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Drodzy Czytelnicy i Sympatycy!
W naszym biuletynie zamieszczamy teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o najistotniejszy ch
problemach Polski i Świata. Kluczem doboru publikowanych treści, nie jest zgodność poglądów Autorów publikacji z poglądami re dakcji
lecz decyduje imperatyw ważnością tematu. Poglądy prezentowane przez Autorów tekstów, nie zawsze podzielamy. Uznając jednak ż e
wszelka wymiana poglądów i wiedzy, jest pożyteczna dla życia publicznego - prezentujemy nawet kontrowersyjne opinie, pozostawiając
naszym czytelnikom ich osąd.
Redakcja
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres kontaktowy Redakcji PRP: PO Box 1602, Cranford NJ 07016 i internetowy: prp1999turobin@gmail.com
1) Wiadomości; 2) Putin spuszcza z wodą amerykański dolar?; 3) Przyszłość gospodarcza Ukrainy; 4) Partia
wojennych oligarchów; 5) Kim jest rządząca Polską klasa polityczna?!; 4) Wiwisekcja polskiej demokracji
fasadowej – V; 5) PiS manipuluje katolickim elektoratem; 6) NKWD mordowało Polaków nie tylko na
kresach II RP; 7) Dlaczego nie dbam o żydów?; 8) Prawdziwa przyczyna zabójstwa Kennediego; 11)
Rockefeller, rak, chemioterapia – gdzie tu związek? – I;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum przywróci porządek
[...] Najwyraźniej chaos wkrada się nawet do niezawisłych sądów i dlatego należy z nadzieją powitać
inicjatywę Muzeum Historii Żydów Polskich, które w kwietniu i maju urządza dla prokuratorów i sędziów
oraz dla policji tak zwane „warsztaty”, podczas których niezależni prokuratorzy, niezawiśli sędziowie oraz
policjanci będą przez pierwszorzędnych fachowców tresowani, nie tylko do zwalczania przestępstw
nienawiści, ale również do zapobiegania im. Nie ulega wątpliwości że dzięki tej tresurze, obecny chaos
zostanie opanowany i w naszym nieszczęśliwym kraju znowu zapanuje porządek, jak za komuny, kiedy to
było lepiej, a najlepiej było w Związku Sowieckim za Józefa Stalina.
Fragment z felietonu Stanisława Michalkiewicza w Naszym Dzienniku [5 kwietnia 2014]. Felieton nosi tytuł „Muzeum przywróci porządek”: - http://michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3071
#
#
#

Syryjski rozsądek [2014-03-24]
Godne uwagi podsumowanie na poziomie politycznym jak i dlaczego świat poszedł dziś w tak złym
kierunku przedstawia użytkowniczka YouTube „Syrian Girl Partisan”. Ta młoda syryjska patriotka podała
osiem powodów, dla których Nowy Porządek Świata nieznosi Syrii i robi co może, by obalić obecny rząd
syryjski i zastąpić go swoimi marionetkami. Katolicy nie mogą pozwolić, by zachodnie kłamstwa i propaganda
zatruwały ich umysły, nie mogą też wmawiać że polityka nie ma nic wspólnego z religią. Nowy Porządek
Świata jest napędzany szalonym marzeniem całkowitego wyeliminowania Społecznego Panowania Chrystusa
Króla wraz z naturalnym Bożym porządkiem świata. Oto powody podane przez syryjską dziewczynę:
1) Syryjski Bank Centralny jest państwowy i jest kontrolowany przez państwo, aby służyć narodowej
ekonomii i ludowi syryjskiemu, zamiast wzbogacać międzynarodowych banksterów z Zachodu i Izraela,
którzy narzucają prawie wszystkim narodom świata lichwiarskie pożyczki, generujące sztuczne kryzysy
zadłużeniowe, przez które te narody są w istocie zniewolone.
2) Syria nie ma długów w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. MFW pełni funkcję policji
windykacyjnej międzynarodowych banksterów. A każdy mądry naród - stoi z dala od szponów MFW, tak jak
udało się to Syrii, ale banksterów taka mądrość wcale nie zadowala.
3) Syria zabroniła genetycznie modyfikowanych nasion inaczej tzw. „Frankenfood”, ponieważ Baszar
Assad chce chronić zdrowie swoich obywateli. „Frankenfood” oznacza kontrolę żywności, która oznacza
kontrolę populacji. Oczywiście Nowy Porządek Świata faworyzuje GMO [Pamiętać należy, że USA narzuciły je
podbitemu Irakowi].
4) Syryjska ludność jest dobrze poinformowana o Nowym Porządku Świata, którego dominacja nad
światowymi marionetkowymi politykami, poprzez ‘think-tanki’ i tajne stowarzyszenia, jest otwarcie
dyskutowana w syryjskich mediach i na uniwersytetach. Taka otwartość jest przekleństwem dla NPŚ który
musi ukrywać swoje operacje w ciemności.
5) Syria ma potężne rezerwy ropy i gazu i pracuje aby wykorzystywać je niezależnie od gigantycznych
zachodnich koncernów paliwowych, takich jak Shell czy Texaco. NPŚ kocha ropę, ale nie naftową
niezależność.
6) Syria wyraźnie i jednoznacznie przeciwstawia się syjonizmowi i Izraelowi. W ostatnich latach nawet
zakłamane zachodnie media reagowały na faktyczną izraelską zamianę Palestyny w mega-Gułag. Syria
potępia izraelski brutalny apartheid. Oczywiście żydowskie lobby na całym świecie zjednoczy się i użyje
wszystkich swoich wpływów, by położyć kres takiemu stanowczemu przeciwstawianiu się swoim planom izraelskich współziomków.
7) Syria jest jednym z ostatnich świeckich muzułmańskich państw na Bliskim Wschodzie i odmawia
uznania jakiegokolwiek zwierzchnictwa wobec tych ludzi, którzy nadal uważają się za Naród Wybrany [nawet
2 tysiące lat po tym jak Wcielony Bóg, Jezus Chrystus, zaprzestał wybierania swoich ludzi przez rasę, a
zaczął wybierać ich przez wiarę - por. Rz 3,4]. To samo lobby wychłoszcze każdego za odmowę uznania jego
religijnej i rasowej supremacji.
8) Syria dumnie podtrzymuje i ochrania swoją polityczną i kulturową tożsamość, podczas, gdy Nowy
Porządek Świata usiłuje roztopić wszystkie narody [za wyjątkiem jednego] w jedną zlepioną masę trzody dla
nadchodzącego Antychrysta.
Jakiekolwiek by to nie były wady narodów muzułmańskich, któż by tego nie zauważył, że o wiele więcej
robią oni aniżeli zepsute i dekadenckie narody zachodnie dla oporu przeciw bezbożnemu Nowemu
Porządkowi Światowemu?
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FILM: https://www.youtube.com/watch?v=TP3mXVRd89Y#t=61
Kyrie eleison - Bp Richard Williamson
Tłumaczył P.P. [http://xportal.pl/?p=13158]
Za: http://www.bibula.com/?p=73972
#
#
#

Iran: Nie chcemy biura UE [4 kwietnia 2014]
Ajatollah Ali Motavedi-Kermani, reprezentant przywódcy Iranu przy Gwardii Rewolucyjnej, odniósł się
do nieformalnie przekazanej Iranowi propozycji otwarcia w Teheranie przedstawicielstwa Unii Europejskiej.
Jego zdaniem Unia powinna wyciągnąć wnioski z zamknięcia ambasady USA, gdyż Irańczycy nie pozwolą na
stworzenie w swoim kraju kolejnego gniazda szpiegów. Ajatollah skrytykował też przyjętą w tym tygodniu
uchwałę Parlamentu Europejskiego o strategii wobec Iranu, w której zarzuca mu się nie przestrzeganie praw
człowieka. Zdaniem duchownego oskarżenia te są fałszywe i stanowią dowód złej woli UE.
Na podst. Press TV oprac. JS
Za: http://xportal.pl/?p=13431
-----------------------------------------------

PUTIN SPUSZCZA Z WODĄ AMERYKAŃSKI DOLAR?
Putin Flushes the US Dollar: Russia’s Gold Ruble Payments System Delinked from Dollar?

http://www.globalresearch.ca/putin-flushes-the-us-dollar-russias-gold-ruble-payments-system-delinked-from-dollar/5375866

A New Financial System independent from Wall Street and City of London begins to take shape concretely
in Russia?
Kości zostały rzucone.
Rosja zmienia system płatności i rozrachunków z systemu opartego o USD na system oparty o złoty
rubel; w ten sposób Rosja eliminuje z tych transakcji amerykańskiego dolara?
Nowy system finansowy będzie niezależny od Wall Street i City of London i już zaczyna nabierać
konkretnych kształtów w Rosji.
Rosja została “zmuszona” sankcjami do stworzenia systemu walutowego, który jest niezależny od dolara
amerykańskiego. Zapowiedziała że będzie sprzedawać [i kupować] produkty i towary - w tym ropę naftową - w
rublach, a nie w dolarach. Zauważa się ruch w kierunku rozwoju rozrachunków dwustronnych.
Putin przygotowuje ten ruch już od dawna: stworzenie systemu płatności w rublach, całkowicie
niezależnego od dolara i odpornego na zabójcze spekulacje “killer” [np. “short-selling] sprzedaż krótka,
sprzedaż niepokryta], praktykowane przez duże zachodnie instytucje finansowe.
Po sankcjach wobec kilku rosyjskich banków - aby ukarać Rosję za Krym - instytucje finansowe
powiedziały politykom w Waszyngtonie, że mają się wycofać z sankcji; chyba wampiry z Wall Street to
zrozumiały, że pozostawienie rosyjskich banków poza zasięgiem ich żądnych krwi zębów nie jest dobrym
pomysłem.
Dla centrów usług finansowych, Wall Street i City of London, kraje takie jak Rosja powinny zawsze mieć
pozostawioną otwartą furtkę finansową, poprzez którą realna gospodarka tych krajów może być okresowo
łupiona.
Tak więc Waszyngton oświadczył, że popełniono błąd nakładając sankcje na wszystkie rosyjskie banki; a
tylko jeden bank, Bank Rossija, miałby być nimi dotknięty, dla celów propagandowych, służąc jako przykład
sankcji.
To było to, na co czekał Putin i co mu było potrzebne.
Co najmniej od 2007 r. próbował on wdrożyć niezależny system finansowy Rubel. System - oparty na
realnej gospodarce i zasobach naturalnych Rosji i gwarantowany przez rosyjskie rezerwy złota.
Zero tolerancji dla grabieży i spekulacji finansowych: pokojowe i spokojne posunięcie ale jednoczesna
deklaracja niezależności którą Wall Street będzie uważał oczywiście za ”wypowiedzenie wojny”.
Według strategii ‘judo’, atak poprzez sankcje stworzył idealne warunki dla ruchu obronnego, który
kieruje brutalną siłę przeciwnika przeciwko niemu samemu. I właśnie to teraz obserwujemy. Bank Rossija
będzie pierwszym rosyjskim bankiem używającym wyłącznie rosyjskiego rubla.
Akcja nie została wykonana w tajemnicy. Wręcz przeciwnie. Ogromny złoty symbol rubla zostanie
umieszczony przed główną siedzibą banku Rossija na ulicy Perewiedenski Pierieułok w Moskwie aby
“symbolizować stabilność rubla i jego parytet w rezerwach złota w kraju”, według komunikatu oficjalnej
agencji „ITAR-TASS” powołującej się na urzędników bankowych.
W rzeczywistości stanowisko urzędników jest bardzo jasne w ich zamiarze ukarania zachodnich
spekulantów, którzy łupili ich kraj przez tak długi czas:
Rosja, na obecnym etapie rozwoju nie powinna być uzależniona od obcych walut; jej wewnętrzne
zasoby i środki własne uczynią jej gospodarkę nie narażoną i odporną na szwindlerów politycznogospodarczych.
- To tylko pierwszy krok oświadczył Andrei Kostin prezydent banku VTB, którego uprzednio objęły
sankcje:
Od dłuższego czasu działaliśmy w kierunku poszerzenia użycia rosyjskiego rubla, jako waluty rozliczeń.
Rubel stał się w pełni wymienialny dość dawno temu. Niestety, dotychczas widzieliśmy głównie
negatywne konsekwencje tego faktu przejawiające się w odpływie kapitału z naszego kraju. Napływ inwestycji
zagranicznych do Rosji miał charakter spekulacyjny, i znacznie destabilizujący nasze giełdy towarowe.
Według ITAR-TASS, Kostin było bardzo precyzyjny i konkretny: „Rosja powinna sprzedawać za granicą
swoje produkty krajowe, od broni do gazu i ropy - za ruble, a także kupować towary zagraniczne za ruble.
Tylko wtedy będziemy wykorzystywać zalety rubla, jako waluty wymienialnej, w pełnej mierze”.
Putin osobiście lobbował za nowym systemem w spotkaniach z członkami wyższej izby Dumy
[parlamentu] w dniu 28 marca, pokonując ostatnie wątpliwości i rozterki:
Dlaczego nie możemy tego zrobić? To na pewno należy zrobić, musimy chronić nasze interesy i to
zrobimy. Te systemy działają, i działają bardzo dobrze w takich krajach jak Japonia i Chiny, pierwotnie
rozpoczęły jako wyłącznie krajowe ograniczone do swoich własnych rynków, terytorium i własnej ludności,
ale stopniowo stały się coraz bardziej popularne.
A w ramach komentarza [MatkiPolki]
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No to się narobiło...
Amerykańskim orłom z krzywymi nosami zachciało się podziobać ruskiego niedźwiedzia.
Saddam Husajn w Iraku i Muammar Kaddafi w Libii zostali zbombardowani, gdy wprowadzili swój
własny pieniądz - złoty dinar - w Iraku i w Libii.
Ilekroć ktoś naruszył monopol emisji pieniądza Międzynarodowego Pana Bankowego, to zaraz Pan
Bankowy wysyłał soldateskę USA i NATO i robiła się awantura.
Warto przypomnieć: System bankowy i system emisji pieniądza - to największa żydowska przewałka: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/08/system-banko-wy-i-system-emicji-pieniadza-najwieksza-zydowska-podmianka

EMISJA PIENIĄDZA JEST SPRAWĄ PIERWSZEJ WAGI. JEST TO SPRAWA „GARDŁOWA”.
Kto ma prawo emisji pieniądza, ten kontroluje gospodarkę, prawo i parlament, media i polityków.
Wszystkie inne tematy to tak naprawdę tematy zastępcze.
„Dajcie mi prawo emisji pieniądza a nie troszczę się, kto stanowi, jakie prawa” - baron Rothschild.
Ciekawe czy Międzynarodowy Pan Bankowy odważy się zbombardować Rosję i Putina. Rosja jest
członkiem MFW.
A może by iść za dobrym przykładem Rosji i Putina - i wymienić bezwartościowe i zbankrutowane euro
na Polski złoty w oparciu o zasoby naturalne Polski - złoto. Dodam że Polska jest najbogatszym surowcowo
krajem w Europie; same suwalskie złoża rud metali, warte są więcej, niż złoto całego świata.
MatkaPolka
Za: http://marucha.wordpress.com/2014/04/06/putin-spuszcza-z-woda-amerykanski-dolar/#more-41100
----------------------------------------------------------------PRZYSZŁOŚĆ GOSPODARCZA UKRAINY – SAME WĄTPLIWOŚCI
Premier Rosji, Dmitrij Miedwiediew zaproponował niedawno, by na półwyspie krymskim utworzyć
specjalną strefę ekonomiczną. Już teraz wiadomo, że wszystkie firmy działające na Krymie, które przeszły
pod jurysdykcję Rosji, zwolnione byłyby do końca 2014 roku z płacenia podatku dochodowego.
Informacja ta może mieć dość istotne znaczenie nie tylko dla przyszłości półwyspu, ale także dla tych
obszarów Ukrainy które wykazują gotowość przyłączenia się do Rosji, głównie na wschodzie kraju.
Potencjalny sukces gospodarczy Krymu, choćby jego zapowiedź poprzez radykalne reformy może je jeszcze
bardziej zachęcić do oderwania się od Ukrainy.
Co tymczasem oferuje swoim obywatelom nowy ukraiński rząd? Na razie wiemy że 21 marca 2014 r.
podpisana została polityczna część umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Ma ona, jak zapowiadają jej
sygnatariusze, stanowić milowy krok na drodze do pełnego członkostwa Ukrainy w UE. Prounijna część
ukraińskiej klasy politycznej jest niewątpliwie zadowolona, ponieważ przed politykami, w Unii Europejskiej
otwierają się szerokie perspektywy. Czy, takie same perspektywy otworzą się przed zwykłymi obywatelami
Ukrainy?
Kilka miesięcy temu pełniący obecnie obowiązki premiera Ukrainy - Arsenij Jaceniuk, w spocie
reklamowym mającym zachęcać Ukraińców do członkostwa ich kraju w Unii Europejskiej, obiecywał
między innymi pięciokrotnie wyższe płace oraz emerytury i roztaczał przed nimi perspektywę, bez mała, raju
na ziemi, jeśli tylko Ukraina stanie się częścią „wspólnoty europejskiej”.
Czymże te obietnice różnią się od tych, które roztaczano przed Polakami ponad 10 lat temu, gdy nasze
elity dążyły - za wszelką cenę - do tego, aby Polskę wprowadzić do Unii? Prawie niczym. Dziś jednak - po
latach - wielu Polaków zdążyło już przekonać się o tym, jaka była wartość sporej części tych obietnic.
Ukraińcy mają szansę przekonać się o tym znacznie szybciej. Gdy tylko obalona została władza
prezydencka Wiktora Janukowycza a rząd Mikołaja Azarowa podał się do dymisji, natychmiast głos zabrała
szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Christine Lagarde, mówiąc, że „sytuacja na Ukrainie nie
jest krytyczna i nie ma powodów do paniki”.
Kogo uspokajała pani Lagarde? - Czy aby nie wierzycieli tego kraju? Zaraz potem zaproponowała
Ukrainie pomoc finansową, pod warunkiem jednak, że Ukraina sama o tę pomoc wystąpi. Dziś już jest
wiadomo że negocjacje pomiędzy MFW a rządem Jaceniuka zakończyły się "sukcesem".
Wiadomo też, że pieniądze jakie Ukraina otrzyma od Funduszu, nie będą przekazane na wsparcie
zwykłych ludzi, na rozwój przedsiębiorczości lecz na spłatę długów jakie Ukraina zaciągnęła w zagranicznych
bankach. Obywatele Ukrainy muszą się natomiast liczyć ze wzrostem cen m.in. za gaz oraz wyższymi
podatkami. Istotnie, wierzyciele mogą chyba spać spokojnie, nie ma powodów do paniki. Dodajmy, że również
Rosja zamierza upomnieć się o dług wynoszący, według jej obliczeń, 16 mld dolarów.
Warto przypomnieć, że cztery lata temu rząd Mikołaja Azarowa przyjął projekt tzw. nowej konstytucji
podatkowej. Gdyby jej założenia wprowadzić w życie, Ukraina stałaby się bez wątpienia jednym z najbardziej
konkurencyjnych krajów w Europie. Co zawierała ta konstytucja? Jej zasadniczym celem było due
uproszczenie systemu podatkowego i jednoczesna obniżka podatków. Z 29 rodzajów danin na rzecz państwa
- pozostać miało 19. A podatek dochodowy od zysków firm - zmniejszony miał być z 25 do 16 proc., VAT
natomiast zmaleć miał z 20 do 17 proc. Małe firmy miały być zwolnione z niektórych podatków przez okres
pięciu lat.
Część z tych założeń miała zostać zrealizowana do 2014 roku. Jeszcze rok temu Azarow zapowiadał w
Paryżu, podczas spotkania z przedstawicielami francuskich firm, że rząd Ukrainy nie planuje podwyżki
podatków, natomiast konsekwentnie będzie dążył do ich obniżania - zgodnie z założeniami „nowej
konstytucji podatkowej” przyjętej w 2010 roku.
W sytuacji, w jakiej dziś znalazła się Ukraina, o obniżce podatków Ukraińcy nie mają raczej co marzyć.
Już samo stowarzyszenie z UE nakłada na to państwo pewne obowiązki, nie mówiąc już o członkostwie.
Dostosowywanie się do unijnych standardów, a przy tym konieczność odprowadzania corocznej składki do
unijnego budżetu, szybko może wyjść zwykłym Ukraińcom bokiem. Poza tym, to nie Polska, z jej
proukraińskim nastawieniem, będzie nadawała w przyszłości ton unijnej polityce, lecz kraje silniejsze, takie
np. jak Niemcy czy Anglia. A te niekoniecznie będą chciały doprowadzić do całkowitego otwarcia granic dla
Ukraińców co akurat mogłoby być jedną z niewielu korzyści jakie mogliby odczuć zwykli ludzie.
Jeśli Unia chciałaby naprawdę pomóc Ukrainie już teraz, natychmiast otworzyłaby granicę dla
ukraińskiego biznesu i dla zwykłych ludzi. Dygnitarze unijni tymczasem nie są w stanie zrobić tego, co kilka
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dni temu zrobił chociażby prezydent Rosji - Władimir Putin, oznajmiając, że nie będzie zamykał przed
Ukraińcami swoich granic, gdyż, jak się wyraził, zdaje sobie sprawę że na Ukrainie żyje wielu biednych ludzi,
a swoboda podróżowania i pracy, np. w Rosji, może im tylko pomóc. A więc, wydaje się, że w „operacji
Ukraina”, Putin cały czas jest kilka kroków przed instytucjami unijnymi.
Niewykluczone zatem, że dojdzie do takiej sytuacji, w której Ukraina, gdy już znajdzie się w strukturach
Unii Europejskiej, zostanie obwarowana szeregiem obowiązków wobec Brukseli, natomiast nie będzie mogła
się cieszyć pełnymi prawami członkostwa w UE. Czy możliwość wystawiania przez Ukraińców swojej
reprezentacji do Parlamentu Europejskiego oraz miliony euro unijnych dotacji płynących na przeróżne
projekty, niekoniecznie sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, zrekompensują zwykłym ludziom koszta jakie
będą musieli ponieść z tytułu członkostwa w „ekskluzywnej Europie”?
Ta pierwsza, raczej wątpliwa korzyść, unaoczni tylko patologię unijnego systemu - ludzie spostrzegą jak
szybko pewna uprzywilejowana garstka polityków dorabia się na brukselskich pensjach, korzystając przy
tym z przywilejów niedostępnych zwykłym śmiertelnikom, niczego w zamian im nie dając. Natomiast druga
„korzyść” czyli unijne dotacje, pokaże że Unia to tak samo zbiurokratyzowana i skorumpowana organizacja,
jak wcześniej Ukraina pod rządami Janukowycza.
Na dotacjach wzbogacać się zaczną zorganizowane grupy przeróżnych cwaniaków czy zwykłych
gangsterów powiązanych z politycznym establishmentem. Natomiast zwykłym Ukraińcom oraz ich dzieciom i
wnukom pozostaną do spłacenia nowe gigantyczne długi. Na dotacjach wzbogacą się „wybrańcy”, natomiast
nie wzrośnie od nich dobrobyt kraju.
Władimir Bukowski, znany z czasów Związku Sowieckiego dysydent, jeszcze kilka miesięcy temu
przestrzegał Ukrainę przed wstępowaniem w szeregi Unii Europejskiej.
„Ukraińcy, którzy na siłę pchają się do tej Unii, nie rozumieją że to może spowodować ich tragedię
narodową. Umowa z Unią zrujnuje ich rolnictwo. Unia nałoży na nich takie restrykcje, że nawet zabroni im
produkować ulubione sadło, a Ukraińcy przecież nie mogą bez niego żyć... Nie rozumieją, że stowarzyszenie
może spowodować masowe bezrobocie na Ukrainie. [...] To może doprowadzić do nowej antypomarańczowej
rewolucji i do całkowitego już podporządkowania Ukrainy Rosji” - twierdził Bukowski.
Kto wie, czy Władimir Putin nie liczy właśnie na taki rozwój wydarzeń, na to, że za jakiś czas Ukraińcy
sami zwrócą się do Rosji z prośbą o pomoc. Żeby realizacji takiego scenariusza zapobiec, nowy ukraiński
rząd, zamiast marnować czas i energię na dostosowywanie kraju do unijnych standardów i roztaczać przed
Ukraińcami iluzję bajecznego życia w Unii Europejskiej, powinien raczej przejąć po poprzedniej ekipie
główne założenia „nowej konstytucji podatkowej” i czym prędzej wprowadzić je w życie.
Tylko silna gospodarczo Ukraina będzie w stanie oprzeć się swojemu wschodniemu sąsiadowi i stać się
ważnym składnikiem europejskiej polityki, ważnym również dla Polski. Ani unijna biurokracja, ani unijne
dotacje, a nawet unijne gwarancje bezpieczeństwa [a przykład Krymu pokazał, ile są warte] nie przyczynią się
do gospodarczego odrodzenia tego kraju. Polska natomiast może pozostać w świadomości Ukraińców tym
krajem, który odegrał znaczącą rolę we wciągnięciu ich ojczyzny w zbiurokratyzowany unijny tygiel.
Paweł Sztąberek [05/04/2014] - http://prawica.net/37965
--------------------------------------

