
19.03.2022, 14:18 Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/03/02/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow/ 1/15

WIERNI POLSCE

SUWERENNEJ

BY RZECZPOSPOLITAPOLSKA | 2 MARCA 2018 · 13:51

Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów

Od listopada ubiegłego roku z powodu wyziębienia organizmu życie straciło 65 Polaków – ta informacja pochodzi z

żydowskich powszechnych mediów. A zima w tym roku jest w Polsce łagodna.

Według danych GUS z ub. roku głoduje w Polsce już ponad 900 tys. dzieci.

A ilu Polaków nie otrzyma emerytur, bo żydowskie rządy IIIŻydo-RP/Polin do 2004r. zlikwidowały ponad 10 milionów

miejsc pracy? Z prawie dwu milionów gospodarstw rolnych istniejących jeszcze w końcu lat 1990., dzisiaj została zaledwie

połowa! Pracujący Polacy nie posiadają oszczędności. Jednak mimo rosnącej, coraz powszechniejszej biedy 80% Polaków jest

właścicielami mieszkań i domów – to spadek po „katastrofalnych rządach okresu PRL”. „Katastrofalne rządy PRL” –

takiego określenia użyła znana syjonistyczna kreatura – niejaki J.Buzek, były premier, dzisiaj europoseł od kilku kadencji.

Czy żydo-reżimowa władza zaproponuje emerytom, bezrobotnym, jakieś rozwiązanie w kwestii mieszkaniowej? Czy

mieszkania i domy przejdą na własność żydowskich banków? A potem kupią je Żydzi, czy ich holo-mitowe organizacje, za

pieniądze wyłudzone – skradzione wcześniej Polakom (?).

W latach 1980. „Solidarność” – dziecię syjonistycznej CIA -, walczyła o wszystkie soboty wolne. Dzisiaj, po

„solidarnościowym” zwycięstwie nad „katastrofalnymi rządami PRL” i sukcesach żydowskiego kapitalizmu i takiejż

samej demokracji IIIŻydo-RP/Polin, związkowcy, głównie pracownicy handlu, walczą o wolne niedziele. Wydaje się, że jest

zwycięstwo, będą dwie wolne niedziele w miesiącu. Niewielu orientuje się, że ten sukces wynika z systematycznego spadku

obrotów w handlu, czyli z powodu rosnącego ubóstwa Polaków. Choć powszechne żydowskie media i żydo-systemowi

ekonomiści pieją o rosnących wskaźnikach gospodarczego wzrostu. Żydowskie korporacje wielkich sieci handlowych zgodziły

się więc na dwie wolne niedziele – oto wyjaśnienie sukcesu.

Bezrobotni w IIIŻydo-RP/Polin (zjawisko nieznane w czasie „katastrofalnych rządów PRL”), żeby mieć szansę otrzymania

zatrudnienia poprzez Urząd Pracy muszą w ankiecie wyrazić zgodę na najniższe wynagrodzenie. A minister w PiSowskim

rządzie, J.Gowin oświadcza, że gdy był ministrem w rządzie PO nie starczało mu do pierwszego albo niejaka M.Gersdorf,

prezes SN, stwierdziła, że za 10 tys. zł brutto może przeżyłaby na prowincji – ot i hucpa żydo-reżimowej hołoty.  Wedle
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obowiązujących w IIIŻydo-RP/Polin przepisów bezrobotni kierowani do prac publicznych przez Urząd Pracy nie mogą

otrzymać prac zgodnych z kierunkiem ich wykształcenia (? – !). Żydo-reżimowa władza dobrze wszystko obmyśliła.

Zdobycze „solidarnościowego” zwycięstwa nad „katastrofalnymi rządami PRL” trzeba jednak chronić. W lutym 2014r. niejaki

B.Komorowski, prezydent IIIŻydo-RP/Polin, podpisał ustawę 1066 o tzw. bratniej pomocy – na wypadek, gdyby polskie

policja i wojsko odmówiły tłumienia protestów. Wtedy zagraniczne odziały policji i wojska będą miały prawo strzelać do

protestujących Polaków. Syjonistyczny rząd PiS, ten dobry polski, katolicki rząd, który rozdaje po 500 zł, nie ma zamiaru

likwidować tej ustawy. Sprowadził do Polski wojska z rządzonych przez Żydów USA. Główny priorytet Żydo-PiS to nie

likwidacja biedy, czy nie daj boże rozwój gospodarczy kraju, to wojna z Rosją w interesie światowego syjonizmu.

Nie dziwmy się zatem, że do więzień nie trafią przestępcy, którzy po roku 1990 zniszczyli i nadal niszczą podstawy

gospodarcze Polski. Miejsce w więzieniach jest dla takich jak np. Mateusz Piskorski, którzy otwarcie, negatywnie oceniają

politykę żydowskiego reżimu IIIŻydo-RP/Polin i próbują organizować siłę polityczną opowiadającą się za obroną interesów

Polski i Polaków, a nie wrogiego Polsce, Słowianom, światowego syjonistycznego żydostwa.

 

Dariusz Kosiur

 

_______________________________

tekst z 2014r., który wyparował z Internetu

Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów
Kilka refleksji na temat udziału w reżimowych wyborach

Ukraina, z którą mamy wspólną granicę, a więc nie daleka Syria, Irak, Libia, Egipt, Afganistan, Sudan,

Wenezuela, wcześniej Jugosławia, itd., stała się kolejnym państwem, które chce zawłaszczyć i

zainstalować w nim swoje władze żydowska finansowa międzynarodówka. Zbrodniarze z Wall Street i
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z londyńskiego City dla osiągnięcia swoich celów gotowi są skąpać Ukrainę we krwi bratobójczych

walk.

Nie zamierzam kolejny raz udowadniać zbrodni syjonistycznych światowych terrorystów z USA i z

UE w procesie destabilizowania i zawłaszczania Ukrainy. Na stronie WPS wykazaliśmy to ponad

wszelką wątpliwość. Chcę natomiast, na przykładzie zaangażowania syjonistów rządzących i

opozycyjnych w III RP w obalaniu legalnej władzy na Ukrainie, podzielić się kilkoma refleksjami na

temat możliwości zmian politycznych we współczesnej Polsce, w Polsce pod rządami – o czym

zapominać nie należy – syjonistycznych gangsterów.

Nie powinniśmy już mieć najmniejszych wątpliwości, że zarówno rządzący (PO), jak i opozycja (PiS)

(Dzisiaj odwrotnie, ale główne polityczne cele nie uległy żadnej zmianie)  – pozostałe partie lokują się

po jednej lub po drugiej stronie tego układu – stanowią jedną antypolską, antynarodową,

antypaństwową syjonistyczną bandę realizującą tę samą politykę w interesie międzynarodowego

żydostwa.

Wczoraj, 20.02.2014, w TVN24, Tusk cynicznie wyjawił, że min. spraw zagranicznych III RP, NRF,

Francji, R.Sikorski, F. Steinmeier, L.Fabius, złożyli prezydentowi W.Janukowyczowi „propozycję nie

do odrzucenia”:

„jeśli zdławi żydowską rewoltę na Ukrainie, to ani on, ani nikt z jego rodziny nie może czuć się

bezpieczny”.

(Że była to żydowska rewolta świadczy o tym choćby fakt nadreprezentacji Żydów we władzach Ukrainy po obaleniu

prezydenta W.Janukowycza. – D.Kosiur, 17.08.2020)

R.Sikorski z poprzednikiem F.Steinmeiera, pederastą G.Westerwelle, podobną propozycję złożyli prezydentowi A.Łukaszence

w listopadzie 201or., na miesiąc przed wyborami prezydenckimi. Sikorski pochwalił się w TVP1, że przedstawili prezydentowi

Białorusi bardzo demokratyczną propozycję:

w wypadku, gdy Łukaszenka umożliwi któremuś z jego konkurentów wygranie wyborów, odejdzie z polityki

jako zamożny i żyjący w bezpieczeństwie obywatel Europy. Ale w wypadku gdy na ten „odważny” krok się on

nie zdecyduje, to winien oczekiwać losu Miłoszwicia w Jugosławii, Nadżbullacha w Afganistanie lub

Saddama Husseina w Iraku…

A więc R.Sikorski, żołnierz syjonistycznej mafii ma już niejakie doświadczenie w bandyckich rozgrywkach, czyli w

syjonistycznej dyplomacji na rzecz rozprzestrzeniania zachodniej demokracji.

Także wczoraj, w TVP Info, w programie J.Pospieszalskiego, niejaki W.Waszczykowski (pracował w

MSZ, PiS) powiedział, że:

„jeśli W.Janukowycz nie zechce oddać władzy, to może się powtórzyć wariant rumuński z

1989r.”.

Syjonistyczni bandyci żądni są krwi.
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Przypomnę: Żydzi z KGB ZSRR zamordowali Nicolae Ceaușescu i jego żonę w 1989r., ponieważ

Ceaușescu nie zgadzał się oddać Rumunii żydowskiej, syjonistycznej międzynarodówce. (Dwa

lata później agenci rumuńscy zastrzelili w Moskwie morderców Ceaușescu. „Antysemityzm” – dr

J.Ciechanowicz)

Czy na podstawie powyższych przykładów można sądzić, że na drodze parlamentarnych wyborów, na

zasadach żydo-reżimu III RP, możliwe jest odzyskanie władzy przez Polaków w Polsce?

Czy udział w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, na zasadach żydo-reżimu III RP, ma

jakikolwiek sens?

Czy udział w wyborach nie będzie tylko legitymizacją żydo-reżimu III RP?

Syjoniści panicznie boją się małej frekwencji, ponieważ ich uzurpatorski reżim stanie się jawny –

będzie kpiną z, głoszonej przez ich żydo-media, demokracji.

Czy syjonistyczna banda dopuści do udziału w wyborach, a więc także i na czas wyborów do ich żydo-

mediów, autentycznych przedstawicieli Polaków?

Możemy być pewni, że syjonistyczni gangsterzy (rządzący i opozycja) reżimu III RP zrobią wszystko,

nie wyłączając zbrodni, żeby nie dopuścić Polaków do władzy (Ustawa 1066 o „bratniej pomocy”).

Zdają sobie sprawę, że utrata przez nich władzy oznacza rozliczenie ich przestępstw i nieuchronność

kary za zbrodnie przeciw polskiemu narodowi i państwu.

Oczywiście żydo-reżimu III RP będzie trwał tak długo, jak długo syjonistyczne USA będą w stanie

udzielać mu wsparcia. Wszystko jednak ma swój kres. Syjonistyczna hydra USA znajduje się w agonii,

stąd jej wzmożona agresja.

 

Dariusz Kosiur

__________________________

Nie zapominajmy, że najwyżsi pasterze żydo-katolickiego Kościoła w Polsce, którzy na ręce ks. abp. Światosława

Szewczuka, głowy Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, złożyli w 2014r. wyrazy poparcia i solidarności z

walczącymi na Majdanie, dziwnie nie stają w obronie polskich owieczek przeciw zbrodniczemu żydowskiemu reżimowi

IIIŻydo-RP/Polin. Mało tego, pasterze żydo-katolickiego Kościoła w Polsce reżim IIIŻydo-RP/Polin wspierają i to

niezależnie od rządzącej w danym momencie partii.

39 responses to “Rządzą nami syjonistyczni bandyci
bez skrupułów”
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Żydzi są winni! 

Joseph Goebbels 

Goebbels rozpoczął wydawanie cotygodniowej gazety zatytułowanej Das Reich w 1940 roku. Zazwyczaj pisał główne

artykuły w każdym cotygodniowym wydaniu, z których czerpał szczególną dumę. Antysemityzm Goebbelsa był bardziej

„wyrafinowany” niż Juliusza Streichera, ale jak pokazuje ten esej, był on w stanie wywołać gwałtowne ataki na Żydów. 

Esej ten datowany jest na 16 listopada 1941 r. Wszyscy Żydzi w Niemczech musieli ostatnio nosić żółtą gwiazdę

publicznie, a Holokaust dopiero co się rozpoczął. W tym artykule Goebbels dał jasno do zrozumienia, że przyszłość Żydów

w Niemczech się skończyła. Każdy sympatyzujący z Żydami zostanie ukarany.

Historyczna odpowiedzialność światowego żydostwa za wybuch i rozszerzenie tej wojny została udowodniona tak

wyraźnie, że nie trzeba o niej więcej mówić. Żydzi chcieli wojny, a teraz ją mają. Ale spełnione jest także proroctwo

Führera z 30 stycznia 1939 r. wypowiedziane na forum niemieckiego Reichstagu: jeśli międzynarodowej żydowskiej

finansjerze uda się ponownie pogrążyć świat w wojnie, rezultatem tego nie będzie bolszewizacja świata, a tym samym

zwycięstwo Żydów, ale raczej zniszczenie rasy żydowskiej w Europie. 

Widzimy wypełnienie się proroctwa. Żydzi otrzymują karę, która jest z pewnością ciężka, ale bardziej niż zasłużona.

Światowy Żyd zbłądził, używajac wszelkich dostępnych sił aby rozpętać tę wojnę, a teraz stopniowo doświadcza destrukcji,

którą zaplanował dla nas, i przeprowadziłby ją bez namysłu, gdyby posiadał taką zdolność. Ginie zgodnie z własnym

prawem: „Oko za oko, ząb za ząb”. 

Każdy Żyd jest naszym wrogiem w tej historycznej walce, niezależnie od tego, czy wegetuje on w polskim getcie, czy też

prowadzi pasożytniczą egzystencję w Berlinie lub Hamburgu, czy wieją trąby wojny w Nowym Jorku czy Waszyngtonie.

Wszyscy Żydzi z racji swego urodzenia i rasy są częścią międzynarodowego spisku przeciwko Narodowym

Socjalistycznym Niemcom. Chcą ich klęski i zagłady i robią wszystko, co w ich mocy, aby to osiągnąć. To, że nie mogą nic

zrobić wewnątrz Rzeszy, nie jest oznaką ich lojalności, ale raczej odpowiednich środków, które podjęliśmy przeciwko nim. 

