
                   
 
 
 
 
 
 
                    

Komisja Europejska 
pod Grunwaldem 
 

Opowieść pradawna niesie, że w ostatniej godzinie, tuż przed 
rozpoczęciem imprezy grunwaldzkiej, gotujący się do bitwy 
kwiat europejskigo rycerstwa nagle zajarzył w mózgach 
(a to na skutek odsłuchu Bogurodzicy Dziewicy),  
że Krzyżacy ich oduraczyli reklamując całą eskapadę  
jako krucjatę na pogana. 
Następnie polskie i litewskie katole (zapowiadane przez  
Axela Springera jako pogańskie szwarccharaktery),  
wyrżnęli szlachetnych i bardzo chrześcijańskich ryceżuf  
z Unii Europejskiej. 
 

     

Sześć długich wieków przeminęło od tego incydentu dość 
przykrego, ale w kwestii szkodliwości Polski dla UE oraz dla  
cywilizacji na globusie nie zmieniło się literalnie nic a nic. 
Po drodze, bo już w XVIII wieku Polskę zlikwidowało się  
nareszcie, dla dobra Europy, postępu i humanizmu. 
I już wtedy idee tego zabiegu wspomagali słowem i czynem 
również sami zacni, mądrzy i oświeceni Polacy.  
Niestety dziś TENKRAJ znowu stoi blokadą na drodze do 
postępu i szczęśliwości Unii Europejskiej. 
 
W ramach przeciwdziałania mowie nienawiści autor zastrzega, że wszelakie 
podobieństwo do zdarzeń i osób znanych nam wszystkim z telewizora  
jest zupełnie i całkowicie przypadkowe.   
 

A już całą tę historyję pan Grzegorz Braun przepięknie 
przysposobił i sładnie dla nas opisać raczył  
tutaj —>  http://ladycotton.eu/ciemnogrod/images/Braun-2.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Larisa Jakubowa 

Ruski mir 
Co to takiego?  
Porażająca analiza  

 
Niezrozumienie czym to jest i zbagatelizowanie spowoduje 
większe nieszczęścia dla nas i świata, niż niegdysiejsza  
ignorancja wobec stanu umysłów w III Rzeszy. 
 
Od 2014 roku Larisa Jakubowa, historyk z Doniecka  
i członkini-korespondentka Akademii Nauk Ukrainy prowadzi  
badania nad "ruskim mirem" - "rosyjskim światem".  
[Русский мир - mir znaczy również pokój ] 
 

   - 
To koncepcja Kremla usprawiedliwiająca agresywną politykę 
podboju sąsiadów.  
Jakubowa dostrzega w apologetach "ruskiego miru" totalitarną 
sektę, która dąży do zniszczenia współczesnego świata.  
 
W czasie swoich badań przewidziała, wcześniej,  
że Rosja zaatakuje Ukrainę na pełną skalę.  
W rozmowie z Wirtualną Polską mówi o tym,  
jak "ruski mir" jest niebezpieczny również dla Polski. 
 
Zdecydowana większość ludzi postrzega "ruski mir" wyłącznie 
w kategorii ideologii, polityki czy geopolityki.  
 
W rzeczywistości niebezpieczeństwo i siła tego produktu polega 
na tym, że wykroczył on daleko poza te granice i jest częścią 
współczesnego marketingu.  
 
Podstawą "ruskiego miru" jest absolutnie apokaliptyczny  
sposób rozumienia świata, alternatywny światopogląd,  
mający na celu uniemożliwienie istnienia w świecie normalnym. 
 
Totalitarne znaczenie "ruskiego miru" nie polega na tym, że jest 
on "rosyjski", ale na tym, że jest totalitarny, mający na celu 
światową hegemonię i zniszczenie liberalno-demokratycznego 
świata jako takiego. 
 
Tych, którzy nie zgadzają się z taką wizją, należy po prostu 
zniszczyć. Rosja nie próbuje integrować się ze światem.  
Jej zadaniem jest jego zniszczenie. W tym celu opracowali 
narzędzia dotarcia do różnych grup docelowych.  
Chodzi o lewicowy lub prawicowy populizm — to wydaje się bez 
znaczenia — dyskredytujący ideę liberalizmu jako takiego.  
Dyskredytowanie idei demokracji.  
Dyskredytowanie wszelkich wartości cywilizacji 
judeochrześcijańskiej, zniekształcenie własnego prawosławia. 
To właśnie jest twarzą "ruskiego miru". 
 
