Spotkania Narodowe: Alarm ! –
Sprawa prawa do wody Polaków,
a nowe PRAWO WODNE i „Wody
Polskie” ! – Spotkania w
Polsce od sierpnia 2018
Rolniku, hodowco,
przedsiębiorco !

ogrodniku,

W roku 2018 w Polsce weszło w życie nowe PRAWO
WODNE, a do zarządzania nimi powołano „Wody Polskie”
podmiot państwowy.
Nowe PRAWO WODNE, nie ma nic wspólnego z tzw.
gospodarką wodną i jej planowaniem, ale wykończy ono
faktyczne stopniowo wszystkich: rolników, hodowców,
ogrodników i przedsiębiorców.
Nowe PRAWO WODNE oznacza, że wszystkie wymienione
grupy zawodowe – branżowe, mogą używać wody w
określonych limitach. Powyżej pobór jest nielegalny.
Nowe PRAWO WODNE to koniec poboru wody ze studni:
wierconych i kopanych, a także koniec poboru wody
ze: stawów, oczek wodnych, glinianek, rzek etc.
Wszystkie studnie stare i nowe muszą być

zarejestrowane przez „Wody Polskie”, w innym razie
będą nielegalne.
Za wodę będzie można trafić na 30 dni do więzienia.
Nowe PRAWO WODNE jest bezprawiem, które zniszczy to
wszystko w Polsce, co jeszcze nie zostało podstępnie
zniszczone i rozgrabione.
Z racji tej bezzwłocznie na terenie całej Polski
muszą się odbywać „Spotkania Narodowe” w temacie
wody – dla wszystkich wymienionych, którzy bez wody
niczego nie wyprodukują i nie wyhodują.
Zabranie Polakom prawa do wody spowoduje sytuację,
że wszystko stanie się bardzo drogie i nieopłacalne.
Działanie takie w efekcie doprowadzi do wielu
bankructw i zniszczenia jeszcze funkcjonującego:
rolnictwa,
hodowli,
ogrodnictwa
i
przedsiębiorczości.
W tym stanie rzeczy, mając na uwadze Polską Rację
Stanu, a zatem interes nas wszystkich Polaków w
naszej Polsce – z nastaniem sierpnia 2018 roku
planuję SOBOTNIE spotkania z grupami zawodowymi:
rolników, hodowców, ogrodników i przedsiębiorców –
na terenie całego kraju.
Zainteresowanych lokalnie wszystkich ludzi proszę o
osobisty kontakt ze mną w celu uzgodnienia mojego
przyjazdu w określonym terminie.
Wszędzie przyjadę mając wasze zaproszenie i wsparcie
finansowe mojej misji dla Polski i Polaków.
Kontakt pierwszy:
1.
Przez
moją
pocztę
email:
piotrmoskwa.news@prokonto.pl
2.
Przez
pocztę
Infoekspres.pl,
email:
infoekspres.pmn@prokonto.pl
3. Przez telefon redakcji Infoekspres.pl nr +48 730
345 630 (sieć Play), w godzinach: 8-10, od pon. –

pt. oraz przez całą dobę można przesłać informację
SMS z hasłem: „ws. wody”
Uwaga !
Pisząc list elektroniczny, proszę podać swoje dane i
numer telefonu, abym mógł – następnie oddzwonić.

Piotr Moskwa
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Czy sprawa suszy w Polsce
jest rzeczą naturalną, czy
zaplanowanym działaniem ?
W Polsce trwa podstępna wojna o
wodę. Prawo do wody odbiera się
ludziom w różny sposób.
Znane formy to: działania
militarne, działania przez
wprowadzanie
przepisów,
działania przy pomocy broni
niewidocznej.

Biorąc pod uwagę, że istnieją programy wojskowe,
którymi można manipulować pogodą w celach
militarnych potrzeba wiedzieć, że można je również

wykorzystać w „cichej wojnie”, czyli podstępnej
agresji w czasie pokoju.
Jak spowodować suszę – wyglądającą na naturalne
zjawisko ?
Jak odebrać ludziom prawo do wody pod pozorem jej
ochrony ?
Kiedy dowiesz się rzeczy, które są przed Tobą
skrzętnie ukrywane, wtedy zrozumiesz, że Twój byt i
Twojej rodziny w Polsce jest zagrożony, wtedy
zrozumiesz, że musisz zacząć myśleć o tym: Jak wiele
rzeczy jest ukrywanych przed Polakami przez ludzi
pracujących dla KARTELI ?
Dlaczego Polska prowadzona jest przez Żydów do
upadku i… buduje się na jej miejsce POLIN –
Judeopolonię ?
Więcej dowiesz się w najbliższym czasie…

Adam Ruciński
Zwiastun Tematu
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Piotr Moskwa: Sprawa ochrony
wody i obrony koniecznej – Z

części
przemówienia
do
polskich
patriotów
na
„Spotkaniu Narodowym”, dnia 6
stycznia 2014 roku, Poznań
Piotr
Moskwa:
W
imię
Polskiej Racji Stanu:
„Woda,
jest
istotą
bezpieczeństwa i życia
ludzi. Jeżeli ktoś odważa
się przejmować jej ujęcia i
ją kontrolować, to znaczy,
że jest naszym śmiertelnym wrogiem, działa
militarnie lub skrytobójczo. Przy pomocy wody można
zabijać ludzi szeregiem związków chemicznych. Mamy
dowody na stosowanie FLUORU w miejskich wodociągach,
na terenie wielu krajów Świata, w czasie pokoju.
Polską nie rządzą Polacy, dlatego śmiem wątpić, w
zapewnienia rządzących przebierańców – udających
Polaków, że Polacy są bezpieczni i to oni kontrolują
w 100 procentach wodę pitną w Polsce. Adolf Hitler w
obozach koncentracyjnych dawał do picia – ludziom
uwięzionym – wodę z FLUOREM. W obronie naszych ujęć
wody należy takie działanie ścigać i karać surowo.
Za zdradę Ojczyzny i działanie wywrotowe osób
udających Polaków – należy wykonywać Wyroki Śmierci.
Na wojnę skrytobójczą z Polską i Polakami –
prowadzoną przez zakonspirowanego OKUPANTA, należy
odpowiedzieć, tym samym dokładnie, co w roku 1939.
Polacy, miejcie na uwadze szczególnej to, że: Nie ma
znaczenia, czy trwa wojna militarna, czy
skrytobójcza ? Ten, kto ją prowadzi militarnie lub w
sposób tajny – poprzez to, że podstępnie wszedł do

