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7 godz. •  

 

- Wielka Brytania zapłaci wysoką cenę za zbyt dużą tolerancję 

wobec imigrantów . Strach przed oskarżeniami o rasizm prow adzi do 

bezkarności przyjezdnych – uw aża Roger Scruton, pisarz i f ilozof. 

 

Multikulti nie działa  

 

Wielka Brytania zapłaci wysoką cenę za zbyt dużą tolerancję w obec 

imigrantów . Strach przed oskarżeniami o rasizm prow adzi do 

bezkarności przyjezdnych... 

 

wprost.pl 

 

Dobra edukacja. Szkoda, że nie nauczyli się od Ir landii i tych państw 

skandynawskich, które w ymierają i mają zaludnienie 1 osoba na 

100km kw adratowych, chyba, że różni imigranci, to liczy się w 

zagładę jak robactw o... czyli wychodzi 0.5 osoby na 1000 km^2... 

czyli zagłada gw arantow ana i koniec Skandynaw ii... a tacy fajni 

Wikingow ie... lata zagłady niekontrolow anej... tolerancja i nie dbanie 

o WŁASNE, co się ma najw artościowsze i bezcenne, bo reszta to 

zgon i koniec... w arto poznaw ać i uczyć się... żeby przetrwać... 

 

•  

 

WPROST - Wikingow ie, Galow ie i inne nacje starożytne - o 

zagładach i przetrw aniu bezcennym - 
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4 godz. •  

 

Balcerow icz: Polska nie zasługuje na tak w ielkie ryzyko jak 

prezydent Duda.  

 

Balcerow icz: Duda to zastępca Ziobry z najgorszego okresu PiS  

 

- Polska nie pow inna być wystaw iona na ryzyko pow rotu reżimu, w 

którym mieliśmy upolitycznienie prokuratorów , gdzie panow ał strach 

- stw ierdził w ... 

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Czyli kryminalista do wykonania wyroku śmierci - tak samo jak 

Ziobro i znajomi Ziobry/a (nie w iem, jak się odmienia - po PESEL s ię 

spraw dzi albo NIP). Czyli tak, jak w czoraj napisałem przy 

podsumow aniu drugiej tury w yborów na e-wybory: zakaz 100% 

głosow ania, bo i tak całe kręgi i zastępy Pana Dudy będą poddane 

karze śmierci (wyroki w ykonane). Czyli 100% mam jak zaw sze rację 

i opow iadam zanim jest w  dokumentach administracyjnych, czyli 

OK. Lubię Wprost. A potem zobaczę... fajnie... lubię dobre 

informacje. Muszą być rzetelne i sensow ne. Zobaczymy potem...  

Lubię to. Aw ansem. DS`. 16 maja 2015.  

 

•  

 

WPROST - Ziobra i Duda - wyroki śmierci razem z zastępami 100 

perc - MAY.16.2015 -  
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WPROST 

Wczoraj o 12:53 •  

 

Korzystasz z superszybkiego internetu LTE, cieszysz się, że Google 

działa szybciej? Tych technologii nie w ymyślili Amerykanie, tylko 

Polacy. 

 

Technologie, które wymyślili Polacy  

 

Nasi informatycy to coś w ięcej niż Wiedźmin. Korzystasz z 

superszybkiego internetu LTE, cieszysz się, że Google działa 

szybciej? Tych technologii nie...  

 

wprost.pl 

 

Albo Rosjanie. Rosjanie w szystko pierwsi w ymyślili,  bo jest ich dużo 

i robią w szystko, aż w ynajdą i działa... na pew no Rosjanie. Tylko 

nikt o tym nie mów i, oczyw iste. Tu jest Europa, to się mów i, a na 

pew no Chińczycy byli i tak pierw si... albo inne w ielkie  nacje i 

cyw ilizacje. W Europie wszystko się oszukuje, bo mów i się o tym, co 

'u nas'. A to tylko kaw ałek św iata malutki. Jak kiedyś z odkryciem 

Ameryki... Kolumb, czy Wikingow ie? Pew nie Chińczycy i 

Haw ajczycy i tysiące innych plemion... ale to Cortez na pew no... bo 

dopiero zaczęło się dziać. A wcześniej nikt nie pytał. Emotikon smile 

Ja akurat mam technologie w łasne wymyślone działające już - Atari 

64-bit - czysta architektura 64-bit, kosmiczne osiągi każde możliw e, 

łącznie z symulacją pełną odw zorowanie w szechświata w 

przeliczaniu in real t ime, bazy danych dow olnie w ielkie, cały  

wszechświat w nanosekundach przeliczeń stanów  całego 

wszechświata - bo działa samo szybko i nie muszę myśleć o 

szerokościach szyn adresowych, pamięciach, prędkości 

procesorów , czy chłodzeniach, etc. - wszystko działa w 

nanosekundach przy obliczeniach rzędu ilość atomów  wszechświata 

przeliczane w  kw ancie czasu cały stan w nowym układz ie 

przeliczonym po każdym atomie... czy punkcie przestrzeni... jak 

sobie zasymuluję, tak mam i kw estia prędkości nie jest istotna, mam 

to, co chcę... no i działa. I kto wymyślił? Pow iedzą, że Intel albo ten 

drugi... na A ... Emotikon smile albo ktoś inny w  60-tych latach albo 

Pan Abakus już to zrobił. U mnie działa. A u innych? Emotikon smile  

 

•  
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WPROST - Odkrycia - technologie - u mnie działa, a u innych?  

 

 

 

WPROST 

4 godz. •  

 

Masz stary piec, którym ogrzew asz dom? Być może podczas 

tegorocznej zimy nie będziesz go mógł używ ać. A to za spraw ą 

ustaw y antysmogow ej, nad którą pracuje rząd. 

 

Ustaw a antysmogow a zakaże używ ania pieców  węglow ych? 

 

Masz stary piec, którym ogrzew asz dom? Być może podczas 

tegorocznej zimy nie będziesz go mógł używ ać. A to za spraw ą 

ustaw y antysmogow ej, nad którą...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Nie ma innej możliw ości ogrzew ania domu / mieszkania i gotow ania 

i życia, jak tylko na WĘGIEL... w szystkie inne opłaty są za drogie i 

rów na to się ze śmiercią gw arantow aną... mając piec w ęglow y 

można sobie kupić 5kg w ęgla zgodnie z potrzebą 'na dziś' i żyć... a 

jak zima się zbliża, to do komórki 500Kg i można spokojnie 

przetrw ać zimę... ja nie używ am żadnych jakichkolw iek i nie 

zamierzam używ ać jakichkolw iek innych form ogrzew ania i 

gotow ania i grzania, co potrzeba - niż w ęgiel i piec w ęglowy, dopóki 

mam w ęgiel... a jak mi zabraknie w ęgla, to poszukam sobie gdzieś  

w lesie może... i drew no... muszę mieć czym palić, żeby przeżyć. 

Nie interesują mnie zakazy, bo to usiłow anie zabójstw a, czyli 

przestępstwo karalne. Gdybym nie palił w ęglem, musiałbym umrzeć 

z całą rodziną... w ięc będą musieli mi płacić odszkodow anie za 

usiłow anie zabójstw a mnie i mojej rodziny. Lepiej nie przychodzić do 

mnie z zakazami, na pew no zabiję i spalę w  piecu jako surow iec do 

ogrzania mieszkania... nie łatw o o surow ce... liczy się przetrw anie. 

Polecam mi nie zakazyw ać, każdy sam musi w alczyć o życie w łasne 

i rodziny. Na pew no zabiję każdego, kto będzie chciał mnie zabić. W 

‘dow olnym sensie’ – bez  znaczenia. Liczy się opał… To oczyw iste. 

Amen. Z pow ażaniem, DS`.  

 

•  
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WPROST 

2 godz. • Edytow any •  

 

Blokow anie etatu na Uniw ersytecie Jagiellońskim Andrzejow i 

Dudzie w ytknął podczas debaty wyborczej Bronisław  Komorow ski. 

Okazało się jednak, że na uczelni zatrudniony jest także prof. 

Tomasz Nałęcz.  

 

Nałęcz: Duda blokuje etat, bo dopiero zaczyna karierę  

 

Andrzej Duda blokuje etat asystenta, w ielokrotnie zmieniał miejsce 

pracy i cały czas trw a przy tym etacie na Uniw ersytecie 

Jagiellońskim. Ja pracuję na...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Ja w  bieżącym tygodniu zablokuję sobie w  Rzeczypospolitej Polskiej 

stanow isko i funkcję oraz kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej na okres 5-ciu lat, zanim wrócę z zagranicy... bo dopiero 

muszę studia najpierw  zrobić, zanim obejmę urząd. Polska musi 

czekać bez prezydenta 5 lat - jak w rócę, to będę mógł przew odzić. 

Na razie stanow isko musi czekać... nie ma zmiłuj. Takie są zasady. 

Dopiero zaczynam karierę. Ja też chcę być prezydentem, w ięc 

proszę się nie denerw ować. Za 5 lat zdejmę blokadę. Będz ie 

dobrze. Trzeba mieć w iarę i siłę ducha i nie martw ić się. Są inne 

stanow iska dla innych. Prezydentura jest moja, w ięc nie mogę 

pomóc. Ale nie trzeba się martw ić. Są inne szanse rozwoju dla 

innych w  Polsce. Trzeba się starać. Za 5 lat spraw dzę, czy wszyscy 

żyją szczęśliw i i obejmę urząd. Na razie trzeba czekać...  

 

•  

 

WPROST - Surow ce - węgiel i drew no oraz inne - aby przetrw ać - 
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"Podróże kształcą. Można podszlifow ać język albo poznać now ych 

ludzi. Zw iedzić nieznane dotąd miejsca albo znaleźć dobrze płatną 

pracę i odłożyć na upragnione mieszkanie. Potem w rócić. Albo nie. 

Gdzieś naw et słyszałam, że emigracja to nie dramat, to szansa" - 

pisze Aleksandra Dyjak.  

 

Lemingracja - Blog: Aleksandra Dyjak - Polityka na szpilkach: 

Aleksandra Dyjak - WPROST 

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

To praw da. Ta Pani na zdjęciu w ygląda jakby w róciła z Anglii - oni 

tam w  Anglii używ ają takich pomadek i pudrów  i tuszy do rzęs - 

obrzydliw e, jak Rimmel... ale może się opraw ią. Bo ja lubię ładne 

pomadki i tusze, etc. i pudry wszystko tego typu, ale oni nie umieją 

używać. Jak potw ory... może się popraw ią. Takie super kosmetyki, a 

używają jakby byli niedorozw ojami i im się to podoba, co najgorsze. 

Anglicy są dziw ni, jakby ślepi byli, ale im się to podoba - jak z  

horroru... zobaczę, może się popraw ią. Bo to super kosmetyki, ale 

jakby nastolatki 5-cio letnie to były... nie umieją używ ać. Strach na 

Rimmela w ejść... Emotikon smile  

 

Pomazane wszystko na tw arzach i rękach, wszędzie, gdzie się da - 

jak 3- letnie dzieci z kredkami św iecowymi - horror... Emotikon smile 

 

... jak malow ane kaczki św iecące... typow e św iecące kaczki 

pomazane flamastrami, jak w  Ogrodzie Saskim w Warszawie łażą... 

śmieszne. Jak kaczki kolorow e... Emotikon smile  

 

•  

 

WPROST - Kosmetyki Anglia - jak niedorozw oje – 
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Rosjanie wybierali spośród takich nazw jak "Sokół", "Kometa", 

"Imperium", "Patriota" i "Wierzba". Wybrali słusznie?  

 

Rosjanie w ybrali nazw ę karty płatniczej. Wygrał "Pokój"  

 

Now a rosyjska karta płatnicza ma nosić nazw ę Pokój (Mir). 

Narodow y System Kart Płatniczych ogłosił w cześniej konkurs na 

nazw ę i logotyp, w  którym... 

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Ładnie. Musiałaby to być karta lub system kart globalny krajow y, bo 

nazw a zobow iązuje. Lokalne, drobne systemy lub rzeczy i cokolw iek 

nie pow inny mieć takich nazw . Pow inno być kontrolow ane 

(sensow ność nadaw anych nazw rzeczom dostępnym publicznie)  

administracyjnie - chodzi o estetykę i poziomu zachow anie ogólnego 

św iadomości społecznej, żeby nie kojarzono Św iata z precelkami 

albo guziczkami dla wróżek. O to by chodziło. Pow inno być 

pilnow ane - nazwy nie mogą kojarzyć się społecznie globalnie 

niepopraw nie w  sensie rozumnym, bo potem są konsekw encje nie 

do odw rócenia, to oczywiste. A to prosta nazw a i jeśli system ma 

być rosyjski globalny w  wymiarze wystarczającym, żeby posługiw ać 

się taką nazw a, to OK. Bardzo super. Przynajmniej w iadomo, co za 

karta i czy można zaufać lub z czym się w iąże i każdy może sam 

wybrać. BO narzucać nie w olno. Oczyw iste. Każda nazw a pow inna 

się kojarzyć sensownie i praw idłow o, a nie inaczej, niż pow inno. Bo 

potem same tragedie. Mir to św iat, pokój... globalna duża nazw a... 

mam nadzieję, że system Mir zachow a poziom oczekiw any i 

zakładany, czyli państw owy system na poziomie sensow nym, żeby 

móc kojarzyć sensownie zgodnie z nazw ą. Byłoby fajnie, gdyby tak 

było. Każdy chciałbym móc korzystać z karty, której się nie boi, a 

wręcz przeciwnie - ma pew ność, że nic nie zginie i można spać  

spokojnie... tylko o to chodzi - i o stabilność i bezpieczeństw o 

środków  - że człow iek ma kartę i nie boi się z niej korzystać i w ie co 

ma... i może iść spać... ładna nazw a. Oby była bezpieczna jak 

państw o, św iat i pokój... to można sobie coś w rzucić do banku i 

spać z kartą, albo schow ać... i w iedzieć, że jak się z nią gdzieś  

pójdzie to można skorzystać i ma się to, co się miało przed pójściem 
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spać albo po w akacjach naw et... o to by chodziło. O bezpieczną 

kartę... żeby nie musieć o niej myśleć, tylko mieć. Ładne.  

Patriota i w ierzba kojarzą się z rakietami i w ojną 'tu odra, tu odra, 

wierzba, odezw ij się... odbiór... czy są środki na koncie? w ierzba, 

odbiór... wysyłamy patr ioty...', imper ium to dopiero, jak Rosja będz ie 

potężna jak za caratu, w tedy klasa lub grupa bogata może sobie taki 

system zrobić i będzie łatw iej operow ać systemem bogatych osób i 

nie będą się mieszały systemy - to w ażne, bo drobne precelki jak 

orange w  Polsce to zagłada dla dużych środków  w  systemach o 

dużych kw otach i dużych środkach zgromadzonych. Więc dw a 

systemy byłby już w porządku w tedy. Ale to jak będzie potężna 

Rosja w  potędze w łasnej i pokoju zapew nionym w ewnątrz w łasnym. 

Wtedy można pew nie dla bogatych zrobić ich w łasny system, jak ich 

stać - osobny 'Imperium' albo dow olny, jaki lubią... sokół i kometa to 

kojarzy się znow u z szybkimi przelew ami i ptakami, a ptaki i szybkie 

przelew y są kryminalne, jak w Polsce orange i systemy finansow e 

precelkow e - kryminał i zagłada jak ludobójstw o. Więc absolutnie nie 

komety i rakiety - bo to oznacza szybki zgon precelkow y w ogonie 

komety i znika... i nie ma - jak f inansow e systemy precelkow e 

kryminalne w  Europie. Czyli zakaz. Amen. Więc zostaje Pokój i 

Imperium (dla bogatych kiedyś, jak bezdomnych nie będzie w  Rosji i 

każdy będzie miał sw oją kartę Mir i długo używ ał, żeby być pew nym, 

że ma pokój w domu i życiu w łasnym z tą kartą)... a inne to i tak 

obojętne, każdy pryw atny system bankow y czy płatniczy ma sw oje 

widzi-mi-się-nazw a-własna-banku-zgon, w ięc obojętne, to pryw atne 

sprawy bankow ców i systemow ców samobójców  finansowych 

precekowych - tym się nie trzeba zajmow ać oprócz kontroli... fajne...  

 

 

WPROST - Karty płatnicze - systemy - nazwy – 
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Uważacie, że może być to efekt debaty? 

 

Sondaż: Komorowski przed Dudą w  II turze 

 

Według sondażu Millw ard Brow n SA przeprowadzonego dla Faktów 

TVN i TVN 24, w drugiej turze wyborów  wygra prezydent Bronisław 

Komorowski.  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

To super... dopiero potem zobaczymy, czy zagłada, czy super... na 

razie super... aby tak zostało do po wyborów ... nie chciałbym 

zostaw ić Polski w  tym roku z murow aną zagładą kaczą... bałbym s ię 

naw et będąc za granicą... a jak wygra Pan Komorowski, to będę 

mógł zapomnieć i nie zajmow ać się tematami politycznymi - to nie 

moje spraw y... i spokój bym miał, że kaczki nie zrobią zagłady... 

inaczej nie byłoby dokąd w racać... straszne by to było... jak w 

horrorach o kaczkach z kosmosu... wszędzie pożogi kacze... i 

bagna... straszne są t bajki o kaczkach - same horrory i bagna... 

bałbym się, że nie mam dokąd wrócić do Polski... chyba, że bagna 

wysuszać i zakładać plemiona od now a... ale lepiej nie... w olę 

cyw ilizację... [DS`]. Muszę w yrobić sobie kartę do głosow ania. 

Trzeba ratow ać Polskę przed zagładą kaczą... nie ma gorszych 

bolesnych zagład, niż typu kaczego - boli jak kiła i jeszcze gorzej, 

jak hiv... muszę głosow ać... żeby nie zajmow ać się polityką... i 

zapomnieć... i mieć dokąd w rócić... a nie na bagniska z kiłą...  kurde, 

straszne to... oby taki wynik już pozostał do po w yborach jako 

oficjalny, to mogę iść spać... żeby tylko nie musieć zajmow ać się 

polityką i oglądaniem TV... ze strachem... może jutro mnie dopiszą 

do spisu w yborców, zobaczę... każdy głos się liczy, żeby nie było 

zagłady, gorzej jak w Mordorze by było... kaczym... pomarańczow o-

jadow ito-żółto iskrzącym jak Ispana heretic inquisitor... kaczki są 

straszne, jak kiła. Nie polecam... straszne to wszystko... jak ja 

nienaw idzę się bać, że ktoś mnie zabije...  

 

•  

 

WPROST - Kaczki i zagłada i kiła albo spokój i oddech, że nic nie 

goni, żeby zabić...-  
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Andrzej Duda nie otrzyma z Parlamentu Europejskiego odprawy ani 

emerytury. 

 

Duda nie otrzyma odprawy ani emerytury od PE 

 

Prezydent Elekt Andrzej Duda nie otrzyma z Par lamentu 

Europejskiego odprawy ani emerytury. Jak podaje Radio ZET, nie 

otrzyma on odpraw y poniew aż... 

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

To dobrze. To oczyw iste. Musiałby pracow ać na stanow isku 

europejskim objętym emeryturą należną za pełnienie funkcji w 

określonych zasadach zw iązanych ze stanow iskiem lub funkcją... a 

ten Pan na zdjęciu nigdy nie będzie miał takiego stanow iska. Nie 

łatw o o stanow isko europejskie... trzeba być minimum inteligentnym 

i kompetentnym. Nie jest łatw o... liczy się poziom. Więc tu naw et nie 

wiem o czym mow a. Co to za Pan? Wygląda jak gej. Emotikon smile 

Albo kaczka f inansow a. Pew nie germaniec? To będzie skazany z 

rodziną. Do końca czerwca już zakończone dokumenty... nie 

potrzebna mu emerytura. Społeczne utrzymanie w ięzienne jest 

opłacane ze środków  innych... budżet europejski, ale inne środki... 

można to nazw ać emeryturą zasłużoną... Emotikon smile Za 

darmochę nic nie ma, to oczywiste... chyba, że nie płacił ZUS. To 

będzie musiał pracow ać codziennie na jedzeni w  w ięzieniu i lokal i 

wszystko... jak żydzi. To oczyw iste. Trzeba zapracow ać... nie ma 

innej opcji.. . dzięki Bogu... nie ma nic za darmo... a za tłumaczenia 

jeszcze więcej trzeba pracować... jako kara za utrudnianie innym w 

okolicy... super. Przypilnuję, żeby opłacił ZUS zanim go zamkną... to 

germaniec kryminalista jakiś chyba?... Systemy niemieckie 

krymianlne też? Orange SA?... kto to jest? Nazw isko jak kaczka 

dudająca 'dudu'... na pew no orange duck... założę się. Kto to?...  

 

•  
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WPROST 

9 godz. •  

 

- Podjąłem decyzję, że nie będę kierow ał po wyborach 

prezydenckich dalszych inicjatyw  ustaw odawczych do Sejmu-  

pow iedział Komorowski.  

 

Komorowski: Nie będę kierow ał do Sejmu inicjatyw 

ustaw odawczych 

 

- Podjąłem decyzję, że po wyborach prezydenckich nie będę 

kierow ał do Sejmu dalszych inicjatyw  ustawodawczych - 

poinformow ał Bronisław  Komorow ski, który... 

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

To źle... chyba. Nie znam się... jeśli funkcja jest nadal po w yborach 

z tymi samymi kompetencjami co dotychczas, to bardzo źle... 

Kompetencje inicjatyw ustaw odawczych są bardzo w ażne... a 

przecież i tak Sejm podejmuje decyzje... jeśli są jeszcze jakieś  

pomysły do przedstaw ienia Sejmow i do rozpatrzenia, żeby pomóc  

Polsce i Polakom, to należy i to czym prędzej, póki czas - przecież 

to niczego nie zmienia, prócz dobra lub zła do rozpatrzenia przez 

Sejm i dla spojrzenia ludzi... co jeszcze można zrobić przed 

odejściem - dobrego lub złego... w arto wykorzystać czas do samego 

końca. każdy ma sw ój czas w łasny i nie w olno tego marnow ać... 

broń Boże naw et... bo potem oskarżą, że pod koniec prezydentury 

prezydent olał funkcję i nic nie robił... w arto przedłożyć do Sejmu 

chociaż kilka propozycji ustaw ... które uw aża się za mądre i 

wartościow e... to oczyw istości są... olać i pójść sobie, to najgorsza z 

klęsk... napraw dę. Tak nie można... dobro robi się do końca... a 

potem sprząta resztę... ile się zdąży - to ogólna zasada dobra... do 

końca robi się, póki czas... oby tylko dobro... to oczywiste... reszta i 

tak do sprzątnięcia... a poza tym do sierpnia jeszcze warto przejrzeć 

5 lat i spraw dzić, czy wszystko OK... w tedy samo w ychodzi, co 

jeszcze można zrobić, póki ma się czas... porządki są 

najw ażniejsze... oby nie zepsuć czegoś... bo byłoby kretynizmem... 

Emotikon smile tylko porządki, póki czas w łasny się ma... należy tak 

właśnie... podsumow ać, uporządkow ać i czekać gotow ym na 

oddanie funkcji w  sierpniu... i w tedy można kontynuow ać 

prezydenturę... to niespodzianka dopiero... Emotikon smile 

Opow iem w  sierpniu... 
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•  

 

WPROST - germańce i oreńdże - be emerytury - trzeba 

zapracow ać, oczyw iste... 

 

 

 

 

WPROST 

22 godz. •  

 

"Podróże kształcą. Można podszlifow ać język albo poznać now ych 

ludzi. Zw iedzić nieznane dotąd miejsca albo znaleźć dobrze płatną 

pracę i odłożyć na upragnione mieszkan ie. Potem w rócić. Albo nie. 

Gdzieś naw et słyszałam, że emigracja to nie dramat, to szansa" - 

pisze Aleksandra Dyjak.  

 

Lemingracja - Blog: Aleksandra Dyjak - Polityka na szpilkach: 

Aleksandra Dyjak - WPROST 

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

To praw da. Ta Pani na zdjęciu w ygląda jakby w róciła z Anglii - oni 

tam w  Anglii używ ają takich pomadek i pudrów  i tuszy do rzęs - 

obrzydliw e, jak Rimmel... ale może się opraw ią. Bo ja lubię ładne 

pomadki i tusze, etc. i pudry wszystko tego typu, ale oni nie umieją 

używać. Jak potw ory... może się popraw ią. Takie super kosmetyki,a 

używają jakby byli niedorozw ojami i im się to podoba, co najgorsze. 

Anglicy są dziw ni, jakby ślepi byli ale im się to podoba - jak z  

horroru... zobaczę, może się popraw ią. BO to super kosmetyki, ale 

jakby nastolatki 5-cie letnie to były... nie umieją używ ać. Strach na 

Rimmela w ejść... Emotikon smile  

 

Pomazane wszystko na tw arzach i rękach, wszędzie, gdzie się da - 

jak 3- letnie dzieci z kredkami św iecowymi - horror... Emotikon smile 

 

... jak malow ane kaczki św iecące... typow e św iecące kaczki 

pomazane flamastrami jak w  Ogrodzie Saskim w  Warszaw ie łażą... 

śmieszne. Jak kaczki kolorow e... Emotikon smile  

• 4 godz. 

 

MM Co kraj to obyczaj , my też jesteśmy dla nich dziw ni ....  



Strona 13 z 215 

 

 

Nie zwracałem uw agi na to , toy to pew nie jeden z tych co z  

paluchem chodzi j w skazuje :》 

• 1 godz. 

 

Dariusz Smakulski Broń Boże... w  podstaw ówce mnie uczyli od 

dziecka i przed podstaw ów ką - od urodzenia, że bardzo nieładnie 

jest pokazyw ać palcami. Naw et praw ie dostaw ałem na początku, jak 

się uczyłem o co chodzi po łapach, że to bardzo nieładnie. I już w 

przedszkolu w iedziałem na zaw sze. I tak zostało, dzięki Bogu... 

palcami pokazują niedorozw oje - bezrozumni - są jak dzieci 

psychicznie chore - typowy objaw dziecięcy - a u dorosłych objaw 

debilizmu - pokazyw anie palcem lub palcami... strasznie to w ygląda 

brzydko i św iadczy, że pokazujący jest niedorozw inięty umysłow o i 

nie reaguje s ię... ale trzeba uw ażać, bo ci, co pokazują palcami są z  

reguły niebezpieczni... debilizm połączony z agresją... stąd został mi 

strach w postaci natychmiastow ej reakcji czujności i 'ubezpieczenia' 

kiedy w idzę w okolicy osobę pokazująca palcem nie na to, na co 

można pokazyw ać, czyli na budynek, na niebo, na coś w oddali ale 

NIE człow iek... bo nie pokazuje s ię palcem na człow ieka... na 

zw ierzę można, ale nigdy w  stronę człow ieka. Tak robią psychicznie 

chorzy niebezpieczni... bez św iadomości i agresyw ni oraz 

bezrozumni i niegrzeczni z w ychowania (czyli z natury zło i 

przestępstwo)... to standardow y objaw ... taki jest obyczaj w Polsce i 

w krajach rozumnych kulturalnych na poziomie minimum standard 

zwyczajny codzienny... nie w iem, czy jesteśmy dla Anglików  dziw ni. 

Musieliby określić w  czym konkretnie - w  jakich objaw ach lub 

aspektach. Wtedy byłoby ciekaw e. Bardzo chętnie bym poczytał lub 

dow iedział się. Lubię poznaw ać świat i ludzi i kultury... to ciekaw e. A 

pokazyw anie palcami w  stronę kogoś jest nie jedynym objaw em 

niedorozw oju umysłow ego. Każde gest dziw ne, nie tylko rękami... -  

św iadczą o zaburzeniach umysłow ych lub chorobie psychicznej, 

czyli osobnik niebezpieczny - bo nieśw iadomy debilizmu w łasnego... 

trzeba uw ażać na tych, co robią dziwne gesty. To naturalne chyba - 

każdy ma tak samo - tak mi się wydaje?...  

•  

 

WPROST - Co kraj to obyczaj - o kulturach i zachow niach 
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WPROST 

22 min •  

 

Rekordow y post na FB Wprost z ubiegłego tygodnia - obejrzało go 

500 tys. osób - pozostaw iając praw ie 700 komentarzy; 1200 

udostępnień.  

A ile w y musielibyście zarabiać, by nie czuć się jak złodziej albo 

idiota? 

 

Afera taśmow a. Bieńkow ska: Za 6 tys. zł to pracuje złodziej albo 

idiota 

 

Na taśmach opublikow anych przez tygodnik Do Rzeczy 

zarejestrow ano wypow iedzi ów czesnej minister infrastruktury i 

rozw oju Elżbiety Bieńkow skiej na...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

To praw da. Kto w  Polsce może zarobić tak ogromną kw otę na 

miesiąc? Czy na rok?... praw da, że inw alidzi i przestępcy i oszuści 

mogą tyle zarobić, bo są w  grupach przestępczych. Więc zarabiają 

naw et w ięcej. Gdyby mieć taką pensję netto miesięcznie, byłbym 

najbogatszym człow iekiem na Ziemi całej. Każdego miesiąca z tych 

6000 robię rów no 12 000 w pierwszym półroczu, potem to samo 3x  

z kw oty netto... strasznie duża kw ota. Marzenia... nie byłoby  

bogatszej osoby ode mnie na Ziemi... w ystarczyłoby mieć 600 netto 

miesięcznie. Fajne to... gdzie tyle zarobić?  

 

•  

 

WPROST - 600 netto miesięcznie na inw estycje – 
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WPROST 

55 min •  

 

Prezent na Dzień Dziecka?  

 

PiS zgłasza nowy projekt ws. sześciolatków  

 

PiS z okazji Dnia Dziecka przedstaw ił podczas konferencji w  Sejmie 

sw ój projekt dotyczący sześciolatków . Nowy projekt partii ma 

pozw olić rodzicom...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Nie znam tych now ych przepisów , ale 6-cio latki pow inny chodzić do 

zerów ki (klasa '0') a 7-mio latki do pierw szej klasy (klasa '1') - tak, 

jak kiedyś... tu nie pow inno być zmian, bo jeden rok różnicy 

wywraca do góry nogami jak zagłada całe życie wszystkich 

dookoła... pow inno być jednoznacznie określone jak kiedyś: 

zerów ka (przygotow anie przedszkolne) i pierwsza klasa (7 lat). 

Żadnych zmian kategorycznie inaczej same kretynizmy potem... nie 

wiadomo, ile lat ma kto, a jak pow tarza klasę, to w  ogóle, potem 

bałagan w  ogóle idę stąd... to nie moje spraw y... ja się trzymam 

znanych zasad d0obrych, reszta to gruz - nie dotykać...  

 

•  

 

WPROST - Zerów ka i 1 klasa - porządek - zawsze ten sam w iek dla 

każdego aby rów no bez bałaganu - .  
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WPROST 

2 godz. •  

 

Premier Ew a Kopacz i marszałek Radosław  Sikorski zareagow ali na 

piątkowy apel prezydenta-elekta Andrzeja Dudy.  

