
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tak mniej więcej wyglądały czołgi polskiej armii w latch 20 tych. 
Aspekt patriotyczny i propaństwowy często występował na pocztówkach 
świątecznych bo państwo, polskośc i Polacy byli utożsamiani  
z wiarą rzymskokatolicką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mamy tu powrót do dawnej tradycji łączenia wiary z walką o wolność. 
Jak trwoga, to do Boga.  
Ktoś, nie pamiętam kto napisał: W okopach nie ma ateistów. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

Janusz "Kozak" Szeremeta  
i jego kolega Krzysztof  
 
 
 

 
Kozak dowcipkuje sobie  
z głębi okopu podczas ostrzału. 
Pozostawił nam po sobie  
te chwile nagrania. 
 
 

 
 
https://wpolityce.pl/polityka/624993-na-
ukrainie-poleglo-dwoch-polakow-jednym-
z-nich-byl-kozak 
 
https://wpolityce.pl/swiat/627551-co-
najmniej-pieciu-polakow-zginelo-broniac-
ukrainy 
 
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/627872-
ostatnie-pozegnanie-polaka-ktory-zginal-
na-ukrainie 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Rugbyści 

 

Charków. Zwiadowcy ze 130. Kijowskiego Batalionu Obrony 
Terytorialnej pod rosyjskim ostrzałem. 
Razem z Romanem Buczko, operatorem ze Lwowa, pojechałem na zwiad z 6-osobową 
drużyną w kierunku granicy ukraińsko-rosyjskiej.  
Tego dnia (29 maja) do Charkowa przyjechał prezydent Zełenski. Nikt z nas tego 
wówczas nie wiedział, ale Rosjanie jakby coś przeczuwali.  
Ich rakiety częściej niż w poprzednich dniach leciały na północno-wschodnią część 
miasta, a na terenach przygranicznych ostrzał był nieregularny, ale stały.  
 
W drużynie pięciu żołnierzy - „Lock”, „Kep” i „Żuk” to byli zawodowi rugbyści.  
„Lock” grał 10 lat w reprezentacji Ukrainy i w wielu europejskich ligach, także  
w Polsce. „Biały” to spadochroniarz i świetny maratończyk, a „Antonio” jest młodym 
inżynierem, specjalistą do spraw ochrony. Jest z nami także Max lekarz z kompanii 
medycznej, w cywilu chirurg weterynarz z Kijowa.  
 
Żołnierze ze 130. Batalionu mają opinię brawurowych i lekko szalonych, ale także  
takich, którym szczęście sprzyja. Bronili Kijowa, byli w Buczy i Irpieniu.  
Od jakiegoś czasu bronią Charkowa i bardzo bliskiej granicy z Rosją. 
 
W oddali widzimy słup dymu, „Kep”, dowódca zwiadowców decyduje 
- „sprawdzimy, co tam się stało”.  
Ruszamy w kierunku miasteczka Pytomnyk. 
 
Okolice Charkowa, 29 maja 2022 
Reportaż Roberta Kowalskiego. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IYbZTcmj30M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       

mObiLizAcJa 

 
 

 

Bohaterem tego materiału jest 26-letni rosyjski jeniec,  
który siedział za kradzież i dołączył do Wagnera celem 
wyczyszczenia swojej kartoteki. Pochodzi z małej wioski  
w "glubince" i jest wzorcowym przedstawicielem rosyjskich 
realiów poza Moskwą i Petersburgiem. Szlak bojowy nasz  
bohater zakończył już po jednym dniu, w okolicach Bachmutu. 
 
Wywiad daje trochę ciekawych informacji o tym jak funkcjonuje 
"Wagner" i jakie są realia dla skazanych, którzy zgadzają się na 
ofertę Prigożyna oraz jak prowadzi się rosyjskie natarcie. 
Nam mówili ... jeśli ktoś będzie się cofać, od razu będą strzelać 
w plecy 
Jest to zgodne ze zwyczajami Czerwonej Armii w II Wojnie 
światowej. Wtedy za atakującymi postępowały oddziały NKWD  
i zabijały tych rosyjskich żołnierzy,  
którzy się zatrzymali lub cofali. 
https://www.youtube.com/watch?v=ElV8Ai_5Rfs 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Grupa Wagnera 
 
Prowadzona przez oligarchę Jewgienija Prigożyna prywatna 
firma wojskowa, znana jako Grupa Wagnera, staje się  
konkurencyjnym ośrodkiem władzy wobec wojska  
i rosyjskich ministerstw – oświadczył w czwartek rzecznik 
Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. 
Poinformował też, że Korea Północna  
dostarczyła grupie rakiety. 
– Pan Prigożyn publicznie krytykował rosyjskich generałów  
i oficjeli ministerstwa za ich dokonania na Ukrainie (...)  
Jest dla nas dość widoczne, że Wagner staje się  
konkurencyjnym ośrodkiem władzy wobec rosyjskiego 
wojska i innych ministerstw.  
Na Ukrainie walczy 50 tys. żołnierzy Wagnera, z czego 40 tys. 
- to więźniowie. Wielu z nich walczy pod Bachmutem. 
 

https://www.tysol.pl/a96711-grupa-wag-
nera-wspierana-przez-koree-polnocna-zas-
kakujace-informacje-bialego-domu 
 
 
 
 
 
 
  

    

Według Kremla 
Grupa Wagnera w ogóle nie istnieje 
 

 
Były żołnierz Wagnera Marat Gabidulin ujawnia 
Według Kremla Grupa Wagnera w ogóle nie istnieje. Zgodnie z oficjalną wersją, 
ta działająca na całym świecie i realizująca wyłącznie interesy rosyjskiego reżimu 
siła zbrojna jest wymysłem krytyków — przede wszystkim z Zachodu. 
Teraz Marat Gabidullin, były żołnierz grupy, w swojej książce ujawnia sieć 
powiązań ludzi Wagnera z Władimirem Putinem oraz nieznane fakty  
dotyczące najemników. 
  