polskich instytucji, udając Polaków – jest wrogiem
śmiertelnym, którego potrzeba wyeliminować. Kto
wszedł podstępnie w struktury naszego państwa i
rozbija je od środka, niszcząc naszą całą
państwowość, w tym: gospodarkę, rodzinę, rolnictwo –
zdrową żywność, Kościół Katolicki i wszelkie inne
narodowe dobra – jest winien zbrodni na Narodzie
Polskim. Zgodnie z tym, nie stanowi żadnej władzy
nad Polską i Polakami, jest li tylko UZURPATOREM,
którego potrzeba pojmać, osadzić w celach, osądzić i
stracić na mocy Wyroku Sądu Wojennego. Skoro trwa
wojna z Narodem Polskim, to obrona konieczna jest w
pełni uzasadniona. Nie możemy czekać, aż Okupanci i
zdrajcy – kolaboranci pozbawią nas naszych praw do
naszej Polskiej Ziemi Świętej od tysiącleci. W tej
chwili zabierają Polakom dzieci, handlują nimi, jako
dobrem komercyjnym, dzieci wywożą jak niewolników za
granicę, niszczą i rabują Polskę i Polaków. Wilczyca
broni swoje dzieci, to samo niedźwiedzica, czy inne
zwierzę. W jesteście ludźmi i nie rozumiecie
jeszcze: Co się naprawdę w Polsce Polaków dzieje ?
Zacznijcie myśleć samodzielnie. Macie się bronić,
jak wilczyca i niedźwiedzica, macie stawiać czynny
opór. Rodzina to jest rzecz święta, to bastion i
początek odrodzenia siły narodowej. Rodzina plus
rodzina i kolejna rodzina etc. – tworzy
społeczeństwo, w końcu tworzy naród. Naród tworzy
państwo, które już jawnie OKUPANCI – wrogowie Polaki
i Polaków niszczą. Cel jest zrozumiały: Polska ma
nie istnieć ! Polacy, obowiązkiem waszym jest
tworzyć struktury polskiej obrony koniecznej i się
bezzwłocznie jednoczyć – na terenie całej Polski.
Polacy, na co Wy jeszcze czekacie, do jasnej cholery
?! Z racji potrzeby obrony, koniecznej, a nią jest
zawsze skuteczny atak i likwidacja wrogów
państwowości, należy od zaraz zakładać struktury
państwa podziemnego, wzorowane ściśle z okresu II

Wojny Światowej. Koniecznie w całym kraju muszą
powstawać strzelnice, na których potrzeba wszystkich
uczyć posługiwania się bronią i celnego strzelania.
Do nauki strzelania należy wykorzystywać broń
legalną o parametrach – zbliżonych do broni ostrej.
Broń taką można legalnie kupić i posiadać.
Umiejętności każdego strzelca będą takie same, jak
zostanie uzbrojony w broń ostrą. Do elementarnego
wyszkolenia potrzeba włączyć naukę walki wręcz
gołymi rękami oraz przy użyciu broni białej.
Obowiązkiem naszym jest powołać podziemne struktury
państwa polskiego na terenie całej Polski i
odpowiednio połączyć siecią komunikacyjną i wymiany
danych, aby nas nie podsłuchiwano i w celu
wykluczenia inwigilacji, która jak wiemy jest
prowadzona, cały czas – potajemnie w Polsce.
Zdecydowanie mamy do czynienie z tajną OKUPACJĄ
Polski, która jest prowadzona przez zakonspirowanych
urzędników-bandytów udających Polaków i zdrajcówkolaborantów – dla mocodawców, którzy tworzą
korporacje i KARTELE antyludzkie. Mając na uwadze iż
ci wrogowie śmiertelni, chcą wywołać wojnę z Rosją –
wmówić Polakom, że mordowali Polaków, a nie
SYJONIŚCI żydowscy i hazarscy, należy dziś już
utworzyć Polski Ruch Oporu Narodowego i Straż
Polską. Polski Ruch Oporu Narodowego – będzie miał
za zadanie budować struktury państwa podziemnego,
łącząc przy tym wszelkie organizacje do obrony
koniecznej. Straż Polska musi mieć najwyższe
uprawnienia do działania, aby mogła tworzyć i
nadzorować budowę prawdziwej polskiej armii i
prawdziwej polskiej policji – instytucji polskich,
zdolnych pilnować granic wszystkich Polski. Dopóki
nie zbudujemy polskiego wojska i policji, obowiązki
tych instytucji będzie pełnić – Straż Polska. Potem
Straż Polska przejmie zadania kontrolne nad nowymi
strukturami i będzie nimi dowodzić. Musimy pamiętać,

że Polacy powstają z niebytu po 123 latach i siła
jest ich potężna zawsze, kiedy są zjednoczeni.
Kłócenie nas i dzielenie, jest celowe. Robią to
pseudo Polacy, wrogowie – Okupanci, którzy twierdzą
iż rządzą Polską, abyśmy jako Naród Polski byli
bezbronni. ŻADNA władza od roku 1944 – nie jest
władzą legalną, jedynie uzurpowaną. Władzę nad
Polakami dał PRZEBIERAŃCOM – ludobójca żydowski
Józef Stalin z Gruzji, który był SYJONISTĄ i
MASONEM. Na początku władzę nad Polakami sprawowali
ludzie z NKWD i Gestapo, którzy mordowali naszych
ojców i dziadów. Obecnie władzę nad Polakami o
Polską – mają ich dzieci i wnukowie. Wzywam Was
wszystkich, w końcu jako ludzi – istoty rozumne – do
walki z przebiegłym OKUPANTEM. Trwa wojna z Polską i
Polakami. Miejcie na uwadze to wszystko Polacy i
zacznijcie się w końcu bronić ! Wstańcie z kolan !
Śmierć wszystkim wrogom Polski i Polaków !”
Wycinek przemówienia

