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SYTUACJA W PIGUŁCE - TAK TO WIDZĘ: 
 

TAŚMY – O CO CHODZI? 
 

BOGACTWA NATURALNE POLSKI 
 
Szanowni Państwo, 
 
W chwili obecnej sytuacja polityczna w naszym kraju jest totalnym zamieszaniem.  Mówi się 
o taśmach i tylko o nich, ale czy nie pomijamy czegoś ważniejszego? 
 
Czy aby w tym chaosie nie gubimy sedna sprawy? A może powinniśmy wykorzystać ten 
moment aby błyskawicznie w pełni odzyskać naszą suwerenność? 
 
O czym powinniśmy wiedzieć a rządzący to przed nami ukrywają, a co ma związek z 
istniejącą sytuacją? 
 
Poniżej kilka informacji z internetu nad którymi warto byłoby się zastanowić, bo to mogą być 
wskazówki co do przyczyn ataku na nasz kraj oraz przyczyn walk pomiędzy służbami 
różnych państw w celu definitywnego podporządkowania sobie im Polski. 
 
Jakiś czas temu rozpropagowana została na internecie informacja (o której mało kto wiedział), 
że POLSKA JEST JEDNYM Z NAJBOGATSZYCH o ile nie NAJBOGATSZYM krajem na 
świecie jeśli chodzi o zasoby surowców naturalnych.   
 
Poniżej fragmenty.  Całość wyczerpującego artykułu na ten temat na stronie: 
 
http://www.eprudnik.pl/tematycznie/bogactwa-naturalne-polski/ 

„Bogactwa Naturalne Polski  

Zatajone przed Polakami bogactwa Polski, czyli największe 
oszustwo PRL-bis (tzw. III RP)  

29 kwietnia 2015 7  

 

Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, 
ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji 
naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski. Nic tak precyzyjnie nie 
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pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów 
warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw 
naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki ... 

Przeczytaj, posłuchaj »  

Bogactwa naturalne Polski cz.8 – miedź i złoto  

4 września 2014 0  

 

Według pojawiających się informacji, na terenie Bytomia Odrzańskiego (woj. lubuskie) 
znajdować mogą się gigantyczne złoża miedzi. Są to nowe złoża, wciąż jeszcze nie 
eksploatowane. Na obszarze o powierzchni 9 na 19 kilometrów znajdować się może nawet 8 
milionów ton miedzi, które warte są od 700 milionów do 1 miliarda dolarów. Tyle oficjalna 
informacja jednak dokładniejsze sprawdzenie zmienia całkowicie pogląd na sprawę. Złoża są 
warte dużo, dużo więcej, a obok miedzi ... 

Przeczytaj, posłuchaj »  

Bogactwa naturalne Polski cz.7 – złoto  

4 września 2014 0  

 

Dzisiaj przedstawię informacje o złożach, które rozpalają wyobraźnię wszystkich, mowa 
o złocie. Najbogatsze złoże złota w Europie znajduje się w Polsce. Gdyby na poważnie 
dobrać się do złóż złota w naszym kraju, moglibyśmy liczyć nawet na 350 ton. Trzykrotnie 
więcej niż wynoszą obecne rezerwy Narodowego Banku Polskiego. W Polsce żółty kruszec 
występuje głównie w Sudetach i Karkonoszach. Do najbardziej znanych od wieków ośrodków 
górnictwa należą: Złotoryja, Lwówek Śląski, Legnickie Pole, Złoty Stok i Głuchołazy. ... 

Przeczytaj, posłuchaj »  
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Bogactwa naturalne Polski cz.6 – węgiel brunatny pod Legnicą  

29 sierpnia 2014 0  

 

Podążając śladami bogactw naturalnych w Polsce przenosimy się na Dolny Śląsk, gdzie 
znajdują się jedne z najbogatszych w Europie złóż węgla brunatnego. Węgiel brunatny 
z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego ma niewątpliwą zaletę – jest surowcem 
niewymagającym transportu i niewrażliwym na trendy rynkowe. Z odkrytego złoża trafia 
do wybudowanej obok elektrowni, która działa aż do wyczerpania okolicznych zapasów. 
Jedynym problemem jest wymierzona w emisje gazów cieplarnianych polityka klimatyczna. 
Przedstawiciele firm energetycznych podkreślają jednak, ... 