PARTIA WOJENNYCH OLIGARCHÓW
Czy republikańska polityka na Bliskim Wschodzie jest na licytacji?
Przez cztery dni aż do niedzieli [03/27-30/2014] kwartet prezydenckich kandydatów zgromadził się w
Las Vegas ażeby wziąć udział w corocznym posiedzieniu Republikańsko-Żydowskiej Koalicji [the Republican
Jewish Coalition].
Impresario: Sheldon Adelson właściciel kasyn Vegas-Makau, którego fortuna jest oszacowana na $ 39
miliardów - 8-my najbogatszy człowiek na ziemi - który wyrzucił $ 92 miliony na ostatnią elekcje.
Adelson ożywiał kampanie Newt Gingricha przy pomocy infuzji $ 15 milionów na reklamy, następnie
utopił $ 30 milionów na kampanie Mitta Romneya. Tym razem Adelson osobiście chce kupić zwycięzcę.
Ari Fleischer rzecznik prasowy Busha i członek lenna Adelsonowej Republikańsko-Żydowskiej Koalicji,
wyłożył to jasno i wyraźnie:
"Prawybory u Sheldona są podstawą ... ktokolwiek ubiega się o republikańską nominację - chciałby mieć
Sheldona po swojej stronie".
A jednym z tych jest Jeb Bush, syn i brat prezydentów, który był główną atrakcją na pokazie „bydła” u
Sheldona. Daniel Ruth z Tampa Bay Times spekuluje na temat motywów, które skłoniły Jeba do przybycia:
"Czy wkradłbyś się do Las Vegas żeby się podlizać magnatowi hazardowemu Sheldonowi Adelsonowi,
odnośnie nominacji GOP-skich kandydatów, na których patrzy jak na trofea wiszące na ścianie w jego
gabinecie, jeżeli nie miałeś interesu w Białym Domu? Bush nie jedzie do Las Vegas żeby załapać się na
przedstawienie - Meat Loafa w Planecie Hollywood".
W roku 2016 obiecujący kandydaci - "padną mu do nóg," powiedział republikański weteran, strateg 80cio letniego oligarchy. Każdy z nich co przyszedł - Bush, Chris Christie i gubernatorzy Scott Walker i John
Kasich - najwidoczniej jest testowany, jeden za drugim, przed ojcem chrzestnym.
Czołowy Adelsona doradca polityczny oświadczył: w roku 2016 "poprzeczka do uzyskania poparcia,
będzie znacznie wyższa ... o wiele bardziej wzmocni się kontrol".
Przypuszczam iż to oznacza, że nie będzie więcej Newts.
Victor Chaltiel główny ofiarodawca i przyjaciel Adelsona, który siedzi w Radzie Las Vegas „Sands
Corporation” mówi nam, że Sheldon nie chce "nominowania zwariowanych ekstremistów". Shawn Steel
ważna figura skarbnik kalifornijskiej GOP, dodaje, że Sheldon to jest "bardzo racjonalny facet”.
Być może ... lecz w czasie ostatniej jesieni na Uniwersytecie Yeshiva ten "bardzo racjonalny facet", co
odpowiedział na zadane pytanie przez rabina Shmuley'a Boteacha - czy popiera US negocjacje z Iranem na
temat irańskiego programu atomowego:
"Nie! Co rozumiesz poprzez poparcie negocjacji? Po co i o czym mamy negocjować? Co chciałbym
powiedzieć to jest, ”Słuchaj widzisz tam pustynie, chce ci coś wskazać...”.
"Weź telefon komórkowy i zadzwoń gdziekolwiek w Nebrasce i mów, O’K niech tak zostanie”.
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"Tak, jest broń atomowa. Idzie nad balistycznymi rakietami - w środku pustyni - to nie boli duszy. Jest
jeszcze para grzechotników, i skorpionów, i jeszcze cokolwiek”.
„A potem mówią: Patrz! Następna jest w centrum Teheranu. Tak rozumiemy business. Chcesz być
zgładzony? Krocz odważnie i podejmij twardą decyzje i ciągnij w tym nuklearnym postępie”.
"Chcecie mieć spokój. Po prostu cofnijcie to wszystko i damy gwarancje że możecie mieć elektrownie
atomową do celów elektrycznych, energetycznych celów".
Odpowiedź Adelsona została nagrana przez Philipa Weissa z portalu Mondoweiss, który filmował ten
wywiad w Yeshiva. Weiss mówi, że audiencja zgotowała Adelsonowi owacje w odpowiedzi na jego propozycje
dokonania ataku nuklearnego na Iran i nikt ze zgromadzonych, nie zaoponował, nawet felietonista Bret
Stephens z „Wall Street Journal”, nie pisnął słówka sprzeciwu.
I czy to jest "bardzo racjonalny facet" który nie chce "nominacji zwariowanych ekstremistów"?
Czy to jest ktoś komu republikańscy kandydaci na prezydenta muszą ustępować, chyba z obawy, by
dziesiątki milionów dolarów finansowały reklamy skierowane przeciwko nim?
Czy to jest ktoś kogo obiecujący republikańscy kandydaci na prezydenta zmuszeni są obecnie słuchać?
Gubernator Chris Chrieste w czasie rozmowy z kilkoma tuzinami członków RJC [RepublikańskoŻydowska Koalicja] opowiadał o swojej ostatniej wycieczce do Israela: "Wziąłem helikopter z okupowanych
terytoriów" i zakończył "żeby zrozumieć militarne ryzyko, z którym Israel boryka się każdego dnia".
Wysiłek Chriestego na integracje obrócił się przeciwko niemu. Wściekły Morton Klein z Syjonistycznej
Organizacji Amerykańskiej zaatakował wypowiedź Chriestego i zażądał żeby wyjaśnił, co miał na myśli
poprzez "okupowane terytoria".
Przez pół wieku USA uważa Zachodni Brzeg jako okupowane ziemie, na których osiedla israelskie
zgodnie z Czwartą Genewską Konwencją, są nielegalne.
Cokolwiek Chrieste by odpowiedział nie usankcjonowałoby SOA [Syjonistyczna Organizacja
Amerykańska] ani też Kleina który zadeklarował, że: "Albo [Chrieste] nie rozumie problemu albo jest
nastawiony wrogo do Israela".
Chrieste potem na prywatnej audiencji u Adelsona, przeprosił.
Źródła zbliżone do Adelsona zapewniły Politico, że Chrestie wyjaśnił, że źle się wysłowił kiedy mówił
"okupowane terytoria". I przekonywał że jest on zarówno niezawodnym przyjacielem jak i oddanym
zwolennikiem Israela, i było mu przykro za to zamieszanie, które było rezultatem błędu w wypowiedzi.
Gubernator twardy facet, lecz to brzmiało jak płaszczenie się. Czy to jest to co teraz republikańscy
kandydaci zmuszeni są robić? Mają kłaniać się w pas wypasionym kotom, którzy chcą sobie kupić wojnę z
Iranem?
Czy tak miało się stać z partią Reagana?
Patrick J. Buchanan [tłum: ulcik140]
Za: http://prawica.net/37963
#

#

#

#

#

Komentarz odredakcyjny: Powyższy artykuł potwierdza tylko, fikcyjność wyborów w Stanach Zjednoczonych i
pokazuje wyraźnie do czego potrzebni są miliarderzy. Oczywiście żydowskiego pochodzenia. Często zaglądam do
internetu, by zobaczyć listę najbogatszych ludzi na świeciecie - sporządzaną przez różne agendy. I jak do tej
pory - nie spotkałem wśród miliarderów człowieka który nie byłby żydem. No, może gdzieś tam poza setką trafi się
ktoś kto nie jest żydem, ale z doświadczenia wiem, że nic nie ma za darmo ... jeśli został wyznaczony na miliardera,
to z odpowiednimi też zadaniami jakie ma wykonać. Dobitnie przekonał się o tym, prezydent Ukrainy Janukowycz:
brał, brał, i na życzenie swoich mocodawców obstawiał najważniejsze stanowiska w rządzie jak i w różnych
Instytucjach - oligarchami. I co? Niestety - musiał wszystko oddać i ledwo z życiem uszedł! A więc jeśli NWO
pozwala być bogatym nie żydowi, to znaczy ... że muszą być pewni iż jest on wiernym wykonawcą „ich” poleceń.
I tu nasuwa się pytanie: jak to możliwe by osiągać tak olbrzymie majątki i to bez jakichś większych
problemów? Myślę, że dobrym przykładem na zdobywanie majątków jest tu tzw. transformacja w Polsce, po
obradach w Magdalence. - Jak to trzech żydów Soros, Sachs i Balcerowicz sprzątnęli Polakom cały majątek
narodowy [oczywiście, zrobili to na polecenie swych przełożonych, bo jakże by inaczej, przecież tych trzech
„muszkieterów” to tylko pionki na szachownicy].
Zarządzili prywatyzację i sprywatyzowali, po prostu wszystkie ważniejsze zakłady pracy „sprzedali” obcym jak się oficjalnie określa. Z tym, że nikt nie wie gdzie są pieniądze za tą prywatyzację? Po drugie, że to nie obcy a
żydzi, tak drodzy Polacy, to byli żydzi! - nie przyznający się do pochodzenia żydowskiego, a działający pod
sztandarem, np. niemieckim, włoskim, duńskim, brytyjskim, holenderskim, amerykańskim, luksemburskim itd. Proszę dokładnie sprawdzić tych „magnatów”, którzy przejęli nasz narodowy majątek a zobaczycie czy chociaż
jeden trafi się który nie jest żydem. - Ludziom nie starcza na przeżycie a tu miliardy zdobywają!!!
No i najciekawsza sprawa, dlaczego Żydzi ukrywają swoje żydowskie pochodzenie??? Dla mnie, jest to
konspiracja! Bo przecież nie mogli by tak aktywnie działać na rzecz Izraela - gdyby tacy np. Kwaśniewscy,
Kaczyńscy, Michniki, Cimoszewicze, Buzki, Sikorscy, Schetyny, Tuski i cała plejada dziennikarska i sędziowska oficjalnie przyznała się że są żydami. Polacy by „ich” nie zaakceptowali tak jak w tej chwili to czynią: idą głosują na
żydów-wrogów a są przekonani że zagłosowali na Polaków.
Powyższy artykuł Patricka J. Buchanana, jak by nie było byłego kandydata na prezydenta Stanów
Zjednczonych, daje dobry przykład na takie właśnie manipulacje.
Tomasz Koziej
-------------------------------------------------