Marta Krajewska
Infoekspres.pl
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Alarm
!
Żydzi
tworzą
Judeopolonię w Polsce ! –

Zacznij myśleć logicznie i
samodzielnie ! (wideo)
Tytułem wstępu do filmu pt.
Judeopolonia – żydowskie państwo w
państwie polskim – Autorem tej
pracy
jest
Andrzej
Leszek
Szcześniak

Piotr Moskwa: Według Wikipedii Judeopolonia jest
hipotezą historyczną. Nazwą tą oznaczano rzekome
zagrożenie polskości, przez spiskujących Żydów.
Judeopolonia w oficjalnym przekazie to temat
historycznego
projektu
utworzenia
państwa
żydowskiego na ziemi polskiej w 1914 roku i nic
więcej. Podobnie jest ze znalezionymi „Protokołami
Mędrców Syjonu” – rzekomo fałszywymi, jak twierdzą
Żydzi. Sęk w tym, że wszystko co jest w nich zawarte
realizowane jest dokładnie – kroku po kroku, czego
doświadcza cała ludzkość. Przekonać się można
dopiero o tym wtedy, kiedy sami osobiście zagłębimy
się w tej „fałszywce” – porównując jej treść z
wydarzeniami na całym świecie. Według Japończyków
jest to nic innego, jak ścisły plan podboju świata w
celu zniewolenia ludzkości przez Syjonistów i
Iluminatów. Przeczytaj w następnej kolejności
„Protokoły
Mędrców
Syjonu”
http://www.zbawienie.com/pms.htm

Co na temat Judeopolonii pisał w książce
„Cywilizacja żydowska” doskonały znawca Żydów Feliks
Koneczny ?
Fragment tekstu z książki napisanej w 1934 roku:
“Widzieliśmy jak państwowość kahalna tworzyła istne
państwo w państwie. Pod wpływem oświaty i ogłady
obyczaju- poczynała się kurczyć ciemna synteza i
niewątpliwie przestawała działać niejedna z
obskurnych stron kahałów. Ileż natomiast nowej
broni, a wydoskonalonej, przynosiła Żydom „polskim”
emancypacja ! Wiemy, że tamto nie przestało istnieć
aż do drugiej wojny powszechnej, chociaż częściowo
zmieniało kształty. Kahały ciągnęły się faktycznie
dalej w zarządach rozmaitych stowarzyszeń i bractw
przy bóżnicach, w sądach rabinackich i na dworach
cadyków, a obok tego działał wieloraki arsenał broni
nowoczesnej w rękach żydów oświeconych i
zorganizowanych nowocześnie. Kwestia Judeopolonii
rozwinęła się dopiero po równouprawnieniu Żydów. W
marzeniu Franka, żeby mieć pod swoją władza kilka
mil kwadratowych, tkwiła ta kwestia w słabym
zarodku, nawet bez wiedzy samego twórcy pomysłu,
który powzięty był zgoła bez myśli o ogólnej sprawie
żydowskiej. Dopiero w XX wieku miało rozwinąć się
świadome i konkretnie obmyślane dążenie do
Judeopolonii terytorialnej, by wyciąć naprawdę
„kawał Polski” dla Żydów, na państwo wyłącznie
żydowskie. Wytknięto sobie cel śmiały, a przez
pewien czas okoliczności tak się składały, iż mimo
swej
śmiałości
zdawał
się
nietrudnym
do
urzeczywistnienia. Nie porzucano jednak przez to
metody poprzedniej, żeby tworzyć państwo żydowskie
na spółkę z tubylcami, z gojami, na całym obszarze
ziem polskich, ażeby na miejsce państwa polskiego
wsunąć nowy rodzaj państwa żydowsko-polskiego,
Judeopolonię oficjalną, uznawaną i przez Polaków i

przez czynniki międzynarodowe…”
Czy można wierzyć w wersję li tylko historyczną
tematu Judeopolonia ? Stwierdzi każdy samodzielnie,
po wysłuchaniu całego materiału.
Informacje bieżące
Ludzie mają rozum i nim się muszą posługiwać. Polacy
muszą zrozumieć iż nam Polakom chodzi o Polskę dla
Polaków, Polskę Wolną i Silną, nie zaś o politykę,
przez którą zostajemy: dzieleni-rządzeni, kłócenirabowani, niszczeni i mordowani, stajemy się ciągle
niewolnikami i ofiarami Kłamstwa, Zdrady i Wojny.
Tym wszystkim, którzy nas pytają: Jak do Was możemy
przystąpić i działać wg planów i idei Romana
Dmowskiego – podamy wkrótce wszelkie niezbędne
informacje. Tymczasem informujemy Was, że już
wkrótce zacznie ukazywać się Przegląd Wszechpolski,
jako sztandarowa gazeta endeków powołana do tego
celu przez Romana Dmowskiego. Będzie ją można
znaleźć
pod
adresem
http://www.przeglad-wszechpolski.pl/ Gazeta będzie
wydawana w formie internetowo-elektronicznej oraz w
formie papierowej, po zebraniu odpowiednich
funduszy. Przegląd Wszechpolski w wersji papierowej
będzie tygodnikiem, a w miarę potrzeb, będzie
ukazywał się częściej. Gazeta wirtualna będzie
aktualizowana z dnia na dzień. Obecnie rozważamy też
założenie strony internetowej dla misji Ruchu
Patriotyczno-Radykalnego. Informacje bieżące można
już czytać na dwóch stronach w Twitterze pod
adresami:
https://twitter.com/RPR_ND
oraz
https://twitter.com/PWP_RPR
Zobacz teraz film pt. Judeopolonia – żydowskie
państwo w państwie polskim, następnie udostępnij

dalej Polakom
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Warszawa. Piotr Moskwa: „Te
media mogły robić, co chciały
z
Polakami
i
z
innymi
narodami…” – Zbigniew Kękuś i
Marek Podlecki to ludzie
SYSTEMU !
Podczas protestu w roku 2014 Piotr Moskwa mówił
o
OKUPACJI
Polski
i
potrzebie
zjednoczenia
Polaków, aby Polska była
wolna i suwerenna