 
Jeden z dowódców Marata - Utkin i jego tatuaże 

 
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/tajna-armia-putina-byly-zol-
nierz-ujawnia-nieznane-fakty/e3jbj52 
   
 
 
 
 
 

Ukraińcy zniszczyli sztab dowodzenia 
wagnerowców pod Bachmutem (WIDEO) 
 

 
https://kresy24.pl/ukraincy-zniszczyli-sztab-dowodzenia-wagne-
rowcow-pod-bachmutem-wideo/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Szkolenie do obsługi wyrzutni Patriot 
potrwa kilka miesięcy, a nie rok. 
Ukraińscy żołnierze nie są w tych klockach gorsi  
od chłopców z Bundeswehry  

 
Można? Można! 
 
https://kresy24.pl/sily-powietrzne-ukrainy-szkolenie-do-obslugi-wyrzutni-patriot-
potrwa-kilka-miesiecy/ 

 
 
 
 
 
 

              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/ 

 
 

 
 

 
Samotność strategiczna nie oznacza braku wiary w system  
sojuszniczy, w którym uczestniczy Polska.  
Państwa o naszym potencjale, muszą samodzielnie kształtować 
otaczającą je przestrzeń, w tym przede wszystkim w zakresie 
bezpieczeństwa. Musimy stabilizować sytuację zgodnie  
z polskim strategicznym planem wielkiej gry.   
https://historia.dorzeczy.pl/historia-wspolczesna/383614/marek-
budzisz-samotnosc-strategiczna-polski.html 

Zakup tej książki 
https://xlm.pl/geopolityka/180749-samodzielnosc-strategiczna-polski-9788366814387.html 
 

 
 
 

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/


 
 
 
 

 
 
 Łodwyrtka 

czyli 
logika łodwrócona,  

odwrócone pojęcia, 
i odwracanie kota ogonem,  

to narzędzia socjotechniczne  
w walce o szczęśliwość ludzkości, 

władzę dla PO nad Wisłą  
i pomyślność niemieckiego przemysłu. 

 

 
W następnych fragmentach pojawią się prezentacje 

Wunderwaffe  
- cudownej broni lewicowych liberałów, 
albo jak wolisz kulturowego marksizmu: 

o d w r ó c o n e j  l o g i k i  
Łodwyrtki 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

              
 
 
 
     

                              

Potęga  
i zalety odwróconej logiki 

 
Człek prosty, acz pisaty i cytaty po zaznajomieniu się  
z kilkoma prezentacjami podkomisji smoleńskiej i wreszczie z tą końcową 
prezentacją technicznego Raportu Smoleńskiego zrozumie co się tam stało. 
 
Nasi Totalni też są pisaci i cytaci ... i co?  
Stworzył się fenomen socjopatyczny - coś jak masowe zaburzenie zmysłów 
orientacji uniemożliwiające percepcję bodźców wizulano dźwiękowych  
u milionów osobników, spowodowane wieloletnim praniem mózgów.  
 
Aż tak masowy odlot od realu występował także w III Rzeszy,  
albo występuje też nagminnie i w dzisiejszej Rosji. 
 
Strach przed prawdą komór gazowych zwykli Niemcy  
racjonowali sobie i racjonują do dziś “niewiedzą”- das wussten wir nicht. 
  
Strach przed prawdą o zamachu smoleńskim nasi klajstrują samoblokadą 
wiadomości oraz papką informacyjnych fejków z ich mediodajni. 
Fakty techniczne nie mają u nich absolutnie żadnych szans  
przebicia się do mózgów. 
 
Jest to częscią składową opisywanego  
w poprzednich edycjach Ciemnogrodu zjawiska 
odwróconej logiki i odwróconych pojęc - Łodwyrtki. 
To fundament RELIGII wojującej liberalnej lewicy  
na zachodniej stronie naszego globusa. 
 
Religie już z samej definicji oparte są na świecie nadprzyrodzonym, więc nie 
obawiają się sprzeczności ze światem doczesnym oraz ziemską fizyką, 
chemią czy logiką. Dlatego żadne argumenty merytoryczne, techniczne  
czy logiczne w temacie rozwalenia tego samolotu nie mają wobec miazmatów 
religii czy ideologii naszych ojczystych Totalnych żadnego znaczenia.  
 
Inżynierska merytoryczna dyskusja o brzozie czy o lokach powybuchowych  
i przełomach pozderzeniowych nie wypali również dlatego, że miłośnicy 
wersji pułkownika KGB zatrzymali się w wiedzy o zdarzeniu dziesięć lat temu  
i niczego nowego nie chcą wiedzieć oprócz  
prymitywnych dowcipasów na Macierewicza. 
 
Ich ocena techniczna tego zdarzenia podporządkowana jest  
wymogom ich RELIGII OBALENIA KACZORA, a religia ta jest oparta na 
odwróconej logice - na Łodwyrtce. Wg. tej “nadprzyrodzonej” logiki ofiary  
zamachu same się zamachły, a wszystkie ustalenia naukowe Komisji 
Smoleńskiej są śmieszne, głupie, fałszywe i należy je rozumieć odwrotnie,  
ale najlepiej to wogóle ich nie spostrzegać. 
Wiadome jest, że jeśli czegoś nie widzimy, to tego nie ma. 
 
Ta religijna blokada umysłów i Łodwyrtka co tydzień w każdym prawie 
nowym medialnym temacie jest największą nadzieją Totalnych  
na zdobycie władzy. 
 
Oczywiście warunkem zadziałania Łodwyrtki jest interakcja z mózgiem 
odbiorcy informacji. Taki mózg powinien być wcześniej przygotowany  
do funkcjonowania w systemie Łodwyrtka czyli oduraczony długim  
praniem, aby być kompatybilnym z nadawcą.  
 
Wtedy nawet, gdy odbiorca rozpozna, że wciska mu się brednie,  
będze reagował tak jak by to była prawda.  
I tu leży cała potęga mądrość koncepcji Łodwyrtki.  
Sam odbiorca automatycznie zadba o założony mu knebel na łumyśle. 
 
Metoda na kłamstwa i Łodwyrtkę, jest jak najbardziej uzasadniona  
i pożyteczna, gdyż przyczynia się do uratowania naszej Ojczyzny  
przed krwawą dyktaturą PiS-u i przybliża ustanowienie demokratycznej  
federacji europejskiej pod wodzą tysiącletniej Germanii, 
oraz pomaga przy ulepianiu Nowego Człowieka,  
w zaprowadzeniu Nowej Moralności  
i zbudowaniu Nowego Wspaniałego Świata. 
 
Pozatym nasza struktura państwowa, gdy już ukonstytuuje się na kłamstwie  
i Łodwyrtce będzie mogła łatwo i bezkonfliktowo współżyć z podobnie 
ukształtowanymi demokracjami od wschodu i zachodu.  
Wojny z Rosją będą zbyteczne. Przecież gdy Armia Czerwona stacjonowała  
u nas, to panowała tu trwała przyjaźń między naszymi bratnimi narodami. 
I komu to przeszkadzało, że były talony na kalesony  
i niektórzy mogli opalać się na Krymie. 
 
Ale są już dobre początki,  
które tworzą nasi niezależni sędziowie z pomocą UE.  
Oni stopniowo wprowadziają już Łodwyrtkę do sądów i to jest wielki kamień  
milowy na drodze do ustanowienia prawdziwej demokratycznej demokracji  
w naszej Ojczyźnie opartej na wartościach z Brukseli. 
 