Przeczytaj, posłuchaj »  

Bogactwa naturalne Polski cz.5 – węgiel kamienny 
na Lubelszczyźnie  

29 sierpnia 2014 0  

 

O złożach węgla kamiennego na Górnym Śląsku wiadomo od dawna i są one od dłuższego 
czasu eksploatowane, jednak o niezwykle bogatych złożach węgla na Lubelszczyźnie nie 
mówi się tak powszechnie, a o tym, że jest to węgiel najwyższego gatunku z dużą zawartością 
tzw. węgli koksujących i „zanieczyszczony” złotem nie wspomina się ani jednym słowem. 
Podobnie milczy się o odnalezieniu złóż pierwiastków radioaktywnych w rejonie 
Lubelszczyzny. Węgiel kamienny na Lubelszczyźnie Pierwsze wzmianki o węglu na Wołyniu 
(Lubelszczyzna to przedłużenie na zachód tej krainy ... 

Przeczytaj, posłuchaj »  

Bogactwa naturalne Polski cz.4 – Energia geotermalna  

29 sierpnia 2014 0  
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Złoża wód geotermalne to najpowszechniej występujące bogactwo naszego kraju, które jest 
chyba najsłabiej wykorzystywane. Energia geotermalna Energią geotermalną nazywamy 
energię pochodzącą z wnętrza Ziemi zakumulowaną w systemach hydrotermalnych lub 
gorących suchych skałach. Ciepło zaliczane do zasobów geotermalnych charakteryzuje 
temperatura co najmniej 20⁰C. Średni stopień geotermiczny w Polsce wynosi około 33 m/1⁰C 
(oznacza to wzrost temperatury o 1⁰C na 33 metry). Podobnie jak w innych krajach Europy, 
w Polsce występują głównie ... 

Przeczytaj, posłuchaj »  

Bogactwa naturalne Polski cz.3 – Złoża niklu pod Ząbkowicami 
Śląskimi  

29 sierpnia 2014 0  

 

Informując o bogactwach naturalnych Polski przenieśmy się na Dolny Śląsk. Ciągle będzie 
niekonwencjonalnie, czyli omawiamy złoża, o których mało kto wie. Złoża niklu 
pod Ząbkowicami Śląskimi W latach 80. XX wieku dokładnie rozeznano złoża niklu 
w rejonie Ząbkowic Śląskich. Ustalono, że na trzech okolicznych wzniesieniach zwanych 
Szklana Góra, Wzgórza Koźmickie i Wzgórza Siodłowe znajduje się około 14 milionów ton 
rudy o przeciętnej zawartości zbliżonej do 1% niklu, co w przeliczeniu na metal daje ok. ... 

Przeczytaj, posłuchaj »  

Bogactwa naturalne Polski cz.2 – Jura Krakowsko-Częstochowska 
– złoża rud molibdenu i wolframu  

28 sierpnia 2014 0  
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Kontynuując zestawienie bogactw naturalnych w Polsce przenosimy się na Jurę Krakowsko-
Częstochowską. Jura Krakowsko-Częstochowska – złoża rud molibdenu i wolframu 
Pod Myszkowem jest co najmniej 726 milionów ton rud wolframu, molibdenu i miedzi. Ich 
eksploatacja zajęłaby 100 lat. Tak oszacowała na podstawie przeprowadzonych już odwiertów 
złóż australijska firma Coffey Mining. Przeprowadzanie kalkulacji ekonomicznej na tak długi 
czas nie jest możliwe, więc raport Coffey Mining koncentruje się jedynie na centralnej ... 

Przeczytaj, posłuchaj »  

Bogactwa naturalne Polski cz.1 – Złoża rud polimetali 
na Suwalszczyźnie  

27 sierpnia 2014 0  

 

Na stronie Konwent Narodowy Polski można zapoznać się z artykułem: „List 
do Arcybiskupów i Biskupów Kościoła Katolickiego w Polsce„. W publikacji tej poruszany 
jest problem niechęci zarządzających Kościołem Katolickim w Polsce biskupów 
do Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski oraz, co mnie bardzo zaskoczyło,  omówione 
zostały najważniejsze bogactwa naturalne w Polsce. Postanowiłem sprawdzić czy autor 
przypadkiem się nie pomylił przedstawiając Polskę jako kraj niezmiernie bogaty w surowce 
mineralne. Ponieważ udało mi się zebrać dość dużo ...” 