KIM JEST RZĄDZĄCA POLSKĄ KLASA POLITYCZNA?!
LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA WIERNI POLSCE SUWERENNEJ DO OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ!
RODACY! POLKI I POLACY! OBYWATELE RZECZYPOSPOLITEJ!
Od listopada ubiegłego roku jesteśmy świadkami wydarzeń na Ukrainie, które na naszych oczach
przeradzają się w międzynarodowy kryzys polityczny - jeden z najpoważniejszych w historii ostatniego
pięćdziesięciolecia Europy. Wydarzenia wewnątrz ukraińskie, w wyniku mieszania się w nie innych państw
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i ośrodków politycznych, nabrały niepokojącego charakteru regionalnego zamętu, który może przybrać
postać ogólnoeuropejskiego, a może i światowego konfliktu.
Wydawać by się mogło, że suwerenne i niepodległe państwo w środku Europy, jakim bez wątpienia jest
Republika Ukrainy, które stanowi samodzielny podmiot prawa międzynarodowego będące uznawanym
partnerem negocjacji i umów międzynarodowych, za sprawą konstytucyjnych władz, wybranych w
demokratycznych wyborach przez naród ukraiński - może decydować samodzielnie, niezawiśle o swoim
losie. Okazało się jednak, że decyzja konstytucyjnie wybranego prezydenta i rządu Ukrainy, którzy nie
zaakceptowali warunków stowarzyszenia z Unią Europejską [która jest przecież dobrowolnym i jednym z
wielu projektów politycznej i gospodarczej współpracy państw], i nie wyrazili zgody na kontynuowanie
procesu stowarzyszeniowego, stała się powodem zainicjowania zamętu wewnątrz Ukrainy oraz zdumiewającej
agresji tak medialnej jak i politycznej, rzekomo demokratycznych instytucji i polityków Unii Europejskiej i
Stanów Zjednoczonych. Dla nas, Polaków, winno być to tym bardziej żenujące i zawstydzające, że do
przodowników w tej niewytłumaczalnej agresji politycznej i medialnej wobec suwerennego państwa i jego
demokratycznie wybranych władz - należą politycy polscy, odgrywający kluczową rolę w polityce
wewnątrzkrajowej, jak i reprezentujący Polskę w instytucjach międzynarodowych, w tym na terenie ONZ,
Rady Europy i Parlamentu Europejskiego.
Stopień zaangażowania się polityków polskich - zarówno z rządzącej Polską koalicji PO-PSL, jak i
opozycyjnych partii PiS, SLD, „Solidarna Polska”, „Twój Ruch” oraz eurodeputowanych w Parlamencie
Europejskim oraz przedstawicieli Polski w innych gremiach i agendach Unii Europejskiej - najpierw w
kampanię popierania puczu antypaństwowego a nawet bezpośrednie w nim uczestniczenie a następnie
zaangażowanie w proces legitymizowania struktur władzy ustanowionych samozwańczo w wyniku
antykonstytucyjnego zbrojnego puczu - wystawiają politykom polskim jak najgorsze świadectwo. Popieranie i
legitymizowanie, przez polityków polskich, chaosu politycznego i zbrojnej rebelii, organizowanych i
finansowanych z zewnątrz przez ośrodki spoza Ukrainy, bądź przez te środowiska ukraińskie które wywodzą
swój rodowód z oligarchicznego, a często wręcz przestępczego procederu nietransparentnej, szarej ekonomii,
stawia reputację polityków polskich pod wielkim znakiem zapytania. A co gorsze, wielu z polityków
polskich, takich jak J. Kaczyński, J. Saryusz-Wolski, P. Kowal, A. Lipiński, R. Czarnecki, J. Kurski, G.
Schetyna, J. Buzek, P. Zalewski, W. Waszczykowski i innych w swojej politycznej nieodpowiedzialności i
politycznym antyrosyjskim otumanieniu wprost legitymizuje szowinistyczne, neobanderowskie środowiska
ukraińskiej partii Swoboda i ruchu Prawy Sektor, ideologicznie wywodzące się z antypolskiej, ludobójczej
tradycji OUN-UPA, które nie ukrywają także obecnie rewanżystowskich planów wobec ludności polskiej i
zgłaszają pretensje terytorialne do ok. 20 powiatów południowo-wschodniej Polski.
W największym stopniu niepokojące i stojące w zupełnej sprzeczności z polskim interesem narodowym są
ostatnie deklaracje polityczne prezydenta B. Komorowskiego, premiera polskiego rządu D. Tuska, a w
szczególności retoryka i sposób prowadzenia polityki wschodniej przez ministra spraw zagranicznych R.
Sikorskiego. A oświadczenia i działania tych trzech najważniejszych ośrodków polskiej polityki zagranicznej
sugerują jakoby Polska była stroną w konflikcie wewnętrznym Ukrainy oraz w stosunkach Ukrainy z
Federacją Rosyjską. Takie stanowisko to nie tylko brak realizmu i błąd polityczny, ale i postawa wyjątkowo
źle służąca dobrosąsiedzkim stosunkom z Rosją, naszym sąsiadem i potencjalnie najważniejszym partnerem
politycznym jak i gospodarczym na wschodzie Europy.
Postępowanie władz polskich, co jest szczególnie ważne, szkodzi nie tylko wizerunkowi Polski jako kraju
prowadzącemu samodzielną i racjonalną politykę zagraniczną, ale buduje wizerunek władzy całkowicie
nieodpowiedzialnej za pomyślność kontaktów gospodarczych polskich przedsiębiorców i rolników z
partnerami w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie i w samej Ukrainie. To lekceważenie polskich interesów
oraz brak pragmatyzmu, jaki cechuje inne kraje Unii, jak np., Niemcy, Francję, czy Włochy. Źle to wróży
polskiej gospodarce i politycznej roli Polski jako ważnego państwa w Europie.
Zdestabilizowana, słaba ekonomicznie i podzielona Ukraina będzie obszarem gospodarczym straconym
dla polskich producentów rolnych i przedsiębiorców. Wyłoniona w wyniku kryzysu Ukraina być może
podzielona na wschodnią - rozwiniętą gospodarczo i związaną z Rosją oraz zachodnią, będącą w
permanentnym niedorozwoju, a w rezultacie tego, w permanentnym kryzysie społecznym - stanie się chorym
człowiekiem Europy. A w rezultacie czego - za naszą południowo-wschodnią granicą - rozwijać się będzie
enklawa zacofania, frustracji społecznej oraz siedlisko resentymentów i rozczarowań politycznych. W ten
sposób obecna klasa polityczna rządząca Polską - hoduje nam szowinistyczny, neobanderowski matecznik i
skansen politycznej niestabilności, wykorzystywany przez możnych tego świata w rozgrywkach
geopolitycznych. Ofiarą padnie Polska, jej gospodarka i obywatele.
Rosja traktująca zgodnie z podpisanymi umowami bardzo wrażliwie i zasadniczo stosunki z Ukrainą związana jest z Ukrainą kulturowo oraz co najważniejsze warunkami geopolitycznego i państwowego
bezpieczeństwa. Musi zatem potraktować kraj naruszający równowagę regionalną za kraj wrogi. A za taki
uchodzić będzie Polska manipulowana obecnie przez tzw. anglosaskie ośrodki geopolityczne oraz światowych
spekulantów finansowych. W konsekwencji - odbije się to na pogorszeniu warunków do współpracy
gospodarczej, kulturalnej, politycznej i w rezultacie będzie stratą nie tylko dla pozycji międzynarodowej
Polski ale głównie dla wyników współpracy ekonomicznej z rynkiem wschodnim: Rosji, Białorusi,
Kazachstanu i Ukrainy. Ukraina, nie stanowi, co usiłował zasugerować premier Tusk - być lub nie być dla
Polski - a Polska nie jest stroną w relacjach Rosja - Ukraina, ani tym bardziej emisariuszem Unii
Europejskiej do brania na siebie ciężaru rozstrzygania kwestii spornych w kontaktach Unii z Rosją. Brak do
tego Polsce wystarczającego potencjału, a poza tym nie jest to w jej interesie. Rosja ma wystarczająco dużo
narzędzi do spowodowania negatywnych skutków w polskiej gospodarce która przecież jest bardzo chwiejna i
nie posiada wystarczających gwarancji dla wzrostu i stałych czynników rozwojowych.
W tej sytuacji prowadzenie buńczucznej i pozbawionej realnych aktywów polityki konfrontacji z Rosją
musi być uznane za działanie antypolskie i sprzeczne z podstawowymi interesami narodowymi. Zupełnym
skandalem i szaleństwem politycznym jest udostępnienie terenu Polski dla szkolenia zbrojnych oddziałów o
charakterze terrorystycznym, używanych w próbach obalenia konstytucyjnych władz Ukrainy.
Konkludując, należy stwierdzić, że obecność na naradzie u premiera i uczestniczenie w posiedzeniu Rady
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich opcji politycznych - wywodzących się z
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układu Okrągłego Stołu - i przemawianie ponad podziałami jednym głosem - konfrontacji z Rosją, zarówno
partii rządzących jak i opozycyjnych, dowodzi że formuła Okrągłego Stołu wyczerpała się już do końca, i może
prowadzić obecnie Polskę, jedynie w kierunku ostatecznego wyniszczenia, chaosu i marginalizacji
międzynarodowej.
Klasa polityczna, która nie potrafi rozwiązać kwestii bezrobocia w Polsce, odpowiedzialna za
wielomilionową przymusową, ekonomiczną emigrację młodych Polaków; klasa polityczna odpowiedzialna za
bezprzykładną dewastację polskiego przemysłu i majątku produkcyjnego; klasa polityczna, która
zlikwidowała polską bankowość, która zniszczyła rodzimy handel i instytucje finansowo-ubezpieczeniowe;
klasa polityczna, która nieodpowiedzialnie i korupcyjnie wyprzedaje polską ziemię i zasoby naturalne, która
zastawia polskie lasy, aby [rzekomo] łatać dziury w marnotrawnym a i tak niewystarczającym budżecie; klasa
polityczna, która własny wizerunek buduje jedynie na całkowicie serwilistycznych i manipulujących
świadomością społeczną mediach, zbudowanych na kłamstwie i nierzetelności informacji - ta próżniacza
klasa polityczna ma czelność pouczać sąsiednie, suwerenne narody i państwa, jak prowadzić politykę
krajową i międzynarodową?!
Pamiętajmy zatem, my, Polacy, w okresie wyborczych najbliższych dwóch lat, kim jest klasa polityczna,
która nieprzerwanie, w różnych konfiguracjach, od 25 lat rządzi Polską.
Jeśli chcemy przeżyć, jeśli Polska ma przetrwać - pora na zmiany, pora na partię narodową, pora na
wyłonienie odpowiedzialnych polityków, partnerów dla sił rozsądku, porządku, równouprawnienia i
wzajemnego poszanowania suwerennych państw w Europie.
Zarząd Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej P.Ziemiński, D.Kosiur, A.Skorski Wa-wa, 4.III.2014. http://wiernipolsce.wordpress.com/-2014/03/04/kimjest-rzadzaca-polska-klasa-polityczna-list-otwarty/
----------------------------------------------------------

WIWISEKCJA POLSKIEJ DEMOKRACJI FASADOWEJ
CZĘŚĆ V (ostatnia)

Przyjęto też założenie, które w naszej historii już przynajmniej raz się nie sprawdziło, militarne wsparcie
siłami NATO a de facto przejęcie zadania obrony terytorium polski. Biorąc pod uwagę opieszałość
ponadnarodowych struktur decyzyjnych, ta mało prawdopodobna pomoc byłaby „musztardą po obiedzie”.
Ale wydaje mi się, iż zaważyła obawa przed własnymi uzbrojonymi żołnierzami służby zasadniczej którzy
mogliby nie chcieć bronić - „parchatej” władzy i przejść na drugą stronę „barykady”. Konsekwencją
utrzymania przymusowego poboru do WP byłoby także przeszkolenie rezerwistów. Te dwie siły - żołnierze
służby zasadniczej oraz przeszkoleni rezerwiści, były w sferze ideologicznej poza kontrolą „demokratycznych”
władz.
Opowiadanie bajek, że żołnierze z poboru, nie byliby w stanie podołać obsłudze nowoczesnej broni z
czego wynika konieczność uzawodowienia armii jest argumentem niemal szyderczym. Jakoś tak skojarzyłem
sytuację z lat 60-tych kiedy to niejaki płk Szyszkowski, udowadniał na łamach wydawnictw wyższość
radzieckiej holowanej haubicy 122 mm wz 1933 r., nad amerykańską samobieżną haubicą 155 mm M-110,
choć przedszkolaki wiedziały że to bzdura.
Z doświadczenia wiem, iż żołnierze służby zasadniczej, wykonywali z powodzeniem nieraz wyjątkowo
skomplikowane czynności, z maską na twarzy i w nocy. Były to czasy, kiedy dane topogeodezyjne określało
się ciągami, żyroskopowo lub z obserwacji astronomicznych, co wymagało nieraz wielu godzin pracy kilku
ludzi i w warunkach ekstremalnych. Dziś robi to GPS w ciągu sekundy. Przykład ten pokazuje, że rozwój
środków walki idzie w kierunku uproszczenia obsługi i ten, który dawniej wyliczał azymut wg kąta
godzinnego słońca z dokładnością do dwóch sekund kątowych, miałby nie poradzić sobie z GPS-sem?
Najgorsze jest to, że pod tymi bzdurami podpisali się generałowie i pułkownicy. Parafrazując „Góralu czy
ci nie żal...” postawić trzeba przykrą tezę „...i prawdę porzucić trzeba, dla chleba panie, dla chleba” [nie
bacząc z czyjej ręki się je].
Reasumując. Powrót do armii poborowej w Polsce jest konieczny, nie tylko ze względów historycznych ale
również wychowawczych. Może służba krótsza, może „na raty” ale premiowana w jakiś sposób ułatwieniami
życiowymi. Aspekt wychowawczy armii [mimo znanych wad] jest nie do przecenienia. Młodziaki zamiast ćpać,
chlać, chuliganić, nauczyliby się zasady że dla własnego dobra trzeba samemu wykopać sobie okop i to bez
pomocy babci.
To prawda że pod adresem WP po 1945 roku można wytaczać różne zarzuty, ale było ono takie jakie było
społeczeństwo. Otumanione, gnębione, zmuszone tak jak dzisiaj, do służenia pod wrogimi znakami, ale
było symbolem istnienia Polski.
2.13. FUNDACJE
Wraz ze zmianą ustroju, przed niemal ćwierćwieczem, przyszła do nas z Zachodu moda m.in. na
fundacje. Oczywiście pierwsi rzucili się na ich zakładanie ci, co za PRL-u tam bywali i wiedzieli, że jest to
sposób na osiąganie niezłych dochodów, jedynie udając dobroczyńcę. Nie odważę się na postawienie tezy, że
wszystkie fundacje są tylko pozornie tym, co na szyldzie mają wypisane, jednak wyłudzanie wsparcia
materialnego, przez nabieranie na litość, jest dość rozpowszechnionym biznesem.
Zasada działania jest dość prosta, „powodowani” ludzkim nieszczęściem właściciele fundacji, prowadzą
działalność statutową nie zapominając też o sobie przy czym najistotniejszy jest ten drugi człon „nie
zapominanie o sobie”. Nie jest istotne czy właściciel fundacji przeje lub przepije cały odpis z pozyskanych
środków, czy zainwestuje w inny biznes.
Bo oto sławna „Orkiestra Świątecznej Pomocy” Owsiaka, rzeczywiście wyręcza ministerstwo zdrowia
zwiększając składkę na ubezpieczenie zdrowotne obywateli, dobrowolnymi datkami. Jednak przy tej okazji, w
roku 2013 Owsiak i -ska zainkasowali około 10 mln zł a w 2014 nieco mniej, na działalność fundacji. Jakie
to są koszta? Etatowi pracownicy, którzy „grają” raz w roku, bo propagandę funduje TVP i na tym koniec.
Resztę robią w dobrej wierze wolontariusze.
A „Przystanek Woodstock” organizuje się sam i za darmo. Nie podoba mi się, że Owsiak nawoływał
„róbta co chceta”, nosi czerwone spodnie, udaje jąkatego, ale przede wszystkim to, że pieniędzmi
uzyskanymi z „Orkiestry...”, finansuje Woodstock. Polacy dawajcie ostatni grosz na taplanie się w błocie. A
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przecież tak kryształowo czysty Owsiak na kilometr pachnący obłudą, nie może podlegać dociekaniu czy
więcej Polaków skaleczył czy wyleczył.
Problem ogólny z fundacjami jest jednak taki, że wcisnęły się w miejsce „pachnące łatwym szmalem”
które państwo odstąpiło cwaniakom. Państwo polskie, którego racją istnienia jest pomoc Polakom w
sytuacjach, w których sami nie są w stanie sobie poradzić, ma obowiązek pomagać im także wówczas, jeśli
popadli „w tarapaty” a nie zlecać to tworom mogących mieć zupełnie inne cele niż wypełnianie
deklarowanych funkcji. Najwygodniej wszakże, trudne problemy „zepchnąć” na pozarządowe czyli
przypadkowe podmioty i zajmować się jedynie „spijaniem śmietanki”.
Fundacje po prostu należy zlikwidować lub ograniczyć odpisy, pozbawiając ich właścicieli zysków.
2.14. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I CHARYTATYWNA
Służba socjalna - jak już wspomniałem - jest kulą u nogi władz wszystkich szczebli i obszarem
działalności „na niby”. Stąd też obsługują ją w większości osoby, którym nie stawia się żadnych wymagań, a
przez to niekompetentne, o niskim morale i bez należytego nadzoru. W sumie praca w pomocy społecznej jest
bezpieczna na tyle by wykonywać ją byle jak. Obywatel biedny, ma bardzo ograniczone możliwości
dochodzenia sprawiedliwości.
Tenże aparat, powinien zostać zmuszony do rzeczywistego pomagania ludziom a nie „odwalania”
formalnej, papierkowej roboty. Widząc naocznie kto korzysta z takowej pomocy, a kto powinien a nie
korzysta - zaczynam wątpić w sens istnienia ośrodków pomocy społecznej.
Publiczny aparat pomocy społecznej, obowiązkowo należy zweryfikować pod kątem predyspozycji
emocjonalnych oraz kwalifikacji moralnych, ściśle określić jego obowiązki i kompetencje, no i systematycznie
doszkalać.
2.15. SŁUŻBA ZDROWIA
Niewydolność naszej służby zdrowia jest dobrze znana i nieuchronnie zdąża ku prywatyzacji. Kiedy była
jeszcze państwowa, funkcjonowała choć nie bez wad, zdecydowanie lepiej niż po tzw. reformie pod
kierownictwem minister Kopacz, która „rozbabrała” co mogła a dzieła dokończenia destrukcji, podjął
„wagabunda” polityczny - Arłukowicz. Zawsze byłem przeciwny, aby ministrem zdrowia kierował lekarz a
nie pacjent, jednak nikt nie słuchał nawiedzonego. Skutek widać.
Zdrowie i życie obywateli, dla istnienia i prosperity państwa, jest wartością podstawową. A stąd
wniosek, że państwo nie może zrzec się odpowiedzialności za tą dziedzinę i puścić ją „na żywioł”, jak to za
Chrobrego było. A już przebudowanie troski o zdrowie obywateli na instytucję typu handlowego, jest
świadectwem postaw antyludzkich.
I jeszcze jedna uwaga. Lekarze mają w swym ręku śmiercionośną broń - chorobę pacjenta. Sposób
postępowania lekarzy, gdy na horyzoncie pojawi się pacjent potrzebujący pomocy, zostało opisane w
procedurach, które mają charakter obligatoryjny. Nie uwzględniają tym samym, relacji materialnych na linii
pacjent - lekarz - farmaceuta.
To czy lekarz zastosuje się do obowiązujących procedur, dotychczas pozostaje w sferze uznaniowej
lekarza. Jeśli zlekceważy procedury, czeka go sąd koleżeński i pogrożenie paluchem korporacyjnym, nawet
jeśli pacjent wyzionie ducha, choć mógłby żyć wiele lat. Zagrożonemu karnie lekarzowi - zawsze koledzy [z
myślą o sobie], rzucą „koło ratunkowe”.
Jeśli lekarze mają decydować o winie swego kolegi, który wysłał pacjenta na lepszy świat lub go
okaleczył, to tylko w kwestii czy zamiast polopiryny zlecił etopirynę. Lecz jeśli nie zlecił ani tego ani tamtego,
albo odmówił przyjęcia pacjenta, albo bez uzasadnienia zwlekał to prokuratorski zarzut winien brzmieć
„nieumyślne [umyślne] spowodowanie śmierci człowieka”.
Przekazanie odpowiedzialności za funkcjonowanie służby zdrowia instytucji stricte finansowej - NFZ,
czyni z ministerstwa zdrowia organ zbędny. Trzeba wybrać NFZ albo ministerstwo. Składka na
ubezpieczenie zdrowotne, utrzymywana na zbyt niskim poziomie, drożejące leki i ilościowy niedostatek
lekarzy, uderza wprost w pacjenta i skraca długość życia. A premier Tusk i min. Arłukowicz, bez zająknięcia
twierdzą że jest świetnie, to już nie piar, to chamstwo.
Otwarte wrota do emigracji lekarzy, dramatycznie zmniejszyły zasoby kadr medycznych. Przecież my
obywatele łożyliśmy na wykształcenie tych lekarzy, na naszej skórze zdobywali doświadczenia a teraz leczą
bogatszą część populacji kuli ziemskiej.
Każdy lekarz usiłujący wyemigrować lub który już to uczynił, winien zwrócić koszta swego
wykształcenia od podstawówki do specjalizacji.
Jeszcze lat kilka 10% społeczeństwa będzie leczona na kosmicznym poziomie, reszta zaś będzie musiała
wrócić do epoki chiromantów, czarnoksiężników, magów i cyrulików. A stanie się tak jeśli po raz trzeci
zwycięży PO.
2.16. SAMOWOLA EKOLOGICZNA
Troska o środowisko w jakim żyjemy, wydaje się być naturalnym zachowaniem człowieka, który
eksploatuje zasoby naturalne dla zaspokojenia swych potrzeb życiowych. Nie zawsze się jednak tak dzieje,
ludzie „z bogatej półki”, usiłują jednak albo dla zysku albo dla kaprysu, zużywać więcej zasobów, które
„przyszły na świat” przed nimi - i tu jest pole dla działań na rzecz środowiska naturalnego.
Problem jednak w tym, że powstałe na takie zapotrzebowanie podmioty, szybko przekształciły się w
instytucje finansowe, czerpiące zyski z wymuszania haraczy od firm podejmujących eksplorację zasobów
naturalnych lub emitowanie substancji uznanych za szkodzące środowisku. Wytworzyło się potężne lobby,
czerpiące zyski z działalności „pseudoekologicznej”, wspierane przez wątpliwej moralności autorytety
naukowe, fałszywymi opiniami eksperckimi czy tendencyjnymi raportami [za odpowiednim
wynagrodzeniem].
Mało tego organizacje ekologiczne stają się narzędziami we współzawodnictwie gospodarczym.
Konkurencję można wyeliminować, wynajmując np. Grinpeace do zorganizowania odpowiednich protestów.
W takiej sytuacji, gdy nie są uregulowane prawem problemy ochrony środowiska, kwitnie terror
organizacji ekologicznych które przez wynajętych kondotierów i ich spektakularne akcje, wymuszają haracz
w zamian za zgodę na realizację przedsięwzięcia.
Generalnie ekologów, z których rekrutują się liczne szeregi bojowników o „matkę Ziemię”, podzieliłbym
na:
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- ekomaniaków wśród których, najliczniejszą grupę stanowią ekociemniacy;
- ekocwaniaków.
Przy czym liczba ekomaniaków, których głupota zwolniła od myślenia, raczej nie zmienia się. Natomiast
zastraszająco jak króliki, mnożą się ekocwaniacy, którzy w końcu uśmiercą ten ruch [tak jak reklamy
uśmiercą TV].
Problem polega na wytyczeniu linii demarkacyjnej, między potrzebami człowieka a zachowaniem
środowiska z minimalnym uszczerbkiem. A przy czym nie mogą się tym zajmować niezidentyfikowane szajki
lecz państwo, które - ma ku temu odpowiednie struktury, narzędzia i środki. Dla inwestycji, obowiązującą
winna być decyzja ekologiczna, stosownego organu państwowego.
Bulwersuje mnie działalność służb państwowych [zużywających na ten cel środki budżetowe],
zajmujących się sprowadzeniem na ziemię ekologicznych najemników, siedzących na kominie lub innej
wysokiej konstrukcji. Niechby tam siedzieli do końca świata i jeden dzień dłużej. Jednak uciążliwość życia z
tytułu np. hałasu czy smrodu, tak rządowych organów do tego przeznaczonych, jak i dzielnych rycerzy
ekologii, nie interesuje zupełnie.
Pewien żołnierz w proteście przeciw rygorom wojskowym, wdrapał się na drzewo i nie chciał zejść, mimo
próśb i gróźb. Jego dowódca, przybywszy na miejsce protestu, kazał przynieść piłę i ściąć drzewo. Zanim,
piłę przyniesiono - delikwent zrezygnował z protestu. Ten pouczający przykład dedykuję tym, którzy w
dolinie Rospudy wleźli na drzewa i przywiązali się do nich. Piła mechaniczna zakończyłaby protest. Zresztą
działania mające na celu utrudnianie przedsięwzięć, powinny zostać zabronione jako czyn chuligański.
A co do pracownika uniwersytetu - Dziemiańczuka, który „bronił” morze przed Ruskimi, myślę że
powinien się cieszyć, że ryby nie miały szansy potraktować jako pokarm naukowca z Polski. Ciekawym, czy
za nieobecność na uczelni zostanie mu wypłacone wynagrodzenie.
3. ZAKOCZENIE Z KOMENTARZEM
Jeśli ktoś kończy za późno, to skutek taki sam jak by nie zaczynał. Intuicja podpowiada mi „kończ waść”,
więc zamykam wywody chociaż wiele tematów dobija się o podjęcie ich wątku. Bowiem życie w III RP jak z
rękawa sypie wypaczeniami ze wszystkich azymutów.
Tematów poruszonych nie dobierałem według jakiegoś klucza, ot po prostu pisałem a one pojawiały się i
jeśli nie zdążyłem ich zapisać umykały jak to nieprofesjonaliście. I tak „poszły bokiem” mini traktaty o
lobbingu, abonamencie TV; opuszczanie aresztu za kaucją, zasiłkach dla bezrobotnych, finansowania
budżetowego podmiotów sfery pozamaterialnej, nadużywanie stanowisk przy pełnieniu funkcji publicznych,
oświata i dziesiątki innych wynaturzeń wymierzonych w obywateli [nie wszystkich].
Jeśli dobrnąłeś do tego miejsca, to dziękuję Ci bo o to mi chodziło. Jeśli podzielasz moje poglądy - powiel
i przekaż dalej. Jeśli jesteś Polakiem i moich poglądów nie podzielasz - przeczytaj jeszcze raz, może
znajdziesz to co nas łączy. Jeśli zaś jesteś obcoplemieńcem to zacznij się rozglądać za inną ojczyzną do
„obszabrowania”.
Cezary Rozwadowski – 15 luty 2014
-----------------------------------------------------