 

Poniżej technikalia smoleńskiego śledztwa,  
których Totalni  za żadne skarby  
nie zechcą oglądać. 

https://niezalezna.pl/442209-
koncowy-raport-smolenski-po-
polsku-i-angielsku-pobierz-udo
stepnij-przekaz-znajomym 
 
 
 
Wyodrębniony temat loków powybuchowych 
i przełomów pozderzeniowych 
 

 
Loki powybuchowe to efekt rozerwania przez ciśnienie  

od WEWNĄTRZ konstrukcji. 
 
 

 
Inny samolot  
Efekt uderzenia od ZEWNĄTRZ - przełomy pozderzeniowe. 
 
Loki powybuchowe od dawna uważane są przez badaczy  
katastrof lotniczych za dowód wybuchów WEWNĄTRZ samolotów. 

 
 
 
Pokazane poniżej loki uformował wybuch testowy: 
 

 
Jest to tylko jeden z kilkunastu technicznych dowodów na intencjonalne  
rozwalenie samolotu, które są proste i zrozumiałe dla laika. Nie potrzeba 
160 IQ żeby je pojąć. Pomimo to miliony na codzień inteligentnych  
naszych rodaków wierzą i wierzyć będą w wersję Władimira Putina. 
Przyczyna tkwi w pychologii strachu przed prawdą niewygodną.  
 
Dlatego więc te miliony wogóle nie zajrzały  
i nie zajrzą do żadnej prezentacji, oprócz tej od Putina i Laska. 
Jest to sukces nowoczesnej propagandy używającej kłamstwa  
i Łodwyrtkę dla zwycięstwa nad rozumem. 
Wielkie brawa dla TVN, GW i niemieckich gazet dla Polaków.  
   

https://www.salon24.pl/u/niegracz/875578,
loki-powybuchowe-a-przelomy-pozderze-
niowe-katastrofa-w-smolensku 
 
https://www.salon24.pl/u/blogdoradcy/848
690,jak-nadcinano-dzwigary-w-koncowce-
skrzydla-w-smolensku-cz-1,2 
 
 
 
 
 

       
Manipulacje i kłamstwa: 
  

https://wpolityce.pl/smolensk/624979-
klamstwa-o-1004-maja-juz-we-krwi-co-
stwierdzili-biegli 
 
https://niezalezna.pl/467306-tak-dziala-tvn-
prof-binienda-filmy-z-moich-eksperymen-
tow-zmontowali-tu-ucieli-tam-skleili 
 
https://wpolityce.pl/smolensk/593995-
lawina-komentarzy-po-publikacji-raportu 
 

https://wpolityce.pl/smolensk 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ważna figura składowa III RP 
prekursor ŁodwyrtkI i dzisiejszej jawnej bezczelności Totalnych 
 

 
... że komunizm był straszny to wiemy,  
ale że III RP potrzebowała Urbana, to jest dopiero przerażające. 
 

https://niezalezna.pl/468263-urban-mial-
przygotowac-polske-do-panswinizmu-elity-
iii-rp-go-potrzebowaly 
Film 
https://www.youtube.com/watch?v=TLUBg1C6zjs 
 
 
 

 przewodnik wyzwolonego intelektualisty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tw itter 
tak działała lewacka cenzura  

Zespoły Twittera „tworzyły czarne listy, zapobiegały pojawianiu 
się niechcianych tweetów i aktywnie ograniczały widoczność 
całych kont, a nawet tematów zyskujących popularność — 
wszystko w tajemnicy, bez informowania użytkowników” 

 
https://niezalezna.pl/468194-twitter-files-tak-dzialala-
cenzura-niszczaca-trumpa-elon-musk-ujawnia-brudne-
kulisy-operacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Jak koszmarna i zabójcza  
może być ignorancja i naiwność. 
Nasi liberałowie nie byli w tym pierwsi. 
  

 

 

 
 

 
 

https://wpolityce.pl/polityka/625828-nieznane-ostrzezenia-go-
licyna-czyli-jak-zachod-dal-sie-uspic 
 
Wersja elektroniczna tej książki - do pobrania 
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2013/1128/220808-golicyn-
anatolij-nowe-klamstwa-w-miejsce-starych-r-1-25.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                 

 

Bad news: 

W przypadku metali ziem  
rzadkich w stu procentach będziemy 
zależni od państw, na które nie będziemy 
mieli żadnego wpływu. 
 

               
 

https://www.wnp.pl/gornictwo/unia-euro-
pejska-to-surowcowy-narkoman-ma-juz-
nastepce-dilera-z-rosji,658340.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Z frontu walki o klimat 
 
 
 

 
 

https://niezalezna.pl/467918-
przykleil-sie-do-asfaltu-ale-klej-
okazal-sie-zbyt-mocny-te-zdjeci
a-robia-furore-w-sieci 
 

Ten bohaterski młodzieniec nie wahał się 
poświęcić swojej ręki byś Ty mógł(a) oddychać. 
Spójrz z wdzięcznością w Jego oczy. 
Bądź solidarny(a)! 

i Ty przyklej się do asfaltu, 
 
 
 
uratuj planetę. 
 

 
 



 
 
Łodwrytka symfoniczna dyryguje    

 
https://wpolityce.pl/swiat/623985-to-trzeba-zobaczyc-kompromitacja-aktywistow-w-filharmonii 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   
 
 

Łodwyrtka na wysokościach   

 
https://wpolityce.pl/swiat/627197-ekoterrorysci-
w-akcji-obcieli-szczyt-berlinskiej-choinki 
Ekoterroryści - czyli obrońcy klimatu działają podobnie jak obrońcy karpia,  
obrońcy kornika, obrońcy jajek kurzych, obrońcy doświadczalnych myszy, obrońcy aborcji czy 
obrońcy 50-ciu płci.  
 
Podobnie jest z atakami na holenderskie krowy, na proboszcza, na kościół, na rodzinę,  
na papieża, na pogranicznika, na przekop, na granicę, na ameryckich policjantów,  
na narodowe uczucia i jeszcze długa lista ...na, na, na ... 
 
Rycerze postępu są nieomylni, chcą resztę świata zmusić do realizacji utopijnych dyrektyw 
nowopowymyślanych RELIGII. 
Dla SIŁOWEGO narzucania swoich idei wykorzystują bezkarnie niemrawość i dezorientację 
współczesnych demokracji. 
We Francji zakazano już promocji poglądów pro-life i pewnej formy ekspresji pro-life. W USA czy 
Szwecji penalizuje się krytyczne wypowiedzi naukowców na temat lewackiego klimatyzmu  
albo transpłciowości i gender. Zresztą na uniwersytetach zachodnich od dawna  
tacy naukowcy są tępieni, jeśli nie siedzą cicho. 
 
Ostateczny cel NOWEJ CYWILIZACJI to odwrócić wszystkie pojęcia  
i ustawowo wprowadzić Nową Lepszą Moralność. 
 
Na dobry początek postępujący postęp wymaga zmiany przynajmniej tych wartości etycznych, 
które przeszkadzają jego realizacji.  
 