Jedną z tych miar jest instytucja żółtej gwiazdy, którą każdy Żyd musi nosić. Chcieliśmy, aby byli widoczni jako Żydzi,

szczególnie jeśli nawet najmniej próbowaliby szkodzić społeczności niemieckiej. Jest to niezwykle ludzka miara z naszej

strony, środek higieniczny i profilaktyczny, aby mieć pewność, że Żyd nie może przeniknąć w nasze szeregi niewidoczny,

by zasiać niezgodę. 

Kiedy Żydzi po raz pierwszy pojawili się kilka tygodni temu na ulicach Berlina, akcentując swoją żydowskość gwiazdą,

początkowa reakcja mieszkańców stolicy Rzeszy była zaskoczeniem. Wcześniej tylko nieliczni zdawali sobie sprawę, że w

Berlinie jest jeszcze tylu Żydów. Nagle wszyscy spostrzegli kogoś w sąsiedztwie, który wydawał się być nieszkodliwym

współobywatelem, który być może narzekał lub krytykował coś więcej niż normalnie i którego nikt nie uważał za Żyda.

Ukrył się, naśladował otoczenie, przyjmując obyczaje, zlewał się z narodem by poczekać na właściwy moment. Kto z nas

miał pojęcie, że wróg jest obok niego, że cichy lub sprytny audytor brał udział w rozmowach na ulicy, w metrze lub w

miejscach poza sklepami z papierosami? Są Żydzi, których nie można rozpoznać po zewnętrznych znakach. Ci są

najbardziej niebezpieczni. Zawsze zdarza się, że gdy podejmiemy jakieś działania przeciwko Żydom, angielskie lub

amerykańskie gazety informują o tym następnego dnia. Nawet dziś Żydzi wciąż mają tajne związki z naszymi wrogami za

granicą i wykorzystują je nie tylko we własnej sprawie, ale we wszystkich sprawach wojskowych Rzeszy. Wróg jest pośród

nas. Co ma więcej sensu, niż przynajmniej uczynienie tego widocznym dla naszych obywateli? 
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W pierwszych dniach po wprowadzeniu obowiązku noszenia żydowskiej gwiazdy sprzedaż gazet w Berlinie silnie wzrosła.

Każdy Żyd na ulicy kupił gazetę, by ukryć swoje piętno Kaina. Ponieważ zostało to zakazane, zaczęto widywać Żydów na

ulicach zachodniej części Berlina w towarzystwie gojowskich cudzoziemców. Ci żydowscy lokaje powinni sami nosić
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żydowską gwiazdę. Wymówki, jakie dają na swoje prowokacyjne zachowanie, są zawsze takie same: Żydzi są przecież

także istotami ludzkimi. Nigdy tego nie zaprzeczaliśmy, tak jak nigdy nie odejmowaliśmy ludzkości morderstw,

gwałcicieli dzieci, złodziei i alfonsów, chociaż nigdy nie odczuwaliśmy potrzeby paradowania z nimi Kurfürstendamm!

Każdy Żyd jest przyzwoitym Żydem, który znalazł głupiego i nieświadomego goja, który uważa go za przyzwoitego! Tak

jakby to był powód, by dawać Żydom rodzaj honorowej eskorty. Co za bzdury. 

Żydzi stopniowo muszą coraz bardziej polegać na sobie i ostatnio znaleźli nową sztuczkę. Widzieli w nas dobrodusznego

niemieckiego Michaela, zawsze gotowi rzucić sentymentalne łzy na krzywdę wyrządzoną im. Nagle odniosłem wrażenie,

że berlińska populacja żydowska składa się tylko z małych dzieci, których dziecinna bezradność mogła nas poruszyć, albo

inaczej delikatnych staruszek. Żydzi wysyłają żałosne sygnały. Mogą przez jakiś czas mylić, ze są pewnymi niegroźnymi

istotami, ale nie nas. Dokładnie wiemy, jaka jest sytuacja. 

Ze względu na nich samych musimy wygrać wojnę. Jeśli ją przegramy, ci niegroźnie wyglądający żydowscy chłopcy nagle

staną się wściekłymi wilkami. Zaatakowaliby nasze kobiety i dzieci, aby dokonać zemsty. W historii jest wystarczająco

dużo przykładów. Tak właśnie zrobili w Besarabii i krajach bałtyckich, kiedy wkroczył bolszewizm, chociaż ani lud, ani ich

rządy nie zrobiły im nic. W naszej walce z Żydami nie ma odwrotu – nawet gdybyśmy chcieli to już nie możemy. Żydzi

muszą zostać usunięci ze społeczności niemieckiej, ponieważ zagrażają naszej jedności narodowej. 

Jest to elementarna zasada higieny rasowej, narodowej i społecznej. Nigdy nam nie dadzą spokoju. Gdyby mogli,

popędziliby jeden naród po drugim do wojny przeciwko nam. Chcą zmusić świat do zaakceptowania ich krwawej

dominacji finansowej? Żydzi są pasożytniczą rasą, która karmi się jak plugawy grzyb na kulturach zdrowych, ale

nieświadomych ludzi. Jest tylko jeden skuteczny środek: wytnij je. 
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Jak głupie i bezmyślne są argumenty zacofanych przyjaciół Żydów w obliczu problemu, który od tysiącleci okupuje

ludzkość! Jak byliby zdziwieni gdyby mogli zobaczyć swoich drogich Żydów przy władzy! Ale byłoby za późno. Dlatego

obowiązkiem krajowego kierownictwa jest podejmowanie wszelkich niezbędnych środków, aby do tego nie dopuścić. Są

różnice między ludźmi, tak jak są różnice między zwierzętami. Niektórzy ludzie są dobrzy, inni źli. To samo dotyczy

zwierząt. Fakt, że Żyd nadal żyje pośród nas, nie jest żadnym dowodem na to, że należy on do nas, tak jak pchła nie jest

domowym zwierzakiem tylko dlatego, że żyje w domu. Kiedy pan Bramsig lub pani Knöterich żałuje starszej kobiety

noszącej żydowską gwiazdę, powinni także pamiętać, że dalszy siostrzeniec tej staruszki imieniem Nathan Kaufmann

siedzi w Nowym Jorku i przygotował plan, w którym wszyscy Niemcy w wieku do 60 lat zostaną wysterylizowani. Powinni

pamiętać, że synem jej odległego wuja jest podżegacz Baruch lub Morgenthau lub Untermayer, który stoi za panem

Rooseveltem, podburzajac go do wojny, a jeśli im się to uda, dobry, ale nieświadomy żołnierz amerykański może pewnego

dnia zastrzelić jedynego syna pana Bramsiga lub pani Knöterich. Wszystko to na korzyść żydostwa, do którego należy ta

stara kobieta, bez względu na to, jak krucha i żałosna może się wydawać. 

Jeśli my, Niemcy, mamy fatalną wadę w naszym narodowym charakterze, to jest to zapominanie. To dobrze mówi o

ludzkiej przyzwoitości i hojności, ale nie zawsze jest to dobre dla naszej politycznej mądrości lub inteligencji. Uważamy,

że wszyscy inni są tak dobroduszni, jak my. Francuzi grozili rozbiciem Rzeszy zimą 1939/40 roku, mówiąc, że my i nasze

rodziny będziemy musieli stanąć w szeregu przed ich polowymi kuchniami, aby dostać coś ciepłego do jedzenia. Nasza

armia pokonała Francję w ciągu sześciu tygodni, po czym zobaczyliśmy niemieckich żołnierzy, którzy podawali chleb i

kiełbaski głodnym francuskim kobietom i dzieciom oraz benzynę uciekinierom z Paryża, aby umożliwić im jak najszybszy

powrót do domu, aby rozproszyć przynajmniej część ich nienawiści wobec Rzeszy. 

My Niemcy tacy jesteśmy. Nasza narodowa cnota to nasza narodowa słabość. Nie chcemy zmieniać wszystkiego tak długo,

jak długo nasza sławna na całym świecie dobra natura nie wyrządzi żadnej krzywdy, więc dlaczego my? Klopstock dał

nam jednak dobrą radę: nie bądźcie zbyt dobroduszni, ponieważ nasi wrogowie nie są wystarczająco szlachetni, aby
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przeoczyć nasze błędy. 

cdn



OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

julius
2 marca 2018 o 14:22

Jeśli ta rada odnosi się do wszystkiego, jest to równoznaczne z naszymi relacjami z Żydami. Niedbalstwo jest tu nie tylko

słabością, jest lekceważeniem obowiązku i zbrodnią przeciwko bezpieczeństwu państwa. Żydzi pragną jednej rzeczy:

nagradzać naszą głupotę rozlewem krwi i terrorem. Nigdy nie może dojść do tego. Jedną z najbardziej skutecznych metod

obronnych jest bezlitosna, zimna twardość przeciwko niszczycielom naszego ludu, przeciwko podżegaczom wojennym,

przeciwko tym, którzy skorzystaliby, gdybyśmy przegrywali, a więc także przeciwko ofiarom, jeśli wygrywamy.

Dlatego musimy powtórzyć raz jeszcze:

1. Żydzi są siłą destrukcyjną. Rozpoczęli tę wojnę i skierowali ją przeciwko nam. Chcą zniszczyć Rzeszę Niemiecką i

naszych ludzi. Ten plan musi być zablokowany.

2. Nie ma różnic między Żydami. Każdy Żyd jest zaprzysięgłym wrogiem narodu niemieckiego. Jeśli nie pokazuje swojej

wrogosci wprost, to tylko z tchórzostwa i chytrości, nie dlatego, że nas kocha.

3. Żydzi są winni każdej śmierci żołnierza niemieckiego, który walczy w tej wojnie. Mają go na sumieniu i muszą za to

zapłacić.

4. Jeśli ktoś nosi żydowską gwiazdę, jest wrogiem ludu. Każdy, kto się nim zajmuje, jest taki sam jak Żyd i musi być

odpowiednio traktowany. Zarabia na całym narodzie, ponieważ jest podstępnym tchórzem, który pozostawia ich na

lodzie, by stanęli przed wrogiem.

5. Żydzi cieszą się ochroną naszych wrogów. To wszystko jest dowódem że musimy pokazać, jak szkodliwi są dla naszego

ludu.

6. Żydzi są wśród nas agentami wroga. Ten, który stoi za nimi, pomaga wrogowi.

7. Żydzi nie mają prawa domagać się równości z nami. Jeśli chcą mówić na ulicach, w kolejkach sklepowych lub w

transporcie publicznym, należy ich zignorować, nie tylko dlatego, że po prostu mówią źle, ale dlatego, że są Żydami,

którzy nie mają prawa głosu w społeczności.

8. Jeśli Żydzi odwołują się do twojego sentymentalizmu, zrozumcie, że mają nadzieję na wasze zapomnienie i niech

wiedzą, że widzicie ich i macie ich w pełnej pogardzie.

9. Przyzwoity wróg zasłuży na naszą hojność po wygranej. Żyd jednak nie jest przyzwoitym wrogiem, choć stara się takim

wydawać.

10. Żydzi są odpowiedzialni za wojnę. Traktowanie, które otrzymują od nas, nie jest niesprawiedliwe. Zasłużyli na to

wszystko.

Zadaniem rządu jest zajmowanie się nimi. Nikt nie ma prawa działać samodzielnie, ale każdy ma obowiązek wspierać

działania państwa przeciwko Żydom oraz unikać błądzenia przez żydowskie sztuczki.

Tego wymaga od nas wszystkich bezpieczeństwo państwa. 

http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/goeb1.htm
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OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

hulsz
2 marca 2018 o 17:33

Oczywiście żydo-reżimu III RP będzie trwał tak długo, jak długo syjonistyczne USA będą w stanie udzielać mu wsparcia.

Wszystko jednak ma swój kres. Syjonistyczna hydra USA znajduje się w agonii, stąd jej wzmożona agresja.

W agonii to raczej sa Slowianie.O Polsce juz nie wspominam.



OdpowiedzPolubienie

Pekok Antylichwiarz
2 marca 2018 o 18:29

Reblogged this on Pekok Antylichwiarz.



OdpowiedzPolubienie

JS
2 marca 2018 o 21:21

Polska została oficjalnie skolonizowana rękoma pożytecznych idiotów wysługujących się opłacanej przez Zachód

Solidarności. To chyba pierwsze w dziejach świata związki zawodowe, które walczyły o powrót kapitalizmu, o bezrobocie,

o brak opieki zdrowotnej, o prywatyzację i prawo do śmierci z głodu i chłodu. Tak przy okazji chciałabym pogratulować

głupim „starym kwokom”- już na emeryturze- z Ars Polony, które roznosiły solidarnościowe ulotki, rozczytywały się w

Tygodniku Powszechnym i nie pozwalały na jakąkolwiek krytyka „solidarnościowej ikony”. Już w 1989 roku niektóre z

nich przestały agitować młodych pracowników, doznały przebudzenia i zrozumiały, że w nowym systemie nie mają szans

na jakąkolwiek pracę i że przyłożyły rękę do zrujnowania własnego kraju.

My w Polsce mówimy o majątku narodowym. Ten majątek narodowy jest dziełem PRL-u. W kapitalistycznym USA coś

takiego jak majątek narodowy nie istnieje, bo wszystko jest sprywatyzowane i zawsze było. Oni nawet nie rozumieją,

znaczenia tego określenia.



OdpowiedzPolubienie

przemex
2 marca 2018 o 21:37

Mało tego to niektórzy nadal brną w zaparte i gdaczą o tym, jak dobra solidarność wyrwała nas z rąk zacofanej

komuny. Takie poglądy ma nadal znaczna część społeczeństwa, oglądająca namiętnie TV i słuchająca smędzenia z

ambony. Mało tego, niektórzy posuwają się do absurdalnych twierdzeń, że jeszcze powinniśmy być wdzięczni, bo teraz

jesteśmy wolni i możemy wszystko, nie to co w Korei Północnej…
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OdpowiedzPolubienie

P.J
3 marca 2018 o 08:45

JS nie neguje tego co piszesz .Masz rację . Jednak troszkę samokrytyki by się przydało bo jeżeli byś się cofnął w czasie

to 99 % Polaków nabrało się na tą maskaradę CIA , Mossadu i Watykanu . 

