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Teutońscy grabaże cywilizacji
chrześcijańskiej
To, z czym mamy obecnie do czynienia w
Europie niektórzy nazywają „starciem
cywilizacji”, inni zaś „końcem cywilizacji
chrześcijańskiej”. Jedni i drudzy mają
rację, chociaż sprawy zaszły już tak daleko,
że realnych szans rozwiązań problemu
muzułmańskiej
emigracji,
zwanej
eufemistycznie „uchodźcami” praktycznie
nie widać. Na nic się zdadzą kolejne
spotkania europejskie, w czasie których nie
wypracowuje się nic poza „uzgadnianiem
stanowisk”. A tymczasem fala cywilizacji
muzułmańskiej ma się doskonale i wcale
nie jest mniejsza. Wręcz na odwrót.

bismarckowskie. To właśnie tam Fryderyk
Engels czy Karol Marks rozwijali lewacką
ideologię
zniszczenia
cywilizacji
chrześcijańskiej,
a
więc
całego,
wielotysięcznego porządku świata.
I wojna światowa spowodowała eksport
obłędnej ideologi do Rosji, kiedy to
niemiecki feldmarszałek von Ludenforff,
kierując się chęcią zakończenia wojny na
froncie
wschodnim,
przesłał
przez
Szwajcarię do Rosji w bydlęcym wagonie
Włodzimierza Lenina z towarzyszami. Nie
ochroniło to samych Niemiec zarówno
przed klęską militarną, jak i zwłaszcza
lewackimi
ekscesami
w
ówczesnej
Republice Weimarskiej, z której narodziła
się kolejna odsłona Rzeszy: partia
narodowo-socjalistyczna. Tak więc obłędna
ideologia
wykształciła
zarówno
w
Niemczech jak i w Rosji swoje zbrodnicze
syatemy:
narodowy socjalizm oraz
bolszewizm, zwany komunizmem. Z jednej
strony Adolf Hitler i jego NSDAP zostali
wybrani w demokratycznych wyborach, z
drugiej zaś na demokrację tzw. ludową
powoływał się Związek Sowiecki.

Lewacka laicyzacja Europy, zastępująca
chrześcijański porządek świata, który przez
tysiąclecia wykształcił wspaniałą kulturę
zarówno umysłową, jak i materialną
spowodowała
ogromne
spustoszenia.
Dekalog jako zbiór podstawowych wartości
zastąpiono
jego
absolutnym
zaprzeczeniem. Boga zastąpiono bożkiempieniądzem, który w zmaterializowanym
świecie jest zaiste wszechmogącym.
Szatański
pomysł
wprowadzania
Antydekalogu wydaje zgniłe owoce
holokaustu zarówno nienarodzonych jak i
starych czy zniedołężniałych, znane pod To już historia, ale nie zakończyła się ona
propagandowo eufeministycznymi hasłami na II wojnie światowej. Niszczenie religii
chrześcijańskiej oraz wartości, jakie
„aborcji” czy „eutanazji”.
wypracowała przez wieki cywilizacja
Sympatyków
historii,
niekoniecznie chrześcijańska przybrało formę coraz
zajmujących się nią profesjonalnie, nie intensywniejszych prześladowań samych
trzeba na ogół przekonywać, że zło, chrześcijan oraz niszczenia porządku i
zrodzone przez tzw. Wielką Rebelię dorobku kulturalnego tej cywilizacji. Tzw.
Francuską
(zwaną
równie
szumnie „nowy porządek świata”, zwany dla
skrótowo
„demokracją”,
Rewolucją), zapoczątkowało początek propagandy
nieznany
w
dziejach,
unicestwiania cywilizacji chrześcijańskiej. rozpoczął
Zatrute ziarno trafiło na podatny grunt, bezpardonowy atak na wszelkie wartości
jakim
były
ziemie
niemieckie, Dekalogu. Po rozpadzie zbrodniczego
rozpatrywane zarówno jako związek tychże Związku Sowieckiego ów „nowy porządek
państw czy później Zjednoczone Niemcy świata” usadowił się na powrót w swojej
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„kolebce” czyli w Niemczech, które—
niepomne ogromu zbrodni podczas
ostatniej wojny światowej—stały się
ponownie
uosobieniem
wszystkich
antywartości. O ile Rosja putinowska, w
której pojęcie „demokracji” wywołuje
tylko uśmiech politowania, cofnęła się

Ciąg dalszy na stronie 5
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Nie trzeba dziś się trudzić, żeby
analizować głosy na rynku politycznym,
gdyż jakikolwiek byłby ten trud, to i tak
nie sposób zrozumieć o co chodzi
politykom
i
tym
domorosłym,
przemawiającym z przewróconej beczki i
usiłującym się wkraść do historii na czele
takich ad hoc zwołanych kohort, jak KOD,
ani tym, którzy w taki czy inny sposób
zdobyli w polityce mandat społeczny.
Każda forma zaistnienia jest dobra. Pan
Siemoniak oddał walkowerem Schetynie,
więc zaraz zapowiada tworzenie "frontu
obrony konstytucji".