 
 

 

 
 

jeśli tak to  
wódka w walce z alkoholizmem 

 

 Odwracanie kota ogonem stało się powszechną normą  
i zjawiskiem globalnym 

promowanym przez ONZ 
 

Dzieje się to w warunkach aktualnie dominującej w świecie  
etyki relatywistycznej, gdzie płyną punkty odniesienia 

i nic już nie jest pewne, i wszystko wolno, 

 
i rupta co chceta.  

 

 
 

Jednocześnie aktywiści modnych trendów nie zauważają bezsensu  
oraz szkodliwości swoich działań i co dziwne, ich śmieszności.  
 
Jest to podobne do sytuacji w sektach, gdzie sprane socjotechniką mózgi nie są 
już w stanie dojrzeć rzeczywistości i wyrwać się z sektowej samoniewoli. 
 
Syci, ładnie odziani i pewni siebie kręcą się w ideowej pustce  
więc poszukują jakichś to wyższych ideałów, chcą koniecznie bliźnim zrobić 
dobrze, wyzwolić od ciemiężców, bo człowiek nie może żyć  
w intelektualnej i moralnej próżni, którą trzeba czymś zapchać. 
 
Dawne śmieszne i niemodne już wiary jak jakaś tam wiara w Boga,  
w jakiegoś tam Jezusa, w rodzinę, w pracę, w autorytety, w walkę o byt  
czy walkę o wspólnotę narodową albo o suwerenność trzeba czymsiś zastąpić.  
 
Skutkuje to świętą wiarą w różne komórkowe brednie, wiatraki, klimatohorrory,  
albo kierujące naszym światem kosmiczne jaszczury.  
Więc przyklejają się do asfaltów, do Van Goghów, straszą dzieci uduszeniem  
i spędzają je na marsze, albo piłują choinkę w Berlinie. 
 
Wiara w zastępcze ideologiczne fastamagorie jest wielogłową RELIGIĄ  
Nowego Człowieka i ma głęboki sens praktyczny, gdyż powoduje samodestrukcję 
więzi kulturowych, więzi społecznych, więzi narodowych, więzi gospodarczych  
i co najcenniejsze -  więzi militarnych.    
 

Ale dlaczego takich błaznów finansuje całkiem poważne imperium rosyjskie  
oraz jeszcze poważniejszy pan Soros? 
  
Może dlatego, że te błazny mają niszczycielską moc sprawczą, 
a są znacznie tańsi od bomby atomowej. 
 
Przecież zlikwidowali już na przykład niemiecką energetykę jądrową,  
czyli obezwładnili ogromny kraj i to bez jednego wystrzału. 
  
Dopomogło to w napaści na Ukrainę, a w wojennej sytuacji  
robią teraz wszystko co może osłabić w Europie  
dobrą stronę mocy —  energetycznej. 
 
Dla jednych Łodwyrtka jest racjonalna, a dla drugich niszcząca. 
 
“Klimatyczny” interes rosyjski to obezwładnienie energetyczne i militarne  
Europy poprzez zamęt umysłowy i rurę z gazem,  
więc dla imperium rosyjskiego Łodwyrtka jest jak najbardziej RACJONALNA. 
 
Ale dla Bundesrepubliki Łodwyrtka to klęska, bo ogłupiali przez nią Niemcy sami  
sami sobie zrujnowali i energetykę i Budeswehrę, ( ministrami obrony zrobili  
kolejno trzy idiotki). Te kadydatury były możliwe tylko w ramach  
odwróconej logiki polityki wobec Rosji i polityki obronnej. 
 
“Klimatyczny” interes Sorosa i kulturowego marksizmu to zamęt ideologiczny   
i zpędzenie ludzi do działań pozornych odrywających  
od tych na prawdę istotnych.  
 
Lewicowy Klimatyzm jest jednym z takich wielu działań opartych na  
dezinformacji i histerii i uruchamianych dla zniszczenia niedobrego starego 
świata uformowanego na kulturze chrześcijańskiej, robienia geszeftów na 
wiatrkach i gazie itp. zabawkach, oraz lepienia Nowego Człowieka,  
którego można ugniatać jak plastelinę. 
 
Tak ogólnie, to mamy na karku politykę globalnego oduraczania czyli narzucanie 
ludziom hierarchii wartości pożądanych przez elity, które akurat doraźnie  
trzymają władzę. 
 
Nasze ludzkie być albo nie być decyduje się w mózgach, niekonieczni w naszych. 
 
Czy nie ma już żadnych szans na mózgów odblokowanie? 
 

Są i to się już zdarzało - ale skokowo i kosztownie - w polskich miesiącach - 
‘56, ‘68, ‘70,  ‘76  ‘80, ‘81, ‘89 ‘10, kiedy to na skutek wspólnych gwałtownych 
przeżyć wkórzeni ludziska masowo wychodzili z otępienia i apatii, zaczynali 
rozumieć rzeczywistość i sami montować w swój los.  
 
Najskuteczniejsze są więc SZOKI EMOCJONALNE. 
 
Dla naszych Totalnych aktualna wojna nie jest wystarczająco szokująca, 
by dostrzegli, że sami dopomogli w jej rozpętaniu.  
 
Zgodnie z nakazem myślenia na odwrót - winę zwalają na tych,  
którzy wcześniej alarmowali o niebezpieczeństwie, 
a teraz są skuteczni w naprawianiu szaleństwa poprzedników. 
 
To jest Łodwyrtka w wersji PL i oni nie mają od niej łodwrotu,  
bo to część nowej religii wyzwolonego człowieka. 
  
 
 
 
 
 

 
 
Świat odwrócony  
https://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/288-filozofia-el/1032-wiat-

odwrocony 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastraszone dzieci  
narzędziem ideologów i polityków 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
Potęga oduraczenia, Orwell to szczeniak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Łopatologiczny wręcz przykład odwróconej logiki - Łodwyrtki 
i jednocześnie prezentacja postępowej demokracji. 
w Nowym Wspaniałym Świecie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Całkowite porzucenie logiki logicznej, 
i odlot od nauk ścisłych i ekonomii. 
Putin chyba nie liczył na aż tak szczodrą pomoc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
To przypadek nieszufladkowy, 
ciekawy i wyjątkowy. 
Zbadanie wymaga tęgiej głowy. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Z ostatniej chwili - 23 Grudnia 2022 
Właśnie z telewizora wyskoczyła następna Łodwyrtka,  
a z nią postępowa demokracja. 
Pan senator z opozycji - poważny lekarz, się wypowiedział. 
 
Otóż ostatni projekt ordynacji wyborczej 
mający zwiększyć uczestnictwo w wyborach 
jest niedobry, gdyż głównie dotyczy ułatwień dotarcia do urn  
dla elektoratu PiS-u na zapadłych wiochach,  
a nie dla wykształconych w wielkich miastach. 
 