PiS MANIPULUJE KATOLICKIM ELEKTORATEM - Rozmowa z prof. Anną Raźny
Czy PiS jest partią reprezentującą elektorat katolicki, czy jest partią cynicznie pasożytującą na
elektoracie katolickim? Jak bardzo różnią się realne działania od deklaracji partii Jarosława
Kaczyńskiego? Czy w dziedzinie ustroju PiS podjął jakieś działania w celu realizacji postulatów
katolickiej nauki społecznej, czy PiS miał jakieś sukcesy w tej dziedzinie?
- PiS udaje, że reprezentuje elektorat katolicki, manifestując swoją obecność na uroczystościach
kościelnych, odwołując się do religijnych symboli, czy - wreszcie - występując w katolickich mediach. Jego
przedstawiciele wypowiadają się często jako jedyni politycy w katolickich dziennikach i tygodnikach, co
sprawia, że nabierają one charakteru biuletynów tej partii. Jednakże w sprawach fundamentalnych dla
katolicyzmu i jego wyznawców PiS nie uczynił niczego, co potwierdzałoby działanie na ich rzecz. Epokowe
pod tym względem znaczenie ma postawa tej partii, wobec ochrony dzieci nienarodzonych na gruncie
ustawodawstwa polskiego i unijnego, zgoda na ateistyczny i zarazem antychrześcijański traktat lizboński,
milczenie na forum krajowym i unijnym w sprawie zagłady chrześcijan na Bliskim Wschodzie, brak
oficjalnego stanowiska w sprawie gender, sprzeczne z etyką chrześcijańską poparcie dla euromajdanu
współtworzonego z nacjonalistycznymi partiami Swobodą i Prawym Sektorem które nie odcięły się od
nacjonalizmu ukraińskiego Bandery-OUN-UPA i nie potępiły dokonanego przez te siły ludobójstwa na
Polakach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Spektakularne było i jest do tej pory zignorowanie przez PiS
apelu ks. arcybiskupa Józefa Michalika i patriarchy Cyryla o chrześcijańskie pojednanie narodów polskiego i rosyjskiego. Tym bardziej spektakularne, że bracia Kaczyńscy byli zdolni do dialogu i ugody z
komunistami-ateistami przy okrągłym stole który współtworzyli jako przedstawiciele KOR legitymizowani
przez Solidarność. Poważne naruszenie zasad chrześcijańskiej etyki stanowi postawa PiS wobec katastrofy
smoleńskiej. Przyjęta z góry przez polityków tej partii teza o zamachu przeczy chrześcijańskiej pokorze wobec
tragicznej śmierci ofiar tej katastrofy.
Nieudowodnionej tezie o zamachu towarzyszy postawa odwetu wobec „zamachowców” wyrażana
wielokrotnie w formule: sprawcy zamachu poniosą odpowiedzialność. Słuszne i będące obowiązkiem sądów,
prokuratorów i historyków dążenie do ustalenia prawdy o katastrofie smoleńskiej i ukarania tych którzy jej
zawinili a są wśród żywych, PiS przekształcił w dążenie do utrwalenia mistyfikacji smoleńskiej, w której nie
ma miejsca ani na prawdę, ani na miłość bliźniego. Gdyby chrześcijańska aksjologia PiS, nie była fałszywa,
nie doszłoby w sprawie katastrofy smoleńskiej do tak radykalnej polaryzacji polskiego społeczeństwa z jaką
mamy do czynienia. Nieudowodniona teza o zamachu sprawia, że katastrofa smoleńska, zamiast przynieść
dobro duchowe - skutkuje kłótniami, nienawiścią, fałszywymi mitami. Z winy PiS katastrofa zamiast połączyć
podzieliła polskie społeczeństwo w momencie osłabienia państwa polskiego i jego suwerenności oraz nasilenia
zagrożenia cywilizacyjnego ze strony antychrześcijańskich ideologii - m.in. gender. W sytuacji, gdy RAŚ
domaga się autonomii Śląska, a popierane przez PiS postbanderowskie ugrupowania ukraińskie nie tylko
przewodniczą rewolucji na Ukrainie, ale jednocześnie głoszą postulat przyłączenia do niej kilkunastu
polskich powiatów, mamy rozbicie i nienawiść zamiast jedności i współdziałania. Czyżby o to szło?
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Na ile zaślepienie wyborców PiS jest to wynik technik manipulacyjnych PiS a na ile przejaw
demoralizacji katolików którzy zadowalają się tylko frazesami? Jakie są korzenie tego, że polscy
katolicy zadowalają się frazesami, a są ślepi na realia? Czy sukcesy PiS w otumanianiu katolików
wynikają z tego, że w wyniku posoborowego kryzysu w kościele katolicyzm został ograniczony dla
wielu do pustego rytuału, atrakcyjnych rekwizytów, a wyzuty ze swej treści?
- Wyborcy PiS, podobnie jak reszta Polaków, są poddawani różnym odmianom manipulacji. Tymi
wyborcami manipulują jednak nade wszystko ludzie PiS - politycy i ich środowiska. Jest to przeważnie szara
manipulacja, która miesza autentyczne fakty z ich jednostronną interpretacją, prawdę z mistyfikacją
[smoleńską], ideały prawicy z ideałami lewicy. W szarej manipulacji PiS selekcjonuje ważne dla Polski
informacje z punktu widzenia interesów tej partii i jej protektorów. Selekcja obejmuje nie tylko bieżącą
politykę Polski, ale również politykę historyczną. Jest to przede wszystkim polityka przemilczania tego
wszystkiego z przeszłości Polski XX wieku, co było i jest niezgodne z doktryną Giedroycia. W pisowskiej
narracji historycznej i odpowiadającej jej polityce historycznej mamy więc jedną zbrodnię ludobójstwa, która
powinna być osądzona: Katyń.
Ludobójstwo dokonane na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej na
Wołyniu i w Galicji Wschodniej nie wymaga ani potępienia, ani nawet wyjaśnienia. PiS nie jest zdolny do
współpracy z polskimi środowiskami narodowymi, ale podejmuje ją w ramach euromajdanu z radykalnymi
nacjonalistami ukraińskimi - spadkobiercami duchowymi i politycznymi Bandery. Gdy partia Jarosława
Kaczyńskiego doszła do pełni władzy w 2005 r., koalicję z LPR - podobnie jak z Samoobroną - potraktowała
jako przejściowy przymus dziejowy, z którego uwolniła się [m.in. dzięki prowokacjom służb], wnioskując w
2007 roku, skutecznie, o rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory. Wykluczenie otwarcia na polskie
narodowo-konserwatywne partie przy jednoczesnej współpracy z ukraińskimi partiami nacjonalistycznymi
to już nie jest nawet moralność selektywna, ale brak moralności. Te ukraińskie partie - nade wszystko
Swoboda i Prawy Sektor, otrzymały od PiS - w tym przypadku także od PO i SLD - jasny przekaz, że
ludobójstwo dokonane na Polakach na Wołyniu i we wschodniej Galicji nie tylko nie będzie potępione i
rozliczone, ale kontynuatorzy jego ideologii będą traktowani w Polsce jako partnerzy polityczni, a nawet
wówczas - gdy będą głosić hasła poszerzenia Ukrainy o polskie powiaty. Dostali sygnał, że w razie
zagrożenia Polska może ich przyjąć, bo już teraz bojówkarze-terroryści postbanderowscy są leczeni w
naszych szpitalach. Niestety, katolicki elektorat PiS jest ślepy i nie widzi jego fałszywej, selektywnej
moralności, sprzecznej z etyką chrześcijańską. Taka postawa wyborców jest efektem gigantycznej manipulacji
PiS, dokonywanej poprzez wykorzystanie symboli religijnych i katolickich mediów oraz instrumentalizację
wartości chrześcijańskich. Jest także wynikiem tych zmian posoborowych, które doprowadziły w Kościele do
spłycenia religijności katolików i ukierunkowały ich na tzw. atrakcyjność życia religijnego oraz fałszywie
pojęty dialog z innymi religiami - taki, w którym katolik traci swą tożsamość religijną.
Czy katolickie sformułowania w retoryce PiS mają tylko charakter propagandowy i czy są przez PiS
wykorzystywane instrumentalnie? Czy działania PiS są nie tylko formą manipulowania wyborcami w
celu osiągnięcia sukcesu politycznego, a co gorsze, są kreacją „fałszywej świadomości katolików”,
wyuczaniem katolików do akceptowania stanu w którym deklaracje mają się nijak do realnych
działań?
- Trzeba przyznać, że nie wszystkie odwołania PiS do katolicyzmu mają charakter propagandowy. W
sytuacjach które nie mają charakteru fundamentalnego dla naszej cywilizacji i bytu narodu, PiS chętnie
odwołuje się do nauczania Kościoła np. do katolickiej nauki społecznej w sprawie zakazu pracy w niedziele w
galeriach i supermarketach. Natomiast w takich sprawach, w których trzeba się narazić ideologom nowego
porządku światowego - głoszącym polityczną poprawność i genderyzm - PiS milczy, ewentualnie ogranicza
się do jałowej, bo nie popartej żadną inicjatywą ustawodawczą, krytyki. W kwestiach fundamentalnych dla
naszej cywilizacji popiera w sposób spektakularny antychrześcijańskie tendencje tego porządku, jak to miało
miejsce, w przypadku traktatu lizbońskiego czy ludobójstwa chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w krajach
islamu.
Jest to partia, która manipuluje nie tylko wartościami chrześcijańskimi, ale również narodowymi i
patriotycznymi. Warto w związku z tym przyjrzeć się tezie o zamachu smoleńskim i towarzyszącej jej
mistyfikacyjnej narracji. Jaki dzięki nim osiągnięto cel? Bardzo wysoki. Teza o zamachu nadała bowiem
śmierci ofiar katastrofy smoleńskiej wymiar heroiczny, który stworzył dla nich swoisty immunitet
historyczny i moralny, a prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu dał miejsce na Wawelu. Immunitet taki,
zwalnia z odpowiedzialności za działania niezgodne z wartościami chrześcijańskimi i polskim interesem
narodowym oraz uzasadnia otrzymanie miejsca w panteonie polskich królów i wybitnych Polaków. Okazało
się że za podpisanie traktatu lizbońskiego, który oznaczał przyspieszenie końca chrześcijańskiej Europy,
można było otrzymać tak znaczące w historii Polski wyróżnienie. Warto uprzytomnić sobie że przed ponad
trzystu laty otrzymał je Jan III Sobieski - Lew Lechistanu, odznaczony przez Innocentego XI - tytułem
Obrońcy Wiary - będący dla przeciętnego Polaka ikoną wierności chrześcijaństwu. Lech Kaczyński, w
kontekście traktatu, jest zaprzeczeniem tej ikony. Obaj leżą na Wawelu.
Czy dokonywana przez PiS demoralizacja katolików, sprawia, że dla katolików normalnym staje
się stan gdy katolik postępuje niezgodnie z nauczaniem kościoła, co samo w sobie, zagraża
fundamentom cywilizacji łacińskiej opierającej swoją moralność na nauczaniu kościoła?
- Każda demoralizacja jest naganna nade wszystko ta która ma szeroki zasięg - w tym wypadku
społeczny i polityczny. Polscy wyborcy, nie tylko PiS, ale również pozostałych partii wręcz przywykli ju, że
politycy nie dotrzymują słowa, nie odpowiadają za złą działalność, złe decyzje, kłamstwa i oszustwa, widzą
że ich wybrańcy kierują się koniunkturalizmem i uprawiają machiawelizm. Kryzys polskiej polityki ma trzy
ważne aspekty: intelektualny, moralny i kulturowy. Myślenie polityczne oderwane jest - od prawdy, a
postępowanie - od wartości chrześcijańskich i polskiej tradycji. Najważniejszy jest tu czynnik moralny i
kulturowy - myślenie oderwane od prawdy i zrywające z polską tradycją nie może bowiem przyczynić się do
dobra wspólnego.
Czy demoralizowani przez PiS katolicy, ze złamanymi przez PiS kręgosłupami moralnymi są
otwarci na przyjęcie nowych destruktywnych ideologii takich jak gender? Czy PiS udało się
skuteczniej złamać kręgosłup moralny przeciwników aborcji, którzy w imię jedności „prawicy”
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tłumaczą kompromis aborcyjny; antykomunistów którzy akceptują sprzeciw PiS, wobec ujawniania
akt SB dotyczących spraw obyczajowych; niepodległościowców usprawiedliwiających integracje z
Unią Europejską? Czy Kaczyńskiemu udało się to co nie udało się ani PZPR ani Gazecie Wyborczej?
- Wiadomo, odkąd istnieje ludzkość, przykład idzie z góry. PiS powołujący się na wartości chrześcijańskie
dał przykład swym wyborcom, że nie tylko działalność polityka może odbiegać od jego deklaracji ale również
postępowanie przeciętnego obywatela, określającego się mianem katolika. Partia zdemoralizowała swój
elektorat, pokazując jak można znakomicie prosperować w szarej strefie moralnej - i tkwić w centrum
polskiej polityki od czasów KOR i za nic nie odpowiadać. Zero odpowiedzialności to standard wszystkich partii
politycznych w Polsce z PiS włącznie, po 1989 roku. Towarzyszy mu formuła: w polityce wszystko jest
dozwolone. W przypadku PiS dozwolone jest dowolne traktowanie wartości chrześcijańskich, do których
odwołuje się ta partia w swoich programach. Świadectwem takiej postawy, było nie tylko podpisanie przez
Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego i jego ratyfikacja przez posłów PiS, ale również głosowanie
przytłaczającej ilości członków tej partii przeciwko życiu, gdy z inicjatywy LPR podjęto w sejmie nowelizację
konstytucji w celu ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Wstrzymało się wtedy, lub nie
głosowało 94 posłów PiS [109 posłów PO] z władzami partii na czele. Inicjatywę poparł w całości jedynie
klub LPR. Wprawdzie władze PiS przyrzekały powrót do tej inicjatywy ale jednocześnie robiły wszystko, m.in.
wykorzystując służby specjalne do prowokowania afer, by koalicja z LPR i Samoobroną jak najszybciej się
rozpadła, co te musiało spowodować samorozwiązanie sejmu i przyspieszone wybory. W przeprowadzeniu tej
akcji PiS uzyskał całkowite poparcie głównych partii opozycyjnych - PO i SLD. Rozwiązując sejm, PiS
zaprzepaścił bezpowrotnie ideę konstytucyjnej ochrony życia w Polsce. Traktat lizboński, obejmujący Kartę
Praw Podstawowych, nie dawał bowiem żadnych szans na powrót do niej, szans takich nie dawał również
istniejący od 2007 roku układ sił politycznych w Polsce - nie do naruszenia. To była gigantyczna manipulacja
w jej wyniku Jarosław Kaczyński i PiS stanęli na biegunie przeciwnym do tego, na którym służbę
chrześcijańskim wartościom pełnią Viktor Orbán i Fidesz, którzy wprowadzili do węgierskiej konstytucji
ochronę życia nienarodzonych. Ta różnica wytworzyła między PiS i Fidesz przepaść cywilizacyjną, której nie
usunie deklarowane przez prezesa Kaczyńskiego pokrewieństwo pomiędzy tymi dwiema partiami. Manipulacja
ze strony PiS ma miejsce również w sferze polityki międzynarodowej Polski.
Jarosławowi Kaczyńskiemu, udało się tak zmanipulować zwolenników PiS, że nie są oni w stanie
rozeznać rzeczywistych obecnych naszych zagrożeń. Nadal wmawia on Polakom anachroniczne prawdy
sprzed 1989 r. i kompromituje się swą przestarzałą wiedzą z czasów KOR zgodnie z którą największym
zagrożeniem dla nas są: Rosja i komuniści. I bez względu na to, że Rosja triumfalnie powróciła do
chrześcijaństwa, a Putin stał się współczesnym katechonem, PiS oraz jego liderzy ślepo za to ich nienawidzą
i są w stanie podpiąć się pod każde działanie USA, byleby tylko osłabić Federację Rosyjską - m.in. na
Ukrainie, w pomarańczowej rewolucji i obecnej, w której zwycięża radykalny żywioł nacjonalistyczny. Dla tej
rewolucji i postbanderowskich jej sił PiS z całym polskim parlamentem chce wymóc naszą daleko idącą
pomoc. Czy to nie jest łamanie kręgosłupa moralnego Polaków, którzy bezskutecznie czekają na pełnię
prawdy o rzezi wołyńskiej i na uznanie jej - za ludobójstwo? Pozostaje kwestią otwartą, kto skuteczniej
łamie ów kręgosłup obecnie: spadkobiercy PZPR, Michnik czy skupieni w PiS politycy reprezentujący
polskich katolików? Na razie jedno jest pewne: odpowiedzialności za podgrzewanie postbanderowców do
rewolucji na Ukrainie i za trwający tam rozlew krwi PiS i Kaczyński, podobnie jak reszta polityków z ul.
Wiejskiej, nie wezmą. Chciałoby się rzec: - dołączcie do tych terrorystów w Kijowie czy Lwowie, ale nie pod
polską flagą.
Czy „rząd PiS-u od początku popierał Traktat Lizboński”, który zakładał budowę Unii na
fundamencie odrzucenia chrześcijańskiego dziedzictwa i uprzywilejowaniu mniejszości kosztem
chrześcijan?
- PiS od początku popierał traktat lizboński i na konferencji międzyrządowej UE prezentował w imieniu
Polski pełną akceptację jego tekstu. Zgadzał się też, z brakiem odwołania do Boga w preambule i
odrzuceniem dziedzictwa chrześcijańskiego w budowie nowej, ateistycznej Unii. A partia Kaczyńskich
uzyskała dla swych działań, pełne poparcie PO i SLD. Obecnie można wysunąć kolejną tezę: że dacie
zatwierdzenia Traktatu zostało podporządkowane rozwiązanie polskiego parlamentu w 2007 r. Liderom tych
trzech partii chodziło o to, by tekst traktatu nie został poddany debacie sejmowej, ażeby wiedza na jego
temat, nie dotarła do wyborców, a w szczególności zaś wiedza o tym, kto go popiera, kto zaś odrzuca. Z
dzisiejszej perspektywy walka LPR i Samoobrony o trwanie kadencji owego sejmu była próbą zachowania jego
trybuny dla walki z traktatem.
Jego podpisanie i ratyfikacja było i jest czymś haniebnym - przyczyniło się bowiem do dechrystianizacji
Europy, i dało prawną podstawę dla umacniania ideologii gender. Ta właśnie ideologia, nie zaś wartości
chrześcijańskie, zadecydowała o legalizacji w państwach unijnych małżeństw jednopłciowych,
homoseksualnej rodziny, legalizacji in vitro, prawa do zmiany płci na życzenie. Gdyby PiS, rzeczywiście
odrzucał gender zaproponowałby odpowiednie ustawy, nie tylko w Polsce, ale również w UE - promujące
małżeństwo kobiety i mężczyzny, umacniające tradycyjną rodzinę czy zakazujące adopcji dzieci przez
małżeństwa homoseksualne. I szukałby dla uchwalenia tych ustaw zwolenników, w każdej partii, aż do
skutku. Zamiast tego mamy referaty, kłótnie w mediach, organizowanie konferencji i zero podstawowego
działania poselskiego czyli ustawodawczego. Tak się manipuluje świadomością elektoratu, to jest
majstersztyk! Wrzask medialny, a w nim zero oficjalnego poparcia dla ks. arcybiskupa Henryka Hosera i
episkopatu Polski, atakowanych za zdecydowaną krytykę gender. Pora więc powiedzieć: jeśli państwo
chcecie wygłaszać wyłącznie referaty na temat tej ideologii i formułować jej definicje - załóżcie sobie szkoły i
kluby dyskusyjne. Natomiast ławy poselskie zostawcie dla tych którzy będą tworzyć ustawy antygenderowe.
Czy katolicy powinni się „bronić nie tylko przed NWO i jego ideologiami, takimi jak gender, ale
również przed partiami politycznymi, które wartościami tymi manipulują dla osiągnięcia poza
chrześcijańskich celów”?
- Jeśli uświadamiamy sobie, że ktoś nami manipuluje, ustaje manipulacja. Najważniejsza zatem jest w
każdym typie komunikowania: społecznym, politycznym, kulturowym - kategoria prawdy jako jego treść.
Ewangeliczne wezwanie do poznania prawdy która nas wyzwoli jest aktualne zawsze i wszędzie. Również w
takiej sytuacji, w której mamy do czynienia z bliskimi nam chrześcijańskimi pojęciami i symbolami. Zdarza
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się bowiem, że czyny tych którzy je głoszą, stanowią ich zaprzeczenie. To fałszywi prorocy. Dlatego ich
strzec się musimy na równi z jawnymi wrogami naszej tradycji i cywilizacji. Fałszywa chrześcijańska
aksjologia służy bowiem założeniom NWO.
Rozmawiał: Jan Bodakowski
Prof. Anna Raźny jest kierownikiem Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej w Instytucie Rosji i Europy
Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed laty
związaną z Radiem Maryja, Ligą Polskich Rodzin i Marszem Niepodległości.
Wywiad ukazał się pierwotnie w wersji skróconej na łamach tygodnika „Najwyższy Czas”.
Za: http://mysl-polska.pl/node/19