Jazgot trwa
Moim zdaniem zbyt jednoznaczne w zajęcia się mediami (zaniedbano to w 1989
ocenie pani profesor, ale w końcu nie r. a dziś rządzą nimi przeważnie obcy
właściciele), gdyż ich wazeliniarskotrzeba też ludzi prowokować.
usługowa rola w stosunku do rządów,
Czy jej nowomowa jest odosobniona? którym śniło się dożywocie, narobiła już
Raczej nie. Na TVPInfo, 1 I 2016 dosyć złego.

wywiadu udzielił prof. Michał Kleiber.
Dokładnie to samo, co pani Staniszkis. On
był za demonstrantami (rzecz jasna typu
KOD), ale z drugiej strony trochę tam
znajdował demagogii. Dobre sobie! I w
taki sposób taka gadka: za a nawet
przeciw. A spodziewać się można było
czegoś innego. Bo w końcu, to nie żaden
Petru czy inny nowocześnie ufryzowany
Wszystko to razem wzięte jest taką zbawca ojczyzny (rzecz jasna, nie bydła,
żałosną próbą wdrapywania się
na jak powiedział pewien „autorytet”, a tych
utracone stołki, a tak naprawdę skowyt w majętnych).
obliczu kurczących się olbrzymich fortun
czerpanych
ze
skarbca
rzekomo Tak więc, gdzie się ucho przyłoży, tam
narodowego.
Pewna pani, którą tylko samo badziewie. A co dopiero,
nagrodzono fuchą europejską, podobnie kiedy człowiek natknie się na głupotę w
jak Tuska (za co? Może kiedyś się wyda?) rodzaju apelu poniższego:
miała powiedzieć, że niemądry jest ten,
kto pracuje za 6000 PLN – powiedziała
inaczej, ale niech będzie tak. To prawda, 17,5 tys. tysiąca internautów podpisało
bo do tych niemądrych należy dziś gros petycję o odebranie prezydentowi
kadry naukowej na uczelniach, a już nie Andrzejowi Dudzie stopnia doktora nauk
mówiąc o szarym obywatelu. Ale ile prawnych. Taki wniosek pojawił się w
bezczelności trzeba, żeby tak powiedzieć? sieci w poniedziałek, jego autorzy apelują
do senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
o cofnięcie stopnia naukowego za
Dziś chciałem odsłuchać na TV Republica bezprawne działania prezydenta w/s
dyskusję z udziałem pani prof. Staniszkis Trybunału Konstytucyjnego.
i
niejakiego
dr
Żukowskiego.
Wytrzymałem kilkanaście minut.
Nie
można więcej, przynajmniej ja nie Mniejsza o sprostowanie jednego z
mogłem. Przez cały czas dręczyła mnie internautów, że doktorat to nie tytuł a
stopień naukowy. Ale sam pomysł aż
myśl, że przecież tę panią kiedyś warto
poraża głupotą. Zwłaszcza, jeśli się zważy
było posłuchać. A teraz? Nie chodzi o to
na tolerancję, jaką dziś cieszą się plagiaty
po czyjej jest ona stronie, ale o sensowne
przedstawienie swych przekonań. Nic z naukowe.
tego. Groch z kapustą i stałe używanie
koniunktywu, po to, by wyklarować jakieś Poniżej przedstawiam doniesienia na
mętne treści w swych wypowiedziach. jednym z portali internetowych (Onet)
Powód jasny: po prostu chciała podeprzeć tylko z jednego dnia. To są zapowiedzi
atakujących dziś wszystko i wszystkich, a szerszych omówień. Tych chcę Wam
miało to jakoś po ludzku wyglądać. Ale oszczędzić nie tylko ze względu na brak
nie wyglądało i słuchać się nie dało. miejsca, ale też ich trywialność. Są one
Czytałem komentarze pod wystąpieniem. wszakże uzasadnieniem konieczności

Najważniejsze wiadomości dnia - 29
grudnia 2015 r.
Nie milknie polityczny spór wokół reform
proponowanych przez PiS. Stowarzyszenie
Dziennikarzy
Europejskich
(AEJ)
wystosowało list otwarty m.in. do
wicepremiera Piotra Glińskiego, w którym
wezwało „do wstrzymania prac nad
proponowanym przejęciem przez polski
rząd bezpośredniej kontroli nad publiczną
telewizją i radiem". Chodzi o reformę
mediów, którą chce przeprowadzić rząd.

