Przemówienie Adolfa Hitlera o
Żydach – Rok 1933 – Zobacz
film zablokowany na YouTube !

Na
początku
YouTube ograniczył film w kanale Nowa Polska PS, a
potem całkowicie zablokował w polskiej domenie – pl
Pierwszy komunikat od YouTube:
„Ten film został wskazany przez społeczność YouTube
jako nieodpowiedni lub obraźliwy dla niektórych grup
widzów.”
Drugi komunikat od YouTube:
„Film niedostępny
Ten materiał jest niedostępny w tej domenie
krajowej”
Trzeci komunikat od YouTube:
„Ten materiał jest niedostępny w tej domenie
krajowej.
Przepraszamy za usterki.”
Fragment słynnych słów Hitlera z filmu: „Agenci
międzynarodowej, pozbawionej korzeni kliki –
nastawiają ludzi przeciwko sobie. Nie chcą, aby
nastał pokój !”
Od przemówienia Hitlera minęło 85 lat, jednak jest
ono cały czas aktualne !
Zobacz film i powiedz o tym innym ludziom.
Prosimy o rozpowszechnianie naszych informacji.

Publikacje filmowe i wiadomości są możliwe dzięki
wsparciu finansowemu naszych czytelników i widzów.
Jak nas można wspierać ? Zasady wsparcia zostały
opisane w zakładce „Wsparcie”
Bardzo dziękujemy za pomoc.
Redakcja Generalna
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Filmoteka – Zbiory Chronione
Filmoteka Filmów Cenzurowanych
Polska, 15 listopad 2018 rok, godz. 17:38

11
Listopada
–
100
lat
Niepodległości
Polski.
Wywieszamy obowiązkowo flagi
biało-czerwone
Drodzy przyjaciele Polacy !

W dzień szczególny 11 listopada, w setną rocznicę

Niepodległości Polski, każdy z nas w Polsce i poza
nią – na Obczyźnie, powinien wywiesić przed swoim
domem biało-czerwoną flagę. Każdy Polak, który ma
maszt, powinien flagę wciągnąć na samą górę, aby
wszyscy mogli to zobaczyć. W przypadku, kiedy nie
można fagi wywiesić, ani wciągnąć na maszt, to wtedy
– można swą polskość zamanifestować miniaturowymi
flagami papierowymi, stawiając je w oknie na
parapecie lub mocując, podobnie, jak ozdoby
świąteczne – na szybie.
Oflagować też swoje auta powinni posiadacze
samochodów.
Mając na uwadze święto Niepodległości Polski –
musimy wszyscy wiedzieć, że przed Polakami stoją
nowe wielkie wyzwania związane z konieczną obroną
niepodległości, której niepilnowanie kończy się
tragicznie. W następstwie tego odzyskanie jej jest
tylko możliwe – na drodze zbrojnej. Obecna wroga
polityka zachodnia jest powiązana z tzw. uchodźcami
i zmasowaną widoczną antypolskością, na każdym
kroku. Taka polityka pokazuje Polakom, że zagrożona
jest Niepodległości Polski.
W Polsce nie ma silnej polskiej armii. Potrzeba ją
zbudować !
Stacjonowanie wojsk sojuszniczych w Polsce, nie jest
gwarancją pokoju i Niepodległości Polski. W razie
zbrojnego konfliktu mocarstw na Polskę może spaść
wojenne uderzenie.
Polacy są stale skłócani i dzieleni. Kto rządzi
Polską ?, skoro:
1. Miano dokonać reformy sądownictwa. Dziś jednak
wiemy, że w tym zakresie Polska musi słuchać
Brukseli. Co zatem zreformowano ?!
2. W ramach Ustawy o IPN dotyczącej m. in.
niemieckich obozów koncentracyjnych – Polska musi
słuchać Izraela. Co zatem zreformowano ?!

Te dwa bardzo istotne przykłady pokazują, że Polacy
w Polsce nie mają nic do powiedzenia.
Obawy zagrożenia pokoju i niepodległości państw w
Europie częstokroć potwierdza również Viktor Orban
Premier Węgier.
Tych tak ważnych przestróg, nie można lekceważyć.
Dziś zatem przy tym święcie polskim, jakże ważnym –
musimy się wszyscy skłaniać, ku rozmowom w każdym
polskim domu, na temat: Polskiego zjednoczenia
Prawdziwych Polaków.
Prawdziwi Polacy muszą dążyć do odrodzenia
narodowego patriotyzmu i nacjonalizmu, odrodzenia
ducha narodowego, które to wartości były i są przez
długie lata podstępnie niszczone, przez śmiertelnych
wrogów Polski i Polaków – zakonspirowanych w
państwie polskim. Musimy mieć na uwadze, że wrogowie
nasi mają jeden cel, aby w podstępny sposób pozbawić
nas państwowości, a tym samym Niepodległości Polski
– uzyskanej w 1918 roku.
Stan obecny Polski, jest zagrożeniem dla jej
Niepodległości.
Polacy muszą mieć silny rząd, który będzie
reprezentował wyłącznie interesy Polaków.
Dziś zatem świętując 100-lecie Niepodległości
Polski, nie zapominajmy o tym, że siła zawsze jest w
zjednoczeniu.