Obiektywna różnica między "ruskim mirem" a zachodnią 
 demokracją polega na tym, że rosyjski system totalitarny  
bazuje na wulgaryzacji życia politycznego i intelektualnego, 
 kiedy wszystko zamienia się w telewizyjny show, w którym  
każdy może wymyślić dowolne kłamstwo. 
 
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/ruski-mir-putin-stworzy%C5%82-pot-
wora-i-spu%C5%9Bci%C5%82-go-ze-smyczy/ar-
AA16QkpP?ocid=winp1taskbar&cvid=b706cbe5bb374976d477888d556acfae 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Nasz ojczysty mir  
już naśladuje ruskiego mira  

 
"Nie udawajcie, że będziecie robić dobre rzeczy,  
bo nikt wam nie uwierzy. 
Kłamcie, kłamcie i jeszcze raz kłamcie" 
Tak to Janusz Palikot doradzał naszej opozycji i miał rację.  
Przekonanie wyborców do afirmacji kłamstwa jako narzędzia walki  
politycznej jest szansą dla totalnej opozycji – szansą ostatnią. 
Stosowanie tej “doktryny” postępuje i JEST SKUTECZNE - od lat. 
 
Ostatnie kłamstwo Tuska i Leszczyny o niestrzelaniu do górników,  
to przykład na celowe i otwarte już bez żenady wtłaczanie nieprawdy. 
Idą na kompletny rympał i jest to SKUTECZNE szczególnie wobec młodych  
niezorientowanych w niedawnej historii oraz tych, którzy znają prawdę,  
ale aprobują kłamstwo dla “dobra” sprawy.  
 
 



 
 

 

 
Na obronę posłanki Leszczyny można tylko mniemać, że jest 
tylko zaczadzona propagandą Totalnych i nie zbadała faktów. 

https://wpolityce.pl/polityka/633552-pol-
itycy-pis-odpowiadaja-na-klamstwa-plat-
formy-ws-jsw 
 
https://wpolityce.pl/polityka/633516-klamstwa-po-nt-strzela-
nia-do-gornikow-ujawniamy 
 
„Złamana kość podudzia, obrzęk mózgu oraz pęknięcie 
czaszki”; „Rana postrzałowa twarzy”; „rana szarpana”; „wylew 
krwi do przedniej komory oka” - to tylko niektóre obrażenia,  
których doznali górnicy, którzy w lutym 2015 r. uczestniczyli  
w protestach przed Jastrzębską Spółką Węglową - choć poważne 
obrażenia odnosiło wielu takich, którzy byli jedynie świadkami 
tamtych wydarzeń. 
 

Marcin, lat 35 - 11 lat pracy w kopalni KWK „Zofiówka”.  
Złamana kość podudzia, operacja 10.02., obrzęk mózgu oraz 
pęknięcie czaszki. Strzelano do niego z odległości 4 m, był osobą 
postronną 
 

Andrzej, 43 lata - 15 lat pracy w kopalni.  
W dniu 3.02.2015 został postrzelony w głowę (lewa skroń).  
Poszkodowany skarży się na silne bóle głowy, rana szarpana. 
itd., itp. 

 

 

    
Aktualnie chcą usankcjonować sądownie  
swoje prawo do kłamania. 
 

Jeszcze inny, nasz Ruski mir ojczysty 
Zamach na prezydencki samolot był dla dużej części naszej publiczności 
zupełnie niewyobrażalny i wręcz nielogiczny, bo normalny człek nie 
pojmował opacznej logiki Rosyjskiego Człowieka - wielkorusa z innego 
świata - z imperium carów. 
To była logika świata łagrów, nahajek, i Komsomolskiej Prawdy, zupełnie 
obca mózgom uśpionym w słodko naiwnym liberaliźmie, w którym tkwiły 
jeszcze jakieś resztki logiki logicznej pozostałej po chrześcijańskiej  
kulturze europejskiej.  
 
