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Drodzy Członkowie Partii II Rzeczpospolita Polska, 

Sympatycy i Przyjaciele 

Oddajemy   w Wasze ręce drugi numer naszej gazetki. 

Przedrukowujemy drugi odcinek Półżyda - Półpolaka jak sam 

o sobie pisał. Mamy nadzieję, że jest to przydatne, dostępne 

narzędzie potrzebne do budzenia Narodu Polskiego. Można 

kserować nawet w wersji czarnobiałej, skanować i nie 

przestrzegać praw autorskich ! Im więcej tym lepiej. Ludzie 

muszą się dowiadywać co się naprawdę dzieje w naszym 

kraju! 

„Niech Polska będzie Polska” ! 
 

WYBORY 
 

  W sobotę 29.02.2020 odbyło się w Krakowie robocze 

spotkanie członków II RP, jego celem było omówienie 

bieżącej sytuacji i rozwiązania utrudnień związanych z 

rejestracją Komitetu Wyborczego. W spotkaniu wziął udział 

nasz kandydat, prezes i przedstawiciele partii z terenu całej 

Polski. Ustalono wyjazd delegacji członków komitetu 

wyborczego do PKW w Warszawie w celu złożenia wyjaśnień 

i uzupełnienia wszelkich danych jakie życzyłaby sobie PKW.  

Poproszono wszystkich członków i sympatyków II RP o 

składanie deklaracji jak mogą włączyć się fizycznie i 

finansowo do kampanii wyborczej, Przekazano informację o 

przepisach ordynacji wyborczej. Deklaracje prosimy kierować 

do biura II RP w Krakowie przy Barskiej 31/1. 
 

Z Ostatniej chwili !!! 
 

  W poniedziałek, po kolejnych wyjaśnieniach i 

uzupełnieniach jakie wymagała PKW, Komitet wyborczy 

naszego kandydata Jana Zbigniewa Potockiego został 

zarejestrowany. PKW 02.03.2020 r. opublikowała w swoim 

komunikacie „zarejestrowanie Komitetu Wyborczego 

Kandydata na Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego”.  

Teraz potrzeba teoretycznie sto tysięcy podpisów. Praktycznie 

50% więcej. PKW sprawdza listy przy pomocy skanera, jeżeli 

pismo jest nieczytelne dla skanera, odrzuca podpis. Dlatego 

wypełniajmy je drukowanymi literami, brak jednego podpisu 

może wyeliminować ze startu w naszego kandydata. 

Kontynuujmy zbieranie podpisów i wysyłajmy je na adres do 

Krakowa, 30-307, ul. Barska 31/1, czas nagli, wszystkie 

muszą trafić zbiorczo do PKW w Warszawie najpóźniej do 

26.03.2020 r. A teraz zdobywajmy podpisy, każdy jest na 

wagę złota. Formularz do zbierania podpisów znajduje się na 

naszej stronie  internetowej , do pobrania i wydrukowania.  
 

1200 ZŁOTYCH, OBŁUDA 13-tej EMERYTURY 
 

  Po kolejnych 12 miesiącach łupienia emerytów podatkiem od 

ich marnej emerytury, Rząd postanowił  odkupić część swojej 

winy „13-tą emeryturą”. Piszę odkupić bowiem podając 

szumnie, że będzie to 1200.00 zł. Jak się jednak okazuje, z 

1810.00zł  zagrabionego podatku, (najniższa emerytura)  de 

facto oddaje tylko  981.00zł, reszta to znowu podatek ! 

22,325% to prawie tyle ile wynosi stawka podstawowa 

podatku VAT. Troszkę mniej, ale i tak więcej niż wynosiła ta 

stawka kiedy wprowadzano ten typ podatku.  

Nasze niezapomniane słoneczko zachodu, podniósł stawkę, 

jak zapowiadał, tymczasowo z 22 na 23%, z powodu 

światowego kryzysu, widać kryzys trwa do tej pory. Polska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znowu jest zieloną wyspą a nikt się nie kwapi do powrotu ze 

stawki  23% tymczasowej, do tej 22% nie tymczasowej. 