Jakiej Polski dla Polaków chcą dr Zbigniew Kękuś i
Marek Podlecki ?
Fragmenty wybrane
Warszawie:

z

protestu

Piotra

Moskwy

w

„Te media mogły robić, co chciały z Polakami i z
innymi narodami, bo oni mają władzę nad mediami, te
media im służą i nam Polakom zabraniają mówić, że to
jest Polska, że to nie jest społeczeństwo, ale Naród
Polski, jest suwerenem, a My musimy wstać wszyscy z
kolan i tych łajdaków pogonić: do Izraela, do Rosji,
do Niemiec, aby w naszych sądach byli Polacy i prawo
stanowili Polacy i rządzili nami Polacy, a nie
zdrajcy – kolaboranci, którzy służą: Rosji, Niemcom,
czy też USA i Izraelowi.”
„Brakuje mi tylko rodacy Waszego wsparcia. Nie
musicie koło mnie stać, stójcie tak, jak teraz
stoicie. Pomóżcie mi finansowo, abym mógł jeździć i
robić swoją misję.”
Kolejny protest przeciwko bezprawiu w Warszawie, był
bardzo dynamiczny. Piotr Moskwa nie spodziewał się,
że wkrótce będzie musiał zakończyć ogólnopolską
akcję na skutek oszczerstw ludzi z Krakowa, którzy
mówili, że są Polakami.
Zamachu na misję dokonał dr Zbigniew Kękuś z
Krakowa, były BANKSTER z ING Bank, nomen omen kolega
KAPUSIA Marka Podleckiego z Krakowa, Tajny
Współpracownik SB o ps. „Janusz”
Doktor Zbigniew Kękuś, praktycznie zaraz po
proteście 18 sierpnia 2014 roku rozgłaszał iż Piotr
Moskwa jest agentem MOSSADU, ponadto nie ma żadnego
Dziennikarskiego Biura Śledczego, o którym mówi i
jego działanie jest wymierzone przeciwko Polakom.
Z relacji świadków wynika, że Marek Podlecki
stwierdził iż Piotr Moskwa przeszedł specjalne
szkolenie w USA, prowadzone przez obce służby i
dlatego jest dobrym mówcą. Rzekome szkolenie wynika
z tego iż potrafi robić intonacje głosowe (przyp.
intonacja głosu to fachowa zmiana barwy głosu, tonu
i głośności w zależności od tworzonej sytuacji i

atmosfery, odnosząca się do kontekstu wypowiedzi
mówcy) – odpowiednio podgrzewając atmosferę wokół
siebie.
Najciekawsze jest w tym wszystkim to, że doktor
Zbigniew Kękuś i Marek Podlecki SWOJE tezy oparli o
to, że Piotr Moskwa mówi, co chce i nikt mu nie
przeszkadza ?
Na domiar tego WYTWORZYLI „otoczkę niejasności”,
czyli, że jest „agentem specjalnym”, bo pilnuje go
policja !
Zdecydowanie w działaniu Piotra Moskwy nie ma nic
dziwnego. Gwarantuje taką ochronę zapis w
Konstytucji RP. Piotr Moskwa zawsze prosi o ochronę
policji i zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce –
ją dostaje.
Dodać należy przy tym, że Piotr Moskwa dnia 18
sierpnia 2014 roku poznał osobiście wymienionych
ludzi.
Wydarzenie pod pomnikiem Adama Mickiewicza filmował
Marek Podlecki, który zastąpił kamerzystę Piotra
Moskwy, który do Krakowa nie dojechał, będąc
zatrzymany w bardzo dziwnych okolicznościach.
Marek Podlecki zaoferował pomoc z kamerą przy takich
wydarzeniach w Polsce – mówiąc, że filmy nagrywa dla
Piotra Moskwy i wszystkie mu je następnie przekaże.
Piotr Moskwa nie podejrzewając złych intencji – się
zgodził.
Faktem jest, że blisko 1 rok Marek Podlecki filmów
Piotrowi Moskwa nie chciał oddać, ponadto zarabiał
na nich bez jego zgody i wiedzy.
Wtedy Piotr Moskwa zaczął badać: Kim naprawdę jest
Marek Podlecki ?
Piotr Moskwa dobrał sobie kilku dziennikarzy z DBŚ i
rozpracował Marka Podleckiego. Sięgnął przy tym do
czasu: od jego działalności z Januszem Kurtyką
(przyp. na którego między innymi donosił) aż po jego

