
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Co też to aktualnie jarzy się mózgach bojowników  
postępu i demokracji? 

 

 
https://twitter.com/marta_stasinska/status/1589887716581576704?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etwee-
tembed%7Ctwterm%5E1589887716581576704%7Ctwgr%5Ef1b65a51723e337a4853bcb2deefc18e7002b1ff%7Ct
wcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fniezalezna.pl%2F463943-cialo-to-narzedzie-polityczne-kuriozalny-
apel-do-polek-na-antenie-tvn-zawiesmy-rozmnazanie-sie 
 
 

 

 
https://www.salon24.pl/u/marfio98/1264217
,zukowska-biologiczny-mezczyzna-moze-
urodzic-dziecko 
 

i nie jest to wcale kabaret Monty Python,  
ani żaden prima aprilis. 
Logika obozu postępu właśnie polega na 
ŚWIADOMYM logiki odrzucaniu i wstrzykiwaniu ideologicznych 
idiotyzmów i kłamstw do milionów zdezorientowanych mózgów. 
 

i to ma głęboki sens. 

 
Cały KONCEPT PROPAGANDOWY obalenia polskiej władzy 
nieposłusznej Berlinowi i Moskwie właśnie opiera się  
na dezorientacji poznawczej i odwracaniu pojęć, 
a bombastyka idiotyzmu przekracza już nawet wyśrubowane,  
i tak bardzo już wysokie normy unijne.  
To już norma! To światowy trend, finansowany  
miliardami dolarów! 
 
ale dlaczego miliony wyborców będą głosować na 
kłamców, nieudaczników, łapówkarzy, złodziei, zdrajców,  
lunatykow i kretynów  

pomimo, że 
wiedzą, że to kłamcy, nieudacznicy, łapówkarze, złodzieje, 
zdrajcy, lunatycy i kretyni, 

i pomimo,  że   
widzą, że taka zmiana władzy ostatecznie i im samym 
zaszkodzi!? 

 

Próba analizy tego socjo-patologicznego fenomenu naszych  
czasów zawarta jest w artykule Dawida Wildsteina.  

http://ladycotton.eu/ciemnogrod/images/HOMO-TUSKUS.pdf       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Witold Gadowski 

Bezdenność 

Stało się jednak coś, co sprawi, że kiedyś i pani Jachira otworzy 
usta ze zdumienia, spostrzegając, do czego dojdą jej 
naśladowcy i naśladowczynie.  
https://niezalezna.pl/448724-mala-rzecz-o-bezdennosci 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greta  

też idzie na całość 

 
https://wpolityce.pl/swiat/620690-dobrnelismy-
do-finalu-greta-thunberg-chce-obalac-kapitalizm 
Przy Grecie wymiękają tacy tytani umysłu jak Karol Marx, 
Włodzimier Lenin i Mao Tse Tung - to przy niej szczeniaki. 
 
 
 
 
 
 
 

Kłamstwa i brednie,  
obezwładnione mózgi oraz ignorancja, 
to właśnie skutek odlotu od  
prostej logiki logicznej. 
Mechanizm jest taki, że w pierwszej fazie 
tego obłędu wyłażą z telewizorów, komput-
rów i komórków sprytni usypiacze rozumu, 
a dopiero potem, budzą się potwory. 
 

 
Tą ilustrację sporzadził specjalnie dla naszgo biuletynu  
CIEMNOGRÓD ilustrator freelancer Francisco Goya. 
 
