Kodeks etyczny partii
II Rzeczpospolita Polska
(po zmianach w dniu 15.04.2018)

Świat i Polska XXI wieku są zupełnie inne niż w wiekach poprzednich, dlatego wiele
wzorców zachowań działających wcześniej, już dzisiaj nie działa. Wypaczenia wieku XX, takie
jak faszyzm, komunizm, syjonizm, korpokracjonizm (i dziesiątki innych „-izmów”)
doprowadziły ludzkość do punktu, w którym uświadomiliśmy sobie, że zmierzaliśmy ku
samozagładzie. Jedynie świadomy powrót do najbardziej fundamentalnych atrybutów bycia
człowiekiem, pozwoli nam na zbudowanie twardych fundamentów naszej przyszłości.
Mając powyższe na uwadze, świadomie przyjmujemy zasady, które są naszymi
drogowskazami w tworzeniu prawej i szlachetnej polityki, odmiennej od tej, którą znaliśmy
dotychczas.
1. Patriotyzm
Członek partii II RP jest Polskim Patriotą. Tak czuje się wewnętrznie i śmiało okazuje to
zewnętrznie.
2. Cześć dla przodków i tradycji narodowej
Każde drzewo wyrasta z korzeni, a wielki dom ostoi się jedynie na mocnych fundamentach.
Tysiące lat rozwoju plemion słowiańskich są moim fundamentem, moimi korzeniami, na
których mogę budować moją teraźniejszość i przyszłość. Jako Polski Patriota pogłębiam
więź ze swoimi przodkami i z przodkami przodków, a patrząc w przyszłość wpływam na
rozwój mojej wspaniałej Polski, w której z dumą będą żyć i rozwijać się moje przyszłe
pokolenia.
3. Prawość i uczciwość
Nieumiejętność okiełznania swoich słabości to pozwolenie na zniewolenie siebie przez obce
programy i manipulacje. Bez poczucia wewnętrznej prawości i uczciwości, łatwo jest wpaść
w pułapkę chwilowej przyjemności kosztem wartości wyższych. Jako Polski Patriota jestem
uważny i dbam o swoje wewnętrzne samopoczucie, będąc prawym i uczciwym zarówno w
stosunku do innych, jak i samego siebie.
4. Prawda i prawdomówność
Podążanie za prawdą i prawdomówność dają szacunek i dobrobyt, a kłamstwo i oszustwo
prowadzą zawsze do upadku. Inni dawali się wkręcić w spiralę kłamstwa, a ja mówię zawsze
prawdę, nawet gdy jest to trudne.
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5. Odwaga i wytrwałość
Nieuczciwy przeciwnik jest nieuczciwy, bo czuje się słaby. Gdyby czuł się pewnie i
bezpiecznie, byłby uczciwy. Dlatego odważnie i wytrwale likwiduję wszelkie problemy w
zarodku, co pozwala mi na skuteczniejsze osiąganie celów.
6. Dobroć i współodczuwanie
Polski Patriota jest przede wszystkim człowiekiem. Jakiekolwiek reguły i prawa byśmy sobie
przyjęli, to jednak naszym rdzeniem jest to co płynie z duszy, czyli dobroć (możemy ją
również nazwać miłością) i współodczuwanie dla innych istot. Ten Kodeks Etyczny to zbiór
zasad dla umysłu, jednak to co stanowi moją istotę, nie podlega żadnym stanowionym
zasadom, bo jest podstawą życia. Jestem dobrym, współodczuwającym człowiekiem.
7. Zdrowie
Polski Patriota troszczy się o utrzymanie siebie, swojej rodziny i innych, w dobrym zdrowiu i
dobrej kondycji fzycznej. Trudno myśleć o przyszłości, komuś, kto jest chory. Dlatego
rozszerzając tę tezę na całe społeczeństwo, troszczę się o zapewnienie właściwej edukacji
pro-zdrowotnej, dobrej naturalnej żywności, własnych źródeł czystej wody i innych
czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie dla mojej rodziny, w ten sposób
dając również przykład innym.