Wielu dziś opluwających Wałęsę ( czytałem że podobno jego wnusio trafił do więzienia ) a to ci paradoks w latach 80

całowało go po nogach i za zdjęcie z nim zabiłoby własną matkę a najbardziej opluwają głupotę Polaków dzieciaki

których mamusie w tamtych czasach chodziły z brzuchami których dorobiły się pod akompaniament pięknej piosenki

” Daj mi tę noc ” a więc dzisiejsi trzydziestolatkowie . 

Natomiast po tylu już doświadczeniach jeżeli ktoś dziś dalej wielbi szczerze i bez koniunkturalizmu całą tą hołotę

którą można tylko porównać do jakiejś epidemii to faktycznie jest idiotą lub bezmyślną kwoką a takich u nas niestety

dostatek ciągle .



OdpowiedzPolubienie

Henry Boldarowsky
6 kwietnia 2018 o 00:58

Polacy zostali tak doszczetnie medialnie obrzezani na mozgu!! ze ,gdyby polskie Miasta i Wioski zostaly

zbombardowane w dywanowych nalotach jak w Jugoslawi ? to , Ci co by przezyli te Naloty ? ,kaleki i niedobitki ? z

chrystusem na ustach:) i widlami w rekach , pognali by na „ruskich i palestynczykow” 



OdpowiedzPolubienie

jowram
2 marca 2018 o 21:31

O. dr. Tadeusz Rydzyk 

O. Piotr Dettlaff 

O. Dariusz Drążek 

Redakcja Radia Maryja

Apelujemy o wyemitowanie w Radio Maryja programu o tragedii narodu polskiego zwanej powszechnie (choć błędnie)

katastrofą smoleńską, a poruszającego aspekty inscenizacji smoleńskiej i związane z tym zagadnienia.

W sierpniu ubiegłego roku Radio Maryja nadało program z cyklu „Smoleńsk – szukamy prawdy” z udziałem dziennikarzy

Julii M. Jaskólskiej i Piotra Jakuckiego. Ten program był niestety pierwszym i jak do tej pory jedynym dotyczącym

tragedii 10 kwietnia, który miał prawo tak się nazywać. Poruszona była w nim kwestia zasadnicza dotycząca tzw.

„katastrofy smoleńskiej” a mianowicie tego że, jak wszystko wskazuje, okolice lotniska Siewierny, okazywane jako miejsce

katastrofy samolotu TU154 z Delegacją, są miejscem fikcyjnym. Nie było tam samolotu z Delegacją, a szczątki były

układane w sposób sztuczny. Następnie ewentualnie zostały wysadzone kontrolowanym wybuchem. (Wedle zasady iż

kłamstwo zmieszane z prawdą jest najlepszym kłamstwem. Dlatego też w tezie od dwóch wybuchach jest ziarno prawdy,

niestety zniekształcające ją i w sposób jeszcze doskonalszy utrwalające kłamstwo).

Świadomi widzowie i słuchacze wymienionego programu zorientowani i podzielający opinie pp. Jakuckich przyjęli go z

wielką radością, wręcz euforią bo mieli nadzieję że oto rozpoczyna się kruszenie muru kłamstwa smoleńskiego i odtąd
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prawda popłynie wartkim strumieniem i zmieni się w rwącą rzekę.

Niestety nasza radość zmieniła się w rozczarowanie. Audycja ta pozostała rodzynkiem w programach Radia Maryja i

oczywiście także na tle wszystkich innych większych mediów, ale przecież nie od nich spodziewamy się prawdy.

Spodziewamy się jej od Radia Maryja.

Najświętsza Panna nie pozwoliła aby honor Jej Radia został splamiony i dopuściła audycję w której zostały przedstawione

oczywiste wnioski i ewidentne fakty. Jednak w dziełach ludzkich Niebo działa przez ludzi i nie może wbrew ich woli nic

zrobić, dlatego kolejnej audycji nie było.

Źle się stało że do tej pory nie było kontynuacji tego programu (zwłaszcza że sytuacja jest rozwojowa i wiadomo coraz

więcej). Tym bardziej że pp. Jakuccy podawali prawdę nieprzygotowanym słuchaczom w sposób oszczędny, mając

zapewne nadzieję iż będą mogli mówić o tym w kolejnej audycji, w bliskim terminie. W ten sposób duża część audycji

traktowała o rzeczach z oficjalnej smoleńskiej narracji (to znaczy tej reprezentowanej przez Zespół Smoleński i Gazetę

Polską). My też spodziewaliśmy się w roku 2011 kolejnej, kolejnych audycji a ich brak przyjęliśmy z dużym niepokojem i

rozczarowaniem.

Zauważamy też iż wielki autorytet, profesor Jacek Trznadel goszczący w Radio Maryja w początkowym okresie po 10

kwietnia 2010, pierwszy inicjator akcji zbierania podpisów pod apelem o międzynarodowe śledztwo dotyczące

10.04.2010, wnikliwie analizujący tragedię, teraz nie jest zapraszany. Wiadomo nam że podziela przekonanie coraz

liczniejszej grupy osób o mistyfikacji smoleńskiej i daje temu także wyraz w publikacjach. Niestety nie w Radio Maryja.

Przekonanie o inscenizacji na Siewiernym nazwanej hipotezą dwóch miejsc (w skrócie 2 M) a inaczej maskirowką,

podziela także bardzo zasłużony profesor Mirosław Dakowski. Wymienione nazwiska nie wyczerpują listy znanych osób,

które uważają podobnie, jednakże, z różnych powodów nie wypowiadają się publicznie na ten temat.

Mistyfikacja w Smoleńsku została przez niektórych dostrzeżona bardzo szybko. Właśnie profesor Dakowski wspomina o

znanym reżyserze który powiedział mu iż już w kilka godzin po katastrofie był przekonany iż jest to mistyfikacja, że tam

nie było katastrofy samolotowej. Zaledwie w kilka dni po 10 kwietnia zręby koncepcji zwanej maskirowką opracował i

opublikował Krzysztof Cierpisz, inżynier budowy samolotów, mieszkający w Szwecji. Jeszcze w październiku 2010 „Nasz

dziennik” cytował fragmenty jego opracowania świadczące o tym iż wrak został podrzucony i wysadzony na polance przy

Siewiernym. Niestety potem „Nasz Dziennik” poszedł inną drogą.

Możemy zrozumieć sytuację iż dla dobra Polski o jakiejś rzeczy się nie mówi (choć w społeczeństwie obywatelskim winna

to być sytuacja skrajna). Jednakże milczenie nie oznacza jeszcze gorszego przykrywania prawdy kłamstwem. Ponadto

tutaj taka sytuacja (dobro Polski) nie ma miejsca i nawet nikt nie próbuje nas przekonać, nas niezależnych i wolnych

Polaków iż nie należy o tym mówić dla dobra ojczyzny. Przeciwnie ludzie, którym większość z nas ufała, albo

przynajmniej liczyła na ich wsparcie, ze strony tzw. prawicy patriotycznej (oraz związanych z nimi i popierających je

środowisk) mającej umocowanie w Sejmie i parlamencie UE, nie próbują nas nawet utwierdzać w tym iż pomijanie

oczywistych informacji i wniosków, nie stawianie pytań, nie szukanie prawdy, przyniesie Polsce coś dobrego.

Nie miejsce tu oczywiście na przedstawianie zrębów koncepcji inscenizacji przy Siewierny, a także mgły okęckiej i innych

kwestii. Jest program pp. Jakuckich z którego można powziąć podstawową wiedzę, a i sądzimy że gdyby ojcowie

Redemptoryści potrzebowali informacji to zechcą ich udzielić wymienieni dziennikarze. Nie uważamy iżby Radio Maryja

miało być tutaj niedoinformowane, piszemy to na wszelki wypadek. Na pewno o. Dariusz Drążek najlepiej zorientowany

w inscenizacji smoleńskiej i śledztwie blogerskim rozjaśni tę wiedzę przy ewentualnych jej brakach.

Apelujemy zatem o audycję z udziałem red. Jaskólskiej, red. Jakuckiego, profesora Trznadla i profesora Dakowskiego. Ze

względu na specyficzną sytuację iż do niedawna wrogo nastawione do Radia Maryja niektóre środowiska teraz przybrały

szaty obrońców telewizji Trwam w ramach akcji protestacyjnych, zgadzamy się aby program był wyemitowany tylko w

Radio Maryja, w cyklu Rozmów Niedokończonych. Pierwsza część około 21.40 i druga po północy.

Szanowne Radio Maryja.
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Ale szajba…
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Jakieś 5 lat temu zostałem poproszony przez starszą babcię, żebym ustawił jej odbior telewizji trwam. Oczywiście

spelnilem jej prośbę. Po kilku dniach dowiedziałem się że babcia kopła w kalendarz. 

Więc sami widzicie jaki wpływ miała TV trwam na starsza babcię. 

Jak zobaczyła w kineskopie Żyda jp2 to normalnie gębą zaczęła się jej cieszyć.
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Stycznik było jej ustawić TV Playboy Hefnera to by do dzisiaj żyła a tak kopła w kalendarz i dałeś zarobić

plebanowi bo to wiesz pogrzeb , modlitwa 

a pleban zaciera ręce . Powinien ci zapłacić prowizje od tego pomagania i ustawiania TV Trwam .
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Siedziba Rothschilda w Moskwie znajduje się zaledwie 4 przecznice od Kremla .. !!

Biuro w Moskwie 

4, bld. 2, aleja Romanowa 

125009 Moskwa 

Rosja

Grupa Rothschild zamierza w tym roku podjąć zatrudnianie nowych pracowników do operacji na rosyjskim rynku. 

Giovanni Salvetti, szef operacji Rotszylda w Rosji i Wspólnocie Niepodległych Państw (CIS), powiedział w ubiegłym roku,

że wierzy, że firma może dobrze doradzać w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, zamiany aktywów i sprzedaży w trudnej

sytuacji – wszystkie te działania mogą przynieść poprawę w czasie trudności gospodarczych.

Firma Rothschild Global Advisory od ponad dekady jest obecna na terenie Rosji. Nasz moskiewski zespół oferuje

lokalnym klientom pełen zakres naszych usług doradczych i dogłębnie rozumie dynamikę lokalną i regionalną, i … 

… nieporównywalnie wysoki poziom i – DOSTĘP DO RZĄDU – wspierany przez ……. naszych doradców. 
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Szerszy zasięg regionalny jest wspierany przez długoletnie partnerstwo na Ukrainie. To głębokie doświadczenie rynków

rosyjskich zaowocowało i jest wspierane przez nasze doświadczenie w doradzaniu w wielu największych, najbardziej

złożonych i precedensowych transakcjach w kraju. 

Biuro w Moskwie 

4, bld. 2, aleja Romanowa 

125009 Moskwa 

Rosja 

Skontaktuj się z Giovanni Salvetti 

https://www.rothschild.com/en/russia-and-thecis/
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Lepiej jest robić mniej razem, niż robić więcej samotnie. W 2017 r. Amerykańska Izba Handlowa w Rosji nadal aktywnie

rozwijała partnerstwa ze stowarzyszeniami przemysłowymi, izbami handlowymi i organizacjami międzynarodowymi.

AmCham Rosja zainwestowała wiele wysiłków we współpracę z takimi międzynarodowymi stowarzyszeniami

biznesowymi, jak Stowarzyszenie Europejskich Przedsiębiorców (AEB), Kanadyjskie Stowarzyszenie Biznesu Eurazja

Rosja (CERBA), CCI Francja Russie (CCIFR), Izba Przemysłowo-Handlowa Federacji Rosyjskiej (TPP) RF), Deutsch-

Russische Auslandshandelskammer (AHK), fińsko-rosyjska Izba Handlowa, Russo-Brytyjska Izba Handlowa (RBCC),

Rada Biznesu USA-Rosja i inne. 

Prezydent AmCham Alexis Rodzianko jest jednym z liderów Międzynarodowej Rady Współpracy i Inwestycji RSPP, a

nasze partnerstwo z RSPP w ogóle jest jednym z najlepszych przykładów skutecznej współpracy stowarzyszeń

przedsiębiorców. Nasz wspólnie prowadzony okrągły stół – Dialog Biznesowy USA – Rosja – odbywa się co roku w

ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego St.Petersburg. W tym roku rosyjski prezydent Władimir Putin

uczestniczył w naszym wspólnym okrągłym stole. 

W dniach 11-13 października prezydent Rodzianko i Natalia Schneider (wiceprezes GR w AmCham Rosja) wzięli udział w

konferencji „Najlepsze praktyki w AmChams in Europe” w Dublinie w Irlandii. 

23 listopada Alexis Rodzianko podpisał memorandum o współpracy między AmCham Russia a Association of Industrial

Parks. Memorandum określa kroki mające na celu rozwój współpracy między organizacjami, prowadzenie wspólnych

wydarzeń i misji regionalnych oraz współpracę w kwestiach biznesowych, w tym lokalizacji produkcji.