 
 
 
 

https://niezalezna.pl/449298-10-
klamstw-i-manipulacji-donalda-tuska-
lukasz-schreiber-wzial-pod-lupe-wystap
ienie-szefa-po-a-tam-wideo 
 

 
 
https://wpolityce.pl/polityka/606610-ta-
rewolucja-wciaz-trwa-a-jakobini-sieja-
spustoszenia 
 
 

 
 
 
https://wpolityce.pl/polityka/606604-po-
trupach-jakim-trzeba-byc-glupkiem 
 
 

 
 
 

https://wpolityce.pl/polityka/620843-jak-
putin-szykowal-europe-na-wojne-z-
ukraina-taktyka-kremla 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
                              
 
 

 
My tu pitu pitu, a tam ... 
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1593211059460268032?ref_src=twsrc%5Etfw%
7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1593211059460268032%7Ctwgr%5Ed16dbb
bcfd5478df5f3055a4d93ea071cc379b0d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F
www.fronda.pl%2Fa%2FWstrzasajace-nagranie-poteznej-eksplozji-na-Ukrainie-
Wideo207617.html 

 
 
 
              Mapa interaktywna - od 28 lutego 2022 do dziś. 
    

                        

 
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-
aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potrzebujemy nowego nacjonalizmu, 
otwartego na Ukraińców. 
 

 

Kijów 

 
 
 

 

Kalisz 

https://klubjagiellonski.pl/2022/11/10/potrzebujemy-nowego-nac-
jonalizmu-otwartego-na-ukraincow/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jak pogodzić ochronę szkolnych 
dzieciaków z państwową biurokracją? 
 

 
Lex Czarnek – słuszne diagnozy,  
błędne rozwiązania 
Nawet gdyby przyznać rację inicjatorom ustawy i przyjąć, że  
zarówno rodzice, jak i kuratorium powinny mieć wgląd 
w tematykę zajęć dodatkowych, to przecież można stworzyć 
znacznie bardziej cywilizowany sposób akceptacji tych treści. 
 
Wnikliwa analiza realiów ustawy - z punktu widzenia organizacji pozarządowych  
(NGO) prowadzących dodatkowe zajęcia w szkołach. 
 
https://klubjagiellonski.pl/2022/11/17/juz-mi-sie-nie-chce-dzialac-spolecznie-czyli-lex-
czarnek-w-praktyce/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasz korespondent ze zachodniej NRF donosi 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EKONOMIA GŁUPCZE ... 
 

                     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska,  

PKB - fałszywy miernik 
honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
opowiada o znaczeniu wskaźników ekonomicznych i ekonomii 
 

 
"Jednym z najbardziej spektakularnych symptomów chwiejności 
świata cywilizacyjnego przesilenia jest, z jednej strony, narastanie 
ekonomicznie nieuzasadnionych, szkodliwych, wysoce asym-
etrycznych nierówności społecznych, w tym dochodowych, rozległy 
zakres wykluczenia społecznego oraz utrzymujące się obszary głodu, 
a z drugiej strony nasilające się przejawy aroganckiej rozrzutności  
i marnotrawstwa w bogatym świecie. Nakładają się na to zjawiska 

https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/


anomii, czyli chaosu w systemie wartości, co wiąże się m.in. z naturą 
wolnego rynku, zasadą, że „chciwość jest dobra”, oraz 
problematycznością pomiaru działalności gospodarczej i fetyszyzo-
waniem miary, jaką jest produkt krajowy brutto (PKB).' 
 
Taka opinia to nic nowego.  
"Bo dziś już wiemy, że zależność między wskaźnikami wzrostu PKB  
a szczęściem obywatela jest doprawdy znikoma. 
To właśnie tę zależność jako fałszywą już dawno atakował Robert  
Kennedy. Mówił: „PKB uwzględnia koszty systemów ochrony insta-
lowanych w celu strzeżenia naszych domów oraz zabezpieczeń 
więzień, w których przetrzymujemy przestępców włamujących się do 
naszych mieszkań (…) Uwzględnia on (PKB) programy telewizyjne, 
które gloryfikują przemoc, aby producenci zabawek mogli sprzedawać 
dzieciom swoje produkty. 
 
Jednocześnie wskaźniki PKB nie odnotowują stanu zdrowia naszych 
dzieci, poziomu naszego wykształcenia ani radości, jaką czerpiemy  
z naszych zabaw. Nie mierzą piękna naszej poezji ani trwałości 
naszych małżeństw. Nie mówią nam nic na temat jakości naszych  
dyskusji politycznych ani prawości naszych polityków. Nie biorą pod 
uwagę naszej odwagi, mądrości i kultury. Milczą na temat poświęcenia 
i oddania dla naszego kraju. Jednym słowem, wskaźniki PKB mierzą 
wszystko oprócz tego, co nadaje sens naszemu życiu”. 
 