misję w ramach Służby Bezpieczeństwa do USA i teczki
w archiwach IPN.
Torpedowanie misji Piotra Moskwy przez dr Zbigniewa
Kękusia i Marka Podleckiego w zakresie prowadzonych
protestów pn. Protest Przeciwko Bezprawiu Sądowemu,
Bezprawiu Władzy i Przeciwko Wojnie w Polsce –
praktycznie osiągnęło zamierzony skutek. Piotr
Moskwa dzięki aktorom – udającym polskich patriotów
– stał się agentem obcych służb. W wyniku ich
działania, a potem jeszcze innych osób – Piotr
Moskwa przerwał prowadzenie protestów z powodu
zatrzymania finansowego wsparcia wielu Polaków,
którzy byli zainteresowani tą inicjatywą, ale
przestraszyli
się,
że
pomagają
„agentowi
specjalnemu” ze Szczecina.
Ludzie uwierzyli w brednie BANKSTERA i KAPUSIA.
Komu zależało na tym, aby Piotr Moskwa nie prowadził
tak ponadczasowej akcji, która była i jest cały czas
potrzebna ?
Komu zależało na tym, aby Piotr Moskwa nie edukował
i nie informował Narodu Polskiego podczas wydarzeń
publicznych w kilkudziesięciu miastach polskich ?
Kto jest kto, czyli Piotr Moskwa kontra ludzie
SYSTEMU !
Kiedy Piotr Moskwa rozpoczął swoja misję w roku 2008
na terenie Polski, to on jako pierwszy oficjalnie
wszedł w niezależną niszę medialną i naraził się
wielu ludziom, którzy za to zaplanowali zemstę na
jego rodzinie.
Piotr Moskwa przez lata mówił i mówi prawdę, dlatego
naraził się decydentom-urzędnikom, ŚCIŚLEJ MÓWIĄC
bandytom.
W roku 2008, kiedy Piotr Moskwa ujawnił, że działa
dla Polski i Polaków od 1998 roku poza Polską i
mówił to, o czym dopiero dziś mówią „namaszczeni

ludzie” przez SYSTEM. Czy w roku 2008, ktoś słyszał
w Polsce o: Kękusiu – urzędniku bankowym koledze
Morawieckich, Podleckim – urzędniku muzeum, Roli –
mającym studio telewizyjne, media i kamery
profesjonalne z „datków” i Całku – dobrym
policjancie, Stonodze – ściągającym długi, Cichockim
– prezydencie z Piaseczna, Potockim – zwanym hrabią
i prezydentem na uchodźstwie, Kudlińskim – zabijaką
z Legii Cudzoziemskiej, który tworzy jawną armię
przeciwko OKUPANTOWI za jego zgodą, Rybaku –
wspierającym Ukraińców i Grecję, nadto palącym kukłę
Żyda, Gawrońskim – demaskatorze satanizmu, Braunie –
rzekomemu Polakowi, który jest Żydem (przyp. Wujek
Juliusz Braun z KRRiT), Janie Taratajcio –
„wynalazcy” tego, co już dawno wynaleziono,
Międlarze – byłym księdzu, samozwańczym kapelanem
ONR i wielu innych „bohaterach” – działających za
przyzwoleniem SYSTEMU.
Czy komuś z tych ludzi zabrano dzieci i więziono,
czy zniszczono im firmy i ograbiono doprowadzając
ich do ruiny, zablokowano konta bankowe fałszywymi
zaocznymi wyrokami ?
Wszyscy wymienieni ludzie są prezentowani w rzekomo
patriotycznych, narodowych i prawicowych mediach.
Dziś te „media” znamy pod nazwami: wrealu24, NTV,
Prawicowy Internet, Monitor Polski etc.
W tych mediach kreowani są wyżej wymienieni panowie
!
RZECZ najciekawsza – nich ich nie prześladuje, nie
gnoi dosłownie, jak gnojono Piotra Moskwę.
Kim są ci wszyscy ludzie ?
Jeżeli mówią o Polsce, to dlaczego Piotra Moskwę
traktują tak samo jak urzędnicy bandyci, którzy
napadli na jego rodzinę ?
Prawda wychodzi na jaw zawsze, wystarczy, że każdy

Polak zacznie myśleć logicznie i samodzielnie, wtedy
zastanawia się nad tym: Skąd ci ludzie biorą
gigantyczne pieniądze na swoją działalność i nikt im
nie przeszkadza ?

Mateusz Wyszmirski
Dziennikarskie Biuro Śledcze
www.dbs.infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Polska/Warszawa, 28 czerwiec 2018 rok, godz. 10:29

Parada Oszustów, czyli: Już
wkrótce o agentach, którzy
grają
role:
polskich
patriotów, legalnych hrabiów
i
prezydentów,
polskich
królów

„Agenci mówią: JAK JEST,
aby się uwiarygodnić ? Nie
są prześladowani, nie mają
problemów finansowych etc.
Kim są ?”

Wcielają się w różne role zgodnie ze scenariuszem
Okupanta Polski. Jak wynika z wieloletniego śledztwa
prowadzonego przez niezależnych dziennikarzy,
Aktorzy z SYSTEMU wykorzystują: nieświadomość ludzi,
HISTORYCZNE nazwiska – rodowe, a nawet tytuły
szlacheckie i inne rzeczy. Pomimo często widocznych
„walk między nimi” (ustawek) – podobnych jak na
szczycie władzy, mają ze sobą kontakty i działają
razem, kierując się do określonego celu. Działanie
te nazwać można: SCHEMATEM.
Pod tytułem „Agenci mówią: JAK JEST, aby się
uwiarygodnić ? Nie są prześladowani, nie mają
problemów finansowych etc. Kim są” opracowywana jest
praca
zbiorowa
dziennikarzy
śledczych
z
Dziennikarskiego Biura Śledczego – dotycząca osób,
które zabezpieczają interesy okupanta Polski, na
wypadek kontrolowanego zamachu na władzę, a nawet
niekontrolowanego.
Kreowanie wszelkiej maści przebierańców – ma dać
Polakom „nowych bohaterów”, którzy mają mieć już
gotową tożsamość: walczących ze złym SYSTEMEM etc.
W razie zjednoczenia Prawdziwych Polaków i
wystąpienia przeciwko obecnej władzy, albo jako
„wentyl bezpieczeństwa” (bezpiecznik dla sprawowania
władzy w nieskończoność) – kontrolowana ma być