-----------------------------------------------------------------------

NKWD MORDOWAŁO POLAKÓW NIE TYLKO NA KRESACH II RP
Zbrodnie żydowskiego NKWD na Kresach Południowo-Wschodnich II RP
W 1941 po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej, NKWD rozstrzelało ok. 50 tys. więźniów, obywateli
Rzeczpospolitej.
Masakry więzienne NKWD w 1941 roku - masowe zbrodnie komunistyczne dokonane przez
funkcjonariuszy NKWD na więźniach politycznych, w więzieniach na okupowanych przez Związek Sowiecki
terenach Polski, Litwy, Łotwy i Estonii a także na terenach ZSRR przed 1939 [Mińsk, Orzeł, Winnica] i na
szlakach ewakuacji więzień po agresji III Rzeszy na ZSRR 22 czerwca 1941 roku.
22 czerwca 1941 roku Biuro Polityczne Komunistycznej Partii [bolszewików] Białorusi podjęło uchwałę,
zobowiązującą NKWD Białoruskiej SRR do wykonania wyroków śmierci, wydanych na więźniów,
przebywających w więzieniach zachodnich obwodów Białorusi.
Dwa dni później szef NKWD, Ławrientij Beria, polecił rozstrzelać wszystkich więźniów znajdujących się w
śledztwie oraz skazanych za „działalność kontrrewolucyjną", „sabotaż gospodarczy", „dywersję" i „działalność
antysowiecką".
Uruchomiło to lawinę zbrodni na więźniach. Wg. danych sowieckich z 10 czerwca 1941 r., a więc w
przeddzień wojny niemiecko-sowieckiej, w kresowych więzieniach przebywało ok. 40 tys. więźniów, w tym: w
więzieniach tzw. Zachodniej Ukrainy około 21 tys. więźniów, w więzieniach tzw. Zachodniej Białorusi ok.
16,5 tys., pozostałe ok. 2,5 tys. więźniów znajdowało się w więzieniach na Wileńszczyźnie.
Łącznie zamordowano ok. 35 tys. uwięzionych.
Np. w lwowskich więzieniach Brygidkach, Zamarstynowie, przy ul. Łąckiego, NKWD wymordowało ok. 7
tys. więźniów.
W Łucku ofiarą masakry padło ok. 2 tys. więźniów, w Wilnie ok. 2 tys., w Złoczowie ok. 700, Dubnie ok. 1
000, Prawieniszkach 500 więźniów.
Oprócz tego w Drohobyczu, Borysławiu, w Czortkowie, Berezweczu, Samborze, Oleszycach, Nadwórnej,
Brzeżanach, w ciągu tygodnia, w czerwcu 1941 roku NKWD wymordowało w więzieniach co najmniej 14 700
więźniów, na szlakach ewakuacyjnych zostało zamordowanych przeszło 20 tysięcy.
We wrześniu-październiku 1941 NKWD wymordowało również więźniów politycznych w więzieniach w
głębi Związku Sowieckiego. Wśród NKWD-owców byli:
- Maria Spiridonowa, rosyjska działaczka rewolucyjna, przywódczyni lewicowej frakcji eserowców [w
grudniu 1917 wyodrębnionej w partię], w czasach sowieckich prześladowana i zamordowana.
- Chrystian Rakowski, rumuński i ukraiński działacz komunistyczny, trockista, przewodniczący Rady
Komisarzy Ludowych marionetkowej USRR [1919-23].
- Siergiej Efron - rosyjski publicysta, pisarz, w pewnym okresie agent NKWD za granicą,
prawdopodobnie uczestniczył w porwaniu gen. Millera do ZSRS, jak i w wielu innych zbrodniach. Po
powrocie do ZSRR aresztowany i zamordowany. Był mężem Mariny Iwanownej Cwietajew - rosyjskiej pisarki
uważanej za jedną z najważniejszych rosyjskich poetek XX wieku. Miał z nią córkę Ariadnę i syna.
Pion śledczy IPN [Oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie]
prowadzi śledztwo o sygn. akt S 51/08/Zk - podjęte z zawieszenia 9 maja 2008 r. w sprawie zabójstwa
kilkuset osób - więźniów z więzienia w Samborze województwa lwowskiego w okresie od września 1939 roku
do czerwca 1941 roku przez funkcjonariuszy NKWD.
Oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie umorzyła w kwietniu
2009 roku śledztwa [sygn. akt S 6/06/Zk], w sprawie zbrodni komunistycznych będących jednocześnie
zbrodniami przeciwko ludzkości polegających na:
- dokonaniu 23 czerwca 1941 r. w więzieniu w Dobromilu b. woj. lwowskie przez funkcjonariuszy NKWD
zabójstw ok. 70 więźniów sprowadzonych z więzienia w Przemyślu, których uśmiercano uderzeniami
młotem w głowe.
- dokonaniu w nocy z 26 na 27 czerwca 1941 r. w Lacku b. woj. lwowskie przez funkcjonariuszy NKWD
zabójstw z broni palnej oraz przy użyciu młotków do tłuczenia kamieni, kilkuset więźniów sprowadzonych z
więzienia w Przemyślu, z aresztu w Mościskach i innych osób, a także więźniów obozu w Nowym Mieście.
- dokonaniu w nocy z 26 na 27 czerwca 1941 r. w więzieniu w Dobromilu b. woj. lwowskie przez oficera
operacyjnego Rejonowego Oddziału NKWD w Dobromilu, Aleksandra M. i innych funkcjonariuszy NKWD
zabójstw z broni palnej oraz przy użyciu tępych narzędzi więźniów w liczbie od około 120 do około 180.
Umorzeniu uległy śledztwa z powodu niemożności ustalenia w ich toku nazwisk sprawców zbrodni funkcjonariuszy NKWD.
Pion śledczy IPN [Oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie]
prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej masowych zabójstw obywateli polskich, więźniów więzienia w
Mińsku, dokonywanych przez funkcjonariuszy NKWD, w okresie od 17 września 1939 r. do końca czerwca
1941 r. o sygnaturze [S 46/05/Zk].
Morderstwa te nie były następstwem działań wojennych, była to działalność celowa, przeprowadzona z
konsekwencją i niespotykanym bestialstwem. O ile eksterminacja niemiecka skierowana była głównie
przeciwko Żydom, Cyganom i Polakom, to ludobójstwo bolszewickie w równej mierze obejmowało wszystkie
narody, które zetknęły się z komunistycznym Związkiem Sowieckim.
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W lecie 1941 roku w dniach odwrotu na wschód, NKWD pędziło i mordowało Polaków, Ukraińców,
Litwinów, Białorusinów i wreszcie samych Rosjan. Według raportów NKWD i dokumentów odnalezionych
przez Aleksandra Kokurina w Moskwie, na przełomie czerwca i lipca 1941 r. w ramach „ewakuacji więźniów
ze strefy przyfrontowej" NKWD rozstrzelało na miejscu blisko 10 tys. osób.
Jednak Juliusz Siedlecki [„Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986”] liczbę zamordowanych wówczas
więźniów szacuje na 50 tys. Po 22 czerwca 1941 roku NKWD w pośpiechu opróżniało więzienia. W Mińsku
zgromadzono około 20 tys. więźniów.
Spośród nich wypróbowaną czekistowską metodą wyselekcjonowano szczególnie „niebezpiecznych”,
których rozstrzelano natychmiast. W czasie forsownych marszów mordowano opadających z sił, bez względu
na ich wiek i płeć. Wśród więźniów znajdowało się wiele dzieci. Trasę Mińsk-Czewień miejscowa ludność
nazwała „drogą śmierci".
Takich samych mordów dokonywano na „ewakuowanych" więźniach w Wilejce, Stryju, Berezweczu,
Dubnie. W Berdyczowie więźniowie zostali wysadzeni przez NKWD wraz z budynkiem. W Dubnie strzelano
przez okienko w celi tzw. „judasza", robili to dla zabawy. 23 czerwca 1941 roku w więzieniu w Łucku NKWD
zgromadziło więźniów na dziedzińcu więziennym, po czym otworzyło huraganowy ogień z broni maszynowej.
Po zmasakrowanych jeżdżono samochodem, a okazujących oznaki życia dobijano.
Największej masowej zbrodni NKWD dokonało w więzieniach lwowskich. W Brygidkach, Łąckiego,
Zamarstynowie - podobnie jak w Łucku - wyciągano więźniów z cel i ustawiano przed lufami karabinów
maszynowych. Cofających się do cel i barykadujących drzwi mordowano granatami wrzucanymi przez okna.
W czerwcu 1941 r. sam widziałem na murach podworca lwowskich Brygidek krwawą maź ludzkich mózgów.
Dubno, miasteczko położone w obwodzie rówieńskim. Obwód rówieński [w czasach PRL-u także: Obwód
równieński, jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Białorusią.
A stolicą obwodu jest miasto Równe.
Obwód rówieński graniczy z obwodami: chmielnickim, żytomierskim, tarnopolskim, lwowskim i
wołyńskim oraz białoruskim obwodem brzeskim.
Obwód został utworzony 4 grudnia 1939 roku dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z części
terytorium II Rzeczpospolitej zajętych przez Armię Czerwoną tuż po kampanii wrześniowej.
Pierwsza wzmianka o Dubnie pochodzi z XI wieku. Właścicielami miejscowości byli Rurykowicze,
następnie książęta haliccy. Od 1619 roku Dubno dzieliło losy Ordynacji Ostrogskiej. [Ordynacja Ostrogska ordynacja rodowa w Rzeczpospolitej, założona w 1609 roku przez Janusza Ostrogskiego].
W latach 1489-1506 książę Konstanty Ostrogski wystawił zamek obronny, rozbudowany w XVII wieku.
W mieście tym stacjonował 13 Regiment Pieszy Ordynacji Ostrogskiej.
W latach 1774-1794 odbywały się w mieście wielkie jarmarki zwane „kontraktami” - przeniesione tu ze
Lwowa po I rozbiorze Polski.
W II Rzeczpospolitej Dubno było siedzibą powiatu w województwie wołyńskim, aż do czasu agresji ZSRS
na Polskę w 1939 r. W 1937 roku w Dubnie mieszkało 15,5 tys. mieszkańców, w tym 45% Żydów, 29%
Ukraińców i 26% Polaków.
W II Rzeczpospolitej, od 1931 roku w mieście mieściło się Papieskie Seminarium Wschodnie. Dubno to
też kresowy garnizon Wojska Polskiego. Stacjonował tu, 43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków i 2
Dywizjon Artylerii Konnej.
We wrześniu 1939 roku Dubno zostało zajęte przez Armię Czerwoną. A tuż po ataku III Rzeszy na ZSRS,
w czerwcu 1941 roku, NKWD dokonało masakry więźniów przetrzymywanych w miejscowym zamku.
Od 25 czerwca 1941 do 1944 roku Dubno znajdowało się pod okupacją niemiecką. W tym czasie Niemcy
przeprowadzili eksterminację żydowskiej ludności miasta.
2 kwietnia 1942 roku, Żydów uwięziono w getcie liczącym 12 tysięcy mieszkańców. Getto likwidowano
etapami; największe egzekucje miały miejsce 27 maja 1942 roku [3,8 tys. ofiar].
Zbrodni na Żydach dokonywało Sicherheitsdienst z Równego przy udziale niemieckiej żandarmerii i
ukraińskiej policji.
W 1943 roku do Dubna ewakuowali się polscy uchodźcy z rzezi wołyńskiej. Część z nich z braku
utrzymania oraz pod wpływem zarządzeń niemieckich zgłosiła się na roboty przymusowe w III Rzeszy.
Od kwietnia 1943 roku, miasta bronił przed UPA 50-100 osobowy posterunek polskiej policji, oraz
tolerowana przez Niemców samoobrona.
28 lutego 1944 roku Niemcy ewakuowali polskich mieszkańców Dubna do Brodów, a stamtąd zostali oni
wywiezieni na roboty do Niemiec.
W 1941 roku w pobliżu frontu NKWD rozstrzelało około 50 tysięcy więźniów, obywateli Rzeczypospolitej.
W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu Rzeczpospolita Polska straciła ponad sześć milionów
obywateli wymordowanych przez Związek Sowiecki, jak i przez Niemców podczas wojny.
W lecie 1941 roku, w dniach odwrotu na Wschód, NKWD pędziło i mordowało Polaków, Ukraińców,
Litwinów, Białorusinów i wreszcie samych Rosjan. Według raportów NKWD i dokumentów odnalezionych
przez Aleksandra Kokurina w Moskwie na przełomie czerwca i lipca 1941 roku w ramach "ewakuacji
więźniów ze strefy przyfrontowej" NKWD rozstrzelało na miejscu blisko 10 tys. osób.
Juliusz Siedlecki [Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986] liczbę zamordowanych wówczas więźniów
szacuje na 50 tys.
W 53 rocznicę mordów - dokonanych przez NKWD w więzieniach lwowskich w dniach 24 i 25 czerwca
1994 r. - odbyły się we Lwowie uroczystości żałobne. Powstało także archiwum, rejestrujące zbrodnie
NKWD. Z inicjatywy lwowskiego "Memoriału" przeprowadzono wówczas ekshumację.
Więzienie państwowe w Dubnie znajduje się w południo-wowschodniej części miasta. Stoi ono na terenie
byłego młyna. Polacy po spaleniu się młyna wykorzystali resztki fundamentów i położyli kamień węgielny pod
trzecie pod względem wielkości więzienie w Polsce które zamierzano zbudować według najnowocześniejszych
rozwiązań. Państwo polskie rozpoczęło budowę w końcu 1935 r.
Zanim ukończono budowę więzienia i przekazano je zgodnie z przeznaczeniem, ta część Polski dostała się
Związkowi Sowieckiemu. Sowieci ukończyli budowę więzienia, w czterech rogach otaczającego muru,
postawili drewniane wieże strażnicze z posterunkami karabinów maszynowych i wykorzystywali więzienie od
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grudnia 1939 roku jako obóz zbiorczy dla skazanych na wieloletnią pracę przymusową, których zamierzano
deportować na Syberię.
Mur otaczający więzienie jest wysoki na ogół na ok. 4,5 m; wszystkie większe okna są mocno okratowane
i mają zamazane szyby, co uniemożliwiało więzionym patrzenie przez okno. Więzienie posiada suterenę,
parter, I i II piętro; a poza tym ma ono - co jest rzeczą nową dla Dubna - wodociąg.
Podłoga jest wyposażona na ogół w parkiet. Dubno stało się znane na początku 1940 r. z tego, że w
suterenie znajduje się kilka cel wypełnionych wodą, które urządzono specjalnie jako służące do wymuszenia
zeznań.
W każdej z „wodnych" cel znajduje się taboret. W normalnych warunkach poziom wody był taki, iż
więzień stojący na taborecie, musiał jeszcze stać w wodzie, sięgającej kostek. Ponadto w zależności od
potrzeb można było spiętrzać wodę do pożądanej wysokości.
Według w pełni wiarygodnych zeznań ostatnich ocalałych więźniów, pobyt jednego przygotowywanego do
przesłuchania więźnia w takiej celi „wodnej" trwał 5-7 dni.
Więzień był albo gotowy do zeznań jeszcze po tym okresie, albo utopił się, albo popadł w ciężką chorobę
psychiczną i somatyczną. Również wobec kobiet stosowano metody celi „wodnej".
Więzienie znajdowało się pod nadzorem NKWD. Dyrektorem był major NKWD, Żyd Winokur; a jego
prywatną sekretarką i pełnomocną zastępczynią była Żydówka Bronstein.
Zastępcą dyrektora więzienia był Wiktor Czerewko, szef NKWD w Dubnie. Ponadto w dyrekcji więzienia,
był jeszcze Iwan Czełmokow który nie był urzędnikiem NKWD, lecz przywódcą politycznym w partii
komunistycznej. A naczelniczką biura administracji więzienia była Żydówka z NKWD Rachil Geifler. Osoby
te miały pełnię władzy nad więzieniem.
Poza kilkoma pojedynczymi celami - ciemnicami, w których więzień może się tylko położyć, w więzieniu
znajdowały się też duże cele wieloosobowe, po 30-40 więźniów.
Normalnie w więzieniu trzymano średnio około 1500 aresztowanych, z tego do 250 kobiet i około 50
dzieci w wieku 12-15 lat [chłopcy i dziewczęta]. Niedługo przed zajęciem Dubna przez wojska niemieckie w
więzieniu znajdowało się około 600 aresztowanych, ponieważ przedtem odprawiono na Syberię trzy duże
transporty.
W pewnym okresie w tym więzieniu miano stłoczyć do 3 tys. więźniów. Trasa transportu na Syberię
wiodła przez Kijów. Nie można ustalić, czy w Kijowie miał jeszcze miejsce krótszy czy dłuższy pobyt.
Transporty odchodziły regularnie raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
Wyżywienie i wszelka opieka nad więźniami była niewystarczająca mimo istniejącego wodociągu.
Codziennie na śniadanie wydawano bez wyjątku 1/2 porcji i czegoś osłodzonego, czarną kawę słodową, a
cała dawka dzienna wynosiła - dla już skazanych 700 gram chleba, a dla jeszcze nie skazanych 600 gram
chleba.
W zasadzie z reguły na obiad wydawano rzadką kaszę jaglaną i taką samą na kolację. Jeżeli nie było
kaszy jaglanej, aresztowanym podawano śmierdzącą rybę czy pozostałe nie nadające się do spożycia odpadki
kuchenne. A w związku z tym więźniom nie pozostawało nic innego jak życie z racji porannej. Nie było
jednolitego umundurowania więziennego. Jedynie już wyznaczeni do transportu na Syberię, otrzymywali
oznakę - opaskę z numerem.
W każdej celi znajdowało się wiadro, służące wyłącznie jako sedes do oddawania moczu; poza tym
więźniowie raz na dobę byli prowadzeni do ustępu.
Nie było prycz czy sienników. Więźniowie musieli spać na gołej podłodze, owijając się swoim okryciem. Na
oddziale kobiecym opieka sanitarna była marna, kobietom nic nie wydawano w czasie menstruacji, ani waty,
ani szmat czy papieru.
Wśród aresztowanych znajdowały się także kobiety ciężarne. Otrzymywały one takie samo jedzenie, spały
na gołej podłodze, i były codziennie raz na spacerze 7-10 minut.
Dopiero na około 9-10 dni przed rozwiązaniem ciężarne kierowano na oddział szpitalny, gdzie po raz
pierwszy, były badane przez akuszerkę. A już 14 dni po rozwiązaniu matki wraz z niemowlętami kierowano
ponownie do starych cel.
Bez względu na dokonane już odstawienie niemowląt od piersi [niemowlęta nie otrzymywały w więzieniu
żadnego pożywienia i były skazane wyłącznie na mleko matki] matki były następnie wysyłane na Syberię,
nawet w przypadku przepełnienia transportu, zaś dzieci - przekazywano do prywatnych domów sowieckich.
Według zgodnych zeznań trójki uratowanych z rzezi z 24 na 25 czerwca 1941 r., zamordowano około
550 więźniów, wśród nich około 100 kobiet. Przy wznowieniu śledztwa okazało się, że zdołały się uratować
jedynie 4 osoby.
Dla przedstawienia owych wydarzeń załączone jest sprawozdanie z przesłuchania uratowanego Totara
Czirwy, pastora Kościoła ewangelicko-ukraińskiego w Kustyniu koło Równego oraz sprawozdanie z
przesłuchania uratowanej Walentyny Łepieszkiewicz, zamieszkałej w Równem.
Poza wspomnianymi osobami przesłuchano jeszcze uratowanego chłopa Piotra Morosiuka. Jego zeznanie
pokrywa się całkowicie z zeznaniem pastora Czirwy.
Czirwa był ojcem trójki dzieci i członkiem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów [OUN]. Został
aresztowany we wrześniu 1940 roku z powodu przynależności do OUN w wyniku denuncjacji kolegi,
zarazem szpicla NKWD i przekazany do więzienia w Równem.
Jego przesłuchanie przeprowadzano w Równem z użyciem specjalnych kajdanek, które na wewnętrznej
stronie zaopatrzone były w żelazne kolce i które przy najmniejszym ruchu rąk wbijały się w stawy; poza tym
był bity pałką gumową.
Rozprawa przeciwko niemu odbyła się 27 marca 1941 r. w Równem, gdzie skazano go na 8 lat robót
przymusowych [deportacja na Syberię], konfiskatę majątku i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich.
W czerwcu miał nastąpić jego transport na Syberię. Z tej przyczyny został dostarczony do Dubna. 21
czerwca 1941 r. znajdował się już na dworcu w gotowości do załadowania; nagle wszystkich więźniów
ponownie odesłano do więzienia.
Znalazł się on w celi na najwyższym piętrze w grupie 30 uczestników politycznych, którzy wszyscy byli
Ukraińcami, a część z nich jeszcze nie została przesłuchana, ale wszyscy zostali aresztowani z powodu
„zamiarów kontrrewolucyjnych”. Wieczorem 24 czerwca natychmiast po kolacji więźniom nakazano udać się
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na spoczynek, lecz polecono, by nie kładli się jak zwykle po obu stronach ścian bocznych, lecz przy oknie,
naprzeciwko drzwi.
Już pół godziny później przez otwór w drzwiach celi, przez który jak zwykle podawano jedzenie, została
wsunięta lufa pistoletu maszynowego i oddano kilka strzałów. Jednocześnie więźniowie znajdujący się przy
ścianie przy drzwiach, rzucili się na podłogę, tak iż dla strzelca pistoletu maszynowego nie było już więcej
żadnego celu.
Następnie otwarto drzwi celi i pojawił się dyrektor więzienia major NKWD, Żyd Winokur z pistoletem
maszynowym oraz dwie enkawudzistki, Żydówki Bronstein i Rachil Geifler z rewolwerami typu Nagan,
którzy otworzyli morderczy ogień do leżących na ziemi.
Czirwa miał szczęście, po zranieniu w prawą nogę natychmiast upadł w kącie, gdzie również wpadło na
niego kilku zastrzelonych. Podobnie jak on, wśród zastrzelonych znalazło się 4 rannych razem z nim, tak, że
z jego celi z życiem uszło 4 więźniów.
Kiedy bolszewicy w nadziei iż wszyscy zostali zabici oddali na ślepo jeszcze kilka strzałów. 4 uratowanych
zdołało wydostać się spod ciał, opatrzyli prowizorycznie strzępami koszul swoje rany i przeczekali całą noc.
Jednak wczesnym rankiem 25 czerwca w więzieniu rozpoczęła się ponownie strzelanina, po czym
czwórka skryła się ponownie wśród ciał. Teraz zjawiły się jedynie dwie żydowskie enkawudzistki, Bronstein i
Rachil Geifler z rewolwerami i oddały kilka strzałów w martwy stos. Następnie wycofały się i zamknęły
ponownie drzwi celi.
Teraz czwórka resztkami sił zerwała kaloryfery ze ściany i uderzyła nimi w drzwi aż ustąpiły. W ten
sposób wybili oni jeszcze kilka drzwi do cel, by móc uratować jeszcze kilku żywych z innych cel. Następnie
przedostali się na otwartą przestrzeń przeleźli przez mur więzienny i rozbiegli się w różnych kierunkach.
Trzeba tu dodać że w tym czasie nadchodzili już Niemcy a bolszewicy uciekali w popłochu.
Czirwa przeleżał całkowicie wycieńczony ok. 100 m od skraju pola porośniętym żytem. Tutaj został
znaleziony 26 czerwca przez żołnierzy niemieckich.
Uratowany Morosiuk, znajdował się w innej celi wraz z 9 więźniami. Morosiuk przebywał w więzieniu od
15 czerwca 1941 r., nie będąc przesłuchiwany ani informowanym o podstawach aresztowania. W jego celi
strzelały jedynie dwie Żydówki; jest on jedynym uratowanym spośród współwięźniów.