Tradycyjna logika demokracji każe zwiększać frekwencję wyborczą tam gdzie niska, 
więc Łodwyrtka każe przeciwnie - zatrzymać niską, gdzie niska. 
 
Główna idea przewodnia pan senatora, 
to nie ułatwiać ciemnemu PiS-owskiemu chłopstwu uczestnictwa w polityce, 
niech zajmą się tym te mądrzejsze miastowe. 
 
Pan senator ubolewał też, że niedzielny termin  
ułatwia wierzącym wyborcom zebranie się do urny zaraz po mszy. 
Czysta i szczera Łodwyrtka. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                       Sielanka  
  u Najjasniejszego Pana 

 
Zamiast sielanki – rzeź szlachty, zamiast pokojowego 
współistnienia narodów – konflikt polsko-ukraiński, zamiast 
łagodnego cesarza – lojalizm, który wszystkich mieszkańców 
prowincji miał zamienić w wiernych imperium Galicjan. 
 

https://klubjagiellonski.pl/2022/12/15/ro-
bert-maklowicz-nie-ma-racji-czyli-dekon-
strukcja-mitu-galicji/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WSZYSTKO, CZEGO CHCĘ NA ŚWIĘTA,  

TO ŚRODKI PRODUKCJI. 
 

,



 
 
 
Łodwyrtka łoceaniczna 
 

 
 
 
 
 
 
 
Łodwyrtka kosmiczna 

Jaszczury 
 

 
https://oko.press/nowe-opium-dla-ludu-dlaczego-
ludzie-wierza-ze-swiatem-rzadza-kosmiczne-
jaszczury 
 
https://tygodnik.polsatnews.pl/news/2020-10-23/ziemia-jest-
plaska-a-swiatem-rzadza-jaszczury-z-kosmosu-skad-sie-biora-
foliarze/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pomoc  
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 najlepiej gdzie ma trafić pomoc i często z narażeniem 
życia tę pomoc niosą. 
 
Jednym z nich jest Ksiądz Stanisław Irisik ze zgromadzenia Wincentego  Paulo.  
Jest on najdłużej na Ukrainie pracującym misjonarzem. Pracował w Kijowie, Charkowie, na Zakarpaciu. Był 
jeszcze do niedawna  przewodniczącym grupy misyjnej, która niosła pomoc potrzebującym na Ukrainie. Dzi-
siaj 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 Rzeszowie) 
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 
https://kresy24.pl/  
https://www.wnp.pl     portal gospodarczy 
https://www.wnp.pl/przemysl-obronny/ 
htt  ps://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 
https://czir.org/  Centrum Życia Rodziny 
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 Komandy-
towo-Akcyjna. - PL  
http://www.rp.pl  (Rrzeczpospolita)  Gremi Business Communication - 
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 So-
lorz-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/ 
 
25. TradWife Polska – blog tradycyjnej żony 
https://www.facebook.com/TradWife-Polska-103825614538342/ 
 
25. OTUA - Lewacki stan umysłu – beka z lewactwa 
https://www.facebook.com/OTUALewackistan/ 
 
26. Lemingopedia – jeden z najstarszych polskich blogów antyprogresywnych 
https://www.facebook.com/Lemingopedia/ 
 
28. Weininger Strikes Again - Escape from Cuckville – antyfeminizm i więcej 
https://www.facebook.com/Weininger-Strikes-Again-Escape-from-Cuckville-
373773666404904/ 
 
29. Gdzie nie bywać, kogo nie znać? - prawdopodobnie najlepsza polska strona saty-
ryczna 
https://www.facebook.com/gdziekogo/ 
 
30. Otwórz oczy – ciekawe teksty antysystemowe 
https://www.facebook.com/Otwórz-oczy-432718723574177/ 
 
31. Łukasz Kulpa Polityka – blog patriotyczny 
https://www.facebook.com/LukaszKulpaPolityka 
 
32. Wojna Idei – prawdopodobnie najlepszy polski kanał edukacyjny 
https://www.facebook.com/wojnaidei/ 
 
33. Hoplofobia.info – świetne informacje o broni; wydarzenia, fakty antysystemowe 
https://www.facebook.com/hoplofobia/ 
 
34. To My Kibole 
https://www.facebook.com/PolandofSupporters/ 
 
35. Monitor Postępu – satyra, komentarze, antyprogresywizm 
https://www.facebook.com/monitorpostepu/ 
 
36. Swiadomosc-zwiazkow.pl: Inne spojrzenie nt. relacji damsko-męskich 
https://www.facebook.com/swiadomosczwiazkow/ 
 
37. DWKMikrobloq – ogólna antylewicowość 
https://www.facebook.com/DWKMikrobloq/ 
 
38. wRealu – strona prawicowej telewizji internetowej 
https://www.facebook.com/wRealu24pl/ 
 
39. Schabowy po lubelsku – za wolnością, przeciwko szaleństwu 
https://www.facebook.com/polubelsku/ 
 
40. Ta Otyła Kapibara – satyra, memy, komentarze i beka z feminizmu 
https://www.facebook.com/TaOtylaKapibara/ 
 
41. Ryszard Swetru – śmieszki z polityki bez względu na stronę 
https://www.facebook.com/ryszard.swetru/ 
 
42. Raz prozą, raz rymem - walczymy z propagandowym reżimem – klasyk 
https://www.facebook.com/razproza/ 
 
43. Kamieni Kupa – kolejny klasyk 
https://www.facebook.com/KamieniKupa1/ 
 
44. Złote Myśli Feminazi 
https://www.facebook.com/Złote-Myśli-Feminazi-2084057291701167/ 
 
45. Służby w akcji – blog policyjny 
https://www.facebook.com/Sluzbywakcji/ 
 
46. Reduta Prawilności - dawne „Sebiki”; satyra 
https://www.facebook.com/redutaprawilnosci/ 
 
47. Ruch Narodowy 
https://www.facebook.com/RuchNarodowy/ 
 
48. Langusta na palmie - kazania, konferencje i rekolekcje głoszone przez o. Adama 
Szustaka OP 
https://www.facebook.com/LangustaNaPalmie/ 
 
49. Mężczyzna z nieba rodem – blog o tradycyjnych wartościach 
https://www.facebook.com/zniebarodem/ 
 
50. Rubaszny Kukold – ostra komedia 
https://www.facebook.com/rubasznykukold/ 
 
51. 50 Twarzy Obywatela – dawniej „Okiem Obywatela”; satyra, komentarze, teksty 
https://www.facebook.com/50-Twarzy-Obywatela-104223374314982/ 
 
52. Środek symetrii - point reflection – blog centrysty 
https://www.facebook.com/PointOfReflection/ 
 
