Artur Głowacki
Ktoś mi wytłumaczy jakim cudem Niemcy ustalają ile Polak ma zarabiać? Fajnie, że chcą dla nas jak najwięcej, jakieś 35zł za godzinę, ale no to jest jakieś pogwałcenie wszystkich obecnych norm. Kto się na to zgodził, a raczej dlaczego?
Michał Konecki 
Podobno w innych krajach związki zawodowe pełnią ważne społecznie funkcje. U nas niestety oderwały się od rzeczywistości.
Juliusz Bolek
Już w latach 80. ubiegłego wieku powstała idea niezależnego samorządnego związku zawodowego rządu.
Marian Lukasik 
O dobroci zwiazkow zawodowych przekonalem sie na wlasnej skorze jaka to jest destrukcyjna i sprzedajna organizacja Zwiazkowcy sa to ludzie dla ktorych najwazniejsze sa pieniadze.W epoce przed Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii gornicze zwiazki zawodowe dostali olbrzymie pieniadze od Zwiazku Radzieckiego. USA i UK przeznaczali olbrzymie pieniadze dla Solidarnosci.Reasumujac za pieniadze zrobia wszystko.Dla zwiazkowcow najwaznjesze sa ich wlasne kariery -robotnicy wogole nie obchodza.Zwiazkowcy to ludzie ktorzy dla wlasnych korzysci potrafia wpedzic w kryzys najbardziej prosperujace miasto przyklad:Detroit lub panstwo UK przed okresem Zelaznej Damy,dlatego nalezy zdelegalizowac zwiazki zawodowe.Pomozcie mi wygrac zzz ze zdradzieckimi zwiazkami zawodowymi za to co zlego zrobili w Polsce i na swiecie-potrzeba walczyc z ta zaraza zwiazkowa aby ta stuglowa hydra nigdy nie podniosla glowy.Kazda odrabana glowe hydry wypalic goracym zelazem.Solidarnosc mial to byc wspanialy ruch ktory mial przyniesc sprawiedliwosc a okazal sie kleska Polski-totalne rozwalenie gospodarki i wygnanie milionow Polakow za granice.Dlatego tez chciałbym poinformować PT Publiczność o rozprawie sądowej która odbedzie sie się w dniu 3 lipca 2015 o godzinie 10 tej w The County Court at Edmonton przy Fore Street Nr 59, London, N18 2TN.Przedmiotem rozprawy bedzie pozew przeciwkobrytyjskim związkom zawodowym Trade Union GMB o niewywiązanie się z warunków umowy członkowskiej(dotyczących głównie wsparcia organizacyjnego i zapewnienia pomocy prawnej w formie reprezentacji przed sądem pracy) Informuje o tym miedzynarodowa i lokalna opinię publiczną oraz reprezentantów mediów z uwagi na range i precedensowość wydarzenia.Wiecejinformacji uzyskacie Panstwo wpisujac w wyszukiwarke google.com 
Marian Lukasik GMB 

Marian Lukasik 
Za to że poszedłem do związków zawodowych GMB po pomoc zostałem bankrutem finansowym i straciłem zdrowie. Nie chcę powtarzać całej historii znajdziecie je Państwo w linkach.Finał sprawy: podałem związki zawodowe GMB do sądu –rozprawa odbędzie się 3 lipca 2015 o godzinie 10.00 w Edmonton County Court . 
Około 3 tygodni zintensyfikowałem wstawianie moich dokumentów na temat związków zawodowych i mojej sprawy w internecie. No i wtedy się zaczeło: jak wpisało się w wyszukiwarkę google.co.uk-GMB ,GMB Trade Union albo case against GMB okazało się, że wszystkie wyniki i dokumenty zostały usunięte a przedtem było ich dużo czyli komuś zależało na ich usunieciu oczywiście wiadomo komu czyli związkowcom. Z powodu braków funduszy nie miałem odpowiedniego system antywirusowego i to zostało wykorzystane przez moich przeciwników. Oczywiście mój błąd że nie wylogowywałem się z emaili uważałem, że są bezpieczne na komputerze. 