 

Kopacz: Rząd nie jest od ziew ania tylko dlatego, że...  

 

- Rząd nie jest od ziew ania tylko dlatego, że za pięć miesięcy są 

wybory. Rząd ma się wyw iązywać z danych obietnic - mów iła Ew a 

Kopacz odnosząc się do...  

 

wprost.pl 

 

Praw da. Wręcz przeciwnie. To ostatni ćw ierćmetek czy ósmiometek 

- nie w iem ile trw a cała kadencja w  sumie, żeby dzielić na 5 

miesięcy... metę albo całą trasę, w  każdym razie jak nie zdążą 

zrobić czegoś dobrego sensownego zanim będą obsadzania 

gabinetów od now a, to szkoda... sumuje się to, co zrobione w 

zasługach, nie w ażne, czy na starcie, czy na mecie. Aby w  swoim 

czasie zrobić, potem się nie da... oczyw istości... a podsumują i i tak 

będą krzyczeć, że rząd nic nie zrobił - to zwyczajna naturalność 

zachow ań... warto spraw dzić, co zrobione w  całym okresie, 

uporządkow ać podsumow ać i zrobić tyle, ile się jeszcze da, 

zostaw iając porządek... i można iść spać... Emotikon smile Nie 

musząc bać się rozliczeń ani krzyków ... czyli wolne... czyli 

obsadzanie od now a na 5 lat. Emotikon smile  

 

•  

 

WPROST - Rząd na mecie - i od now a - najpierw  porządek i 

podsumow anie - priorytety - porządek najw ażniejszy, żeby iść dalej  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 17 z 215 

 

 

 

 

WPROST 

7 godz. •  

 

- Na miejscu Platformy Obyw atelskiej oddałbym PiS w ładzę na 

cztery lata. Będą przegrani raz na zaw sze, nigdy w ięcej się nie 

pokażą w  polityce - pow iedział Lech Wałęsa.  

 

Wałęsa: Na miejscu PO oddałbym w ładzę PiS. Będą przegrani  

 

Na miejscu Platformy Obyw atelskiej oddałbym PiS w ładzę na cztery 

lata. Będą przegrani raz na zaw sze, nigdy w ięcej się nie pokażą w 

polityce - pow iedział...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Broń Boże. PiS chce TYLKO w ładzy, są jak kolonie robactw a typu 

'kacze bagno żyjące ruszające się'. Zagłada by się pow iększyła 

totalnie, gdyby naw et przez pół roku kaczki mogły rządzić w 

bagnie... to jak z epidemią. Nie można pozw olić naw et jednej 

kaczce wychylić głow y - od razu się odstrzeliw uje. Ci, co polują na 

kaczki zaw odow o, pewnie też mają sw oje metody odstrzału... są 

fajne strony na temat polow ań na kaczki w  różnych w arunkach 

żerow ania lub ukryw ania się kaczek i sposobu bytow ania... w arto 

widzieć, zanim nie daj Boże byłaby zagłada... ani jedna kaczka nie 

może zostać pominięta przy pilnow aniu. To jak z epidemią. Jedna 

kaczka oznacza zagładę totalną. Tysiące kaczek oznacza zagładę 

tysiące razy tysiące globalniejszą i straszniejszą. jak mów i Pismo... 

Emotikon smile Rok czy 2 lata próby można daw ać jak w 

przykładzie Pani Kopacz lub inne nazw isko - nie pamiętam, nie 

zajmuję się polity ką, jakaś Pani dostała na rok stanow isko w  rządzie 

- to w łaśnie przykład 'dać szansę i zobaczyć'.. I bardzo dobrze -  

osobom rozumnym daje się szansę, jeśli chcą. Ale nie zarazie. To 

jakby pozw olić chorobie jeszcze z kilka miesięcy pożerow ać na 

organizmie... - organizm czeka śmierć i cmentarz. To oczyw istości. 

Warto w idzieć różnice. To kw estia przetrwania... oczywistości. [DS`]. 

 

•  

 

WPROST - Rok próby lub dzień - tak, ale nie dla zarazy, oczyw iste - 

zgony nie są fajne - nie w arto próbow ać -  
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WPROST 

5 godz. •  

 

Paw eł Kukiz w yraził już sw oje zdanie na temat Now oczesnejPL. 

Zgadzacie się z nim?  

 

Kukiz skomentow ał Now oczesnąPL. "Partia banków  i korporacji"  

Paw eł Kukiz w  gorzkich słow ach skomentow ał kongres założycielski 

Now oczesnejPL. Były kandydat na prezydenta nazw ał 

stow arzyszenie partią...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

 

Kukiz jest piosenkarzem. Co to za informacje? Show  kolejny w 

TV P? Wprost to gazeta informacyjna, czy MTV? Kurde... dziw ne to. 

Muszę wyłączyć te MTV w szystkie... co za ggupoty...ł  

 

•  

 

WPROST - Piosenkarze MTV - Czy Informacje - co to jest - ZNow u 

show  TVP pedały pew nie –  
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WPROST 

2 godz. •  

 

Jak potoczyłyby się dalsze losy „Czterech pancernych i psa”? 

 

Dalsze losy "Czterech pancernych". Wichura zapisuje się do partii,  

Janek trafia do karnej...  

 

Jak potoczyłyby się dalsze losy „Czterech pancernych i psa”? Dziś  

już w iemy. Janek trafia do karnej kompanii, Lidka puszcza się z 

radzieckim...  

 

wprost.pl 

 

... po w ojnie najpierw  wracają w rodzinne strony... szukają miejsc, 

które znają... poznają na now o, analizując, co pozostało, co żyje, co 

jest, a o czym już trzeba zapomnieć, ew . wspominać w  wolnym 

czasie lub na emeryturze kiedyś... i szukają miejsca, żeby  

kontynuow ać swoje życie ale już w wolnej Polsce... mogą się żenić, 

zakładać rodziny, znaleźć pracę za zasługi dokonane łatw iej niż  

pozostali, co się ukryw ali, zamiast w alczyć... i mogą spokojnie 

szczęśliw ie żyć... każdy jak lubi... pew nie było o tym w  filmie, co 

planują po w ojnie. Jedynie ten Rosjanin młody sympatyczny, co 

pogw izdyw ał przy rozbrajaniu ładunków  nie doczekał realizacji 

marzeń o zwyczajnym życiu... zastrzelono go z jakiejś zabłąkanej 

kuli kilka minut lub godzin po zakończeniu w ojny... a było już tak 

pięknie... w olność... w iosna... można iść spać na łąkę i planow ać 

dalsze życie... nie każdemu było dane. Straszna była ta scena z tym 

saperem rosyjskim. Zawsze mi się płakać chciało na tym...  

 

•  
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WPROST 

1 godz. • Edytow any •  

 

Andrzej Duda, prezydent-elekt, podczas pierw szego wywiadu 

telew izyjnego po zwycięstw ie w wyborach mów ił o sw oim 

dzisiejszym przesłaniu, spraw ie Smoleńska i zapow iedział, kto 

będzie ministrem w  jego kancelarii.  

 

Duda zapow iedział, kto będzie ministrem w  jego kancelarii 

 

Prezydent-elekt t łumaczył sw oje dzisiejsze przesłanie skierow ane 

do prezydenta, premier i jej w spółpracow ników . Mów ił też o spraw ie 

katastrofy smoleńskiej i...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Nikt nie będzie premierem w  gabinecie tego Pana. Kto to jest? On 

chce być prezydentem? Nie w  Polsce... to żartow niś jakiś? Pew nie 

kaczka. Po oczach w idać... Emotikon smile  

 

•  
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WPROST 

14 godz. •  

 

Ponad połow a Polaków ufa Kukizow i. Zgodzicie się z Adamem 

Bielanem, który tw ierdzi, że to tylko chw ilow a sytuacja? 

 

Bielan: Kukiz straci skrzydła, gdy pokaże bardziej precyzyjny 

program 

 

– Polacy odrzucają ludzi w  krawatach. Paw eł Kukiz, 

rockandrollow iec, człow iek w skórzanej kurtce, który obiecuje, że 

pogoni całą klasę polityczną,...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Jak można rozmaw iać w  polityce o jakimś piosenkarzu i to z  

marginesu, z tych co krzyczą, są nieedukow ani, alkoholiczni i z  

zachow aniami patologicznymi typu imprezow icz i pijak aż do 

starości... co to za temat w  ogóle?... jakieś psychozy chyba. Kurde... 

który mamy rok?... Kukiz jeszcze śpiew a? W 90-tych go słuchałem... 

o oponach i dętkach z ameryki... strasznie w ył, aż bolała głow a... 

(?). Co to za szopka?...  

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 22 z 215 

 

 

 

 

WPROST 

54 min •  

 

Nie cichnie dyskusja na temat przyjętej przez Sejm ustaw y, która 

skraca czas urzędowania sędziów  Trybunału Konstytucyjnego. 

Now elizacja spraw i, że to obecny Sejm wybierze pięciu now ych 

sędziów , którym pod koniec 2015 roku w ygasają kadencje.  

 

Brudziński: Pojaw ia się niebezpieczeństw o majstrow ania przy 

ustaw ach 

 

Joachim Brudziński z PiS i Małgorzata Kidaw a-Błońska komentow ali 

w Faktach po Faktach dzisiejszą w ypow iedź prezydenta-elekta 

Andrzeja Dudy. - Sejm...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Może to być źle w idziane i to oczyw iste, naw et nie może, ale jest jak 

widać, to oczywiste... jednak jest to jedyne zabezpieczenie państw a 

polskiego w  tym momencie, które da się szybko załatw ić, oby już 

działało. Super. Inne decyzje też aby szybciej na DZIŚ, broń Boże 

jutro... co się tylko da => szybko trzeba zaklajstrowywać w 

praw omocnych ustaw ach i dokumentach, póki czas, a szybko 

minie... w arto się spieszyć, żeby ratow ać świat przed zagładą -  

zaczęłoby się od Polski - atak kaczek z osmosu niemeickiego 

organe finance-marketing... polecam się spieszyć, zanim będz ie 

inw azja... Emotikon smile To nie żarty... 

 

•  

 

WPROST - Czterej pancerni - wolność - nareszcie - Co teraz... o 

planach dalszych –  
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WPROST 

10 godz. •  

 

– Ekipą będzie kierow ał ten, którego wskaże najw ażniejszy człow iek 

w polskim życiu publicznym, czyli Andrzej Duda – pow iedział 

Kaczyński. 

 

Kaczyński: Jeśli PiS wygra wybory, premiera wskaże Duda  

 

Prezes PiS Jarosław  Kaczyński przyznał na antenie Telew izji 

Republika, że nie w ie, kto będzie przyszłym premierem. Polityk 

dodał, że jeżeli wybory wygra... 

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Kaczki znow u zmyślają... jak w  Akademii Pan Kleksa... nie 

wiadomo, jak komentow ać nierozumnych. To straszna tragedia, 

kiedy ktoś bredzi ośw iadczając, bo nie w iadomo, jak tłumaczyć. Jak 

kaczce. I tak w ie lepiej sw oje. Do praczki znaczki pocztow e. Pół kilo 

sera... bo lubi sałatę i zieleninę. Dlatego. Fryzjer jest w ażny ... 

kaczka... pieczona będzie pod koniec czerw ca. Pyszności... 

Emotikon tongue Zające się nie nadają... żylaste mięso... jak 

żydów ... ble. Nie da się zjeść ani na recycling naw et... ale kaczki są 

dorodne - pyszności... Emotikon smile Uw ażam, że najw ażniejszym 

człow iekiem w  polskim życiu publicznym jest Pan Dar iusz Smakulski 

z Warszawy (z Żoliborza). Nie tylko w polskim, ale angielskim, 

francuskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, ukraińskim, 

czeskim i na całym św iecie w  sumie aktualnie najw ażniejszą osobą 

publiczną jest Pan Smakulski z Warszawy. Mów ią o nim już  

wszyscy na całej Z iemi, naw et cały kościół katolicki i inne 

wyznania... nie ma bardziej znanej i aktualnie popularnej i w ażnej 

osoby w  życiu publicznym całego św iata i wszystkich krajów  i 

narodów  Ziemi, niż ten Pan. A przychodzi jakiś grubas mały z głow ą 

starca kalekiego i mów i jakieś brednie, nie w iadomo, o co chodzi. 

Pew nie kaczka. One tak mają. Kto to jest Andrzej Duda?... to Polak 

jakiś? 

 

 

WPROST - Co to jest Andrzej Duda - o osobach znanych w  Polsce  
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WPROST 

7 godz. •  

 

Prezent na Dzień Dziecka?  

 

PiS zgłasza nowy projekt ws. sześciolatków  

 

PiS z okazji Dnia Dziecka przedstaw ił podczas konferencji w  Sejmie 

sw ój projekt dotyczący sześciolatków . Nowy projekt partii ma 

pozw olić rodzicom...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Nie znam tych now ych przepisów , ale 6-cio latki pow inny chodzić do 

zerów ki (klasa '0') a 7-mio latki do pierw szej klasy (klasa '1') - tak, 

jak kiedyś... tu nie pow inno być zmian, bo jeden rok różnicy 

wywraca do góry nogami jak zagłada całe życie wszystkich 

dookoła... pow inno być jednoznacznie określone jak kiedyś: 

zerów ka (przygotow anie przedszkolne) i pierwsza klasa (7 lat). 

Żadnych zmian kategorycznie inaczej same kretynizmy potem... nie 

wiadomo, ile lat ma kto, a jak pow tarza klasę, to w  ogóle, potem 

bałagan w  ogóle idę stąd... to nie moje spraw y... ja się trzymam 

znanych zasad d0obrych, reszta to gruz - nie dotykać...  

• 5 • 6 godz.  

 

BSN Niby skąd u Pana taka pew ność? Tak musi być teraz jak było 

za Pana czasów ? .Św iat idzie naprzód, a My mamy iść do tylu?  

• 2 godz. 

 

Dariusz Smakulski To zależy w jakim sensie naprzód. 

Pedagogiczne podejście do wychowania zdrow ego i mądrego 

dziecka, to z obserwacji i dośw iadczenia w g mnie jest tak, jak 

napisałem wyżej i jak było za moich czasów , tj. 4 i 5 latki -  

przedszkola, które pozw alają nabrać umiejętności społecznych i 

pew ności siebie, dzieci poznają św iat praw dziwy społeczny, umieją 

działać w  grupie, muszą przyzwyczaić się do obow iązków  i wspólnej 

pracy, poznają gry, zabawy, kształty, logiczne myślenie, relac je 

międzyludzkie, sposoby zachow ania się odpow iednie społeczne, 

etc. etc. - dzieci po 2-letnim przedszkolu są już w łaściw ie dorosłe i 

mądre i zupełnie św iadome otoczenia i św iata... zerów ka w w ieku 6 

lat to już ciężka praca jak w  szkole podstaw ow ej, ale na zasadach 

przedszkola, że nie ma zbyt dużych konsekw encji, gdy dziecku coś 
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nie wychodzi, ale musi się przyłożyć i postarać jak 1-klasista... to 

taki wstęp profesjonalny do pójścia do szkoły... zerów ka to bardzo 

istotny rok w  życiu młodego człow ieka, które zaczyna szkołę 

podstaw ow ą, czyli nie ma zmiłuj - obow iązki codziennie, czyli 

dorosłość pełna i odpow iedzialność. Stąd zerów ka jest bardzo 

ważnym rokiem przygotow ania do całego przyszłego życia, tak, jak 

wcześniej 4-taki i 5-taki (przedszkole w  w ieku 4 i 5 lat)... a od 1 

klasy (7 lat) to już jak ustalili od jakiegoś czasu - to jest OK - za 

moich czasów było 8 klas podstaw ów ki, ale to za bardzo 

pow odow ało ubezw łasnow olnienie i niesamodzielność życiow ą 

młodych ludzi - byli zżyci za bardzo przez 8 lat... a potem był now y 

św iat w szkole średniej - ten szok był całym w ielkim krokiem w 

życiu, więc rzeczywiście ten podział na kilka klas podstaw ów ki, 

gimnazjum, LO - to co, zrobione jakiś czas temu zamiast 8miu klas, 

to chyba jest OK... człow iek musi być samodzielny życiow o, nie 

zżywać się z nikim z przymusu, bo to pow oduje konsekw encje na 

przyszłość - ludzie boją się gdzieś iść bez znajomych... i są 

uzależnieni od środow iska - a to złe i destrukcyjne... same traumy  

generalnie... i praca młodych ludzi wygląda inaczej w  bezpiecznej 8-

klasow ej szkole... nie trzeba się męczyć, tylko przetrw ać... czyli 

spow olnienie. A ten podział aktualny przyspiesza samodzielność i 

drogę w łasną ludzi... bardzo mądry podz iał, jak teraz rozmyślam w 

sumie... czyli OK. Sam sobie uzasadniłem... Emotikon smile ... no i 

w sumie chyba tego się zawsze będę trzymał, bo jakby i gdzie by i 

kiedy by nie pomyśleć, w ychodzi sensownie tak samo... zgodnie z  

pedagogicznym podejściem do wychow ania mądrego 

cyw ilizowanego człow ieka od najmłodszych lat... tak mi się zdaje...  

 

•  

 

EO Mam dziecko które idzie teraz do szkoły a jest dziecinne, chce 

zabaw y a nie nauki jeszcze! masz rację! 

• 15 min  

 

Dariusz Smakulski Cieszę się. Dzięki. Emotikon smile Ja też jestem 

dziecinny, ale mam rację i w iem, kiedy nie można być dziecinnym, a 

potem już po obow iązkach oddycham i śmieję się komentując to, co 

się działo wcześniej, a nie mogło być dziecinne i zapominam... to 

właśnie poczucie odpow iedzialności i obow iązku... jeśli dziecko 

zrozumie, że w  wyznaczonych godzinach lub zadaniach 

określonych do wykonania, nie można robić sobie żartów , tylko 

trzeba podejść do zadania odpow iedzialnie i postarać się, a potem 

ma w olne i może biegać i śmiać się naw et, jak chce, tylko, żeby nie 
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zepsuć czegoś... to OK. To podstaw a, żeby dziecko samo w iedziało, 

że musi być pow ażne, żeby dać radę zrobić, co trzeba jak każą, a 

potem może oddychać i biegać - ma w olne... Emotikon smile To 

bardzo w ażne, inaczej non stop te same problemy by były aż do 

końca szkoły a może zawsze... - same problemy  i nie w iadomo by  

było, jak pomóc... w ystarczy pokazać dziecku, że musi zrobić 

dobrze i to w ażne, jak zrobi to jest w olne i pow inno być szczęśliw e, 

że zrobiło pow ażną rzecz - a nie, że to kara... albo przekupstw o... 

bo w tedy jest jeszcze gorzej. To w ażne pokazać w ażność zadań, do 

których trzeba się przyłożyć samodzielnie... jak tylko dziecko 

zrozumie, że w ażne jest być pow ażnym przy zadaniach w ażnych i 

zrobić i dopiero ma w olne, to już jest dorosłe naw et do końca 

życia... bo aż do starości to jest najw ażniejsze w  kwestii przeżycia i 

zadbania o sw oje spraw y 1. formalności odbębnione 

odpow iedzialnie, czyli sukces 100% i super... na ile się uda - zostaje 

w dzienniku Pani / Pana Nauczyciel... a potem można 2. oddychać i 

wolne, a te sukcesy pow ażne, czyli oceny w szkole, same dają 

potem szczęście dziecku, bo są zapomniane, ale zrobione dobrze... 

żeby tylko tyle dziecko umiało na co dzień 1. zrobić. 2 zapomnieć... 

to już jest mądre na całe życie i odpow iedzialne... ale mus i samo... 

umieć i w iedzieć i robić... w tedy nie ma kłopotów  z dzieckiem... i 

zawsze uśmiechnięte i szczęśliw e i same dobre w yniki w  szkole... 

nie łatw o pokazać dziecku, ale da się... trzeba pokazać, że to 

fajne... w tedy samo w ie na zawsze... bo to fajne... Emotikon smile 

można spać szczęśliwym jak się zrobi obow iązki... aż do starości 

tak samo działa... i wszyscy jeszcze zadow oleni dookoła... czyli 

same plusy - czyli w arto męczyć się z zadaniem postaw ionym, 

zrobić na ile się umie i mieć w olne... Emotikon smile resztę w idzi 

nauczyciel lub rodzic, co popraw ić w następnych zadaniach...  to 

chyba tyle a propos dziecinności... trzeba szybko zrobić co każą, 

żeby móc w rócić do swojego dzieciństw a z powrotem... czyli być 

szczęśliwym i w olnym i mądrym... bo obow iązki w ykonane zostają w 

dośw iadczeniu i statystykach, czyli same plusy... OK Nie męczę... 

Pow odzenia... dzieci są mądre... jak się Im pokazuje co dobre i fajne 

i w arto i pokazuje jak... i jak działa radość obow iązków  zrobionych... 

etc... Żeby tylko nie zmuszać, bo na pew no będzie gorzej... nikt 

nienaw idzi być zmuszanym. Zmuszanie oznacza 'wszyscy nie żyją 

dookoła...? OK. To teraz mam w olne... można odpocząć... 

mów iłem/am, żeby mnie nie męczyć...' - to oczywiste. Emotikon 

smile 

 

•  

 



Strona 27 z 215 

 

 

Jeśli dziecko ma 7 lat to zwyczajnie pow inno iść do szkoły... nie 

pow inno być problemów ... dziecinność to zaleta... można się 

spokojnie baw ić rozwiązując zadania staw iane przez nauczycieli...  

nauka to też zabaw a. I to dziecinna... a do tego prosta...  

.. nauczyciele w iedzą, jakie są dzieci, w ięc nie ma problemu z  

dziecinnością... broń Boże... w szystkie po pierwszym semestrze są 

już 'normalne'. Emotikon smile  

 

WPROST - 4-5-6 latki i podstaw ów ka dzielona na 3 okresy - 

samodzielnośc i pedgaogika –  
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WPROST 

1 godz. •  

 

- To przegrana Platformy, nie ukryw ajmy. Możemy oczyw iście 

dzielić, mów ić, że zawinił ktoś w  sztabie, źle zostały rozłożone 

akcenty. Musimy jednak przeanalizow ać tę przegraną - stwierdził 

parlamentarzysta. 

 

Biernacki o w yborach: To przegrana Platformy, nie ukryw ajmy 

 

- To przegrana Platformy, nie ukryw ajmy. Musimy ją przeanalizow ać 

- pow iedział w  Jeden na jeden Marek Biernacki. Według posła PO 

partia jednak nadal ma...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Ci drudzy (od Dudy) mieli przygotow aną kampanię demagogiczną 

na poziomie, w ykorzystali to, czym są od zarania dziejów , czyli 

kaczkami krucjatow ymi, ale podnieśli poziom do demagogii 

spokojnej aż dyszą, żeby nie krzyczeć... duszą się jak kaczki i udają 

śliczne, kolorow e, mądre i elokw entne - typowe dla kaczek. Nadal 

bezrozumne - bo to taka rasa, tego zmienić się nie da, ale nauczyły 

się nie krzyczeć i manifestow ać, tylko spokojnie kraść demagogię 

od ludzi i prezentow ać... taki cyrk kaczek udających kaczki 'na 

poziomie'... aż duszą się i dyszą - muszą być ładne prezentacyjnie i 

elokw entne. To już sukces. Ale nadal totalna zagłada - zgodnie z  

rasą i tym, że nie da się zmienić bezmóżdżych stworzeń... 

oczywiste. Rasy są określone i niezmienne... mogą najwyżej się 

wymyć i ładniej św iecić i chodzić 'szlachetniej' po podw órku... jak już  

poczują, że 'chyba mamy w ładze, czy jeszcze nieee?' - to będą 

wiedziały, czy już mogą oddychać i znow u krzyczeć jak w naturze... 

nie łatw o zrobić z kaczki kaczkę na poziomie, jeszcze trudniej być 

kaczka na poziomie non stop i nie dusić się... w końcu kaczka pęka 

- tak działa kaczka... i same resztki zostają - jak eksplozja... trzeba 

poczekać, w krótce kaczki zdechną... nie można udaw ać stworzenia 

innym, niż się jest... trzeba poczekać, aż się uduszą i będą duszone 

i martw e... nie trzeba się martw ić... trzeba poczekać i robić sw oje... 

zrobiły sobie kampanię kradzioną... chciały być 'mądre'... ładnie 

wyszło... nie dało się słuchać w  TV... dusiło głupotą i demagogią... 

ale młodzi to lubią i nieedukow ani... kaczki zawsze trafiają z 

gadkami do środow isk marginesowych lub młodych studentów . No i 

tylko tyle wystarczyło... niedługo powymierają... 3 miesiące i będz ie 
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koniec... do sierpnia... i po kłopocie... znikną duszone... w 

kaw ałkach... Emotikon smile To tyle w  kwestii komentarza do 

wyborów i kampanii... w ięcej nie ma co myśleć, bo nie ma innych 

kw estii. Opisałem 100% w szystkie...  

 

•  

 

WPROST - Kaczki nieedukow ane grające poziom - liczy się 

prezencja i w ładza - nie dusić się - 

 

 

AM Nie w iem jak im cudem, ale udało mi się przebrnąć przez ten 

bełkot tylko po ty by zdać sobie spraw ę, że ty nie masz bladego 

pojęcia dlaczego tak napraw dę przegrał Komorow ski. Szukasz 

spisków , jakiś mrocznych sił propagandy która spraw iła, że 

ukochana PO przegryw a. Praw da jest banalna i prozaiczna, szkoda 

że ludzie tacy jak ty tego nie rozumieją.  

• 2 • 21 min  

 

Dariusz Smakulski Broń Boże, mnie PO nie interesuje, naw et nie 

wiem, kim są, tylko ogólnie... ja jestem komunistą, ale bezpartyjny i 

nie popieram żadnych partii, broń mnie Boże Św ięty... nikogo nie 

popieram ogólnie, tylko jak mi się podoba za coś, to mów ię, że mi 

się podoba... ale konkretnie jednostkow o zawsze albo jak w idzę, że 

coś sensow ne... nie znam się na partiach i nie chcę i nie 

zamierzam. To nie moje sprawy. Oceniam jak w idzę i to, co w idzę. 

A co to jest i gdzie przynależy, to mnie nie interesuje... to byłoby bez  

sensu pytać 'skąd to coś'... ja patrzę na coś i w idzę co to jest, a 

gdzie się zapisał, to co mnie to obchodzi?... patrzyłem w TV to 

widziałem kaczki bezmóżdże demagogiczne udające 'szlachetne 

wymyte spokojne mądre'... - jak na podw órku na wsiach - indyczki 

małe. W Anglii są jeszcze gorsze kaczki - duszone indyki - to jest 

dopiero zagłada... ja tylko jak patrzę oceniam... nic w ięcej, broń 

Boże... i jak słyszę co gdacze kto, w tedy poznaję zw ierzę... to nie 

ma zw iązku z partiami... nie znam się na tym...  

 

 

WPROST - Kaczki demagogiczne – 
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WPROST 

Wczoraj o 18:01 •  

 

"Niech będzie jak najw ięcej takich Petru, niech jak najw ięcej 

inicjatyw , które chcą się pożyw ić Platformą wystartuje. To w tedy 

odbierze im głosy. Więc ja tak kocham Petru, że chciałbym, żeby  

tych głosów  było jak najw ięcej. Niech będą jeszcze trzy: 

Now oczesnaPL, Now oczesna W Domu i Zagrodzie PL i 

Now oczesnaBankiPL. Niech się mnoży, niech się darzy" - 

pow iedział w  rozmow ie z "Wprost" Jacek Kurski  

 

Kurski: Now oczesnaPL to kabaretow a inicjatyw a sytych 

przebierańców  

 

- To jest kupa przebierańców , a nie liberałów . Jestem daleki od 

poparcia dla liberalizmu, w ręcz przeciwnie. Rozróżniam jednak 

przebierańców  liberalnych...  

 

wprost.pl 

 

nazw a tego ugrupow ania jest dziecinna... jak domeny nazw a.pl, 

jakieś dzieci lub studenci chcą robić precelkow e show lub 

happeningi jak orange sa albo ideabank, taxcare, m-bank itp. 

nazw a.pl precel coin get and run? Panda może jakaś typu yappi z  

lat 90-tych... to są dzieci z pokolenia lat 90-tych w  2015 roku? 

Pow tórzenie kretyńców ? Będą się z n ich śmiać jak z małpiszonów ... 

Emotikon smile 

 

•  

 

BS A mbitne 

• 1 min  

 

Dariusz Smakulski Co to znaczy ambitne? Boję się, że takie pół-

słów ka to też w iedźma? Spraw dzam tylko prew encyjnie, bo boję się, 

jak ktoś mów i pojedynczymi słow ami, albo w  dziw ny sposób?... Pani 

nie jest w iedźmą jak ta ze zdjęcia? Pytam w  razie czego, bo po 

jednym wyrazie jeszcze nie rozpoznaję... (?)  

... chociaż myśląc o tym słow ie 'co autorka miała na myśli',  

zaczynam stw ierdzać, że to zła intencja jakaś? Czyli w iedźma 

rów nież? Czy nie? 
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WPROST 

Wczoraj o 11:40 •  

 

Paw eł Kukiz jest zagrożeniem tylko dla Praw a i Spraw iedliw ości? 

 

Siemoniak: Kukiz zagrożeniem dla PiS. Now oczesnaPL dla PO  

 

- Kukiz jest zagrożeniem dla PiS. Now oczesnaPL to 

stow arzyszenie, gdy przekształci się w  partię, będz ie konkurenc ją 

dla PO - stw ierdził w  Radiu ZET...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Całe szczęście. Będę dopingow ał. Nie ma to jak siła polska. Super. 

Pan Kukiz nadaje się do likw idow ania grup kaczek i motłochów ... 

ma w łasną armię silną... super. Jestem za i popieram, aż nie ostanie 

się ani jedna kaczka... w tedy można odpocząć. I nagroda. A Pan 

Mikke sam w ie zawsze lepiej sw oje, w ięc nic nie mów ię, poprę 

dopiero, jak się określi i zacznie robić... super. Każdy ma sw ój styl i 

własną pracę. Pan Kukiz jest teraz na sw oim miejscu. Pow odzenia. 

Aż do sukcesu 100%. Amen.  

 

•  

 

MZ MOŻE POWIESZ COŚ O PLATFORMIE ILE MAMY DŁUGU I 

KTO TO BĘDZIE SPŁACAŁ  

• 1 godz. 

 

Dariusz Smakulski Może bym mógł, gdybym w iedział... ale to nie ten 

temat chyba? Ale ok, tamten już zakończony pow iedzmy - 

procedury zawsze te same, jak wyżej... a jak w iedźma w staje, to od 

razu na now o te same procedury aż do zgonu lub omdlenia... (to 

dodatkow o, gdyby ktoś nie w iedział, co po pierwszym uderzeniu się 

robi). OK. To zakończony temat. Nic nie w iem o platformie i 

długach... prow adzę w łasne sprawy urzędow e z okresu 2010-2015 -  

podsumow uję wszystkich przestępców na urzędach, wychodzi mi z  

dokumentów , że wszyscy są z PiS. Zastanaw iałem się, jak to s ię 

stało, że w  rządzie Pana Komorow skiego pełno przedstaw icieli PiS -  

kryminalistów  - jak w  dokumentach PG II 1 Ko 80/11 Prok. 