„rewolucja”, w ramach której do władzy może być
wykorzystana rezerwa „nowych bohaterów” – pod
kontrolą okupanta Polski.
System stworzony za czasów Józefa Stalina przeciwko
Polakom, cały czas kontroluje sytuację i w razie
„uciekania mu władzy”, czyli kontroli – nad Polskim
Narodem stosuje zabezpieczenia w postaci: „szycia
bohaterów” – wszelkiej maści (tworzenia ich z
podstawionych dzieci resortowych, również Żydów,
byłych SBeków – TW i z innych służb, kolaborantów i
sprzedawczyków etc.
Wszyscy „nowi bohaterowie” – mówią: JAK JEST i…
żaden z nich nie ma problemów finansowych, nikomu z
nich nie zabrali i nie więzili dzieci, nikomu z nich
nie zniszczyli firm i nie pozbawili go miejsca pracy
i dochodów, żaden z nich nie ma problemów z
założeniem konta w bankach i na swoje nazwisko,
żadnemu z nich nie zrabowali majątku własnego i po
rodzicach.
Do kogo należą media alternatywne, które kreują
agentów – „nowych bohaterów”, jak nie do SYSTEMU
Okupanta ?
Media alternatywne budowane są przez SYSTEM, przy
pomocy funduszy z Fundacji i rzekomo z dobrowolnych
datków.
Oczywiście SYSTEM „wchłania” (przejmuje) też media
alternatywne – z dużą oglądalnością – popularnością.
Czy nagły „wysyp”, jak mówi Piotr Moskwa
pojawiających się znikąd „patriotów” zarazem „nowych
bohaterów” – nie zwiastuje końca władzy Okupanta
Polski ?
Zdecydowanie zwiastuje kres. Polacy są coraz
bardziej świadomi, a to oznacza – patrząc na
historię wstecz – że tylko kwestią czasu jest
zjednoczenie się Polaków i odebranie władzy

wszelkiej maści przebierańcom.
Temat powyższy jest bardzo ważny dla Prawdziwych
Polaków, którzy w sposób jasny muszą otrzymać szereg
informacji, które DEKONSPIRUJĄ ludzi ustawionych
przez SYSTEM – wrogi Polsce i Polakom.
Mając na uwadze ten temat jak wiele mu podobnych,
które muszą być publikowane – prosimy o wspieranie
finansowe naszej pracy, która ma na celu niesienie
prawdziwych informacji, nadto edukacji, w tym
historycznej, którą wrogowie niszczą.
Wspieraj naszą misję – mając zawsze na uwadze
odzyskanie Polski dla Polaków, aby nią rządzili.
Jak można nas wspierać ? – Przeczytaj: Wsparcie
http://www.infoekspres.pl/wsparcie/

Maciej Korzyński
www.Infoekspres.pl
Zwiastun Tematu
Polskie Media Niezależne
Polska, 18 czerwiec 2018 rok, godz. 10:04

Piotr
Moskwa
i
inni
dziennikarze śledczy szykują
prawdziwą bombę informacyjną
o
kolejnych
agentach

żydowskich, KOLABORANTACH i
masonach
To może być
sensacja !

prawdziwa

Piotr Moskwa i Dziennikarskie Biuro Śledcze, w tym:
biały wywiad i kontrwywiad – zamierzają w
najbliższym czasie ujawnić kolejnych ludzi OKUPANTA,
którzy udają Polaków, a też KOLABORANTÓW, którzy
służą wrogom Polski i Polaków.
Biorąc pod uwagę, że Piotr Moskwa prowadził
skuteczny wywiad gospodarczy w ramach wielu
wywiadowni w latach 90. ubiegłego stulecia, to
informacje którymi dysponują jego ludzie – muszą być
porażające.
Już dziś można powiedzieć, że zostaną obnażeni
kolejni ludzie, którzy wychodzą „jak grzyby po
deszczu” na miejsce tzw. spalonych agentów
żydowskich i kolaborantów.
Biorąc pod uwagę, że Polacy są pod OKUPACJĄ od czasu
stalinowskiego Manifestu PKWN z roku 1944, to
potrzeba się spodziewać, że jego ludzie są wszędzie.
Oznacza to: spadkobierców, ich dzieci i wnuki,
dzieci wnuków itd. Pokoleń kolejnych, aby tworzyć
niewidzialną OKUPACJĘ jest tyle, że są „dzieci

stalinowskie” zakonspirowane tak, że nawet możemy
nie mieć pojęcia o tym iż mamy z nimi do czynienia w
życiu codziennym.
Wielu z nich zajmuje się leczeniem, choć – nie
leczą, zajmuje się leczeniem, choć – są za, a nawet
przeciw.
Wielu z nich jest masonami i mają duże pieniądze,
choć opowiadają bajki, że są prześladowani,
niszczeni i nie mają pieniędzy na życie.
Rzecz jasna tym ludziom tworzy się: nową tożsamość,
aby byli wiarygodni, a nawet w ich obronie i tego,
co głoszą – gromadzi się tysiące ludzi na
protestach.
Ludzie obok głoszenia sprzeciwu przeciwko SYSTEMOWI
– mają dostęp do mediów nurtowych i alternatywnych.
To musi głęboko zastanawiać.
Kto ma dostęp i takie nagłośnienie, niczym na jeden
telefon ?
Prawdziwi Polacy boją się zgromadzić ws. Chemtrails,
na wydarzenie, które jest ogłaszane przez blisko 1
rok – przy pomocy: internetu, poczty e-mail,
telefonu.
Prawdziwi Polacy – dostępu do praktycznie wszystkich
mediów nie mają, a także nie gromadzą oni tysiące
ludzi, wtedy, kiedy o wydarzeniu słychać dosłownie
chwilę.
Materiał przygotowano: Za zgodą DBŚ Polska

Piotr Royewski
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne
Polska, 22 grudzień 2017 rok, godz 11∶05