Ale to tylko powtórka z historii. Kiedy wysłany z okupowanej Polski  
Jan Karski opowiadał prezydentowi Rooseveltowi o gazowaniu Żydów  
i o Ghettcie, Roosevelt zapadał w dżemkę. Zachód nie wierzył w komory  
gazowe dopóki wojsko amerykańskie nie dotarło do obozów śmierci,  
a do dziś jest wielu mędrców co zaprzeczają ich istnienia. Tak więc 
ignorancję smoleńską można by uznać za powtarzalną normalność.  
 
Tymczasem po złej stronie mocy czarne może być białe albo w ciapki,  
w zależności od aktualnego ukazu naczalstwa na Kremlu, czy w Berlinie. 
Nie nazwane jeszcze wtedy u nas r uskim mirem szaleństwo to zaczęło 
już od paru lat ogarniać umysły i spowodowało zablokowanie mózgów na  
informacje sprzeczne z werdyktami Michnika, Lisa czy Tuska, w efekcie 
winnymi tej katastrofy okazali się pijany generał,  
kiepscy lotnicy i podły Kaczor.  
 
Pomimo tuzinów najróżniejszych faktów jak najazd na Gruzję, 
szlachtowanie Syryjczyków i Ukraińców, na słupkach mamy nieustające  
poparcie dla naszych rodzimych przyjaciołów ruskiego mira.  
Około 10 milionów wyborców głosować będzie za przeniesienie naszej 
stolicy do Berlina, bo taki będzie faktyczny skutek braku veta w UE.  
Nasi promotorzy ruskiego mira w Polsce są bliscy wzięcia władzy  
i wtedy zaprowadzą nam ruski mir również Europie, po wodzą Niemiec. 
 

 
Ale przypatrzmy się przemiłej fizjonomii pani Anodiny,  
właśnie ogłaszającej raport o “katastrofie”. 
Przecież instalując ten uśmiech doskonale wiedziała, 
że w sprawie 96 poharatanych trupów, bezczelnie kłamie. 
To jest właśnie czysty i bezbłędny Russkij mir. 
Ten mir ma być obowiązującą prawdą i prawem  
również i w naszej krainie. 
 
Trzeba tylko wybory wygrać i katoli opiłować,  
a reszta już pójdzie jak z płatka  
 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SwsCEWa5LWQ 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
Wpomaganie ruskiego mira w Polsce 
wersja modelu - TROSKA O POLSKĘ   
Leszek Sykulski - współzałożyciel ruchu społecznego  
„Polski Ruch Antywojenny” (PRA) zmierzającego do  
minimalizacji zaangażowania Polski w wojnę na Ukrainie. 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,2
9407959,tv-trwam-zaprosila-dr-leszka-sykulskiego-
zaryn-interweniowal.html 
i w Niemczech. 
https://niezalezna.pl/474846-haniebna-petycja-w-
niemczech-lewicowi-dzialacze-chca-powstrzymania-
esklacji-dostaw-broni-na-ukraine 
Dramatyczny apel Kijowa! 
https://wpolityce.pl/polityka/634007-relacja-354-
dzien-wojny-na-ukrainie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kłamstwo 
popłaca! 
Jak widzimy na kłamstwie osadzone były 
najróżniejsze spryciarskie machinacje,  
od tej krzyżackiej, potem poprzez Woltera i carycę Kasię, Rzeź 
galicyjską, prowokację gliwicką 1939, PRL, III RP, Smoleńsk,  
aż do ostatnich enuncjacji Tuska i posłanki Leszczyny. 
 
Metoda ta jest mądra i jak najbardziej opłacalna, choć czasem 
tylko na krótką metę, ale i to kłamcom wystarcza. 
O opłacalności zupełnie nagiego, bezczelnego kłamstwa niech 
świadczy wprowadzanie do obrotu międzypaństwowego bredni 

 o niepraworządności i dyktaturze w Rzplitej,  
a poparte przez naszych rodaków oraz mafijnym szantażem  
Niemiec, przy niewątpliwym udziale następców carowej Kasi, 
którzy zresztą już od dawna różnych kłamców sponsorują,  
byle Europkę zdenazyfikować. Na wyżynach władzy łapówka to 
... sponsoring, a paser to fundacja. 
. 