Kamiński o noweli ustawy o policji:
mówienie w tym kontekście o
inwigilacji to kłamstwo
Nowelizacja ustawy o policji nie zawiera
nowych rozwiązań i wykonuje wyrok TK;
mówienie o inwigilacji to kłamstwo powiedział minister koordynator służb
specjalnych Mariusz Kamiński. Dodał, że
rozważane jest przygotowanie projektu
ustawy antyterrorystycznej.

RPO krytycznie o projekcie PiS ws.
billingów i kontroli operacyjnej
RPO Adam Bodnar uznał za niezgodną z
konstytucją część zapisów projektu posłów
PiS ws. kontroli operacyjnej prowadzonej
przez tajne służby oraz zasad pobierania
billingów - nad którym dzisiaj wieczorem
ma debatować Sejm. „Mając na uwadze,
że (projekt PiS- red.) dotyczy problematyki
pozwalającej na poważną ingerencję w
prawa i wolności człowieka i obywatela,
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należy dokonać w nim istotnych zmian do pana prezydenta - powiedział w uchwalenia przez parlament nowelizacji
prowadzących do realizacji przesłanek dzisiejszym programie „Kropka nad i" w ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
wynikających
z
Konstytucji
RP, TVN24…
zrekonstruowanych przez TK"- czytamy w
Ryszard Petru: Andrzej Duda mydli
opublikowanym stanowisku Bodnara.

Rzeczniczka
KE:
kolegium Polakom oczy
komisarzy 13 stycznia omówi
"Gazeta
Wyborcza":
specjalne sprawę TK w Polsce
- Andrzej Duda mydli Polakom oczy,
uprawnienia Mariusza Kamińskiego
mówiąc, że to dobra zmiana. Ta ustawa to
– To droga do stworzenia nieformalnego
trybunału do ścigania „zbrodni” PO –
mówi w były oficer ABW, komentując
nadanie
koordynatorowi
ds.
służb
specjalnych w…

Komisja Europejska z niepokojem
obserwuje zmiany dotyczące Trybunału
Konstytucyjnego w Polsce, a 13 stycznia
ta sprawa będzie omawiana na kolegium
komisarzy -…

najlepszy sposób, żeby zatkać Trybunał tak Ryszard Petru skomentował orędzie
prezydenta Dudy.

Siemoniak zapowiada tworzenie
"frontu obrony konstytucji"

Kempa: kadra kierownicza musi
Pierwszy etap rewolucji medialnej ręka w rękę z ministrem naprawiać
Wiceszef klubu PO i kandydat na szefa tej
według PiS
państwo
partii Tomasz Siemoniak zapowiedział dziś
Media miały stać się narodowymi
„instytucjami kultury", a wprowadzana
opłata audiowizualna miała poprawić
sytuację finansową TVP i Polskiego Radia.
Na takie zmiany jednak trzeba będzie
poczekać. W Sejmie jest już nowelizacja
ustawy autorstwa PiS, której cel jest tylko
jeden: szybka wymiana zarządów i
prezesów TVP oraz w Polskim Radiu.
Wnioskodawcy tłumaczą, że jest to dopiero
pierwszy etap reformy, a całość wymaga
"kilku miesięcy intensywnych prac".

tworzenie „frontu obrony konstytucji", tak
Kadra kierownicza to musi być grupa by uniemożliwić jej zmianę w parlamencie.
ludzi, która ręka w rękę pójdzie z Do współpracy chciałby zaprosić kluby
i
PSL.
Inicjatywa
ministrem czy wojewodą naprawiać Nowoczesnej
Siemoniaka
to
odpowiedź
na
podpisanie
państwo, mówi „Naszemu Dziennikowi"
prezydenta
Andrzeja
Dudę
szefowa Kancelarii Prezesa Rady przez
nowelizacji
ustawy
o
TK,
która
–
w
ocenie
Ministrów Beata Kempa. Polityk odcięła
się również od głosów mówiących o polityków PO, PSL i Nowoczesnej, także
próbie „demontażu" administracji przez wielu ekspertów – spowoduje paraliż
obecny rząd. - Takie oskarżenia to jedynie Trybunału.
przejaw histerii opozycji, która nie
rozumie ducha tej ustawy - stwierdziła.
Andrzej Duda podpisał nowelizację

ustawy o TK, komentarze
"Gazeta Wyborcza": Zakaz aborcji wystąpieniu prezydenta
Patryk Jaki: sędzia Rzepliński i in vitro? Na pewno nie teraz
powinien podać się do dymisji
- Sędzia Rzepliński tyle razy przekroczył
zasady moralne, że jeżeli zależy mu, żeby
uratować resztę autorytetu Trybunału, sam
powinien podać się do dymisji - powiedział
wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki
w rozmowie z „Rzeczpospolitą".