Piotr Moskwa
Zjednoczona Organizacja Narodowa
Polska, 10 listopad 2018 rok, godz. 19:15

ZON – Zjednoczona Organizacja
Narodowa
–
Wybory
Parlamentarne 2019
ZON
–
Zjednoczona
Organizacja Narodowa
Jednoczymy
się,
aby
Prawdziwi Polacy weszli do
SEJMU,
w
Wyborach
Parlamentarnych 2019
Wybory Parlamentarne 2019
https://twitter.com/WybDoSe
jmu2019
ZON dla Polski i Polaków
https://twitter.com/PolskaZ
ON
Zjednoczona
Organizacja
http://www.zon-2019.pl/
Nie czekaj !
Dołącz do nas !

Narodowa

Zjednoczona Organizacja Narodowa

Program startowy Zjednoczonej
Organizacji Narodowej

Program
Zjednoczonej
Narodowej

startowy
Organizacji

1. Zniesienie immunitetów. Wszyscy równi wobec
prawa.
2. Zmniejszenie ilości posłów z 460 do 380,
senatorów ze 100 do 48.
3. Likwidacja konieczności rejestrowania kart
telefonicznych nieabonamentowych, tzw. prepaid.
4. Przywrócenie ławników w sądach wybieranych
spośród obywateli – wyłącznie bezpartyjnych,
ponadto:
zniesienie
procesów
zaocznych
i
wprowadzenie mężów zaufania, bowiem takie
rozwiązania są zgodne z prawem do obrony i prawami
człowieka.
5. Dostęp obywateli do broni i szkolenia na
strzelnicach, w całej Polsce. Uzbrojony obywatel to
gwarancja prawa do obrony i silniejsza Polska na
wypadek agresji zewnętrznej.
6. Tani dostęp do internetu bez cenzury, dla każdego
obywatela.
7. Utrzymanie wsparcia finansowego dla polskich
rodzin, samotnych matek i samotnie wychowujących
dzieci ojców lub opiekunów.
8. Wspieranie taniego komunalnego budownictwa
mieszkaniowego.
9. Budowa silnej armii i policji, stacjonującej
tylko w Polsce, chroniącej wyłącznie interesy Polski
i Polaków. Armia powinna liczyć minimum 500 tys.
żołnierzy.
W ramach dopuszczenia informacji do publicznej
wiadomości, postanowiono materiał do publikacji
przekazać do wydawnictwa i serwisu Infoekspres.pl

Polskie Media Niezależne.

Zjednoczona Organizacja Narodowa
Polska, dzień 31 październik 2018 rok

1 rok pracy ma Zjednoczona
Organizacja Narodowa, aby
Prawdziwi Polacy weszli do
Sejmu
w
Wyborach
Parlamentarnych 2019
Tylko dla Polski i Polaków
!

Powstaje Zjednoczona Organizacja Narodowa, struktura
wyłącznie skupiającą rdzennych mieszkańców Polski,
zamieszkałych w Polsce, którzy chcą, aby Prawdziwi
Polacy stali się posłami i mogli dokonać
rzeczywistych zmian w Polsce, oczekiwanych przez