                                    

   
Nasi sojusznicy w boju  

o praworządność   

  

 
https://youtu.be/CXiO2DLHusg 

 



 

  
 
 
 
 
Przykład  
taktycznego sukcesu  
kłamstwa  

 
Kłamstwo nawiedzonej idiotki Nowickiej zostało zdemaskowane, ale rozeszło się 
i rozchodzi nadal po Polsce. Zresztą fejk z którego skorzystała napewno  
przedtem i potem tysiąckrotnie się mnożył.  
Natomiast powyższy mem demaskujący ten fejk obejrzeli tylko nieliczni 
wyznawcy wartości konserwatywnych, bo taki mem w środowiskach lewackich  
był napewno wycinany. 
Tak więc mamy tu pełny SUKCES kłamstwa i dezinformacji. 
K ł a m s t w o   p o p ł a c a ! 
Jeśli Nowicka dojdzie do władzy, będzie się posługiwała kłamstwem niejako  
programowo, już z pomocą władzy, tak jak robiło się to w ZSRR, w III Rzeszy czy  
w PRL. Mało tego, będzie mogła podawać do sądu za krytykę jej kłamstw.  
 

Podobne kłamstwo, tym razem w aranżacji TVN 
Rzekoma 14 latka, fejk z aborcją 
https://niezalezna.pl/474565-nie-zweryfikowali-informacji-afera-zyli-kilka-dni-a-sprostowa-
nia-nadal-brak-m%C3%BCller-apeluje-do-tvn 
 

 
 
 

 

 

 i jeszcze jeden fejk 
https://wpolityce.pl/polityka/633837-heineken-zamyka-lezajsk-kuriozalny-wpis-lukacijewskiej

 
 
 

Podsumujmy   
Kłamstwo i dezinformacja są narzędziami WOJNY. 
Rosja prowadzi wojnę pełnoskalową przeciwko Ukrainie oraz WOJNĘ 
PSYCHOLOGICZNĄ przeciwko większości krajów świata, a w największym 
natężeniu przeciwko nam. Jest to częścią składową imperialnej idei  
ruskiego mira. 
   
Totalna opozycja sama określiła się totalną i dawno już wypowiedziała polskiej 
Polsce właśnie WOJNĘ PSYCHOLOGICZNĄ, by zdobyć władzę i przekształcić 
nas i całą Rzeczpospolitą w kosmopolityczny twór wyprany z dotychczasowej 
identyfikacji kulturowej i narodowej, formalnie i gospodarczo podporządkowany 
interesom kilku bogatych państw europejskich oraz Rosji. 
 
Nie oburzajmy się więc na ich kłamstwa, bo oni ściśle z Niemcami i pośrednio z 
Rosją po prostu prowadzą WOJNĘ PSYCHOLOGICZNĄ i dlatego słusznie 
używają takich narzędzi. Prawdziwy program wyborczy PO jest właściwie 
niemożliwy do ogłoszenia, a zresztą byłby tylko balastem, gdyż zmuszał by do 
publicznego i merytorycznego analizowania, więc logicznie słuszny jest jego 
brak, i zastąpienie go działaniami wojennymi. 
 
Miejmy też świadomość, że nasz rodzimy agresor i ci zewnętrzni są odporni na 
fakty i argumenty merytoryczne. Tłomaczenie, że białe jest białe, a czarne czarne 
nie odniosło dotychczas żadnego skutku, ani w rozmowach w UE, ani w kon-
taktch z totalnymi, ani z rzeszami wyznawców, podobnie jak nie może się udać 
debata o prawdzie, logice i moralności, prowadzona z rakietami Putina.  
 
Ta wojna na razie toczy się o władzę nad mózgami. 
Na razie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I jeszcze taki tam naiwny mem 

 

 
i naiwne oczekiwaniu cudu 
 
 
oraz sprawiedliwości 
 

 
Wołodimir Wołodimirowicz spóźnia się  
(ukraiński cartoon) 
 
 
 
 
 

Kim  
pan właściwie jest  
Herr Scholz?  