8. Troska o środowisko naturalne
Przyroda i środowisko naturalne są moim bogactwem, tutaj żyję, więc troszczę się o swoje
otoczenie.
9. Uprzejmość i wewnętrzna równowaga
Podobnie jak zdrowie ciała, dbam o swój spokój wewnętrzny i zachowuję równowagę
wewnętrzną nawet w trudnych sytuacjach, a w sytuacjach konfiktowych zachowuję się
uprzejmie. Brak uprzejmości wynika jedynie ze strachu i poczucia słabości. Dlatego trenuję
swoją wewnętrzną równowagę, aby być uprzejmym nawet wtedy, gdy jest to trudne.
Pozwalam sobie jednak wyrażać swoje emocje, gdy tak zdecyduję.
10. Samokontrola i samodoskonalenie
Obserwuję co czuję gdy ktoś chce na mnie wpłynąć. Czy chcę się zgodzić na czyjeś sugestie,
czy raczej kieruję się swoimi zamierzeniami. Z każdym kolejnym dniem podejmuję coraz
bardziej wyważone decyzje i jestem lepszym człowiekiem niż wczoraj.
11. Wierność i godność
Człowiek z zasadami nie łamie swoich reguł bez względu na okoliczności, doskonale
odróżnia dobro od zła, a swój system wartości ma jasny. Poczucie wartości poszczególnych
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ludzi stanowi o wartości całego społeczeństwa, dlatego jestem człowiekiem o wysokiej
kulturze, szlachetności i wartości.
12. Własność
Ziemia i wszelkie jej Dobra Naturalne należą do narodu tej ziemi. Przywilej i obowiązek
odpowiedzialnego korzystania z nich dla Dobra Wspólnego – jest prawem dla lokalnych
społeczności. Wszelkie dobra osobiste, wypracowane samodzielnie lub będące darem od
innych ludzi stanowią moją własność prywatną do osobistego rozporządzania. Mój dom
jest moją twierdzą, azylem dla mojej rodziny i prawem do obrony.
13. Wolność
Wolność to immanentna właściwość każdej istoty ludzkiej, mającej z Woli Boga – prymat
nad prawem stanowionym. Granice mojej wolności stanowi nienaruszalna godność
drugiego człowieka oraz interes jego rodziny. Polski Patriota jest wolny w wyborze swojej
duchowej ścieżki, wolny w popełnianiu własnych błędów i osiąganiu sukcesów. Nie
zmuszam innych do bycia szczęśliwym na mój sposób.
14. Jedność, komunikacja i asertywność
Spoiwem każdej grupy jest dobra i spójna komunikacja. Dbam więc o precyzyjną i dobrą
komunikację, abyśmy zespołowo osiągali kolejne cele. Są jednak ludzie, którzy nie osiągnęli
jeszcze swej spójności wewnętrznej i komunikacja z nimi mogłaby trwać w nieskończoność.
Uczę się mówić takim ludziom „nie” i przekierowywać ich na inne działania, w których
mogliby się spełnić.
15. Koncentracja na rzeczach ważnych
Polski Patriota ma na uwadze to co jest ważne dla naszej Ojczyzny, nie daje się zwieść
pustosłowiem i tematami zastępczymi. Uważnie diagnozuję sytuację obecną, planuję
działania i je wykonuję.
16. Pieniądz
Pieniądz jest krwiobiegiem każdej ekonomii i narzędziem wzrostu dobrobytu. Jednak jest
tylko narzędziem, to człowiek powinien zarządzać pieniądzem. Historia wielokrotnie
pokazała, że gdy władzę nad człowiekiem przejmował pieniądz i korupcja, to ginęli ludzie i
znikały całe narody. W XVIII wieku Polska przestała istnieć za sprawą przekupywania posłów
i folgowania zasadom moralnym. Korupcja jest pasożytem niszczącym organizm społeczny,
jest narzędziem pozwalającym zniewolić swoich przeciwników i trzymać ich na smyczy. Tak
samo niebezpieczna jest bezpośrednia korupcja fnansowa, jak i udzielanie stanowisk oraz
przywilejów. Jako Polski Patriota nie pozwalam na korupcję, bo wiem, że mając za sobą moc
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przodków, kierując się prawością i ciągle się doskonaląc, będę budować nasz wspólny
dobrobyt w wielkiej, wspaniałej Polsce.