Andrzej Rzepliński: polscy sędziowie
nie dadzą sobie w kaszę dmuchać

PiS nie będzie się w najbliższym czasie
zajmować ustawami światopoglądowymi.
Kościół jest z tego niezadowolony i chce
przynaglić partię, twierdzi „Gazeta
Wyborcza".

"FAZ": rząd PiS głuchy na krytykę
UE

po

Andrzej Duda podpisał nowelizację
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Wywołał tym lawinę komentarzy. Wielu
polityków wyraża się nieprzychylnie
wobec proponowanych zmian. Ostre słowa
padają pod adresem prezydenta i PiS. Z
kolei część ekspertów oraz partia rządząca
chwalą decyzję Andrzeja Dudy.

Antoni Macierewicz: naród nie
ugnie się przed pouczeniami, co
"Frankfurter
Allgemeine
Zeitung"
zastanawia się nad możliwymi sankcjami oznacza demokracja

- W swoisty sposób między mną a posłem dla Polski za naruszanie „wspólnych
Dudą była chemia. Nie czuję żadnej urazy wartości” UE. Ma to związek ze sposobem
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Konferencja „Powstań Polsko !”

Program
Konferencji
11.00 Msza Święta (Bazylika Jasnogórska
- Najświętszą Ofiarę za Ojczyznę złoży i
wygłosi kazanie JE Ks. Bp Antoni Pacyfik
Dydycz).
Po Mszy Świętej u Tronu Jasnogórskiej
Pani trudne sprawy mediów przedstawimy
Królowej Polski, jako dojrzałą troskę o
dobro wspólne, o zachowanie wartości
chrześcijańskich
w
naszym
życiu
społecznym. Jest niezwykle ważne by
wokół mediów zapanował ład i pokój
jednoczący Polaków, by starania nasze nie
pogłębiały podziałów lecz zjednoczyły
Naród wokół Prawdy, Dobra i Piękna.
12.30 – 16.00 Pierwsza część obrad (Sala
Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze).
Prof. Andrzej Nowak - Przesłanie do
zebranych na Konferencji POWSTAŃ
POLSKO.
Ks. prof. Tadeusz Guz - Media a
chrześcijański system wartości (łącze
multimedialne).
Krzysztof
Skowroński
(Prezes
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) Propozycje i program zmian w mediach
publicznych
opracowany
przez
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Ks.
Roman
Piwowarczyk (Zarząd
Katolickiego
Stowarzyszenia Jadwiga Chmielowska - Znaczenie i narodowej.
Dziennikarzy) Polskie media publiczne w przyszłość regionalnych Ośrodków TVP i
Dorota Kania - Wpływy komunistycznych
dobie kryzysu.
Rozgłośni Polskiego Radia.
i postkomunistycznych służb specjalnych
Barbara Stanisławczyk (Prezes Polskiego 16.00 – 17.00 Przerwa
w mediach publicznych.
Radia) Misja nowych mediów publicznych
Jerzy Targalski (Prezes RKW) Jakie
17.00 – 20.30 Druga część obrad
w świetle nowych uregulowań prawnych.
działania w mediach publicznych należy
Reszczyński
(publicysta, podjąć
Elżbieta Kruk - (poseł, b. przew. KRRiT) Wojciech
natychmiast
by
skutecznie
wykładowca WSKSiM w Toruniu) Przyszłość mediów publicznych.
Media publiczne podstawą wspólnoty
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Teutońscy grabaże cywilizacji chrześcijańskiej
(ciąg dalszy ze strony 1)
do własnych tradycji z zabarwieniem
imperializmu czasów caratu, w którym
religią państwową jest prawosławie, o tyle
lewackie siły niemieckie postawiły na
całkowite
unicestwienie
cywilizacji
chrześcijańskiej.
System antywartości, rozbudowany do
gigantycznych rozmiarów biurokracji Unii
Europejskiej, słuszniej zresztą nazywanej
IV Rzeszą, obejmujący swoimi mackami
inne kraje regionu, w rzeczywistości
przerodził się w próżnię ideową z utratą
tożsamości cywilizacyjnej. Kierując się
starymi zasadami pruskiej ostpolitik,
tkwiących głęboko w mentalności
społeczeństw germańskich, „odkurzono”
ideę Mitteleuropy Neumanna z początków
XX wieku. Główną bronią mają w niej
być już nie czołgi, lecz broń ekonomiczna,
ściśle powiązana z „łamaniem kośćca”
poszczególnych narodów. Stąd główny
impet uderzenia skierowano na podstawy
narodowe czyli rodziny. Obłędne prawa,
propagujące wszelkiego rodzaju zboczenia
czy wprowadzające ideę tzw. małżeństw
homoseksualnych z całą gamą ideologii
gender mają w swoich założeniach
wyrugować
wpływ
wychowania
domowego jako „szkodliwego elementu
zachowawczego”. Kreowanie modelu tzw.
„nowego człowieka”, niczym z Orwella,
ma w swoich założeniach stworzyć
kosmopolityczne pokolenia, posłuszne i
oddane totalnie władzy.