Wydaje się, że obce państwa wiedzą dokładnie gdzie i jakie surowce mamy pod 
ziemią, a większość naszego społeczeństwa nie.  To jest prawopodobnie GŁÓWNĄ 
PRZYCZYNĄ KOLEJNYCH ATAKÓW NA NASZ KRAJ W CELU PRZEJĘCIA 
NASZYCH ZIEM! 
 
O tym właśnie mówi ten gość na youtubie:   „ALASKA2015”  Warto wysłuchać całego 
nagrania bo jego wywody mają sens:  
 
https://www.youtube.com/watch?t=65&v=RIuxY4Nwb6Q 
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Zwraca on również uwagę na mapki jakimi nas „karmią” MEDIA głównego ścieku po 
wyborach. Mapki które dzielą nasz kraj.  Całkowicie się z nim zgadzam.  W zeszłym roku 
uchwyciłam taką mapkę i zapisałam w komputerze.  Byłam wstrząśnięta i pod wrażeniem 
kiedy po raz pierwszy ją zobaczyłam, dlatego ją zapisałam. Coś mi tu nie pasowało. Okazuje 
się że nie tylko ja to zauważyłam.  Mapka którą wklejam poniżej, została pokazana O 
ZGROZO! W telewizji TRWAM!!!  Co próbuje się wpajać do głowy narodowi pokazując 
takie mapki? Na co się ich przygotowuje? Odpowiedzcie sobie Państwo sami. Poniżej 
wklejam mapkę jaką TV TRWAM pokazała dnia 24 listopada 2014 roku o godzinie 12.03 w 
programie INFORMACJE DNIA odnośnie wyników wyborów: 

Informacje dnia: 24.11.2014 [12.00]  

https://www.youtube.com/watch?v=7cgfL_iuYLI 
 

 
 
 
Informacja o bogactwach naturalnych Polski była skrzętnie ukrywana przed społeczeństwem.  
Pewne grupy wiedziały o tym i próbowały to wykorzystać dla własnych korzyści, ponoć 
istnieją już jakieś ustawy dotyczące właśnie tych złóż, ale do szerokiej rzeszy społeczeństwa 
ta informacja nie dotarła. 
 
WARTO BY TE INFORMACJE POGŁĘBIĆ, PROMOWAĆ I ROZPOWSZECHNIAĆ, bo 
na razie to jesteśmy jak ci murzyni w Afryce, z których niektórzy wyśmiewali się że boso 
chodzą a na diamentach żyją. Co za ironia losu, ci murzyni to MY TERAZ: żyjemy na 
skarbach, a klepiemy biedę, tylko dlatego że nie mamy polskiego patriotycznie nastawionego 
estabiliszmentu rządowego oraz SPOŁECZEŃSTWO nie ma wiedzy (poza małą grupką 
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osób) o prawdziwych bogactwach naturalnych jakie posiadamy na naszym terytorium i 
których moglibyśmy użyć do BARDZO SZYBKIEGO rozwoju naszego  kraju.   
 
Okazuje się np. że byliśmy samowystarczalni energetycznie i że moglibyśmy być 
samowystarczalni energetycznie w przyszłości, podczas gdy próbuje się wciąż obniżać naszą 
samowystarczalność energetyczną. O tym tutaj: 
 
http://pga.org.pl/biblioteka/artykuly/Znaczenie_energii_z_zasobow_i_zrodel_odnawialnych.pdf 
 
 „W latach 1947-76 metraż wierceń geologiczno – poszukiwawczych osiągnął 450 km/rok.  
Wydobycie ropy wzrastało do wartości 500 000 t/rok.  Wydobycie gazu osiągnęło wartość 8 
mld m3/rok (aktualny import z Rosji).Wzrastało wydobycie węgla kamiennego – około 200 
mln ton/rok. W tym czasie Polska była samowystarczalna energetycznie.  
Samowystarczalność energetyczna Polski od roku 1960 (118%), poprzez rok 1975 (113%)  
– gwałtownie zaczęła spadać, by osiągnąć w roku 2000r (85%) i docelowo w 2020 roku,  
wg „Założeń Polityki Energetycznej” ma osiągnąć 60%.  
Taka strategia likwidacji polskiej energetyki oraz przemysłu wydobywczego jest nie do  
zaakceptowania, biorąc pod uwagę gigantyczne, posiadane zasoby surowców kopalnych  
i odnawialnych.”  
Ciekawe linki: 
https://www.facebook.com/PolskaGeotermalnaAsocjacja 
 
http://ruch-obywatelski.com/pieniadze/polska-najbogatszym-krajem-swiata-gdyby-nie-
sprzedajna-wladza 
 