Polaków.
Jeżeli uważasz, że możesz wejść do struktur
Zjednoczonej Organizacji Narodowej – musisz mieć na
uwadze, że:
1. Nie mogą wejść do Zjednoczonej Organizacji
Narodowej ludzie, których rodziny i oni sami byli
lub są urzędnikami państwowymi.
2. Nie mogą wejść do Zjednoczonej Organizacji
Narodowej ludzie, których rodziny i oni sami
pracowali w Urzędzie Bezpieczeństwa – UB, Służbie
Bezpieczeństwa – SB, WSI, WSW, ponadto pracowali w
UOP, a teraz pracują w formacjach ABW, BOR itp.
wszelkich innych służbach mundurowych i cywilnych.
3. Nie mogą wejść do Zjednoczonej Organizacji
Narodowej ludzie, których rodziny i oni sami byli
lub są współpracownikami ww. służb – na etacie
konfidenta pod pseudonimem lub jawnie.
4. Nie mogą wejść do Zjednoczonej Organizacji
Narodowej ludzie, których rodziny i oni sami są lub
byli w partiach politycznych i klubach politycznych,
mających udział w rządzeniu Polską.
5. Nie mogą wejść do Zjednoczonej Organizacji
Narodowej ludzie, których rodziny i oni sami
wspierali i wspierają partie i kluby polityczne.
6. Nie mogą wejść do Zjednoczonej Organizacji
Narodowej ludzie, których rodziny i oni sami
wspierają i wspierali wszelkie obce interesy w
Polsce.
7. Nie mogą wejść do Zjednoczonej Organizacji
Narodowej ludzie, których rodziny i oni sami
wspierają lub wspierali: Izrael, Amerykę, Niemcy –
zamiast wspierać wyłącznie interes Polski w Polsce.
8. Nie mogą wejść do Zjednoczonej Organizacji
Narodowej ludzie, których rodziny i oni sami
tworzyli lub tworzą fikcyjne ruchy polskie,
współpracowali lub współpracują z konfidentami,
ponadto popierali lub popierają obecny stan

polityczny: osobiście lub medialnie.
9. Nie mogą wejść do Zjednoczonej Organizacji
Narodowej ludzie, którzy wykonują lub wykonywali
pracę w zawodach: lekarza, prawnika, żołnierza,
policjanta. Ludzie mający takie zawody nie mogą
zajmować się polityką. Ich misją zarazem obowiązkiem
jest służenie Narodowi Polskiemu. Muszą być
całkowicie apolityczni.
10. Nie mogą wejść do Zjednoczonej Organizacji
Narodowej ludzie, którzy posiadają obce pochodzenie.
Każdy obywatel wchodzący do organizacji musi złożyć
pisemną deklarację przystąpienia do Zjednoczonej
Organizacji Narodowej, w której będą wymienione
zastrzeżenia, w tym informacja o pochodzeniu.
Zjednoczona Organizacja Narodowa przygotowuje
aktualnie Program Startowy, który zostanie wkrótce
opublikowany.
W związku z budową Zjednoczonej Organizacji
Narodowej, na rzecz jej pracy zostaną uruchomione
inne narzędzia, takie jak: telefon/telefony, strona
internetowa www., biuro i inne potrzebne składniki
do naszej pracy.
W następnej kolejności Zjednoczona Organizacja
Narodowa
rozpocznie
przyjmowanie
osób
zainteresowanych działaniem na rzecz Polski i
Polaków.
Obecnie kontakt z nami jest możliwy jedynie przez
pocztę elektroniczną e-mail pod adresem: zonbiuro@prokonto.pl
W ramach dopuszczenia informacji do publicznej
wiadomości, postanowiono materiał do publikacji
przekazać do wydawnictwa i serwisu Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne.

Zjednoczona Organizacja Narodowa
Polska, dzień 31 październik 2018 rok

Polacy muszą odzyskać polskie
kresy ! (wideo)
Polskie
Media
Niezależne
przedstawiają film edukacyjnoinformacyjny w temacie polskiej
ziemi na Kresach Wschodnich.
Ziemia ta została zrabowana
Polsce przez Józefa Stalina.
Więcej informacji o Kresach
Wschodnich można przeczytać na
Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/K
resy_Wschodnie
Zapraszamy na film pt. Polacy muszą odzyskać polskie
kresy !
Prosimy o rozpowszechnianie naszych informacji.
Publikacje filmowe i wiadomości są możliwe dzięki wsparciu
finansowemu naszych czytelników i widzów.
Jak nas można wspierać ? Zasady wsparcia zostały opisane w
zakładce „Wsparcie”
Bardzo dziękujemy za pomoc.
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Filmoteka Filmów Cenzurowanych
Polska, 28 październik 2018 rok, godz. 18:33

Polacy, otwórzcie szeroko
oczy.
Żyd
Jonny
Daniels
demaskuje
Żyda
Grzegorza
Brauna !
„Nie ma nic gorszego dla
Żyda, jak zdemaskowanie go
publicznie przez innego
Żyda.” – Piotr Moskwa