Generalna w  W-w ie - przez 5 lat umarzali sprawy i czekali na Now ą 

Polskę i teraz chcą cicho odejść i pozamykać spraw y, które 

traktow ali jako korespondencję i źródło informacji do czynności 

kryminalnych w Now ej Polsce, czyli od sierpnia lub października 
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2015. I podsumow uję ten okres 2010-2015. Sami z PiS i to 

kryminaliści doszczętni świadomi intencjonalni - jak w  dokumentach 

- można sobie poczytać... specjalnie omijali i odrzucali w szystkie 

możliw e sprawy, żeby teraz pow iedzieć 'nie ma spraw , wszystko 

OK' - 5 lat totalnego kataklizmu kryminalnego - wszyscy są z PiS... 

mają w yroki skazujące z rodzinami... myśleli, że przeczekają 5 lat i 

pójdą sobie do Now ej Polski PiS... no i poszli... na kary śmierci. 

Proszę sobie poczytać dokumenty urzędow e wszelkie możliw e z 

okresu 2010-2015... Emotikon smile Będzie dużo dymu... w szystkie 

kaczki spłoną... i nie da się im pomóc. Emotikon frow n 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 
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2 godz. •  

 

Co dalej z młodymi działaczami SLD?  

 

Rozłam w  SLD? Młodzi chcieli, by poprow adziła ich Now acka, ale 

im odmów iła 

 

Przed jesiennymi w yborami parlamentarnymi w SLD może dojść do 

rozłamu. Grupa trzydziestolatków z tej partii myśli o jej porzuceniu i 

założeniu now ej,... 

 

wprost.pl 

 

Bardzo fajnie. Nie trzeba przeszkadzać SLD... muszą robić pow oli 

sw oją politykę now ą w łasna aktualną... trzeba pow oli kształtow ać 

image na now o w oparciu o to, co zawsze to samo... ale w  nowych 

warunkach aktualnych (now oczesnych) w  Polsce - nie chodzi o 

politykę, ale potrzeby ludzkie i społeczne - stare rzeczy już znikają 

pow oli - są nieaktualne, trzeba robić now e aktualne młode SLD, na 

styl i zasady te, które były zawsze - tradycja i historia - musi być 

SLD zaw sze z tego, z czego powstało... w tedy każdy będzie 

wiedział, co to jest SLD... jak do tej pory... lub do jakiegoś czasu 

temu, pow iedzmy, bo ostatnio strasznie się zepsuło, jak totalne nie 

wiadomo co... że strach, kim są aktualnie... super było SLD kiedyś -  

w 90-tych latach... to mądre SLD, kiedy miało mądrych i 

kompetentnych, rozumnych działaczy i osoby, które znał cały  

św iat... teraz to badziew ie jakieś... strach podejść i zajmow ać się w 

ogóle... ze strachu, że bagno dziw ne jakieś nie w iadomo czego... jak 

odpady... może trzeba na now o budow ać to, co było w  90-tych 

latach... tylko nie w iadomo, czy to możliw e... po tym, co się 

porozpadało, czyli w szystko... hmm... szkoda. SLD było najbardziej 

godną zaufania partią pro-społeczną w  Polsce... z dobrymi 

tradycjami w  komunizmie... a potem nagle bagno (ostatnio)... może 

zbudują się na now o - w nowym składzie opartym na tradycji SLD i 

historii... czyli tym, co rdzenne w  SLD... inaczej to nie w iadomo... 

fajnie, że młodzi biorą się za robotę sw oją w  celach określonych... 

będzie w iadomo, kim są i co prezentują... żeby tylko SLD nie straciło 

tego, czym zaw sze było... dostosow ując się obow iązkow o do 

aktualnej rzeczyw istości... wtedy super. Będę mógł popierać w  tym, 

co trzeba... jak zawsze i od zarania dziejów ... zobaczymy... młodzi 

to nie to samo, co było... inne zupełnie... ale zobaczymy co w iedzą i 

rozumieją, żeby robić sensow nie co trzeba... hmm... czas pokaże... 

nie łatw o być partią socjalistyczną lub społeczną... ale zobaczymy... 
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ładna ta Pani. To Pani Now acka? 30 latka? Emotikon smile fajnie... 

kojarzy mi się z Now icką - myli znaczy się... niedobrze... 

zobaczymy... Kongres Kobiet jest w  pomocy dla SLD i odw rotnie, 

czy nie bardzo?... to są wspólne cele społeczne? Czy różne?... 

warto i tak w e wspólnych projektach pew nie pomagać sobie, kiedy  

trzeba... łączyć się nie da, to oczyw iste, ale fajnie, że są dw ie silne 

grupy społeczne (ugrupow ania duże kierunkow e pro-społecznie) - 

Kongres Kobiet i SLD... żeby tylko nie zaczęli się łączyć, broń 

Boże... to są dw ie rożne rzeczy, dwa ruchy osobne, zupełnie inne 

cele, tylko niektóre podobne i w spólne... żeby tylko nie razem, bron 

Boże Św ięty, bo byłby koniec jednego i drugiego... tylko osobno w 

tym samym kierunku... w tedy jest potężna siła wspólna. Ale zawsze 

100% osobno... tylko w  projektach razem konkretnych, kiedy jest to 

potrzebne i zasadne i to w idać, że byłoby lepiej w spólnie lub pomóc  

sobie, kiedy trzeba... nic w ięcej... fajnie. Jestem za. Lubię SLD i 

komunizm... popieram. Zawsze. Aż do końca św iata... Emotikon 

smile [DS`]. 

 

•  

 

... i bardzo dobrze, bo jeśli Now acka to ta na zdjęciu, to w idać, że 

jest za młoda... za delikatna...nie mogłaby prow adzić ludzi i 

organizow ać... byłaby zagłada, bo byłaby za słaba... tylko to... 

potrzeba dużej siły, żeby prowadzić, a ta dziewczyna na zdjęciu 

wygląda na delikatną, nie mogłaby... i pew nie wie o tym... może 

pomagać w  zadaniach i mniejszych komórkach organizacyjnych i to 

bardzo przydatne w tedy i byłoby super, gdyby była aktyw na i 

chciała... bardzo byłoby to w artościow e i ważne i dobre... jak w idać 

na zdjęciu, no bo ja nie znam, ze zdjęcia patrzę... ale nie do 

prow adzenia całego ugrupow ania... to oczyw iste. Absolutnie byłby  

to koniec. To mus i być silna osoba... najlepiej facet... albo kobieta, 

ale konkretna zadaniow a rozumna myśląca, koncepcyjna, spokojna, 

aktyw na życiow o, energiczna i chętna do poprow adzenia, która w ie, 

że chce... i może i potrafi i w ie, czego chce i jak... z ta kimi można 

rozmaw iać i dać grupę... i zapomnieć śpiąc szczęśliw ym, że 'ta Pani 

da sobie radę... można spać... super...' - nie łatw o znaleźć taką 

osobę, ale jak już się znajdzie, to w ielkie szczęście, kiedy ktoś  

prow adzi i można mu zaufać... nie ma nic w artościowszego przy roli 

przywódcy, niż być spokojnym, że 'da sobie radę, można sobie 

iść...' - to w ielkie szczęście mieć takich przyw ódców... Emotikon 

smile 

WPROST - nazw a.pl - now oczesna idea coin and ornage panda get 

run - basil - mice on the run 
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WPROST 

1 godz. •  

 

Poseł Praw a i Spraw iedliw ości Krystyna Paw łow icz w liście 

otw artym skrytykow ała Paw ła Kukiza  

 

Paw łow icz pisze list do Kukiza. "Wycofuje się pan, ucieka do 

mamusi?"  

 

Posłanka PiS, Krystyna Paw łow icz, napisała do Paw ła Kukiza list 

otw arty, który zamieściła na sw oim profilu na portalu Facebook. 

Sw ymi infantylnymi...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Te baby z PiS są strasznie denerw ujące. Jak w iedźmy... pytają 

zawsze w taki sposób, że jedyną reakcją jest chlapnięcie po 

mordzie. Chodzi o sposób wypow iedzi. Za taką wypow iedź jest 

natychmiastow a reakcja naturalna - chlap po mordzie, a teraz  

można pytać ' o co chodził? Może Pani pow tórzyć?' - straszne 

wiedźmy - to ich styl. Jest to jedyna reakcja spontaniczna - od razu 

po mordzie, jak leży - dopiero można pytać 'co się stało'. Inaczej nie 

rozmaw ia się. Chodzi o styl w iedźm - reaguje się natychmiastowym 

rękoczynem i dopiero potem można zapytać 'co się dzieje?'. Innych 

rozmów  z wiedźmami nie ma, bo oznaczałoby to zabicie w iedźmy... 

- to zasady obrony przed kaczkami i w iedźmami. Polecam stosow ać 

metody obronne jak opow iadam, inne oznaczają zagładę - nie 

wiadomo czyją. Wiedźmy tak mają. Na w iedźmy jest tylko rękoczyn 
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w twarz - i potem można pytać dopiero, czy zdrow a, czy nadal 

psychiczna?... I co się stało, że dyszy... Emotikon smile Nie ma 

innych metod na w iedźmy. Zaręczam. Takie są procedury. Innych 

nie ma. Zgodnie z procedurami psychologia / psychiatria - w arto 

wiedzieć, zanim w iedźma zaczyna gadkę. Kw estia przeżycia w 

okolicy w iedźmy. 

 

•  

 

WPROST - Procedury obrony przed w iedźmami - zakaz rozmow y - 

zabić na miejscu - potem spraw dzić, czy żyje i czego chce - gov 

procs. – 

 

 

 

 

WPROST 

2 godz. •  

 

Próby staw iania pomników  wywołują skrajne emoc je... Nie tylko w 

Warszaw ie. 

 

Protest w  sprawie pomnika. "W budynku urzędu zamieszkało zło!"  

 

Pod siedzibą Urzędu Miasta w  Poznaniu pojaw iło się w  środę ok. 

stu osób protestujących w  spraw ie decyzji dot. ustaw ienia na placu 

Mickiew icza pomnika...  
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wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Pomniki pryw atne tematyczne staw ia się na pryw atnym terenie, a 

nie na publicznym. Każdy religijny w  Polsce zacznie staw iać swoje 

pomniki w dzięczności i błogosław ieństw  bożych albo łask 

ksieżycow o marsjańskich lub dow olne tematyczne i zabrakłoby  

miejsca dla ludzi, co mów ić budynków  i czegokolw iek... pryw atne 

rzeczy na pryw atnych terenach, inaczej zakaz administracy jny. Nie 

trzeba o tym rozmyślać naw et - to oczyw iste. Nie w olno, to 

oczywistości są... 

 

 

WPROST - Pryw atne pomniki - nie na publicznych miejscach - 

oczywistości – 
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WPROST 

3 godz. •  

 

Prof. Ryszard Legutko, eurodeputow any Praw a i Spraw iedliw ości, 

złożył skargę na Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej. Pismo 

trafiło do Europejskiej Rzecznik Praw Obyw atelskich i dotyczy 

udzielenia poparcia Bronisław owi Komorowskiemu przez byłego 

premiera. 

 

Skarga na Tuska. "Nie miał praw a udzielić poparcia 

Komorowskiemu"  

 

Prof. Ryszard Legutko, eurodeputow any Praw a i Spraw iedliw ości 

złożył skargę na Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej. Pismo 

trafiło do Europejskiej...  

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o. 

 

Praw o i Spraw iedliw ość nie miało praw a i nie ma praw a od 2013 

roku formalnie i oficjalnie piastow ać funkcji publicznych ani 

zajmow ać stanow isk państwowych w Polsce i na św iecie (po 

ratyfikacji i sygnow aniu w spólnych decyzji Sądu RP w  krajach 

wspólnoty). Ani jedna osoba z PiS lub Solidarność nie ma praw a 

formalnie brać udziału w  życiu publicznym ani zajmow ać 

jakichkolw iek stanow isk państw owych lub pełnić funkcji 

kierow niczych w RP. I kto zwraca na to uw agę? Pew nie 'bez 

znaczenia'... ? A Andrzej Duda nie ma praw a być wybieranym na 

funkcję Prezydenta RP, w ięc znow u złamanie konstytucji RP i praw a 

polskiego i europejskiego naw et, poza tym jego żona jest żydów ką, 

a żydzi mają zakaz przebyw ania na terenie RP - muszą być 

deportow ani z Polski, poza tym są to adoptow ane rodziny typu 

'robaczego' (żydowskiego) - bez jakichkolw iek zw iązków  z rodzinami 
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praw dziwymi, zw iązki partnerskie i zw yczajne kolonie nie w iadomo 

czego w jednostkach i w  grupach - dla żydów to obojętne, czyli 

same łamanie praw a i kryminał. I kogo to obchodzi?... Żyd nie może 

być na stanow isku w  Polsce, tak samo religijni - są niebezpieczni i 

upośledzeni umysłow o - jest to zakaz medyczny i praw ny... a jednak 

łażą i uśmiechają się jak niedorajdy kryminalne. I kto zrobi porządek 

z robactw em?... Trzeba czekać, aż dokończone będą procedury... A  

Duda nie ma praw a popierać sw ojej żony, bo jej nie ma, ani córki, 

bo też nie ma... i w sumie Duda nie ma praw a nawet być na terenie 

Polski... i tak dalej, etc. Lepiej nie robić z siebie idiotów , bo ludz ie 

pomyślą, że idioci albo kryminaliści... Emotikon smile  

 

•  • Edytow any 

 

WPROST - Żydzi to robaki i jezcze krzyczą a sa bezprawnie w 

Polsce - psychiczni - jak od zarania dziejów  – taka rasa 
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WPROST 

5 godz. •  

 

Dzisiaj 71. rocznica lądow ania w Normandii i początku ofensywy 

alianckiej w  Europie. Nie zaw sze jednak "w yzwolenie" przypominało 

heroiczne w alki niczym w  "Szeregowcu Ryanie".  

Historia jest pisana przez zwycięzców - Winston Churchill.  

 

Łupieżcy w  mundurach. Alianc i plądrow ali III Rzeszę bez litości  

 

Alianckie armie plądrow ały pokonane Niemcy metodycznie i bez  

litości, żeby odkuć się na w ojnie.  

wprost.pl 

 

Kojarzy mi się super gra, genialna naw et, grałem w iele lat temu 

bardzo dużo z przyjemnością: Commandos - Behind Enemy Line, i 

potem kolejne części tej gry, misje dodatkow e w innych rejonach, 

kolejne zadania, każda misja św ietnie przygotow ana i opracowana 

do w ykonania, zrealizow ania zadań postaw ionych i określonych 

przed rozpoczęciem misji i w  drogę... każda grupa specjalnie 

szkolonych komandosów  musiała wykonać zadania postaw ione 

zgodnie ze scenariuszem ogólnym i terenem misji zreferow anym 

przed zrzutem marines i pozostałych spec soldiers... i potem nie ma 

odw rotu - trzeba wykonać misję lub umrzeć... genialna gra. To 
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Norw ay mi się skojarzyło. Norw ay 44 - welcom off icers... our next 

mission is set... to be completed... let's  start from the beginnin'... -  

Yes sir... on the w ay... genialna gra... takie czarnobiałe wstaw ki 

historyczne były.... super... muszę sobie znów zainstalow ać i 

pograć, genialności... Emotikon smile  

 

  

 

WPROST - Normandie Norw ay or Norman Davies' Histories -  

mission to be completed - on the w ay - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

6 godz. •  

"Zmień pracę, w eź kredyt..." 

 

Zaharow ani. Polacy pracują niemal najdłużej na św iecie 
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Polak pracuje ponad siły - często na dw a etaty po 12 godzin 

dziennie. Pow odem jest duża liczba tych, których każdy pracujący 

musi utrzymać, odtw órczość... 

 

wprost.pl 

 

Weź kredyt i do biegu, gotow i, START... teraz biegnij leming... uff... 

STOP... biegiem do zgonu w łasnego i całej rodziny oaz znajomych, 

jest to dobra forma samobójstw a, człow iek biegnąc na oślep przed 

siebie lub dookoła lub byle gdzie, aby BIEC... nie myśl o problemie 

f ilozoficznym samobójstw a, jedynie ABY DO CELU.... i spokój... 

uff... kredyt to najlepsza metoda rozpoczęcia biegu do jednego celu 

innych nie ma... polecam dla w szystkich, którym już nie chce się 

pracow ać... w olą umrzeć w biegu nie pamiętając co się dzieje, 

ważne, aby biec... cel określony, aby do celu, biegiem... to nie 

żarty... to kredyt. Emotikon smile super forma biegu przed śmiercią 

zakończona śmiercią gw arantow aną 100% bez odsetek 

niezasadnych... 

 

•  

 

WPROST - Kredyt  - do biegu, gotow y, start... RIP uff – 
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WPROST 

Wczoraj o 14:09 •  

 

Piotr Vagla Waglow ski dla "Wprost": Przed zbliżającymi się 

wyborami parlamentarnymi partia stanow iąca zaplecze rządu 

postanow iła zatrudnić 50 internetowych hejterów . Ludzi siejących w 

sieci nienaw iść. Docelow o ma być ich 100. Na marginesie debaty o 

umow ach śmieciow ych zastanaw ia mnie, czy Platforma 

Obyw atelska zatrudniła ich na umow ę o dzieło lub umow ę-zlecenie, 

czy tez może zawarła umow ę z jakąś agencja, która w swoim 

zakresie w ystawi taki oddział manipulatorów . 

 

Hejterzy opłacani z budżetu pow inni być jaw ni 

 

Przed zbliżającymi się w yborami parlamentarnymi partia stanow iąca 

zaplecze rządu postanow iła zatrudnić 50 internetow ych hejterów . 

Ludzi siejących w ... 
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wprost.pl 

 

Takie czynności jak opisane są typow e dla PiS i Solidarności... od 

zarania dziejów  te same metody. Nikt rozumny nie robi takich 

rzeczy, tylko kryminaliści i niedorozw inięci umysłow o, to oczyw iste... 

typow e dla kaczek (PiS i Solidarność). Rozumni nie mogliby tak 

robić, bo to przeczyłoby rozumności, czyli aw ykonalne (niemożliw e 

do zaistnienia z przyczyn formalnych logicznych). Oskarżanie 

innych i wszystkich oprócz siebie samego o czynności wykonywane 

kryminalne w łasne, to typow e dla tej samej rasy kaczek 

omaw ianych, czyli zawsze tak samo. Uff... super. Tak trzymać. 

Amen. Emotikon smile 

 

•  
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WPROST 

20 godz. •  

 

"Uw ażam, że niektóre kraje po prostu w ykorzystują strach ludzi 

przed Rosją. Chcą odgryw ać rolę krajów  frontow ych, które pow inny 

otrzymać w sparcie w ojskow e, ekonomiczne i f inansow e" - to słow a 

Władimira Putina.  

Miał na myśli Polskę?  

 

Putin: Tylko szaleniec mógłby w yobrazić sobie atak Rosji na NATO  

 

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin w  wywiadzie 

udzielonym w łoskiemu dziennikow i Corriere della Sera pow iedział, 

że działania w ojsk... 

 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

 

Ten 'strach' budow any intencjonalnie przez przestępców i media 

kryminalne jest w łaśnie najgorszy i jest bezpośrednią przyczyną 

wszystkich anty rosyjskich nastrojów  społecznych, a potem działań i 

wszystkiego, łącznie z w ojną globalną na końcu takich działań - w 

efekcie... czyli trzeba zlikw idow ać wszystkich przeciwników  Rosji i 

chronić Rosję... tylko z pow odu kryminalnego intencjonalnego 

kształtow ania opinii społecznej przez kryminalistów ... każdy ma 

własne cele... najłatw iej krzyczeć na innych, że są przestępcami -  

wtedy można w  ukryciu spokojnie robić sw oje przestępstw a... 'zajmą 

się Rosją, będzie można robić sw oje dalej'.  Jestem za likw idacją 

Ukrainy na początek w  100% pow ierzchni - zgodnie z informacjami 

w tym temacie w  styczniu 2014. Jednocześnie likw idacja kaczek i 
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żydów  (PiS i Solidarność)... potem zobaczymy... najpierw 

pow yższe... tak samo w  Anglii - likw idacja kaczek i indyków  typu 

PiS... i będzie spokój w  Europie i na św iecie przez jakiś czas... 

najpierw  likw idacja Ukrainy i PiS... 100% do anihilacji... potem już  

pow inno być OK... i zdjęcie blokad 100% nałożonych na Rosję... to 

warunek pokoju i w spółpracy z resztą świata... w arto się 

zastosować. Zawsze w iem lepiej.... Amen. DS`.Polska.  

 

•  

 

 

WPROST - Rosja - i reszta…  

 

 

WPROST 

Wczoraj o 09:02 •  

Praw ie jak Tusk. Miał być prezydentem, zostanie premierem? 

Najnow szy sondaż: Wybory wygrałaby partia Kukiza  

Według sondażu IBRiS dla Rzeczpospolitej w ybory parlamentarne 

w tym roku w ygrałoby ugrupow anie Paw ła Kukiza. Na drugim 

miejscu znalazłaby się...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Aktualny i zaw sze ten sam sondaż wymierny, praw dziwy i zgodny z 

rzeczyw istymi faktami w skazuje, że od marca 2015 roku wybory 

prezydenckie w  Polsce w  2015 roku w ygryw a Pan Dariusz 

Smakulski - prezes w ydawnictw a Smaku Books - każdy sondaż  

przeprow adzany przez niezależne instytucje i biura statystyczne w 
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Polsce i za granicą wskazują jednoznacznie, że nie ma innych 

kandydatów , oprócz tej osoby. Wystarczyło spojrzeć i zapoznać się 

z kampanią wyborczą ww. osoby. Sondaże nadal rosną, w ięc nie 

ma konkurencji. Skąd te dziw ne wyniki, o których piszą w  artykule? 

Znow u liczniki zmieniają jakieś? Nie pow inno tak być, to kryminał... 

nie w olno oszukiw ać. Nie ładnie.  

 

•  

 

WPROST - Wyborcze sondaże - kandydat jest tylko jeden - inni są 

poza progiem statystycznym - JUN.09.2015 - PL.EU – 

 

 

 

WPROST 

54 min •  

Partia Kaczyńskiego zaproponuje podatkow ą rewolucję. Chce 

docenić mały i średni biznes oraz rodzimy kapitał. Jej propozycje nie 

spodobają się zagranicznym koncernom. PO chce kontynuacji, choć  

przyspieszy z korzystnymi dla podatników  rozw iązaniami.  

 

PiS chce zaproponow ać podatkow e trzęsienie ziemi  

Partia Kaczyńskiego zaproponuje podatkow ą rewolucję. Chce 

docenić mały i średni biznes oraz rodzimy kapitał. Jej propozycje nie 

spodobają się...  

wprost.pl 
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Bardzo super. To się chw ali ogólnie teoretycznie ideow o - od 20 lub 

150 lub 100000 lat i w ięcej o to samo proszą obyw atele i 

przedsiębiorcy... niestety nie ma ANI grosza... 00.00 PLN jeśli 

chodzi o gotów kę. Tylko można pousuw ać przeszkody i blokady z 

okresu 1944 - 2015 i wcześniej, jeśli ktoś w nioskuje... w ięcej nie da 

się zrobić. Tylko usunąć blokady. I już... gotów ka 00.00. Sorry... 

Emotikon smile Ale najbardziej pr iorytetow e jest to jedno w łaśnie: 

usunąć w szystkie blokady i przeszkody dla przedsiębiorców  i 

obyw ateli. NIC absolutnie 100% w ięcej... absolutnie nic w ięcej. Żeby 

TYLKO to. I nic w ięcej.. Amen. JUN.12.2015.  

 

•  

 

MK Ale belkot Dariuszu , ciężko się to czyta:)  

• 4 min  

Dariusz Smakulski Przepraszam, mogę napisać ładniej i składniej i 

w skrócie, oto: 1. podatki do budżetu RP:  00.00 ze strony obyw ateli i 

przedsiębiorców . Można robić rew olucję pustym zerem, 

przynajmniej nie będzie kosztów . Czyli popieram. 2. Znieść blokady  

urzędow e i administracyjne dla obyw ateli i przedsiębiorców  - 

wszystkie, o które w nioskują obyw atele i przedsiębiorcy 

jednostkow o (zasadnie lub w  sposób uzasadniający sensow nie). 3. 

Nie robić przeszkód obyw atelom i przedsiębiorcom w  sposób 

administracyjny, czyli zostaw ić w spokoju i pilnow ać jedynie, czy 

wszystko OK i zgodne administracyjnie. I to wystarczy. A dla 

wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw i tak nie ma ani grosza, 

bo inni musieliby płacić, też nie w iadomo z czego, pew nie z tego 

samego, czyli z 00.00 PLN. Czyli gotów ka to bezsens. Chodzi 

TYLKO o nie robienie przeszkód i pozdejmow anie blokad, które 

uniemożliw iają pracę przedsiębiorcom. Tylko to. Mogę napisać  

jeszcze ładniej. (?) Na w niosek... Emotikon smile ... i ze 

szczegółami, jeśli ktoś zamierza zrobić, a nie czytać tylko...  

•  
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WPROST - Zdjąć blokady w ięcej NIC - oby TYLKO, nic w ięcej - 

Amen - Przedsiębiorcy XXI w ieku - JUN.12.2015 - PL.EU. –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

1 godz. •  

Sezon na obietnice uw ażamy za oficjalnie otw arty. Kto da w ięcej? 

Rząd daje 100 złotych podw yżki, SLD chce 750 złotych  

 

Podwyżki w budżetówce to "kropla w morzu potrzeb". SLD chce 2,5 

tys. płacy minimalnej 

Rada ministrów  założenia budżetu na 2016 rok. Przew idziano 

dodatkow e środki na wynagrodzenia dla pracow ników , które od 

2010 roku były zamrożone. Dla...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  
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Z budżetów ką należy poczekać w  stopniu absolutnym. Któryś raz 

pow tarzam, że w  tym roku w ykonany będzie zw rot kw ot 

przeznaczonych na płace w  budżetówce z całego okresu 2010-

2015. Całe kw oty przeznaczone na urzędy i instytucje oraz 

wynagrodzenia dla pracow ników  budżetów ki w  Rzeczypospolitej 

Polskiej z okresu 2010-2015 zostaną zw rócone w  całości 

podatnikom w raz z odszkodow aniami za nie wykonyw anie 

podstaw owych czynności na stanow iskach urzędniczych w  Polsce... 

zgodnie z dok. PG II 1 Ko 80/11 - Prokuratura Generalna w 

Warszaw ie, Rakow iecka 26/30 Warszaw a - podsumow anie 

dokumentów  do końca czerwca i do końca sierpnia 2015 - w szyscy 

obyw atele w  Polsce płacący podatki z przeznaczeniem na 

budżetów kę otrzymają zwrot podatków  w całości zgodnie z 

podsumow aniem okresu 2010-2015. 5 lat do zw rotu w całości, w ięc 

o czym tu jest w  ogóle mow a? Nie ma w  budżecie aktualnie naw et 

na zw rot za jeden rok (2014), co mów ić po kolei aż do 2010... 

dziw ne te rzeczy, co opow iadają - jak spoza rzeczyw istości... nie 

wiadomo jak się ustosunkow ać do schizów . Napraw dę... Szaleństw o 

jakieś... czemu oszukuje się opinię publiczną i obyw ateli takimi 

artykułami? Do końca sierpnia płatnicy podatków  w Polsce muszą 

mieć zw rot podatków  z całego ostatniego 5-cio lecia, a tu mow a o 

podwyżkach? Żeby mieć z czego zw racać, inaczej trzeba by 

windykow ać pracow ników  budżetów ki z majątków  trwałych 

posiadanych lub z oszczędności... czyli znow u byłoby to kryminał -  

zamiast oddaw ać, co mają oddać, dostaliby podwyżki z pieniędzy, 

które mają oddać, żeby mieć z czego oddać? To kretynizmy  

kryminalne doszczętne jakieś... idę stąd... nie do w iary... dobrze, że 

wyjeżdżam z Polski ze sw oimi pieniędzmi i nigdy nie wrócę... tylko 

po kolejne w indykacje urzędników  i osób praw nych i f izycznych z 

rodzinami... straszne to... polecam oszczędzać gotów kę. Naw et 

grosiki...  trzeba zw rócić. I nie da się inaczej. Nie trzeba oszukiw ać 

ludzi... polecam zbierać pieniążki skądkolw iek... 5 lat do zwrotu to 

bardzo dużo... obyw atele czekają...  

 

•  

 

WPROST - Schizy spoza rzeczyw istości - RP (EU) czerw iec 2015 – 
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WPROST 

12 godz. •  

Aleksandra Dyjak: Nie da się przeoczyć żywej i w ielkiej w iary 

prezydenta elekta, którą niew ątpliw ie wystawia na piedestał. Nie da 

się przeoczyć także tego, że sporej grupie bardzo przeszkadza jego 

zaangażow anie w  życie kościoła. Jednak jeśli daje mu ono si łę i 

radość, mobilizuje do działania, to dlaczego miałby się z nią kryć? 

Tyle mów i się o w olności, zarów no słow a, jak i w yznania, dlatego 

kierując się tą zasadą żyjmy i dajmy żyć innym.  

Prezydent Katol - Blog: Aleksandra Dyjak - Polityka na szpilkach: 

Aleksandra Dyjak - WPROST 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  
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To praw da. Od tego są tego typu rzeczy. Każdy człow iek i zw ierzę 

naw et i rośliny mają sw oje w łasne prywatne zwyczaje i w iarę i 

poglądy i przyzwyczajenia i historie lubiane i podobania, etc Ja 

uw ielbiam przykładow o fajne gry, książki, opow ieści, historie 

tajemnicze, przygodow e, zagadki, poezję, muzykę, tez mam w łasne 

f ilozofie życiowe i dużo rzeczy różnych lubię. Dla mnie religią jest na 

przykład uw ielbianie wszystkiego, co uw ielbiam. Szczególnie 

dziew czyny, kaw ę, cukier, i mleko i papierosy. I to w szystko, co 

lubię daje mi chęć do życia i pozw ala w ierzyć w życie w ieczne, żeby 

mieć to samo w  raju, co na ziemi, to, co uw ielbiam i żeby nigdy nie 

znikło i było miło... to taka w iara lub chęć, żeby mieć to, co lubię... 

wierzę, że po śmierci będę mógł to wszystko mieć i będzie naw et 

lepiej, bo nie będzie zła i kretynów  i przestępców , i w szystko będzie 

dostępne tak, jak na Ziemi... i ja w  to wierzę, nie w iedząc... ale 

bardzo bym chciał, żeby tak było, w ięc póki żyję, robię co mogę, 

żeby na Ziemi zanim umrę było tak, jak chciałbym, żeby było w 

Raju... staram się. Jest to forma lubienia tego, co lubię i w iary, że po 

śmierci będzie tak samo ale bez przeszkód i jeszcze piękniej i 

lepiej... i że to będzie taki sam św iat, jak mów ią jakieś pisma 

filozoficzne, że podobno 'jak na górze, tak i na dole i vice versa lub 

odw rotnie', czy jakoś podobnie... - w ięc staram się poznaw ać świat 

codziennie i robić dobro likw idując zło... aż do śmierci mojej... i 

zapamiętuję sobie i korzystam z tego, co mi się podoba, aż do 

końca, czyli do śmierci, poznając, jak to działa i czy to jest dobre. 