Link do fragmentów książki POLSKA XXI WIEKU 
http://www.pga.org.pl/pliki/all/Polska_XXI_wieku.pdf 
 

ATAKOWANI Z RÓŻNYCH STRON 
 
Przede wszystkim z powodu posiadanych bogactw naturalnych, jesteśmy ciągle atakowani z 
różnych stron. Ta wojna prowadzona z nami teraz, jest to wojna dziwna, jest to wojna 
niewidzialna,  w której trudno się wyznać kto jest kim, kto dla kogo pracuje  i jakie są między 
nimi powiązania.  Grzegorz Braun zrobił wstępne rozpoznanie terenu i już pomału wychodzą 
na jaw nasi wrogowie, ich nadawcy i ich manewry. 
 

NIEMCY 
Jak nas atakują?  Po pierwsze rządzą nami LEGALNIE poprzez eurokołchoz, ale o tym 
wszyscy wiedzą.  Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że pewne posunięcia 
również chyba powinniśmy zaliczyć do działań tej dziwnej wojny.  Ostatnio Prof. Bogusław 
Wolniewicz zwrócił uwagę na to, że zaraz po wyborach prezydenckich tj. 28 maja weszło w 
Niemczech prawo uniemożliwiające zabieranie po drodze ładunków przez firmy polskie 
przejeżdżające przez Niemcy a jadące np. do Francji.  Czyż nie jest to akt przeciwko nam?  
Czy nie jest to próba wykończenia nas ekonomicznie?  Czyż nie są to sankcje gospodarcze?  
Tak sobie myślę że już od wielu lat te sankcje gospodarcze są ciągle na nas nakładane i 
jakimś dziwnym trafem żadne media o tym nie trąbią. 
 
Minuta 23 
http://gloria.tv/media/WWqabSpXrQ2 
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A oto fragmenty ze strony:  http://alexjones.pl/pl/aj/aj-swiat/aj-

wiadomosci/item/58064-niemieckie-sluzby-beda-mogly-dzialac-na-terenie-polski 

„Niemieckie służby będą mogły działać na terenie Polski  

Tygodnik „Do Rzeczy” podaje niepokojące informacje. Dzięki specjalnej umowie – już 

od lipca niemieckie służby będą mogły prowadzić w Polsce tajne operacje „pod 

przykryciem”. W „nagłych wypadkach”, będą mogły to robić… bez uzyskania 
wcześniejszej zgody polskich władz. 

W maju 2015, polski i niemiecki minister spraw wewnętrznych podpisali „Umowę między 
rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb 
policyjnych, granicznych i celnych”. Tygodnik „Do Rzeczy” zauważa, że to co u nas 
przemilczano, w Niemczech wzbudziło duże kontrowersje.” 

Czyżby to już jawna okupacja???  Pamiętajmy że jak raz Niemcy wejdą to już nie wyjdą. O 
tym nasz? Rząd zapomina.  A może o to im chodzi? 
 

IZRAEL 
Poniżej przedstawiam co udało mi się znaleźć na internecie. Czy i na ile te informacje i 
wywody są prawdziwe? Ja wstrzymuję się od komentarza. Oceńcie Państwo sami: 
Z poniższych informacji (linki poniżej) wynika że zostało podpisanych wiele dokumentów 
pomiędzy naszym? rządem a Izraelem, za naszymi plecami, o których większość 
społeczeństwa nie ma pojęcia. Poniżej podaję link do obszernego artykułu, gdzie możecie 
Państwo znaleźć listę tych dokumentów i ocenić na ile NASZA polityka zagraniczna jest 
jeszcze rzeczywiście naszą?    http://www.monitor-polski.pl/program-eliminacji-polakow/ 

A oto link do artykułu pt.” Izrael stoi za publikacjami taśm Stonogi.” : 

http://gazetawarszawska.com/pugnae/1619-izrael-stoi-za-publikacjami-tasm-stonogi 

Oto wstrząsające fragmenty tej publikacji:  

„Intencją tych publikacji jest wywołanie skandalu politycznego, który ma zmusić rząd 
Kopacz do ustąpienia, a co następnie ma wywołać bezprecedensowy kryzys konstytucyjny, bo 
może to być również połączone z usunięciem prezydenta Komorowskiego i zastąpienie go 
marszałkiem Sejmu.  Kryzys ten jest potrzebny Izraelowi, to do stworzenia sytuacji, która 
umożliwi żydom przejęcie władzy w Polsce drogą zamachu stanu. Nie chodzi tu o 
dotychczasową formę żydowskiej okupacji Polsce, ale o doprowadzanie do rządów 
wojskowych Izraela w Warszawie.” 