Mógł się uratować jedynie dzięki temu, że po dwóch strzałach w nogi udał zabitego, kiedy kobiety odeszły
pobrudzone krwią zastrzelonych. W ten sposób musiał on przeleżeć dwie noce i dwa dni wśród zwłok, i
wielokrotne kontrole przeprowadzane przez dwie kobiety Żydówki. Został uratowany 26 czerwca znaleziony
przez żołnierzy niemieckich.
Zeznanie Walentyny Łepieszkiewicz
Łepieszkiewicz jest rodowitą Ukrainką która wyszła za mąż za Polaka, kierownika księgarni w Równem.
Została aresztowana 23.08.1940 r. wraz z mężem przez NKWD, ponieważ znaleziono w ich mieszkaniu broń,
której - według ich całkowicie wiarygodnych zeznań - chcieli użyć przeciwko Sowietom w wojnie niemieckorosyjskiej, upatrując w tym jedynej możliwości ratunku przed sowieckim piekłem.
Trzy miesiące po aresztowaniu odbyła się w Równem rozprawa przeciwko jej mężowi, którego skazano na
8 lat robót przymusowych [Syberia] i którego deportowano na początku 1941 r. Łepieszkiewicz pozbyła się
wszelkiej nadziei ujrzenia kiedykolwiek żywego swojego męża. Założyła że nie żyje od dłuższego czasu, że
został zabity przez Sowietów.
Nawet przeciwko niej samej nie prowadzono jeszcze rozprawy, także nie została nawet przesłuchana. Tak
że dzisiaj jest w pełni zadowolona z tego, że nie została przesłuchana, ponieważ wie od swoich
współwięźniarek, że kobiety prawie bez wyjątku są gwałcone podczas przesłuchań przez komisarzy czy tzw.
sędziów śledczych.
Ona wychodziła z założenia, że kobiety są zastraszone do tego stopnia, częściowo w wyniku gróźb
częściowo przez tortury, iż nigdy nie odważyły się na stawianie jakiegokolwiek oporu zachciankom
przesłuchującym.
Łepieszkiewicz znajdowała się w celi wraz z 8 kobietami. Wieczorem 24 czerwca usłyszały one zbliżające
się strzały i krzyki. Ich przeczucie, że wszystkie zostaną zamordowane zamieniło się już w pewność, kiedy
otworzyły się drzwi celi i wkroczyło kilku enkawudzistów, uzbrojonych w pistolety maszynowe i karabiny
którzy natychmiast otworzyli ogień do zastraszonych kobiet, zbitych w kącie celi.
Łepiekiewicz otrzymała jako pierwsza kobieta strzał w udo i w nogę i natychmiast upadła. Na nią upadły
pozostałe. Kiedy ustała strzelanina, drzwi do celi zostały zamknięte przez NKWD. Następnie wyczołgała się i
wzywała inne, pozostałe przy życiu. Wynurzyły się jeszcze dwie kobiety, jedna lekko ranna 19-letnia Pindwiuk
która dostała pomieszania zmysłów.
Ranne przeczekały całą noc. Następnego ranka ponownie usłyszano strzały. Weszło dwóch żydowskich
urzędników NKWD z karabinami, na których osadzili bagnety. Na początku jeden z urzędników dźgnął lekko
ranną bezpośrednio w serce. Natychmiast poniosła śmierć. Przy wyciąganiu bagnetu Żyd stracił ten bagnet,
a drugi Żyd dźgał Pindwiuk, którą zranił jedynie w ramię i nogę, gdyż leżała ona na podłodze.
Nagle rozległ się hałas wywołany waleniem grzejnikami w drzwi celi przez mężczyzn-więźniów. Wskutek
pośpiechu oprawców Łepiekiewicz otrzymała jedynie dwa lekkie ciosy bagnetem w szyję. Drzwi celi pozostały
otwarte. Wskutek przeżyć duchowych i słabości fizycznej obie żyjące jeszcze kobiety nie były w stanie opuścić
celi; a zwłaszcza że u Pindwiuk wystąpiły pierwsze objawy rozpoczynającego się obłędu.
W ten sposób obie kobiety spędziły jeszcze cały 25 czerwca i połowę dnia następnego obok pozostałych
zwłok w celi całkowicie wyczerpane i osłabione w wyniku utraty krwi. Zostały dostarczone do szpitala
wojskowego przez sanitariusza niemieckiego.
Tekst skrócony, wydrukowany w „Warszawska Gazeta” w tytule „Mordy żydowskiego NKWD w Dubnem”
19 kwietnia 2013 r.
Literatura, źródła, cytaty w oryginale:
Za: http://aleszuma.neon24.pl/post/104112,zbrodnie-zydowskiego-nkwd-na-kresach-ii-rp
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Pomimo tego że utrzymuję stronę internetową, jestem gospodarzem programu radiowego i piszę dla
ogólnokrajowej gazety, naprawdę jestem tylko zwykłym facetem. Lubię spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi,
uprawiać turystykę pieszą, spędzać czas na plaży, podnosić ciężary, uprawiać jogging i jazdę na rowerze,
oglądać piłkę nożną, pić piwo i wszystko inne co lubią robić [w większości] zwykli Amerykanie. Uważam, że
zawsze byłem trochę wolnomyślicielem i w pewnym stopniu krytycznie nastawionym wobec rządu i mediów.
Sytuacja zmieniła się radykalnie, kiedy zacząłem śledztwo w/s wydarzeń 9/11 - szybko odkryłem, że
wszystko co rząd i media powiedziały nam o tym wydarzeniu, ktore zmienilo świat było i pozostaje
całkowitym kłamstwem.
Po kilku miesiącach śledztwa zdałem sobie sprawę że państwo Izrael i szeroka międzynarodowa sieć
żydowskich przestępców, którzy kontrolują środki masowego przekazu i rząd Stanów Zjednoczonych były
odpowiedzialne za planowanie, organizowanie, koordynowanie i wykorzystanie 9/11. Wtedy naprawdę
odkryłem rzeczywistość odwiecznego zjawiska często zwanego problemem żydowskim.
Nie jest łatwo mówić o Żydach, zwłaszcza jeśli masz negatywne i krytyczne zdanie o nich i ich celach.
Zdecydowałem się napisać ten artykuł, ponieważ muszę wyjaśnić moje poglądy na temat Żydów przeciętnym
ludziom o tym co rzeczywiście wydarzyło się w ostatnim czasie.
Mówiąc całkowicie szczerze, nigdy szczególnie się nie interesowałem Żydami z następujących powodów.
[Należy zaznaczyć, że gdy mówię "Żydzi" to szczególnie odnosi się do zorganizowanej społeczności
żydowskiej a niekoniecznie do każdego indywidualnego Żyda. Największymi krytykami Izraela, syjonizmu,
żydowskiej polityki tożsamościowej, a nawet religii żydowskiej, są przecież sami Żydzi, tacy jak Benjamin
Freedman, Myron Fagan, Izrael Szahak, Gilad Atzmon i Brat Nathanael Kapner].
Ja się szczególnie nie inetersowalem Żydami, wiedząc doskonale że oni są kłamcami.
Poprzez kontrolę mediów oraz wpływy w środowisku akademickim i naszych placówkach oświatowych
Żydzi zdołali oszukać cały świat prezentując fałszywą, a często całkowicie sfabrykowaną wersję historii i
bieżących wydarzeń. W Mein Kampf Adolf Hitler określił Żydów jako posiadających "absolutną zdolność do
kłamstwa bez zastrzeżeń" - a on znał ich doskonale.
W Ewangelii św. Jana, 8: 44, Jezus zwrócił się do ludzi, których znamy dzisiaj jako Żydów,
stwierdzając: "Wy jesteście z ojca diabła i macie jego pożądliwości. On był zabójcą od początku, on nie
mieszka w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy mówi o kłamstwie, mówi o sobie, bo jest kłamcą i ojcem
kłamstwa".
Żydzi chcą, ażebyś uwierzył, że są życzliwymi nosicielami "oświecenia”, "postępu” i "tolerancji", będąc przy
tym niewinnymi "ofiarami" irracjonalnego „antysemityzmu" i prześladowań w całej historii, podczas gdy w
rzeczywistości za każdym razem kiedy podnosił głowę prawdziwy antysemityzm zawsze było to spowodowane
wywrotowym i kryminalnym zachowaniem Żydów.
Żydzi zostali wyrzuceni z ponad 100 krajów na przestrzeni dziejów, ale nie dlatego, że ludzie wszędzie są
bezmyślnymi "antysemitami", którzy irracjonalnie prześladują Żydów, ale z powodu ich zachowań i działań.
Żydzi w zasadzie kłamią o wszystkim. Kłamią na temat Adolfa Hitlera i II wojny światowej, przedstawiając
go i nazistowskie Niemcy jako uosobienie zła, „ruch rasistowski i antysemicki", który chciał "podbić świat dla
rasy aryjskiej" i dążył do systematycznego wymordowania całej ludności żydowskiej w Europie. Nic nie może
być dalsze od prawdy. Na temat Hitlera, ludzkość zna żydowską prawdę i powiela ją.
Adolf Hitler i Narodowo-Socjalistyczne Niemcy były największym zagrożeniem dla światowego porządku
międzynarodowego żydostwa i ich światowej dominacji dla podporządkowania i wyzysku innych narodów - o
czym Żydzi doskonale wiedzą.
Hitler po prostu chciał usunąć Żydów z Europy, widząc ich skorumpowane, zdegenerowane i
pasożytnicze istnienie w sercu zachodniej cywilizacji. Po legalnym i demokratycznym dojściu Hitlera do
władzy, próbował on skorygować - za pomocą środków dyplomatycznych - niesprawiedliwe ustalenia różnych
"traktatów pokojowych", które oficjalnie zakończyły I wojnę światową, a zwłaszcza traktatu wersalskiego
odnoszące się konkretnie do Niemiec. Hitler i naród niemiecki ucierpiał od kampanii kpin, lekceważenia i
pogardy ze strony społeczności międzynarodowej a zwłaszcza francuskiego, brytyjskiego i amerykańskiego
establishmentu politycznego i medialnego. Hitler koncentruje się przede wszystkim na zlikwidowaniu
bezrobocia w Niemczech, podnosi na duchu i rewitalizuje Niemcy oraz wzmacnia naród niemiecki. Ostatnią
rzeczą, jakiej pragnął było prowadzenie kolejnej wojny światowej, wiedząc, że tego zła drogą pokojową nie
wypleni.
Cała oficjalna narracja żydowska dotycząca II wojny światowej jest dokładnym przeciwieństwem tego co
naprawdę wydarzyło się w tym krytycznym czasie w naszej historii. Hitler nie zainicjował II wojny światowej,
a zrobily to kontrolowane przez Żydów zachodnie demokracje. Praktycznie wszystkie zbrodnie popełnione
przez Żydów i ich „kukiełki” amerykańskie, brytyjskie i bolszewicko-sowieckie przede wszystkim zostały
przemilczane co rzutowało na negatywny obraz Niemców - w rezultacie żydowskiej kontroli mediów,
Hollywoodu i politycznego establiszmentu. Opowieść o "6 milionach Żydów zgładzonych przez złych
nazistów" została wytworzona i utrwalona przez lata żydowskiej propagandy i ich żydowskich sługusów.
Żydzi kłamią na temat 9/11, że atak na WTC był zorganizowany i przeprowadzony przez Osamę bin
Ladena i al-Kaidę, podczas gdy w rzeczywistości sami Żydzi zaplanowali, zrealizowali i skorzystali z 9/11, a
obwinili za to bin Ladena i tzw. "radykalnych muzułmańskich terrorystów" w celu zainicjowania
oszukańczej, zaplanowanej wcześniej "globalnej wojny z terrorem", uzasadniając tyranię Homeland Security paradygmat w Ameryce i na Zachodzie.
Żydzi kłamali, że Irak posiada "broń masowego rażenia" i kłamią że Iran stara się je zdobyć. Cała
"globalna wojna z terrorem" i zagrożenie „międzynarodowym terroryzmem" jest jednym wielkim kłamstwem.
Żydzi kłamią też na temat szczepionek, które są rzekomo dobre i niezbędne dla dzieci oraz na temat
wielu różnych innych zagadnień medycznych i zdrowotnych. Mogę śmiało powiedzieć: Żydzi kłamią na temat
prawie wszystkiego.
Żydzi są największymi hipokrytami na całym globie. Oni otwarcie organizują się, zbierają pieniądze, i
promują akcje dla ich własnych unikalnych interesów politycznych, kulturalnych i gospodarczych, często
kosztem wszystkich innych. A jednocześnie potępiają wszystkich, szczególnie białych chrześcijan, za próbę
robienia dokładne tego samego.
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Państwo żydowskie zwane "Izraelem" - okupuje Palestynę nielegalnie, to oszukańcze państwo
terrorystyczne - jest domem narodu żydowskiego. NieŻydzi w Izraelu są dyskryminowani, prześladowani, a
nawet regularnie deportowani. A jednocześnie Żydzi są największymi zwolennikami "różnorodności" i
„wielokulturowości", oraz masowej imigracji kolorowych do krajów tradycyjnie zamieszkałych przez białych
obywateli jak kraje europejskie, Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia, tym samym osłabiając siłę danego
narodu. Według Żydów, nie może być żadnych białych narodów ... bo to jest "rasistowskie". Białych ludzi,
którzy starają się chronić swoich ojczyzn, kultury, tożsamości rasowej i tradycji uważa się za "wstecznych" i
„rasistowskich", podczas gdy Żydzi otwarcie popierają swoje unikalne, od tysięcy lat żydowskie interesy i
mają własne państwo żydowskie. Jest to nie do przyjęcia.
Każdy, kto choć trochę chce krytykować globalistyczny, skierowany przeciwko białej rasie
„wielokulturowy" program, który stara się wypierać i eliminować białych ludzi, kraje zamieszkałe przez
białych, białą tożsamość i białą kulturę - jest "zły, nazistowski fanatyk", który "nie lubi innych ludzi" i
przyszywa mu się „łatkę” „mordercy, chcącego zabić sześć milionów Żydów". Zmuszeni jesteśmy być
"tolerancyjni" i musimy "okazywać szacunek" wszystkiemu i wszystkim: homoseksualistom, osobom
transseksualnym, różnej maści zboczeńcom, perwertom seksualnym, nielegalnym cudzoziemcom
przestępcom, wywrotowcom i im podobnym, z wyjątkiem białych ludzi, którym zależy na obronie swoich
interesów i którzy chcą zachować swoją ojczyznę, dziedzictwo kulturowe i rasę.
Hipokryzja Żydów - jest zdumiewająca i nie do zniesienia.
Ja nie dbam o Żydów, bo to są lichwiarze, złodzieje i oszuści ukrywający swoje pochodzenie.
W całej historii ludzkości Żydzi byli zawsze znani jako lichwiarze, skorumpowani biznesmeni. Lichwa to
pożyczanie pieniędzy na procent innym osobom, firmom i rządom a następnie zniewolenie ich przez długi.
Żydom udało się zasadniczo zmonopolizować praktykę lichwy oraz zinstytucjonalizować ją, zarówno w skali
krajowej jak i międzynarodowej.
System Rezerwy Federalnej, która nie jest niczym więcej niż konsorcjum prywatnych [w większości
posiadanych i kontrolowanych przez Żydów] banków, które mają monopol na drukowanie i pożyczanie
pieniędzy rządowi Stanów Zjednoczonych, był stworzony przez bankierów międzynarodowych związanych z
bankową dynastią Rothschildów w Wielkiej Brytanii i Europie. Banki centralne Europy, Wielkiej Brytanii i w
innych krajach są podłączone do międzynarodowego systemu lichwy, skupionego nie tylko wokół Rezerwy
Federalnej, Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego, ale także Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, Banku Światowego i Banku Rozrachunków Międzynarodowych.
Praktyka lichwy nie jest niczym więcej niż zinstytucjonalizowaną defraudacją całych narodów.
Międzynarodowy system finansowy zdominował gospodarkę światową w oparciu o lichwę, wyzysk,
spekulację i nadużycia. Każdy kto czyta ten artykuł pewnie pamięta załamanie finansowe 2008 r., i jego
następstwa. Banki z Wall Street oraz inne międzynarodowe instytucje finansowe które zasadniczo oszukały i
okradły cały świat, zamiast być ukarane, zostały nagrodzone a ich ogromne długi - zostały wykupione przez
rząd federalny Stanów Zjednoczonych pomimo ich zachowań przestępczych.
Wall Street oraz inne główne międzynarodowe instytucje bankowe i finansowe są zdominowane przez
Żydów. Zamiast wytwarzać uzasadniony produkt który jest korzystny dla społeczeństwa, oszukują i
okradają innych.
Nie zależy mi na Żydach, bo są zdradliwymi wyzyskiwaczami.
Żydowska święta księga, znana jako Talmud, konkretnie zachęca do oszukiwania, okłamywania,
eksploatacji a nawet zabijania nieŻydów. Nawet najlepszy z gojów [nieŻydów] - powinien zostać zabity, tak
Talmud naucza Żydów.
Większość ludzi błędnie uważa, że świętą księgą Żydów jest Tora, która interpretuje Stary Testament, gdy
w rzeczywistości prawdziwie świętą księgą rabinów żydowskich i narodu żydowskiego jest Talmud.
Religia i kultura żydowska zachęca do oszukiwania i okradania nieŻydów. Żydzi notorycznie stosują
system „Ponzi”, operacje szpiegowskie, kradzież handlową i przemysłową... Żydowskich szpiegów regularnie
wykrywano i aresztowano w całej historii, nawet w Stanach Zjednoczonych. Jonathan Pollard jest
najlepszym tego przykładem.
Żydowscy szpiedzy i agenci wielokrotnie wykradali amerykańskie technologie wojskowe i przemysłowe,
szantażowali głównych polityków i inne czołowe postaci w państwie. [Pamiętacie romans Monica Lewinsky?
Tak, jest Żydówką i cała operacja była przeprowadzona przez Żydów]. Systematycznie dają nieprawdziwe,
wprowadzające w błąd informacje w środkach masowego przekazu w celu osiągnięcia określonych celów
geopolitycznych [pamiętacie "bronie masowego rażenia Saddama Husajna”, i inne kłamstwa żydowskie].
Żydów nic nie powstrzyma, kiedy chcą osiągnąć swoje cele, niezależnie od tego jak bezwzględni muszą być.
Żydzi są i zawsze byli bardzo zdradliwi i podstępni. Ci z was, którzy mieli do czynienia z Żydami wiedzą
o tym doskonale.
Ja nie dbam o Żydów, bo to prowokatorzy, lewacy, buntownicy i zboczeńcy.
"My Żydzi, my niszczyciele, pozostaniemy na zawsze niszczycielami" - napisał żydowski autor Maurice
Samuels w swojej książce „Wy poganie”. „Nic z tego co zrobisz, a nie będzie spełniać naszych potrzeb i
wymagań - będziemy zawsze niszczyć...".
Marcus Eli Ravage, kolejny żydowski autor, napisał w styczniu 1928 r. w Century Magazine: "Nie
zaczęliście jeszcze doceniać prawdziwej głębi naszej winy. My jesteśmy intruzami. My jesteśmy burzycielami
ładu społecznego. Przejęliśmy wasz naturalny świat, wasze ideały, wasze przeznaczenie i doprowadzimy do
ich spustoszenia".
Żydzi zawsze byli czołowymi wywrotowcami i rewolucjonistami w całej historii. Komunizm, feminizm,
"równość płci", prawa homoseksualistów, prawa transseksualistów, dewiacji seksualnej, pornografia i
rozwiązłość seksualna - Żydzi popierali i bronili tych wszystkich ruchów i wysiłków całej historii do dnia
dzisiejszego.
Żydzi absolutnie nienawidzą tradycyjnej cywilizacji zachodniej i pracowali zawsze nad jej krytyką, aby
obalić, poniżyć i ostatecznie zniszczyć naszą cywilizację, tradycję [i w ogóle dążą, do wyniszczenia nas
Ziemian na naszym globie - admin]. Żydzi zatruwają nasze umysły wywrotowymi i zdegenerowanmi ideami,
doprowadzając do tego, że zaczynamy uznawać za normalne rozpustne i groteskowe zachowania oraz
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destrukcyjny styl życia, w tym homoseksualizm, rozwiązłość seksualną, krzyżowanie ras i inne perwersyjne
praktyki.
Włącz dziś telewizor a zobaczysz jak nisko upadliśmy.
Ja nie lubię Żydów, gdyż zdominowali i kontrolują rząd amerykański, media, system bankowy czy inne
ważne aspekty naszego społeczeństwa.
Zorganizowana społeczność żydowska, poprzez różne lobbies, organizacje nonprofit, muzea, organizacje
charytatywne czy inne instytucje w zasadzie kontroluje zachodni establishment polityczny. Kongres USA,
Biały Dom i Sąd Najwyższy są zdominowane przez Żydów oraz szabesgojów, marionetek w rękach Żydów. To
naprawdę wstyd, jak bardzo podporządkowany jest amerykański rząd, establishment polityczny i "elity
społeczeństwa" dla celow Izraela i społeczności żydowskiej. Codziennie „amerykańscy” politycy, dosłownie
popełniają zdradę przeciwko własnemu krajowi i narodowi, śmiejąc się w twarz amerykańskiemu
społeczeństwu.
Żydzi sami, otwarcie przyznają się i przechwalają, że są właścicielami i kontrolują media oraz Hollywood.
Joel Stein, dziennikarz żydowski, napisał artykuł w Los Angeles Times w grudniu 2008 roku pod tytułem
"Kto kieruje Hollwood?” gdzie żartuje o rzekomym "antysemickim” powiedzeniu, że "Żydzi kontrolują
Hollywood", i otwarcie stwierdza: "Żydzi całkowicie opanowali Hollywood". Kończąc swój esej pisze dalej, że
nie "obchodzi mnie czy Amerykanie myślą, że my Żydzi opanowaliśmy media, Hollywood, Wall Street i rząd,
dbam tylko o to, aby Żydzi zachowali swoje wpływy".
Times of Israel, popularny izraelski portal internetowy, opublikował na blogu w 2012 roku
prowokacyjny artykuł zatytułowany "Żydzi kontrolują media".
Tyle już wiadomo o "antysemickiej teorii spiskowej" mówiącej o Żydach kontrolujących środki masowego
przekazu jak i Hollywood - że otwarcie przyznają się do tego, aby pochwalić się tym w swoich gazetach!
Jak wcześniej wspomniano, kontrola żydowska Wall Street, Rezerwy Federalnej i innych głównych
międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych - jest dobrze znanym faktem w tym momencie.
Istnieją dwie bardzo dobre strony internetowe, wskazujące na te fakty, tak że bardzo polecam sprawdzić
te informacje. Strona: JewishFaces.com dokładnie dokumentuje żydowską dominację amerykańskiego rządu,
polityki, bankowości, mediów i innych aspektów życia społecznego. Należy także pamiętać by dowiedzieć się
kto kontroluje Amerykę? pod poniższym linkiem jest więcej dokumentacji o żydowskiej dominacji Ameryki:
thezog.wordpress.com.
Całkowita kontrola żydowska Ameryki jest naprawdę zadziwiająca.
Żydzi stopniowo podkopują Amerykę i są na dobrej drodze, aby całkowicie ją zniszczyc. I większość
ludzi siedzi w całkowitej niewiedzy o tym co naprawdę się dzieje. Albo, co gorsze, za bardzo się boi
powiedzieć głośno o tym lub zrobić coś z tym.
Z angielskiego tłumaczył Jan Niedwin: niedwinjan@aol.com
Źródło: http://gazetawarszawska.com/2014/03/04/dont-care-jews/
------------------------------------------------------------

