
Refleksje po wysłuchaniu wypowiedzi  p. Bogusława Kiernickiego, prof. J. Bartyzela   
p. Aleksandra Stralcowa i dyskutantów spośrod uczestników  konferencji „Dla czego nie 

było Norymbergi komunizmu?” w Poznaniu 6.11.2017, w Pałacu Działyńskich 
 

W sprawie zagrożeń 
 
 Jakie znaczenie dla naszego przyszłego bezpieczeństwa  ma osądzenie nazizmu  
i  komunizmu? 

1. Nazizm, komunizm – także finansowy kapitalizm - są nastawione materialistycznie, 
skierowane przeciw religijności, przeciw rodzinie, są nastawione na centralizację władzy, 
gospodarki, zarządzania i biurokratyczną kontrolę. 

2. Są nastawione ekspansywnie imperialnie. 
3. Są czcicielami „Złotego Cielca”. 
4. Uważają że pokój uzyskuje się poprzez siłę. 
5. Uważają, że cel uświęca środki. 

  
Zatem do sądzących w Norymberdze odnosi się zasada rzymskiego prawa „I ty także” czyniłeś to, 
o co kogoś obwiniasz. 
 
Zatem osądzenie nie znosi zagrożenia powtórką z historii, niechybnie zwielokrotnioną. 
 
Czy jest jakieś inne podejście chroniące nas od tych zagrożeń? To nasz problem krytyczny, jedna  
z naszych „Spraw Centralnych”. Szukanie rozwiązania jest przecież podjęciem testamentu ofiary 
pracy i krwi pokoleń dla wolności i suwerenności. 
 
To bardzo trudne zadanie wymaga skupienie całej energi na odkryciu głównych przyczyn  
i przyłożenia siekiery naszych poczynań do korzeni raczej niż rodrabnianie ich na wszelkie 
rozgałęzienia.  
 
Korzeń pierwszy - EGO 
 
W niedawnej homilii usłyszałem , że „Wspólnym mianownikiem wszystkich grzechów jest ego”. 
Uderzyło mnie swoją tak trafną prostotą. Czy  ego  nie jest centrum oddzielności? Oddzielności 
osób (osobny) i grup, z którymi się ego utożsamia? Rodzinnych, zawodowych, politycznych, 
religijnych...? Słowo diabeł podobno pierwotnie oznaczało rozdwojenie, także ma znaczenia 
oskarżyciel, wróg, ojciec kłamstwa. 
 
Ten ojciec kłamstwa, rozdwajający, kłamliwie absolutyzujący oddzielność jednostkowego  
i zbiorowego ego, więc też absolutyzujący oddzielność interesów, posługuje się bożkiem Złotego 
Cielca. 'Pokłoń się mu a cały świat ci oddam'. I dotrzymuje obietnicy. 
Uczy nas też diabelskiej alchemii, jak żelazo i krew zmieniać w złoto bogactwa i władzy.  
 
Ego jest oskarżycielem i oskarżonym. Ono stwarza środki płatnicze ex nihilo i przez nie  
opanowuje wszystko, co zechce, także wojsko, trój-władzę. Uczy przez media materializmu, 
niszczy religijność, życie rodzinne, niszczy bogactwo różnorodności, centralizuje i biurokratyzuje 
wszystko, władzę, gospodarkę samorządność... 
 
Korzeń drugi – Wkroczenie Złotego Cielca 
 
Obecnie wiemy, że pieniądz jest czystą informacją o relacjach wartości towarów i usług. Sam przez 
się nie ma żadnej wartości własnej. Bez dostępności do wymiany konkretnych towarów i usług jest 
pozbawiony znaczenia. Jego podstawową funkcją jest ogromne ułatwienie transakcji.  
  
Ilość pieniądza w obiegu, pomnożona przez szybkość obiegu, powinna odpowiadać sumie cen 
towarów i usług na rynku, który obsługuje, uwzględniając jej wahania. 
 
Informacja ta jest własnością wspólnotową producentów i konsumentów, powinna być więc 



udostępniana im bezprocentowo. 
  
Chciwy bogactwa i władzy Ego Kłamca odkrywa, że informację tę można oszukańczo emitować  
ex nihilo jako oprocentowany „dług” przez prywatne firmy bankowe i wypierać z obiegu 
niezadłużony, wspólnotowy środek płatniczy. Długami tymi zaczyna się handlować. Powstaje 
powszechne zadłużenie społeczności, narodów. EGO Kłamca doprowadził do tego że realnie 
urzeczywistnić da się  tylko to, na co on pozwoli finansowo. 
  
Następuje finansjalizacja całej gospodarki; proces, w którym sektor finansowy wdziera się do 
kolejnych obszarów rzeczywistości i jak Midas w złoto przekształca wszystko, czego się dotknie, w 
aktywa spekulacyjne.  
  