który—raz rozpoczęty w tak wielkiej
skali—musi doprowadzić do unicestwienia
znanej
od
tysiącleci
kultury
chrześcijańskiej.
Miliony
ludności
muzułmańskiej już osiedlone tak w
Niemczech (zwłaszcza ludność turecka),
jak i we Francji zostały obecnie zasilone
kolejnymi milionami z Bliskiego Wschodu
(umownie okreslanymi fałszywie jako
Syryjczycy) oraz Afryki Północnej.
Oficjalnie podaje się, że tylko w 2015 roku
do samych Niemiec przybyło 1.1 miliona
tzw. uchodźców (w rzeczy samej
emigrantów), w 75% młodych mężczyzn w
wieku 18-35 lat. Nieoficjalnie jednak
władze w Berlinie przyznają, że nie są
pewne rzeczywistej liczby napływających
falami muzułmanów i że ich liczbę należy
szacować bliżej 2 milionów. Wszyscy są
zgodni co do tego, że kulminacyjna fala
napływu jeszcze przed nami.

Te wszystkie liczby nakładają się na
wspomnianą
wielomilionową
rzeszę
muzułmanów
pochodzenia
głównie
(chociaż
nie
tylko)
tureckiego,
przyjmowanych przez kolejne rządy
niemieckie w ostatnich 30 latach.
Identyczna sytuacja jest we Francji, gdzie
osiedliły się miliony ludności arabskiej
powodując w niektórych regionach wręcz
utratę kontroli przez władze lokalne. Jeśli
do
tego
dorzucimy
dynamikę
demograficzną cywilizacji islamskiej oraz
tragicznie ujemny przyrost naturalny
ludności rodzimej, obraz skali tragedii
Dla
przyśpieszenia
rezultatów cywilizacyjnej
staje
się
niezwykle
wprowadzono
swoisty
„tygiel wyrazisty.
cywilizacyjny”, który wprowadził do
Europy wielomilionową już masę obcych Ujemna demografia w Niemczech, Francji
kulturowo emigrantów muzułmańskich. oraz innych krajach Zachodniej Europy
spowodowana
wieloletnim
Jednakże nie przybyli i nie przybywają została
niszczeniem
instytucji
rodziny,
które stało
oni z podobnej pustki i marazmu
cywilizacyjnego, jakim jest Europa. Niosą się sztandarowym hasłem lewackich
ze sobą własną wiarę i dziedzictwo rządów. Ideologia gender w powiązaniu z
kulturowe, które wraz z ideą hidżry, a masowym mordowaniem nienarodzonych,
więc pokojowego (przynajmniej na osób starszych i niepełnosprawnych
początku)
zasiedlania
terenów przewyższyła spustoszenia holokaustu w II
„niewiernych”, wypełniają swoją kulturą
ową próżnię cywilizacyjną. Jest to proces,
Dokończenie na stronie 6
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Konferencja
„Powstań Polsko !”
(dokończenie)
stworzyć media narodowe.
Maciej Pawlicki - Refleksje i wnioski na
dziś z okresu prób reformowania TVP w
latach 90-tych.
Michał Karnowski - Kulisy polityczne
wokół programów informacyjnych TVP bariery i ograniczenia, konieczne zmiany.
Stanisław Markowski - Zapaść kulturowa
programów
poświęconych
kulturze
polskiej w mediach publicznych.
Mirosław Boruta (KSD) - Afirmacja
polskości jako podstawowa misja mediów
publicznych.
Stanisław Matejczuk (Polonia Semper
Fidelis) Wizja Mediów Narodowych
służących Polonii.
Bogusław Cebulski (Stow. Dolina
Baryczy, Stow. RKW) – Polska wieś –
ostoja tradycji i patriotyzmu. Gospodarka
i kultura polskiej wsi w mediach
publicznych.
Mirosław Parejko (Stow. RKW Wrocław)
- Glossa o reklamie czyli media w
przestrzeni publicznej - uwagi na temat
nowych regulacji prawnych.
20.30 – Zakończenie i przejście do
Kaplicy Jasnogórskiej.
21.00 – Apel Jasnogórski (Kaplica Matki
Boskiej Częstochowskiej) pod przewodem
JE Ks. Abpa Wacława Depo Metropolity
Częstochowskiego,
Przewodniczącego
Rady Episkopatu Polski ds. Środków
Społecznego Przekazu.
Zaproszeni do udziału są wszyscy, którzy
troszczą się o przyszłość mediów w naszej
Ojczyźnie.
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Ulicznik
Ulicznik modny był za sanacji,
Zniknął z ulic w demokracji.
Dziś odradzać się zaczyna,
A pomaga mu Schetyna.
Ponoć, jak zapewnił swoich
Milion ma już uliczników.
Skórę rządowi wyłoi,
Kpiąc z wyborczych wyników.