Główne wydarzenia

Aby propagować interesy firm członkowskich AmCham i promować budowanie relacji, nadal przeprowadzamy szeroką

gamę spotkań biznesowych, w tym konferencje, briefingi, sesje komisji i spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami

rządu rosyjskiego i amerykańskiego. 

https://www.amcham.ru/eng/quarter_report/21122017
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10 lutego br. doszło do największego starcia pomiędzy Syrią i Izraelem od czasów Wojny Libańskiej w czerwcu 1982. 

http://mysl-polska.pl/1486
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więzień nie stawił się w sądzie 

https://pl.sputniknews.com/polska/201803027470626-Polska-Mateusz-Piskorski-sad-ABW-pobicie/
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Zaczęło mnie zastanawiać , po wysłuchaniu mlodej dziewczyny ze Szwajcarii, to że w Rosji są tylko dwie klasy , tj.

proletariusze i oligarchowie , że brak jest średniej klasy , która tak de fakto jest tą która daje rozwój i dzięki temu

posiadacze środków produkcji muszą się liczyć z opinią ludzi . Lecz w wypadku jej braku , jest rynek oligarchów , i to

dlatego oni jeszcze się trzymają Rosji ( ci oligarchowie) – bo dla nich jest to byt niezagrożony . Rotszyldowie rządzą i

Polską i Rosją i wieloma jeszcze , a Nasza nadzieja jest w tym że między nimi są ciągle zgrzyty co do wizji przyszłości .
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Blog wolny od atlantyzmu i syjonizmu https://raczynskipiotr.blogspot.com/
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Ojciec mial czterch synow juz dojrzewali na kawalerow wiec martwil sie o ich los =gleboko mylslal az przyszdl mu sen

ktory go bardzo poruszyl slyszal glos = dwaj mlodsi synowie to prawi porzadni ludzie – zas dwuch starszych to masowi

zadni krwi mordercy musza zabijac i zaczna to robic bo ?? za pieniadze ich slaba natura popchnie do zlych czynow -Aby

sie spelnilo jednego poslal do USA a drugiego do Izraela ==tam takich potrzebuja na dzis praca od zaraz A wiec tepaki

prostaki =wyjazd do Izraela wyjazd -wiza do usa pastuchow krow ===wiaze sie z tym ze tam was -wasze dzieci zmusza do

napadania -mordowania i zabijania- bombardowania cywili….
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Polacy zostali tak doszczetnie medialnie obrzezani na mozgu!! ze ,gdyby polskie Miasta i Wioski zostaly zbombardowane

w dywanowych nalotach jak w Jugoslawi ? to , Ci co by przezyli te Naloty ? ,kaleki i niedobitki ? z chrystusem na ustach:) i

widlami w rekach , pognali by na „ruskich i palestynczykow” 
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BY RZECZPOSPOLITAPOLSKA | 17 LUTEGO 2020 · 16:27

Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez
skrupułów cz.2

Kanadyjska spółka przejmuje olbrzymie złoża miedzi i srebra w Polsce – kolaborujące z żydowsko-

anglosaskim okupantem, syjonistyczne władze IIIŻydo-RP/Polin pozbawiają Polaków majątku

narodowego. – D.Kosiur

Kanadyjska spółka Miedzi Copper Corporation, a dokładnie należąca do niej Zielona Góra Copper, odkryła

pod Nową Solą olbrzymie złoża miedzi i srebra. Nowe złoża oficjalnie zostały zatwierdzone w dokumentacji

geologicznej przez ministra klimatu.

Pytanie tylko, kto na tym zyska?

Nowe złoża miedzi i srebra

W 2019 roku media obiegła wiadomość o odkryciu przez spółkę kanadyjskiej firmy Miedzi Copper Corporation złóż miedzi i

srebra pod Nową Solą w woj. lubuskim, dokładnie na terenie gmin Kolsko, Nowa Sól i Siedlisko, w powiecie nowosolskim,

gminy Sława w powiecie wschowskim oraz gminy Bojadła w powiecie zielonogórskim.

Wówczas szacowano, że złoża zawierają ponad 10 mln ton miedzi i kilkadziesiąt tysięcy ton srebra.

Dziś już oficjalnie wiadomo, że zatwierdzone w dokumentacji geologicznej przez ministra klimatu na poziomie C2 zasoby

złoża, szacowane są na 848 milionów ton rudy miedzi i srebra, 11 milionów ton miedzi oraz 36 tysięcy ton srebra.

Jest to tym samym pierwsze, od ponad 40 lat, całkowicie nowo odkryte złoże w Polsce.

Polskie złoża w kanadyjskich rękach?!

Pytanie teraz, kto zyska na nowoodkrytych złożach, bo sprawa jest kontrowersyjna, gdyż od dawna wiadomo, że polskie złoża

miedzi i srebra znajdują się na celowniku zagranicznych korporacji wydobywczych, głównie tych z USA i Kanady.
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Spółki kanadyjskiej firmy Miedzi Copper Corporation najprężniej działają na terenach Polski, wykupują koncesje, robią

próbne odwierty i planują budowę nowych kopalń.

Dużą przeszkodą dla kanadyjskiej firmy dla wcześniejszego uruchomienia kopalni były oczywiście sprawy związane z

koncesją oraz obowiązujący podatek od wydobycia niektórych kopalin.

KGHM (długoletni monopolista na polskim rynku) przekazuje rocznie z jego tytułu ok. 1,5 mld zł do budżetu państwa.

Zagraniczni inwestorzy mieli nawet pomysł (i nadal w nim trwają), że polski rząd powinien ów podatek znieść.

Rząd i tak już częściowo wyszedł inwestorom naprzeciw, obniżając go o 15 proc., co już o kilkaset milionów złotych uszczupli

przychody budżetowe, ale dla nich to nadal za mało.

Inwestorzy z USA i Kanady twierdzą, że to właśnie ten podatek wielokrotnie zablokował działania amerykańskich firm

wydobywczych, które chciały wejść na nasz rynek. 

Dlatego ich zdaniem Polska powinna wdrożyć tradycyjny system, w którym podatki zaczyna się płacić dopiero po odzyskaniu

poniesionych kosztów i osiągnięciu zysków.

Tak naprawdę chodzi im o to, by mieli wolny dostęp do naszych kopalin, a Polska stała się następną kolonią surowcową

międzynarodowych koncernów.

Inwestycja grzechu warta

Do tej pory w projekt poszukiwań miedzi i srebra w obszarze monokliny przedsudeckiej kanadyjska firma zainwestowała 360

mln złotych.

Okazuje się jednak, że podatek jest jej niestraszny, bo mimo wszystko teraz chce przystąpić do budowy kompleksu

wydobywczego w woj. lubuskim, którego koszt oszacowano na 13-15 mld złotych.

Pokusa dostępu do polskich złóż i zysku widać jest silniejsza niż poniesione koszty.

Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczego wiązać się ma z utworzeniem 8,6 tys. miejsc pracy i ponoć przyniesie ok.

1,3 mld złotych rocznie do budżetu państwa polskiego, o ile oczywiście w „międzyczasie” ktoś, czegoś nie zmieni lub nie

zniesie…

Pozostaje tylko pytanie, dlaczego to nie Polska inwestuje w wydobycie POLSKICH złóż, tylko godzi się na jawne okradanie z

zasobów?!

za: https://www.odkrywamyzakryte.com

____________________________

W kwestiach istotnych dla Polski i Polaków nie ma w sejmie

IIIRP podziału na władzę i opozycję, jest solidarne

porozumienie ponad podziałami, liczy się wyłącznie interes

żydowsko-anglosaskiego okupanta – interes światowego

syjonizmu.

23 responses to “Rządzą nami syjonistyczni bandyci
bez skrupułów cz.2”
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rzeczpospolitapolska
17 lutego 2020 o 16:38

Idzie Grześ przez sejm – z dziurawym workiem po zaufaniu – 

Konkludując – dla mnie worek – a był to worek zaufania społecznego, w tym mojego – z którym wkroczył pan Braun i

Konfederacja – okazał się dziurawy. A teraz jest pusty – i pan Braun może się w niego sam spakować, albo na nim –

powiesić. Mnie już to bez różnicy. Mojego zaufania ani on, ani reszta menażerii zwanej Konfederacją – już nie odzyska. 

https://att.neon24.pl/post/153172,idzie-grzes-przez-sejm-z-dziurawym-workiem-po-zaufaniu 

______________________________

Bardzo wolno, ale zaczynają się niektórym otwierać oczy na syjonistyczne polityczne szambo IIIŻydo-RP/Polin + żydo-

katolicki Kościół. Mogę do tego jedynie dodać: a nie mówiłem …



OdpowiedzPolubienie

rzeczpospolitapolska
17 lutego 2020 o 16:45

A tu wypowiedź dzielnego narodowca, teraz Konfederata razem z G.Braunem i innymi patriotami – patriotami narodu

wybranego, który nie zgadza się na Just 447, ale na wyprzedaż zasobów naturalnych już tak:



OdpowiedzPolubienie

Klemens
17 lutego 2020 o 18:17

Duch Meira Bosaka unosi się nad Konfederacją. Ja się tylko dziwię że są na tym forum ludzie którzy promują jeszcze

bezpieczniackie media trzech macew (MN).



OdpowiedzPolubienie
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rzeczpospolitapolska
18 lutego 2020 o 15:01

J.Kaczyński, gdy mówi, jest patriotą – ale tylko wtedy.



OdpowiedzPolubienie

Jonas
17 lutego 2020 o 18:54

To wybrano nie Polaków niePolacy? 

O co chodzi ? Kandydatów patriow wybierać zakazuje globalizacja masoni Mossad KGB SB Stasi vatykan a więc trzeba im

służyć .

Najpierw Sie zaprasza pomaga a potem bije i narzeka tak jest od Sprowadzenia krzyżaków vatykanu Szwedów, Wiedeń co

dał? Zgoda na rozbiory kolaboracja sługusy wielu bożkom teraz z Ukrainy Sie sprowadza a banderowcom stawiają

pomniki. To Trump już nie sprzedaje broni.

Mur budować Polsku jaki Chiny mają. Neutralna Polskę ogłosić i ONZ wojsko tzn Chełmy tylko Ami zmienić. 

Nie ma Sie maszyn do wydobycia gazu łupkowego produkcji próżniowych pociągów to została łopata i kilof na kopanie

służy ale tubek już potrzebny kombajn? 

A G5 załatwi nic tylko problemy zdrowotne dojdą gorzej jak wirusy. Czy pan Premier pytał o zgodę Naród? Bo Izrael i

Belgia Sie nie zgodzili i spytać ich trudno dlaczego?

To który zaborca najgorszy? KS Natanek wie, tylko wielu najgorszego ukrytego zaborcę nie krytykują. Znowu Polska karta

toczy sie gra. 

Jonas ostrzega czas nawracania sie kończy



OdpowiedzPolubienie

Klemens
17 lutego 2020 o 19:18
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HEJ SŁAWIANY



OdpowiedzPolubienie

nina
17 lutego 2020 o 21:13

———— JUŻ CZAS ! zwłaszcza , że , prawda odkrywa się . 

 

http://ninanonimowa.neon24.pl/post/135321,problem-jest-i-to-wielki



OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

Klemens
18 lutego 2020 o 00:30

Nino twoje klimaty

https://pl-pl.facebook.com/niebocentryzm/
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Polubienie

krotko
17 lutego 2020 o 19:34

Kto Polakami rzadzi, wiemy od lat ale jak scierwo pogonioc, zaden samozwanczy prezio jeszcze nie powiedtzial.



OdpowiedzPolubienie

Kojak
17 lutego 2020 o 19:42

Tych zydohitlerowcow tylko jaaks hunta wojskowa powinna obalic ! Pozniej postawic zarzuty sabotazu i zwyczajnie

powiesic ! Najlepiej publicznie na stadionie !



OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

Pingback: Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów cz.2 — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ – komp13

nina
17 lutego 2020 o 22:06

link z rozmową Pana Zagozdy proszę zapodać na Neon24.



OdpowiedzPolubienie

Klemens
17 lutego 2020 o 23:35

Kłamstwa judeokatolickiego wroga Polski
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OdpowiedzPolubienie

nina
18 lutego 2020 o 06:49

—————— ZŁO MA NAS SIĘ BAĆ !!!!! 
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rzeczpospolitapolska
18 lutego 2020 o 11:35
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Polak Słowianin
18 lutego 2020 o 18:19

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/02/17/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-2/?like_comment=181109&_wpnonce=e02a5dbc86
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/02/17/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-2/?replytocom=181109#respond
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/02/17/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-2/?like_comment=181114&_wpnonce=b1fe4815ec
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/02/17/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-2/?replytocom=181114#respond
http://gravatar.com/rzeczpospolitapolska
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/02/17/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-2/?like_comment=181118&_wpnonce=9508a92327
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/02/17/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-2/?replytocom=181118#respond
http://gravatar.com/didzejdomin


19.03.2022, 14:24 Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów cz.2 | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/02/17/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-2/ 8/9

Natrafiłem na pewne „niewygodne” informacje dla kręgu NISS, zwłaszcza jeżeli chodzi o Wojciecha Dobrzyńskiego oraz

Mateusza Jarosiewicza. Druga część także na tymże kanale 



OdpowiedzPolubienie

nina
18 lutego 2020 o 20:58

————– no i ??? nie ciekawie się zrobiło . 

Tobiasz na tle św. obrazków ……. poczułam się jak w pułapce . 



OdpowiedzPolubienie

kuntakinte
18 lutego 2020 o 22:30

KLAMSTWA JAROSLAWA KACZYNSKIEGO 
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Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich

komentarzach są przetwarzane.



OdpowiedzPolubienie

maniek II
19 lutego 2020 o 13:03

…kiedys juz mowilem cos na ten temat ale zbanowaliscie mnie…za uzywanie „wulgaryzmow”…:))… 

https://bacologia.wordpress.com/2019/10/24/czy-polska-odzyska-niepodleglosc/ 

pewnie i ten nie przejdzie – ale mam to w dupie!!
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WIERNI POLSCE

SUWERENNEJ

BY RZECZPOSPOLITAPOLSKA | 5 LISTOPADA 2020 · 20:04

Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez
skrupułów cz.3

Reżim IIIŻydo-RP/Polin będzie bronił fałszywej pandemii jak Częstochowy.

 

I nie ma się co dziwić, wszak reżim kieruje się syjonistyczną retoryką jaka już oficjalnie pojawiała się w powszechnych żydo-

mediach w 2011r. Poniższe stwierdzenie wypowiedział publicznie, w żydowskiej rozgłośni Tok FM niejaki M.Lizut, żydowski

żurnalista:

„Wolno zabijać w obronie własnych zdobyczy i interesów” .