„Obecna decyzja Kopacz ekstremalnie skomplikowała sytuację, bo nie poszła on w kierunku 
uległości wobec szantażystów taśmowych, a dodatkowo usunęła z kandydatów na prezydenta 
Sikorskiego. Sytuacja ta wprowadza stan zagrożenia życia samej premier Kopacz, która może 
być zamordowana. Jeżeli tylko ona sam nie zostanie usunięta w ramach jakiegoś puczu 
wewnątrz PO, to w ostateczności może dość do zamachu na jej życie, a nawet większej grupy 
lub Sejmu.” 

ROSJA 
Co szykuje nam Rosja?   Rosja jak wiemy próbowała u nas prowokacji w ostatnim czasie, ale 
im się to nie udało.  Dlatego osobiście mam wielkie obawy co do NIEWIDZIALNYCH 
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DZIAŁAŃ ROSJI przeciwko nam, bo jasne jest, że takie działania mają miejsce, tylko są tak 
kamuflowane że na razie ich nie widzimy. Rosjanie to przecież szachiści i mistrzowie 
manipulacji.  A może ktoś je widzi??  Ja na internecie na razie nie znalazłam konkretnych 
informacji.  Jedyną wskazówką na jaką się natknęłam jest artykuł / wywiad z  Grzegorzem 
Braunem: „Historia przyspiesza kroku” ze strony:  ttp://www.bibula.com/?p=77551  
Tam padają następujące informacje: 
 
„Latem 2009 roku nad Morzem Czarnym spotkali się prezydenci państwa położonego w 
Palestynie i państwa położonego w Eurazji – Peres i Miedwiediew” 
 
„Praktyczne konsekwencje umowy neo-jałtańskiej z 2009 roku nie dały na siebie długo 
czekać. Nie wykluczałbym zresztą, że przyszli badacze odkryją związki paktu Peres-
Miedwiediew ze sprawą zamachu smoleńskiego.”  
 
Powyższe wypowiedzi są wyjęte z kontekstu, dlatego aby wyrobić sobie prawdziwą 
obiektywną opinię, należy przeczytać cały artykuł  ttp://www.bibula.com/?p=77551  
 
Czy Rosja może mieć coś wspólnego z taśmami?  Trudno powiedzieć. 
 
Oto informacja którą znalazłam:  
http://www.sfora.pl/polska/Kopacz-posunela-sie-do-czystki-Jaka-role-w-aferze-gra-Rosja-
a78220 
„"Afera podsłuchowa wywołała w Polsce chaos" - twierdzi "Die Welt". Rząd stoi w obliczu 
klęski i może przegrać wybory. Jaką rolę odgrywa w tej aferze Rosja? - pyta autor Gerhard 
Gnauck. Przypomina, że na początku afery podsłuchowej ówczesny premier Donald Tusk 
robił "jednoznaczne dygresje" do udziału Rosji. Przypomina, że trochę później ofiarą 
podsłuchu padł przywódca Turcji Recep Tayyip Erdogan. Oba kraje należą do 
zdecydowanych krytyków rosyjskiej polityki wobec Ukrainy - podkreśla "Die Welt". 
 
Tuskowi trudno jednak wierzyć...  
 

USA 

Polecam dysuksję w telewizji republika na temat taśm. Dużo można się dowiedzieć.  Mówią o 
wpływach USA oraz że to jest dobry moment dla nas aby odzyskać SUWERENNOŚĆ. 

„Wolne głosy – popołudnie 10 06 2015 (Dymisje w rządzie,Targalski,Brzeski)”  

https://www.youtube.com/watch?v=QBzxX3JvUzI 

 
PODSUMOWANIE 

 
Łącząc te wszystkie informacje razem, układanka zaczyna się składać.  Oni wszyscy chcą 
dobrać się do naszych złóż!! CZY IM NA TO POZWOLIMY??? TO ZALEŻY CZY 
BĘDZIEMY W STANIE SIĘ ZJEDNOCZYĆ I TEMU ZAPOBIEC, CZY TEŻ DALEJ 
BĘDZIEMY BIERNI ALBO WCIĄŻ DYSKUTOWAĆ TWIERDZĄC ŻE I TAK NIC NIE 
MOŻEMY ZROBIĆ??! 
 