Jazgot trwa
(dokończenie)
- Powstańcy rozpoczęli marsz ku Decyzja
prezydenta
jest
szeroko
odbudowie niepodległej Rzeczypospolitej. komentowana w mediach i w Internecie.
Tej, która i nam przypomina po dzień Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!
dzisiejszy, jak budować silny naród. Naród,
który…

Prezydent podpisał nowelizację
ustawy o TK. Fala komentarzy

Schetyna o obradach Sejmu: to
przekraczało granice politycznej Prezydent Andrzej Duda podpisał
przyzwoitości
nowelizację
ustawy
o
Trybunale
- To, co widzieliśmy, przekraczało granice
dobrego smaku i politycznej przyzwoitości powiedział dzisiaj w Kielcach o ostatnich
wydarzeniach w Sejmie poseł PO…

Demokracja w jego pojęciu
Jako Nowoczesna się jawi.
Czyli walczyć trzeba pięścią.

Błaszczak: Petru uderza, wpisując się
Sami powiedzcie, czy w takim jazgocie
w ogólną histerię

Niech ona od PiSu nas zbawi.
Europa z hasłem wolności
W pysku, poprze taką rozróbę.
Byle w Polsce znowu zagościł
Taki, co popracuje na jej zgubę.
Znaleźć takich wszak nietrudno,
Bo jedni z góry rachują zyski.
Innym bez głupoty jest nudno,
A jeszcze inni napchać chcą pyski.
Ale jedno niech sobie pomyślą!
Naród, nie milion, ale miliony
Do wszystkich diabłów ich wyślą
Na diabli wikt zasłużony.
Tak więc panowie Petru, Schetyna,
Pomyślcie czy warto Polsce szkodzić.
To zawsze pięknie się zaczyna,
Lecz kto to czyni, na psy schodzi.
Nie na sprzedaż jest Ojczyzna
Mieszka za nią nie wzbogacisz
Służąc obcym, każdy przyzna
Ty na tym także stracisz.

Konstytucyjnym, którą przed świętami
uchwalił Sejm i Senat. O godz. 12
prezydent Duda wygłosi oświadczenie w
Pałacu Prezydenckim - poinformowała
Kancelaria
Prezydenta.
Decyzja
prezydenta wywołała falę komentarzy.

Ustawa regulująca używanie przez służby
technik operacyjnych będzie odpowiadać
najwyższym standardom - zapewniał szef
MSWiA Mariusz Błaszczak. Minister mówił
również o Ryszardzie Petru, który
krytycznie wypowiadał się w sprawie zmian
ustawy. - To tak wygląda, jakby pan Petru
opowiadał to, co mu powiedzą PR-owcy.
PR-owcy podpowiadają panu Petru, w
jakie klawisze ma uderzyć, a więc uderza,
wpisując się w tę ogólną histerię wokół
ustawy - mówił Błaszczak.

Prezydent
podpisał
nowelizację
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
[RELACJA]
Andrzej Duda podjął decyzję ws. Trybunału
Konstytucyjnego.
Prezydent
podpisał
nowelizację ustawy o Trybunale. Nowa
ustawa o TK została uchwalona tuż przed
świętami przez parlament. O godzinie 12
prezydent
Andrzej
Duda
wygłosił
oświadczenie ws. podpisanej ustawy o TK.
Jak powiedział, decyzja wzmacnia rolę i
niezależność Trybunału Konstytucyjnego
oraz zaapelował o rozwagę i uważanie na
wypowiadane słowa. - Są one słyszane nie
tylko w Polsce, ale i na świecie - podkreślił.