 

Dzisiejsi demokraci przyszłej IIIŻydo-RP/Polin zaczynali w 1989r. w Magdalence tak:

A tak kontynuują swoją misję dzisiaj:

https://wiernipolsce1.wordpress.com/
https://wiernipolsce1.wordpress.com/author/rzeczpospolitapolska/
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/11/05/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-3/
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Zatem nie zaskakuje takie a nie inne wykorzystanie służb siłowych do obrony fałszywej pandemii narzuconej światu przez

światowy syjonizm budujący NWO również przy wsparciu żydo-katolickiego Kościoła. Okazuje się także – niejako przy okazji,

że reżim IIIŻydo-RP/Polin nie jest już tylko reżimem syjonistycznym, jest reżimem syjono-faszystowskim.

 

 

Warto porównać bardzo powściągliwe zachowanie policji podczas protestów proaborcyjnych zorganizowanych przez

środowiska żydowskie z tym, co ujawnia powyższy film na pokojowej manifestacji antycovid.

Tu dwa filmy zablokowane przez prewencyjną cenzurę YT (kliknij w obrazek pod linkiem):

https://www.icloud.com/photos/#03DQZRUY8j8qzGjPcfDJMtj5A

Refleksja jest smutna, ponieważ 30 lat żydowskiego, syjonistycznego reżimu, 30 lat rozkradania i niszczenia majątku

produkcyjnego, banków, rolnictwa, handlu, ochrony zdrowia, demografii, kultury, oświaty, etc., nie nauczyło Polaków, że

najwyższy czas zacząć się organizować i podjąć trud likwidacji żydowskiego reżimu i żydowskiego kapitalizmu popieranych

przez żydo-katolicki Kościół negujący socjalne funkcje państwa na rzecz chrześcijańskiego miłosierdzia (encyklika św. JPII

„Centesimus annus”).

Dariusz Kosiur

PS

https://www.icloud.com/photos/#03DQZRUY8j8qzGjPcfDJMtj5A
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Dzisiaj, 6.11.2020r., żydowskie władze stolicy nie dały pozwolenia na Marsz Niepodległości w dniu 11

listopada.

„W związku z negatywną opinią sanepidu, nie wyrażam zgody na organizację 11 listopada zgłoszonego

Marszu Niepodległości” – napisał na Twitterze prezydent Warszawy, R.Trzaskowski.

W związku z negatywną opinią Sanepidu, nie wyrażam zgody na organizację #11listopada zgłoszonego Marszu

Niepodległości. Opinia inspekcji sanitarnej, o którą również wystąpił wojewoda, wskazuje na trudną sytuację epidemiczną

#koronawirus, szczególnie w @warszawa i całym Mazowszu. pic.twitter.com/VR1X7AmCjt

— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 6, 2020

 

Jednak organizowane przez środowiska żydowskie proaborcyjne protesty tzw. Strajku Kobiet będą mogły

się odbywać bez zakłóceń i pod ochroną policji. Żurnaliści żydowskiej medialnej gadzinówka Tok FM oczekują

intensyfikacji tych protestów. Może nie wszyscy zdążyli się zorientować, że protesty te są wspólną inicjatywą

rządzących PiS-dzielców i opozycyjnych PO-paprańców i że celem zasadniczym tych protestów było

zagłuszenie narastających w całym kraju manifestacji przeciw syjonistycznej propagandzie fałszywej

pandemii i niebezpiecznych konsekwencji jej zwalczania przez żydowski reżim IIIRP – konsekwencji zdrowotnych i

gospodarczych dla polskiego społeczeństwa. Cel ten został osiągnięty.

___________________________________________

Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów cz.1

Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów cz.2

___________________________________________
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bez skrupułów cz.3”
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5 listopada 2020 o 20:20
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——— Wojna . 



OdpowiedzPolubienie

paziem
7 listopada 2020 o 00:12

Byłbym ostrożny z rozpowszechnianiem takich niepotwierdzonych informacji.

W związku z dużym prawdopodobieństwem chaosu wewnętrnego w USA w związku z walką ” izolacjonistów” )

Trump) z „globalistami” (Biden) wszystko jest możliwe. Uwikłanie się światowego żandarma (USA) na usługach

syjonistycznej mafii w konflikt wewnętrzny stwarza okazję do różnych ruchów w regionach newralgicznych ( Europa

Śr.-Wsch., Bliski Wschód, Kaukaz i Azja Środkowa, Daleki Wschód-Hongkong).

Faktem jest także polityczne inspirowanie i finansowe duże wsparcie ( 1,5 mld euro lub funtów, to jeszcze ustalę ?) ze

strony Wlk.Brytanii dla Turcji, którą brytyjczycy popychają do konfrontacji z Rosją. Stąd popieranie przez

Wlk.Brytanię koncepcji Wielkiego Turanu (Turcja, część Bliskiego Wschodu, basen M.Czarnego, Azerbejdżan,

Kirgizja, a nawet Kazachstan i…Mongolia)

Z tego co pewne, to fakt, że 27.10.2020 r. odbyło się posiedzenia kolegium ministrów obrony Białorusi i Rosji (

patrz.:https://belarus24.by/news/politics/minoborony-rossii-i-belarusi-proveli-sovmestnoe-zasedanie/

,https://rg.ru/2020/10/28/eksperty-obsudili-ucheniia-zapad-2021.html), którego m.in. efektem jest decyzja o

przeprowadzeniu na terenie Białorusi wspólnych ćwiczeń Zapad – 2021 (Zachód-2021 )



OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

jasiek z toronto
8 listopada 2020 o 15:47

Wlasnie w chwili obecnej „bezkrolewie” prezydenckie w USA (zydzi w USA) zdjeli „parasol bezpieczenstwa” dla

„knesejmitow” i teraz jest okazja do przejecia wladzy przez „Tymczasowy Rzad Komisaryczny” na okres 90 dni. 

======================== 

jasiek z toronto
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http://polskawalczaca.com 

jasiek80@outlook.com


Polubienie

andrzej
6 listopada 2020 o 00:21

Kiedy hucpa wyborcza w USraju zaczyna się rozkręcać na dobre, jako teatr dla naiwnych, zidiociałych gojów … Izrael

przystępuje do dalszej dewastacji dorobku Palestyńczyków.

Izraelskie wojsko burzy palestyńskie domy.

Izraelskie buldożery wojskowe zburzyły we wtorek 11 domów w północno-wschodniej części okupowanego Zachodniego

Brzegu z powodu „braku pozwoleń na budowę”.

W pierwszej połowie 2020 roku, Izrael zburzył 313 palestyńskich domów na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej

Jerozolimie, podała palestyńska Komisja ds. Kolonizacji i Oporu Przy Murze. Komisja ujawniła, że 64 procent wyburzeń

miało miejsce we Wschodniej Jerozolimie, Nablusie i Hebronie.

Więcej na:

https://www.goniec.net/2020/11/04/izraelskie-wojsko-burzy-palestynskie-domy/

Nóż sam się w kieszeni otwiera … .



OdpowiedzPolubienie

Edward.
6 listopada 2020 o 06:16
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Lekarze juz nie zasluguja na okreslenie prostytutka czy qurwa……………..



OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

andrzej
6 listopada 2020 o 11:54

Z tego są tylko dwa wyjścia: 

Pierwsze to powtórka na naszej ziemi sytuacji z terytorium Palestyny, czyli okupacja z krwawo rozbijanymi lokalnie

buntami aż do skończenia narodu polskiego. 

Drugie to niezwłoczne oddolne organizowanie się, przejście do podziemia i zmasowany fizyczny opór. 

Polacy niech sobie wybierają, póki jeszcze mają jakieś szanse powodzenia, bo im dłużej będą zwlekać, to tym gorzej

dla nich. 

Chodzenie po ulicach i darcie mordy lub biadolenie przy komputerze, to można o kant dupy potłuc.



OdpowiedzPolubienie

Piskorz
7 listopada 2020 o 00:07

przejście do podziemia i ” NA TO WSZYSTKO KASY POTRZEBA..!


Polubienie

Kojak
6 listopada 2020 o 08:10

To nie sa syjonistyczni bandyci ! To sa syjonistyczni zbrodniarze ! W Polsce istnieja szwadrony smireci zloznne z

zawodowych syjonistycznych mordercow wywodzacych sie z ich sluzb specjalnych ! Symbolem zydowskich mordow jest

zamordownie przez nich Sp. Andrzeja Leppera ! Tylko czlowiek z uszkodzonym mozgiem moze wierzyc w

zydohitlerowska propagande ze Sp Lepper sie powiesil ! To z samo dotyczy zamordowania przez zydowskich zbrodniarzy
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gen Petelickiego tez rzekomo popelnil sambojstwo wedlug propagandy zwyrodniaych zydowskich pismakow Takch

smierci od ktorych smeirdzi mordem bylo co najmneij 100 ! ! ! Syjonistyczni kryminalisci i bandyci z tzw prokuratur

kazdy mord z predekoscia dzwieku tuszuja



OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

Bili de kid
6 listopada 2020 o 08:41

Trochę obok tematu, program na kanale Żyda Sołowiowa, prowadzi jakiś inny Żyd. Całość poświęcona Polsce, jeden z

gości to Mateusz Piskorski.

Warto posłuchać, żeby przekonać się jak rosyjskojęzyczni Żydzi ustawiają tam narracje wobec Polski.



OdpowiedzPolubienie

paziem
6 listopada 2020 o 11:09

To jest ulubiony styl publicystycznych programóm Sołowiowa. Straszyć „polskim imperializmem” i polskim

nacjonalizmem i zamilczać wpływ czynnika żydowskiego na relacje polityczne w Europie post radzieckiej. Żydzi nie

tylko chcą skłócić narody słowiańskie, ale w panice chcą odwrócić od siebie gniew Słowian z powodu grabieży państw

słowiańskich i niszczenia narodów słowiańskich przez pasożytującą żydowską oligarchię.



OdpowiedzPolubione przez 2 ludzi

Pimpuś
6 listopada 2020 o 10:11

Ludzie przestańcie popychać pierdoły o dążeniu jakiś tam środowisk do założenia NWO !!!!!!!! bo wpisujecie się w poczet

UŻYTECZNYCH IDIOTÓW !!!! NWO istnieje od kilku tysięcy lat i Nasze życie zależy od grupy tych istot czy się Wam to

podoba czy nie. Pierwszy lepszy przykład z brzegu to upadek Słowiańszczyzny na rzecz kościoła Rzymskokatolickiego,
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następny upadek Bizancjum na rzecz islamu następny podbicie i mordy ludności w Ameryce północnej i południowej

następny doprowadzenie do I wojny światowej i II wojny światowej i tak dalej i tak dalej przykładów można mnożyć bez

liku na które NIE MA WYTŁUMACZENIA DLACZEGO DO TYCH TRAGICZNYCH ZDARZEŃ DOSZŁO ! Stworzenie

NWO w strukturze o jakiej PIERDOLICIE w swoich mdłych inteligenckich pogawędkach i bredzeniach doprowadziło by

do uświadomienia sobie CAŁEJ RASY ludzkiej, że są NIEWOLNIKAMI i skierowaniu całej swojej nienawiści do

ciemiężycieli i próby wyzwolenia się z pod tego jarzma. Do TOTALNEJ WOJNY BOGÓW Z LUDŹMI !!!!!! które to wojny

już miały miejsce na ziemi i których Ci co Nas ciemiężą nie życzą sobie. NWO istnieje i nie jest z pewnością na etapie

podbijania i podporządkowywania sobie jakiś tam regionów świata !!!!!!!!!! NWO jest i doskonale funkcjonuje !



OdpowiedzPolubienie

Kojak
6 listopada 2020 o 11:48

PIMPUS ! SLUCHAJ JASNIE OSWIECONY ! PRZYPOMINASZ GROZNEGO SZALENCA Z BRZYTWA .!



OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

Pimpuś
6 listopada 2020 o 23:42

To nie ja to otaczająca Nas rzeczywistość ! Otwórzcie OCZY !!!!!


Polubienie

Piskorz
7 listopada 2020 o 00:15

B. dużo prawdy jest w tym, co pisze Pimpuś.!! Przykłady są dobrze dobrane..i tak się to ciągnie przez wieki!



OdpowiedzPolubienie

Jonas
6 listopada 2020 o 11:01

Apokalipsa lub się poddać szatanowi i tak wielu mu służy. 

Sami winni a szuka się innych winnych. Mało zdrad Judaszy Targowicy donosicieli faryzeuszy, po Szwedów krzyżaków

prusaków kolaboranci dla obcych korzyść dająca a to się bijemy klocimy w wolności, a jak się pojawia wróg, nie wiedzą co

robić. A brat brata wiąże i wrzuca do Wisły, gdzie tacy sa ,albo Stanisław Poniatowski sprzedaje duży kraj i znika Polska z

mapy bez wystrzału?; Gdzie byli prymas, wojskowi, dopiero Kościuszko 

Zadziałał i walczył o wolność Ameryki a dziś to się rozpada. 

Odwróć sie tyłem do zła, nawróc rodzinę . 

Jonas



OdpowiedzPolubienie
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kfakfa
6 listopada 2020 o 14:42

To są „zakupy” PIS-a i Ministerstwa Finansów 3-erpe z prywatnego żydo-banku FED – zakupy papierów nominowane w

dolarach usa za okres od lipca 2019 do lipca 2020.W sumie ponad 480 000 000 000 usd.

Prócz tej operacji wyżej ,MF wykonywało machinacje w od maja 2016 do maja 2017 na podobną kwotę 500 mld usd.

Poniżej zestawienie i link do strony FED.

MAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES 

(in billions of dollars) 

HOLDINGS 1/ AT END OF PERIOD 

Poland

lipiec 2019 42.5 mld usd 

39.7 mld usd 

38.0 mld usd 

34.4 mld usd 

35.6 mld usd 

38.8 mld usd 

37.7 mld usd 

38.8 mld usd 

38.5 mld usd 

35.7 mld usd 

36.8 mld usd 

38.8 mld usd 

lipiec 2020 28.8 mld usd 

Razem: 480 000 100 000 usd-480.1 mld usd

https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt



OdpowiedzPolubienie

rzeczpospolitapolska
6 listopada 2020 o 15:04

Pandemiczne jaja jak berety – IIIŻydo-RP/Polin to cyrk na coraz wyższym poziomie

Tegoroczny maturzysta, Michał Rogalski, stworzył bazę danych o ilości zachorowań na covid-19 w IIIŻydo-RP/Polin –

rządzące łajzy nawet nie pomyślały o stworzeniu takiej bazy danych dla uwiarygodnienia swojej

fałszywej pandemii.  