Jonny Daniels o godzinie 19:41 – 14 lut 2018 napisał
na Twitterze:
„Chciałbym publicznie przeprosić p. Grzegorza Brauna
za nazwanie to idiotą. Nie wolno tak postępować.
Wyzywanie ludzi, bo się z nimi nie zgadzamy, jest
dziecinne. Moje przeprosiny nie są podyktowane
faktem, że p.Braun jest Żydem, ale tym, że jest po
prostu człowiekiem.Przepraszam!”
Odwieczna zasada powiada, że kiedy się dwóch bije,
to trzeci korzysta.
Podobieństwo tej korzyści dla Polski i Polaków dają
Żydzi.
W tym wypadku Żyd Jonny Daniels demaskuje Żyda
Grzegorza Brauna, który twierdzi, że jest Polakiem,
choć jest Żydem.
Przez wiele lat Grzegorz Braun budował swój mit, że
jest Polakiem.
W ten sposób udało się mu skupić wokół siebie

mnóstwo
ogłupionych
Polaków
i
stać
się
„teraźniejszym wieszczem”, krasomówcą, a nawet
specjalistą od Kondominium i spraw arcytrudnych etc.
W istocie wykreowanie Grzegorza Brauna „zatroskanego
Polską i Polakami” nie było trudne, bowiem wujek
Grzegorza Brauna z Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, uczestnik Żydów Marcowych w 1968 roku i
cała rodzina była związana z Telewizją Polską, która
jest Polska jedynie z nazwy.
Dzięki telewizji Grzegorz Braun stał się znanym
reżyserem filmowym i producentem, tak narodziła się
jego polskość. Tak Żyd stał się wielkim Polakiem, a
nawet gorliwym patriotą i katolikiem.
Podobne zadania ogłupiania Polaków ma Żyd Janusz
Korwin-Mikke vel Ozajasz Goldberg, uczestnik Żydów
Marcowych w 1968 roku. Ten Żyd wspiera Ruch
Autonomii Śląska w dążeniu do oderwania Śląska od
Polski.
Podobnych przebierańców w Polsce jest bez liku.
Dzięki ich wysiłkom, kontrolowane i rozbijane są
wszelkie organizacje polskie, które zagrażają Żydom,
w pozbawieniu ich uzurpowanego prawa rządzenia
Polską i Polakami. Żydzi skłócają środowiska
narodowo-patriotyczne, aby nie były nigdy
zjednoczone, a zawsze podzielone.
Piszę i mówię o tym od lat, przestrzegam i ujawniam.
Czas najwyższy Polacy, aby budować swoje organizacje
narodowe: bez Żydów i obywateli innych nacji, bez
kapusiów z SB, bez ludzi uwikłanych w rabunek i
zniszczenie polskiej gospodarki i tym podobnych
osobników, aby polskie organizacje mogły umieścić
Polaków – przedstawicieli Narodu Polskiego, we
wszelkiej władzy w Polsce, tak aby Polską i Polakami
nie rządzili Żydzi, a li tylko Prawdziwi Polacy. Nie
dajmy się bez końca wodzić za nos Żydom ! Czas, aby
stanowić tylko Polską Rację Stanu, władzę dla

Polaków, która wszelkim obcym interesom powie: Won !
W sprawie Grzegorza Brauna już wielokrotnie mówiłem,
że jest on Żydem podobnie jak Janusz Korwin-Mikke
vel Ozajasz Goldberg.
Jonny Daniels to tylko potwierdza, co wiem od
początku pojawienia się Grzegorza Brauna na scenie
publicznej.
„Skoro wujek Grzegorza Brauna – Juliusz Braun jest
Żydem, to kim z pochodzenia jest Grzegorz Braun, jak
nie Żydem ?” – Piotr Moskwa

Piotr Moskwa
Krytycznie: Na każdy temat
Infoekspres.pl 1998-2018
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Szczecin – Polska, 27 październik 2018 rok, godz.
04:13

Za
projektem
Międzymorza
stoją
Niemcy,
Żydzi
i
Amerykanie – Tym zajmował się
już Józef Piłsudski

Międzymorze – Mitteleuropa
– Judeopolonia
Za realizacją projektu
kryją się Niemcy, Żydzi i
Amerykanie