53. Nowy Ład – artykuły, komentarze polityczne 
https://www.facebook.com/nowylad/ 
 
54. Kamienie będą wołać – tradycja i pro-life 
https://www.facebook.com/Kamienie-będą-wołać-100795638460549/ 
 
55. Katomemawka 
https://www.facebook.com/Katomemawka/ 
 
56. Młodzi Cringe – beka z Młodej Lewicy 
https://www.facebook.com/Młodzi-Cringe-100337935242916/ 
 
57. Psy Dają Głos – blog policyjny 
https://www.facebook.com/psydajaglos/ 
 
58. Lemingoland – blog antylewicowy 
https://www.facebook.com/lemingoland/ 
 
59. Antykultura – blog konserwatywny, katolicki 
https://www.facebook.com/AntykulturaCytaty/ 
 
60. Atlas Dzikich Zwierząt – ostra beka z lewicy, memy 
https://www.facebook.com/SzefTygryskow/ 
 
61. Między oczy – blog prawicowy 
https://www.facebook.com/Między-oczy-650138118932722/ 
 
62. Lemingopedia 3.0 
https://www.facebook.com/lemingopedia3.0/ 
 
63. Wpolskimmiescie.pl - „Wszystko, o czym mówią Polacy” 
https://www.facebook.com/wpolskimmiescie 
 
64. KoMEMtator. Żarty i memy najlepsze na polityczne systemy – satyra, memy 
https://www.facebook.com/KoMEMtator-Żarty-i-memy-najlepsze-na-polityczne-sys-
temy-130003517687737/ 
 
65. Tomasz Terlikowski 
https://www.facebook.com/Tomasz-P-Terlikowski-227951087237218/ 
 
66. AntyMedia - „znudzonymi oficjalną propagandą, proponujemy alternatywę” 
https://www.facebook.com/AntyMedia/ 
 
67. Młoda Prawica 
https://www.facebook.com/StowarzyszenieMlodaPrawica/ 
 
68. Polska Scena Kibicowska 
https://www.facebook.com/PolskaScenaKibicowskaPSK/ 
 
69. Człowiek Absurdalny – YouTuber; kanał edukacyjny 
https://www.facebook.com/czlowiekabsurdalny/ 
 
70. IDZD - Instytut Danych z Dupy Polska – o statystykach zabawnie 
https://www.facebook.com/instytutdzd/ 
 
71. Życie Stolicy – wydarzenia, informacje 
https://www.facebook.com/zyciestolicycompl/ 
 
72. Pan Samochodzik przeciwko aktywistom – posty przeciwko miejskim 
społecznikom 
https://www.facebook.com/pansamochodzikprzeciwkoaktywistom/ 
 
73. Stop Pedałowcom – negatywnie o rowerzystach 
https://www.facebook.com/stoppedalowcom/ 
 
74. Piekło Mężczyzn – informacje o tym, jak dzisiejszy świat atakuje facetów 
https://www.facebook.com/PiekloMezczyzn/ 
 
75. Moraine – blog prawicowego liberała 
https://www.facebook.com/moraine.tk/ 
 
76. Fundacja Życie – pro-rodzina, pro-life 
https://www.facebook.com/FundacjaZycie/ 
 
77. WiN Inspektorat Warszawa – strona patriotyczna 
https://www.facebook.com/WiNInspektoratWarszawa/ 
 
78. Michał Jednak – blog wolnościowca 
https://www.facebook.com/michaljednak/ 
 
79. Patryk Mielczarek - blog wolnościowca, centrysty 
https://www.facebook.com/MielczarekP/ 
 
80. Bawer Aondo-Akaa – działacz społeczny, doktor teologii 
https://www.facebook.com/Bawer.Polityk/ 
 
81. Antyweganizm:Ruch Oporu Mięsożerców 
https://www.facebook.com/AntyweganizmRuch-Oporu-Mięsożerców-
106712814037549/ 
 
82. Logiczna pułapka – beka z progresywnej lewicy 
https://www.facebook.com/Logicznapulapka/ 
 
83. Sufrażystka – o prawach kobiet bez feminizmu 
https://www.facebook.com/sufrazystka/ 
 
84. Trzecie dno – beka z lewicy; blog racjonalisty 
https://www.facebook.com/TrzecieDno/ 
 
85. Jordan Peterson - Polska - blog o słynnym psychologu, który postawił się 
postępackiemu szaleństwu 
https://www.facebook.com/jordan.b.peterson.polska/ 
 
86. Kapitalistyczne memy dla neoliberalnej młodzieży 
https://www.facebook.com/kapitalissm/ 
 
87. Sławomir Pietzeł - ostra satyra i komedia 
https://www.facebook.com/SlawekDoge/ 
 
88. Pejawave Posting – śmieszne obrazki i więcej 
https://www.facebook.com/syryjskiglosrozsadkuwtwoimdomu/ 
 
89. Codzienne XD Sławomira Mentzena 
https://www.facebook.com/Codzienne-XD-Sławomira-Mentzena-102047211545432/ 
 
90. Codzienne "Szczęść Boże" od Pana Grzegorza Brauna 
https://www.facebook.com/Codzienne-Szczęść-Boże-od-Pana-Grzegorza-Brauna-
109425473861533/ 
 
91. WCALE NIE SEBKI IV: Nowa Nadzieja – zapasowy blog Sebików 
https://www.facebook.com/sebkicztery/ 
 
92. Polityczne XD - beka z polityki 
https://www.facebook.com/Polityczne-XD-107990854353386/ 
 
93. Damian Małecki, sejmolog – krytyka lewicowej polityki 
https://www.facebook.com/dmaleckiSL/ 
 
94. Odfejkuj.info – ważna strona sprawdzająca fakty. Bez postępackiego skrzywienia. 
https://www.facebook.com/odfejkuj.info/ 
 
95. Nie znam się, dlatego się wypowiem – krytyka lewicy; wiadomości, komentarze 
https://www.facebook.com/Nie-znam-się-dlatego-się-wypowiem-546262712557062/ 
 
96. Tradycyjna Katoliczka 
https://www.facebook.com/Tradycyjna-Katoliczka-100500601655165/ 
 
97. Codzienna przypominajka o tym, że Margot to facet 
https://www.facebook.com/Codzienna-przypominajka-o-tym-że-Margot-to-facet-
103175228169787/ 
 
98. Świat Postępu – satyra progresywnego wariatkowa 
https://www.facebook.com/swiatpostepu/ 
 
99. Ta Odpasiona Kapibara – komentarze polityczne, komedia, ostre memy i grafiki 
https://www.facebook.com/TOkapibara/ 
 
100. Julkowa Rada Mędrców Syjonu – memy, wiadomości, dobra zabawa 
https://www.facebook.com/julkowaradamedrcowsyjonu/ 
 
101. Instytut Analiz Środowiskowych – pozytywnie o myśliwych 
https://www.facebook.com/InstytutAnalizSrodowiskowych/ 
 
102. Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor 
https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/ 
 