Dziewiętnastoletni Rogalski udostępnia te dane na Twitterze. „Naukowcy” Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie

informacji dziewiętnastolatka opracowali prognozy pokazujące jak może rosnąć fala zachorowań w wyniku trwających

protestów. 

I z takich danych korzysta premier IIIŻydo-RP/Polin oraz Min.Zdrowia. 

 

https://slib.pl/jak-maturzysta-wyrecza-caly-sanepid/ 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/97792,-Kwarantanna-narodowa-ma-nas-zmylic-To-bedzie-pelen-lockdown
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OdpowiedzPolubienie

rzeczpospolitapolska
6 listopada 2020 o 15:08

Rząd walczy z epidemią w oparciu o dane 19-latka z Łodzi. Michał Rogalski zaczął zbierać je…

https://t.co/X8mr4HyZv8

— 𝔓𝔦𝔬𝔱𝔯 𝔇𝔶𝔟𝔦𝔢𝔠 (@pidybi) November 6, 2020



OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

andrzej
6 listopada 2020 o 17:37



OdpowiedzPolubienie

andrzej
6 listopada 2020 o 17:44

Lewacka pizda Nadia Oleszczuk z Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet próbowała w wakacje spróbować czegoś

nowego i trochę popracować. Wytrzymała – jeden dzień w restauracji wegańskiej. Praca była za ciężka. Lepiej robić

„rewolucje” i dorwać się do pieniędzy podatników.



OdpowiedzPolubienie

andrzej
6 listopada 2020 o 19:14
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Panie Dariuszu … .

Dzisiaj świadome Polki powinny być, jak pani Edyta Górniak lub ta artystka na poniższym wideo:

Nathalie Cardone – Hasta siempre (Official Video HD)



OdpowiedzPolubienie

markglogg
6 listopada 2020 o 18:08

Ciekawostka.

Poniżej mamy PRZYKŁAD JAK MASOWE DEMONSTRACJE I ROZRUCHY związane z (Rządową) akcją

BLACK LIVES MATTER (BLM) doprowadziły, w dwa tygodnie po pierwszych takich masowych

wystąpieniach 30 maja br., do WYRAŹNEGO WZROSTU ZAKAŻEŃ Sars-Cov-2 w USA. Wzrostu, który

trwał do zakończenia najbardziej masowych tych wystąpień, gdzieś w połowie lipca br.

(Cały ten, oparty na TYSIĄCACH RAPORTÓW, grafik Amerykanie wzięli oczywiście „z głowy”)



OdpowiedzPolubienie
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paziem
7 listopada 2020 o 01:24

Akcja promocyjna konfederacyjnych pajaców:



OdpowiedzPolubienie

Bili de kid
7 listopada 2020 o 04:21

Morawiecki, 5 minuta 20 sekunda : „(…)Jeżeli rzeczywiście dojdzie do wygaszenia protestów społecznych.. (…)”

Czyli jedni protesty prowokują a inni je tłumią. Teraz pytanie, czy to sa grupy reprezentujące różne obce interesy i

wzajemnie sie zwalczają, czy przeciwnie – jest to jedna i ta sama grupa, która tylko rozgrywa napiętą sytuację w

Polsce przy pomocy m.in. konfidentów, jak np tzw Konfederacja



OdpowiedzPolubienie
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Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich

komentarzach są przetwarzane.

Lily
7 listopada 2020 o 04:32

Braun,moze tym razem wypromuje 

sie na preZYDenta „Polin”,badz 

na Europosla. 

Od kiedy TO,niejaki Braun jest 

ANTY-pisowski?. ANTY-kaczynski?. 

Braun,dobrze wie co ma nastapic, 

bo jak sie nalezy do TEGO samego towarzystwa,to sie wie.



OdpowiedzPolubienie

Edward.
7 listopada 2020 o 07:58

 

W nas jest potencjal i nas nie pokona zadna syjonistyczno-chazarska qurwa.



OdpowiedzPolubione przez 2 ludzi
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WIERNI POLSCE

SUWERENNEJ

BY RZECZPOSPOLITAPOLSKA | 25 LIPCA 2021 · 17:58

Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez
skrupułów cz.4

 

Sprawcy przestępstw, Morawiecki i Niedzielski, nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych.

_____________

18.11.2020r. Przewodniczący Partii Polska Patriotyczna, Paweł Ziemiński, złożył do Prokuratury

Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez urzędującego

premiera, M.Morawieckiego (https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/11/19/zawiadomienie-o-podejrzeniu-

popelnienia-przestepstwa-przez-m-morawieckiego/).

A oto odpowiedź wymiaru sprawiedliwości żydowskiego reżimu IIIRP:

22.12.2020 r. Prokuratura Warszawa Śródmieście

Odmawia się wszczęcia śledztwa w sprawie, na podstawie: Art. 17. § 1 pkt 8 KPK [Negatywne

przesłanki procesowe] § 1.Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 8) sprawca nie

podlega orzecznictwu polskich sądów karnych.

Stażysta  Prokuratury Rejonowej

Warszawa-Śródmieście w Warszawie

Janina Sokołowska

Pozaparlamentarna społeczna Grupa C19 złożyła przeciwko A.Niedzielskiemu pozew o

wszczęcie postępowania ws. niedopełnienia obowiązków przez ministra zdrowia. Poniżej

https://wiernipolsce1.wordpress.com/
https://wiernipolsce1.wordpress.com/author/rzeczpospolitapolska/
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odpowiedź z tej samej Prokuratury Warszawa-Śródmieście:

 

Tak w pierwszym jak i w drugim przypadku Prokuratura przyznała, że mamy do czynienia z

przestępstwem, ale:

sprawca czynów zabronionych nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych.

Tylko, czy funkcjonariusze Prokuratury zdają sobie sprawę, że prawo przewiduje kary także dla tych,

którzy przestępców ochraniają -? Chyba, że i ci ochraniający nie podlegają orzecznictwu polskich

sądów – ciekawe tylko z jakiego tytułu prawnego -?

Wedle prawa obowiązującego w reżimowej IIIRP, nie podlegają orzecznictwu polskich sądów

obywatele obcych państw posiadający immunitet konsularny. Immunitet konsularny nie chroni jednak

przestępcy w przypadku popełnienia zbrodni.
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Śmiertelne żniwa covid-19, czy śmiertelne żniwa rządzących covidowych bandytów – ?

Według informacji Ministerstwa Zdrowia: „W 2020 roku względem 2019 roku odnotowano 67 tys.

zgonów więcej”, lecz nie znajdziemy w Internecie prostej informacji o ilości zgonów, których

bezpośrednią przyczyną byłby covid-19 (? – !). Jednak na pytanie, dla ilu osób w Polsce bezpośrednią

przyczyną śmierci był covid-19, Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało: od kwietnia 2020r. do

listopada 2020r. na covid-19 zmarło w Polsce 297 osób. – „To się samo komentuje” – G.Płaczek

(https://naszkobior.pl/ksiazka/)

 

https://naszkobior.pl/ksiazka/
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Morawiecki i Niedzielski ponoszą pełną i bezpośrednią odpowiedzialność za śmierć tysięcy

Polaków, którym zablokowali dostęp do służby zdrowia. Ta odpowiedzialność spada na całe rządzące

reżimowe gremium, na prezydenta z jego urzędem, na rząd, na sejm, na senat (wyłączając nieliczne

jednostki z tzw. opozycji).

Skoro wymiar sprawiedliwości żydowskiego reżimu IIIRP działa w taki sposób, że chroni swoich

przestępców na kierowniczych stanowiskach państwa, to znaczy, że ta syjonistyczna banda ma

pełną świadomość własnych przestępstw wobec polskiego narodu i państwa czyli, że działa

świadomie i z premedytacją.

W pewnym sensie jest normalne, że bandyta planuje nie tylko przestępstwo, ale także drogę ucieczki –

stąd stwierdzenie Prokuratury, że przestępcy nie podlegają orzecznictwu polskich sądów.

Od trzydziestu lat trwa ten przestępczy proceder, ale w końcu – jak widzimy – coraz trudniej go ukryć.

I paradoksalnie covidowa zbrodnia zaprojektowana przez żydowsko-anglosaską światową finansjerę, a

realizowana łapami ich syjonistycznych wasali, obnaża zbrodnicze plany, autorów planów i

realizatorów. Istnieją zatem szanse, że zaprojektowana światowa zbrodnia redukcji ludności

doprowadzi do redukcji – do redukcji światowych zwyrodnialców i ich pomocników – u nas do

likwidacji pomagdalenkowego żydowskiego reżimu IIIRP.

Dariusz Kosiur

___________________________________________

Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów cz.1

Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów cz.2

Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów cz.3

________________________________

Dr Hałat – Dr Sośnierz! DEBATA Lekarzy ws. COVID-19 i polityki RP!?

https://www.youtube.com/watch?v=kzqQAudsEbU

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/03/02/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow/
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/02/17/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-2/
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/11/05/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-3/
https://www.youtube.com/watch?v=kzqQAudsEbU
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42 responses to “Rządzą nami syjonistyczni bandyci
bez skrupułów cz.4”

zbyszek4747
25 lipca 2021 o 18:08

Nie inaczej…



OdpowiedzPolubienie

Zbigniew Superson
25 lipca 2021 o 18:09

nie inaczej……



OdpowiedzPolubienie

rzeczpospolitapolska
25 lipca 2021 o 18:38

Skarga na odmowę udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane Prezydentowi RP w Trybie Prawa prasowego –

http://zaprasza.net/a.php?article_id=36900



OdpowiedzPolubione przez ciebie oraz 1 inna osoba

Bili de kid
25 lipca 2021 o 18:40
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Polin nie jest „reżimem żydowski”, Polin to zorganizowana grupa przestępcza działająca pod przykryciem państwa, a

wątek żydowski jest przez nią wykorzystywany dla protekcji zewnętrznej. Dla protekcji mafii większych niż Polin, z

którymi Polin robi interesy w zamian za ochronę właśnie.



OdpowiedzPolubione przez ciebie oraz 2 innych ludzi

rzeczpospolitapolska
25 lipca 2021 o 19:55

Chyba jest: 

Potwierdzenie powyższego znaleźć można w książce „Byłem marszałkiem Sejmu kontraktowego” – Mikołaj

Kozakiewicz ,1991r. – książka usunięta z biblioteki sejmowej (zawierała udokumentowanie ilości Żydów w sejmie i

przy „okrągłym stole”). 

Na stronie 131 swojej książki Kozakiewicz napisał: 

„tylko 8 osób spośród 55 uczestników [obrad „Okrągłego stołu”] było pochodzenia polskiego”.



OdpowiedzPolubione przez ciebie oraz 2 innych ludzi

Bili de kid
25 lipca 2021 o 20:58

Tak są też tam Żydzi, ale pochodzenie jest kryterium wtórnym. To po pierwsze grupa przestępcza i stawiam tezę że

większość jej członków to Polacy. „Żydowskość” jest wykorzystywana jako parawan, jako knebel pozwalającym im

na wiele o ile nie wszystko i to bezkarnie, bo w razie czego można łatwo podnieć „argument antysemityzmu”.

To nie są ideowcy/ideologowie, oni liczą pieniądze i tylko to ich interesuje.


Polubione przez ciebie oraz 1 inna osoba
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Bili de kid
27 lipca 2021 o 23:21

Oni są „żydami” tak samo jak „katolikami” czy „Polakami”, „narodowcami”, „liberałami” itd. itp… każdy patent,

każda bajdura, każda „narracja” dzięki której można kraść jest dobra.

Układy żydowskie oczywiście tez tam są, ale one by nie wystarczyły. To jest przede wszystkim – wg mnie – układ

quasi lub po prostu mafijny i tylko takie reguły i mechanizmy sa tam prawdziwe. Dintojra.


Polubienie

Bili de kid
30 lipca 2021 o 21:37

Zdjęcia z inscenizacji pt ekshumacja w Jedwabnem. Jeden koleś przebrany za rabina „bada” coś różdżką (sic!) z

druta, a drugi z kiepem w łapie coś tam rozgrzebuje patykiem.

Nikt nie wyciągnął tyle kapusty z trupów żydowskiej biedoty co ich cwani współplemieńcy zza oceanu.

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/07/25/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-4/?like_comment=204092&_wpnonce=7c2f3c5ecd
https://i.ibb.co/yPmG4f4/3586-1.jpg
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Polubienie

andrzej
25 lipca 2021 o 21:23

https://i.ibb.co/yPmG4f4/3586-1.jpg
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Gwardia Republikańska, jednostka bezpieczeństwa powołana do ochrony prezydenta Francji, JEDNOMYŚLNIE

zrezygnowała i nie będzie już ochroną prezydenta Macrona!

Masowa rezygnacja przychodzi wraz z jego dekretem prezydenckim, który wymaga od obywateli francuskich posiadania i

używania „paszportu sanitarnego” (tj. Certyfikatu szczepień) lub odmowy wstępu do sklepów, barów, a nawet ODMOWY

GŁOSOWANIA!

Obywatele wychodzą na ulice w prawie każdym większym mieście, dosłownie walcząc z policją o egzekwowanie tych

nowych dekretów prezydenckich. Środki masowego przekazu w większości IGNORUJĄ powstanie obywatelskie, nie

donosząc prawie nic, gdy kraj wybucha protestami.

Walki szybko robią się krwawe:

#BREAKING: The anti-vaccine protests in Paris have turned violent. Police are clashing with protesters. Tear gas

deployed. pic.twitter.com/Se6637t8bU

— Election Wizard (@ElectionWiz) July 24, 2021

Rząd francuski musiał walczyć o zapewnienie innego rodzaju usług ochronnych dla okrutnego dyktatora, który kradnie

francuską wolność.