Wtedy jak umrę, pow inno być dalej tak samo fajnie i od razu będę 

wiedział co robić, gdziekolw iek bym nie poszedł po śmierci - będę 

robił dokładnie 100% to , co na Ziemi dalej... nie będę musiał naw et 

myśleć, w ystarczy się rozejrzeć i w drogę... ja akurat nigdy i za 

żadne skarby i za cokolw iek nie zmieniłbym sw ojego poglądu na 

życie i św iat i istnienie, jak opisałem w yżej, bo oznaczałoby to 

samobójstw o moje i kłamstw o w obec tego, co poznaję i w idzę, jakie 

jest praw dziwe, czyli jak poznaję, inaczej nie jest, to oczyw iste... no 

więc gdyby ktoś chciał mi to burzyć, musiałby być uznany za 

kryminalistę złego i musiałby być zlikw idow any przeze mnie, żeby  

nie zatrzymyw ać mnie w  moim życiu i mojej drodze do życia 

wiecznego takiego samego jak tu na Ziemi... - to taka w iara. Jak 

będzie, to zobaczę po śmierci dopiero, ale nie mogę myśleć przed 

śmiercią inaczej, niż tak, jak opisałem poznając św iat, który mogę 

poznaw ać - też chyba w pismach filozoficznych pisano gdzieś, że 

Bóg nie mógłby oszukać stw orzeń swoich ani zw odzić, pokazując 

św iat, który stworzył i pozw alać go poznaw ać... w ięc mam nadzieję, 

że Bóg to dobra istota i mnie nie oszukuje... nie ładnie by to było. 

Nie polecałbym, oczywiste... nie można oszukiw ać... każdy w ie, to 
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truizm... musiałbym zlikw idow ać taką istotę, która by mnie 

oszukiw ała, be w zględu na tłumaczenia... stąd mam nadziej na to, w 

co w ierzę i robię i nigdy nie zmienię... Amen. I stąd analogicznie jak 

inne stw orzenia mają w łasne w iary i poglądy, nie w olno tego im 

zaburzać - to ich szczęście własne jednostkow e... każdy ma w łasne 

i nie w olno tego niszczyć ani zmieniać... bo oznacza to dokładnie to 

samo, co ja napisałem o sw oich poglądach... za naruszenie mojego 

życia i pryw atności, w  szczególności 'w iecznej niezmiennej i 

niezmienialnej' ja zabijam od razu, bo nie mam czasu na insekty, 

które by mnie chciały męczyć na mojej drodze... a t łumaczenia nie 

działają na insekty, oczyw iste... likw iduje się od razu i spokój... innej 

opcji nie ma, inne opcje to śmierć w łasna i tortury w łasne, 

oczywiste... no więc dlatego w łaśnie... nie w olno naruszać czyichś 

własnych schizów . Każdy ma w łasne... jak w yżej... każda jedna 

istotna inne i w łasne... to w  Konstytucji napisano chyba, że nie 

można naruszać pryw atności - jest św ięta... likw iduje się tylko 

głupotę - doszczętnie i zło, żeby można było żyć spokojnie i 

bezpiecznie... to a propos schizów  typu religie. Każdy ma w łasną 

psychozę... nie trzeba tego dotykać, bo  można umrzeć za karę... 

religie to najw iększy armagedon wszechśw iata... lepiej nie dotykać. 

Oczyw istości. Amen. 

 

•  

 

Upublicznianie pryw atnych spraw oznacza zobrzydzenie wszystkich, 

którzy muszą na to patrzeć. Nie w olno pryw atnych spraw , 

szczególnie psychiatrycznych upubliczniać. Jest to zakazane. 

Religia to bardzo pryw atna spraw a, gorsza niż najgorsze psychozy 

schizoidów  z izolatek. Stąd jest zakaz mów ienia publicznie o tych 

kretynizmach. Każdy ma w łasne psychozy. Nie w olno publicznie 

pokazyw ać prywatnych chorób... np. religijności. Pod rygorem 

administracyjnym. To oczyw iste. Ja miałbym pokazyw ać, że kocham 

dziew czyny, lesbijki i to moja w iara i nadzieja na życie w ieczne w 

przyjemnościach życia w iecznego jakie lubię? Miałbym głosić pic ie 

kawy z cukrem i mlekiem, palenie papierosów , gry, muzykę, f ilmy i 

przygody? I codziennie się o to modlić?... No zakazane. 100%. 

Amen. Co by to było, jakby każdy z własną ubikacją chodził 

publicznie do ludzi... pryw atność to rzecz święta. Nie publicznie. 

Zgroza... zobrzydzające. Ble. Kto pilnuje, żeby pryw atne rzeczy nie 
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były głoszone przez czubków ? Każdy tak może? Mam publicznie 

głosić w iarę w moją w iarę? Dobrze, że mnie moja w iara tak nie 

każe... a w ręcz zakazuje. Rozumność. Same tragedie z czubkami...  

 

WPROST - Religie - schizy w łasne - św ięte - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

55 min •  

Podzielacie zdanie posła Wiplera?  

 

Wipler po upublicznieniu akt: Stonoga jest teraz bohaterem opinii 

publicznej 

Zbigniew  Stonoga, biznesmen z Warszawy, opublikow ał w sieci 

tomy akt śledztw a ws. afery podsłuchow ej. Nie są one w  żadnym 

zakresie ocenzurow ane i...  

wprost.pl 
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Za publikow anie takich rzeczy bez zezw olenia w sadzić tego 

Stonogę czy jak ma na nazw isko (po PESEL najlepiej albo NIP, albo 

po DNA, obojętne. albo po nogach - bez znaczenia, aby tego, co 

trzeba) na dożyw ocie i za pół roku poddać eutanazji, żeby z  

więzienia nie robił przestępstw ... i spokój. Innych decyzji nie mam. Z 

pow ażaniem, DS`. Spraw dzę za 6 miesięcy, czy w  aktach zgonów 

figuruje... nie można publikow ać nie sw oich rzeczy... bardzo 

nieładnie. Za 6 miesięcy poproszę w nioskując o akt zgonu 

potw ierdzony i adres pochów ku. Amen. Ja nie lubię przestępców . 

Ścigam, to stąd. Jutro zapytam, czy jest w w ięzieniu i gdzie go 

pilnow ać... co to za 'stonoga'? Inw alida genetyczny? Czemu na 

mózg mu padło, żeby przestępstwa robić? To się w iąże? Spraw dzić 

medycznie, czy inw alidztw o w pływa na rozumność. Jutro zapytam, 

czy już robione. I pilnow ać rodzinę i znajomych tego 'stonogi'... co to 

za przybłęda? 

 

Ci trzej na zdjęciu w yglądają jak pederaści - inw alidzi jacyś? Też do 

kartoteki, trzeba ich w yłapać robactwo. Czy stonoga to robak, czy 

inny gatunek? Podobne są w szystkie... obrzydliw e... ble... ile jest 

tych stonóg? Ten w  środku jest głow ą, a reszta to nogi, czy członki? 

A tułów ? Obrzydlistw o... zaraz zwymiotuję. Jak te menele 

wyglądają? Niedobrze mi się robi. Założę się, że pederaści. Mam 

takie reakcje jak patrzę.... kurde...  

•  

 

PW Zamknij juz ta mordę. Ok?  

• 4 • 36 min 

 

Dariusz Smakulski Mów i się gw arą rynsztokow ą nie dokładnie tak. 

Pow inno być: 'Zamknij juźta mordę, ok?' albo 'Zamknij juśta mordę, 

OK?' - itp. Pan z rynsztoka, czy gorzej? Bo rynsztokow cy z 

marginesu też trzymają poziom, żeby im nie mów ić, a u Pana w idzę 

rynsztok i odpad rynsztoka, czyli przez pierw szego dresiarza z 

rynsztoka zostałby Pan opluty i w ychlastany klapaczem po tw arzy 

jak odpad rynsztokow y. Rynsztok to też poziom, trzeba się go 
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trzymać jak życia w łasnego... bardzo źle... nie jest łatw o być na 

poziomie, znam się na tym, polecam potrenow ać wymow ę i 

pisow nię... po skopią z rynsztoka jeszcze niżej sami sw oi. 

Zaręczam... Emotikon smile Warto się edukow ać... na każdym 

poziomie... tak ogólnie doradzam, znam się, dlatego... i dbam o 

odpady naw et, bo się przydają, to stąd... w arto pracow ać nad 

wymow ą. Bardzo polecam. I w iem, co mów ię... ci, co bełkoczą i 

plują nierów no są skopyw ani z rynsztoka w szambo, a to nie w arto, 

zaręczam. Warto trenow ać trzymać poziom... nie łatw a sztuka, ale 

bardzo w ażna... ci Panow ie na zdjęciu przykładow o możliw e, że 

nauczyli się trzymać fason i nie bełkotać mów iąc lub bełkocząc - i to 

wystarcza na aw ans społeczny o poziom w  górę na poziomie 

rynsztoka... czyli sam szczyt, wyżej się nie da, ale to inne zasady - 

poziomów  ewolucyjnych, to w materiałach EDU polecam... jeśli 

komuś potrzeba się ew oluow ać... chodzi o pięcie się na w łasnym 

poziomie egzystencji aż do śmierci w łasnej... to najw ażniejsze w 

życiu każdego osobnika... polecam zacząć od wymowy treningi... 

przykład co można osiągnąć na zdjęciu - te trzy menele - super  

szczyt menelstw a. Nie łatw o takie coś osiągnąć, jak prezentują i 

mają... w arto starać się... aby nie robić przestępstw . Jak coś, można 

pisać, uw ielbiam tresow ać poziomy rynsztokow e... są genialne do 

tresow ania, jak Legia itp. ja uw ielbiam - podobne do tresow ania 

germańców ... można pisać, w yszkolę. Lubię to. I w iem, że w arto... 

można mi zaufać. Emotikon smile  

•  

 

WPROST - Publikow anie nie sw ojego - eutanazja - 24 h sądy i 

wyroki - JUN.09.2015 - Jutro spraw dzę... – 
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WPROST 

22 godz. •  

Julia Pitera: Nie w ierzę, żeby Platforma zatrudniała hejterów . 

 

"Nie w ierzę, żeby Platforma zatrudniała hejterów . To 

nieporozumienie" 

- Nie w ierzę, żeby Platforma zatrudniała hejterów  i myślę, że to jest 

nieporozumienie w ynikające z niezrozumienia definicji. Dla mnie też  

różne... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  
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Wiara to zła rzecz. Nie polecam w ierzyć, broń Boże Św ięty... osoby 

wierzące są niebezpiecznymi kryminalistami. Nie polecam na ziemi i 

w kosmosie być osobą w ierzącą, chroń Boże Św ięty... 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

8 godz. •  

Po fali rządowych dymisji prof. Marek Belka też 

powinien podać się do dymisji? 

 

Gronkiewicz-Waltz sugeruje Belce podanie się 

dymisji? 

Prezydent Warszawy, a zarazem wiceprzewodnicząca 

Platformy Obywatelskiej Hanna Gronkiewicz-Waltz na 

antenie TVN 24 Biznes i Świat skomentowała dymisje 

w... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  
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Nie musi podawać się do dymisji. Będzie zwolniony 

dyscyplinarnie z odebraniem uprawnień zawodowych 

i zapłata odszkodowania za kryminalne działalności 

zgodnie z regulaminami zasadniczymi kryminalnymi 

NBP - czyli około dożywotniego pozbawienia wolności 

jako człowiek z ulicy bez matury - odbiera się 

kryminalistom wszystkie uprawnienia, odbierając 

świadectwo maturalne - klika się w systemie 

administracyjnym 'samo'... wystarczy odklikać 

maturę... jeśli czegoś nie rozumie lub udaje idiotę, to 

delikwentowi likwiduje się świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej, windykuje majątek, odbiera 

dowód osobisty i spokój... teraz formalności szybko 

się realizuje. Odbiera się kliknięciem w systemie 

administracyjnym to, co zasadne zgodnie z 

dokumentami. I wolne... łącznie z rodziną, która znika 

automatycznie po odkliknięciu tatusia - kryminalisty... 

potem sukcesywnie - automatyczny filtr - znikają całe  

rodziny robacze itd. etc. - i porządek... można iść dalej 

z porządkami... Następni... Emotikon smile 

•  

WPROST - Porządki administracyjne - klik - już gotowe 

- następny - READY - JUN.11.2015 – 

 

 

WPROST 

49 min •  
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"Seks, kłamstwa i nagrania audio" - pisze o aferze 

taśmowej i dymisjach w polskim rządzie "Washington 

Post". 

 

"Waitergate". Amerykanie piszą o dymisjach w 

polskim rządzie 

Seks, kłamstwa i nagrania audio - pisze o aferze 

taśmowej i dymisjach w polskim rządzie Washington 

Post. Amerykańscy dziennikarze sugerują, że afera...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

U mnie są jeszcze kasety wideo VHS BASF 180 i 360, 

120-tki HD nawet... dużo mam rożnych, Panasonica...  

mogę pokazać nagrania z 80-tych lat, jak nowe, 

niektóre gorsze, za dużo razy przegrywane... 

przydadzą się? Magnetofonowe też mam, cieńsza 

klisza... ale super jakość... stereo dolby... 

 

... ale nie mogę pokazywać wszystkich, bo to  

prywatne nagrania... niektóre... hmm... teraz ze 

strachu muszę iść szukać... gdzieś zostawiłem, nie u 

siebie, o Boże... żeby nie zginęły, tam były zakazane 

rzeczy. Prywatne... hmm... najwyżej oskarżę, że  

publikują i oglądają moje prywatne rzeczy - za to idzie 

się na dożywocie i psychiatryk nakazowo, bo nie 

można prywatnych oglądać czyichś - grozi to 

więzieniem i traumą psychiczną nieuleczalną 

dożywotnią, więc kto ogląda, ten na pewno trup... no 

to super, to nie szukam, potem pójdę... jak moje 
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taśmy wszystkich zabiją. Ha... śmieszne... to 

poczekam, pójdę po moje taśmy dopiero jak już nikt 

nie będzie dookoła żył... to chyba sprawiedliwa kara 

za podglądactwo nie swoich rzeczy. Tak. Dobrze to 

wymyśliłem... he... Emotikon smile 

•  

MPB Hmmm....Niezla Polszczyzna, Polacy tak nie 

pisza, tak pisza..Poloki.. Emotikon grin  

• 1 • 27 min  

 

MPB Panie Dariuszu..takie obwazanki sa tylko w 

Polsce.. nigdzie poza Polska takowych nie spotkalem.. 

• 24 min  

 

MJ Cóż za słowotok...cóż za nienawiść i frustracja. 

..czyzby trudne dzieciństwo Dariusz Smakulski 

• 22 min  

 

Dariusz Smakulski Każdy Polok swoje Polskie zno... i 

wie, że nie można go oszukiwóć... to nie polskie 

obwarzanki, zagraniczne, wypasione, pewnie to nie są 

obwarzanki, tylko bułki amerykańskie pasione, 

obwarzanki są suche, spieczone, małe, a nie jak bułki 

pękate zagraniczne jakieś. To podróby, pewnie 

amerykańskie dla grubasów z zagranicy... sprowadzili 

do Polski razem z grubasami z zagranicy... to dlatego 

pewnie już produkcja poszła do nas tego badziewia... 

za grubasami... Emotikon smile U siebie już zjedli... 

mam totalną nienawiść do zjadania moich 
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obwarzanków. Jestem sfrustrowany, że nie mogę tym 

grubasom wyrwać z gardeł zanim połknęli, to 

strasznie frustrujące... mogę tylko patrzeć, a oni żrą...  

mam nadzieję, że to nie polskie, niech ich Bozia 

Wszechmocna trzyma za gardła w swojej opiece... 

Emotikon smile Ja mam trudną dorosłość akurat, 

dzieciństwo miałem łatwe i przyjemnie i miłe... ale 

dorosłość to same tragedie, nie mogę patrzeć jak 

zagraniczny grubas żre moje polskie obwarzanki albo 

nie polskie, ale żre na moich oczach i jeszcze grymasi 

parszywiec... gdzie te grubasy jedzą dokładnie? Są 

tam jeszcze? No same tragedie... temu niemieckiemu 

folksdojczowi mniejszemu z włosami bym zabrał przez 

tył głowy, gdyby chciał mi zjeść... Emotikon smile 

 

MP Naszym też nic nie brakuje...... 

• 1 • 9 godz.  

 

Dariusz Smakulski Naszym? Czyli czyim? Polskim 

dzieciom nie brakuje obwarzanków? Możliwe, że tak, 

oby tak było, byłoby to szczęści wielkie, gdyby tak 

było. Daj Bozia, żeby tak było i nigdy się nie zmieniło... 

i imprezy masowe żeby były też dostępne lub 

dowolne imprezy kulturalne i wartościowe dla 

polskich dzieci, i inne wartościowe rzeczy i odżywcze 

też przy okazji... to OK. To cieszyłbym się. Nie 

patrzyłbym na tych grubasów jak na cele do wyrwania 

z gardłem co tam mają obojętne, razem z włosami i 
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twarzami w ramach edukacji pedagogicznej i 

żywieniowej... 

 

Pani mąż ma na imię Janusz i napisał grę Robbo na 

Atari? Czy mi się tylko nazwisko skojarzyło? Emotikon 

smile Starcza Mu na jedzenie? Mógłbym dotować, bo 

lubię mądrych ludzi co znają się na rzeczy, był dobrym 

programistą, pewnie wartościowy człowiek... na 

jedzenie mogę dotować jako podziękowanie za super 

gry w 80 latach na Atari 65XE... miałbym radość 

własną, że mogłem podziękować wartościowej osobie 

za to, co otrzymałem kiedyś jako dziecko i mi się 

podobało. Miałem oryginał... hmm... to może już się 

spłaciłem? Ale nadal korzystam... nie pamiętam, na ile 

była licencja...? 

•  

 

Wprost - Polskie obwarzanki zabierać grubasom -  

 

 

 

 

 

WPROST 

10 godz. •  

Rząd zapowiada zwiększenie płacy minimalnej i 

podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Zauważalny 

jest również wzrost obietnic, które można uznać za 

przedwyborcze. 
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"Płaca minimalna wzrośnie o 100 zł, a kwota wolna od 

podatku..." 

Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, 

zapowiedziała w RMF FM, że płaca minimalna będzie 

zwiększona o 100zł. Dodała też, że rząd rozważa 

podniesienie... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Dla kogo ten wzrost? I z czyich pieniędzy? Bo 

budżetówka akurat musi oddać z okresu 2010-2015 

cały otrzymany majątek od obywateli z powrotem do 

obywateli - zgodnie z dok. urzędowymi - zwrot 

podatków z okresu 2010-2015. To na lata 2015-2020 z 

czego niby, skoro podatki w Polsce są zakazane do 

opłacania od 2010 roku? Kto płaci podatki, idzie na 

listę kryminalistów do windykacji i weryfikacji. 

Wszyscy wiedzą. Kto dostaje i z czyich środków, skoro 

nie ma forsy oprócz u obywateli? Ciekawe, nie znam 

się na tym... minimalne płace? Co to znaczy? Ja płacę 

pracownikom zgodnie z umowami albo mniej, zależy 

jak pracują... minimalne to za pracę minimalną 

zgodnie z umową... co to jest w ogóle minimalna 

płaca? I  kto funduje środki? Mam nadzieje, że nie 

moje?... nie daj Boże... nie polecałbym... 

 

•  

 

WPROST - Płace mininmalne - komu z czyich środków, 

bo nie moich, chroń Boże wszystkich – 
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WPROST 

8 godz. •  

W Polsce ostatnio Stonoga był określany 

"Snowdenem". Rosjanie też mają whistleblowera, jest 

nim Maksim Freidson. 

"Rosyjski Snowden". Freidson opisuje początki Putina 

Edward Snowden ma naśladowcę – Maksim Freidson 

przekazuje sekrety Rosji Stanom Zjednoczonym. 

Opisuje kulisy działalności Putina sprzed 

prezydentury. 

wprost.pl 

 

Jakiś czas temu pisali o czymś odwrotnym, że jakiś 

Rosjanin albo Amerykanin uciekł z USA, żeby prosić o 

azyl dostarczając jakieś materiały amerykańskie Rosji, 

jak u nas Kukliński - zdrajców i szpiegów biegnących 

na gilotynę jest zawsze wszędzie... trzeba ich 

likwidować zanim zaczną bieg. Zawsze strzał i 

falstart... i pochówek... zanim rozpocznie się 

maraton... Kuklińskiego u nas w Polsce powinni 

ustrzelić zanim wpadł na pomysł żeby zacząć 

kombinować jak tu zarobić za granicą... i tak dalej, 

odstrzeliwuje się przed zawsze, a nie po robocie 

kryminalnej. Ja tak robię...  

 

•  
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WPROST 

6 godz. •  

Komentarz "eksperta ds. kryzysowych" prosto z 

Brukseli. 

 

Tusk o dymisjach: Kopacz jest twardym politykiem 

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przed 

szczytem UE-Ameryka Południowa w rozmowie z 

dziennikarzami skomentował dymisje do jakich doszło 

w... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Bardzo dobrze. Aby decyzje twardych pol ityków były 

zasadne i sensowne. Wtedy takich nam trzeba. I  

każdemu. Oczywiste. Na reszcie się nie znam... nie 

wiem kogo zwolnili i za co... ogólnie tylko... 

•  • Edytowany  

 

WPROST - O zdrajcach i szpiegach - odstrzeliwuje się 

przed a nie po robocie, oczywistości – 
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WPROST 

18 godz. •  

Gdyby nie pracownicy z Ukrainy, na polskich wsiach 

nie byłoby komu zbierać plonów. Choć zarabiają mniej 

niż Polacy, pracują po kilkanaście godzin dziennie. 

Saga pól truskawkowych  

Gdyby nie pracownicy z Ukrainy, na polskich wsiach 

nie byłoby komu zbierać plonów. Choć zarabiają mniej 

niż Polacy, pracują po kilkanaście godzin... 

wprost.pl 

 

Lepiej nie tykać tematów Ukrainy... cała Ukraina 

zostanie zlikwidowana ze wszystkimi Ukraińcami, nie 

ważne w jakim miejscu na Ziemi całej... wiem lepiej... 

polecam nie tykać tematów Ukrainy, chroń Boże 

Święty... Amen. Wiem lepiej... DS`. 

JUN.09.2015.PL(EU). 

 

•  

 

WPROST - Nie tykać tematu Ukrainy - eksterminacja 

100 perc. -  zaraza - Amen. -  JUN.09.2015 - 
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WPROST 

1 godz. •  

- To było robione tak, żeby sprawie "ukręcić łeb", a 

nie dojść do jakiś wniosków. I to się udawało 

Platformie Obywatelskiej. Ale w pewnym momencie 

miarka się przebrała i już brak tego wsparcia opinii 

publicznej, brak także pewności urzędników, że ta 

ogromna partia stoi za nimi - tłumaczy Tomasz 

Wróblewski. 

 

Wróblewski: Miarka się przebrała i PO brakuje 

wsparcia opinii publicznej 

Tomasz Wróblewski redaktor naczelny tygodnika 

Wprost w radiowej Jedynce zwrócił uwagę na 

bezsilność Platformy Obywatelskiej. Jak tłumaczył, nie 

udało... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Której opinii publicznej? 16 milionów Polaków lub NIE 

Polaków, którzy poszli krucjatą głosować na swoich 

pobratymców z rasy kaczek. Zrobili krucjatę i  

multimedialny show i zebrali sobie kryminalnie 

finansowo-marketingowo precelkowo tyle, co im było 

potrzeba... nic więcej... siła krucjaty kryminalnych 

finansów typu orange precel i najważniejsze: kaczki... 

one zawsze idą razem po mszy i razem szepczą co 
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robić - taka rasa. I zebrało się kaczek 16 milionów i to 

wystarczyło, a reszta ma swoje sprawy... nawet nie 

wiadomo o czym mowa konkretnie?... Ponad 20 czy 

więcej milionów Polaków nie wie, co się dzieje w 

Polsce i co to za szopka kacza znowu... horror jakiś.  

•  

 

WPROST - Krucjata kaczek - szopki bożo 

narodzeniowe dla Nowej Polski Kaczej - a gdzie reszta 

większa oprócz odpadów -  

 

WPROST 

28 min •  

Rosjanie mogą uratować polski zakład produkcyjny, w 

którym miejsca pracy zagrożone są z powodu decyzji 

MON. Jedyną przeszkodą są sankcje. 

Polska nie kupiła śmigłowców od PZL Świdnik. Zrobili 

to... Rosjanie 

The Moscow Times poinformował, że rosyjski Rosnieft 

podpisał umowę z firmą AugustaWestland na 

dostawę 160 śmigłowców. Wartość kontraktu to 3,3 

mld... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Super... handel jest ważny i potrzebny, żeby żyć i 

przetrwać... aby zaspokajał potrzeby obu stron 

transakcji. Super. Popieram. Też coś dzisiaj sprzedam i 

kupię... zgodnie ze swoimi i czyimiś potrzebami. Albo 

wymiennie (bezgotówkowo), aby mieć to, czego 
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potrzeba w zamian za to, czego potrzeba innemu... 

lubię handel. Można żyć. Kto nie handluje ten 

kryminalista pewnie albo inwalida na rencie... można 

by outsorcing dorzucić w umowie na kilka lat i 

dostawy części w razie zapotrzebowania i serwis - z 

ładunkiem gratisowym w ładowni zgodnie z potrzebą 

wojska aktualną (bonus). Tona jabłek na przykład 

gratis w rozliczeniu, żeby wszyscy szczęśliwi byli i 

zadowoleni z transakcji. Emotikon smile 

 

•  

 

 

 

 

Gazeta.pl 

Wczoraj o 11:26 • Edytowany •  

Kukiz pochwalił się całą listą takich postulatów... 

 

Kukiz ma plan, co zrobić z mediami. Zakazywać i karać  

Paweł Kukiz przedstawił jeden z punktów swojego 

'programu naprawy państwa'. Fragment dotyczy 

mediów i mówi o tym, co 'powinno się' z nimi zrobić.  

wiadomosci.gazeta.pl 

 

Akurat nie wiem, co opowiada Pan Tomasz Lis, a 

współpraca z mediami zagranicznymi jest absolutnie 

jak najbardziej i priorytetowo wskazana i powinna być 

nakazana nawet w jakimś zakresie (weryfikacyjnym i 
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administracyjnym) dla celów wiarygodności i  

rzetelności informacji, żeby nie oszukiwano 'u siebie 

na podwórku' i skazywano za cokolwiek w zależności 

kto lubi kogo, a za co to bez znaczenia, itp. etc. więc 

to znowu debilizmy. Ten Pan został menelem w latach 

90-tych i tak mu zostało. Kretyn. Sprawdzić mu IQ 

urzędowo, żeby wiedzieć, czy ma rozum i czy nie jest 

niebezpieczny. Nakazowo sądownie. Dla sprawdzenia 

tylko... 'formalka' i spokój... a za rozpowszechnianie 

nieprawdy powinny być zwyczajne kary określone w 

ustawach, w szczególności o mediach, są to zawsze 

wieloletnie więzienia za przestępstwa kryminalne - 

celowe informowanie o fałszywych zdarzeniach lub 

czymkolwiek, a dodatkowe lata odsiadki za 

tłumaczenie 'zasadności oszukiwania' - bez względu 

na tłumaczenia w kwestii merytorycznej weryfikacji 

tłumaczeń - jedynie można wykorzystać do 

skazywania kolejnych na podstawie tłumaczeń. 

Tłumaczeń nie uznaje się, to oczywiste, chyba, że do 

zatwierdzenia wyroku i skazania następnych, 

oczywiste. Super. jestem za skazaniem wszystkich 

kłamców. Amen. Dopilnuję. Można mi ufać. Emotikon 

smile [DS`].JUN.10.2015.  

 

•  

 

WPROST 

22 min •  
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- Gdybyśmy go nie zatrzymali, w nocy mogło dojść do 

publikacji kolejnych materiałów - powiedział rzecznik 

prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie 

Przemysław Nowak. 

Jakie dokumenty i informacje może jeszcze posiadać 

Zbigniew Stonoga? 

 

Strona Stonogi zablokowana. Dom i firmy przeszukane  

Na swoim profilu na Facebooku Zbigniew Stonoga 

napisał, że trwają przeszukania we wszystkich 

oddziałach jego firmy. - Chcemy ustalić, od kogo 

Zbigniew... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Super. Zgodnie z wczorajszym komentarzem do 

stonóg... sprawdzę za 6 miesięcy, czy wszystko i  

wszyscy bezpieczni i tresowani jak należy. Tak trzymać 

i uważać. DS`. Fajnie. Lubię szybką formalną robotę...  

 

•  

 

KM A to co wydano na utrzymywanie pasożytniczej 

mafii watykańskiej? 

• 1 • 4 min 

Dariusz Smakulski Też będzie zwrócone, pod 

warunkiem, że wyjdzie z dokumentów, że nie było 

umów kryminalnych, z których wynika, że nie można 

zwrócić 'zgodnie z umową'... ale skoro umowy są 

kryminalne z innych paragrafów, czyli np. ograbianie 
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państwa polskiego 'co łaska' do cna i doszczętnie 

'zgodnie z umową', to będzie zwrócone wraz z 

odszkodowaniem... nie trzeba się martwić, pieniądze 

nie zginą. Będzie 10-krotność zwrotów przy 

transakcjach kryminalnych i wszystkie środki realne 

wrócą na swoje miejsca. Nie ma obawy. Starczy na 

wieczne życie ziemskie w raju na Ziemi dla aktualnych 

i przyszłych pokoleń bez żebrania do śmierci pod 

kościołem... wkrótce windykacja Opus Dei i banków 

kościelnych, wszyscy będą żyli, którzy dotrwają...  

życzę przetrwania wszystkim, którzy żyją... potem już 

będzie odpoczynek i raj na Ziemi... warto przetrwać 

do emerytury, w dowolnym wieku ktokolwiek akurat 

jest... polecam dbać o zdrowie własne wszystkim, 

którzy chcą żyć szczęśliwie... już niedługo będzie za co 

żyć... Emotikon smile Warto poczekać żywym na życie 

wieczne... 