PRAWDZIWA PRZYCZYNA ZABÓJSTWA KENNEDIEGO
Na tydzień przed swoją śmiercią prezydent Kennedy wydał rozkaz wykonawczy 11110, w którym
emisja pieniędzy odbywałaby się przez skarb państwa, z pominięciem FED-u.
Ten rok obfituje w okrągłe rocznice wydarzeń ważnych, fundamentalnych dla zrozumienia tego co dzieje
się obecnie. A tym bardziej jest dziwne że w mediach kontrolowanych przez finansjerę, nie ma o nich
dosłownie żadnej wzmianki. Czy to możliwe aby społeczeństwa miały już tak wyprane mózgi fasadową
demokracją i sloganami o wolności - że nikt już nie myśli? że nikt nic nie stara się dociec zadając
przynajmniej pytania? że żaden dziennikarz nie dochodzi prawdy?
Na początku kwietnia zwróciliśmy uwagę na 81 rocznicę konfiskaty złota Amerykanów przez prez.
Roosevelta, w drodze słynnego rozkazu wykonawczego 6102 [executive order 6102].
Rozkazy wykonawcze w USA to nie przelewki. Wykorzystują one w pełni przywileje prezydenckie.
Kierowane są do agencji i departamentów rządowych albo obwieszczane w sytuacji zagrożenia, kiedy nie ma
czasu na uchwały parlamentu. Albo np. gdyby kongres patałętając się pod nogami jedynie przeszkadzał w
sprawowaniu faktycznej władzy.
Zachęcony być może sukcesem rozkazu 6102 prezydent Roosevelt wydał jeszcze parę innych, w tym
rozkaz wykonawczy 9066 [E.O. 9066] z 19 lutego 1942 roku. Nakazywał w nim internowanie obywateli
amerykańskich japońskiego pochodzenia. Ot, demokratycznemu rządowi przestały się nagle podobać twoje
skośne oczy. Więc raus do kacetu, tam je wyprostujemy! Z tego co wiadomo kacety były wówczas położone
w mniej turystycznie atrakcyjnych miejscach niż Guantanamo Bay na Kubie...
Po wojnie regularnego zamachu stanu dokonał następca Roosevelta - Harry Truman w 1951 r. Media
łączą Trumana głównie z bombą atomową i z Hiroszimą ale jego rozkaz wykonawczy 10289 [E.O. 10289] ma
do dziś siłę rażenia wielokrotnie większą. Precyzuje on że sekretarz skarbu jest odpowiedzialny za
wykonywanie szeregu newralgicznych funkcji prezydenckich bez aprobaty, zatwierdzenia, ratyfikacji, czy
innej akcji ze strony prezydenta. Następnie rozkaz wymienia i opisuje wszystkie te funkcje. Sekretarz skarbu
może wykonywać te zadania bez kłopotania nimi prezydenta. Zadania dotyczą polityki gospodarczej i
monetarnej a dekret oznacza oddanie pełni władzy nad gospodarką i systemem monetarnym w ręce
finansowej elity. Mogła ona odtąd rządzić bez powiadamiania o swych krokach prezydenta, nie mówiąc już o
takim "drobiazgu" jak kongres, a prezydent stał się figurantem. Ciekawe czy jakiś podręcznik historii o tym
pisze, przedstawiając obiektywnie jak rzeczy stoją...
I tu dochodzimy do rzeczy niewątpliwie najważniejszej i najbardziej brzemiennej w skutki. Rzeczy o
której również cicho, a wagę implikacji, której trudno przecenić. Czwartego czerwca minie właśnie 52
rocznica wydania rozkazu wykonawczego 11110 przez prezydenta Kennedy’ego.
Rozkazy wykonawcze charakteryzują się tym że na bazie konstytucji USA muszą zostać wykonane.
Słowem - ruki po szwam i nie dyskutować. W tym miejscu historia robi się interesująca, a nawet bardzo
interesująca. Okazuje się mianowicie że numer 11110 był jedynym rozkazem wykonawczym który został
całkowicie zignorowany. Dosłownie zniknął, przepadł, rozpłynął się, słuch po nim zaginął. Co oczywiście
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prowadzi do intrygującego pytania, co w nim takiego było, że grupa trzymająca władzę tak się tego
obawiała?
Otóż następcy Trumana, zarówno prezydent Eisenhower jak i Kennedy, rozumieli powagę sytuacji i istotę
faktycznego zamachu stanu dokonanego za kadencji poprzednika. Eisenhower nie odważył się jednak
wystąpić otwarcie przeciwko trzymającej władzę elicie. Być może dlatego przeżył. Dopiero w swoich
uwagach, na zakończenie prezydentury zdobył się na szczerość, przestrzegając przed dyktaturą gospodarczowojskowego lobby. Natomiast prezydent Kennedy też się orientował czym grozi taka sytuacja i zdecydował się
na konfrontację. Chcąc ratować resztki wpływu prezydenta na gospodarkę, i przeciwdziałać wykupywanej
własności Stanów Zjednoczonych wydał ów feralny rozkaz wykonawczy 11110.
Z zewnątrz miało to wyglądać jako poprawka do rozkazu wykonawczego 10289 Trumana. W istocie
jednak rozkaz wywracał całą elitę finansową USA. Kennedy rozkazał aby departament skarbu [tj. rząd
federalny] wypuścił certyfikaty na posiadane srebro. Skarb USA miał wówczas olbrzymie rezerwy srebra i
srebro było w powszechnym obiegu monetarnym. Na każdą posiadaną uncję srebra musiałby być wystawiony
papier. Tylko takiego papieru można by było używać jako pieniądza. Innymi słowy, wyprodukowano by tylko
taką ilość dolarów jaka miała pokrycie w srebrze. Kontrola tej produkcji, miała znajdować się w rękach
rządu. Kennedy zdecydował się na srebro zamiast złota ponieważ rynek srebra jest dużo trudniej
kontrolować, a tym samym trudniej go manipulować grupom nacisku. Postanowił wypuścić w obieg 4,3
miliarda dolarów, powstałych w oparciu o realną wartość posiadanego przez USA srebra. Była to pierwsza
od pół wieku emisja pieniędzy przez skarb państwa, z pominięciem FED-u.

Z pieniędzy tych nominały $2 i $5 dolarów zdążono nawet wydrukować i puścić w obieg, natomiast
nominały $10 i $20 zostały jedynie wydrukowane. Czasu aby i je puścić w obieg zabrakło. Banknoty rządowe
miały nagłówek “United States Notes” w odróżnieniu od “Federal Reserve Notes”. Do dzisiaj są w Ameryce
osoby które posiadają takie pieniądze [Fig.1].
Łatwo jest zrozumieć, czym groził sprawującej faktyczną władzę w USA elicie, dekret Kennedy’ego.
Odbierał on Rezerwie Federalnej rzecz najważniejszą w całym przekręcie - prawo do pożyczania na procent
rządowi Stanów Zjednoczonych wygenerowanego z czystego powietrza “pieniądza”.
Ruch ten natychmiast eliminowałby z biznesu wiele organizacji finansowych, oczyściłby giełdę ze
spekulantów i efektywnie wymusił zawieszenie działalności FED-u.
Odebrane Rezerwie Federalnej [FED-owi] prerogatywy generowania pieniądza powróciłyby do rządu
federalnego, dokładnie tak jak wymaga tego konstytucja Stanów Zjednoczonych. Rozkaz wykonawczy 11110,
autoryzując generowanie pieniądza przez departament skarbu, a nie przez prywatny bank jakim jest FED,
zawierał dosłowną stypulację “to issue silver certificates against any silver bullion, silver or standard silver
dollars" [do wypuszczania certyfikatów srebra opartych na srebrnym bullionie, srebrze lub standardowych
srebrnych dolarach]. Oznacza to że na każdą uncję srebra w sejfach departamentu skarbu rząd mógł
wprowadzić pieniądz oparty na przechowywanym tam metalu.
Krótko mówiąc - rozkaz wykonawczy Kennedy’ego oznaczał w praktyce koniec FED-u, koniec przekrętu
z papierowym pieniądzem bez pokrycia i koniec związanej z tym bonanzy dla ukrywającej się za tym elity.
Do dzisiaj skrzętnie ukrywa się też fakt że tego samego dnia kiedy to prezydent Kennedy podpisał rozkaz
wykonawczy 11110, podpisał również rozporządzenie zmieniające oparcie [backing] dla banknotów jedno i
dwudolarowych ze srebra na złoto.
Jeszcze 12 listopada 1963 roku, przemawiając do studentów Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku
Kennedy mówił: Stanowisko prezydenta zostało użyte do zorganizowania spisku który zniszczy wolność.
Zanim opuszczę Biały Dom, muszę o tym poinformować amerykańskich obywateli. Poinformować nie zdążył. W dziesięć dni później został zamordowany w Dallas w stanie Teksas. Wcześniej zamordowany został
kongresman McFadden usiłujący ujawnić zasady działalności FED, był o krok od przegłosowania
odpowiedniej ustawy w tej sprawie. Z grupą trzymającą władzę nie ma żartów.
Materiały dotyczące zabójstwa utajniono na dziesiątki lat. Sprawców nie odnaleziono, mocodawców nie
ukarano. Banknoty rządu federalnego, po zabójstwie prezydenta Kennedy'ego natychmiast wycofano z
użycia. Rozporządzenie wykonawcze 11110 zignorowano, wszelką dyskusję o nim wyciszono. Utrzymując
przez lata sztucznie niską cenę srebra jego rezerwy w departamencie skarbu wyprzedano co do ostatniej
uncji, najwyraźniej aby nikt znowu nie wpadł na pomysł opierania na nim waluty i ominięcia w ten sposób
FED-u.
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Próba uzdrowienia systemu finansowego i wydarcia go z rąk międzynarodowej finansjery się nie
powiodła. Elita okazała się silniejsza, jej przekręt z prywatnym bankiem emitującym pieniądz z powietrza i
pożyczającym go rządowi federalnemu na procent trwa. Trwa też demokracja i ma się całkiem dobrze.
Za: http://padre.info.pl/prawdziwa-przyczyna-zabojstwa-kennediego/
-------------------------------------------