Członków Gwardii, którzy zrezygnowali, zapytano, dlaczego zrezygnowali, i niemal powszechną odpowiedzią jest:

„Macron nie jest wart umierania”.

Można mieć tylko nadzieję, że Francuzi odniosą sukces w pozbyciu się tego nikczemnego tyrana w dowolny sposób, jaki

uznają za stosowny.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/07/budzet-2020-w-sejmie-marian-banas-pyta-rzad-o-224-mld-zl-a-

aresztowanie-syna-jakuba-banasia-w-dniu-nastepnym/#comment-11440



OdpowiedzPolubione przez ciebie oraz 1 inna osoba

Alek
25 lipca 2021 o 21:46

Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania nie ze względu na to że to syjoniści , tylko że na to nie pozwala Art. 156

Konstytucji. Ci którzy składają takie doniesienia liczą na tani poklask , albo są zwykłymi ignorantami . Chcę nadmienić że

nie jestem prawnikiem „Art. 156. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za

naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.”



OdpowiedzPolubienie

paziem
26 lipca 2021 o 02:42

Widać, że nie tylko nie jest pan prawnikiem, ale do tego jest pan ignorantem prawnym.

Jak pan sądzi, czy minister albo premier, prowadząc samochód i zabijając na pasach pieszego będzie sądzony przez

Trybunał Stanu, czy jednak powinien być sądzony przez sąd powszechny w świetle kodeksu karnego ?

https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Se6637t8bU
https://twitter.com/ElectionWiz/status/1418945970415542274?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/07/budzet-2020-w-sejmie-marian-banas-pyta-rzad-o-224-mld-zl-a-aresztowanie-syna-jakuba-banasia-w-dniu-nastepnym/#comment-11440
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https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/07/25/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-4/?replytocom=204036#respond
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https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/07/25/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-4/?replytocom=204037#respond
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/07/25/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-4/?like_comment=204041&_wpnonce=fc5be83583


19.03.2022, 14:49 Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów cz.4 | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/07/25/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-4/ 10/22



OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

AgnieszkaS
26 lipca 2021 o 03:31

Immunitet chroni premiera i prezydenta w czasie wykonywania ich obowiązków urzędowych: 

Dla porównania, prezydenta Stanów Zjednoczonych, w czasie sprawowania przez niego władzy, nie można sądzić

za nic. Jednak jest lista czynności, których nie wolno prezydentowi USA wykonywać. Do tych czynności należą:

prowadzenie samochodu, pójście do kina, czy otworzenie okna.


Polubienie

AgnieszkaS
26 lipca 2021 o 07:13

Głównym celem immunitetu jest ochrona godności tak wysokiego urzędu państwowego, a wykluczenie form

nękania sądowego piastującej go osoby jest usunięciem przeszkód, które miałyby bezpośredni negatywny wpływ

na wypełnianie ważnych państwowych obowiązków.


Polubienie

123456789
26 lipca 2021 o 14:16

Może i jestem ignorantem prawnym w pana mniemaniu, ale zadając mi to pytanie pokazuje pan iż ma problemy z

czytania ze zrozumieniem. Art 156 mówi wyraźnie „za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa

popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.” Wniosek z tego jest oczywisty jesli to zrobi w związku z

zajmowanym stanowiskiem to tylko Trybunał Stanu.


Polubienie

rzeczpospolitapolska
26 lipca 2021 o 14:19
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@ AgnieszkaS

Zgodnie z ustawą z 1982r. przed Trybunałem Stanu mogą zostać postawieni jedynie przedstawiciele najwyższych

władz państwowych, wymienieni w art. 198 Konstytucji. Są to:

Prezydent RP – za naruszenie Konstytucji lub ustawy, ale też za przestępstwa pospolite i skarbowe, przy czym

odpowiedzialność ta ma charakter wyłączny (prezydent może być karany tylko przez Trybunał Stanu), 

Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu wykonujący obowiązki Prezydenta RP – za naruszenie Konstytucji lub

ustawy, 

Prezes Rady Ministrów i członkowie Rady Ministrów – za naruszenie Konstytucji lub ustawy oraz za przestępstwa

związane z pełnioną przez nich funkcją, 

prezes NBP – za naruszenie Konstytucji lub ustawy, 

_______________________ 

prezes NIK – za naruszenie Konstytucji lub ustawy, 

_______________________ 

członkowie KRRiT – za naruszenie Konstytucji lub ustawy, 

kierownicy ministerstw – za naruszenie Konstytucji lub ustawy, 

Naczelny dowódca sił zbrojnych – za naruszenie Konstytucji lub ustawy, 

posłowie i senatorowie – za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na osiąganiu

korzyści majątkowych ze Skarbu Państwa oraz za naruszenie zakazu nabywania majątku ze Skarbu Państwa lub

samorządu terytorialnego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trybunał_Stanu 

_____________________

I pytanie, nie tylko do Pani: jak to się ma do aktualnej sytuacji prezesa NIK, Mariana Banasia, któremu

Prokuratura Krajowa, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, zamierza postawić kilkanaście

zarzutów? 

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-afera-mariana-banasia/fakty/news-prokuratura-bierze-na-celownik-

mariana-banasia,nId,5376230#crp_state=1

Wynika z powyższego, że jednak sprawca czynów zabronionych podlega orzecznictwu polskich sądów (?). Czy

mamy rozumieć, że podlega tylko wtedy, jeśli walka toczy w łonie reżimowej, rządzącej, grupy przestępczej?

Wydaje się, że opisane w tekście zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w/s przestępstw Morawieckiego i

Niedzielskiego winny zostać opatrzone zarzutami przez Prokuraturę Rejonową i przekazane do Prokuratury

Krajowej, a Prokurator Generalny winien wystąpić do marszałka Sejmu o zgodę na pociągnięcie ich do

odpowiedzialności, ponieważ zwykły obywatel nie ma uprawnień do sądowego pozwu przeciw władzy, którą niby

sam wybiera.


Polubione przez 1 osoba

AgnieszkaS
26 lipca 2021 o 21:07

Panie Dariuszu,

Ogólnie, pod względem prawnym, przyznaję rację osobie @Alek. Poza tym, nie jestem nawet pewna czy

jakiekolwiek przestępstwo miało miejsce. 

Skąd Pan Zimiński zna treść poufnych (jak sam określił) dokumentów? W moim odczuciu, skoro są one poufne, to

ich zawartość jest tylko znana premierowi i członkom Rady Ministrów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Stanu
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-afera-mariana-banasia/fakty/news-prokuratura-bierze-na-celownik-mariana-banasia,nId,5376230#crp_state=1
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Dodatkowo, nie podobają mi się sformułowanie „żydowscy bandyci”, „żydowski reżim”, tudzież inne. Gdyby w

Polsce rządził jakiś reżim, a nie wybrany przez społeczeństwo na sposób demokratyczny rząd, to obawiam się, że

ta strona już by dawno nie istniała, a Panowie musieliby natychmiast zaprzestać obrażania reżimu – gdyby ów

reżim oczywiście był na tyle cywilizowany aby dać Panom jeszcze jedną szansę.

Tak to widzę z mojej odległości geograficznej i kulturowej.

Pozdrawiam.


Polubienie

paziem
27 lipca 2021 o 03:06

Gdzie pani wyczytała, że ja, Paweł Ziemiński, znam treść „poufnych dokumentów” rządu, co ponoć sam

potwierdziłem ?


Polubienie

AgnieszkaS
26 lipca 2021 o 21:35

Przepraszam za błąd w poprzednim wpisie. Miało być: Skąd Pan Ziemiński…


Polubienie

AgnieszkaS
26 lipca 2021 o 22:03

„I pytanie, nie tylko do Pani: jak to się ma do aktualnej sytuacji prezesa NIK, Mariana Banasia, któremu

Prokuratura Krajowa, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, zamierza postawić kilkanaście

zarzutów?” /Dariusz Kosiur/

Wyjaśnienie znalazłam tutaj: 

„Podejmowane przez Prezesa jednoosobowo decyzje zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym nie

podlegają w zasadzie kontroli innych organów państwa. W okresie 6-letniej kadencji jest praktycznie

nieodwoływalny, co może wytwarzać u osób pełniących tę funkcję poczucie nadmiernej pewności w działaniu i

przekonanie o bezkarności za podejmowane decyzje. Taki stan prowadzić może do wykorzystywania aktualnie

silnej pozycji w państwie dla celów osobistych, a nawet do nieprzestrzegania prawa, w tym także do naruszania

przepisów prawa karnego3[…] Czy zatem immunitet przysługujący Prezesowi stanowi barierę uniemożliwiającą

ściganie go w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, czy też jest niezbędną tarczą ochronną

umożliwiającą nieskrępowane i niezależne wykonywanie przez niego funkcji szefa najważniejszej w państwie

instytucji kontrolnej? Powyższe pytania stały się bardzo aktualne w związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 18

marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw7 w której

wprowadzono jednolitą procedurę uchylania immunitetu przez Sejm, nie tylko Prezesowi NIK, ale także

Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych

Osobowych, Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej oraz posłom i senatorom.”

Click to access art_Cichosz_2017_1.pdf

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/07/25/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-4/?like_comment=204059&_wpnonce=5f5ccbd1e6
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Polubienie

AgnieszkaS
26 lipca 2021 o 22:12

Nie wiem co się dzieje ze stroną WPS. Nie miałam zamiaru wklejać całego tekstu pdf, tylko adres, a mimo

wszystko sam się wkleił. Poza tym widzę adresy i imiona innych korzystających ze strony osób, w danym

momencie logujących. Przed chwilą Andrzej. Strona nie jest bezpieczna.


Polubienie

AgnieszkaS
27 lipca 2021 o 03:48

Gdzie pani wyczytała, że ja, Paweł Ziemiński, znam treść „poufnych dokumentów” rządu, co ponoć sam

potwierdziłem ? /Paweł Ziemiński/

Tutaj, pod podanym w notce linkiem:

„Stronę polską na ww. szczycie reprezentował Pan Mateusz Morawiecki. Przed tym wydarzeniem Rada Ministrów

w konsultacjach międzyresortowych ustaliła taktykę negocjacyjną, co znalazło odzwierciedlenie w licznych

poufnych rządowych dokumentach w tym stenogramach z posiedzeń rządu. Należy zakładać, że Rada Ministrów

podjęła w tej sprawie uchwałę. Uchwała ta określała taktykę negocjacji, warunki brzegowe co zobowiązywało Pana

Mateusza Morawieckiego do przestrzegania postanowień ustalonych przez Radę Ministrów. Ze względu na tajny

status ww. uchwały oraz poufność ww. dokumentów zgłaszający nie załącza ich do pisma.” /Zawiadomienie o

podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez M.Morawieckiego/


Polubienie

paziem
27 lipca 2021 o 13:38

Z tresci mojego zawiadomienia w dalszym ciągu nie wynika, że ja znam treść poufnych dokmentow i strategię

negocjacji. Ja zakladam jedynie,że takie dokumenty w postaci stenogramów rozmow musza istniec, gdyz to jest

rada ministrów, a nie spotkanie grupy mafijnejlub rodziny Rothschildòw. Zakladam także, że profesjonaliści

przyjmują jakąs strategię negocjacyjną, co robi się nawet pr?y mniejszych projektów niz takie wielomiliardowe i

do tego o statusie państwowym. Sprawa zbadania tego czy moje zalożenia byly sluszne należą juz do właściwych

służb. A zatem pi. Agnieszko prosze o inny zestaw pytan i zaniecha ie wciagania mnie w bezplodne rozmowy.


Polubienie

rzeczpospolitapolska
27 lipca 2021 o 13:43

„Nie wiem co się dzieje ze stroną WPS. (…) Strona nie jest bezpieczna.” 

___________________________________________________________________________

@ AgnieszkaS
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Tak aktualnie funkcjonują strony WordPress. Sposób blogowania i komentowania ulega ciągłym modyfikacjom –

niestety na gorsze. WordPress jest własnością amerykańską i znajduje się na serwerze amerykańskim. A czy

strona jest bezpieczna? – Jest tak samo bezpieczna jak podobne strony znajdujące się na amerykańskich

serwerach. 

Strona miała natomiast tę zaletę, że dzielne spec. służby IIIRP brały nas za podmiot amerykański i być może do

dzisiaj nie mają dostatecznej pewności. – DK


Polubienie

rzeczpospolitapolska
27 lipca 2021 o 14:03

Dodatkowo, nie podobają mi się sformułowanie „żydowscy bandyci”, „żydowski reżim”, tudzież inne. 

________________________________

@ AgnieszkaS

Oczywiście każdy lubi to, co mu się podoba, jednakowoż świadczy to o poziomie wiedzy n/t stosunków polsko-

żydowskich, a ta chyba nie jest Pani mocną stroną. Proponuję zatem maleńki wtręt w temacie wspomnianych

stosunków, który jest wielce charakterystyczny dla sytuacji politycznej IIIRP: 

Odwołać szefa KL Auschwitz Muzeum, P.Cywińskiego –

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/06/20/odwolac-szefa-kl-auschwitz-muzeum-p-cywinskiego/


Polubione przez ciebie oraz 1 inna osoba

AgnieszkaS
27 lipca 2021 o 19:28

Ja zakladam jedynie,że takie dokumenty w postaci stenogramów rozmow musza istniec, /paziem/

Z tego wynika logiczny wniosek, że Pańskie „Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez

M.Morawieckiego” zwierało jedynie przypuszczenia i domysły, natomiast brak w nim było faktów.


Polubienie

AgnieszkaS
27 lipca 2021 o 19:50

Panie Dariuszu, 

Ja naprawdę nie wiem co się dzieje z tą stroną. Na potwierdzenie moich słów umieszczam dowód. Otóż, w moim

wpisie z 26 lipca, 03:32, AgnieszkaS jest podświetlone na niebiesko (link), a moje imię powinno być w kolorze

czarnym. Po napisaniu tego komentarza próbowałam trzykrotnie wpisać mój adres internetowy (Email), ale

zamiast mojego pojawiał się adres Pawła Ziemińskiego, który w tym samym czasie, jak się domyślam, korzystał ze

strony. W końcu miałam wrażenie, że usunęłam adres Pawła Ziemińskiego i wpisałam własny, a więc wysłałam

komentarz. Proszę zobaczyć co się stało. Proszę kliknąć na AgnieszkaS na niebiesko. Pisząc inny komentarz

widziałam wszystkie dane komentatora Andrzeja. Tym razem opuściłam stronę i wysłałam mój komentarz trochę

później.