 

 Andrzej Zaręba  
Jego upór przeciwko dozbrajaniu Ukrainy przypomina  
dawne czasy, kiedy Związek Sowiecki groził  
Europie Zachodniej nowymi rakietami średniego zasięgu.  
Dokumenty pokazują, jak już wtedy Olaf Scholz próbował  
zbliżyć się do Kremla. 

 

 
Demonstracja przeciwko NATO, ok. 1982 r. 
Kanclerz Olaf jest tu jednym z tych niemieckich głupków,  
ale, ale czy napewno on tu przybył w charakterze głupka? 
Miejmy tylko nadzieję, że w szubladach KGB nie ma na niego  
takich haków jak na Bolka. Kanclerz europejskiego mocarstwa 
szantażowany przez Rosję to już najgorszy scenariusz na przyszłość. 
 
 

A Fräulein Angela? 
 

 
Bundeskanzlerin Angela w tych czasach była ważną aktywistką  
w centrali komunistycznej młodzieżówki FDJ,  
w wyjątkowo ohydnie policyjnym państwie NRD. 
 
Oryginalny artykuł i więcej zdjęć 
https://hubertus-knabe.de/die-akte-scholz/ 
 
 



 
 
 

 
 
 
No cóż, takich to wodzów wybiera sobie nasz bratni naród  
niemiecki, a nasza polska totalna opozycja wodzów tych  
polecenia wypełniała i nadal wypełnia solennie . 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://niezalezna.pl/470592-patriar-
chat-moskiewski-przykrywka-dla-
rosjan-na-ukrainie-sbu-ujawnia-kolej
ne-kopalnie-propagandy 
 
 
  

 
 Andrzej Zaręba 

 
 
 
                   Zespół wespół 
  
 

        
Andrzej Zaręba 

 
https://niezalezna.pl/469324-jak-tusk-jed-
nal-sie-z-rosyjska-cerkwia-cyryl-po-
dejmowany-na-salonach 

 
 

 
Jurek na czele polskiej cerkwi  

 
Arcybiskup Sawa - który stoi na czele polskiej cerkwi - 
został według akt IPN zarejestrowany w 1966 r. jako tajny 
współpracownik Służby Bezpieczeństwa  
o pseudonimie "Jurek".  
Z bezpieką miał współpracować aż do końca lat 80.  
i to bardzo gorliwie, charakteryzując kandydatów na  
biskupów ("despota", "intrygant", "rozrabiaka"), krytykując 
ówczesnego metropolitę Bazylego (zresztą również 
współpracownika SB), donosząc na duchownych  
(m.in. o homoseksualnych skłonnościach). 

https://niezalezna.pl/428882-polska-
cerkiew-i-pieniadze-od-putina-tajem-
nicza-fundacja-rosatomu 
 
 
 

Napisane w r. 2019 

 
https://ibb.co/y0zThhG 

 
                 
 

Rok wielkich szans  
Jerzy Marek Nowakowski  
i Piotr Szczepański   

 
https://www.youtube.com/watch?v=qDKh4SEPMCQ 
 
 
 
 

Czarne dziury 
nie są czarne  

 
Czy wszechświat miał początek?  
prof. Krzysztof A. Meissner i dr Tomasz Rożek 
  

https://youtu.be/xx13gJLXpg4 
  



  
 
 

              

W XXI wieku dyktatura przyjmuje zupełnie nowe —  
cyfrowe oblicze.  
 

 
Prekursorem są Chiny, które choć od dawna są jednym  
z motorów światowej gospodarki, to wciąż pod względem  
ideologicznym pozostają krajem autorytarnym.  
A w ich ślady niechybnie podąża reszta świata ! 
 

https://rumble.com/v265r5o-system-kredytu-spoecznego-i-cyfrowa-
dyktatura-ktra-nadchodzi-.html?mref=iyhb7&mc=11rjh 

 
 
 
 
 
 
 
Andrzej Zaręba 
 

 
Cyberbezpieczeństwo w wersji tradycyjnej 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
książeczka do pobrania 
https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2019/02/Euro_Analiza-prawno-ekonomiczna-zysk%C3%B3w-i-strat-

przyst%C4%85pienia-Polski-do-strefy-euro.pdf 
 
 
 