ROCKEFELLER, RAK, CHEMIOTERAPIA – GDZIE TU ZWIĄZEK? CZĘŚĆ I

Historia fortuny, początki przemysłu naftowego, pochodzenie chemioterapii w niezwykle
ciekawym artykule Józefa Słoneckiego.
Nierzadko przypadkiem trafić można w internecie na bardzo ciekawy i wciągający materiał, który
stanowczo należy przedstawić bliźnim wedle popularnego powiedzenia, że Pan Bóg kazał się dzielić.
Oto tekst z portalu BIOSŁONE, gdzie ciekawych i przydatnych treści, godnych polecenia szczególnie
dla tych, którzy to troszczą się o swoje zdrowie: www.bioslone.pl. Autorem tekstu [i tekstów na
portalu] jest Józef Słonecki.
Odemnie kilka ilustracji i komentarze.
Lekarstwa na raka?
Diagnoza: rak, czyli nowotwór złośliwy, od zawsze oznaczała wyrok śmierci. Jedyne, co mógł w tym
wypadku zrobić lekarz, to przewidzieć, ile jeszcze życia choremu pozostało. W tej sytuacji duże wzięcie miały
przeróżne cudowne specyfiki, produkowane przez rozmaitych znachorów, szarlatanów i hochsztaplerów. Z
reguły, były to nieszkodliwe nalewki, w skład których rzekomo wchodziły części roślin, zwierząt lub
minerały - korzeń mandragory czy żeńszenia, kwiat paproci, wilcza jagoda, czarcie ziele, koci pazur, język
jaskółki, ogon ropuchy, śluz ślimaka, utarta grzechotka grzechotnika czy np. sproszkowany róg jednorożca.
Nierzadko w ich skład wchodziło mumio, a także sproszkowane kości jakiegoś świętego, mającego na swym
koncie cudowne uzdrowienia.
Bez względu na skład, wszystkie cudowne eliksiry mają cztery charakterystyczne cechy:
Muszą pochodzić z dalekich egzotycznych krain.
Muszą mieć gorzki, cierpki, albo przynajmniej nieprzyjemny smak.
Muszą zawierać długą listę świadectw uleczeń wielu chorób, w tym raka.
Muszą być sprzedawane w niewielkich ilościach, ale za to powinny być drogie albo bardzo drogie. Jest
bowiem coś takiego w pacjencie, że najbardziej pomagają mu leki, których jest najmniej, ale za to są
najdroższe. Pod tym względem wszyscy pacjenci są tacy sami.
Seneca oil czyni cuda
W latach trzydziestych XIX w. domokrążca William Rockefeller sprzedawał cudowny eliksir „seneca oil” olej [Indian]. Owym specyfikiem była popularna po dziś dzień w niekonwencjonalnym lecznictwie nafta
organiczna którą William sam filtrował z ropy naftowej. Ten lek należało stosować trzy razy dziennie po 5
kropli na łyżkę cukru. Seneca oil był reklamowany jako cudowny lek na wszystkie choroby, przede
wszystkim na raka. Seneca oil nie był tani, gdyż jedna buteleczka kosztowała 15 dolarów [co odpowiada
dzisiejszemu tysiącowi dolarów] mimo to specyfik cieszył się dużą popularnością.
[Ropa naftowa] W roku 1835 William Rockefeller ożenił się z Elizą Davison. Małżonkowie zamieszkali w
Richford w stanie Nowy Jork gdzie urodziło im się sześcioro dzieci. Ich źródłem utrzymania była produkcja i
sprzedaż seneca oil na którym dorobili się niewielkiego majątku. Przez dwadzieścia lat wszystko szło gładko,
ale w roku 1856, jakiś niezadowolony klient któremu żona zmarła, mimo iż wydał sporo pieniędzy na seneca
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oil, doniósł do lokalnej gazety, że ten lek to zwyczajne oszustwo. Po ukazaniu się artykułu sprawą
zainteresował się amerykański urząd podatkowy. Williamowi groziło więzienie, więc uciekł do Kanady,
zmienił nazwisko na Levingston i tylko co jakiś czas odwiedzał Elizę i dzieci.

Także Eliza z szóstką dzieci musieli zmienić miejsce zamieszkania, ze względu na sensację, jaką była
ucieczka Williama, którą odczytano jako przyznanie się do winy. Rodzina najpierw przeniosła się do Oswego
w stanie Nowy Jork, a następnie do Cleveland. Właśnie w Cleveland, które miało się stać wkrótce, jednym z
centrów przemysłu Stanów Zjednoczonych, pierwsze szlify w biznesie zdobywał przyszły twórca potęgi
Standard Oil - John D. Rockefeller.
Za radą ojca, John nie zamierzał studiować. Ukończył jedynie szkołę zawodową, w której poznał
podstawy rachunkowości, prawa i bankowości. Jako szesnastolatek został zatrudniony w firmie Hewitt &
Tuttle na stanowisku asystenta księgowego. Po roku rozpoznawania działalności firmy od strony finansowej
John doszedł do wniosku, że sam może założyć własną działalność.
Siedemnastolatkowi żaden bank nie udzieliłby kredytu, ale były pieniądze zarobione na „seneca oil”.
Ponoć matka wręczyła Johnowi pieniądze na założenie firmy z życzeniem: - „Niech ci służą, bo one mają
służyć tobie, nie ty im”. Tą dewizą John kierował się przez resztę życia. Część pieniędzy pożyczył mu ojciec
[ponoć na 10%] i do spółki z niewiele odeń starszym [rzekomo] Anglikiem Mauricem Clarkiem założyli firmę
Clark & Rockefeller, handlującą zbożem, narzędziami rolniczymi i artykułami gospodarstwa domowego.
Clark & Rockefeller przynosiła dochody, ale nie takie, na jakie liczył John D.Rockefeller, toteż w 1862 r.
sprzedał swoje udziały, zaś pieniądze zainwestował w budowę rafinerii, której pomysłodawca, chemik
Samuel Andrews, opracował lepszy i tańszy sposób rafinacji ropy naftowej. Nowa firma przyjęła nazwę
Standard Oil. Wspólnicy podzielili role - Andrews zajmował się technologią produkcji, zaś Rockefeller
przysparzaniem zysków.
Zasadniczym obciążeniem, wpływającym na cenę zbytu, był b. wysoki koszt transportu samochodowego
do rafinerii w Cleveland [40 centów za baryłkę] oraz rafinowanego oleju do Nowego Jorku [2 dolary za
baryłkę]. Rockefellerowi udało się wynegocjować z koleją umowę gwarantującą przewóz sześćdziesięciu
samochodów dziennie, co zmniejszyło koszt transportu do 35 centów do rafinerii oraz 1,3 dolara do Nowego
Jorku. Umowa zawierała klauzulę wyłączności, w związku z czym kolej nie mogła przewozić produktów
innych firm, poza Standard Oil. Tym sposobem Standard Oil mógł zaproponować konkurencyjne ceny, zaś
konkurenci mogli albo dać się przejąć przez Standard Oil, albo splajtować. Pierwsza rafineria przejęta przez
Standard Oil należała do Williama Rockefellera - brata Johna, który biznesmenem został także dzięki
pieniądzom zarobionym na seneca oil.
W roku 1870 John wykupił za milion dolarów udziały Andrewsa, któremu nie podobała się polityka firmy
wykorzystująca monopolistyczną pozycję do zawierania korzystnych umów, dyktowania cen i przejmowania
konkurencji. Firma zmieniła nazwę na „Standard Oil Company” i stała się firmą rodzinną Rockefellerów, na
razie dwóch braci - Johna i Williama. Do roku 1873 firma przejęła 22 z 26 rafinerii w Cleveland i
kontrolowała około 10% przeróbki ropy naftowej Stanów Zjednoczonych. W wyniku dalszych przejęć do
końca lat 70-tych pod kontrolą Standard Oil Company znalazło się 95% przemysłu rafineryjnego Stanów
Zjednoczonych.
W latach 80 XIX w. firma wkroczyła na rynki Azji i Europy Zachodniej na których sprzedawała więcej
ropy naftowej, niż w USA. Tym sposobem Oil Company osiągnął rozmiary imperium dyktującego ceny ropy
naftowej w skali światowej.
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Pozycja Standard Oil Company była zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego USA, toteż rząd
już od lat 90-tych XIX wieku czynił starania podzielenia molocha, skutecznie blokowane przez lobbystów
firmy. Wreszcie w roku 1911 na mocy wyroku sądu najwyższego, Standard Oil Company został podzielony na
34 mniejsze firmy. John i William Rockefellerowie na takie rozwiązanie byli przygotowani i zdążyli w każdej z
nowopowstałych firm wykupić udziały większościowe dla piątki dzieci Johna i czwórki Williama. Od tego
czasu decyzje dotyczące cen ropy naftowej nie są podejmowane na posiedzeniach zarządu Standard Oil
Company lecz na rodzinnych spotkaniach w posiadłościach Rockefellerów.
Stres związany z prowadzeniem tak potężnej firmy odbił się na zdrowiu jej założyciela. Jako
czterdziestolatek przeżył załamanie nerwowe i zaczął tracić włosy na całym ciele. Od roku 1895 był jedynie
oficjalnym prezesem Standard Oil Company, natomiast firmą zarządzał jego brat - William. W roku 1910
John D. Rockefeller oficjalnie przeszedł na emeryturę. Majątek jaki zdołał zgromadzić, ocenia się [w
przeliczeniu na dzisiejszą walutę] na 318 miliardów dolarów, co stawia go na pierwszym miejscu wśród
najbogatszych ludzi w historii.
John D. Rockefeller był zniesmaczony, że medycyna nie potrafiła mu pomóc, gdy podupadł na zdrowiu.
Nie mieściło mu się w głowie, że najznamienitsi specjaliści z całego świata nie potrafili odpowiedzieć na
proste pytanie: - Co mi jest; jaka jest przyczyna mojej choroby? - Mimo to ... brali się za leczenie.
Po przejściu na emeryturę Rockefeller postanowił część fortuny przeznaczyć na działalność filantropijną
[by w oczach opinii publicznej poprawić swój wizerunek bezwzględnego kapitalisty-wyzyskiwacza]. Był zbyt
bogaty, aby poprzestać na rozdawaniu zupek dla bezrobotnych. Postanowił zrobić coś dla ludzkości, a
jednocześnie dla siebie, albowiem w planie miał dożycie 100 lat a do tego potrzebna mu była medycyna
znająca przyczynę chorób, a więc potrafiąca uchronić przed śmiercią wskutek jakiejś przypadkowej infekcji.
W roku 1901 John D.Rockefeller założył Instytut Rockefellera. Pracowników szczodrze wynagradzano,
laboratoria wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia badawcze, nie szczędzono pieniędzy na badania,
toteż do instytutu garnęli się najzdolniejsi naukowcy z całego świata. Takie były początki instytucji rzutującej
na obraz dzisiejszej medycyny. Do tej pory aż 24 laureatów Nagrody Nobla miało ścisłe powiązania z
Instytutem Rockefellera.
Po kilku latach badań na zwierzętach zaistniała potrzeba prób na ludziach. Początkowo Instytut
Rockefellera wykorzystywał oddziały w nowojorskich szpitalach jako poligony doświadczalne, ale okazało się
to niewygodne i mało wydajne. W 1910 r. John D. Rockefeller ufundował nowy obiekt - The Rockefeller
Institute for Medical Research [Instytut Badań Medycznych Rockefellera]. Nowy obiekt składał się z
nowoczesnej kliniki oraz świetnie wyposażonych laboratoriów. Zatrudnienie w nim znaleźli najlepsi
naukowcy z całego świata - mikrobiolodzy, wirusolodzy, immunolodzy, neurolodzy i [nieprzypadkowo]
chemicy.

W 1909 r. Paul Ehrlich oraz jego asystent Sahachiro Hata wynaleźli arsfenaminę. Ten związek arsenu był
pierwszym lekiem syntetycznym - czyli sztucznie wytworzonym w wyniku reakcji chemicznych. John D.
Rockefeller szybko zdał sobie sprawę, że właśnie leki chemiczne są przyszłością medycyny. Od tej pory
chemizacja lecznictwa jest głównym kierunkiem badań Instytutu Rockefellera.
Patenty na leki wynalezione i przetestowane w Instytucie Rockefellera leżały w sejfie. Nikt nie chciał
podjąć się ich produkcji, ponieważ lekarze nie chcieli wprowadzić ich do swojej praktyki z obawy, że jeśli owe
nieznane dotąd leki komuś zaszkodzą, to będą odpowiadać za tak zwany błąd w sztuce lekarskiej, czyli
postępowanie niezgodne z tym, czego ich uczono, a w tamtych czasach żadna uczelnia medyczna nie uczyła
stosowania leków syntetycznych, nie było nawet takich podręczników. Sytuacja wymagała rewolucyjnych
zmian, więc perswazje nie wchodziły w rachubę. Rockefeller nie miał cierpliwości Pasteura, by 40 lat czekać,
aż się w medycynie coś zmieni. Potrzebny był mu jakiś mechanizm nacisku, najlepiej finansowy, bo w tym
czuł się najlepiej, toteż w roku 1913 zainwestował 250 milionów dolarów w Fundację Rockefellera, której
zadaniem, pod płaszczykiem bezinteresownej działalności dobroczynnej, było i po dziś jest wywieranie
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ekonomicznego nacisku na uczelnie medyczne, szpitale, wreszcie rządy państw, słowem kluczowe instytucje
decydujące o kierunku rozwoju farmaceutyczno-medycznego przemysłu. Chciał, nie chciał - John
D.Rockefeller budował kolejne światowe imperium, o wiele potężniejsze od Standard Oil.
Na pierwszy ogień poszły uczelnie medyczne, w których zaczęto uczyć z podręczników podyktowanych
przez fachowców z Instytutu Rockefellera. A uczelnie, które przyjęły nowy kierunek, otrzymały nowy sprzęt
badawczy, zaś uczelniom - stawiającym opór, dzięki naciskom Fundacji Rockefellera, zatrzymano wszelkie
dotacje, bez których szybko uległy likwidacji. Ten sam mechanizm kija i marchewki zastosowano w
szpitalach, w których promowano lekarzy „nowoczesnych”, tj. niemających oporów przed wypisywaniem
recept na leki syntetyczne, zaś lekarzy „starej daty”, mających opory przed serwowaniem leków chemicznych
- mających większe skutki uboczne od chorób, przeciwko którym miały być stosowane - zwolniono.
John D. Rockefeller zmarł w roku 1937. Wprawdzie nie udało mu się dożyć zaplanowanej setki, ale i tak
żył imponująco długo, bo 98 lat. Nie wiadomo, w jakim stopniu przyczyniły się do tego leki chemiczne, ani
czy w ogóle je zażywał.
Schedę po ojcu przejął syn - John D. Rockefeller, Jr, który główny nacisk postawił na kształcenie kadry
medycznej. W tym celu przy Instytucie Rockefellera utworzył podyplomową prywatną uczelnię medyczną
kształcącą przyszłych profesorów uczelni medycznych. W roku 1954 Instytut Rockefellera rozpoczął
nadawanie stopnia doktoranta zaś w 1965 r. zmienił nazwę na The Rockefeller University [Uniwersytet
Rockefellera].
Powoli i systematycznie na wszystkich uczelniach medycznych świata zaczęto studentom wkładać do
głów tę samą wiedzę. Poznikały stare konkurujące ze sobą szkoły medyczne, zaś ich miejsce zastąpił monopol
medyczny, nastawiony na sprzedaż chemicznych leków. Jednym słowem: tworzono farmaceutycznomedyczne kartele, w których to lekarze jako funkcjonariusze służby zdrowia - pełnią rolę wykształconych
sprzedawców leków na receptę.
Monopolizacji uległy także wszelkie normy medyczne. Dla przykładu, wg tak zwanej starej szkoły
przyjmowano dość luźno, że skurczowe ciśnienie krwi mieszczące się poniżej 100 + wiek badanego nie
wymaga leczenia. Natomiast wg obecnie obowiązujących norm rockefellerowskich przekroczenie 140 mmHg
ciśnienia skurczowego uznano jako patologię wymagającą leczenia. Ale, to jeszcze nie było to, więc w 2003
roku obniżono graniczną wartość ciśnienia tętniczego do 120 mmHg. Tym sposobem osoby osiągające wiek
emerytalny, niejako rutynowo, przechodzą na leki nadciśnieniowe, oczywiście te najnowszej generacji a więc
chemiczne. Żeby sprawa na tym się kończyła, ale gdzież tam - to jest jedynie preludium totalnego
uzależnienia emerytów od leków.

Nomenklatura medyczna pierwszy lek nadciśnieniowy podany pacjentowi nazywa lekiem pierwszego
rzutu, co by sugerowało, że mają nastąpić kolejne "rzuty". I tak jest w istocie, bowiem stosowane długotrwale
leki chemiczne rozregulowują inne rockefellerowskie parametry krwi, to zaś tworzy konieczność wdrożenia
kolejnych leków, oczywiście chemicznych - na rozrzedzenie krwi, na poziom hemoglobiny, płytek krwi,
bilirubiny, żelaza, potasu, czy innych pierwiastków transportowanych we krwi. Tak więc owe zapowiedziane
kolejne „rzuty” to leki chemiczne, leczące szkody wyrządzone przez leki chemiczne, wśród których
najpopularniejsze są leki na żołądek, dwunastnicę, nerki, wątrobę, trzustkę.
Poważne skutki uboczne serwowanych leków syntetycznych, często groźniejsze od chorób, przeciwko
którym były przepisywane, okazały się poważnym problemem dla lekarzy, świadomie narażających zdrowie
swoich pacjentów na szwank. Coraz częściej bowiem, spotykali się z pretensjami pacjentów, którzy po
leczeniu nabawili się nowych chorób, o wiele poważniejszych od tych, z którymi zgłosili się do lekarza, licząc
na jego pomoc. Odżyło wówczas zapomniane już pojęcie konował, niegdyś określające lekarza niezbyt
rozgarniętego, przepisującego każdemu choremu te same zalecenia, np. lewatywy, ciepłą kąpiel i
upuszczanie krwi.
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W tej sytuacji lekarze woleli raczej ograniczać ilość przepisywanych leków, co hamowało rozwój
medycyny; jedna apteka wystarczała na zaspokojenie popytu na leki dla ludności małego miasta, zaś w
dużych miastach w zupełności wystarczało kilka aptek. Ale i na to rockefellerowscy spece znaleźli sposób i
rozmyli odpowiedzialność lekarzy na tak zwane specjalizacje, co oznacza, że na przykład kardiolog nie musi
wysłuchiwać pretensji pacjenta skarżącego się na wrzody żołądka, których nabawił się zażywając leki na
serce, czy mającego problemy z nerkami. Kardiolog po prostu zrzuca odpowiedzialność czyli kieruje
delikwenta do gastrologa czy nefrologa, by ten przepisał mu kolejne chemiczne leki, mające również działania
uboczne, o czym pacjent przekona się niebawem.
Ludzie starej daty ze sceptycyzmem patrzyli na leki chemiczne. Na domiar złego tym sceptycyzmem
zarażali swoje dzieci, że chemiczne jest złe. Przyszedł więc czas na głęboką edukację, wręcz indoktrynację
społeczeństwa, począwszy od szkoły podstawowej. W tym celu, wśród wielu przedmiotów nauczania, często
życiowo bezużytecznych, nie uczy się o zdrowiu za to uczy się dzieci a faktycznie oszukuje, że przyczyną
chorób są zarazki. Taka jest cena za to, że Fundacja Rockefellera od czasu do czasu zafunduje Ministerstwu
Edukacji jakieś komputery dla szkół, w zamian za co program nauczania musi uwzględniać kierunek
kształcenia wyznaczony przez Uniwersytet Rockefellera. Coś za coś.
CDN
Za: http://blogrysunkowy.neon24.pl/post/105270,rockefeller-rak-chemiote-rapia-gdzie-tu-zwiazek
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