P.S. Nie ulegajmy prymitywnie upraszczającej rzeczywistość propa-
gandzie. Innym fetyszyzowanym obecnie wskaźnikiem jest inflacja  
i reakcja na nią czyli stopy procentowe. Zjawiska są dość złożone  
i wieloczynnikowe. Nie można ich opisać jedną liczbą. Nie ulegajmy 
PRYMITYMIZMOWI topornych propagandzistów. Bądźmy roztropni  
i kontrolujmy emocje. Nie dajmy się podszczuwać ani głupim ani złym.        
 
Całość tutaj: https://wgospodarce.pl/informacje/119199-przesilenie-cy-
wilizacyjne-i-wymog-nowego-ladu-spoleczno-gospodarczego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiełbasa a sprawa  
niemiecka 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      
Już nie tylko Haizung i Spargel 
ale także i Wurst  
jest w niebezpieczeństwie!!! 
Niemców czeka kryzys żywnościowy?  
“Mięso stanie się dobrem luksusowym” 
 

 
https://www.tvp.info/64534555/kryzys-zywnosciowy-w-
niemczech-mieso-dobrem-luksusowym- 
 
P.s. Polityka gospodarcza Niemiec wspierania przemysłu ( dawniej 
mówiono junkierstwa ) i przerzucania kosztów na społeczeństwo 
przynosi oczywiste skutki i powoduje liczne kryzysy i napięcia 
społeczne. Odwrócenie tego procesu to praca na LATA. W krótkim 
czasie zjawiska te można zrelatywizować ( ukryć ) poprzez  
SPROWOKOWANIE podobnych wydarzeń w innych państwach, 
zwłaszcza tych, które przeciwstawiają się temu rodzajowi gospo-
darki. Służy temu klasyczna operacja "fałszywej flagi". Tą flagą jest 
UE, której absurdalna, sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem polityka 
gospodarcza i społeczna możliwa jest do objaśnienia tylko jako 
CELOWE prowokowanie kryzysów w innych krajach.  
Przecież prowadzenie ZBRODNICZEJ polityki to nic nowego.  
 

EKONOMIA PLUS IDEOLOGIA = GŁÓD 
 

 
Czy antymięsna ideologia pomoże  
Niemcom w tym świńskim dołku?  
https://wpolityce.pl/polityka/622193-
niemcy-spelnia-marzenie-spurek-i-wyeli-
minuja-mieso 
 
 

        

https://niezalezna.pl/456106-gazeta-polska-
prof-jan-szyszko-przestrzegal-przed-dzi-
siejszym-scenariuszem-w-2017-r-nie-sluch
ano-go 

Zieloni i opozycja robili z profesora śmiesznego idiotę. 
Z pomocą Unii uśmiercili kawał Puszczy Białowieskiej. 
To jeszcze jeden przykład odwróconej logiki z powodu  
ideologicznego obłędu, plus ignorancja,  
plus polityczne zlecenie ataku na prawicowy rząd PiS. 
 

 
PiS zniszczy Puszczę Białowieską,  
                  bo kasa za drewno potrzebna na 500+ 
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   ABORCJA TO  
OPIEKA ZDROWOTNA  sóś jak usunięcie pryszcza, 
albo odtłuszczenie tyłka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PBrb1Ye5Zz4&t=2s 
 
 
 
 
 
 
Jakże brakuje nam  
w dzisiejszch czasach  
jasnch i zdecydowanych  
pomysłów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“POLSKA 
radiowy koncert z publicznością   
 
zarejestrowany został 30 października 2022r.  
w studiu im. W. Lutosławskiego w Warszawie,  
a wyemitowany w programie I Polskiego Radia 11.11.2022r. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gZeolKoYuPM&t=1316s 
 
