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fizycznych (biologicznych w postaci zdrowia i życia) polskiego narodu

Wielce Szanowny Panie Profesorze

Polskie  lasy,  polska  ziemia  i  polska  geoprzyroda   -   to  są  nasze  trzy  wielkie  bogactwa
narodowe.  Czy  broniąc  polskich lasów i  polskiej  ziemi  przed  mamonalną  koncernową cywilizacją
rabunku  i  śmierci  oraz  faszyzmem technologicznym  wszystkich  jej  energetycznych  technologii,  o
obronie polskiej geoprzyrody chcemy zapomnieć?

Co w kwestii technologicznego ludobójstwa depopulacyjnego Polaków ma do powiedzenia
Kościół w oparciu o Dekalog? Czy tylko to, że się na tym nie zna? Albo, że jest „za a nawet przeciw”?
Bez Kościoła nic się nie uda.

Nie możemy wsiąść, jako naród, do takiego samolotu, który zaprogramowany na katastrofę,
zakończy  lot  na  europejskim lotnisku technologicznym ludobójstwem depopulacyjnym wszystkich
Polaków z naruszeniem prawa człowieka do naturalnej śmierci oraz rygorów prawa międzynarodowej
rangi  w  postaci  Konwencji  w sprawie  zapobiegania  i  karania  zbrodni  ludobójstwa (ratyfikowanej
przez wymaganą liczbę państw 12 stycznia 1951 roku i obowiązującej do dnia dzisiejszego). Zgodnie z
definicją Konwencji:  „Ludobójstwem są takie czyny, jak poważny zamach na konstytucję fizyczną i
mentalną  zbiorowości  o  stałych  cechach,  celowe pogarszanie  warunków życia  tej  zbiorowości,
działania  zmierzające  do  zmniejszenia  liczebności  tej  zbiorowości  –  w  zamiarze  zniszczenia
całkowicie lub częściowo społeczności narodowej, etnicznej i religijnej”.

W  reakcji  na  treść  Rozmów  Niedokończonych  w  dniu  29.  01.  2014  r.  proponujemy,
równolegle  do  treści  dwu pytań  referendalnych  w obronie  polskich  lasów i  polskiej  ziemi  przed
rabunkiem,  przedłożenie polskiemu narodowi  trzeciego pytania referendalnego, które niewątpliwie
się z pytaniami  w obronie polskich lasów i polskiej ziemi  nie tylko wiąże i je uzupełnia, ale przede
wszystkim   obrony  „konstytucji  fizycznej  i  mentalnej”  (według  definicji  Konwencji  w  sprawie
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zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa) całej polskiej społeczności narodowej przed rabunkiem
dotyczy. Bez tego równoległego trzeciego pytania moc sprawcza pytań w obronie polskich lasów  i
polskiej  ziemi  nie  poruszy  uśpionego  instynktu  samoobrony  całego  polskiego  narodu  –  również
podczas  zbliżających  się  wyborów  samorządowych  i  parlamentarnych.   Projekt  wstępny  treści
trzeciego pytania referendalnego, wyjaśniającej jego intencje formułujemy poniżej: 

Czy  jesteś  za  wprowadzeniem  istniejących  czystych  ekologicznie  wysokich  i
wysokowydajnych technologii energetycznych, opartych głównie na źródłach energii odnawialnej  -
zamiast  absurdalnie  ekonomicznie  nonsensownych  i  w  warunkach  polskiej  geoprzyrody
niedorzecznych, technologicznie przestarzałych, koszmarnie (Fukushima) ekologicznie kosztownych
i  niebezpiecznych  technologii  źródeł  energii  nieodnawialnej:   rozszczepienia  atomowego,
chemiczno-hydraulicznego  szczelinowania  skał  łupkowych,  a  także   zatłaczania  skroplonego
dwutlenku węgla, które niosą za sobą groźbę technologicznego ludobójstwa depopulacyjnego dla
całej polskiej społeczności narodowej na całym polskim terytorium?

Ponieważ bez Kościoła nic  się  nie uda,  jako komentarz  do przedmiotowej korespondencji
załączamy treść „homilii”: „Kult fałszywej miłości” oraz zdjęcia papieża Franciszka w akcie protestu
przeciwko stosowaniu chemiczno-hydraulicznej technologii  szczelinowania skał łupkowych, a także
wykaz mitów energetycznej rządowej mitologii.

z poważaniem
mgr inż. Wiesław Janiszewski
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