103. Marsz Niepodległości 
https://www.facebook.com/MarszNiepodleglosci/ 
 
104. Aborcja to zabijanie dzieci 
https://www.facebook.com/aborcjatozabijanie/ 
 
105. Polskie Koło Monarchistyczne 
https://www.facebook.com/Polskie-Koło-Monarchistyczne-1891882390910251/ 
 
106. Prawym okiem – o polityce i gospodarce 
https://www.facebook.com/Prawym-Okiem-101239115012022/ 
 
107. Żelazna Pięść Mądrości – krytyka społeczna; blog aktywny w komentarzach 
https://www.facebook.com/Piescmadrosci/ 
 
108. Narodowcy Marsz Życia 
https://www.facebook.com/narodowymarszzycia/ 
 
109. Paradygmat Prawdy – o nośnych i kontrowersyjnych tematach 
https://www.facebook.com/ParadygmatPrawdy 
 
110. Filozofia tak bardzo 
https://www.facebook.com/FilozofiaTB/ 
 
111. Trochę nie Tęczowa – blog konserwatywnej osoby transseksualnej 
https://www.facebook.com/Trochę-nie-tęczowa-110350080578869/ 
 
112. Młodzież Wszechpolska 
https://www.facebook.com/Wszechpolacy1922 
 
113. 8. marca - Dzień Ofiar Feminizmu – blog aktywny cały rok, nie tylko 8 marca 
https://www.facebook.com/ofiaryfeminizmu/ 
 
114. Demiurg D – śmieszne obrazki 
https://www.facebook.com/Demiurg-D-102341181534958/ 
 
115. Zbazowane Bizancjum – historia i satyra 
https://www.facebook.com/Zbazowane-Bizancjum-228478995236993/ 
 
116. Katolickie memy 
https://www.facebook.com/memykatolickie/ 
 
117. Wolnościowi Monarchiści 
https://www.facebook.com/Wolnościowi-Monarchiści-104048864761461/ 
 
118. Tusk Vision Network – satyra polityczna 
https://www.facebook.com/Tusk.Vision.Network/ 
 
119. Patrioci 
https://www.facebook.com/InicjatywaPatrioci/ 
 
120. Podatki i Socjalizm – blog anty-PiSowski, antysocjalistyczny 
https://www.facebook.com/PodatkiSocjalizm/ 
 
121. Polemical Polish memes – świetne memy, patriotyzm, historia 
https://www.facebook.com/PolemicalPolishmeme/ 
 
122. Koledzy geje – strona prawicowych gejów, którzy dość mają tego, że lewica 
uważa ich za swoich zakładników 
https://www.facebook.com/Koledzy-geje-635456803734970/ 
 
122. Prawicowy Internet 
https://www.facebook.com/prawicowyinternet/ 
 
123. Honk Honk – beka z lewicy, z postępaków; memy 
https://www.facebook.com/Honk-Honk-109751490752406/ 
 
124. Polski Inkwizytor – odkłamywanie propagandy antykościelnej 
https://www.facebook.com/Polski-Inkwizytor-1331903493582685/ 
 
125. Prażona Cebula – fact-checking, świetne infografiki 
https://www.facebook.com/prazonacebula/ 
 
126. Patriotyzm 
https://www.facebook.com/PATRIOTYZM-288614218005800/ 
 
127. 1maja.info – miejsce honorowe na tej liście; blog definitywnie lewicowy, ale 
sprzeciwiający się „identity politics” i współczesnemu progresywnemu szaleństwu 
https://www.facebook.com/PolskiFrontPracy/ 
 
128. ChronmyRodziny.pl: Tak Dla Rodziny, Nie Dla Gender 
https://www.facebook.com/NieDlaGenderPL/ 
 
129. Roty Marszu Niepodległości 
https://www.facebook.com/rotyniepodleglosci/ 
 
130. Nagroda Złotego Goebbelsa – jedna z najlepszych polskich stron odkłamujących 
fejki i pokazujących obłudę 
https://www.facebook.com/NagrodaZlotegoGoebbelsa/ 



 
131. Nie ma bata – komentarze polityczne, krytyka rządu 
https://www.facebook.com/Nie-ma-bata-110529943926839/ 
 
132. Lacinska.pl – strona poświęcona propagowaniu europejskiej kultury 
chrześcijańskiej 
https://www.facebook.com/lacinskapl/ 
 
133. VikingPower – polski wiking; fitness, zdrowie, filozofia 
https://www.facebook.com/VikingPowerPL/ 
 
134. Nie przeszkadza mi to, nie jestem islamofobem 
https://www.facebook.com/Nie-przeszkadza-mi-to-nie-jestem-islamofobem-
121788682560239/ 
 
135. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk – działaczka pro-life 
https://www.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/ 
 
136. Krzysztof Karoń - fanclub 
https://www.facebook.com/karon.krzysztof/ 
 
137. Polska Niepodległa 
https://www.facebook.com/PolskaNiepodlegla/ 
138. Polityczny Bączek – blog konserwatywno-katolicki 
https://www.facebook.com/politycznybaczek/ 
 
139. SokZKroku – parodia SokuZBuraka i więcej 
https://www.facebook.com/sokzkroku/ 
 
140. Liberalizm.net – o wolności gospodarczej 
https://www.facebook.com/liberalizm.net/ 
 
141. Na Odyna – komentarze polityczne 
https://www.facebook.com/NaOdyna 
 
142. Antysocjalista 
https://www.facebook.com/Antysocjalista-184561795235524/ 
 
143. Wokulski – satyra bohatera „Lalki”; o polityce 
https://www.facebook.com/wokoolski/ 
 
144. Antistate - Libertarianizm, anarcho-kapitalizm, austriacka szkoła ekonomii 
https://www.facebook.com/rtantistate/ 
 
145. Centrum Kapitalizmu 
https://www.facebook.com/centrumkapitalizmu/ 
 
146. Obiektywizm.pl - Centrum obiektywizmu sformułowanego przez Ayn Rand 
https://www.facebook.com/obiektywizm/ 
 
147. Austryjacy.pl – edukacja ekonomiczna 
https://www.facebook.com/austriacy/ 
 
148. Socjalizm STOP 
https://www.facebook.com/SocjalizmSTOP/ 
 
149. Cezary Pyszny Spamblog – komentarze polityczne, wiadomości, satyra 
https://www.facebook.com/Spamblog/ 
 
150. Kapitalizm jest fajny 
https://www.facebook.com/pragmatycznie/ 
 
151. Fundacja "Ratio et Dignitas" – trochę, jak Ordo Iuris, ale mniej o religii, a więcej o 
wolności 
https://www.facebook.com/Fundacja-Ratio-et-Dignitas-2325760584360189/ 
 