można spokojnie i owocnie pracować?
Oczywiście: nie. Ale o to właśnie chodzi
PO i „nowoczesnym”. To jest jedyny ich
program. Ktoś wspomniał o Targowicy.
Coś tu jest na rzeczy. Tamtym chodziło o
uniemożliwienie
reform
państwa,
mogących je ocalić. Co robić, mówiła im
Katarzyna. Kto dziś podpowiada, czy
żąda? Schulz i spółka, a może jeszcze ktoś
zza kotary? Zawsze to samo. Pukanie do
cudzych
drzwi,
a
później
antyszambrowanie.
Zygmunt Zieliński

Teutońscy grabaże cywilizacji
chrześcijańskiej
(dokończenie)
wojnie światowej. Oczywista, naturalna
bezdzietność tzw. par homoseksualnych
plus model rodziny: 2 + piesek lub kotek,
w ekstremalnych warunkach 2 + 1 stoi na
całkowicie
przegranej
pozycji
z
muzułmańskim modelem cywilizacyjnym
rodziny 2 + 7 (a i więcej). Niemcy w
swojej obłąkańczej ideologii lewackiej
stały się nie tylko grabażem własnego
dorobku, ale także grabażem zachodniej
cywilizacji chrześcijańskiej.
Stanisław Matejczuk

Uśmiechnij się...
Dlaczego Petru z Lisem nie robią
majdanu ?
Bo nie mogą znaleźć cateringu...
***
W sądzie trwa rozprawa rozwodowa, a
dokładniej sprawa o przyznanie opieki
nad dzieckiem.
Matka (jeszcze żona, już nie kochanka)
wstała i jasno dała do zrozumienia
sędziemu, że dzieci należą się jej.
To ona je urodziła, więc to są jej dzieci.
Sędzia zwrócił się do męża, co on ma do
powiedzenia.
Maż przez chwilę milczał, po czym
powoli podniósł się z krzesła i rzekł:
- Panie sędzio, kiedy wkładam złotówkę
do automatu ze słodyczami i wypada z
niego batonik, to czy batonik należy do
mnie, czy do automatu?
***
Pracownik często spóźniał się do pracy,
bo zasypiał. Kierownik zagrozili chłopu
zwolnieniem i biedak kupił sobie kilka
budzików. Któregoś dnia budzi się rano
8:15 (do pracy na 8). Budziki nawet nie
gdaknęły. Przerażony leci do sąsiada dentysty i mówi:
- Rwij pan 4 zęby z przodu i pomaż pan
mi twarz krwią, powiem, że miałem
wypadek.
Po zabiegu, pyta dentysty ile się należy,
ten mówi 400zł. Gość zdziwiony mówi,
że normalnie jest 40zł od sztuki, dentysta
na to:
- Tak, ale dzisiaj jest niedziela...
***
Żona do męża:
-Czy naprawdę musiałeś znowu wypić
całą butelkę wódki?
-Kochanie, tym razem zostałem
zmuszony.
-Przez kogo?
-Przez przypadek. Zgubiłem nakrętkę od
butelki.

Przed przejściem dla pieszych stoi
trzęsąca się starowinka o laseczce. Obok
młodzian.
- Chłopcze, przeprowadzisz mnie na drugą
stronę?
- Oczywiście, babciu. Zaraz się zapali
zielone światło...
- Na zielonym to se sama przejdę!
***
Facet próbuje wyrzucić teściową przez
balkon.
Pod balkonem przechodzi sąsiad i
krzyczy:
- Panie, zabijesz pan człowieka!
- To się pan odsuń!
***
Mąż z żoną ogląda horror.
Nagle na ekranie pojawia się przerażająca,
kobieca postać.
Żona wystraszona wykrzyknęła:
- O matko!!!
- Poznałaś, co?
***
Faceta przygotowują w szpitalu do
operacji. Już leży na stole operacyjnym,
podchodzi do niego anestezjolog który za
chwilę ma go uśpić i pyta:
- A pan to u nas jest prywatnie, za swoje
pieniążki czy z kasy chorych?
- Z kasy chorych.
- To w takim razie " A, a, a, kotki dwa..."
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Żona wraca do domu i mowi do męża:
- Kochanie wróciłam z salonu
kosmetycznego.
Mąż patrzy na Żone i mówi:
- I co, zamkniete było?
***
Jedzie sobie facet Mercedesem i widzi, że
na poboczu stoi Syrenka z podniesioną
maską. Facet myśli sobie "wezmę gościa no
hol". Zjechał na pobocze, i mówi do faceta:
- Jak zapali to niech pan zamruga światłami.
Nagle obok nich przejechało ze świstem
BMW. Kierowca Mercedesa krzyczy:
- Jak to BMW ma być szybsze od
Mercedesa?! Nigdy!
Wskoczył do samochodu i ruszył z piskiem
opon. Gdy tak ścigali się ze sobą nie
zauważyli stojącego na poboczu policjanta.
Policjant nadaje przez radio:
- Niesamowite! Na trasie E456, jadą
Mercedes i BMW z prędkością 200 km/h!!!
- No i co w tym niesamowitego?! odpowiada głos z radia.
- No to, że za nimi jedzie Syrenka i mruga
światłami, żeby ustąpili jej z drogi!
***
Stoi pijany murzyn oparty o drzewo i
podchodzi do niego facet:
- Co popiło się?
- Tak, tak..
- I co kiepsko się czujemy?
- Oj tak..
- I co chcemy do domu?
- Tak, tak
- To czekaj, podsadzę cie