Międzymorze to nie jest żadna korzyść dla Polski i
Polaków.
Międzymorze to tak naprawdę projekt Europy Środkowej
z roku 1914 pn. Mitteleuropa z jęz. niemieckiego.
Międzymorze to tak naprawdę Mitteleuropa, która ma
zadanie stworzenie państwa żydowskiego w Europie pn.
Judeopolonia
Jak daleko projekt zrealizowano, a mówiono, że to
jest projekt zaniechany, a nawet bzdura ?
Do budowy projektu Międzymorza zaproszono Niemcy.
Ten fakt nie dziwi, kiedy znamy historię agenturalną
Józefa Piłsudskiego, który już w ten projekt został
wtajemniczony przez Niemców, aby go realizować, jak
szereg innych ku zgubie Polski i Polaków.
Fakt ten nie może dziwić, gdyż Józef Piłsudski vel
Saleman, z pochodzenia Żyd – został przywieziony
pociągiem przez Niemców z Magdeburga, podobnie jak
Lech Wałęsa ps. „Bolek”, w Polsce, został wykreowany
przez Służbę Bezpieczeństwa (SB).
Dziś z perspektywy czasu i głębokiej analizy doszło
do prawdy o Międzymorzu bardzo wiele osób.
Do jednych z wielu znawców tematu należy dr Mateusz
Piskorski ze Szczecina, polityk z partii Zmiana,
wcześniej związany z Samoobroną – zajmujący się
geopolityką, który w ramach dyskusji i wykładów
prawdę tą głosi.
W

roku

2015

Uniwersytet

Szczeciński,

którego

absolwentem jest Mateusz Piskorski odwołał jego
wykład w temacie: „Polska polityka wschodnia”, z
uwagi na jego kontrowersyjną, jednak prawdziwą:
ocenę sytuacji geopolitycznej.
Pomimo tego, że zablokowano wykład Mateusza
Piskorskiego na Uniwersytecie Szczecińskim, ten
wynajął salę w prywatnym centrum konferencyjnym i
wykład swój wygłosił.
Za tą prawdę został też tymczasowo aresztowany w
maju 2016 roku. Ponad 2 lata przebywa w więzieniu,
będąc podejrzanym o szpiegostwo na rzecz Chin, Rosji
i Iraku.
Dziś jak się okazuje – dowodów na niego nie ma, za
to powstał w kwietniu 2018 roku groteskowy akt
oskarżenia z zarzutami współpracy Mateusza
Piskorskiego z: Chinami, Rosją i Irakiem.
Pierwsza rozprawa, a właściwie tajne posiedzenie
organizacyjne sądu ws. domniemanego szpiega odbyło
się w lipcu.
Dlaczego
Mateusz
Piskorski
jest
wrogiem
geopolitycznej strategii ? Na pytanie te, odpowiada
film pt. Mateusz Piskorski – Geostrategiczna Ukraina
red. Krzysztof Woźniak
Szczecin, dn. 25 paź. 2018 r.
Europa bez tajemnic
Przegląd-Wszechpolski.pl
Redaktor
–
Krzysztof
https://twitter.com/RedaktorWozniak

Woźniak

Archiwum DBŚ: Sprawa Marty
Popiel z Warszawy powraca jak
bumerang, czyli rzecz dalsza
o
tym
jak
ją
wrobiono,
uwięziono i skazano, a dla
„dobra sprawy” zabroniono
kontaktu z dziennikarzami !
Szczecin, Polska. Sprawą
Marty Popiel osobiście
zajmował się Piotr Moskwa,
który zajmuje się przede
wszystkim
ukartowanymi
sprawami uwięzienia ludzi w
Polsce i za jej granicami.
Sprawa Marty Popiel podobna jest do sprawy Andrzeja
Mackiewicza ze Skarżyska Kamiennej i Jana
Bieleckiego z Wałcza i wielu innych osób.
Piotr Moskwa i jego akcja w sprawie Marty Popiel
Piotr Moskwa przyjął sprawę Marty Popiel od jej
matki Zofii w okresie września 2011 roku, zaraz po
otrzymaniu rozpaczliwego listu.
Zaczął działać w jej sprawie zgodnie z prawem i
regułami,
które
przede
wszystkim
określa
Pełnomocnictwo imienne dane każdemu dziennikarzowi w
określonym przypadku.
Piotr Moskwa już na samym początku stwierdził, że
obrona nie działa na korzyść Marty Popiel, a w stu
procentach na rzecz oskarżenia.