SAME DEMONSTRACJE NIE WYSTARCZĄ - TRZEBA DZIAŁAĆ I TO Z GŁOWĄ!  
 

Przygotowywać plany, programy rozwoju, konkretne propozycje zmian! 



Biuletyn inspiracyjny dla przyszłych elit rządzących oraz dla działaczy inicjatyw 
obywatelskich, politycznych i społecznych -  nr 3 z dnia 13 czerwca 2015 r. 
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Przyszłość nasza i naszych dzieci w naszych rękach! 

 
A mogłoby być tak pięknie.... mamy wszystko, co nam do szczęśliwego i bogatego życia 

potrzebne... wystarczyłaby dobra wola, zjednoczenie narodu i mądrzy 
patriotyczni ludzie u steru..  

 
Zamiast być PANAMI na własnej ziemi, jesteśmy NIEWOLNIKAMI, dobrowolnie wziętymi 
w nowoczesny jasyr (emigracja),  zarówno w kraju jak i za granicą! 

 
CO MOŻEMY ZROBIĆ? 

 
1. Promować ze wszystkich sił dążenie do zjednoczenia narodu. Naciskać na naszych 

patriotycznych przywódców aby się połączyli do jesiennych wyborów. 
2. Uświadamiać wszystkich Polaków o tym, jakie bogactwa naturalne posiadamy i jak 

moglibyśmy ich użyć dla naszego wspólnego dobra i bogactwa. (wystarczyłoby użyć 
bardzo małej części z nich aby spłacić lichwiarzy, uwolnić się od eurokołchozu i 
innych instytucji terrorystycznej kontroli nad światem). 

3. Obserwować poczynania rządu, ujawniać je i blokować wszelkie niekorzystne dla 
nas decyzje. To według mnie powinni robić dziennikarze patrioci. Takich ci u nas 
niestety niewielu. Dlatego teraz ten obowiązek spada na nas obywateli i każdy 
obywatel powinien to robić.  Jest rzesza wykształconych bezrobotnych, jest internet, 
informacje są dostępne. Trzeba je tylko znaleźć,  przeanalizować i udostępnić wnioski. 

4. Tworzyć dokładne plany rozwoju strategicznego kraju we wszystkich dziedzinach, 
aby były one gotowe w momencie odzyskania niepodległości jeśli uda się nam jeszcze 
zebrać zanim nas wykończą.  Jeśli są ludzie mający profesjonalną wiedzę, chętni do 
uczestnictwa na zasadzie wolontariatu w tworzeniu takich planów, to powinni się ze 
sobą łączyć i takie plany przygotowywać. A może  już istnieją takie plany gdzieś w 
szufladach i wystarczyłoby, żeby je wyciągnąć i odkurzyć? 

 
Nasz KONIEC lub ODNOWA są bliskie. Co będzie czas pokaże. 

 
Polecam ciekawy profil fejsowy gdzie możecie Państwo znaleźć interesujące WAŻNE 
informacje pozbierane z różnych źródeł:   https://www.facebook.com/Polskaprawna?ref=hl 

Oraz bardzo dobre zebranie aktualnych najważniejszych informacji:  
http://www.robertbrzoza.pl/ 

I jeszcze coś: Pan  Cejrowski „celnie co zrobić z pokrakami z Sejmu” - o instytucji odwołania 
posła:   https://www.youtube.com/watch?v=xs0tX-u5xtg 

Na koniec strona zjednoczeniowa: www.1polska.pl 
APEL:    https://www.youtube.com/watch?v=zaphVQx3OCM 
 
Pozdrawiam serdecznie  
TG 
 
Jeśli uważacie Państwo że ta informacja może być dla kogoś użyteczna, to uprzejmie proszę o 
przekazanie jej dalej.  Chodzi o to aby nasze społeczeństwo zostało jak najszybciej 
uświadomione.  Bo tylko ludzie uświadomieni podejmują właściwe działania i korzystne dla 
siebie i społeczeństwa decyzje. 