A jak nawet wykradziono mi dane z komputera to nic ciekawego hakerzy znaleźli tylko dokumenty antyzwiązkowe- oj ”dojechali ” mnie związkowcy, dojechali. Obawiam się tylko jakiejś prowokacji: materiałów pedofilskich, terrorystycznych itp. a tacy ludzie potrafią Ci wszystko podrzucić na komputer. Atakowano mój komputer wiele razy- Avast który posiadałem w komputerze okazał się za słaby na profesjonalne ataki hakerskie. 
Wykradziono mi wszystkie informacje z komputera między innymi włamano mi się na email:technik888@gazeta.pl, logowano się 3 kwietnia 2 razy z Wolverhampton. Adres IP:82.152.34.26 użyto przeglądarki Firefox 31.0 (Windows)-nigdy w tej miejscowości koło Birmingham nie byłem. 
6 kwietnia zablokowano mi wieczorem na około 2 godziny poczta.gazeta.pl,-właściciel poczta.gazeta.ploczywiście nic nie zauważył dlatego ten email wysyłam także na: postmaster@poczta.gazeta.pl, pomoc@poczta.gazeta.pl, no i oczywiście czekam na odpowiedź-po zainstalowaniu system antywirusowego kupionego w PC Word poczta.gazeta.pl zaczeła normalnie funkcjonować 
Na policję nie poszedłem bo wiem,że to nie ma najmnieszego sensu ,policja takimi sprawami się nie zajmuje tak samo jak Ambasada i organizacje polonijne biorą kase z MSZ , a jak Polak jest w potrzebie to go tak samo jak policja totalnie zignorują .Ambasada i organizacje polonijne nie pomagają ani w sprawach cywilnych ani karnych.Nie są od pomocy tylko od wzajemnego dekorowania sie za zasługi których nie dokonali. Odebrane dzieci z polskich rodzin,porwane Polki do burdeli,brak jakiejkowiek pomocy kogo to obchodzi-ważne,że kasiorka systematycznie dopływa. Moim celem jest zdelegalizowanie związków zawodowych i założenie Immigration Party która zaczeła by się realnie zajmować na poważnie problemami Polaków , bo obecne struktury nie zdały wogóle egzaminu. Doskonale zdaje sobie sprawę, że londyńskie polonijne gazety nie napiszą nic na mój temat oraz że w Ambasadzie w Londynie jestem spalony bo współpracuje z Panem Redaktorem Andrzejem Mariuszem Szumiło z polscott24.com. Nawet wtedy kiedy kandydowałem na radnego z Enfield gazety polonijne milczały totalnie na mój temat i mamy efekt nie mamy żadnego radnego ani posła.Pytanie retoryczne-czy im nie zależy na promowaniu polskości na terenie UK. 
Dlatego uważam, żeby aby coś zmienić należałoby wybrać Prezydenta nie uwikłanego w obecne układy. Platforma Obywatelska PO i Prawo i Sprawiedliwość skompromitowali się już dostatecznie tak, że Janusz Korwin Mikke byłby najlepszym prezydentem. 
Kończąc-ja nie ukrywam się anonimowo-jestem transparentny i podaje publicznie moje nazwisko i imię ,email i telefon i dlatego spotykają mnie takie kłopoty a to co ze mną się robi to zwykła arogancja i buta ze strony związków zawodowych. Jak poszedłem do centrali Trade Union GMB na Hendon to wezwali na mnie policje. Dokumenty opublikuje wkrótce. Niech związkowcy blokują mi internet ale wszystkich emaili nie są w stanie mi zablokować-czego się boją ja mogę przegrać ale chcę pokazać prawdę a związkowcy prawdy się boją.