 
 

 

 Pomarańcz - bez Euro 

książeczka do pobrania 
https://www.cep.eu/Studien/20_Jahre_Euro_-_Gewinner_und_Verlierer/cepStudy_20_years_Euro_-_Winners_and_Losers.pdf 
 
 
 
 
 

Balcerowicz musi zostać! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=So3PcGFV034 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bandyci z importu und andere Probleme  
 
 
 Bandyci z importu 
         
    
https://youtu.be/CcZMqf3y56c 
https://youtube.com/shorts/VuAopmkm8KU?feature=share 

 
 
 
 
 
 
 
Dawid Wildstein  

https://www.tvp.info/6606
0161/niemcy-najwiekszy-
wrog-europy 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Magdalena Ziętek-Wielomska 

Globalizm po “schwabsku" 
Musimy się podporządkować  
i jednoczyć pod wodzą Niemiec 
 

 
Kilka dni po rozpoczęciu wojny na Ukrainie Kanclerz Niemiec 
Olaf Scholz ogłosił punkt zwrotny niemieckiej polityki  
zagranicznej, opatrzony hasłem „Zeitenwende”.  
 
Niemcy uznali, że zasady obowiązujące po 1945 r. skończyły się 
i że muszą zrewidować uprawianą przez siebie politykę 
zagraniczną. Sam fakt, że Rosja rozpoczęła wojnę świadczy  
o tym, że epoka hegemonii amerykańskiej kończy się. A to ma 
oznaczać, że Ameryka nie będzie w stanie nas dłużej bronić.  
 
Europa musi być więc w stanie obronić się sama, a Niemcy  
są gotowi na przejęcie szczególnej „odpowiedzialności”  
za bezpieczeństwo europejskie. Propagują budowanie  
wspólnych europejskich rozwiązań, by nie marnotrawić 
środków na budowę równoległych systemów obronnych. 
Twierdzą, że ponoć nie ma sensu, by każde państwo europejskie 
posiadało w pełni samodzielną armię, gdyż to podnosi koszty  
i utrudnia możliwość prowadzenia wspólnych działań.  
 
Niemcy przede wszystkim uważają, że Europa powinna zacząć 
prowadzić wspólną politykę zagraniczną i stać się państwem 
federalnym. Niemieccy politycy wprost mówią o geopolityce, 
„Weltpolitik” i potrzebie niemieckiego przywództwa w Europie.  
I właśnie dlatego powstała ta książka, by unaocznić Polakom,  
że przeżywamy renesans tych wszystkich kategorii, które po 
1945 r. zostały uśpione, ale nigdy nie wygaszone.  
 
Wartość książki stanowi analiza niemieckiej metody  
jednoczenia, najpierw samych Niemiec w XIX wieku przez Prusy, 
a potem całej Europy. Politycy niemieccy powtarzają bowiem 
schemat zjednoczenia własnego kraju: najpierw unia celna  
i integracja ekonomiczna, potem likwidacja prawa veta na rzecz 
zasady większości głosów w kwestiach polityki zagranicznej  
i obrony, potem państwo federalne. Książka znakomicie pozwala 
zrozumieć tę metodę a tym samym lepiej zrozumieć, w jakim 
momencie historii się znajdujemy. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jqgGwDQqwqE 
 
https://www.youtube.com/@provitabona3171 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            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/ 
 
 

,

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/


 
 

      
książeczka do pobrania 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1233-
1.html#download 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

https://www.rand.org/blog/2023/01/ukraine-and-the-new-two-war-

construct.html 
 
 

 
 
 
Wojna hybrydowa  

- co to?  

"Wojna niekonwencjonalna jest formą osiągnięcia celów  
militarnych poprzez osłabienie zdolności bojowych wroga  
przy użyciu innych niż konwencjonalne środki.  
 
Wojna hybrydowa jest połączeniem ataku sił specjalnych,  
najemników oraz ataku informacyjnego, np. cyberataku.  
Może przejawiać się także w równoczesnej blokadzie  
ekonomicznej i wojnie propagandowej.  
 