•  

 

WPROST - Handel jest dobry, kto nie handluje ten 

kryminalista albo inwalida - same tragedie z 

inwalidami i zagłada - 
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WPROST 

26 min •  

Polskie dzieci należą do najszybciej tyjących w 

Europie. Brak ruchu i nadmiar kalorii to jak na ironię 

wciąż efekt nadopiekuńczości: „Niech korzysta z 

dobrodziejstw, których ja nie zaznałem”. 

 

Jest grubo 

Polskie dzieci należą do najszybciej tyjących w 

Europie. Brak ruchu i nadmiar kalorii to jak na ironię 

wciąż efekt nadopiekuńczości: „Niech... 

wprost.pl 

 

Te dzieci na zdjęciu nie wyglądają na polskie, raczej 

angielskie, albo amerykańskie... to nie Polacy. Widać 

po twarzach... absolutnie to nie Polacy. Polacy tak nie 

wyglądają... to typowe amerykańskie lub angielskie, 

albo ew. niemieckie grubasy... jak widać na zdjęciu. To 

nie polskie twarze i zachowanie, Polacy nie są 

kretynami... a ci wyglądają jak amerykańskie dzieci z 

McDonaldów i gier wideo - leniwe narzekające 

marudzące kapryśne gówniarze do eutanazji... widać 

przecież... Czemu kłamią w gazetach i to prosto w 

twarz ludziom? Co mówić Polakom... Polaka nie da się 
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oszukać, innych tak... Polak nie jest kretynem, co 

mówić debilnym grubasem jak na zdjęciu. Strasznie 

wkurzające się takie bachory... powinno się 

likwidować, zanim zeżrą wszystko dookoła... są 

niebezpieczne i debilne doszczętnie... widać po 

mordach. Emotikon smile jak amerykańskie, alb 

angielskie niedorozwoje. Typowe jak wzór. Emotikon 

smile 

• 2 • 2 min • Edytowany  

 

Po blond jasnych włosach można przypuszczać, że  

śmierdzące niemieckie rasy jakieś - na pewno będą 

pederastami grubymi i tępymi umysłowo i smrodzić 

gdzie się da i łazić bez celu jak odchody mądrząc się 

jak kretyni... zakładam się, że tak, jak napisałem i nie 

inaczej. Amen. Z poważaniem. Tak właśnie. Nie 

inaczej. Ich rodzice muszą być też tępymi osobami z 

gotówką... 

•  

 

SN A kim Pan jest ?! Do eutanazji ?! Jakiś " nowy bóg" 

z pana?! 

• 1 • 34 min  

 

KMT Jak nie polskie jak obważanki jedzą. Gratuluję 

idiotyzmu Dariusz Smakulski 

• 1 • 15 min  
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Dariusz Smakulski Napisałem przecież, że trzeba 

dokonać czym prędzej eutanazji, zanim zeżrą 

wszystko i wszystkich dookoła, już do Polski doszli... 

skoro żrą nasze polskie obwarzanki, no to przesada... 

gdzie oni to jedzą? Nie wolno im dawać, niech idą do 

McDonalda... obwarzanki są nasze... mówiłem, że 

zeżrą wszystko... żeby nie było za późno! Same 

tragedie, jak grubasy przylezą... ma Pani rację, żrą 

nasze obwarzanki, ale grubsze jakieś, może to NIE 

nasze? Nasze nie są takie grube, cieńsze i bardziej 

wypieczone na suche suchary są... te są amerykańskie 

pewnie... to niech zeżrą, szybciej pękną i spokój... 

Emotikon smile A nasze zostaną dla nas, dla 

Polaków... idiotyzmu to nie ma co gratulować... te  

dzieci nie mają lekko... nie można poza tym 

gratulować upośledzeń, a jak Pani by była idiota, to by 

Pani się cieszyła, gdyby Pani gratulowano? Może są 

idiotami, bo tak wyglądają, ale nie trzeba gratulować, 

to nie ładnie... może się odwrócić, takie klątwy są 

bardzo złe ze złych intencji. Te grubasy pójdą do 

szkoły i nie będą idiotami, a Pani zostanie i co wtedy? 

Emotikon smile Lepiej tak nie życzyć ani gratulować. 

Wiem lepiej... klątwy i życzenia są samobójcze z 

reguły... A co do nowej boskości, to nie, broń Boże 

Święty... nie jestem nowy, chroń Boże Świat i Polskę… 

i wszechświat cały. Jestem ten sam zawsze... Ja. 

Emotikon smile. Dziękować Bogu, mi czyli... Emotikon 

smile 

•  
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... albo mi chili, a innym bułeczki, ja wolę chili, dla 

mnie i bułeczka... 

•  

 

 

WPROST - grube kretyńskie dzieci marudzące 

niebezpieczne - amerykańskie lub angielsko 

niemieckie, ale nie Polskie przecież, oczywiste – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
·  

WPROST 

3 godz. •  

To fenomen. Młodzi głosują na PiS. Głów nie z pow odu PO, która 

mów i im, że osiągnęliśmy już raj. Ich ambicja i dośw iadczenie 

odrzucają tę narrację.  
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Dlaczego głosow ali na Dudę. "Do młodych wyszedł Gajowy i 

pow iedział, że jest fajnie"  

To fenomen. Młodzi głosują na PiS. Głów nie z pow odu PO, która 

mów i im, że osiągnęliśmy już raj. Ich ambicja i dośw iadczenie 

odrzucają tę narrację.  

wprost.pl 

 

Wszyscy ci młodzi (przede w szystkim w  w ieku od 20 do 25 roku 

życia) zostaną poddani eutanazji wyrokiem Sądu RP. I nie ma 

zmiłow ania ani odw rotu. 100% tych młodych umrze zanim os iągnie 

wiek 25 lat. Wiem lepiej. Zaśw iadczam w łasnoręcznym podpisem z  

pow ażaniem, DS`. JUN.11.2015. Wiem, dlatego zaśw iadczam.  

 

•  

 

WPROST - Eksterminacje robactw a w Polsce - PG II 1 Ko 80-11 -  

100perc done - AmenDS`. - As w as said 5 years later or ago…  -  

 

 

 

 

 

WPROST 

13 godz. •  

Według now ego sondażu Millw ard Brow n, jeżeli wybory 

parlamentarne odbyw ałyby się w najbliższą niedzielę, wygrałoby 
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Praw o i Spraw iedliw ość. Głos oddałoby na tę partię 30 proc. 

ankietow anych. 

 

Sondaż po dymisjach: Pięć partii w  Sejmie, wygrywa PiS  

Według now ego sondażu Millw ard Brown na zlecenie Faktów TVN i 

TVN24, jeżeli wybory parlamentarne odbyw ałyby się w  najbliższą 

niedzielę, w ygrałoby Praw o... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Milw ard Brow n kojarzy mi się z w indykacyjnymi ankietami typu 

f inancial-marketing 100% kryminalne ankiety typu f inansow o-

marketingow ego do celów  windykacyjnych. Od dw óch, czy trzech lat 

wysyłają mi ankiety do wypełnienia i pytają dokładnie i doszczętnie 

o cały majątek w każdej ankiecie, nic oprócz pieniędzy nie ma na 

celu w  tych ankietach. Lubię je w ypełniać. Fajne są. Doszczętnie 

analizują majątek respondentów  a potem nie w iem, gdzie to 

wysyłają... ale są doszczętnie w indykacyjni do smrodu naw et. 100% 

wypytają a potem już nie ma o co pytać, najw yżej spraw dzać, czy 

odpow iedzi się pokryw ają w  następnych ankietach... lubię to sobie 

wypełniać. Przynajmniej w iem, że nic się u mnie nie zmienia lub 

popraw ia... taki auto-test na moją sytuację życiow o-gospodarczą. 

Fajne to. Czyli PiS to kryminał i zostali eksterminow ani w  Polsce tak, 

jak f irmy f inansow o marketingow e. Czyli Lubię to. Super. Emotikon 

smile To Ibis robił? Bo do mnie ślą z Ibisa Milw ard Brown - super 

debilne ankiety, ale przynajmniej mają pełen zestaw  informacji 

istotnych f inansow ych. Naw et płacą za ilość w ypełnionych ankiet. 

Przydają się te drobne kw oty, opłacam sobie ZUS od razu i opłaty  

bankow e automatyczne. Emotikon smile  

 

•  

 

WPROST - anKIETY mILWA RD bORWON - super ankiety  

windykacyjne - naw et płacą - JUN.12.2015 -  
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WPROST 

3 godz. •  

"EC-725 Caracal nie jest śmigłowcem, którego potrzebow ała polska 

armia"  

"EC-725 Caracal nie jest śmigłowcem, którego potrzebow ała polska 

armia"  

EC-725 Caracal nie jest śmigłowcem, którego potrzebow ała polska 

armia – tw ierdzi dr Łukasz Kister, ekspert ds. bezpieczeństw a 

Collegium Civitas....  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  
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Wojsku nie przeszkadza się teoriami i f ilozofiami, w ojsko zaw sze 

wie lepiej, czego potrzebuje w  sytuacji i w  chw ili zapotrzebow ania 

oraz planując na przyszłość... jak każdy potrzebujący określający 

sw oje potrzeby zgodnie z w ymaganiami zgodnymi z potrzebami 

określonymi zanalizow anymi przed dokonaniem transakcji i złożenia 

zamów ienia. Jak można by kupow ać coś, co byłoby niepotrzebne? 

Trzeba by być albo samobójcą, zdrajcą - działającym przeciw ko 

sobie lub tym, dla których pracuje, lub kretyn. Nie trzeba 

przeszkadzać potrzebującym w  określaniu ich potrzeb przez nich 

samych, to byłby kretynizm. Oczyw istości... 

 

•  

 

WPROST - Zapotrzebow anie i określanie wymagań oraz  

zamów ienia konkretnych rozw iązań - teerie i praktyka –  

 

 

 

 

WPROST 

2 godz. •  

Pójdziecie głosow ać 6 września? 

 

Sondaż ws. referendum: 60 proc. Polaków  za JOW-ami 

Jak w ynika z sondażu TNS Polska dla Wiadomości TVP1, 60 proc. 

badanych zagłosow ałoby za now ą ordynacją w yborczą w 

referendum zaplanow anym na 6 w rześnia.... 
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wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

To nie kw estia referendum, tylko matematyków . Musi być 

sensow nie logicznie matematycznie. Co to może obchodzić  

obyw atela? Oby tylko głosow ania nie były robione w  lokalach dalej, 

niż pieszo 5 min. od w yjścia z domu. A reszta to kogo może 

obchodzić? Pew nie polityków tylko... za pieniądze obyw ateli... lepiej 

po drodze kupić sobie gofry i piw o i kiełbasę, niż płacić za 

referendum... głodnym nie ma co iść do wyborów... bez sensu... 

proszę nie w ydaw ać moich pieniędzy na referenda. Zapytać 

matematyka i zapłacić 10 zł. za wyniki referendum.  

 

•  

 

 

WPROST - Referendum - nie za moje pieniądze, w olę na gofra... - i 

piw o –  

 

 

 

WPROST 

16 godz. •  

Sebastian Kaleta dla "Wprost": Program Praca dla Młodych ma 

drugie – kontrow ersyjne – dno. Według projektu środki mają trafiać 

do starostów , którzy mieliby zaw ierać umow ę o dofinansow anie z 

konkretnymi pracodaw cami. Starostow ie będą mogli decydow ać, kto 

otrzyma dofinansow anie – dow olnie, dyskrecjonalnie, a ich działania 

nie będą podlegać kontroli.  
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Kaleta dla "Wprost": Miliardy na puste zasiłki  

Politycy licytują się w łaśnie na diagnozow anie problemów  młodego 

pokolenia. Nasze niezadow olenie w płynęło na pierw sze tegoroczne 

wybory i partie szukają...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Byłoby to kontynuow anie układów  znajomościowych jak 

dotychczas... same tragedie i zagłady... trzeba by podejmow ać 

pracę w  zakładach w skazanych, mimo niechęci pracow ników  do 

zakładów  wskazywanych, w ięc potem skarżono by pracow ników , że 

odmaw iają podjęcia pracy i nie dostaliby zasiłku ani pracy i w 

efekcie znajomi z kręgów  znajomych bogaci i uśmiechnięci, a 

'reszta i tak nie chciała pracow ać, umarli chyba... nie ma ich...' -  

Ciekaw e, gdzie są pochow ani?... i za co? ' - Nie mieli ochoty  

pracow ać, a wciskano im pracę na s iłę, od ręki, a nie chcieli...' -  

Straszne... a potem narzekają, że pracy nie ma... - Same tragedie... 

a do tego koszta. Trzeba by zw indykow ać pracowników 

potencjalnych za odmaw ianie podjęcia pracy, albo chociaż ostatnią 

pensję 'na pukład', żeby nie szli do innej pracy, nie daj Boże... lepiej, 

żeby szli do sądu lub błąkali się pytając 'gdzie moja pensja!'...  same 

tragedie... - Niech Pan / Pani nie pyta o w ynagrodzenie, niech Pan/ 

Pani w eźmie się za robotę i szuka pracy. Po co Panu / Pani pensja? 

Za robotę... jeszcze narzekają. Rzeczyw iście... same tragedie... 

Emotikon smile 

 

  • Edytow any 

 

WPROST - pensja na pukład i praca w  kręgach albo bezdomy i 

zgon –  
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WPROST 

18 godz. •  

Najnow szy numer tygodnika "Wprost" już dostępny w formie e-

wydania. Zapraszamy do skorzystania z naszego now ego systemu 

e-wydań, który pozw ala zarówno na czytanie naszego tygodnika na 

komputerze jak i urządzeniach mobilnych po pobraniu odpow iedniej 

aplikacji.  

Czytaj Wprost! 
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Z przyjemnością informujemy, że Państw o jako pierwsi mogą 

skorzystać z naszego now ego systemu e-w ydań, który pozwala 

zarów no na czytanie naszego tygodnika na komputerze jak i 

urządzeniach moblilnych po pobraniu...  

czytaj.w prost.pl 

 

Przeglądam w łaśnie to elektroniczne w ydanie, fajne, proste takie, 

czytelne, super... działa, to wystarcza. Lubię to... nie w iem, ile to ma 

stron i gdzie jest spis treści kontekstowy jakiś, żeby po artykułach 

klikać albo stronach chociaż. Po kolei tylko można klikać? W PDF-

ach jest z boku menu kontekstow e i w iem, gdzie klikam i po co i 

strony mam. Tu nie w iem gdzie szukać. Poszukam, dopiero 

poznaję. Fajne.  

 

•  

 

WPROST - Multimedialne Wprot - Czytaj - fajne, gdzie są 

multimedia i spis treśc i - działa, lubię to –  

 

 

 

WPROST 

4 godz. •  

Afera taśmow a pokazała cynizm polity ków  w  podejściu do spraw 

państw owych - twierdzi Tomasz Siemoniak, w icepremier i minister  

obrony narodow ej. Dodaje, że w iele niezałatw ionych problemów 

obecny rząd odziedziczył po Donaldzie Tusku.  

Siemoniak: Ośmiorniczki nie były najgorsze 
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Afera taśmow a pokazała cynizm polity ków  w  podejściu do spraw 

państw owych - twierdzi Tomasz Siemoniak, w icepremier i minister  

obrony narodow ej. Dodaje,...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Nie trzeba się martw ić... wszyscy, którzy zaw inili do końca sierpnia 

znikną w  formie, która pozostaje po w yrokach śmierci. Nie zna tych 

procedur, ale już muszą być realizow ane. Dobrze, że są od tego 

inne służby upraw nione, nie znam się na wykonyw aniu wyroków 

śmierci w  sposób urzędow o określony. Mógłbym najwyżej zgodnie z  

własnymi procedurami i umiejętnościami, ale mogłoby to być 

niezgodne z administracyjnymi. Wolę pozostaw ić szkolonym z  

upraw nieniami... chyba, że będzie trzeba, to tak. Od tego jestem, 

więc lubię to. Aby porządek był... za 7 dni pierw sze egzekucje w 

Polsce.... fajnie, że można pracow ać w  Polsce na praw ie 

europejskim w kw estiach kryminalnych... oskarżać w sposób 

'polityczny' nie trzeba - nie wskazane... to bez sensu by było... ja 

wykonuję tylko zgodnie z udokumentow anymi zarzutami i 

zw eryfikow anymi. Takie gadki to o debilizmie św iadczą. Co to za 

Siemioniuk. Też jest na liście skazanych?... spraw dzę potem. Dużo 

się nazbierało w  sygnaturze PG II 1 Ko 80/11. Po listach sporo 

wyjdzie... trzeba po kolei i precyzyjnie... nikogo nie można ominąć...  

•  

WPROST - Egzekucje proceduralne - nie gadkami - to św iadczy o 

debliźmie - f ilozoofie polityczne - historia kretynizmu - załącznik PG 

II 1 Ko80-11 - JUN.16.2015 – 

 

WPROST 

2 godz. •  

Gen. Kiszczak może zostać zdegradow any. Czy to ma jakikolw iek 

sens po tylu latach? 

Gen. Kiszczak zostanie zdegradow any? Istnieje podstaw a prawna 
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Jak donos i portal niezalezna.pl, Porozumienie Organizacji 

Kombatanckich i Niepodległościowych z Krakow a skierow ało do 

prezydenta Bronisław a... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Trzeba by udow odnić i pokazać, że nie likw idow ano kryminalistów , 

łotrzyków , złodziejaszków  i drobnych przestępców  oraz przestępców 

dow olnego rodzaju i każdego w raz z kryminalnymi rodzinami 

robaczymi, jak zaraza i epidemia, tylko realizow ano czynności, które 

mogłyby być uznane za przestępstwa, ale nie da się pokazać, że 

robiono przestępstw a, kiedy łapano i likw idow ano przestępców. Przy 

łapaniu przestępców , ich łapanie i katow anie i egzekucje mogą 

wydawać się przestępstwami, ale są to procedury administracyjne i 

nie ma znaczenia, jak to wygląda - liczy się edukacja i zgon 

przestępcy. To oczyw iste. Proszę spojrzeć na amerykańskie 

więzienia FBI. Tam potrafią edukow ać kryminalistów . Stosuję 

dokładnie 100% tę samą metodę... nie jest łatw o z zatw ardziałymi 

grzechu - ich edukacja może w yglądać dla postronnych strasznie 

lub odrażająco, ale tak trzeba. Aż do końca. Dziękow ać Bogu i 

dopomóż Bóg - aż do końca. Edukacja i porządek są najw ażniejsze, 

żeby ludzie mogli żyć... oczywistości... czy ten Pan popełniał 

św iadomie jakieś przestępstw a w ojskow e? Bo akurat degradac ja 

zw iązana jest z przestępstw ami ciężkimi, a nie wykroczeniami - w 

obszarach wojskow ych kompetencji, a nie innych... musiałby być 

przestępcą działającym przeciw ko narodow i polskiemu w  okresie 

pełnienie służby na stanow isku wojskow ym lub ciężkie przew inienia 

kryminalne po zakończeniu służby (na emeryturze). To musi być 

pokazane w  dokumentach, to oczyw iste. I są takie na tego Pana?... 

musiałbym zerknąć, żeby w iedzieć. Nie łatw o zdegradow ać osobę, 

która osiągnęła, co osiągnęła... trzeba by pokazać, że jest 

doszczętnym kryminalistą... w tedy ew . by się dało... jako kara, to też  

oczywiste. Ale to muszą być obszary wojskow e, nie cyw ilne. 

 

 

WPROST - Edukacja i egzekucje - zgodnie z procedurami -  

oczywistości - Amen. –  
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WPROST 

18 godz. •  

Amerykański sprzęt w  Polsce. Sądzicie, że takie rozw iązanie 

zw iększyłoby nasze bezpieczeństw o? 
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MON potw ierdziło informacje "NYT". Warszaw a gotow a na przyjęcie 

sprzętu, czas na decyzję Amerykanów  

Komandor Janusz Walczak z centrum operacyjnego Ministerstw a 

Obrony Narodow ej w rozmow ie z TVP Info potw ierdził, że resort 

czeka na decyzję... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Kolory jak z Pustynnej Burzy... po Błędowskiej będą ćw iczenia w 

Polsce? Pomarańczowy piasek taki... niezłe maskow anie... można 

by ciapki porobić sprayem, byłoby do terenów  leśnych 

przeznaczone, albo na niebiesko - na morza i oceany... super. Fajny  

ten czołg... ciekaw e, jak działa...  

•  

 

WPROST - Czołgi do terenów przeznaczonych - zależoność 

kolorow a –  

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

21 min •  
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Śmierć praw ie 100 osób, 10 tys. internow anych. Kara: 2 lata 

więzienia w  zaw ieszeniu. 

Gen. Kiszczak praw omocnie skazany za stan w ojenny 

Sąd Apelacyjny w  Warszaw ie zdecydował o praw omocnym 

skazaniu 89-letniego gen. Czesław a Kiszczaka na dw a lata 

więzienia w  zaw ieszeniu ws. wprow adzenia...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Trzeba dokończyć ciężka pracę zaczętą w stanie w ojennym. 

Kończę podsumow ania i rejestry administracyjne. Nie pozostanie na 

Ziemi i w  Polsce ani jeden, kto pow inien być zlikw idow any w  okresie 

stanu w ojennego i od 1944 licząc... pełne rejestry od 1944 

wystarczają na zrobien ie porządku dziś. Do końca czerw ca i 

sierpnia tego roku (2015) dokańczam w łaśnie porządek od 1944 

roku. Doszczętnie, żeby już nie smrodzono i nie robiono 

zobrzydzenia spraw ami z 1944 roku... nie ostanie się ani jeden od 

1944 roku, którego nie pow inno być. Oficjalne podsumow ania 

egzekucji będą dostępne oficjalnie publicznie na stronach 

Prokuratury Generalnej w Warszaw ie... równo po sprawach PG II 1 

Ko 80/11 - można mi ufać. Nie ostanie się ani jedna osoba od 1944 

roku. Od tego tu jestem. Można spać spokojnie. Zaręczam. 

Gw arancja f irmow a. Z pow ażaniem, DS`. Zawsze dokańczam pracę 

do końca. Chodzi o referencje i pośw iadczenie rzetelności f irmy. Nie 

mogę zaw ieść moich Klientów  i zachw iać opinii na temat mojej 

f irmy... stąd 100% muszę daw ać gw arancję zawsze 100% aż do 

końca. Amen. Można spać spokojnie. Jak w yżej. Amen. I polecam 

się do kolejnych porządków . To priorytet w  mojej f irmie. Robienie 

porządków . Jestem Bibliotekarzem. Emotikon smile  

•  • Edytow any 

WPROST - Certyfikat rzetelności 100 perc - najw azniejsze referncje 

obiektyw nie w eryfikow alne - liczą się fakty i dobra roobota - Amen. –  

 

WPROST 
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11 min •  

Czy obecni ministrow ie zdążą z nich skorzystać? 

Rząd kupi ponad 100 aut dla urzędników  

Centrum Usług Wspólnych opublikow ało ogłoszenie o przetargu na 

116 aut na potrzeby państw owych urzędów . 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Może to przygotow anie gabinetu z wyposażeniem i uposażeniem 

dla przyszłych urzędników , którzy przyjdą?... Pełna obsada now ych 

stanow isk now ymi urzędnikami z w ypasionym zapleczem gotowym,  

'po starej ekipie'? O co tu chodzi? Kogo stać na tyle samochodów ? 

Czy robotę zrobiono od 2010 roku? Ja nadal czekam z procedurami 

administracyjnymi od 2010 roku... trzeba czekać... pieszo bym już  

przeszedł Ziemię kilka razy od bieguna do bieguna i po rów n iku i w 

dow olne miejsce podróży wracając dziś w czerwcu 2015 i pytając 

'już zrobiono w nioski z 2010 roku'? - .. . teraz są w akacje... -  

Poczekam do sierpnia i w e w rześniu złoże znow u te same (z 2010). 

Może trzeba czekać. Dziw ne te procedury w Polsce... trzeba 

czekać, to czekam... mus. Dobrze, że stać kogoś na samochody. To 

za moje pieniądze? Zabraniam... najpierw w nioski z 2010... 

zabraniam w ydatków  jakichkolw iek. Amen.  

 

 

WPROST - Wydatki zabronione - nie z moich pieniędzy - najpierw 

robota od 2010 roku do dziś - czekam. DS`. - JUN.17.2015 –  
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WPROST 

17 godz. •  

Niesiołowski: Duda bez w iększości w Sejmie może tylko w ydawać 

orędzia.  

 

Niesiołowski: Duda bez w iększości w Sejmie może tylko w ydawać 

orędzia 

– Pan Duda jest PiS-ow skim prezydentem i oczyw iście niczego 

dobrego się nie spodziew ał - pow iedział w  programie 

„INFOrozmow a” W TVP...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Duda z w iększością w sejmie rów nież może wydaw ać tylko orędzia, 

jak każda kaczka. Dokładnie 100% rasy kaczek (PiS i Solidarność) 

klasyfikow anych do jednej rasy osobników  zgodnie z praw idłow ą 

obserw acją i klasyfikacją tak jak w idać (musi być klasyfikacja 

zgodna naukow o - bez pomyłek - wg realnych osobników 

rozpoznaw anych praw idłow o prawdziw ie) - może wydaw ać tylko 

orędzia, a oprócz tego tylko głupoty... taka rasa, jak w  Akademii 

Pana Kleksa - jest to jedyne praw idłow e przyporządkow anie tej rasy 

wg i zgodnie z opisem osobnika 'kaczka'. Przykład z Pana Kleksa w 

piosence jest idealny. Dokładnie taka rasa. Oprócz 100% głupot i 

debilizmów  doszczętnie kretyńskich, nie są obiektyw nie realnie 

faktycznie zrobić absolutnie czegokolw iek ani promil i w  ogóle (czyli 

absolutnie 100%), co mogłoby nie być kretynizmem. Taka rasa. 

100% na opak od rozumności. I orędzia, czyli odezw y, mow y, 

krucjaty i demagogie - tak się generalnie określa gadanie typu 

kaczego, 'aby gadać pięknie i podniośle i poruszać tłumy i masy 

kaczek jednym chórem kaczym Tak Tak, Tak, Tak, Idzienyyyyyyyy! 

Napszut!' - i szli kaczego - od zarania dziejów . Rasa jednoznacznie 

opisana i każdego typu kaczego da się od razu praw idłow o 

zaklasyfikow ać i taki osobnik nie zmienia się... stąd rasa wyznacza 

działania. U kaczek jest 100% debilizm i szkody., Kaczki to 

szkodniki zgodnie z naturą. I nie ma szans potencjalnych, żeby to 

zmienić. 100% tylko szkody. Jeśli ktokolw iek znajdzie jeden 
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przykład, że osobnik typu kaczka nie zrobiła szkód, a coś  

pożytecznego, to bardzo prosiłbym o podanie mi, staram s ię 

jednoznacznie naukow o określić w  pełni tę upośledzoną rasę 

szkodniczą. Jeśli ktokolw iek na Ziemi dysponuje jednym faktem 

realnym, że osobnik typu 'kaczka' zrobiła coś samodzielnie, nie 

papugując i nie psując papugując - dobrze, to miałbym pierw szy 

element do pracy naukow ej jako przykład, że 'kaczce coś się udało 

przypadkiem' - czyli chciała coś innego, a wyszło inne, w  sumie 

dobre, ale nie to chciała, ale przynajmniej nie zepsuła... chodzi o 

tego typu przykłady, jeśli ktoś zna chociaż jeden. Byłbym w dzięczny. 

Naw et zapłacę za przykłady, bo szukam na sztuki. Z opisu rasy 

wynika im, że nie zdarza się. Chodzi o pracę naukow ą z psychologii 

/ psychoterapii / psychiatrii - o rasie kaczek. Muszę mieć  

szczegółow ą klasyfikację i pełną, żeby zająć się uzupełnianiem 

innych ras osobniczych. Czy ktoś zna faktyczne zdarzenia, żeby 

kaczce coś się udało zgodnie z tym, co zamierzała? Coś, co byłoby 

poza przykładem śpiew anym w  Akademii Pana Kleksa 'Kaczka. 1 

przykład chociaż, żebym mógł od czegoś zacząć. prośba oficjalna i 

formalna. Zapłacę za jeden przykład, który ktokolw iek ma lub 

dysponuje. (?) Można pisać na facebook albo na f irmowy... DS`.  

 

•  

 

WPROST - Rasa kaczek - praca naukow a - czy kaczka potrafi 

zrobić dobre zamierzając –  
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WPROST 

17 godz. •  

Jest nowym wcieleniem Andrzeja Leppera, frustratem w alczącym z 

klasą polityczną czy cynicznym graczem, który w szelkimi sposobami 

chce w ejść do polityki?  

 

Wszystkie oblicza Stonogi. W internecie cham, w głębi duszy 

delikatny człow iek 

Jest nowym wcieleniem Andrzeja Leppera, frustratem w alczącym z 

klasą polityczną czy cynicznym graczem, który w szelkimi sposobami 

chce w ejść do... 

wprost.pl 

 

Objaw  bycia 'chamem, a w  głębi duszy delikatny pedzio' - to typowy 

objaw  bycia niedorozw iniętym umysłow o pederastą z klasy 

marginesow ej. Przykładow o legia Warszaw a, osoby z marginesu 

społecznego, ze środow isk wiejskich nieedukow anych, klasa 

społeczna nieedukow ana, niedorozw inięta umysłow o i 

niebezpieczna dla siebie i dla otoczenia - margines i rynsztok 

społeczny. Osoby z takich klas, grup lub kręgów  znajomych naw et, 

prezentujące takie objaw y poprzez zachowanie lub wypow iedzi, 

sposób życia, itp. etc. - są takie w łaśnie. U mężczyzn objaw ia się 

chodzeniem na siłow nię, posiadaniem 'zasad', używ aniem 

słow nictw a i wyrażeń typu rynsztokow ego (marginesow ego), 

f ilozofowaniem i odezw ami, oraz w alką w imię honoru i w artości 

marginesowych określających grupę klasyfikow aną jednoznacznie. 

Można zrobić sobie 'Test na rynsztokow ca' i samo się klasyfikuje. 

Faceci z tych grup marginesowych są jak pedałki albo dziewczynki, 

klną jak rynsztok i celem ich życia jest stać się 'na poziomie'...  

pisałem w  jakimś komentarzu do stonóg... o w yrabianiu w  życiu 

marginesowca ciężką pracą codzienną poziomu menelstw a coraz 

wyższego, a Ci trzej prezentow anie wcześniej na zdjęciu są 

przykładem sukcesu w  grupie rynsztokow ej, jaki można teoretycznie 

odnieść, czyli kasa, fason i dobra mina 'ja tu rządzę, w szyscy 

wiedzą' - Szacunek... (trzeba się kłaniać i szanow ać, opow iadać i 
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mów ić wszystkim, że 'ten Pan jest szanow any'. Taka klasa 

społeczna. Nie w olno im dodaw ać. To dla nich w ażne... w ódki też, 

bo od razu płaczą i popełniają samobójstw a grupow e 'w imię honoru 

lub grupy, lub obojętne, aby w  imię - bez znaczenia, może być w 

imię odpadów , obojętne'... muszą sami. I nie można się śmiać, od 

raz płaczą... i chcą popełniać samobójstw a. Starają się, to w ażne. 