 
 
 
 

       

Pomoc płynie różnymi kanałami.  
Ja korzystam z tych z którymi przez ostatnie 30 lat współpracowałem - z parafiami 
rzymskokatolickimi na Ukrainie, gdzie służy wielu księży z Polski. To oni wiedzą najle-
piej gdzie ma trafić pomoc i często z narażeniem życia tę pomoc niosą. 
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Jednym z nich jest Ksiądz Stanisław Irisik ze zgromadzenia Wincentego  Paulo.  
Jest on najdłużej na Ukrainie pracującym misjonarzem. Pracował w Kijowie, Charko-
wie, na Zakarpaciu. Był jeszcze do niedawna  przewodniczącym grupy misyjnej, która 
niosła pomoc potrzebującym na Ukrainie. Dzisiaj został ze swoimi wiernymi w 
Śniatyniu, niegdyś kresowym mieście na południu Ukrainy. Tam też dotarła wojna a 
lotnisko w nieodległych Czerniowcach zostało zbombardowane. 
 
Dzisiaj proszę o pomoc dla Księdza Stanisława, który przez ponad 30 lat dzielił się 
wszystkim z potrzebującymi na całej Ukrainie. On jest w stanie rozdysponować dary 
na dużym terenie, pilnując jednocześnie aby otrzymali je najbardziej potrzebujący. 
Potrzeba wszystkiego, ale przede wszystkim: 
 
- Żywności o długich terminach ważności 
- Środków czystości 
- Środków higienicznych 
- Opatrunków i lekarstw  
- Świec ( bo coraz częściej wyłączany jest prąd) 
- Latarek, baterii 
- Śpiworów 
 
Dary te przyjmujemy w Polsce a specjalne transporty przewożą je przez granicę.  
Stworzyliśmy sieć magazynów. Jeśli Państwo będziecie chcieli przesłać dary, to 
podaję kontakt: 
Andrzej Klimczak (Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddział w Rzeszo-
wie) 
37-127 Krzemienica 855 
Powiat Łańcut 
Mail: andrzej.press@gmail.com 
 
Konto Księdza Stanisława Irisika 
BIC:  BPKOPLPW 
IBAN:  PL 38 1020 5226 0000 6602 0697 4564 
 
Informacja jak najbardziej sprawdzona 
gwarantuję osobiście 
Piotr Zarębski 
 
Za Piotra Zarębskiego gwarantuję 
ja Wojciech Hempel, 
redaktor tego biuletynu 
Piotr Zarębski to reżyser filmów dokumentalnych i wykładowca uniwersytecki 
https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11119163 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------       
 
Znajdź Klub Gazety Polskiej w Twojej okolicy 

 
http://www.klubygp.pl/kluby/ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------       
 

Aby nie otrzymywać ‘CIEMNOGRODU',  
bardzo proszę odesłać którekolwiek  
z wydań z tytułem maila - NIE 
 
Dziękuję. 
Wojciech Hempel 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------       