Z jednej strony wojna hybrydowa może przybrać bardziej subtelną 
formę, jak np. działania publicystów (propaganda  
rozpowszechniana przez sieć sponsorowanych przez władze Rosji 
portali medialnych w krajach Europy Zachodniej  
„Sputnik”) lub bardziej ewidentne jak blokada ekonomiczna  
(embargo na ukraińskie produkty czekoladowe).  
 
Wojna hybrydowa może mieć charakter wywrotowych operacji  
wywiadowczych (inwigilacja lub wpływ na działania rządu), sabotażu, 
ataków hakerów na infrastrukturę informatyczną kraju lub działań 
zastępczych grup partyzanckich. 
 
Jednakże w wojnie hybrydowej głównym celem przeciwnika jest  
wywarcie wpływu na populację i decydentów politycznych poprzez 
nieoficjalne działania, celem uniknięcia oficjalnego  
zaklasyfikowania napaści.  
 
Wojnę hybrydową cechuje wielowymiarowość – niszczenie  
przeciwnika na wielu płaszczyznach – militarnej, ekonomicznej,  
politycznej, informacyjnej oraz tożsamościowej " 
 
Cytat pochodzi z: "Wojna hybrydowa jako nowe zjawisko  
w sztuce wojennej XXI" 
 
P.S. Czy nasz udział w wojnie Rosji z Ukrainą jako zaplecza frontu 
może pozostać bez reakcji Rosji? Jak może taka reakcja przebiegać? 
Czy początek wojny hybrydowej przeciw naszemu krajowi zbiega się  
z początkiem agresji na Ukrainę? Jeżeli nie  
to jaką datę należy przyjąć za uzasadnioną przebiegiem wydarzeń? 

 

 

Rosyjska wojna hybrydowa. 
Polska obiektem ataku!  

 
https://jagiellonia.org/122506-2/ 
 
 
 
 

  SZARY  
   KOCUR 
czyli 
genialnie zapoczątkowana  
wojna hybrydowa  
na granicy białoruskiej 
 

 
Pamiętamy tłustego szarego kota  
wystawianego do kamer nad pasem granicznym.  
Ten pierwszy strzał wymierzony był do dobrych serduszek zachodnich 
liberałów i trafił precyzyjnie - w polską totalną opozycję, która wnet 
ochoczo wspomogła Putina w kontynuacji tego ataku i nawet wykazała 
własną inicjatywę przecinając płot na granicy  
oraz szkalując pograniczników.  
 
Tak więc atakujący nawet nie musieli klecić trojańskiej kobyły. 
Stała już w kraju i czekała gotowa do usług.  
Część składu kobyły pomimo późniejszych łopatologicznie oczywistych 
okoliczności wojny do dziś pomaga Rosji w tej hybrydowej wojence  
z priwislinskim krajem. 
 
Atakujący bezbłędnie wykorzystują niesnastki wewnątrz atakowanego 
kraju oraz polityczną ignorancję i zwykłą ludzką głupotę sporej części 
jego obywateli. 
 
Bez istnienia i pomocy naszej ojczystej totalnej opozycji i jej potężnych 
mediów, ten hybrydowy atak nie miałby sensu  
i zapewne wogóle by nie nastąpił. 
To była próba nie tylko wtłoczenia masy imigratnów do 
Europy w celu wywołania chaosu, ale przede wszystkim wywołania 
napięć wewnętrznych w Polsce, co udało się, ale nie zaważyło na reakcji 
naszych wodzów ani na hybrydową ani na pełnoskalową wojnę. 
 