Polubienie
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Kojak
25 lipca 2021 o 22:02

Te zdegenerowane gnoje z tej prokuratury nawet nie maja odwagi sie podpisac ! Od kiedy zdaniem tych bydlakow decyzje

,o odmowie sledztwa podejmuje stazysta ! Bezczelnosc tych gnoi juz wyrazanie przypomina hitlerowcow



OdpowiedzPolubione przez ciebie oraz 1 inna osoba

Lily
26 lipca 2021 o 10:21

TALMUDYCZNY, kodeks 

P.R.A.W.N.O – E.T.Y.CZ.N.O, 

M.O.R.A.L.N.Y.



OdpowiedzPolubienie

andrzej
26 lipca 2021 o 13:58

Rzecz o najgorszym przywódcy Rosji, czyli dorobek Borysa Jelcyna

Borys Jelcyn był obok Michaiła Gorbaczowa człowiekiem w największym stopniu bezpośrednio odpowiedzialnym za

upadek Związku Radzieckiego, a po jego rozwiązaniu sprawował do końca lat 90. funkcję prezydenta Federacji Rosyjskiej.

W czasie jego rządów przeprowadzono neoliberalne reformy gospodarcze, na skutek których całkowicie zdementowano

resztki socjalizmu w kraju i zaszła pełna restauracja kapitalizmu, z socjalistycznej gospodarki planowej przekształcono

Rosję w kapitalistyczną gospodarkę rynkową. Dokonano wielkiej prywatyzacji, wyprzedając za bezcen własność

państwową, zliberalizowano ceny i handel zagraniczny, a Rosjan pozostawiono na łaskę nieokiełznanych mechanizmów

rynkowych. Alkoholik ten figuruje w kanonie największych bohaterów wszelkiej maści liberałów i nie tylko – zasadniczo

to cała narracja Zachodu i byłych państw socjalistycznych pragnie postawić go w dobrym świetle, jednakże idzie to jeszcze

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/07/25/rzadza-nami-syjonistyczni-bandyci-bez-skrupulow-cz-4/?like_comment=204038&_wpnonce=1c2cc690e3
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dalej – w putinowskiej Rosji to postać kreowana wręcz na bohatera. Jednakże bilans jego prezydentury był po prostu

TRAGICZNY. Co należy konkretnie do skutków reform Jelcyna i Gajdara (rosyjskiego Balcerowicza)?

Przemiany ekonomiczne, jakie nastąpiły, nie tylko nie zapewniły państwu szybkiego rozwoju, nie dały mu nawet choćby

wolnego rozwoju, ale wręcz cofnęły go i to całkiem sporo.

– Produkcja przemysłowa Rosji w 1999 roku stanowiła 52 % tej z 1991 roku (w 2018 roku poziom sprzed 27 lat dalej nie

został osiągnięty), 

– Indeks przemysłu wytwórczego Rosji w 1999 wynosił niecałą połowę poziomu z 1991 (w 2009 było to 70%), 

– Produkcja stali zmalała z 78 mln t w 1991 do 59 mln t w 2000 (w 2017 było to 71 mln t), 

– W 1999 roku w Federacji Rosyjskiej produkowano 30% tyle maszyn i urządzeń, ile w 1991 (w 2010 było to 50%), 

– Produkcja sprzętu elektrycznego, elektronicznego i optycznego w 1999 roku stanowiła mniej niż 40% tej z 1991 (przy

dynamicznym rozwoju tamtej branży w owym okresie), 

– Produkcja chemiczna Rosji w 2000 roku stanowiła 70 % tej sprzed 9 laty (w 2011 roku dalej nie było to 100%), 

– Produkcja nawozów mineralnych zmalała z 12 mln t w 1991 do 10 mln t w 1998, 

– Produkcja artykułów spożywczych i tytoniu w 1999 stanowiła 55 % tej z 1991 (w 2012 dalej wynosiła mniej niż w 1991), 

– Produkcja energii elektrycznej w 1992 wynosiła 1000 kWh, w 1999 – 850 kWh, 

(poziom z 1991 osiągnięto dopiero w 2006), 

– W okresie 1990-99 pogłowie bydła zmniejszyło się z 45,3 do 17,3 mln, trzody chlewnej z 27,1 do 9,5 mln., 

– Produkcja zbóż w latach 1990-1999 spadła z 113,5 do 47,8 mln ton, mleka z 41,4 do 15,8 mln ton; powierzchnia użytków

rolnych zmniejszyła się z 202,4 do 152,7 mln ha, zasiewów z 112,1 do 73,0 mln ha.

PKB Rosji w 1991 wynosiło 518 mld USD, w 1999 – 195,9 mld USD (spadek 2,6 krotny). W Związku Radzieckim zjawisko

bezrobocia nie występowało, w 1999 jego stopa w Rosji osiągnęła 13%. 

Oprócz tego płace realne spadły z 410 rubli w 1990 do 168 rubli w 2000 (spadek 2,4 krotny), a do wspomnień Rosjan z

tamtego okresu należy masowe, notoryczne i wielomiesięczne niewypłacanie wynagrodzeń. Rosyjskie społeczeństwo

dosłownie pozbawiono czegoś tak podstawowego i naturalnego prawa jak otrzymanie zapłaty za swoją pracę.

Więcej na: https://odrodzenie.fr/2021/06/13/rzecz-o-najgorszym-przywodcy-rosji-czyli-dorobek-borysa-jelcyna/



OdpowiedzPolubienie

Pingback: Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów cz.4 — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ – komp13

andrzej
26 lipca 2021 o 22:45

ALARM I STOPNIA: LICZBY ZGONÓW POSZCZEPIENNYCH SĄ PONAD 8 RAZY WIĘKSZE OD LICZB ZGONÓW Z

POWODU COVID, ALE TO DOPIERO POCZĄTEK !!!

„LEK” „SZCZEPIONKI” 8 razy bardziej śmiertelny od samej CHOROBY COVID-19, ale to dopiero początek !!!

https://odrodzenie.fr/2021/06/13/rzecz-o-najgorszym-przywodcy-rosji-czyli-dorobek-borysa-jelcyna/
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Zgony po szczepieniach w Polsce

Tekst pani profesor Marii Majewskiej potwierdza najgorsze przewidywania: mordują nas szczepionkami!

8 razy więcej ludzi umiera po szczepieniach na kowida niż z powodu samego kowida!

A to dopiero początek „tańca śmierci”

Liczby zgonów poszczepiennych Covid są – ponad osiem razy większe od liczb zgonów z powodu choroby.

Prof.Maria Majewska nonnocere3@gmail.com 24.5.21

Stale rośnie pokłosie ofiar covidowych szczepień.

Do europejskiej bazy Vigiaccess do 24.5.21 zgłoszono 862’301 powikłań i 5277 zgony po tych szczepieniach, z czego ok.

63% przypada na Europę.

Do amerykańskiej bazy VAERS zgłoszono 227’805 powikłań i 4201 zgonów, z czego 97% przypada na USA.

Łącznie w Europie i USA zgłoszono ok. 770’000 powikłań, ok. 7200 zgonów po szczepieniach covid. Ponieważ

zgłaszanych jest zaledwie ok 1% wszystkich przypadków, to powyższe liczby pomnożone przez 100 dadzą ponad 77

milionów powikłań i ok. 720’000 prawdopodobnych zgonów po szczepieniach covid w Europie i USA.

Wg oficjalnych danych do 17.5.21 na covid zmarło w Europie 1’096’834 osób, a w USA – 590’000. Łącznie ok. 1,7 miliona

ludzi. Wiadomo, że są to liczby sztucznie zawyżone, gdyż niezależne audyty dowiodły, że tylko ok. 5% z tych osób zmarło z

powodu covid, a pozostałe na inne choroby towarzyszące. Czyli na covid zmarło w Europie i USA prawdopodobnie ok. 85

000 osób.

Zestawienie liczb śmiertelnych ofiar choroby covid-19 z liczbami ofiar szczepionek na covid pokazuje, iż liczby zgonów

poszczepiennych są ponad 8 razy większe od liczb zgonów z powodu choroby.

Czyli nie można mieć już złudzeń odnośnie bezpieczeństwa szczepionek na covid-19.

Dane wskazują, że zabijają one więcej ludzi niż sama choroba, więc należy je uznać za ludobójczą broń biologiczną.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&ajax=1&prev=search&u=http://stateofthenation.co/wp-content/uploads/2021/05/Screen-Shot-2021-05-16-at-3.05.43-PM.png
http://m.neon24.pl/d145b76affac68bc2a93dd025f97b051,14,0.jpg
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O niezwykłej toksyczności tych szczepionek świadczy też fakt, że w ciągu niecałych 5 miesięcy zabiły one w USA

wielokrotnie więcej ludzi niż wszystkie pozostałe szczepionki w innych latach (VAERS). I należy oczekiwać, że na

przestrzeni kilku miesięcy do kilku lat, liczby ofiar poszczepiennych się zwielokrotnią.

W poniższych tabelkach zestawione są dane zgłoszonych do VAERS powikłań i zgonów po szczepieniach na covid w

różnych grupach wiekowych. [Nie potrafię umieścić, o detale proszę pisać do prof. Majewskiej MD]

Widzimy, że szczepionki te, nielegalnie podaje się już dzieciom, nawet niemowlętom, okaleczając je i zabijając.

Plany polskiego rządu, żeby wstrzykiwać te preparaty szkolnym dzieciom, które praktycznie nie chorują na covid, należy

uznać więc za zbrodnicze.

Polskie MZ ma obowiązek znać światowe dane dotyczące wielkiej toksyczności tych szczepionek.

Więcej na: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/07/alarm-i-stopnia-liczby-zgonow-poszczepiennych-sa-ponad-

8-razy-wieksze-od-liczb-zgonow-z-powodu-covid-ale-to-dopiero-poczatek/



OdpowiedzPolubienie

dyl
27 lipca 2021 o 11:39

//Dodatkowo, nie podobają mi się sformułowanie „żydowscy bandyci”, „żydowski reżim”, tudzież inne. Gdyby w Polsce

rządził jakiś reżim, a nie wybrany przez społeczeństwo na sposób demokratyczny rząd, to obawiam się, że ta strona już by

dawno nie istniała (…) //

Dokładnie. Nie sposób się z tym nie zgodzić.

Proponuję więcej jeździć po kraju i wnikliwiej przyglądać się zachowaniu dzisiejszych Polaków. 

Przecież to, po tej ponad 30 lat trwającej niezbędnej „przyuczce”, Polacy stali się być większymi Żydami niż sami Żydzi… 

Pamiętam, że pan Marek Głogoczowski miał się w ten sposób wyrazić nt. Amerykańców w latach 70 XX wieku, podczas

https://i.pinimg.com/originals/f9/08/38/f908382d783f218470f4ffea5197e7ca.jpg
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swego tam pobytu. 

A ja tę celną uwagę ekstrapoluję sobie teraz na mych umiłowanych rodaków, prześcigających się w byciu wzorcowym

Żydem



OdpowiedzPolubione przez 1 osoba

AgnieszkaS
27 lipca 2021 o 19:54

@dyl 

Przecież to, po tej ponad 30 lat trwającej niezbędnej „przyuczce”, Polacy stali się być większymi Żydami niż sami

Żydzi… 

________

Jest to wyjątkowo trafne podsumowanie. Zgadzam się z nim w stu procentach.



OdpowiedzPolubienie

siedemdziesiąt
27 lipca 2021 o 19:59

Co panią z USA krytykującą partię Zmiana i jej szefów bardzo niezmiernie cieszy.


Polubienie

Mirosław
27 lipca 2021 o 20:18

Panie Dyl 

Chyba, że ma pan na myśli tych, którzy biegają szczepić się, jak ze stacją? 

Z tego co wiem, to pan także popiera żydowskie gówna. To gdzie panu oceniać Polaków.

A pani AgnieszkaS już dawno wybrała żydowski folwark jako raj, a teraz zdala musztruje rodaków. 

Wstydźcie się.



OdpowiedzPolubienie

dyl
27 lipca 2021 o 21:11

Nie Panie, nie tych. 

Te jak dla mnie nadprogramowe szczepienia, to jest ich prywatna sprawa. Na pewno krzywdy im nie wyrządzą.

Mam tu wyłącznie na myśli metamorfozę mentalności zdecydowanej większości Polków, szczególnie tych znających

czasy PRL-u, która teraz przesadnie wyrażana jest w czczeniu Świętej Trójcy: 

T-P-D (technika – pieniądz – dupa). 

(To jest równie trafne spostrzeżenie autorstwa pana M. Głogoczowskiego.) 
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I tego rodzaju zachowania rodaków miałem ostatnio doskonałą okazję zaobserwować, doświadczyć na sobie samym,

choćby w czasie rowerowej wycieczki z nad morza w Bieszczady.

Co ciekawe, to już K. Marks zauważył w swym polemicznym eseju pt. „W kwestii żydowskiej” z 1844 roku, że Żydzi

możliwie najlepiej wyemancypują się na sposób żydowski, jeśli społeczeństwo w którym żyją, stanie się przynajmniej

w połowie „żydowskie”.



OdpowiedzPolubienie

Mirosław
27 lipca 2021 o 20:23

Panie Dyl, miało być ze sraczką w miejsce ze stacją. 

Czeski błąd. 



OdpowiedzPolubienie

paziem
28 lipca 2021 o 23:48

Interesująca dyskusja o szczepieniach w Rosji i ” eksperymentach medycznych” pod hasłem szczepień przeciwko Covid-19



OdpowiedzPolubienie

paziem
28 lipca 2021 o 23:49
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A pan Filin już nie żyje.. Ale nic nie podali o przyczynie zgonu..
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