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Odezwa Kongresu Polonii Amerykańskiej Wydziału Północnego New Jersey 
 

„Po owocach ich poznacie...” 

Do Polaków i Polonii świata 
 
Kongres Polonii Amerykańskiej z wielką uwagą śledził poczynania Sejmu i Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej wyłonionych w ostatnich wyborach w 2005 roku.  Nie ulega już teraz wątpliwości, że to 
właśnie Prawo i Sprawiedliwość faktycznie i odważnie dąży do zbudowania nowoczesnego, silnego 
i sprawiedliwego państwa opartego o wartości narodowe i katolickie.  Konsekwentnie też 
rozpoczęto tę budowę od wprowadzenia w kraju normalności, co oznaczać musi eliminację 
postkomunistycznego układu agenturalno-mafijnego, odziedziczonego w wyniku Okrągłego Stołu, 
który był głównym czynnikiem opóźniającym proces tej budowy.   
 
Niejednokrotnie KPA podkreślał swoje poparcie dla tego kursu politycznego.  Z uznaniem 
witaliśmy kolejne jego sukcesy: restrukturyzację Wojskowych Służb Informacyjnych, uchwalenie 
Ustawy Lustracyjnej, nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.  Nasze uznanie budziła 
też rozsądna, zrównoważona strategia gospodarcza Rządu, dająca już teraz wyraźne efekty w 
postaci stabilnego rozwoju gospodarczego kraju i rosnących sukcesów na rynkach światowych. 
 
Nie jest zaskoczeniem, że odchodzący układ agenturalno-mafijny walczy o swoje przetrwanie, 
wykorzystując często niedoskonałości systemu demokratycznego.  Naszą największą troskę budzi 
jednak stanowisko większości mediów, które wyraźnie temu układowi sprzyjając, wprowadzają 
zamieszanie w umysłach rodaków i utrudniają zrozumienie tych ważnych przemian, używając 
często nikczemnych chwytów propagandowych i usiłując absurdalnie dowodzić, że czarne jest 
białe. 
 
Skuteczna kontynuacja procesu budowania nowej Rzeczypospolitej stała się niemożliwa w tych 
warunkach i przy istniejącym rozkładzie sił w Sejmie, i w konsekwencji nadchodzą 
przedterminowe wybory.  Apelujemy zatem do Polaków w kraju i za granicą o liczny udział w 
tych wyborach, i o masowe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i dla przywództwa braci 
Kaczyńskich.  Uważamy, że sprawdzili się w działaniu dla dobra Polski, i że Polacy powinni udzielić 
im mandatu zaufania na następną kadencję władzy. 
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