Stąd trzeba ich organizow ać i tresować, wtedy są przydatni, nie są 

niebezpieczni i stają się spełnienie - robi im się fason naturalny, że 

'są szanow ani' - zasłużenie... ciężka praca, np. Legia i inne 

zgrupow ania rynsztoka. Taka rasa, czy grupa odpadów . Trzeba im 

umożliw ić bezpieczne w realizow anie ich marzeń.. ale jak robią coś 

źle, zabija się na miejscu. Jak odpady. Są niebezpieczni -  

środow iska kryminalistów  i odpadu społecznego. Stąd opis tej klasy 

społecznej jak wyżej i w  mat. edu. - To oni pokażą, że tak nie jest, 

nikt nie będzie im ubliżał - Oczyw iście... tylko proszę się 

zachowywać i nie robić głupstw , następny menel, zapraszamy... do 

wiedzenia. - Ja tu jeszcze w rócę! - Tak, na noszach, następny... 

Emotikon smile 

 

WPROST - Psychologia rynsztokowca - nie dać im w ódki - 

grupow ać i szkolić robactw o – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 
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1 godz. •  

"Solidarność" chce odw ołać ministra za jego ostre słow a o 

strajkujących pracow nikach 

 

Duda chce odw ołania ministra zdrow ia za słow a o zwolnieniach  

Przew odniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda skierow ał list do 

premier Ewy Kopacz, w którym żąda dymisji now o powołanego 

ministra zdrow ia prof. Mariana...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Trzeba skierow ać list do Przew odniczącego NSZZ Solidarność oraz 

jego rodziny Duda z w nioskiem i prośbą nie do odrzucenia z  

uzasadnieniem dymisji o podanie się do dymisji dobrow olnej przed 

upływ em terminu ultimatum. Emotikon smile  

•  

 

WPROST - Wnioski formalne ultimatow e – 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 
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39 min •  

Czy to sygnał, że mamy przygotow ać się na cięższe czasy? 

 

Siemoniak: Skończył się czas kilkudziesięciu lat pokoju  

Minister Tomasz Siemoniak podczas wspólnej konferencji prasow ej 

z sekretarzem generalnym NA TO Jensem Stoltenbergiem w 

Żaganiu ocenił, że skończył się... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Po tw arzy widać, że to inw alida. Wnoszę formalnie o hospitalizację  

psychiatryczną z nakazowym przebadaniem rozumności. Z  

pow ażaniem, DS`. Nakazow o. Amen.  

•  

 

WPROST - Nakazow e hospitalizacje i przebadania psychiatryczne 

dla inw alidów  nieebzpiecznych - 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 
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1 godz. •  

Część polityków  często mów i o zniszczonym polskim przemyśle 

stoczniowym. Ten ma się jednak chyba całkiem nieźle, skoro jest w 

stanie budow ać okręty dla Marynarki Wojennej  

 

MON zdecydow ało. Polskie stocznie wybudują sześć okrętów 

bojow ych 

Ministerstw o Obrony Narodow ej zdecydowało, iż polskie stocznie  

wybudują sześć nowych naw odnych okrętów  bojow ych dla 

marynarki w ojennej. Głów nym... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Super... jak zaczną budow ać statki i statki będą kupow ane zgodnie 

z umow ą między stoczniami a MON obow iązującą w  nowym 

składzie rządu, sejmu, etc. po październiku 2015 - na zakup statków 

wybudowanych w  stoczniach polskich w  ilości konkretnej z opisem 

wymagań lista konkretna w ymagań do spełnienia w  zał. i kupią i 

liczyć na dalsze umow y na zakupy czegokolw iek zgodnie z  

zapotrzebow aniem realnym w ojska... to tylko cieszyć się i robić tak, 

żeby produkty spełniały w ymagania określone w umow ach, koszta 

oszacowane przed budow ą przez ekspertów z ubezpieczeniem na 

wypadek kosztów  większych (nieoszacowanie kosztów ) z kieszeni 

ubezpieczyciela rzeczoznawcy podpisującego się w  zał. do umow y 

bez przekrętów  i drobnych druczków  - muszą być mniejsze od zysku 

ze sprzedaży dla MON zgodnie z umow ą podpisaną przed budow ą, 

kończyć transakcje, rozbijać butelkę, nie rozbić kadłuba now ego 

statku, nie zatopić na wzór natow skich amfibii i następne 

zamów ienie... super. Popieram i lubię to... wyrobić się w terminie, 

zrobić, wymiana gotów ka <=> tow ar, podpis, odebrano, 

spraw dzone, sprawne, użyteczne, zgodnie z umow ą... dziękujemy, 

prosimy oczekiw ać kolejnych zamów ień po spraw dzeniu sprzętu w 

terenie... i do przodu... super. Jak nie statki, to inne amfibie... 

podw odne na przykład do celów badaw czych, latające 

poduszkowce w odno-lądow e, cokolw iek, co metalow e... żuraw ie 

miejskie do przeładunków , mosty zwodzone lub inne rusztow ania, 

elementy konstrukcyjne, co tylko się da, aby wyrabiać się zgodnie z 
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umow ami i zachow ać jakość określoną w normach ISO i w 

umow ie... i następne. Super... trzeba skombinow ać dobre projekty 

inżynierskie z w ydziałów  wodno-lądow ych, czy inżynierii morskiej 

itp., zaproponow ać budow ę komuś, kto by chciał i dalsze 

zamów ienia... aby ktokolw iek umiał robić maszyny zgodnie z 

projektem. Żeby inżynierow ie tam byli, co potrafią przypilnow ać 

produkcji i zachow ać normy jakości... żeby w iedzieli, co budują, nic  

więcej... zgodnie z projektami atestow anymi zatw ierdzonymi... 

inżynier pow ie, sprawdzi, przypilnuje, inna komisja spraw dzi w 

trakcie, potem odbierze produkt i zatw ierdzi lub do popraw ki... 

resztę robi się jak zawsze... jak inżynier przydziela... no super. 

Bardzo to ;lubię... żeby nie zaprzestać budow y tego, co umiemy i 

mamy  sprzęty, żeby robić. Nie łatw o wybudow ać stocznię, a tu jest i 

pracow nicy szkoleni... produkcja super. To jedyny i najwyższy 

zarobek i w artość - produkcja certyfikow ana w łasna... inaczej trzeba 

by płacić miliardy albo miliardy miliardów  innym, bo mogą nie chcieć  

sprzedać, naw et planów  projektow ych. Tylko w łasne jest 

wartościow e i zawsze dochodow e, oczyw iste. Niech się spełni. 

Amen. 

 

•  

 

WPROST - Produkcja w łasna - na przykład stocznie - aby do przodu 

i w łasne - amen - JUN.18.2015 – 

 

 

 

 

 

 

WPROST 
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4 godz. •  

Na sobotniej konw encji PiS ma ogłosić nazw isko kandydata na 

premiera. Nieoficjalnie mów i się, że może nim być Beata Szydło. 

Dobry wybór? 

Szydło kandydatem na premiera? "Polacy nie dadzą się nabrać na 

ograny numer" 

Jak podaje TVN 24, na sobotniej konw encji PiS ma ogłosić  

nazw isko kandydata na premiera. Nieoficjalnie mów i się, że może 

nim być Beata Szydło. - Jest... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o. 

 

Jeśli ma kompetencje i została spraw dzona z osiągnięć i działań 

dotychczasowych w łasnych i są to efekty konkretne w ymierne, 

którymi można się pochw alić, to OK. Fajnie... ja zaw sze popieram 

kobiety... oby nie była debilna... to może być spraw dzona tak, jak ta 

poprzednia pani, która jeszcze chyba jest w rządzie - rok miała 

być... Kopacz, albo inna... było coś o tym jakiś czas temu, że na rok 

na spraw dzenia miała pójść - jak sobie radzi. Żeby debilna nie by ła 

tylko - trzeba sprawdzić - to OK. I niech o planach i pomysłach 

pow ie najpierw . Oceni się i luz... ja jestem zaw sze za, jeśli ktoś się 

stara i nie jest kretynem. Jakie ma plany ta Pani i pomysły? 

Wystarczy opow iedzieć w  skrócie konkretnie...  

 

•  

 

 

 

 

WPROST 
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5 min •  

Czy to koniec marzeń elektoratu o antysystemow ej koalicji?  

 

KORWiN nie w ystartuje z Kukizem 

Przemysław Wipler, poseł partii KORWiN (Koalicja Odnow y 

Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja - red.) poinformow ał na 

Facebooku, że zakończyły się rozmowy... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

To dobrze. Byłby to koniec Pana Korw ina Mikke... Pan Korw in Mikke 

jest zbyt dośw iadczony i zbyt rozumny, żeby realizow ać cele 

sprzeczne z rozumnością w yznaczaną przez własne doświadczenie 

i rozumność w łasną... oczywistości... czyli można być spokojnym, że 

Pan Mikke nadal jest sobą i na sw oim miejscu, dziękow ać Bogom, 

Amen... tak trzymać i życzę długiego życia w  celu kontynuow ania 

sw ojego, chroń Boże czegokolw iek innego. Amen. Z pow ażaniem, 

DS`. 

 

•  

 

ŻD "Pan Korw in Mikke jest zbyt dośw iadczony i zbyt rozumny, żeby 

realizow ać cele." Jakiekolw iek cele. Prze 20 lat. Tyle w  temacie ^^  

• 7 min  

Dariusz Smakulski Dokładnie tak. Jak napisano w  komentarzu. 

100% tak, jak Pan potw ierdza w  swojej opinii... każdy ma cele 

własne. O tym była mow a. I tak należy. Jak napisano w łaśnie... Pan 

Korw in Mikke w ie lepiej, a każdy ma cele w łasne. Przy 

dośw iadczeniu i pracy dokonanej w łasnej Pana Mikke, łączenie s ię 

z kimś innym w  celach niekonkretnie określonych i nie możliwych do 

wspólnego określenia, a najw ażniejsze: nie możliw ych do realizacji 
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pod w łasną komendą samodzielną - oznaczałoby to zgon poprzez 

samobójstw o Pana Mikke, lub małpiszoństw o... na jedno wychodzi. 

Nie byłby to Pan Mikke... chyba, że do momentu realizow ania 

wspólną siłą celów  określonych jako tako w spólnie, które byłby  

celami osobnymi... aby realizow ać cel... Pan Mikke w ie lepiej, czy 

łączenie się z kimkolw iek umożliw i mu i pomoże realizow anie celów 

wyznaczonych, czy nie bardzo... stąd komentarz zawsze taki sam 

dla tej osoby, bez w zględu na sytuację polityczna i cokolw iek... 

każdy cele w łasne ma, trzeba je realizow ać, środki trzeba dobierać  

sensow ne i zasadne do realizacji celu, same oczyw istości... w idać z 

pow yższej analizy wychodzi wynik jak w idać w artykule i bardzo 

dobrze... Pan Mikke nie jest samobójca bez celu... oczyw istości, kto 

zna osobę...  

• 1 min  

 

WPROST - Kobiety TAK, zaw sze za... - tylko nie kretyn - sprawdzić 

najpierw  – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 105 z 215  

 

 

 

WPROST 

33 min •  

Dobrze, że Szw edzi nie poszli o krok dalej. Mogli przecież zgłosić 

postulat o zakazie bycia dziew icą... 

 

Szw edom nie podoba się słow o "dziew ica". Chcą jego zakazania  

Szw edzki Państw owy Związek ds. Edukacji Seksualnej stw ierdził, 

że słow o dziew ica stygmatyzuje te osoby, które mają za sobą już  

inicjację seksualną -...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Osoby, które nie są dziew ica, muszą mieć straszną traumę 

życiow ą... pow inno się dla uniknięcia traum i dramatów mów ić o 

wszystkich, że są dziew icami... a to, że sypiają czasem, to tylko 

dlatego, że muszą, inaczej grozi śmierć, albo psychoza i szaleństw o 

zakończone zgonem - to każdy w ie, więc trzeba mów ić, że wszyscy 

na Ziemi są dziew icami i w tedy piękni brzmi... Pan Bóg byłby  

szczęśliwy w idząc tyle niew innych ow ieczek na swoich polach 

żyznych, miodem i pszenica płynących... dla ludzi w szystko i to jest 

dobre, dziew ice moje - pow iedział Bóg, wzdychnął i poszedł sobie... 

szczęśliwy, że dziew ice się kochają, cały Boży Św iat dziew ic... 

cudow nie... życie na Ziemi musi być cudow ne, smarknął Pan Bóg i 

odszedł... to jest dobre... Emotikon smile  

- Idźcie i mnóżcie się, dziew ice Boże... - pow iedział Bóg i poszedł 

szukać żony... smarcząc płacząc, że tak tam dobrze na Ziemi... a 

zejść nie może... same tragedie... ech...  

•  

 

WPROST - Same dziew ice, same tragedie...  
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________________________________________ 

Lato’2015.  

WPROST - Zasiłek rodzinny - żona zmarła - renta na dziadka -  

umarł w  AK - ZUSu się nie płaci każdy w ie oczywiste –  

________________________________________ 

 

 

WPROST 

10 godz. •  

Sikorski próbow ał zastosow ać taktykę politycznych "faktów 

dokonanych"? 

 

Sikorski kłamał w s. wyborów? Kopacz: Może to jego marzenie  

Premier Ew a Kopacz na antenie TVN24 zdementow ała słow a 

marszałka Sejmu Radosław a Sikorskiego, który po tym jak 

zapow iedział sw oją rezygnację... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Tak, takim osobom nie ufa s ię doszczętnie 100% zasadniczo, które 

mów ią w  sposób 'Jeśli coś, to zobow iązuję się do popełnienia 

samobójstw a'... - Oczywiście tak, miałem popełnić samobójstw o, ale 

przecież jak mogę popełnić samobójstw o, to byłoby przestępstw o, 

poza tym, tak się tylko mów i, ogólnie... chodziło o zbudow anie 

silnego poparcia w  wierze... - Tak, takie zapow iedzi zw iązane z 

silnym postanow ieniem... - ... ale przecież nie napraw dę, kto by 

mógł popełnić samobójstw o w takich zakładach bukmacherskich, 

życie to nie targ... - Praw da... następny idiota zapraszamy... a Pan 

co przyrzekał IF THEN (jeśli to) ... statystyki i rejestry w arunkow e 

nie zgadzają się. A muszą... proszę zrealizow ać popraw ność 
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instrukcji w arunkowych, żeby błędów nie było logicznych... aplikac ja 

traci zaufanie i spraw ność ponad 95% aktualnie... trzeba w  trybie 

emergency wykonać wszystkie instrukcje w arunkow e i zakończyć 

praw idłow o logicznie w  celu zakończenia funkcji i w yjścia z 

podprogramu... inaczej pętla i program padnie... ( !) Warning Fatal 

Error... proszę realizow ać funkcje IF THEN... zgodnie z w arunkami 

logicznymi inaczej serw er padnie i nastąpi wybuch nuklearny z 

przegrzania reaktorów ... emergency 0! Warto mieć porządek w 

ośw iadczeniach logicznych. Polecam. Inaczej trust=00.00%. Czyli 

odpad... następny kandydat... zapraszamy... CV proszę. - Co Pan 

miał na myśli mów iąc, że to oczyw iste, że Pan jest kryminalistą... -  

Nie w  sensie kryminalistą... - A w  jakim sensie?... ETC. [run 

REPEAT program verifyin' UNTIL all logic conditions are TRUE and 

checked true exit value... REA DY[] Uff... logika to trudna rzecz... w 

jakimś sensie, oczywiście... nie w iem, jakim jeszcze, ale tak ogólnie 

się mów i, nie dosłow nie przecież, oczyw iste... Emotikon smile Żona 

tego Pana umar ła... w arto sprawdzić w jakim sensie bierze dotac ję 

na zmarłą rentę inw alidzką dla żony... Emotikon grin w  jakim sensie 

oczywiście, gotów kom na przykład... lubię takie zabaw y logiczne... 

 

... a żona nie płaciła ZUS-u, ale z konstytucji w ynika, że NFZ jest 

darmow y dla tych, co nie płacą, szczególnie zasadniczo, nie w olno 

płacić, każdy w ie... jeszcze społeczne ZUS... w ait... 

•  
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WPROST 

33 min • Edytow any •  

Jak myślicie, o czym rozmaw iali prezydent i prezydent elekt?  

 

Dudow ie w Belw ederze u Komorowskich 

Bronisław a i Anna Komorowscy spotkali się z prezydentem elektem 

Andrzejem Dudą i jego żoną Agatą.  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

O przyszłej Polsce... i jak te w szystkie graty przenieść teraz z 

pow rotem na w ieś, żeby mogli się w prow adzić now i... i innych 

ważnych tematach rodzinnych, żeby w aśni nie było między 

rodzinami i pokoleniami... i w  ogóle... i że na pew no wszystko 

będzie w yremontow ane i czyste, zanim now i lokatorzy przyjdą... 

żeby wstydu nie było... Emotikon smile  

... co by ludzie pow iedzieli potem, nie daj Boże i Św . Panienka... 

trzeba sprzątać... 

•  
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WPROST 

45 min • Edytow any •  

Prezentujemy sylw etki osób, które zajęły miejsca 11-25 na liście 

"100 najbogatszych Polaków" tygodnika "Wprost". Kto w ie, może za 

rok, ktoś z tego grona trafi do pierwszej dziesiątki?  

 

Lista 100 najbogatszych Polaków  2015: Miejsca 11-25 

W najnow szym numerze tygodnika Wprost Lista 100 najbogatszych 

Polaków . 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Przyda się... muszę w iedzieć, kogo w indykow ać. Inaczej nie łatw o 

zostać najbogatszym człow iekiem w  Europie w  dw a miesiące... 

muszę zdążyć do końca sierpnia 2015. Nie mam czasu czekać... 

potrzebuję na papierosy i studia... i kaw ę... 

  

 

JZ o smoleńsku i budow ie nowych kosciółków ....i podw yzce pensji 

kleryków  uczacych religii 

 1 godz. 

 

Dariusz Smakulski O Smoleńsku to o czym można rozmaw iać? Ci, 

co są w inni, na pew no w olą nic nie mów ić, lub oskarżać 
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kogokolw iek, oprócz siebie, a Ci, co nie w iedzą, co się stało, boją 

się, że będzie na nich... w ięc każdemu byłoby nie na rękę... hmm... 

trzeba by porozmaw iać z Orange SA... zapytać, czy sygnały 

dochodzą z Ziemi na pokład 'za złotów kę'. Emotikon smile  

•  

 

WPROST 

14 min • Edytow any •  

Nie było go wcześniej? Czyżby to był ten szumnie zapow iadany 

   punktzw rotny ? 

 

Kopacz: Przyszedł czas, aby zadbać o obyw ateli 

- Dzisiaj z pełną odpow iedzialnością mów ię: przyszedł czas, aby 

zadbać o naszych obywateli. Efekt zaciskania pasa przez osiem lat 

dzisiaj musi s ię...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Super. Jestem ZA ! Jestem obyw atelem. Proszę zrobić wszystkie 

administracyjne 7-dmio dniow e procedury terminow e od 2010 roku. 

Nadal czekam. 5 lat... to są procedury 7-mio dniow e urzędow e. 

Przeszedłem wszystkie możliw e instancje sądów i prokuratur i 

urzędów  w łaściwych w  Polsce... nie chciałbym pow tarzać procedury 

chodzenia 5-letniego z jednym dokumentem przez kolejne 5 lat tą 

samą drogą... czy trzeba iść do Sądu Najw yższego od razu, żeby 

zapłacono w ynagrodzenie i zapłacono ZUS, którego nie chcą? ZUS 

jest mój, ale nie chcą mi zapłacić. Chodzę 5 lat...  i od now a po 

wakacjach. Tylko dokument ten sam z 2010 roku. Został mi Sąd 

Najwyższy, potem sąd zagraniczny. Chodzi o 1-dniow ą procedurę. 

Zrobić urzędow o. Nic w ięcej. Nie w iem, gdzie iść, jadę za granicę, 

żeby mi pow iedziano, ścigając w szystkich sędziów , prokuratorów i 

urzędników  od 23 czerwca 2015 tylko jako zw łoki z rodzinami (i 

windykacja majątków ) - za nieterminow e wykonanie procedur od 
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2010 roku i nadal (2015) i po w akacjach zwyczajnym trybem 

procesowym i urzędow ym, nadal ta sama spraw a z 2010 roku, ale 

najpierw  zw łoki i w indykacje zasadne administracyjne z okresu 

2010-2015. Już nie da się cofnąć, bo minęło 5 lat... od w rześnia 

zaczynam od now a, ten sam dokument z 2010 r. Ale przynajmnie j 

forsę będę miał - muszę zabijać urzędow o sędziów  i prokuratorów  w 

Polsce z okresu 2010-2015. I jutro już idą procedury w  ruch. Tylko 

zw łoki... i nie ma odw rotu - zgodnie z dokumentami... no i chodzi 

tylko o forsę w sumie i uregulow anie dokumentów ... i potem od 

września od now a... w  nowym składzie sądów  i prokuratur... aż do 

końca... może uda się w  tym roku albo przyszłym, najpierw pościg - 

zgodnie z dokumentami... aby do sierpnia... potem można znow u iść 

z dokumentami... od jutra tylko zw łoki - nie da się zmienić... 

przykre... a od września od now a... aż do końca... szukam sposobu 

na realizow anie zwyczajnych czynności urzędowych w Polsce, 5 lat 

mi zeszło... i nadal szukam... chodząc po instancjach każdych 

możliw ych. Niezłe dośw iadczenie mam sądow e i prokuratorskie 

dzięki temu, teraz samodzielnie ścigami skazuję kogo chcę... i tak 

trzeba... od jutra same zw łoki zgodnie z dok. A nie chodzi o zw łoki, 

tylko realizow anie czynności urzędow ych... w ięc jak już będą zw łoki, 

to znow u trzeba złożyć te same dokumenty... aż do końca... 

straszne... a trzeba. Takie procedury... [DS`.].  

 

• 

· WPROST - Zasiłek rodzinny - żona zmar ła - renta na dziadka -  

umarł w  AK - ZUSu się nie płaci każdy w ie oczywiste – 
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WPROST 

53 min •  

W kw estii polityki lekow ej rząd zachowuje się, jakby miał jednego 

pacjenta – chory budżet, który trzeba leczyć kosztem pacjentów . 

Tyle, że ani oszczędności nie są w ielkie, ani budżet nie zdrow ieje. 

Jakie są w asze dośw iadczenia ze służbą zdrow ia? 

 

Raport "Wprost": Logika rządzących. Najpierw  budżet, potem 

pacjent 

W kw estii polityki lekow ej rząd zachowuje się, jakby miał jednego 

pacjenta – chory budżet, który trzeba leczyć kosztem pacjentów . 

Tyle, że ani...  

wprost.pl 

 

Akurat dośw iadczenia to mam niew ielkie, dzięki Bogu... aby tak 

pozostało w  kwestiach pacjenta i życzę wszystkim tak samo... sam 

ryczałt i w  sumie z ostatnich lat od 2008 roku licząc po wykazach: 

150 zł. na ZIP mi wyszło... czyli tyle zapłacił ZUS do NFZ za usługę 

dla mnie od 2008 roku do 2015. I super. ZUS-u zapłaciłem dużo 

więcej, w ięc pew nie jeszcze na najbliższe 15 do 20 lat mam bilans  

dodatni w  kwestii płatności ZUS i skorzystanych usług opłaconych. 7 

lat (150 zł.), a zapłaciłem 7 lat po 200 zł. uśredniając i zaniżając do 

lepszego liczenia. Wychodzi, że zapłaciłem przez 7 lat 

200x12*7=[mscalc]=16 800 złotych, a zużyłem faktycznie 150 zł. 

Czyli 20 lat mam na razie spokój ze składkami ZUS... dopóki bilans  

faktyczny mam na plusie... płacę tylko symbolicznie teraz, żeby było 

widać w  rejestrach, że aktyw nie pilnuję ZUS-u i opłacam, żeby  
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zielony f if lak był, że mogę korzystać z NFZ i tak mam... nie 

korzystam w  ogóle, w ięc jest OK... jak w  podliczeniu... aby co 

miesiąc pokazać, że żyję i chcę korzystać na w ypadek nie daj 

Boże... aby tak pozostało na zaw sze, jak do tej pory... Amen, 

natomiast w  kw estii budżetów  jakichś innych, to nie w iem... zależy 

kto ile korzysta chyba i czy ze sw oich w łasnych środków  przelanych 

na ZUS, czy okradając innych... u mnie jest bilans na plusie, 

wydałem 1% tego, co w płaciłem... czyli w szyscy leczą się za moje 

składki... ciekaw e, jak wychodzi bilans innych... kto leczy się za 

czyje? Za moje leczą się inni, to jest w  wykazie, można spraw dzić... 

a inni?... jeśli podsumuję od 1977 roku moje składki ZUS, nadal 

wyjdę w  moich płatnościach w  ogromnej nadwyżce w  stosunku do 

zużycia środków  wpłaconych... więc na razie nie muszę o tym 

myśleć. I w ole, żeby tak zostało. Amen. Fajnie, że mogę się leczyć i 

nikt mnie nie wyrzuci spod szpitala, gdyby nie daj Boże coś... czuję 

się spokojny dzięki temu. Naw et za granicą. Przynajmniej w 

Europie, gzie ZUS mam ten sam, gdzie bym nie był... w ięc nie 

muszę o tym myśleć, w ystarczy zbierać sobie na ZUS i mieć z 

głowy, a leczenie w  całej Europie gdzie akurat potrzeba iść po 

cokolw iek do lekarza... ja to lubię, w ięc w  sumie w ięcej nie w iem... 

chyba nie moje spraw y w sumie... u mnie jest jak napisałem... i oby  

tak zostało na zaw sze. Byłoby super. 

 

•  • Edytow any 

 

WPROST - ZUS - aby na plusie i mieć z głowy - uff... – 
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WPROST 

55 min • Edytow any •  

– Musimy ukraść Kukizow i referendum. Ludzie pomyślą, że skoro 

godzimy się na te same pomysły, to po co głosow ać na 

antysystemow ca – mów i Antoni Mężydło.  

"Jedyna nadzieja dla PO to ukraść referendum Kukizow i" 

Jedyna nadzieja dla Platformy to ukraść referendum Paw łow i 

Kukizow i. Liderzy tej partii w iedzą, że jeśli nie zdołają tego zrobić, 

będą musieli oddać...  

wprost.pl 

 

Brzmi jak kolejne działania typu 'zbuk' i oskarżanie o cokolw iek, 

żeby robić 'zbuka' komuś - to działania typow e dla grup 

kryminalnych f inansow o-marketingowych niemieckich i bojów ek 

pomarańczow ych kaczek PiS... znow u zbuki robią, jak zawsze w 

dziejach św iata - ta sama rasa... im się nigdy nie zmienia... działają 

zawsze smrodząc u kogoś... nigdy nic innego i cokolw iek innego., 

tylko jak kaczki szkodnikow e... nie zmienia się. Można im ufać... 

Emotikon smile 

 

•  
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Skojarzyły mi się zbuki w Warszaw ie. Jeden orangeow y zbuk 

siedział kiedyś w  ZUS na Kasprow icza... kilka lat temu, potem jej nie 

widziałem, może jeszcze tam siedzi, albo przeniosła się do innego 

ZUS-u robić zbuki, czasem się przemieszczają, jak wystarczająco 

narobią albo się boją, że są rozpoznane... siedziała z oczami 

wystraszonymi jak kaczka na jajkach, pomarańczow a kaczka taka... 

ciekaw e, czy jeszcze tam pracuje, spraw dzę niedługo... muszę 

aktualizow ać formalności w  ZUS... żeby być na bieżąco... fajne 

metro tam jest i rozjazdy na całą Polskę i Makro postaw ili obok z  

fajnym zajazdem i w jazdem niew idocznym (przy Moście Północnym 

- super tam jest)... drugi zbuk ornageow y siedział rok temu w 

Bibliotece Publicznej W-wa Śródmieście na Anielew icza... podobna 

do pracow nicy Antykw ariatu z Alei Jerozolimskich... 55... zdaje się... 

też zbuk - f inanse orange niemieckie - FA... łażą te zbuki, żeby 

f inansami się zajmow ać, jak na;leży zgodnie z systemami 

niemieckimi... pełno siedzi tych klaczek zbukow ych po Warszaw ie i 

w całej Polsce... zagłady same i smród... trzeba je w yłapać... czym 

prędzej. Już praw ie za późno!... ( !)... JUN.24.2015.  

• 3 min  

 

... w  Pekao SA na Popiełuszki siedziała podobna orangow a kaczka 

niebezpieczna na w prost, jak wchodziło się do lokalu Pekao SA... 

być może akurat tu się mylę, ale podobnie wyglądała, jak dw a 

poprzednie zbuki... w arto sprawdzić tę pracow nicę wieloletnią na 

wprost od w ejścia do Pekao SA przy Popiełuszki, czy nie jest 

zbukiem kaczym - w eryfikacyjnie tylko... bo podobna... cicha kaczka 

na jakach... straszne zagłady potem. Od tego są... trzeba je wyłapać 

w całej Polsce. Finansow e zbuki. Robią zagładę, żeby zniszczyć 

Polski system finansow y... minimum 5 lat ciężkiej pracy kaczego 

smordu... nadal robią sw oje i czekają na Now ą Polskę... prezydenta 

już mają z Niemiec w  systemie niemieckim, trzeba iść dalej, kacze 

krucjaty... w arto zrobić przesiew  i spraw dzić pracow ników  polskich 

instytucji i urzędów i f irm... polecam. Zanim byłoby za późno. Wiem 

lepiej... jak zaw sze. Emotikon smile  
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WPROST 

1 godz. •  

Na polskiej scenie politycznej zapanow ała w ielka moda na polityków 

antysystemow ych. My z kolei postanow iliśmy się przyjrzeć czemuś 

innemu: modzie, której hołdują sami antysystemowcy. 

