyniu w 1943 roku. Faktycznie 

w Katyniu była połowa wymordowanych 

oficerów polskich, a reszta grobów była 

głównie w Charkowie i Miednoje oraz wielu 

innych miejscach straceń wszystkich Po-

laków wymienionych na liście nazwisk po-

nad 25,000 osób, przygotowanej przez 

Berię, szefa NKWD. 

   Tak więc rasiści niemieccy zagrażali lik-

widacją państwa polskiego na polskich 

ziemiach historycznych, podczas gdy 

Sowieci chcieli zniewolić Polskę na 

ziemiach polskich, w granicach his-

torycznych sięgających wstecz o ponad ty-

siąc lat. Rosjanie nigdy otwarcie nie uznali 

historycznego faktu, że na początku Drugiej 

Wojny Światowej Polska odmawiając paktu 

z Niemcami uratowała Rosję od klęski. 

   Rząd Hitlera mścił się na Polakach za 

wykolejenie jego strategii. Stemplował on 

na skrzyniach amunicyjnych „nie 

oszczędzać” tak, że Niemcy użyli ponad 

dwukrotnie więcej kul, szrapneli i bomb 

lotniczych w Polsce, niż w 1940 roku we 

Francji. W lutym 1940 Hitler opublikował 

plany systematycznego zniszczenia War-

szawy, jej zabytków i archiwów, przygoto-

wane przez urbanistę Sigfrieda Pabsta, a 

wprowadzone w życie w czasie Powstania 

Warszawskiego przez saperów niemieckich 

w 1944 roku. Działo się to, kiedy Sowieci 

zatrzymali front i pozwolili Niemcom doko-

nać tego barbarzyństwa i zamordować 

wówczas blisko ćwierć miliona Warszawi-

aków. 

   Powstańcy warszawscy nie wiedzieli, że 

blisko o rok wcześniej, w 1943 roku, w Te-

heranie prezydent Roosevelt i premier Chur-

chill dokonali zdrady Polski, za pomocą 

oficjalnego uznania, że powojenna Polska 

będzie kontrolowana przez Związek 

Sowiecki w ramach sowieckiej strefy wpły-

wów. Tak wyglądała perspektywa dramatu 

Polski w „Amerykańskim Stuleciu.” Dramat 

ten jest mało znany na Zachodzie i wiedza o 

nim jest wręcz tępiona przez propagandę 

żydowskiego ruchu roszczeniowego, który 

zebrał i sprzeniewierzył miliardy dolarów 

uzyskane od Niemiec, Szwajcarii etc.    
 

__________ 

Wierzchołowski - Mossad ze str. 17 
 

komputerowym „Mamram”. „Mamram” 

t o  s p e c j a l i s t y c z n a  j e d n o s t k a               

przetwarzająca informacje dla wszystkich 

jednostek wojskowych Izraela. Stworzyła 

m.in. specjalną wewnętrzną sieć             

komputerową (tzw. system intranetowy) 

na użytek armii i wywiadu wojskowego. 

   Oficjalnie spółka Sapiens – której 

podlega United International Trust (UIT), 

nabywca majątku polskich stoczni –       

zajmuje siê wdrażaniem informatyczno-

technologicznych rozwiązań dla biznesu. 

Warto dodać, że ani Sapiens, ani UIT nie 

miały nigdy nic wspólnego ze stoczniami 

czy okrętami. 

   Na stronie internetowej Sapiens              

International Corporation NV znajduje siê 

ponadto informacja, że firma ta jest 

cz³onkiem holdingu Formula Systems, 

który z kolei w listopadzie 2006 r. został 

wykupiony przez konsorcjum Emblaze 

Group. 

   Jak sprawdził portal Niezalezna.pl – 11 

września 2008 r. członkiem zarządu        

Emblaze, i jednoczećnie dyrektorem-

konsultantem tej spółki, został Nahum 

Admoni. To wieloletni oficer wywiadu 

wojskowego Izraela, który w latach 1982-

1989 był szefem Mossadu. Admoni 

odszedł z Mossadu, gdy okazało się, że 

nadzorował działania Jonathana Pollarda 

– izraelskiego szpiega, który wykradał 

Amerykanom tajemnice wojskowe 

(Pollard został skazany w USA na        

dożywocie). Członek konsorcjum, które 

przejęło majątek polskiej stoczni, jest 

jednak wciąż osobą wpływową – cieszy 

się m.in zaufaniem byłego premiera        

Izraela – Ehuda Olmerta. 

   W zarządzie Emblaze Group zasiadają 

także inne osoby, mające powiązania           

z wojskiem i administracją państwa Izrael, 

jak np. Naftali Shani (prezes) – były        

urzędnik kancelarii premiera Izraela,           

Zvi Shur (dyrektor-konsultant) – który 

pracował w izraelskiej armii i był m.in. 

s ze fem wydz ia łu  f inansowego                 

w tamtejszym Ministerstwie Obrony, czy 

Ilan Flato (dyrektor-konsultant) – były 

doradca ekonomiczny premiera Izraela i 

wysoki urzędnik Ministerstwa Skarbu.   ❒ 
 

Grzegorz Wierzchołowski Od redakcji 

[portalu Niezalezna.pl - przyp. red]:  

Prosimy Czytelników o kopiowanie tego 

tekstu na innych stronach i forach - a     

najlepiej: podawanie linku: http://

www.niezalezna.pl/article/show/id/20607 

Już teraz dochodzą do nas bowiem sygnały, 

że tzw. mainstreamowe media będą chciały 

przemilczeć temat i w dalszym ciągu pisać, 

że United International Trust (UIT) ma 

„związki z Katarem”. Jest to, oczywiście, 

kompletna brednia i celowe oszukiwanie 

Czytelników - wystarczy przejrzeć podane      

w tekście nazwiska kierownictwa spółki 

Sapiens (członkowie zarządu to m.in. Eli 

Reifman, Hadas Gazit Kaiser, Guy       

Bernstein, Naamit Salomon, Yacov Elinav, 

Uzi Netanel i Eyal Ben-Chelouche). 

Przypomnijmy, że za niewytłumaczalne  

doprowadzenie do upadku polskiego      

przemysłu stoczniowego, a następnie 

sprzedaż go za paręset milionów złotych 

firmie, którą kierują byli agenci, wojskowi i         

urzędnicy obcego państwa - niezależnie od 

tego czy jest to Izrael, Rosja czy Australia - 

przynajmniej kilka osób „trzymających         

w Polsce władzę” powinno trafić pod      

Trybunał Stanu.   ❒ 