Obrońcy Marty Popiel brali pieniądze od rodziny
Popielów i ich oszukiwali.
Piotr Moskwa mając Pełnomocnictwo wystąpił do wielu
oszustów „mecenasów” o zwrot pieniędzy wpłaconych
przez rodzinę Popielów – mając je odzyskać i
przekazać na niezależną działalność dziennikarską i
Polskie Media Niezależne, w tym na RiTVI, czyli
Radio i Telewizję Internetową.
Oprócz działań fizycznych w obrębie oskarżonej Marty
Popiel, która wówczas znajdowała się w Areszcie –
Piotr Moskwa działał medialnie ukazując prawdziwe
przyczyny jej uwięzienia.
Łącznie doszło do emisji kilku artykułów o historii
Marty Popiel, które na nowo zostaną opublikowane, a
obecnie znajdują się w Archiwum Infoekspres.pl,
podobnie jak wiele tematów innych ludzi – tymczasowo
wstrzymanych.
Według oskarżenia Marta Popiel miała dokonywać
uporczywego nękania – stalkingu – lekarza Adama
Sidorowicza, którego w świetle zgromadzonych dowodów
nie było !
Nigdy nie znaleziono nadawcy SMSów do lekarza –
pomimo tego Marta Popiel „jako ich nadawca” i groźny
przestępca – siedziała przez 1 rok w celi z osobami
oskarżonymi o morderstwo !
Sprawa Marty Popiel była niejawna, lecz pomimo tego
sędzia ją prowadzący zezwalał na udział telewizji
TVN i dziennikarzy z gazet, które według Piotra
Moskwy działały pod określone zamówienie Rafała
Rogalskiego „Pogromcy Stalkingu w Polsce” będąc
opłacone.
Piotr Moskwa ujawniał i podważał oskarżenie Marty
Popiel. Był m. in. w sądzie na Woli w Warszawie,
kiedy odbywała się jej sprawa i „starł się” z
Rafałem Rogalskim adwokatem „pokrzywdzonego” –
zwolennikiem „mgły smoleńskiej” etc.
Piotr Moskwa widział Martę Popiel, kiedy prowadzono

ją po korytarzu sądu – niczym galernika skazanego na
dożywocie.
W pewnym momencie działania Piotra Moskwy były tak
silne, że dawały powody do szybkiego uwolnienia
Marty Popiel z Aresztu, a potem jej oczyszczenia z
zarzutów i uzyskania odszkodowania od Skarbu
Państwa.
Kiedy Piotr Moskwa był już przekonany, że kwestią
dni jest jej uwolnienie – nagle matka Marty Popiel –
cofnęła Pełnomocnictwo.
Jak wskazuje obecnie Zofia Popiel – nie miała
wyboru, bowiem zażądano od niej jednoznacznie
rezygnacji z pomocy dziennikarzy śledczych.
Wybór wg Zofii Popiel był taki: „Albo my albo oni.”
My pomożemy – czyli „adwokaci.” Dziennikarze Śledczy
– nic nie mogą, tylko szkodzą. Tak wmawiali Popielom
ludzie, którzy zastraszyli ich kompletnie.
W momencie dosłownego zastraszenia Zofia Popiel i
jej mąż Tadeusz – zgodzili się z „adwokatami”
oskarżonej, na ich żądanie.
Od tego momentu, jak się okazuje oskarżenie
triumfowało, „adwokaci” wyciągali tylko pieniądze i
nic nie robili, aby obalić fikcyjne oskarżenie.
Jak pisał w ostatnim czasie mając jeszcze
pełnomocnictwo i zgodę na publikowanie – Piotr
Moskwa – Marta Popiel wyszła z Aresztu na wolność.
Dziś dopiero możemy powiedzieć, że… została skazana
na dwa lata w mając kilku „adwokatów od dojenia
pieniędzy” od rodziny Marty Popiel, którą zrujnowali
dokumentnie.
Za ujawnienie prawdy Piotrowi Moskwa i że ten ją
opisywał – Rafał Rogalski groził jemu i rodzinie
Popielów w Sądzie na Woli.

Piotrowi Moskwa groziła też Barbara Laskowska, która
kiedyś była sędzią.
W sprawie obrony Marty Popiel brali udział między
innymi: Roman Giertych, Tomasz Janeczko, Sylwia
Kaczmarska, Przemysław Florek, Barbara Laskowska.
Jak się dalej okazuje „adwokaci” wnieśli Apelację,
którą też przegrali.
Przegrali również Kasację Wyroku, bowiem wg Sądu
Najwyższego brak było w niej uzasadnienia.
Ten skandal wskazuje na celowe działanie tak
„znakomitych adwokatów” polskich !
Marta Popiel skarżąc się na postanowienia sądów w
jej sprawie cały czas twierdzi, że została wrobiona
i poświęcona dla sławy Rafała Rogalskiego „Pogromcy
Stalkingu w Polsce”, który patrząc na kwestię
smoleńską i jego w niej dokonania ma „niewąsko pod
sufitem”, dlatego Jarosław Kaczyński i inni ludzi
nie chcą mieć nic z nim wspólnego.
W ważnym interesie publicznym.

