
Hamburg, 29.10.2016 
 
Szanowny Panie Januszu Korwin Mikke. 
 
Podziwiałem Pana za wysiłek w zbieraniu wyborców. Początkowo 
to jeździł Pan od miasteczka do miasteczka, od karczmy do 
karczmy i osobiście dyskutował z potencjalnymi wyborcami. 
 
Nakład Pana osobistego zaangażowania poskutkował 5 
procentowymi efektami i wejściem do Parlamentu Europejskiego. 
Jeżeli chciałby Pan uzyskiwać więcej głosów zaufania od 
wyborców, to niestety trzeba wyciągać praktyczne wnioski z 
przeszłości, jak to robi Pani prof. dr hab. Leokadia Oręziak. 
 
Jeżeli NAFTA ma do dzisiaj negatywne skutki dla Meksykanów, 
Amerykanów i Kanadyjczyków i nawet Donald Trump chce ją 
wypowiedzieć to taka nawet gorsza umowa z Europą jak CETA 
będzie dla Polski katastrofalna! 
 
Zgadzam się w pełni z Panią Profesor Oręziak, że umowa CETA i 
dalsze umowy służą do przechwytywania bogactw niszczonych 
krajów przez 1 procentową garstkę najbogatszych beneficjentów, 
posiadających i tak już ponad 50 procent bogactw tego świata. 
 
Tak to też widzą ludzie w Ameryce Południowej, Europie, USA, 
Japonii i Iranie itd. - ich jest więcej niż komunistów na świecie. 
 
Sprawdzamy na Twitterze pod #TTIP #ISDS #DemocracyKiller #CETA 
#TTP #TISA #TTP デモ 
 
Tam zobaczymy zdjęcia opublikowanych dzień po dniu setek 
demonstracji. Pana metoda robienia pojęciem "wolnego handlu" 
wody z mózgu młodym wyborcom już nie funkcjonuje. 
 
Globalizacja to jest ten pełzający nowy porządek, którego ludzie 
nie chcą! 
 
Globalizacja plus dygitalizacja miejsc pracy niszczy i eksportuje 
miliony miejsc pracy poza USA. Tak mówi o amerykańskich 
miejscach pracy Donald Trump!!! - (zresztą jak lewicowy 
demokrata Bernie Sanders). 

https://twitter.com/search?q=TTP%20%E3%83%87%E3%83%A2&f=images&src=tyah


 
CETA to nie tylko "wolny rynek"- to dyktatura globalnych 
koncernów! 
 
Pozwala na zmiany w ustawodawstwie np. na prywatyzację 
zasobów wody pitnej, czyli przy zasobach powierzchniowych -  
wykup rzek i jezior. Co znaczy wykup rzeki w Indii przez Coca Colę 
przekonało się już dziesiątki tysięcy Hindusów i setki tysięcy ich 
świętych krów, które zdechły z powodu braku wody. Setki tysięcy 
hektarów żyznej gleby zostało zamienione w pustynię, gdyż 
CocaCola miała wyłączność na 1 rzekę! 
 
Dlatego trzeba wyciągać wnioski z faktów, jak przykładowo 
pokazuje nam to Pani Profesor Oręziak. 
 
Panu i pańskim wiernym tego też życzę. 
 
Krzysztof Puzyna 
 
http://www.petycjeonline.com/akt 
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2016-10-29 9:47 GMT+02:00 jkmjanusz@o2.pl <jkmjanusz@o2.pl>: 
Przecież to komunistka, która plecie te same bzdury na tematy 
wewnętrzne. Polemizowałem z Nia chyba 5 razy - i poddałem się. Zakuta 
główka. 
Pozdrawiam, 
JKM 

mailto:jkmjanusz@o2.pl


 
Dnia 29 października 2016 1:11 AKT WOLI NARODU <kpuzyna@gmail.com> napisał(a): 

Proszę wysłuchać koniecznie całość rozmowy! 
 
Dla tych, którzy nie przeczytali tekstu umowy CETA, 
czyli dla wszystkich adresatów.. 
 
http://vod.tvp.pl/27197559/24102016-2115 
 
Prof. L. Oręziak: umowa #CETA jak #NAFTA, #TTiP i #TTP 
służy degradacji wyzyskiwanego kraju. 
 

Dziękuję 
Krzysztof 

 

Sprzedali się 
  

Przez chwilę w Europie znowu grała muzyka 
bo była wielka Walonia 
gdzieś w malutkiej Belgii. 
  
Wyszli na ulicę tańczący z orkiestrą, 
śpiewom nie było końca 
i graniu na trąbie. 
  
Nikt nie walił w bębny: 
Do boju! Do boju! 
Tak ścichli w garniturach. 
  
Jednym małym podpisem, 
który zniknął w oddali, 
powiedzieli: Walcie się. 
  
Jednak robactwo w chitynie, 
czarnym jak sumienie władcy, 
poszło do boju o kłamstwa. 
  
I dziś: Róbta co chCETA... 
znowu to ich hasło 
powiewa nad rumowiskiem 

  
                                                                   Andrzej Marek Hendzel 
Ze strony 
 
http://www.hendzel.pl/dz_208.html 
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