152. MGTOWPolska – mężczyźni, którzy dość mają zepsutych feminizmem kobiet 
https://www.facebook.com/MGTOWPolska/ 
 
153. Cztery kąty i Piec piąty – konserwatywna publicystyka 
https://www.facebook.com/czterykatyipiecpiaty/ 
 
154. Nie Strajkuję – (głównie) kobiety przeciwko feminizmowi i Strajkowi Kobiet 
https://www.facebook.com/niestrajkuje/ 
 
155. Gaudete Pl – ewangelizacja przez memy/ 
 
156. BOGAty – blog katolicki 
https://www.facebook.com/bogatyofficial/ 
 
157. Fundacja Małych Stópek – pro-rodzina, pro-life 
https://www.facebook.com/FundacjaMalychStopek/ 
 
158. Boska Strefa Kobiet – o kobietach, dla kobiet – z katolickiej perspektywy 
https://www.facebook.com/BoskaStrefaKobiet/ 
 
159. Tarcza Życia – strona pro-life 
https://www.facebook.com/TarczaZycia/ 
 
160. Konfederacja Memy 
https://www.facebook.com/konfederacjaMemy/ 
 
161. Stop Prawicofobii 
https://www.facebook.com/stopprawicofobii/ 
 
162. Vitae Memes – najlepsze memy antyaborcyjne 
https://www.facebook.com/VitaeMemes/ 
 
163. Kijem w Mrowisko – konserwatywny komentarz polityczny 
https://www.facebook.com/kijemwmrowisko/ 
 
164. Ad Personam – strona poświęcona debatom 
https://www.facebook.com/Ad-Personam-101684234829001/ 
 
165. Antyklerykalizm to choroba wieku dziecięcego 
https://www.facebook.com/Antyklerykalizm-to-choroba-wieku-dziecięcego-
2396994810528359/ 
 
166. Karoń Memes 
https://www.facebook.com/karon.memes/ 
 
167. Jakub Zgierski – twórca Młota na Marksizm; komentarz polityczny, anty-lewicowy 
https://www.facebook.com/JakubZgierskiMlotNaMarksizm 
 
168. Państwo Teoretyczne – konserwatywny komentarz polityczny 
https://www.facebook.com/teoretyczne/ 
 
169. Własny punkt widzenia – polityka, wydarzenia, komentarze 
https://www.facebook.com/wlasnyPW/ 
 
170. Socjologia Ilustrowana – ciekawe posty i informacje z różnych dziedzin 
https://www.facebook.com/Socjologia.Ilustrowana/ 
 
171. Męski Głos – walka o prawa mężczyzn 
https://www.facebook.com/meskiglos/ 
 
172. Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu 
https://www.facebook.com/OsrodekMonitorowaniaAntypolonizmu/ 
 
173. Stop 447 – strona przeciwna roszczeniom Izraela wobec Polski 
https://www.facebook.com/stop447/ 
 
174. Robert Bąkiewicz 
https://www.facebook.com/rbakiewicz/ 
 
175. Cezary Krysztopa – zabawne rysunki, ostry komentarz polityczny 
https://www.facebook.com/cezarykrysztoparysunki/ 
 
176. Cezary Krysztopa bez shadowbana – blog zapasowy 
https://www.facebook.com/Cezary-Krysztopa-bez-shadowbana-509873383121576/ 
 
177. W Imieniu Polski Podziemnej Jesteś Skazany Na Śmierć Za Zdradę Ojczyzny – 
strona satyryczna 
https://www.facebook.com/WImieniuPolskiPodziemnej/ 
 
178. Polski Myśliwy 
https://www.facebook.com/polskimysliwy/ 
 
179. Jakub Zgierski - Blog MNM – nowy Młot na Marksizm 
 
https://www.facebook.com/MlotNaMarksizmJakubZgierski/ 
 
180. Jakub Wiech pisze - mikroblog – o energetyce, prawie i polityce 
https://www.facebook.com/jakub.wiech.mikroblog/ 
 
181. Leczo – drugi Schabowy po Lubelsku; komentarze, heheszki, wiadomości 
https://www.facebook.com/leczopolubelsku/ 
 
182. Antyfeministyczna Wam w oko – blog zapasowy Katarzyny Tryzno 
https://www.facebook.com/Wamwoko/ 
 
183. Strefa intelektualnych turbulencji – o polityce i więcej; rożna tematyka 
https://www.facebook.com/andrzejzbloger/ 
 
184. Historia Antykultury - Najważniejsze cytaty z książki Krzysztofa Karonia 
https://www.facebook.com/Historia-Antykultury-Najważniejsze-cytaty-z-książki-
Krzysztofa-Karonia-934901420047982/ 
 
185. Chodzi o odgłos paszczowo – dawne PituPitu; ostro o polityce 
https://www.facebook.com/paszczowo/ 
 
186. wSensie.pl 
https://www.facebook.com/wsensiepl/ 
       
187. Fundacja Pro - Prawo do Życia 
https://www.facebook.com/FundacjaPro/ 
 
188. Ocal Gronkowca – blog satyryczny; memy 
https://www.facebook.com/BacteriaLivesMatter/ 
 
189. Partia Rakłem – klasyk polskiego internetu; heheszki i komentarze 
https://www.facebook.com/partiaraklem/ 
 
190. Żelazna Logika – blog-maszyna, postrach lewaczków, weryfikacja newsów 
https://www.facebook.com/zelaznalogika.net/ 
 
191. Pitupitu Xmas edition – kolejny klasyk na tej liście; beka, satyra, humor i komen-
tarze 
https://www.facebook.com/PituPitu4Xmas/ 
 
192. Dox – jeden z najstarszych polskich blogów konserwatywnych 
https://www.facebook.com/doxtradus/ 
 
193. Logikatory – weryfikacja lewicowych bzdur; komentarz polityczny 
https://www.facebook.com/Logikatory/ 
 
194. Gej przeciwko światu: Niewola Babilońska – memy, komentarz polityczny; autor 
tej listy 
https://www.facebook.com/faktynieuczucia 
 
195. Gej przeciwko światu: Trzynasta Kolonia Kobolu – drugi blog GPŚ 
https://www.facebook.com/TrzynastaKolonia 
 
196. Prawawka – prawicowa grupa na FB 
https://www.facebook.com/groups/137306430847438 
 
197. Prawawka – Offtopy i Śmieszkowanie 
https://www.facebook.com/groups/PrawaMemawa/ 
 
198. Ideawka – grupa dyskusyjna – grupa tozależyzmu i Wojny Idei 
https://www.facebook.com/groups/140891076616726 
 
199. Ideawka - sekcja memów 
https://www.facebook.com/groups/1334058510062704 
 
200. Monika Jaruzelska – ironicznie-nieironicznie, listę nie-lewicowych stron zamyka 
córka komunistycznego generała. Pani J. Pokazuje, że nie liczy się pochodzenie, a 
własna praca i że można być dzisiaj dobrym dziennikarzem. 
https://www.facebook.com/MonikaJaruzelska 
 

         Koniec biuletynu, 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 આંત ેઆંત છે 
 