Piotr Moskwa: Rzecz o mojej
polskości,
prawdziwej
tożsamości – moim nazwisku

Kiedy
przestają
już
Ciebie
lekceważyć, bo rośniesz w
siłę, próbują z Tobą walczyć
na wszelkie bandyckie sposoby.
Jedną
z
metod
jest
ośmieszanie.
Każdy, kto dziś o mnie mówi dla mojego ośmieszenia
zarazem osłabienia, iż dziwny jest Polak ten Piotr
Moskwa, bo jakieś jego nazwisko jest dziwne, brzmi
obco, a nawet „jest niepatriotyczne” – odpowiadam
tak:
Zwykli tchórze, pospolici bandyci, rabusie i
skrytobójcy, których strach przeżera widząc widmo
nadchodzącego rozliczenia – mogą tylko takie brednie
opowiadać o mnie, bowiem myślą iż ich „doskonałe
schematy” zaczerpnięte z „Protokołów Mędrców Syjonu”
i stosowane przeciwko ludziom, od wieków – nadal
będą działać, tym samym zniszczą kolejnego
Prawdziwego Polaka z krwi i kości Świętej Ziemi
Polskiej, należącej wyłącznie do Polaków z

pochodzenia.
Kto dziś śmie moje nazwisko pod znakiem wątpliwości
stawiać, musi zacząć sprawdzać już siebie, musi
ujawnić się otwarcie do mnie i powiedzieć mi
osobiście iż jest Prawdziwym Polakiem z pochodzenia,
tak jak ja jestem.
Każdy, kto chce stawiać z powodów różnorakich moje
nazwisko „pod ścianą” musi wiedzieć iż robiąc takie
rzeczy, wskazuje na swoją obcą agenturalność,
wrogość do Prawdziwych Polaków, lub jest skończonym
idiotą z którego radość mogą tylko mieć żydowscy
OKUPANCI Polski.
Moje nazwisko jak i maja tożsamość są rzeczami
czystego autentycznego Prawdziwego Polaka.
Dla tych wszystkich, którym już brakuje argumentów,
boją się „Zabójczej Prawdy” i wystąpili przeciwko
mnie, napadli na moją rodzinę i zabrali mi i żonie
dwie córki, podobnie jak napadli na miliony rodzin w
Polsce, dam przykład nazwiska wielkiego człowieka i
Polaka z pochodzenia. Jest nim Edward Moskal, który
zmarł w roku 2005 w Chicago.
Edward Moskal robił dokładnie to samo co ja – dla
interesów Polski i Prawdziwych Polaków.
Nazwisko Edward Moskal znane jest na całym świecie,
bowiem Polak ten był wieloletnim prezesem Kongresu
Polonii Amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych
(przyp. kierował KPA w latach 1988–2005),
największej organizacji polonijnej. Nazwisko Edwarda
Moskala w każdym calu było związane z Polską
Prawdziwych Polaków, podobnie jak jest związane
nazwisko Piotra Moskwy.
Mówić o ludziach i ich dokonaniach, potrzeba wskazać
niektóre ich bardzo ważne dokonania. W tym miejscu
pokuszę się o kilka cytatów Edwarda Moskala:
„My Polacy katolicy musimy się trzymać, bo jak nie,

to nas zjedzą. Czy się nazywa
liberalizm, to jest to samo.”

komunizm

czy

„Chęć rządu polskiego do przypisywania zbrodni
wojennych własnemu narodowi, który podczas
niemieckiej okupacji wycierpiał jak żaden inny i
którego członkowie ryzykowali życie, by ratować
Żydów, jest sama w sobie karygodna i przestępcza.”
„Biorąc pod uwagę wszystkie żądania Żydów stawiane w
ciągu ostatnich dziesięciu lat wobec Polski z
przykrością należy stwierdzić, że postanowili oni,
by Polska nie była Polską, ale by wyglądała na
przedmieście Izraela.”
„Wygląda na to, że organizacje żydowskie traktują
terytorium Polski jako swoje własne. Polska jest
krajem suwerennym, a nie obiektem przepychanek
pewnych organizacji żydowskich w Nowym Jorku.”
O zmarłym w 2005 roku Edwardzie Moskalu:
„Odszedł od nas wielki patriota i obrońca polskości.
Pozostawił jednak dziedzictwo, z którego nie wolno
rezygnować, ani Polakom w Rzeczypospolitej, ani
przedstawicielom Polonii. Prezes Edward Moskal
pozostanie w naszej pamięci, jako wzór. Jego
przesłaniem kierować powinni się także, a może
przede wszystkim, polscy politycy, którzy często
zapominają o moralnych aspektach swej działalności.”
– Andrzej Lepper
Podsumowując
uznaję
iż
w
sposób
dobitny
przedstawiłem wszystkim Prawdziwym Polakom, nadto
moim adwersarzom, różnym bandytom, nadto tym
ludziom, którzy samodzielnie nie myślą, a też myślą
bezmyślnie – swoją prawdziwą tożsamość, swoją
polskość i związki ścisłe z DOMEM moim Polską.

Piotr Moskwa
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne
Szczecin, 23 czerwiec 2015 rok, godz. 11:40

Nasza historia, czyli: Kto i
kiedy założył Dziennikarskie
Biuro Śledcze ?
Dziennikarskie
Biuro
Śledcze
–
jednostka
specjalna, założona w 2004
roku poza Polską przez
Piotra Moskwę ze Szczecina.

W roku 2011 formalnie rozpoczęła działania w Polsce.
Praktycznie w kilka dni po ogłoszeniu się
Dziennikarskiego Biura Śledczego w mediach –
otrzymała pierwsze zlecenia. O tym, jak jest
skuteczna to formacja – świadczy zajadłe jej
zwalczanie i kierowane groźby w stosunku do jej
twórcy i dziennikarzy śledczych.
Dziennikarskie Biuro Śledcze zgodnie z przyjętą
zasadą – publikuje bezpłatnie informacje ze spraw

zleconych, nie mających wpływu na śledztwo –
wyłącznie za zgodą stron zainteresowanych. Inne
sprawy, bez zgody na publikację – nie są
publikowane.
W ramach działań w Polsce publikowano między innymi
sprawy: 1. Marty Popiel z Warszawy, 2. Marii
Gałczyńskiej z Warszawy, 3. Przedsiębiorcy ze
Skarżysko Kamienna, 4. Marii Ziemiańskiej z Krakowa,
5. Firmy z Ełku, 6. Przedsiębiorcy z Gdańska.