 
http://wpolityce.pl 
http://niezalezna.pl 
http://wpolsce.pl 
https://www.defence24.pl 
hhttp://kresy24.pl  
https://www.wnp.pl   portal gospodarczy 
https://www.wnp.pl/przemysl-obronny 
https://fakehunter.pap.pl/ 
https://demagog.org.pl/fake_news                                                           
http://www.gazetapolska.pl 
http://gpcodziennie.pl  
http://www.ordoiuris.pl 
https://teologiapolityczna.pl 
http://dorzeczy.pl 
http://www.medexpress.pl 
https://myslkonserwatywna.pl/ 
https://pl-pl.facebook.com/prazonacebula 
https://wszystkoconajwazniejsze.pl 
http://bezdekretu.blogspot.com 
http://www.kontrowersje.net 
https://sdp.pl/forum-dziennikarzy 
http://new.org.pl Nowa Europa Wschodnia  
https://www.tysol.pl 
http://www.pism.pl  Arcana 
https://www.przewodnik-katolicki.pl/ 
https://marsz.info 
https://www.magnapolonia.org   
https://euroislam.pl 
http://prokapitalizm.pl 
http://nowa.gazetaobywatelska.info 
https://superhistoria.pl/ 
http://niepoprawni.pl 
http://www.panstwo.net/ 
https://warszawskagazeta.pl/ 
http://www.naszdziennik.pl 
http://www.fronda.pl 
http://www.konserwatyzm.pl 
http://www.aspektpolski.com/ 
http://blogmedia24.pl 
http://blogpress.pl 
https://www.piotrskarga.pl/ 
https://www.twojasprawa.org.pl/ 
http://serwis21.blogspot.com 
https://video.foxnews.com 
https://ipn.gov.pl/pl 
Max Kolonko - MaxTV 
http://mtodd.pl 
http://www.ekspedyt.org 
http://www.ksiegarniagazetypolskiej.pl 
http://www.GAZETAPRAWNA.pl  51% Infor PL - PL-- 49% Axel 
Springer Polska - Niemcy         
http://www.cido.pl 
http://ecio24.pl  
http://info.peritusnet.eu ( lista mediów) 
 
TV 
https://www.tvp.info/ 
https://www.tvp.info/polska 
http://telewizjarepublika.pl                                      
http://www.youtube.com/user/NiezaleznaTV 
http://vod.gazetapolska.pl 
http://tv-trwam.pl  
http://www.program7.pl 
https://www.youtube.com/user/IPNtvPL 
https://video.foxnews.com 
 
Radio  
http://www.radiownet.pl                                                                             
niepoprawne radio --> https://bit.ly/2NKm5Dg  
http://www.radiomaryja.pl 
https://radioemaus.pl/ 
 
 
 

 
http://Wyborcza.pl  Agora SA - PL 
https://pl-pl.facebook.com/sokzburaka                                                  
http://www.ruchKOD.pl   ???  
http://NIE.com.pl   URMA sp. z o.o. - PL - Jerzy Urban                             
https://nowoczesna.org                         
http://www.newsweek.pl  Axel Springer - Niemcy                                     
http://www.polityka.pl/TygodnikPolityka Sp. z o. o. Spółka Ko-
mandytowo-Akcyjna. - PL        
http://www.rp.pl  (Rrzeczpospolita)  Gremi Business Communi-
cation - PL                         
http://wiadomosci.onet.pl  Axel Springer Polska - Niemcy                      
http://Trybuna.eu   Edusat sp. z o.o.  -  PL                                               
http://partiaRAZEM.pl  ???                                                                          
http://www.ANGORA.com.pl  Wydawnictwo Westa-Druk - PL                 
https://www.tygodnikpowszechny.pl             
https://wydawnictwo.KrytykaPolityczna.pl  Stowarzyszenie im. 
Stanisława Brzozowskiego - PL           
http://KULTURALIBERALNA.pl  Fundacja Kultura Liberalna  - PL          
http://www.uwazamrze.pl  Uważam Rze Sp. z o.o.  - PL                          
http://www.Fakt.pl  Axel Springer Polska - Niemcy                                   
http://www.interia.pl  Bauer Media Polska - Niemcy                                 
http://www.se.pl (Superexpres)  ZPR Media - PL                                       
http://www.komsomol.pl  ??? 
https://pl.sputniknews.com  rosyjskie FSB 
https://pl.news-front.info  rosyjskie FSB 
    
TV                                                                    
http://www.tvn24.pl  Scripps Networks Interactive - USA                         
http://www.POLSAT.pl  Telewizja Polsat -PL - właściciel Zygmunt 
Solorz-Żak   
http://www.superstacja.tv/zobacz-online/ Superstacja Sp. z o.o. - 
PL - Zygmunt Solorz-Żak 
 
Radio 
http://www.RMF.fm  Bauer Media Polska - Niemcy 
http://www.radioZet.pl Eurozet - Francja 
http://www.tokfm.pl  Agora SA, POLITYKA Sp. z o.o. S.K.A.  - PL 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------       
 