Dla udokumentowania, że mamy rację krótka lekcja z podstaw 

matematyki dla wybitnych specjalistów, PRL-oskiej 

ekonomii: 

981. 00zł x 22,325% =219.00zł.   

981.00zł+219,00 zł „VAT” =1200.00zł.  

O przepraszam, może to nie jest VAT, a koszt wyliczenia tej 

jałmużny? Nie wiem. Na pewno można by  zaoszczędzić na 

kosztach obsługi, a efekt byłby większy, gdyby rząd zniósł 

podatek od tych marnych emerytur albo go proporcjonalnie 

zmniejszył. Emeryci co miesiąc mieli by trochę więcej i nie 

musieliby czekać aż 15 miesięcy na zwrot tego co niesłusznie  

im ktoś zabrał i znowu ktoś im to odda.  

„Co ja godom, co ja godom, jakiż jestem głupek” przecież 

„Dobry Rząd” nie mógłby się pochwalić, że dał!!!, tym 

biednym nieporadnym emerytom, 1200.00 złotych. Jak to 

pięknie wygląda a jeszcze ładniej brzmi. 

Przepraszam za sarkazm, ale tak to wygląda. A obiecana 14-ta 

emerytura? kiełbasa wyborcza i po wyborach zapomnijcie?  

Jak nas nie zamkną to zobaczymy. 
 

Mamy też dobrą wiadomość ! 
 

  Nasi członkowie i przyjaciele prowadzą intensywne prace 

nad uruchomieniem naszego internetowego radia, Pomyślnie 

przeprowadzili już próbne transmisje. Jak wszystko u nas, 

odbywa się to na zasadach wolontariatu. Prosimy, jeżeli ktoś 

dysponuje jakimś zbędnym a sprawnym sprzętem, który 

mógłby posłużyć do wyposażenia naszego studia, o kontakt  a 

my przekażemy informację  twórcom rozgłośni. Już wkrótce 

przekażemy adres, gdzie i jak szukać radia II RP.  Na media, 

pseudo publiczne, dalej nie możemy liczyć. Działamy więc 

według powiedzenia  „Umiesz liczyć, licz na siebie”.  
 

Polemika Prasowa 
 

Ostatnio ukazał się artykuł w poczytnej i prestiżowej gazecie 

o wykrytych przez PKW podpisach z zaświatów. Przypomnę 

Panu który o tym pisze, że pewnie jest to prawda, ale czy 

cała? Czy wśród podpisów popierających tych sześciu 

„właściwych” kandydatów nie było takich samych podpisów z 

zaświatów? Czytamy, że o trzech z pięciu dowiadujemy się z 

raportu PKW, z wezwania o uzupełnienie brakującej ilości 

podpisów. Ci co mieli dużo więcej nie zostali opisani czy 

czasem też nie mieli takich podpisów? Mieli więcej to nie 

musieli być wzywani do uzupełnień, a czy nie mieli? 

Pamiętamy z poprzedniej kampanii wyborczej sprawę śp. 

Marszałka Seniora, Miał jeszcze większe poparcie z 

zaświatów. Zapytam retorycznie piszącego o tej sensacji, czy 

zbierał kiedykolwiek podpisy?  Teraz kiedy obowiązują 

przepisy RODO i potrzebna jest masa podpisów, a zbieranie 

jest jeszcze trudniejsze, to te podpisy które przynoszą i 

przysyłają nieznani wolontariusze, wyrzuciłby do kosza? A 

jakie ma możliwości aby to sprawdzić? Myślę, że tak znana i 

renomowana gazeta powinna się zająć sprzecznością 

przepisów ordynacji wyborczej z przepisami ratyfikowanymi 

przez Polskę o RODO. Szkoda, że nie zainteresował się 

zawieszeniem przepisów o RODO, na okres trwania kampanii 

wyborczej przez PKW ? !!! A może lepiej nie zbierać 

podpisów, niech startuje ten kto chce? a może wprowadzić 

jeszcze, rubryki, odcisk palca albo podpis własną krwią? 
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