Kreuję dobrobyt i bogactwo!
Dobrobyt to wolność. Ponad wszystko jestem bogaty duchem, rozumem i zdrowiem.
Bogactwo to siła i szczęście, jednak mam baczenie dla miłości do pieniądza. Gdy czyjaś
miłość do pieniądza przerasta miłość do rodziny, narodu i Ojczyzny, wtedy taki ktoś staje
się niewolnikiem pieniądza i jego wartość jako człowieka spada do zera. Dlatego zawsze
rozwijam miłość do wartości nadrzędnych, a pieniądz traktuję jako narzędzie do budowania
wspólnego dobrobytu.

Katalog wartości naszej wspólnoty narodowej
1. Polska-Ojczyzna wszystkich Polaków i suwerenne Państwo Polskie oraz jego
praworządne władze, instytucje i sprawiedliwy ustrój społeczno-gospodarczy. Całkowicie
samodzielny i niepodległy byt na własnym terytorium i w duchu własnej państwowości.
2. Nasza litosfera, woda i powietrze, ale też lasy i ziemia rolna są niezbywalnym, wyłącznie
naszym dobrem narodowym.
3. Bezpieczeństwo narodowe; narodowe siły zbrojne i przysposobienie obronne oraz
bezpieczeństwo wewnętrzne i osobiste. Każdy może posiadać broń palną w celu obrony
siebie, swojej posiadłości i własnej rodziny.
4. Pokój i współpraca międzynarodowa, szczególnie z naszymi sąsiadami.
5. Narodowy, suwerenny system fnansowy w służbie polskiej gospodarki i społeczeństwa
oraz własna narodowa waluta i inne środki rozliczeniowe.
6. Narodowe i społeczne, patriotyczne media.
7. Narodowy, patriotyczny powszechny system wychowania i edukacji w rodzinie i na
uczelniach.
8. Prawda i obiektywna nauka, prawda i ład naturalny.
9. Naród polski i Polonia, patriotyczne, samorządne społeczeństwo obywatelskie, nasza
tożsamość i solidarność. Kultura, godność i dobry byt.
10. Własność prywatna zobowiązana społecznie (osobista, rodzinna, wspólnotowa i
bezosobowa) oraz własność społeczna, komunalna, narodowa (państwowa).
11. Dobra wspólne Narodu Polskiego: ziemia i morze, góry, jeziora, lasy, zasoby geologiczne
– cała litosfera, woda i powietrze, walory przyrody i krajobrazu oraz podstawowa
infrastruktura, państwowe przedsiębiorstwa strategiczne.
12. Nasze dziedzictwo; polska historia, nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Polskie
ośrodki kultury i sztuki, zabytki i pamiątki.
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13. Godność człowieka, prawe sumienie, szlachetność i honor.
14. Życie ludzkie (od poczęcia do naturalnej śmierci). Zdrowie ludzkie.
15. Naturalna rodzina; małżeństwo mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci.
16. Wolność i odpowiedzialność. Wolność osobista, religijna, gospodarcza, polityczna,
narodowa.
17. Uniwersalna etyka w oparciu o etykę chrześcijańską w życiu osobistym, społecznym,
gospodarczym i politycznym.
18. Znajomość prawdziwej, wiele tysięcy lat trwającej historii naszego Narodu i naszej
Ojczyzny. Ustawiczna praca nad pogłębianiem tej wiedzy.
19. Wiedza o martyrologii polskiej ostatnich kilku stuleci. Kto zawinił? Kto nas zdradził? Kto
mordował? Dlaczego? Poszukiwanie i piętnowanie publiczne zdrajców i katów naszego
Narodu, zarówno tych z dalszej przeszłości jak tych aktualnych.
20. Zbiorowa, systematyczna praca nad zebraniem dokumentacji dotyczącej kradzieży
naszego majątku narodowego. Rozliczenie tych kradzieży.

5