 
 
https://www.tysol.pl/a57853-Tylko-u-nas-Waldemara-Krysiaka-
Lista-Nie-lewicowych-Blogow-Edycja-2020 
 
1. Antyfeministyczna 
https://www.facebook.com/Antyfeministyczna 
 
2. Polska Racja Stanu – strona patriotyczna, antylewicowa 
https://www.facebook.com/Polska-Racja-Stanu-
101339181478424/ 
 
3. Bananowe julki i oskarki z osiedli deweloperskich –  
parodia Strajku Kobiet i skrajnej lewicy 
https://www.facebook.com/BananoweJulkiOskarki/ 
 
4. Trol Trojański – strona satyryczna 
https://www.facebook.com/TrolTroj/ 
 
5. TradWife Polska – blog tradycyjnej żony 
https://www.facebook.com/TradWife-Polska-103825614538342/ 
 
6. Beka z antysamochodowców - ruchy miejskie,  
aktywiści rowerowi itp. 
https://www.facebook.com/antysamochodowcy/ 
 
7. NGŚ – strona narodowców ze Śląska 
https://www.facebook.com/nnngssss/ 
 
8. Referat Analiz i Informacji – strona edukacyjna,  
głównie o historii 
https://www.facebook.com/referat.analiz/ 
 
9. Reduta Nieugiętej Prawilności – dawne „Sebiki”; 
antylewicowość i RiGCz 
https://www.facebook.com/redutaprawilnosci/ 
 
10. Wrzesień 1939 – historia kampanii wrześniowej 
https://www.facebook.com/wrzesien1939/ 
 
11. Straż Narodowa – tradycjonalizm, patriotyzm, wiadomości. 
https://www.facebook.com/straznarodowaPL/ 
 
12. Bechatka – trochę komedii, trochę o wojsku 
https://www.facebook.com/Bechatka-109824827390869/ 
 
13. Julka z Twittera – beka z Julek i ogólnie skrajnego lewactwa 
https://www.facebook.com/Julkatwittera/ 
 
14. Libertariański Femboy – promocja libertarianizmu  
i wolnego rynku 
https://www.facebook.com/LibertarianskiFemboy/ 
 
15. WCALE NIE SEBKI III: W Imię Zasad:  
subkultura osiedlowa, beka z lewactwa 
https://www.facebook.com/trzeciesebki/ 
 
16. Przenicowani – memy, wiadomości, komentarze 
https://www.facebook.com/kapralodyniec/ 
 
17. Zjedz mielonego – satyra, śmieszne obrazki 
https://www.facebook.com/ZjedzMielonego/ 
 
18. Zjedz Mielone: kuchnia ormiańska – konto zapasowe 
https://www.facebook.com/ZjedzMieloneZapas/ 
 
19. Młodzież Wszechpolska 
https://www.facebook.com/Wszechpolacy1922/ 
 
20. Rzymski Katolik – blog o Kościele Katolickim  
i jego tradycjach 
https://www.facebook.com/BlogRzymskiKatolik/ 
 
21. LGBT to ideologia – strona ogólnie antypostępacka 
https://www.facebook.com/NiedlaStrajkuKobiet/ 
 
22. Nowe Średniowiecze – tradycyjny katolicyzm 
https://www.facebook.com/DrugieSredniowiecze 
 
23. Nie patyczkuję się – ogólna beka z postępaków 
https://www.facebook.com/Nie-patyczkuję-się-229623631066668/ 
 
24. Sok z Burbaka – parodia Soku z Buraka i więcej 
https://www.facebook.com/SokZBurbaka/ 
 
 
 

         Koniec nareszcie 
                   Das is das Ende 
     Αυτό είναι επιτέλους το τέλος 
            This is the End 
                Это конец, наконец 
                        Це нарешті кінець 
       这终于结束了 
 ףוס רעד סאד זיא ךילדנע                        

 

                             આઆ આંતે આંત છે 
 