***
Konduktor do pijaka:
-Bilet proszę!
-Nieee maammm!
- To płaci pan mandat!
- Nie mammm pieeeniędzy!
-A na wódkę Pan miał?
-Koooleeega mnie ugooościł!
-A na podróż to już nie dał?- z sarkazmem
pyta konduktor
Na to pijak wyciągając flaszkę zza pazuchy:
- Jak to nie dał???!!

***
Zatrudnili blondynkę przy malowaniu
pasów. W pierwszym dniu namalowała 15
km pasów, w drugim dniu 3 km pasów a w
trzecim tylko 1 km pasów.
W tym samym dniu wzywa ją szef i mówi:
- Co się z panią dzieje?? - pyta się szef Coraz gorzej pani pracuje
Na co blondynka odpowiada:
- To nie ja gorzej pracuje tylko, że do
wiadra z farbą mam coraz dalej.
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bardzo bliskie czasowo: nie minęło nawet
jedno stulecie, a już okazuje się, że
zaczyna „wracać NOWE”. Nowe swoją
innością metod. Nie brutalna siła
militarna i mordowanie Polaków w
obozach koncentracyjnych czy ulicznych
egzekucjach, lecz ekonomia, w której
nawet
masowe
ludobójstwo
nienarodzonych
czy
starców
i
niepełnosprawnych
potrafi
zostać
wprzęgnięte w osiąganie wymiernych
korzyści materialnych.

podręczników unijnych, w których zohydza
się poczucie patriotyzmu. Dziecko, które w
imię tzw. demokracji unijnej ma pluć na
własny Naród, religię czy wartości
rodzinne.

Wielką
troskę
o
przestrzeganie
„demokracji”
w
Polsce
wykazują
potomkowie „bohaterów” z NSDAP oraz
późniejszej STASI. Wspomagani wewnątrz
bandą eurodeutschów któryś z rzędu raz
próbują wprowadzić „jedynie słuszne” z
punktu widzenia ich obłąkanej ideologii
Polski parobek, pracujący na chwałę IV zasady życia Polaków. Nowe wraca !
Rzeszy, polskie dziecko, które nie
powinno znać prawdy historycznej innej Roman Skalski
niż
ta
z
„jedynie
słusznych”

Skąd my to znamy ? Okładka tygodnika
„Wprost” (fot. archiwum)
„Möchten Sie total Krieg ?” - wykrzyknął
podczas obłąkańczej przemowy na wiecu
w 1939 roku uczesany w przedziałek pan z
wąsikiem. Tłum ryknął w odpowiedzi:
„Jaaaa !!!!” Całości dokończył wielki
wrzask: „Sieg ! Heil !”
Tak rozpoczęła się najbardziej zbrodnicza,
ludobójcza wojna w historii ludzkości—II
wojna światowa. Wojna, w której zginęły
miliony ludzi wielu narodowości nie tylko
na jej frontach, ale przede wszystkim w
masowym
ludobójstwie
obozów
koncentracyjnych. Jako pierwsza jej ofiarą
padła Polska, która miała być—wedle
lewackiej ideologii narodowego socjalizmu
wymazana ponownie z map świata,
zlikwidowana, upokorzona. Pozostali przy
życiu Polacy mieli—z łaski niemieckich
nadludzi być co najwyżej parobkami w
fabrykach Rzeszy, zaś polskie dzieci miały
potrafić czytać i pisać (oczywiście tylko po
niemiecku), liczyć do 100, z całkowitym
zakazem nauki historii czy języka
polskiego.
W skali historii świata wydarzenia te są

Okazuje się, że zarówno Paweł Kukiz („nie będzie wnuk nazisty uczył mnie
demokracji”) jak i minister Zbigniew Ziobro („mój dziadek w AK walczył z
niemieckim nadzorem”) mieli rację (fot. własna archiwum PSF)
Wszelkie listy prosimy kierować na adres
redakcji: redakcja@atopolskawlasnie.com
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