Z tych względów NBP powinien mieć wyłączne prawo bezprocentowej kreacji i emisji 100%  nie 
tylko banknotów i monet lecz także pieniądza kredytowego. 
 
Tak można będzie rozwiązać centralny problem gospodarki  aby to, co realnie możliwe i korzystne 
społecznie, było też opłacalne finansowo.  
 
Taki pieniądz umożliwia finansową gospodarczą i społeczną suwerenność kraju, który się nim 
posługuje. Stąd - pieniądz  suwerenny. 
 
Obecnie Szwajcarzy wzięli się za rozwiązanie podobnego problemu z 10% pieniądza 
gotówkowego emitowanego przez Swiss National Bank i 90% pieniądza elektronicznego, 
emitowanego przez banki komercyjne. 
 
Przygotowują na 2018 rok Federalne Referendum aby naprawić podobny jak u nas błąd 
konstytucyjny i poszerzyć gotówkową definicję pieniądza o pieniądz elektroniczny z zastrzeżeniem 
wyłączności emisji dla Swiss National Bank. 
 
Wprowadźmy pieniądz suwerenny do Konstytucji solidarnie, roztropnie i skutecznie poprzez 
referendum. Wówczas nie tylko Służba Zdrowia ale i cała gospodarka, oddłużona ozdrowieje. 
Wówczas pojawi się też siła poprzez pokój. 
 
Poznań, 14.11.2017 
Szczęsny Zygmunt Górski 
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Narodowy Instytut Studiów Strategicznych 

Ekonomiczny Akt Konstytucyjny 

Preambuła 

Zważywszy, że suwerenny pieniądz, suwerenny bank centralny i suwerenna architektura 
finansowa są bramą do suwerenności państwa oraz, że pieniądz w rękach państwa jest 
najważniejszym atrybutem sprawowania władzy i budowania dobrobytu Obywateli, uchwala się 
aktem konstytucyjnym następujące prawa kardynalne. 
 
1.   Gwarantem suwerenności państwa i narodu polskiego jest suwerenny pieniądz. 

 

2.   Pieniądz narodowy jest własnością narodu i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do narodu. 

      Depozytariuszem tego prawa jest państwo polskie i Narodowy Bank Polski. 

 

3.   Wielkość emisji opiera się na potencjale i wzroście gospodarczym z uwzględnieniem szybkości         

rotacji pieniądza. 

 

4.   Pieniądz lokalny jest własnością społeczności lokalnej i korzyści z jego emisji należą wyłącznie 

do społeczności lokalnej. 

 

4.1. Depozytariuszem tego prawa są jednostki samorządu terytorialnego.  

4.2. Pieniądz lokalny jest bez odsetkowy i niewymienialny. 

4.3. Podatki lokalne mogą być opłacane w pieniądzu lokalnym. 

4.4. Wielkość emisji pieniądza lokalnego opiera się na potencjale i wzroście gospodarczym 

       społeczności lokalnej z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza. 

 

5.   Pieniądz emitowany przez Narodowy Bank Polski, zarówno w formie materialnej jak  

      i elektronicznej, jest pełnowartościowym i prawnym środkiem płatniczym. 

5.1. NBP ma prawo do emisji pieniądza niewymienialnego o zasięgu krajowym. 

5.2. Banki komercyjne mogą być jedynie pośrednikiem w ich obrocie.  

 

6.   Bank centralny jest wyłącznym emitentem narodowego pieniądza oraz odpowiada za jego 

wartość i realizuje politykę pieniężną wpierającą rozwój gospodarki krajowej. 

 

7.   Emisja pieniądza narodowego jest realizowana przez budżet jako: 

7.1. finansowanie deficytu budżetowego rządu przez bank centralny poprzez zakup obligacji 

       z możliwością umorzenia w przypadku braku zagrożenia inflacyjnego;  

7.2. wypłata dywidendy narodowej wszystkim obywatelom jako udział w zyskach z emisji pieniądza        

i majątku narodowego. 

 

8.   Właścicielem NBP jest naród. 

8.1. Aktywa NBP są niezbywalne. 

8.2. Celem działalności NBP jest prowadzenie polityki monetarnej w taki sposób, by stymulując 

rozwój działalności gospodarczej, dążyła do maksymalnego zaspokojenia potrzeb obywateli. 

8.3. Obowiązkiem NBP jest coroczne określanie luki nabywczej, stanowiącej podstawowy 

wskaźnik dla nowej emisji.  

8.4. NBP ma obowiązek skupowania złota lombardowego tworząc w ten sposób dodatkową 

rezerwę. 

 

9.   Wszelkie umowy międzynarodowe o charakterze finansowym mające funkcję nadrzędną 

wobec   



      konstytucji lub będące w sprzeczności z zapisami konstytucji, wymagają zgody wyrażonej  

      w referendach narodowych. 

10. Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie RP są równe wobec 

      prawa handlowego, podatkowego i dostępu do kapitału.       

 

Pieniądz suwerenny Akt Konstytucyjny https://youtu.be/ndgCbeothA8  
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Szwajcarska Inicjatywa Suwerennego Pieniądza 
*

  

Pięć pytań i odpowiedzi 

 
1) Co to są suwerenne pieniądze?  
Suwerenne pieniądze to pieniądze, które bank centralny wprowadza do obiegu. Obecnie są to 
tylko monety i banknoty w obiegu. Ten prawny środek płatniczy stanowi jedynie 10% pieniędzy w 
obiegu w Szwajcarii. 90% to pieniądz elektroniczny lub księgowy, który jest tworzony przez banki 
po kliknięciu przycisku, aby sfinansować ich działalność (pożyczki bankowe, kredyty hipoteczne, 
produkty finansowe). Większość ludzi uważa, że pieniądze, które mają na koncie bankowym, są 
prawdziwymi pieniędzmi, tj. prawdziwymi frankami szwajcarskimi (lub funtami Sterling itd). To 
wyobrażenie jest błędne! Pieniądze na koncie bankowym są wyłącznie zobowiązaniem banku 
wobec posiadacza rachunku, tj. obietnicą banku dostarczenia pieniędzy, ale nie jest prawnym 
środkiem płatniczym. 
 
2) Co zmieniłoby się po wprowadzeniu w Szwajcarskiej Inicjatywy Pieniężnej?  
Sposób, w jaki działa obecnie system pieniężny, nie jest zgodny z intencją Szwajcarskiej 
Konstytucji (art. 99: "System pieniądza i walut jest sprawą państwa"). Inicjatywa  
suwerennego pieniądza to poprawi. Tyko Szwajcarski Bank Narodowy będzie mógł tworzyć 
pieniądze elektroniczne. Banki nie będą już mogły kreować pieniędzy dla siebie. Będą mogły 
pożyczać pieniądze otrzymane od oszczędzających lub od innych banków, lub nawet, jeśli to 
konieczne, pieniądze które przekazał im Swiss National Bank 
 
3) Jakie są podstawowe zalety suwerennych pieniędzy?  
Suwerenne pieniądze na koncie bankowym są całkowicie bezpieczne, ponieważ są to pieniądze 
banku centralnego. Nie znikają, gdy jakiś bank zbankrutuje. Uniknie się powstawania finansowych 
baniek, ponieważ inne banki nie będą mogły tworzyć pieniędzy. Państwo przestanie być 
zakładnikiem, ponieważ banków nie trzeba będzie ratować pieniędzmi podatników, aby utrzymać 
cały system transakcji pieniężnych na powierzchni. Znika więc problem "zbyt duży, aby upaść", 
Przemysł finansowy wróci do służenia realnej gospodarce i społeczeństwu. Pieniądz i systemy 
bankowe nie będą już działać pod zasłoną wielkiej złożoności, ale będą przejrzyste i zrozumiałe.  
 
4) Co się stanie z bankami po reformie suwerennych pieniędzy? 
Po przejściu na suwerenne pieniądze banki będą nadal oferować wszystkie zwykłe usługi 
finansowe (udzielanie kredytów, umożliwianie transakcji, zarządzanie majątkiem itp.). Jednakże na 
naszych rachunkach bieżących w banku będą tylko pieniądze banku centralnego. Te pieniądze 
elektroniczne będą mieć wartość dokładnie taką, jak dzisiejsze monety i banknoty. Banki będą 
mogły obracać tylko pieniędzmi, które mają od oszczędzających, od innych banków lub, jeśli to 
konieczne, środkami pożyczonymi od banku centralnego lub własnymi pieniędzmi. Banki nie będą 
miały niesprawiedliwej przewagi nad wszystkimi innymi uczestnikami rynku, ponieważ już nie będą 
mogły pieniędzy kreować. 
  
5) Jakie znaczenie będą miały suwerenne pieniądze dla klientów banku? 
Od chwili wprowadzania suwerennych pieniędzy, na wszystkich bankowych kontach 
transakcyjnych będą tylko pieniądze gwarantowane przez bank centralny. Banki muszą zarządzać 
tymi kontami, tak jak zarządzają kontami  na akcje i udziały. Pieniądze będą należały do 
bankowego klienta i nie zostaną utracone, jeśli dany bank zbankrutuje, lecz nie przyniosę żadnych 
odsetek. Każdy, kto chciałby uzyskać odsetki raczej niż mieć pieniądze "zabezpieczone przed 
bankowym kryzysem " może, tak jak obecnie, wpłacić pieniądze na rachunek oszczędnościowy lub 
przeznaczyć je na inne inwestycje, przynoszące odsetki. 
 
http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2011/02/Szwajcarska-inic-suwer-pien-5-pyta%C5%84-

                                                           
*
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