DBŚ Polska – Oddział Specjalny w Poznaniu
Poznań, 24 czerwiec 2018 rok, godz. 13:57
www.dbs.infoekspres.pl
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Polskich Mediów Niezależnych

5 stycznia 2018
minęło 20 lat !

roku

Polskie Media Niezależne zostały założone przez
Piotra Moskwę dnia 5 stycznia w roku 1998. Do roku
2008 działały za granicami Polski. W styczniu 2008
roku zostały formalnie umiejscowione w Polsce. W
roku 2013 liczyły 64 serwisy i wydawnictwa
internetowe i inne. Działały NON PROFIT, czyli
niezarobkowo, a utrzymywane były przez Piotra Moskwę
do 5 grudnia 2015 roku. Tego samego dnia Piotr
Moskwa rozpoczął reorganizację prywatnych mediów,
aby przekształcić je w medialne przedsiębiorstwo.
Reorganizacja zakończyła się 31 marca 2017 roku. Od
1 kwietnia 2017 roku Piotr Moskwa opracowuje
koncepcję firmy medialnej i praktycznie lada moment
ją zarejestruje. Piotr Moskwa od zawsze propaguje
patriotyzm i nacjonalizm – wielką idę wolnej i
suwerennej Polski rządzonej przez Polaków z
pochodzenia. Piotr Moskwa z uwagi na rabunek i
niszczenie mu firm, ponadto atak na jego rodzinę i
prześladowanie znajduje się w bardzo trudnym
położeniu finansowym. Ma na utrzymaniu chorą żonę i
dwie córki. Piotr Moskwa wykonuje bardzo ważną misję
społeczno-publiczną,
w
tym
niezależne
dziennikarstwo. Od roku 2010 organizuje i prowadzi
liczne protesty oraz inne spektakularne akcje.

Pierwszy protest publiczny przeprowadził pod Sejmem
w Warszawie. Głównym serwisem i wydawnictwem jest
Infoekspres.pl, jeszcze do niedawna obecny przez 1,5
roku na Litwie z powodów: zleconych ataków
cybernetycznych i finansowych.
Z oczywistych powodów potrzebne jest wsparcie
finansowe Polskich Mediów Niezależnych oraz ich
prześladowanego twórcy i jego rodziny, który pomimo
dramatycznej historii i tego, że dwie jego córki
były podstępnie zabrane z domu i więzione, z zemsty
za stworzenie niezależnych mediów i działanie dla
Polskiej Racji Stanu – nadal nieprzerwanie tworzy
misję dla Polski i Polaków.
Jak można wspierać Polskie Media Niezależne i jej
autora ?
Proszę zapoznać się z informacją w temacie: Wsparcie

Andrzej Kosecki
https://twitter.com/NowaPolskaPS
Nowa Polska, 17 luty 2018 rok

Piotr Moskwa: Prawo ludzi do
broni,
jest
prawem
do
samoobrony – Dlaczego Polacy

nie mają prawa się bronić ?
Witajcie Rodacy !

Sprawa do samoobrony jest istotnym prawem każdego
człowieka na Ziemi.
W związku z tym tak ważnym prawem nasuwa się szereg
pytań, na które musi każdy człowiek znaleźć rzeczową
odpowiedź – myśląc logicznie i samodzielnie.
Dlaczego w Polsce Polacy nie mają prawa do
samoobrony, skoro to taki kraj demokratyczny i wolny
?
Dlaczego Polakom się mówi, że w Rosji jest
dyktatura, kiedy Rosjanie mają prawo do broni lepsze
jak w USA ?
Jaki dyktator daje całemu narodowi broń do ręki ?
Jakie media i dziennikarze w Polsce przedstawiają
Polakom cały czas Rosję i Rosjan jako wrogów Polaków
i Polski, a władze Rosji jako dyktaturę ?
Co winni są Rosjanie za zbrodniarza Józefa Stalina ?
Kto manipuluje Polakami przeciwko Rosji, aby Polacy
byli wrogo nastawieni do Rosjan ?
Czy Rosjan, Żydów i Polaków mordowali Rosjanie, czy
Żydzi z NKWD ?
Kto cały czas głosi fałszywą historię, aby skłócać
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Piotr Moskwa: W Rosji dano
obywatelom
prawo
do
posiadania broni palnej dla
samoobrony.
Już
każdy
obywatel może broń kupić od
19 listopada 2014 roku

Prawo do posiadania broni w Rosji – podobne jak w
USA !

Rosja. Od 19 listopada 2014 roku wszyscy Rosjanie
mogą wejść w legalne posiadanie broni palnej. Mogą
kupić jej tyle, ile zechcą ? Bez problemu kupią
każdą ostrą amunicję. Rząd Rosji zliberalizował
przepisy odnośnie samoobrony swoich obywateli
przebywających na terenie całego państwa.
Od dnia wejścia nowego prawa w zakresie posiadania
broni – każdy obywatel może odbyć szkolenie i
zakupić dowolną ilość broni oraz amunicji.
Do czasu zmiany przepisów w zakresie posiadania
broni do celu obrony osobistej oraz ochrony mienia
dostęp do broni był ograniczony. Broń w Rosji miało
małe grono mieszkańców tego państwa. Zdecydowanie
władze Rosji w sposób bardzo rygorystyczny
podchodziły do wydawania pozwoleń na posiadanie
broni.
W ramach pozwolenia na posiadanie broni palnej na
ostrą amunicję przez obywateli załatwiane pozytywnie
były jedynie grupy licencjonowanych myśliwych i osób
zawodowo zajmujących się sportem strzeleckim.
Od dnia 19-tego listopada roku 2014 broń prawdziwa
jest dostępna w Rosji, podobnie jak jest dostępna od
dawna na terenie USA.
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