 

Antysystem w  modzie 

Na polskiej scenie politycznej zapanow ała w ielka moda na polityków 

antysystemow ych. My z kolei postanow iliśmy się przyjrzeć czemuś 

innemu: modzie,...  

wprost.pl 

 

Polityków  antysystemow ych od razu zamyka się w  więzieniach i 

poddaje terapii psychiatrycznej oraz edukacji ustaw icznej 

wymaganej po wykonaniu w stępnych badań inteligencji i 

wykształcenia... samo w ychodzi po badaniach, z reguły kierow ani są 

najpierw  na odwyk i uspokojenie, dostają leki na w yciszenie emocji, 

potem muszą 2 tygodnie do miesiąca odpocząć i poukładać sobie w 

głow ie, potem określić ścieżkę rozw oju i kształcenia, po 2 do 3 lat 

idą do pracy albo na studia... i są szczęśliw i i rozumni - to 

najw ażniejsze... rozumność. Inaczej gw arantow ane zagłady i 

krzyk... i armagedon global... oczyw istości... stąd wyłapuje się 

rów nież tych, którzy popierają odpady cyw ilizacyjne, bo popierający 
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są armiami anarchii i zagłady, bo lubią umierać i krzyczeć, z reguły 

młodzi nieedukow ani, rynsztok samobójczy i odpadow y 

cyw ilizacyjny. Stąd jak w yżej. Tematami takim zajmują się 

upraw nione urzędy i instytucje i służby porządkow e... nie opow iada 

się w  gazetach, to codzienne czynności administracyjne w 

środow iskach 'menelstw a' i zubożenia społecznego... nie trzeba o 

tym rozpow iadać na co dzień, są opieki społeczne, itp. -  

administracja w ie, co się robi z marginesem i jak pracuje z takimi 

środow iskami... ale nie opow iada się o tym na co dzień publicznie, 

bo to kw estie procedur codz iennych, podsumow ania najwyżej, jak 

trzeba coś popraw ić w  sferach upadania społeczeństw a, edukacji 

itp. ale to czasem tylko można podsumow ać raportem, na Boże 

Narodzenie, albo w  połow ie roku... dw a razy w roku najw yżej. Kogo 

to interesuje, same tragedie tam są w  tych środow iskach, mów i się 

statystycznie rocznie zawsze... i ogólnie społecznie w  celach 

edukacyjnych. Więcej nie w olno naw et, co by to było, mów iliby, że 

kraj marginesu społecznego i upadku społecznego... straszne to. 

proszę nie pisać w  gazetach codziennie o problemach marginesu 

społecznego, są ciekawsze tematy... a ostatnio ciągle pokazują 

jakichś rynsztokow ców i odpady, którzy cierpią a trzeba ich 

komentow ać na dodatek... totalna tragedia... podobnie z tymi 

debilnymi programami seryjnymi o nastolatkach w  TV... produkują je 

też jacyś rynsztokow cy, albo ukraińcy... same patologie, nie da s ię 

na to patrzeć... pow inny być kary w  spraw ach kryminalnych i 

wszelkich za takie programy, co puszczają o patologii nastolatków ... 

zobrzydzające programy. Gw arantow ane, że autorzy pójdą siedzieć 

na min., 15 lat, albo dożyw ocie, za szkody społeczne i nie do 

zmiany kiedykolw iek, cała przyszłość ludzi i upada w klop i śmierć i 

zubożenie totalne po takich kretynizmach w  TV... będą kary z 

kodeksów  karnych... oczywiste... Amen. 

 

WPROST - Zbuki kacze szkodnikow e – 
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WPROST 

25 min • Edytow any •  

Rosjanie najpierw chcieli dogadyw ać się z Rządem Tymczasowym, 

by potem aresztow ać przywódców polskiego podziemia. 21 czerw ca 

1945 zakończyli trzydniowy proces, podczas którego, oskarżyli ich o 

planow anie działań przeciw ko ZSRR u boku armii niemieckiej, a AK 

i Rada Jedności Narodow ej zostały uznane przez moskiew skich 

sędziów  za nielegalne.  

 

70 lat od Procesu Szesnastu. Moskw a okrutnie potraktow ała 

przywódców polskiego podziemia 

70 lat temu przyw ódcy Polskiego Państw a Podziemnego zostali 

zaproszeni przez Sow ietów  na rozmowy o ew entualnym 

porozumieniu między ZSRR, a Rządem...  

wprost.pl 

 

Oczyw iste. Dzięki Bogu rozumność i przezorność w dbaniu o 

bezpieczeństw o krajów  i narodów naw et w kwestiach drobnych i 

lokalnych była zachowyw ana zgonie z potrzebami obiektyw nymi 

rejestrow anymi. AK pow inno być w ytępione przed 1944, zanim 

doszło do w ybuchu Powstania. Gdyby likw idow ano lokalnych 
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przestępców i osoby z marginesu oraz pozostałe szkodniki, 

zdrajców , machlojkarzy, oszustów , złodziei i cały margines  

społeczny kryminalny nierozumny (to współrów noległe z  

przestępczością), nie byłoby w ielu tragedii, zagład i cierpienia 

narodów i krajów  i pokoleń. Zawsze i wszędzie i w  każdym czasie i 

przestrzeni, należy priorytetow o likw idow ać wszystkie zarzew ia 

przestępczości, przede wszystkim drobnej, żeby nie rozeszły się jak 

zaraza i epidemia zakończona armagedonami w ieloma i 

nieskończonymi jak hiv... a czas płynie... a nie zlikw idow ane 

robactw o i kryminał nadal robi sw oje, jak gangrena... nie daj Boże, 

do śmierci w szystkich... pow inno się aktualnie w  2015 roku zrobić 

pełne rejestry AK i potomków  spadkobierców  i eksterminow ać, póki 

czas. Postaram się dopilnow ać, żeby tak się stało, zanim nie daj 

Boże byłoby za późno... trzeba porządki robić do końca, nie 

zostaw ia się ani jednej stonki lub zarazka - to groziłoby śmiercią 

całego organizmu, to oczyw istości... trzeba dokończyć 

eksterminację. Amen. Z pow ażaniem, DS`. Aż do końca i 

ostatecznych podsumow ań. Oczyw istości... 
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WPROST 

Wczoraj o 12:55 •  

- Beata Szydło jest jednocześnie zupełnie niezwykłą i zw ykłą polską 

kobietą - pow iedział Kaczyński. - Jeśli ktoś ma tw orzyć drużynę 

Andrzeja Dudy to w łaśnie ona. Dlatego pozw alam sobie 

poinformow ać, że zwróciłem się do w ładz PiS o w ysunięcie 

kandydatury Beaty Szydło na stanow isko premiera - dodał. - Mamy  

już prezydenta, możemy też mieć premiera. Ten tandem 

poprow adzi Polskę ku zmianie - podsumow ał sw oje wystąpienie 

prezes PiS.  

 

Konw encja PiS. Szydło kandydatem na premiera  

PiS startuje dziś z kampanią wyborczą przed w yborami 

parlamentarnymi konw encją na w arszawskim Torw arze. Jarosław 

Kaczyński został pow itany brawami. -...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Obojętne czym, aby tylko nie byłą ekonomistą, chroń Boże Polskę i 

św iat i rodziny i ludzi i w szystko, co żyw e... jeśli nie jest ekonomistą, 



Strona 121 z 215  

 

 

czyli f ilozofem gw arantującym dochód na minusie nieskończonym w 

wartościach bezwzględnych dodatnich, to bez znaczenia - oby nie 

była niedorozw inięta umysłow o... to OK - bez znaczenia. 

Rozumność wystarczy. Żeby tylko nie była ekonomistą, bo to 

oznacza 100% gw arantowaną zagładę Polski i św iata dookoła i 

św iatów  wielu i w szechświata... żeby tylko nie była ekonomistą, 

chroń Boże św iat... 

 

WPROST - Zaraza i epidemia - likw iduje się do końca, oczyw istości  

 

 

 

WPROST 

18 godz. •  

Marczuk: Czy nie jest już czas, by jeden z najw ierniejszych 

sojuszników  USA na Starym Kontynencie dostąpił łaski 

bezw izowego ruchu? Czy napraw dę rząd Stanów  myśli, że Polacy 

zrobią mu krzyw dę? 

 

Jak rząd USA ma mnie w… nosie - Blog: Bartosz Marczuk - Wbrew 

mitom: Bartosz Marczuk - WPROST 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Na przepustkę wstępu należy zasłużyć w każdym miejscu, gdzie 

przychodzi się w gości... to zwyczajna ludzka naturalna rzecz. Nie 

idzie się w  gości, kiedy nie jest się mile w idz ianym lub proszonym, 

uszanow uje się decyzję gospodarza, przeprasza i odchodzi, 

zastanaw iając, co zrobiło się źle, żeby na przyszłość nie mieć  

zakazów  spow odowanych swoim zachow aniem lub czynnościami, 

lub czymkolw iek, co uzasadnione w  odmow ie zaproszenia (naw et 
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bez uzasadnienia wyrażonego w  sposób w erbalny, poza odmow ą 

formalną). To zw yczajne rzeczy ludzkie naturalne. Każda istota 

rozumna w ie to z natury wrodzonej nie uczonej naw et. 

Oczyw istości... 

 

• Edytow any 

 

WPROST - Zaproszenia i odmow y zaproszeń - Gospodarz w ie 

lepiej, oczyw istości - trzeba sie starć, jeśli się chce - oczywiste – 

 

 

WPROST 

33 min • Warszaw a •  

Do 37 osób wzrosła liczba ofiar ataku w  Tunezji.  

 

Co najmniej 37 ofiar ataku w  Tunezji. Polakom nic się nie stało  

Według najnowszych doniesień co najmniej 37 osób zginęło w 

zamachu terrorystycznym na hotele w  kurorcie Susa w  Tunezji.  

Wśród ofiar... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

A co tam robią turyści? To są niebezpieczne kraje. Tam się nie 

jeździ, jak nie jest się samobójcą... ci, co tam jadą, pow inni płacić  

karę administracyjną PRZED wyjazdem i pow inno się ich zapominać  

zaraz po przekroczeniu granicy w łasnego kraju... takie pow inny być 

procedury. Są to kraje bardzo niebezpieczne. Tam jest zakaz  

wyjazdów, lub przynajmniej nie można liczyć na pomoc ze strony 

macierzystego kraju a na dodatek zapłacić karę za w yjazd w 
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miejsca zakazane - przed wyjazdem - w  kraju, z którego s ię 

wyjeżdża i nigdy nie w róci... majątek w szystkich, którzy giną w 

takich krajach jest automatycznie zabierany przez rodziny zmarłych 

lub przez państw o, z którego wyjechali mimo zakazu. Tak s ię 

postępuje z samobójcami. To oczyw iste... tym Polakom zakazać  

wracać do Polski. Wyw ieźć ich majtek, który mają w  Polsce do 

Tunezji i żeby nie w racali... na ich koszt, oczyw iście... sami 

nienormalni... nie dość, że samobójcy to jeszcze narzekają, szczyt 

chamstw a!... pow inny być ogromne kary dla samobójców tego typu, 

Bezczelne gów niarze... (!). Będą płacić... spraw dzić majątki tych, co 

wyjechali sobie na w akacje do Tunezji i zarekw irow ać na rzecz 

skarbu państw a... jako odszkodow anie za bycie samobójcą w 

Państw ie poza państw em mimo ochrony i zakazu państw a... muszą 

płacić. Zabrać majątek - wniosek formalny. W całości. Więcej nie 

będą jeździć tam, gdzie nie w olno. Amen. Trzeba dopilnow ać, żeby 

zapłacili karę jak w rócą, nie daj Boże do Polski ci z Polski... inne 

kraje to nie mój region...  
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Gazeta.pl 

6 godz. •  

W w yniku zamachu w Tunezji zginęło 27 osób. MSZ ostrzegało 

przed wyjazdem do tego kraju, w  tym do Susy. Jednocześnie m.in. 

w Polsce organizow ano akcje zachęcające do w yjazdu do Tunezji.  

 

MSZ już w  maju odradzało podróże do Tunezji. Kurort Susa - co to 

za miejsce? 

MSZ zaznaczyło, że odradza podróż do Tunezji osobom, które nie 

muszą udać się do tego kraju.  

wiadomosci.gazeta.pl 

Zachęcanie do samobójstw  w sposób marketingowy 'proszę 

spojrzeć, jak tam pięknie, za złotów kę w łaściw ie, na raty 

niezauw ażalne z resztek jak dla ptaszków  miesięcznie, albo 

jednorazow o, taniej...  cudow nie tam jest, zaw sze gadają o 

terroryzmie, to nieaktualne... straszą ludzi, pew nie przestępcy... ile 

bilet w ... o, cała rodzina, pięknie... ubezpieczenie w liczyć za 4 zł. za 

osobę?... na 5 lat w  ratach?... nie dużo... proszę podpisać.. 

złotów eczka... cudow nie... następny zadow olony Klient, 

zapraszamy! Tunezja! Kraje wschodnie. Oblegane! Miasta 
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kolorow e, słońce, sauny, plaże, piasek, surfow anie. Hot d dogi... 

pyszności i musztarda, czego dusza pragnie i zw ierzęta, wszystko i 

f itness i masaże... za darmo, złotówczka... proszę, Pan ile osób 

prosi? -..' - german orange marketing f inance - jedź i nie zapomnij 

się ubezpieczyć! To pr iorytet. I pełnomocnictw o jeszcze. Na 

spadkobierców  w razie wypadku, żeby spokojnie jechać lub lecieć... 

4 zł. na osobę... dom też ubezpieczyć, w razie czego.. różnie może 

być, praw da... strachy strachami... w szędzie można zginąć... każdy  

wie, lepiej spokojnie jechać.. i bagaż... i rachunek bankow y w razie 

czego.. Następny Zadow olony Klient, zapraszamy ! Cudow ne 

miejsce... zapraszamy... i za złotów eczkę... ubezpieczenie jeszcze, 

super, następny klient, Cudow ne Kraje Ciepłe Kraje Słońce Plaże 

Mjuzig Bambo... Emotikon smile - powrotny bilet też w liczony? A 

hotel? A jedzenie? A co jest nie w liczone? -Wszystko… nic znaczy 

się, znaczy się... transport w łasny... - Własny? A co opłacone?... -  

następny klient, życzymy miłej podróży... - A z powrotem?... - Kto 

jeszcze? Zapraszamy... Emotikon grin Podróżow ać jest bosko... ja 

lubię... i kaw ę... 

 

•  

 

AR  Najlepiej siedziec z 4 literami w  domu i sluchac Radia Maryja, a 

zginąc można w szędzie naw et w  Mielnie czy lecąc do znajomych 

samolotem bo pilot ma depresje.... terroryzm nie ma religii i może 

się zdarzyć wszędzie... 

• 13 min  

 

Dariusz Smakulski Tak, to praw da... ci, co słuchają radia maryja 

muszą być bardzo szczęśliw i... nic im nie grozi, chyba, że 

niedopałek papierosa zostaw iony na lampie naftow ej... i spokój... 

uff... same tragedie, wszędzie można zginąć, naw et siedząc w 

domu na 4 nogach stoła... albo leżąc... same tragedie, życie to 

zgon... nie w arto podróżować, co mów ić siedzieć w  domu... lepiej 

słuchać Radia Maryja, przynajmniej umiera się szczęśliwym... 

Emotikon smile ma Pani rację... lepiej jechać w  sumie tam, gdz ie 

spadają bomby atomow e, bo w  sumie w szędzie można umrzeć, to 
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może jest to sposób na przeżycie... podobno pod latarnią 

najbardziej grzeje... może coś w  tym jest, to trzeba uciekać, żeby 

nie było gorąco? Albo nie w iem... w  sumie kto ma zginąć to ma 

zginąć.... nie trzeba się przejmow ać pewnie... Emotikon smile 

zresztą jest weekend...  

•  

 

 

 

 

Gazeta.pl 

21 min •  

Wydarzenia w  USA to napraw dę spora daw ka nadziei w  tym 

ponurym dniu 

 

Wielki moment w  USA. Wzruszający f ilm i mocne słow a Clinton: 

'Praw a homoseksualistów ...' 

'Bycie LGBT nie czyni cię gorszym człow iekiem. I dlatego praw a 

homoseksualistów  są praw ami człow ieka' - to kluczowy przekaz 

klipu...  

wiadomosci.gazeta.pl 

 

Nie można tego polubić... oby tylko osoby spoza normalności nie 

przeszkadzały zdrowemu społeczeństw u, to nie trzeba im 

przeszkadzać, tak samo, jak upośledzonym.. żeby tylko nie 

zobrzydzali i nie przeszkadzali ludziom... w tedy nikt ich nie będzie 

eksterminow ał... tylko to... bo ja mam reakcje w ymiotne i zobrzydza 

mnie w idok pederastów ... i jest to zdrowy i naturalny odruch. Więc  

oby tylko nie musieć mieć w  okolicy takich w idoków , bo trzeba 
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usuw ać to, co jest zagrożeniem mojego zdrow ia i samopoczucia. To 

oczywiste... lepiej, żeby pozostali pedały u siebie... i nie w ychodziły 

z piw nic... tak lepiej dla pederas tów . lesbijki bardzo lubię, ale nie 

pedałów . Amen. Polecam nie przyjeżdżać do Polski, u nas  

eksterminuje się pederastów . I nie ma zmiłuj. Do ostatniej sztuki. 

Chodzi o przetrw anie ludzi w zdrowi i w ogóle... lepiej chow ać się 

gdzie możliw e, jeśli jest się pedałem. Dobrze polecam. Wiem 

lepiej...  

 

•  

 

Sonia Lebioda " lesbijki bardzo lubię, ale nie pedałów ." - i wszystko 

jasne. Emotikon grin Żałosne...  

• 1 • 16 min  

 

Dariusz Smakulski Czemu żałosne? W jakim sensie? W sumie, 

hmm... nie w iem, czy istotny jest sens i czy to żałosne i w  jakim 

sensie to chyba bez znaczenia, bo to niczego absolutnie 100% nie 

zmienia, uw ielbiam lesbijki... są genialne... jak dziew czyny 

zwyczajne, a jeszcze lepsze czasami, no pyszności... hmm... to nie 

wiem, czemu to ma niby być żałosne?... że to żal? Ja nie żałuję, 

chroń mnie Bozia Św ięta, nie zamierzam... to jest żal? Mam czuć to 

zjaw isko? Jak się czuje żal? To jest rodzaj kochania lesbijek? Taka 

perw ersja? 

• 1 min  

 

Dariusz Smakulski .. ale Pani ma ładne nazw isko i imię naw et, to 

rodzone, czy przybrane? Bo nie zaw sze się zdarza mieć tak ładnie... 

i Sonia ładnie i Lebioda, kojarzy się z lubczykiem jakimś, pyszne 

przyprawy, gibka w iotka drzew o jakieś szczupłe, albo kw iaty 

luksusow e, no same pyszności... skąd można mieć takie imię i 

nazw isko jak z Wyspy Rozkoszy Pana Asterixa?... genialne... 
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niektórzy mają szczęście albo dobrze w  życiu, nie każdy ma taki 

żal... Emotikon smile  

 

DK ja mam odruch w ymiotny jak w idze brzydkich ludzi. w łaśnie 

zwymiotow ałem.  

• 3 • 29 min  

MK Mam w rażenie, że to troll zw ykły. Żeby wypowiadać się jak 4 

letnie dziecko, będąc dorosłym, to trzeba w yjątkow o chcieć. Albo 

być idiota Emotikon w ink 

• 4 • 22 min  

 

Dariusz Smakulski Ja uw ielbiam wypow iadać się jak dziecko, ale 

rozumne, broń Boże debilne lub udające przygłupie - takie żarty od 

razu zniesmaczają i mów i się, że dziecko się popisuje - trzeba dać  

takiemu dziecku reprymendę i kazać mieć i odbyć karę za nieładne 

zachow anie. Czasem dzieci nie mają umiaru, rozbestw iają się, 

trzeba je pilnow ać, żeby oknami nie wyskoczyły jak zaczną 

błaznow ać, albo pod samochód, albo ze schodów , alb palce 

nożyczkami niechcący, albo czajnik gorący na tw arz i jeszcze 

śmieje, dopiero potem boli... albo innych głupich rzeczy nie robiły. 

Straszna odpow iedzialność pilnow ać dzieci błaznujące... Emotikon 

smile W Straszny Film 4 na końcu było coś takiego przykładow ego - 

łamali sobie ręce i jeszcze się śmiali i było super a potem już w 

ogóle się pozabijali, ale byli jeszcze bardziej roześmiani... Emotikon 

grin bardzo niebezpieczne, jak dzieci dostają takich amoków ... na 

pew no mają kontuzje naw et trwałe potem... strasznie niebezpieczne 

pozw alać dzieciom się śmiać... Emotikon smile  

• 2 min  

Dariusz Smakulski 4 letnie dziecko nie umie w ypow iadać się w  ten 

sposób... żadne dziecko nie umie... trzeba mieć minimum 35 lat...  

wcześniej też się nie da, a to już w iek dorosły przecież. Trzeba mieć  

dośw iadczenie, w iedzę i rozum na poziomie niespotykanym, żeby  

móc żartow ać i nie roić z siebie idioty. Właściw ie nie ma takich ludzi 

na Ziemi i nie byw ają nigdy w  żadnej historii naw et dow olnej 
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ludzkości, tak napraw dę... oprócz Monty Pythona może i tym 

podobnych... niew ielu w  każdym razie... promil...  

• 1 min  

Dariusz Smakulski Jak ja w idzę brzydkich ludzi to mi żal akurat i 

smucę się spontanicznie... ale nie daję po sobie poznać, żeby nie 

myślano, że zw racam uw agę - zachowuje się zwyczajnie jak do 

każdej istoty - nie zauw ażając różnicy... nie tylko w  kw estii brzydoty, 

ale w e wszystkim tak samo mam... obojętne co by to było...  

•  

 

RM Mam w rażenie, że autor tego w ątku jest upośledzony. Ale i on 

ma praw o żyć, chociaż jest obrzydliw y. 

• 3 • 9 godz.  

MGRM - Kirk & Madsen "Po balu. Jak w  latach 90 Ameryka pokona 

sw ój strach i nienaw iść do gejów ", 1990. 8 punkt planu 

propagandow ej ofensywy homoseksualizmu: Wszystkich, którzy 

będą mysleć inaczej, trzeba przedstaw ić jako homofobów  i 

ogarniętych nienaw iścią prymityw ów. 

• 9 godz. 

Dariusz Smakulski Wrażenia często mylą, do rozpoznania 

praw idłow ego potrzebny jest rozum i umiejętność praw idłow ego 

rozpoznaw ania... inne sposoby są zawodne, a kierow anie się takimi 

sposobami św iadczy o podejmow aniu decyzji i realizow aniu działań 

dow olnych na podstaw ie błędnych przesłanek, czyli kretynizm 

niebezpieczny. To zasadnicze jest. Warto w iedzieć, żeby nie być 

niebezpiecznym dla samego siebie. Potw ierdzam, że nie tylko 

upośledzeni mają praw o żyć, ale w szystko, co się narodziło. W 

szczególności, jeśli chodzi o ludzi i istoty ludzkopodobne - z 

francuskiej deklaracji praw  człow ieka i obyw atela to w ynika z XV III 

wieku, A merykanie chyba też mają w łasną deklarację w  tej kw estii...  

obrzydliw ość nie zmienia absolutnie 100% deklaracji ww. lub innych 

i każdych ustaw o prawie do życia... poza tym obrzydliw ość jest 

określeniem w ynikającym z subiektyw nych przesłanek, czyli zaw sze 

jest w skaźnikiem niew ymiernym w  procencie błędu=100%.  
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• 7 min  

Dariusz Smakulski Co do tych balów  z 1990 roku, to ośw iadczenia 

tego typu św iadczą o byciu 'stroną' w  konflikcie - dow olnego rodzaju 

typu 'albo my, albo oni, któraś strona musi być na likw idację, 

poniew aż mylą się y albo oni' - takie stanow isko św iadczy o byciu 

kryminalistą (tak, jak religijni: 'kto z nami ma życie w ieczne, kto nie z  

nami, jest przeciw  nam i musi umrzeć i być potępiony na 

wieczność')- czyli kryminał 100% zasadniczy... ci, co kierują s ię 

takimi ośw iadczeniami zasadniczymi kryminalnymi są skazyw ani na 

karę śmierci zasadniczo bez apelacji, poniew aż są to zasadnicze 

pobudki uzasadniane w  sposób zasadniczy, który skazuje 'innych' - 

czyli wyroki śmierci, bo jest to kryminał z zasady. I nic innego, 

oczywiste... jedynie w sytuacji zagrożenia życia własnego można i 

należy stw ierdzić, że 'oni' muszą umrzeć, inaczej 'my' zostaniemy  

zabici... hmm... bardzo niebezpieczne są wypow iedzi zasadnicze, 

szczególnie w  kwestiach, które określają realizow anie działań 

eksterminujących cokolw iek lub kogokolw iek w  sposób 

zasadniczy.... 'murzyni mają czarną skórę, to muszą umrzeć jako 

inni' - 'biali mają nie czarną skórę, w ięc muszą być zabici, żeby nie 

zostali zabici czarni' - no Północ - Południe... albo jedni albo 

drudzy... i trzeba już potem nie uzasadniać, tylko zabijać... dopiero 

inni (trzeci rodzaj przychodzi) i pyta czemu biali zabijają czarnych... - 

To nie biali zabijają czarnych, tyko czarni zabijają białych... - Aha. A  

kto zaczął i za co?... kto jest zły w  konflikc ie dw óch stron? - 

Straszne jest robić strony i konflikty... oznacza to armagedon 

zasadniczy i zakończony sukcesem, czyli armagedon dokonany  

pełen skończony... Emotikon smile Same tragedie...  

•  

 

MM AR...ty i tw oje wywody.Jak sie czujesz PO w yborach ? 

• 2 godz. 

Dariusz Smakulski Tej Pani nie można męczyć, ja zaw sze bym 

bronił, bo jak ktoś ma wypow iedź w moim stylu, który bardzo lubię, 

robiąc w ywód odpow iedni zgodny z umiejętnościami w ywodzenia 

własnymi, to ja to bardzo lubię, bo św iadczy nie tylko o umiejętności 

lub odw adze wyrażenia swojej opinii, ale rów nież o umiejętności 

zrobienia tego w  sposób ciekaw y autorski, żeby autor  mógł czuć się 
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spełniony w radości swojej w łasnej... ja tak uw ielbiam edukow ać 

wyrażając opinię w łasną w  taki sposób... w ięc ta Pani mi się bardo 

spodobała w  swojej w ypow iedzi, a nade w szystko, szczególnie, że 

nie słucha Radia Maryja i ma dobre podejście w łaściw e do tych, co 

słuchają tej stacji, a jeśli słucha, to żeby upew nić się, że to 

straszliw e, że są ludzie, którzy słuchają wsłuchując się i kierując  

tym, co tam mów ią, jest to sposób nakręcania sobie w iedzy 

pośw iadczonej dośw iadczeniem w łasnym i informacjami 

praw dziwymi uzyskanymi, żeby budow ać stabilność swoich 

wypowiedzi w kw estii poznaw anej, w ięc jak by nie było... lubię 

bardzo Panią AR za to, co zaprezentow ała... tylko bałbym się lub 

wiedząc - lubił, żeby móc czuć się spokojnie w  obronie ew entualnej 

własnej, gdyby była sytuacja w łaściw a, że ta Pani daje sobie radę z 

tym co robi, ale że jest to podejście emocjonalne do tego, o czym 

mów i i robi i ta informacja w łaśnie pozw ala mi bać się o ta Panią, ale 

cieszyć się, że jest samodzielna w  sow ich działaniach i 

wypowiedziach i to w  sposób kobiecy, czyli emocjonalny, czyli 

bardzo niebezpieczny dla stron, które muszą umrzeć, gdyby się nie 

zgadzały lub pyskow ały... w ięc w łaśnie cieszę się, że kobiety jak 

Pani AR robią sw oje, a do tego mają nieźle nakręcone emocje do 

walki i do zabijania w  razie potrzeby uzasadnionej, będąc  

opanow anymi robiąc sw oje... to bardzo w artościowe... stąd 

polubiłem i ucieszyłem się, jak zobaczyłem komentarz... bo to 

wartościow e merytorycznie i w  kw estiach pozostałych opisanych, 

które mobilizują autora do tego, co robi, czyli można czuć się 

bezpiecznie, że w  razie czego w szyscy nie żyją i to zmasakrow ani w 

sposób spokojny... fajnie działają emocje u kobiet kontrolow ane w 

sposób rozumny poparty działaniem konkretnym i w iedzą i 

umiejętnościami w ystarczającymi do robienia sw ojego w zakresie 

opanow anym. Bardzo to lubię... w artościow a rzecz. Cenna... trzeba 

chronić i nie pozw olić skrzywdzić... edukując dalej w  dobrym 

kierunku, żeby nie stracić osoby, która jest przydatna i w artościow a, 

czyli w artościow a... Emotikon smile Wartościow e rzeczy chroni się, 

oczywiste... są przydatne... 

 

... 'edukując w  dobrym kierunku dalej' [ i podnosząc kw alif ikacje oraz  

św iadomość całości]... tyle chyba w ystarczy na tym etapie dla Pani 

Anny R. żeby zachow ać odpow iednią drogę w łasną… aby dalej w 

dobrym kierunku i nie zostać w  miejscu, ani jednokierunkow o w 

wyznaczniku tematu i emocji zw iązanych... całościow o w  różnych 

kw estiach trzeba iść, w tedy super w artość i poznanie całościow e się 
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robi, czyli lepsza św iadomość i podniesienie w szystkich w skaźników 

hurtem i jednocześnie... aby nie jednokierunkow o... fajna rzecz. 

Lubię to. Emotikon smile  

• Edytow any 

 

WPROST - Tunezja i inne kraje w schodnie - niebezpieczne z 

terroryzmem oraz zakazy w  ogólności i samobójcy i kary za 

kretynizm - 

 

 

WPROST 

32 min •  

Kamiński w ystaw ił Sikorskiemu laurkę. Stw ierdził naw et, że tylko 

Donald Tusk i Lech Wałęsa są bardziej rozpoznaw alni na św iecie. 

Zgadzacie się?  

Kamiński: Sikorski jest niezw ykle utalentow any, ale był niszczony 

Szkoda, żeby Polska straciła takich polityków  jak Radosław  Sikorski 

- stw ierdził w  programie Św iat w  TVN24 Biznes i Św iat Michał 

Kamiński.  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Nikt nie zna jakiegoś Sikorskiego... kto to jest? Nazw isko kojarzę, 

znane... pew nie jest pełno Sikorskich, pew nie to stąd... jak 

Now akow skich i Kow alskich, Now aków  itp. Pełno tych nazw isk, nie 

zwraca się uw agi... a ten, o którym mow a to znany pew nie?... Tylko 

kto konkretnie?... który? I z czego znany? Wałęsę znam, to w szyscy 

znają. To historia już, każdy musi znać, w  szkołach uczą... Tuska to 

nikt nie zna, skąd niby, z Walta Disneya może... ale to w  Ameryce 

najwyżej pew nie... jak Schroocha... też w szystkie dzieci znają, ale to 

z bajek. A Sikorski? Który i jaki? Z ptakami mi się kojarzy i nic 
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więcej... Generał chyba był jakiś Sikorski, tak. To z podstaw ów ki mi 

przyszło nagle... to o nim, to przepraszam, bo mi pow iedzą, że nie 

pamiętam nazw isk, które pow inno się pamiętać, aż spraw dzę, bo 

dostałem strachu ze w stydu i że mogłem obrazić Pana Generała, 

gdyby mi się dobrze skojarzyło... hmm... dobrze, że w ogóle... 

właśnie skądś w iedziałem, że znam to nazw isko. generał z II w ojny 

św iatow ej chyba?... Tak?... zaraz spraw dzę, wait... ale by było, 

obciach... dobrze, że w ogóle przypomniałem sobie, muszę 

pow tórzyć historię, straszny wstyd... jeszcze gen. Św ierczewski, co 

kryminalistów  z UPA zabijał z legionami, strasznie mi go by ło 

szkoda zaw sze, że w ojna już skończona, a niektórzy musieli nadal 

walczyć... dobrze, że moja szkoła była im. Gen. Św ierczewskiego... 

strasznie wspominam te czasy, kiedy musiano zabijać tych 

kryminalistów  z Ukrainy jak robactw o, a ciągle przyłaziły, jak 

karaluchy i mordow ały dalej... ciężka praca, same robactw o i tak im 

zostało - Ukraińców  trzeba bić i zabijać do końca... od Gen. 