Marek Zakrzewski – sprawozdawca
Dziennikarskie Biuro Śledcze, Poznań
Pion Śledczy – Grupa Specjalna X2
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Żydzi przerabiają Polskę na

Judeopolonię ! – Już głoszą,
że Polski nie ma. Jest POLIN
!
„Żydzi już POLIN ogłaszają,
Judeopolonię budują

Polska, kraj od wieków bogaty, przez Żydów jest
rządzony, celowo Naród Polski do biedy jest
prowadzony.
Polaków za chlebem Żyd podstępnie na Obczyznę
wypędza, bo z celowego rabunku i zniszczenia – w
Polsce panuje nędza.
Takim oto podstępem Żyd Polskę na JUDEOPOLONIĘ
przerabia, Polska, to już POLIN – Żyd opowiada.
Jak zatem Polacy mają żyć w Polsce, przez Żydów
rządzonym kraju, kiedy Żydzi od czasów Józefa
Stalina, cały czas Polaków udają ?
Potrzeba zmiany konieczne natychmiast przeprowadzić,
Żyda każdego ujawnić i władzy pozbawić… (!)” – Piotr
Moskwa
Fragment wiersza dotyczący projektu: Judeopolonia
Obecnie Judeopolonia tworzona jest w Polsce.
Więcej informacji o budowie państwa żydowskiego wg

projektu Żydów i Niemców z roku 1914, znajduje się w
filmie pt. Judeopolonia – żydowskie państwo w
państwie polskim. Andrzej Leszek Szcześniak
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Polscy Patrioci, czy słudzy
Szatana ? – System kreuje
swoich ludzi, aby Prawdziwi
Polacy byli sługami Żydów !

Eter TV demaskuje:
Jacka Międlara, Jerzego Ziębę, Janusza Zagórskiego,
Piotra Rybaka, Adolfa Kudlińskiego i ich związki z
Iluminatami. Znak Bestii 666, który pokazują mówi,
że nie służą oni Polakom, ani Polsce.

Polacy, otwórzcie szeroko oczy !
Polacy, myślcie logicznie i samodzielnie !
Piotr Moskwa: „Można oszukać wielu ludzi, ale
oszukać wszystkich się nie da. W przełomowym
momencie przyjdzie rozwiązanie kwestii żydowskiej w
Polsce. Wówczas tą lekcję danom Żydom przez
Prawdziwych Polaków – zapamiętają oni na wieki.”
Kanał YT Infoekspres 24 przedstawia:
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Roman Dmowski mówił 5 godzin
o
Polsce
na
konferencji
pokojowej w Paryżu – Nie
dopuścił do głosu tłumacza,
bo nie wierzył Żydom !

Sukces
Dmowskiego
na
konferencji
pokojowej
w
Paryżu,
czyli:
Traktat
Wersalski
i
odrodzenie
Rzeczpospolitej

29 stycznia 1919 roku w czasie konferencji w Paryżu
miało miejsce słynne wystąpienie Romana Dmowskiego
na temat Polski. Polski dyplomata płynnie mówił
przez 5 godzin po angielsku i francusku o
aspiracjach odradzającej się Rzeczpospolitej.
Dmowski mówił o granicach Polski i roszczeniach.
Przedstawił nową mapę Polski z tzw. linią
Dmowskiego. Dmowski mówił do przywódców zwycięskich
mocarstw i szczegółowo odpowiadał na zadawane przez
nich pytania. Dmowski doskonale znał sprawy
geograficzne i demograficzne dotyczące ziem
polskich. Dzięki temu rzeczowemu wystąpieniu,
argumentacja Dmowskiego stała się sprawą kluczową, w
zakresie dalszych negocjacji dotyczących nowych
polskich granic.
Roman Dmowski w Paryżu mówił w imieniu całego narodu
polskiego, któremu po 123 latach przywracał miejsce
na mapie Europy.
Roman Dmowski był perfekcyjnie przygotowany do
swojego wystąpienia. Kiedy się dowiedział, że
tłumacz ma żydowskie pochodzenie – nie dopuścił go
do głosu.
28 czerwca 1919 roku został podpisany Traktat
Wersalski, czyli dokument kończący I wojnę światową.

W imieniu Polski podpisy swoje złożyli: Premier
Ignacy Paderewski i Roman Dmowski. Roman Dmowski
stanął na szczycie swojej kariery, mając największy
wkład w odrodzenie się państwa polskiego.