Tli się nieznośne pytanie, jak zachowają się wodzowie totalnej opozycji 
gdy przejmą rządy.  
Ich dotychczsowe osiągnięcia w kwestiach wschodnich 
powinny mrugać czerwoną lampką w Kijowie. 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=Wojna+hybry-
dowa 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ukraine  
and  
the New Two War  
Construct 



 
 

 

https://wiadomosci.wp.pl/13-osob-zatrzym-
anych-straz-graniczna-niszczyli-plot-gra-
niczny-6677536779393888a 
To byli Polacy - aktywiści znani wcześniej  
z manifestacji i burd ulicznych wściekłego anty PiS-u.  
Z tej akcji zrobili również manifestację. To nie żule ani chuligani, 
ale przeważnie ludzie jakoś wykształceni, co nazywało się 
kiedyś tradycyjnie   i n t e l i g e n c j ą.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         CIEMNOGRÓD - rozwinięcie pomysłu memodajni   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2B1hjOknOzA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ziemkiewicz  

 
https://www.youtube.com/watch?v=z1hqtHBzXZ0 
https://www.youtube.com/watch?v=b6VOaL2NvUI 
 
 
 
 

 
https://www.fronda.pl/a/Rafal-Ziemkiewicz-
Ojczyzna-wolnosci-a-rojenia-Harariego-za-
miliardy-dolarow,210626.html 
 
 



 
 

 

    
 
 
 
 

 amantadyna 
https://www.salon24.pl/newsroom/1278857,ten-lek-
mial-dzialac-skutecznie-na-covid-19-badania-jed-
nak-temu-zaprzeczaja

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
Po obejrzeniu paru wystąpień Tuska odniosłem dokładnie takie same 
wrażenie, ale trzeba wziąć po uwagę CO jest odbiorcą.  
Gdyby Führer zachowywał się dzisiaj jak kiedyś, to w okienku TV wypadł by  
groteskowo i śmiesznie. Wtedy do RADIA albo TŁUMU mógł sobie 
gestykulować i wrzeszczeć. Dziś zachowywał by się naczej, 
 
Zachowanie dla telewizora musi być spokojne, ale to tylko dostosowanie 
środka wyrazu do charakteru medium łaczącego ze słuchaczami. 
Obu mówców łączy jednak to, że są w wysoce emocjonalnym transie 
nienawiści.  
 
Pozatym Hitler jakiego znamy z relacji filmowych, miał bardziej  
wystudiowany repertuar zachowań, które wcześniej trenował przed lustrem. 
Tusk lawiruje półsłówkami, to przyśpiesza, to hamuje, stara się być miły,  
ale zaraz gryzie jadem, by znowu przejść na łagodną, słodką narrację.  
 
Słuchacze są zchwyceni charyzmatycznemi wodzami, i nie reagują na  
oczywiste kłamstwa i brednie. W Rzeszy, Rosji czy w Rzeczpospolitej  
ideologiczni wyznawcy są już wytresowani przez wieloletnią propagandę.  
Kłamstwa, przeinaczenia i manipulacje są przyjętą taktyką  
i nie przeszkadzają.   
 
Biorąc pod uwagę dotychczasowe tuskowe łajdactwa  
i jeszcze większe niż dawniej nabzdyczenie emocjonalne,  
można się spodziewać najgorszego, gdy dojdzie do władzy. 

 

 
 
 
 
 
 

Jurek  

to niezbędna część składowa III RP 
 

 
 
 
 
 
 
G d y b y  n a t u r a  c h c i a ł a  . . .  
 
 
N a j w y ż s z y  c z a s  z e r w a ć   
z  d o k t r y n ą ,  ż e  L O T  t o  j e s t  
f i r m a ,  k t ó r a  n a l e ż y  r a t o w a ć   
z a  w s z e l k ą  c e n ę  . . .  
 
 

             
K i e d y  j e s t  l o t n i s k o  w  B e r l i n i e ,  
t o  p o  c o  n a m  C P K ?   
  

farssa przeciągnie się na setki lat 
Artykuł przedwojennej gazety, krytykujący polskie inwestycje,  
uniezależniające nas od Niemiec. 

 
 
 
 
Ta kobieta jako poseł w Unii Europejskiej 
zabiega właśnie o interesy  
państwa Rzeczpospolita Polska   

 
 
 

 przewodnik wyzwolonego intelektualisty  
 

-------------------------------------------- 
 OGŁOSZENIA  drobne 
 
 

          
 
 

http://ladycotton.eu/ciemnogrod/
http://ladycotton.eu/ciemnogrod/


 
 
 
 

   

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

 
TV - Ukraińcy po rosyjsku 
https://tv-100.com/pl/?tv=freedom_ua 
 
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  
https://wnet.fm/ 
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 
 