Piotr Moskwa
Historia Prawdziwa
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Polacy
w
Polsce
i
na
Obczyźnie: Stańcie do walki o
Polskę ! (wideo)
Pamięć i Chwała Bohaterom
zamordowanym za Polskę !
Oddajmy cześć: Januszowi
Kurtyce,
Sławomirowi
Petelickiemu,
Bohdanowi
Porębie,
Andrzejowi
Lepperowi,
Dariuszowi
Ratajczakowi, Kazimierzowi Świtoniowi i wielu innym
patriotom polskim.
Oni zostali zamordowani, bo mówili prawdę o tym: Co
się dzieje w Polsce od roku 1989 i kto za tym stoi ?
Nie pozwólmy, aby ich poświęcenie poszło na marne.
Nie pozwólmy, aby Polska była pod OKUPACJĄ, która
zabiera Polakom wszelkie prawa do samostanowienia i

wszelkiego bytu.
Ziemia, przemysł, produkcja, handel i usługi w
Polsce muszą należeć do Polaków.
Polska muszą rządzić Polacy. Jeżeli nie zmienimy
obecnej sytuacji – poprzez zjednoczenie, wówczas
pozostanie nam wszystko co jest polskie i Polskę
odzyskać siłą.
Dziś zatem w pełni świadomi obecnej sytuacji musimy
wracać do ziemi naszych ojców i dziadów.
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Bóg Honor Polska – Tożsamość
znana Polakom: Polska dla
Polaków !
Bóg Honor Polska

„Ojczyzn jest wiele, ale Ojczyzną Polaków jest
Polska !

Z racji tej nieprawidłowa jest forma hasła używana
przez Polaków: Bóg Honor Ojczyzna.” – Piotr Moskwa

Piotr Moskwa – Sprawa w
Słupsku z wniosku Jarosława
Klawikowskiego
została
umorzona ! – Łączy nas misja
dla Polski i Polaków

Roztropność jest
potrzebna na drodze do sukcesu
W dniu 17 października 2018 roku w Sądzie Okręgowym
w Słupsku, po godzinie 12:00 odbyło się posiedzenie
niejawne w przedmiocie Protestu – trybie wyborczym z
wniosku
Jarosława
Klawikowskiego
przeciwko
uczestnikowi – Piotrowi Moskwa.
Posiedzenie prowadziła sędzia Małgorzata Banaś.
Do sądu stawiliśmy się osobiście.
Po krótkich wyjaśnieniach Jarosława Klawikowskiego
następnie moich, wniosek przeciwko mnie został
wycofany przez wnioskodawcę, tym samym postępowanie
zostało umorzone.

Otrzymaliśmy pisemne orzeczenia w trybie wyborczym.
Potem, rozmawialiśmy przy kawie i… okazało się, że
mamy taką samą misję
W związku z tym, że się pogodziliśmy w ramach
nietypowych
okoliczności,
bo
w
sądzie
–
postanowiliśmy sobie, że po wyjściu z sądu pójdziemy
na dworzec kolejowy kupić bilety na pociąg, a potem
wspólnie wypijemy kawę przed odjazdem naszych
pociągów. Postanowiliśmy mówić sobie po imieniu.
Potem znaleźliśmy się w kawiarni. Nasza rozmowa
dotyczyła naszej pracy dla Polski i Polaków. W końcu
doszliśmy do wspólnego wniosku, że:
Działamy dla Polskiej Racji Stanu i powinniśmy się
zjednoczyć !
Jak się okazało, to i nasze historie życiowe, przez
które przeszliśmy – są bardzo podobne.
Jarosław opowiadał o działaniach publicznospołecznych w ramach których pomaga zwykłym ludziom
oraz o tym, że jest ministrantem i lektorem w
kościele katolickim. Opowiadał o prowadzeniu swojej
strony www i kandydowaniu na radnego w Lęborku.
Obecnie swoją pracę dla ludzi przedstawia w formule
przedwyborczej, w ramach papierowej wersji
wydawnictwa pn. NaszeInformacje PL
Opowiadaliśmy też sobie o naszych kłopotach
finansowych wynikających z naszej misji. Jednym
słowem: historia nieprawdopodobna i nieprzypadkowa
połączyła nasze siły.
Czas biegł nieubłaganie. Jak na dwie gaduły, które
mówią do rzeczy o stanie Polski i tego, co potrzeba
w niej zrobić, dla poprawy życia Polaków, to
niewiele mieliśmy czasu.
Wypiliśmy kawy i poszliśmy na dworzec.
Żegnałem Jarka, kiedy wsiadał do pociągu.

Jarek wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie
Jarek nie musiał mnie przekonywać, że warto na niego
postawić głos, aby mógł być radnym Lęborka.
Uważam, że dla mieszkańców miasta to bardzo dobry
kandydat na radnego.
Wierzę głęboko, że Jarosław Klawikowski – zostanie
radnym i jeszcze mocniej ugruntuje swoją pozycję w
Lęborku i zyska szeroki szacunek.
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