Św ierczewskiego się nauczyłem, dziękow ać Bogu... aż do 

ostatniego. Amen... bo mi się skojarzyło jakoś. Nie zajmuję s ię 

historią na co dzień... ciekaw y temat... straszne tragedie musieć  

walczyć po wojnie... ech... strasznie mi zaw sze żal, jak w spominam 

gen. Św ierczewskiego... muszę spraw dzić tego Sikorskiego... to był 

jakiś rząd z II w ojny św iatow ej chyba, ciekaw e, nie pamiętam 

dokładnie... zawsze miałem ledw o 3 z historii... kurde... ale w styd... 

 

•  
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Gazeta.pl 

Wczoraj o 19:19 •  

Oglądanie jego pracy strasznie w ciąga. Najpierw  zrobił z kamienia 

toporek, a skończył na domku z kominkiem. To są umiejętności! 

 

Mężczyzna zbudow ał ten domek w  lesie gołymi rękoma. 

Wykorzystał tylko to, co znalazł w  dziczy 

Kto z nas nie marzył o w łasnym domku na drzew ie albo o szałasie w 

lesie? Ten mężczyzna dosłow nie żyje marzeniami. W środku 

australijskiego buszu... 

deser.pl 

 

W Polsce też potrafią, i w  każdym miejscu na Ziemi... kiedy się jest 

w miejscu, w  którym trzeba przeżyć, trzeba zacząć rozglądać się 

dookoła... nagle pojaw ia się potrzeba priorytetow a, czyli ta, która 

przeszkadza czuć komfort przetrwania i istnienia, oraz  

funkcjonow ania... jeśli pada deszcz - trzeba uciekać pod coś, co 

kryje przed deszczem... potem żeby nie uciekać non-stop, kiedy  

pada - warto zrobić sobie jakiś daszek na zaw sze, żeby zawsze było 
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dokąd biec... mieć daszek w  jednym miejscu oznacza, że nie trzeba 

wędrować nie znając terenu, nie w iedząc, co może być tam hen 

gdzieś, gdzie się idzie, np. niebezpieczeństw o nieznane... tu, gdz ie 

się długo było, już jest dookoła znane, czyli da się przetrw ać... i już 

wie się jak... daszek dobrze chroni od deszczu i w iatru, pozw ala 

odpocząć i mieć dokąd w rócić po spacerach w okolice... i człow iek 

czuje się bezpieczniej... ma czego bronić i w iedzieć, że to jego... i tu 

jest bezpieczny... potem jak robi się zimno, osłania się od w iatru i 

chłodu boki... czym się da, trzeba znaleźć w okolicy, co się nadaje i 

dobrze działa - trw ale, żeby nie musieć co chw ila przysłaniać czymś 

now ym, albo tym samym, w ięc w arto zrobić raz trwale, na ile s ię 

umie... w arto... i ma się spokój... i w  nocy nie w ieje i ciepło się robi i 

miło... noc przyjemna zaczyna być, a nie w iejna i mokra... można 

być szczęśliw ym już w tedy i cieszyć się... potem jak robi się mokro 

na ziemi w  domku, albo ściany mokre albo dach przecieka, w arto 

uszczelnić, a na ziemię położyć coś, co nie będzie ziębiło od ziemi i 

nie będzie mokro... po kilkunastu dniach stoi super  wypracowany i 

budow any własny dom, który jest trw ały i bezpieczny i jest super  

domem... potem trzeba nauczyć się nie tylko zjadać ow oce i to, co w 

okolicy rośnie albo da się złapać łatw o, żeby zjeść i przeżyć bez 

bólu brzucha z głodu... ale można znaleźć duży kij i szukać dużo 

mięsa, żeby nie chodzić i biegać ciągle za w iew iórkami i małymi 

zw ierzaczkami... i super dużo mięsa, ale trzeba ubić drągiem 

dużego zw ierza. Pyszności... i można kilka dni z domku nie 

wychodzić... jak w  raju... i ow oce do tego nadal można zbierać, no 

zaczyna chcieć się żyć... raj... pyszności... i nie trzeba się męczyć 

przez kilka dni, tyle mięsa z dużego zw ierza... kości w yrzuca się 

gdzieś za domek, a potem leżą i leżą i zbierają się... a potem 

niechcący wchodzi się nogami i tnie się stopy, albo ręce - kości są 

ostre... trzeba uw ażać, wyzbierać i zrobić porządek - najlepiej na 

jedno miejsce w ynosić niepotrzebne, zbędne rzeczy i 

przeszkadzające... potem takie śmietnisko jest jak góra skarbów , ale 

zaczyna śmierdzieć... w arto zakopać w  ziemi, żeby nie śmierdziało i 

nie przeszkadzało, bo zw ierzęta i robaki zaczynają się schodzić do 

góry kości i odpadów ... trzeba zakopać... i ma się śmietnisko... 

potem jak burza jest, to może być gień... i spalić domek... :)o  
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WPROST 

2 godz. •  

Szumnie ogłaszane pakiety kolejkow e czy onkologiczne to 

odciąganie uw agi od realnych problemów  ochrony zdrowia, 

ostatniego bastionu socjalizmu. Brak konkurencji,  pieniędzy, 

monopol NFZ rząd próbuje przykryć PR-ow ymi sztuczkami.  

 

Raport "Wprost": "Służba zdrow ia to ostatni bastion socjalizmu"  

Szumnie ogłaszane pakiety kolejkow e czy onkologiczne to 

odciąganie uw agi od realnych problemów  ochrony zdrowia, 

ostatniego bastionu socjalizmu. Brak...  

wprost.pl 

 

Brak konkurencji? Mamy  w olny rynek. W usługach medycznych i 

każdych i dow olnych również. Oprócz newralgicznych usług typu 

obrona (w ojsko) i służby urzędow e do ścigania przestępców , i jakieś  

inne istotne dziedziny dla bezpieczeństw a kraju i obyw ateli -  

państw o ma to zapew nione dla siebie i dziękow ać Bogu, od tego 

jest państw o zgodnie z Konstytucją, chw alić Bozię, państw o musi 
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chronić całe państw o i wszystkich obyw ateli w  każdej dziedzinie 

dow olnej... ale zw yczajne usługi w olnorynkow e są wolne dla 

każdego, kto św iadczy, ten św iadczy, aby nie robić przestępstw 

zgodnie ze zwyczajnym praw em, a do tego opisanym w  ustaw ach, i 

każdy może św iadczyć i robić co chce, zgodnie z opisem w 

rozporządzeniach. Żadnych blokad, zakazów , które nie byłyby  

zasadne zgodnie z pow yższym (dla zachow ania bezpieczeństw a i 

stabilności kraju) nie ma. Kto chce robić coś, może robić, tak jak w 

rozpiskach administracyjnych w szędzie dostępne. Wystarczy 

zapoznać się z zasadami dla danej usługi i robić... nikt nikomu 

niczego nie blokuje i nie zakazuje... w olny rynek, w olny kraj, Europa 

otw arta i cały św iat... nic nie ginie, wszystko ładnie administracyjnie 

widać jak jest i nic nie może być ominięte naw et, bo dostępne dla 

każdego - zgodnie z upraw nieniami dostępu do dokumentów 

każdych - zwyczajnie, jak zaw sze i wszędzie... i w  tym pięknym 

wolnym i uporządkow anym, dzięki Bogu - bo to najw ażniejsze - 

św iecie, nagle ktoś mów i o monopolu na jakieś usługi... albo 

socjalizmie i innych kretynizmach, które nie w iadomo naw et co 

oznaczają... o co chodzi w tych dziw nych wypow iedziach w tych 

artykułach?... Jaki socjalizm? Jaki monopol? Pakiety każdy  

usługodaw ca ma w łasne... jak telefonia komórkow a, internet 

mobilny, itp. usługi. Każdy ma w łasne promocje i pakiety, naw et 'za 

złotów kę', dow olne. Zgodnie z ofertami... wystarczy sobie wybierać, 

co kto lubi...  a przychodzi ktoś i mów i, że w łaśnie nie w iem co... 

dziw ne te wszystkie rzeczy... ja akurat lubię NFZ, bo znam i w olę 

nie dotykać żadnych rzeczy, których nie znam, a do tego nie daj 

Boże przychodzą z zagranicy. Tak samo PZU, inne f irmy znane 

polskie, Poczta Polska (aby nie ukraińska, chroń Boże Św ięty)... i 

tak dalej... lubię korzystać z tych usługodawców, których znam, bo 

można im ufać... bo ich znam i korzystam nie bojąc się... a to, co 

now e i przychodzi nie w iadomo skąd też znam - oznacza zawsze 

100% zgon i zagładę i w indykację majątku całej rodziny, nie tylko 

mo jej... stąd absolutnie będąc rozumną osobą, nie korzystam i nie 

dotykam naw et obcych rzeczy, musiałbym być psychicznie chory 

albo samobójca św iadomy, albo kryminalista... wystarczająco 

poznałem usługodaw ców w ostatnim okresie, żeby w iedzieć. Stąd 

ufam tylko znanym firmom. Jak w yżej... i broń Boże inne... chroń 

Boże... Oczyw istości. Oznaczałoby to zgon całej mojej rodziny z 

majątkiem... jak w yżej... 

 

• Edytow any 
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WPROST - Trzeba pow tarzać historię, ale wstyd - o nazw iskach 

zasłużonych – 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

14 min •  

Jak myślicie, czy w  angielskich gazetach pojaw i się informacja, że 

nastolatkow ie okradli "polski obóz koncentracyjny", jak część 

św iatow ej opinii publicznej zw ykła nazyw ać niemieckie obozy 

śmierci?  

 

Nastolatkow ie z Anglii okradli muzeum Auschw itz-Birkenau 

Dwóch nastolatków  z Anglii ukradło z wystawy w muzeum 

Auschwitz-Birkenau historyczne przedmioty. 17- i 18-latek zostali 

zatrzymani - informuje RMF FM. 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Teraz muszą odpracow ać swoją w inę. Trzeba ich zamknąć na okres  

ustaw owy za czyn dokonany do jednego z bloków , puścić Cyklon B i 

kazać wydostać się tak, jak potrafią. Mają ustaw owy czas, pew nie 

na początek 2 tygodnie... codziennie rano na śniadanie puszczać 

puszkę Cyklonu B i podliczać w koszta edukacji nastolatków , 
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pokryją z dalszego okresu ustaw owego z odszkodow ania plus 

edukacja... kiedyś może w yjdą, jak szybko się postarają. I mają tam 

sprzątać codziennie... bez w yżyw ienia. Na jedzenie też trzeba 

zarobić, za darmo nie ma, bo nie chcieli by spłacić po tym, jakby  

zjedli. Najpierw  zarobek. Zapracują, to dostaną i będą w olni. Amen. 

Emotikon smile I poinformow ać, żeby nie zjadali wszystkiego na raz, 

będą mniejsze koszta do odpracow ania, szybciej wyjdą... że to 

porada wskazana, ale mogą zjeść całą daw kę żywieniow ą dzienną 

na raz... trzeba zapłacić i tak, oczyw iste... będą w olni, jak 

odpracują... zamykać.  

 

•  

 

... plus ew entualne zniszczenia budynków  zabytkowych... doliczać, 

dopóki psują, im w ięcej pracują, szybciej spłaca i kiedyś w yjdą. Jest 

to możliw e... w  relacji współproporcjonalnej do pracy w ykonanej... 

warto się starać. Wolność czeka za drzw iami... w ystarczy 

pracow ać... normy są jednoznacznie określone, które czynią 

wolnym...  

 

WH Wreszcie konkretne komentarze...tym sposobem nasza 

mlodziez zdemoralizow ana mozna naw rocic....ale to musza byc 

odpow iednie przepisy... 

• 27 min  

 

PW Weź zamknij tego ryja juz;)  

• 20 min  

 

Dariusz Smakulski Rzeczywiście potrzebne są przepisy. Receptura 

Cyklonu B na początek, żeby takie osoby przykładow o jak 

komentująca powyżej (PW) mogła szeroko otw ierać buzię błagając  
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wytrzeszczonymi oczami o 'w ięcej tlenu!'. .. w  ramach edukacji i 

obiecując pójście na edukację ustaw iczną, na początek kultura i 

rozumność, reszta sama przychodzi w toku nauczania 

standardow ego ustaw owego... warto się przełamać i nie bać... 

inaczej można dostać duszności naw et... Emotikon smile I rady, 

żeby zamknąć buzię nie pomogą za bardzo... przy dusznościach nie 

jest łatw o... policzki robią się grube jak u zająca w tedy... w arto 

oddychać spokojnie... w tedy miarow o śniadanie rozchodzi się po 

płucach i krw iobiegu... po oczach w idać, czy nastolatek już się 

edukuje praw idłow o... zaczyna machać rękami i w ydawać 

zduszone, przytłumione dźw ięki... w tedy uderza się w  plecy mocno, 

i może krzyczeć... inne terapie to w  zależności od potrzeb 

młodzieży. Starsi też mogą się uczyć. Wiek jest dow olny od 6 lat 

wzwyż... najw ażniejsze, żeby były pozytyw ne efekty nauczania... 

metody dobiera się zgodnie z obserw acją postępów ... 

•  

 

WPROST - Śniadanie i odpracow anie przed jedzeniem, nie po -  

oczywiste – 
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WPROST 

4 godz. •  

"Wieść gminna niesie, że piszę program gospodarczy dla Paw ła 

Kukiza. Nie piszę, bo już mam. Jak pan Paw eł zechce z niego 

skorzystać – proszę bardzo. Pani Ew a, panow ie Jarosław , Janusz, 

Leszek czy Ryszard – także. Oto on w  obszarze f inansów 

publicznych" - napisał Robert Gw iazdowski. 

Prezentujemy pełny program przygotow any przez prof. 

Gw iazdowskiego 

Gw iazdowski zaprezentow ał program dla Kukiza, pani Ew y, pana 

Jarosław a i innych 

Wieść gminna niesie, że piszę program gospodarczy dla Paw ła 

Kukiza. Nie piszę, bo już mam. Jak pan Paw eł zechce z niego 

skorzystać – proszę... 

wprost.pl 
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Ci Państw o ze strony tych stoczniowców, związkowców  i gminnych 

sołtysów , wójtów , starostów, skrzypków  na dachu, itp. etc. w iejskie 

sprawy i leśnicy naw et, gajow i, itp. -  sami pederaści 

niewykształceni, margines 100% nieedukow any niebezpieczny dla 

gospodarstw , samych siebie i otoczenia, jak w idać z wypow iedzi... 

nic im się nie zmienia, jak Skrzypkow i na dachu - do końca muczał i 

śpiew ał razem z krow ami przew alając siano, dziękow ać Bogom 

Wszechmogącym... na sw oim miejscu czyli... fajne. Lubię to... nie 

wolno dopuszczać nieedukow anych ze środow isk w iejskich i 

marginesowych do funkcji kierow niczych i decyzyjnych, oznaczałoby 

to dalej muczenie krow y, ale na pustym pastw isku, be z obory i 

żarcia naw et... i całej w si wymarłej... dobry f ilm. Polecam... uczy na 

wieczność. Klasyka... zw ierzęta w oła się po imieniu... w iśta... 

mućka... nastąp się, itp. fajnie, że można rozpoznaw ać osobniki po 

dźw iękach i zachow aniu, po zapachu, etc. Dzięki temu można 

zachow ać bezpieczeństwo okolicy... i uchronić się od pomoru i 

zgonów , dziękow ać Bogom... amen. 'Gdybym był bogaty...' -  

Muuuu... - Czas w racać do pracy, ech... gdybym... Emotikon smile 

Nie daj Boże Św ięty Wszechmogący... - Tak, Krasula ma rację... 

jedz siano... będzie mleko... - Muuu... - Dobra Krasula... i dla Kajtka 

jeszcze, i Kundel... macie, jedzcie... jutro znów  wam przyniosę... 

dobre zw ierzaki, grzeczne... (edu calssics). 

HG No i po cóż to ? Chybaż, że dla ulgi to się nie w trącam.  

• 13 min  

 

Dariusz Smakulski Ulgi w jakim sensie? Ja nie mam ulg żadnych.... 

pokończyły mi się wszystkie... naw et nie pamiętam... za wszystko 

płacę 100% teraz... ale wyrobię sobie PTTK... bo ostatnio płaciłem 

za schronisko zabytkow e niepotrzebnie aż tyle, co płaciłem, tak s ię 

skojarzyło. l na legitymację PTTK mógłbym mieć zniżkę... w  sierpniu 

też. O Boże... bardzo Pani dziękuję... bo teraz skojarzyłem... 

przepłacałem... Emotikon smile Muszę zapytać w  schroniskach... to 

są straszne koszta... a mogę płacić mniej. Genialne... ciekaw e, czy 

można się starać o zw rot opłaconych kosztów  noclegów ?... jak s ię 

pokaże legitymację PTTK? Ale by mi zwrócili. Z jakiego okresu 

można prosić o zw rot na PTTK? Od 1996 się da? Byłbym bogaty... 

kurde... ciekaw e, czy za granica obow iązuje... jak to się ma do tych 

stoczniowców ? Nie rozumiem generalnie za bardzo? Chodzi o 

agroturystykę? Na tym się nie znam. Zapytam w  PTTK...  
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WPROST - Starostw o powiatow e - Skrzypek na dachu - Jedzcie , 

dobre zw ierzaki – 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

34 min •  

PSL nie poparło Małgorzaty Kidaw y-Błońskiej. Ew a Kopacz musiała 

zgodzić się żądania PSL  

Kopacz ugięła się pod żądaniami PSL. Kidaw a-Błońska za ochronę 

ziemi 

Polskie Stronnictw o Ludow e oficjalnie poparło kandydaturę 

Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Platformy Obyw atelskiej na 

stanow isko marszałka Sejmu....  

wprost.pl 

 

To dobrze. PSL od zawsze i zawsze musi być  i musi być to samo... 

znają sw ój temat i w swoich resortach muszą mieć przynajmniej 

zaakcentow ane istnienie i głos, który będzie zawsze brany pod 

uw agę w  tematach, które dotyczą PSL i spraw  dla Nich w ażnych. W 

każdym rządzie i w  każdych warunkach politycznych i 'składow ych' 

w kw estii obsadzenia stanow isk rządu, stołków  poselskich, 

ministerstw , samorządów , etc. - ważne jest to, żeby głos ze strony 

PSL był gdzieś w  dokumentach i był brany pod czynności 
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administracyjne do rozpatrzenia i odpow iedź z uzasadnieniem. PSL 

musi zawsze dokumentow ać swoje postulaty i w nioski i dokumenty, 

że idą po urzędach i są realne, a nie w irtualne... i o to tylko chodzi... 

bo i tak do końca św iata i Ziemi, nie daj Boże lub w  zależności jaki 

los czeka Ziemię ze względów  fizycznych i astronomicznych, na 

który nie ma się w pływu, ale to inne kw estie i nie rozpatrywane w 

warunkach istnienia Ziemi z ziemią, na której się upraw ia i z tego 

żyje... i po której się chodzi... i w której się żyje i czerpie najw iększe 

bogactw a i jedyne możliw e realne, inne nie istnieją realnie, 

dziękow ać Bogom i stw órcom... - PSL i ugrupow ania podobne, 

których celem jest dbanie o to, co najw artościowsze i jedyne źródło 

życia na Ziemi, innych nie ma - muszą robić tylko sw oje, czyli dbać 

o zachow anie życia na Ziemi... - najpraw dopodobniej zajmując się 

sw oim tematem jedynym od zarania dziejów i ludzkości, pow inni 

wiedzieć lepiej w tych kw estiach, przynajmniej w kw estiach tego, co 

wymaga popraw y - i takie w nioski i raporty żeby tylko były dostępne 

i mogły być uw zględniane zaw sze w czasie na nieskończoną 

przyszłość i zawsze przez administracje dow olne, to OK... tylko tyle 

w temacie PSL i zaw sze tak samo... A men.  

 

 

NW Chłopie! 

• 1 • 1 godz. • Edytow any 

MK komus tu pestycydy uderzyły do głow y Emotikon w ink 

• 1 godz. 

JP PSL to pozostałość PRL oni daw no pow inni zniknąć to grupa 

wiejskich cw aniaczków  i kombinatorów !!! 

• 1 godz. 

NW Weszłam przed chw ilą na stronę pana Dariusza. Ja Mu dam 

spokój. Panie Dariuszu, miłego dnia życzę. 

• 54 min  

NW Janusz Plato. Oni są wyjęci z "Rancza". Hołota.  
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• 54 min  

Dariusz Smakulski Pestycydy to nie w iem, to w łaśnie mam nadzieje, 

że to, co kupuję, jest zdrow e, zawsze wybieram (gdzieś pisałem w 

jakimś temacie o tym, ankieta chyba jakaś była albo coś podobnego  

w kwestiach żywności, czy mrożonek, może Makro, czy Nelson, nie 

pamiętam dokładnie...) to jedzenie, które wygląda na dobre. Nie 

kolorow e św iecące 'pyszne świeże naturalne w ypasione 

radioaktyw ne, itp' - że boję się podejść do paczki lub czegokolw iek -  

musi wyglądać znajomo i naturalnie... w tedy patrzę, czy to bez 

chemii albo innych badziew ii i biorę, jak mi się podoba... jak w idzę, 

że ładne, to mi smakuje... ale musi być naturalnie ładne, a nie 

przepasione czymkolw iek - to w idać, czy genetyczne, chemiczne, że 

aż 'śliczne aż strach promieniotw órczy w głow ie w ybucha ze 

strachu' - czy naturalnie pyszne, w tedy biorę... i cieszę, że jak jem, 

bo smakuje i lubię... zaw sze mam nadzieje, że to, co jem nie jest z 

kosmosu albo z Ukrainy albo inne radioaktyw no-chemiczne... 

szukam tego, co zdrow o wygląda i pachnie ładnie - musi być 

św ieże, albo stare naw et, ale żeby było w idać, że naturalne jedzenie 

jakieś - w tedy kupuję i jestem szczęśliwy, kiedy jem... bo mi 

smakuje... oby nie było trujące, ale to nigdy nie w iadomo, 

oczywiste... może dlatego w łaśnie w ażne, żeby ktoś w iedział i nie 

pozw alał trucizn na rynek w ystaw iać... wolałbym mieć spokój idąc  

do sklepu i móc kupić to, co mi w ygląda smakow icie i brać i już, i 

pycha... nie w iem czy mi coś uderza do głowy, pew nie tylko to, co 

zjadam albo w ypijam, albo z pow ietrza, ale skąd mam w iedzieć? Nie 

ma mierników żadnych w tych kw estiach... całe szczęście, jeśli PSL 

jest pozostałością PRL... w tedy pracowało się na roli i w szystko było 

zdrow e i każdy miał pracę i kołchozy naw et były i każdy miał 

szczęście życia i przetrw ania i możliw ość założenia rodziny i aby  

robić, co trzeba - każdy znał sw oje obow iązki i jakie życie ma i 

prow adzi... komu się nie podobało, można było iść do innej pracy, 

nikt nikomu nic nie kazał za komuny a w szyscy byli szczęśliw i... i 

wszystko musiało być naturalnie zdrow e... najlepsze życie i 

przetrw anie i jedzenie i edukacja i w szystko 100% jest w łaśnie z 

czasów PRL... gdyby mogło to wrócić, świat by przetrw ał, inaczej na 

pew no gw arantowana zagłada 100%. To oczyw istości... ale co do 

cw aniaczków  i kombinatorów , to możliw e... jak chłop dorw ie się do 

dotacji lub jakichś profitów , itp. jakby mu 'z nieba spadło'...  -  

oznacza to wymarcie w si... i same zgony i koniec całego pow iatu 

naw et... jak w  tym filmie 'Skrzypek na dachu' - w ieś jest bogata i 

szczęśliw a tylko i wyłącznie w tedy, gdy pracuje i wszystko żyje na 

wsi i nikt nie ma na co narzekać, nic w ięcej nie potrzeba na w si... 
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tylko to i tylko o to chodzi, o nic w ięcej absolutnie 100%... jak w  tym 

f ilmie Skrzypek na dachu... wszystko jest super na wsi i najw iększe 

szczęście i bogactw o wszystkiego, że nie ma o co modlić się naw et, 

prócz aby było, co jest i nigdy nie znikło... ani nie zmieniło się na 

gorsze... aby tylko można było kontynuow ać pracę tak, jak do tej 

pory i żeby zaw sze... innych modlitw  nie ma na w si w ażniejszych i 

wartościowszych, byłyby złe, oczyw iste... czyli zagłada... na 

szczęście po wyciu tego żyda czy chłopa podczas pracy w stodole 

'Gdybym był bogaty'...  zamuczała krow a... i można wracać do 

rzeczyw istości i to najw iększe szczęście chłopa i całej okolicy... -  

Ech... i można wracać na obiad... pyszności... taka jest 

rzeczyw istość najw artościowsza i najszczęśliw sza i jedynie 

praw idłow a i szczęśliw a i produktyw na, etc. samo dobre, czyli 

jedynie sensow ne... to oczyw iste... inaczej zagłada, oczyw iste... 

cw aniaczków  i kombinatorów  od razu rozpoznaje się na wsi i 

wylatują na kopach albo z w idłami w plecach... i w ięcej nie wracają, 

a koszta i tak dla chłopa są zerow e, jeśli nie zrobiono strat, które 

obciążyłyby chłopa z tytułu strat kombinatorów ... Pani Natalia 

Wrzosek chciała mnie męczyć z jakiegoś pow odu? Ja bardzo 

uw ielbiam, jak męczą mnie kobiety... Emotikon smile Czemu Pani 

chce mi dać spokój? Mój profil jest jakiś nie taki, że Pani nie chce 

mnie męczyć?... mądre rzeczy tam są same... czy coś złego? To 

popraw ię... to dla ludzi przecież... złe coś zrobiłem, czy dobre?... 

może Pani mnie pomęczyć? Bo nie w iem w łaśnie w jakim sensie, 

czy złym, czy dobrym i czy Pani mnie lubi, czy nie... w łaśnie nie 

wiem... za co mam być męczony? Emotikon smile 'Ranczo' to mi s ię 

kojarzy z 'Dallas Quest'...  super gra na Atari...  genialna 

przygodów ka... bardzo wciągająca, uw ielbiam takie... skończyłem w 

podstaw ówce. Po angielsku była... ale musiałem dać radę, 

uw ielbiam przygodów ki... język nie mógł przeszkadzać... to było o 

ranczu jakimś w łaśnie... fajna jest... ciekaw a bardzo... 

•  
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WPROST 

1 godz. •  

Zmiany w  koalicji, zmiany w  opozycji... 

Karczewski szefem sztabu PiS. Brudziński pierw szym zastępcą 

- Wicemarszałek Senatu Stanisław  Karczewski będzie szefem 

sztabu PiS w  kampanii przed zbliżającymi się w yborami 

parlamentarnymi. Pan marszałek jest...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

To nieznane nazw iska i grupy... takie informacje podaje się w e 

własnych periodykach zw iązkow ych... czemu to jest w  prasie 

ogólnopolskiej?... Kogo obchodzą jakieś sprawy grup społecznych 

lokalnych nieznanych nikomu? Co to za gazeta?  

 

WPROST - PSL - Ziemia, życie, przetrw anie i administracja -   

zawsze aby realnie w  raportach i już... – 
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WPROST 

16 godz. •  

"Najpraw dopodobniej Putin w łaśnie zaczyna now ą fazę zarządzania 

strachem przed w ojną atomow ą. W każdym razie próba użycia broni 

jądrow ej przez Kreml naw et w najmniejszym możliw ym wymiarze 

raczej nie sprowadziłaby na Zachód otrzeźw ienia, tylko bardziej 

spotęgow ała strach. Strach na Zachodzie, który jak zawsze jest 

najlepszym przyjacielem rosyjskiej myśli imperialnej"  

 

Kow al dla "Wprost": Strach Zachodu to sojusznik Putina  

Polskie czołgi Leopard staw iają czoła zielonym ludzikom pod osłoną 

belgijskich artylerzystów. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny  

NATO w  Warszawie, i... 

wprost.pl 

 

Chodzi o zachow anie się umiejętne w  relacjach między 

mocarstw ami... tak samo analogicznie między małymi państw ami a 

naw et dw oma osobami... kiedy jedna w idzi, że może sobie pluć na 

drugą, a ta naw et nie reaguje i daje na siebie pluć, oznacza to, że 
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za chwilę zostanie nie tylko opluta ale i skopana, a potem 

okradziona, a potem będzie w asalem i będzie musiała wykonyw ać 

polecenia i przepraszać, jak nie zdąża, a potem i tak się zabija 

takiego niedorajdę, kiedy już się nie przydaje i spokój... można 

szukać następnego do 'rozmow y' obustronnej... Emotikon smile Nie 

wiem, jaki problem w  tym artykule, że trzeba opow iadać takie 

rzeczy... chodzi o edukow anie społeczne, czy co?... kiedy osoby 

znają się i w iedzą, że są niezależne i obie są samodzielne w  swoich 

działaniach i planach i w szystkim, to w tedy jest szacunek i nikt 

nikomu nie w chodzi w  drogę, a w ręcz przeciwnie - rozmow a zawsze 

jest na poziomie w  konkretnych merytorycznych tematach o 

współpracy, kiedy potrzeba... chodzi o szacunek między osobami, 

między państw ami tych samych gabarytów , grup, społeczności, 

mocarstw  i kolonii pozaziemskich naw et, gdyby kiedyś przyszło nam 

współpracować z innymi cyw ilizacjami, które dysponują Z iemią 

własną, jak my naszą... oczyw istości same... a tematy są 

komentow ane w zupełnie kretyński sposób... z jakichś pozostałości 

po AK albo innych motłochach marginesowych nierozumnych... 

przez rynsztok i kretynizm i brak edukacji zaw sze same zagłady  - 

naw et globalne... a w ystarczy 10% rozumu... reszta nie w ażna... 

same tragedie, kiedy brak edukacji podstaw oej jest pow szechna... 

przerażające... 

 

WPROST - Poszanow anie dw óch stron, w ielu i mnóstw a - i każdego 

z wszystkimi - ciężka praca, oczyw iste, a trzeba - 
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WPROST 

5 godz. •  

Historia i dośw iadczenia innych państw pokazują, że jeżeli jest coś, 

co rośnie razem z płacą minimalną - to tylko bezrobocie.  

 

Płaca minimalna to brak pracy – oficjalne „0” - Blog: Tomasz 

Wróblew ski - Natura ignorancją...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Nadal nie w iem, co to jest płaca minimalna. Chyba spraw dzę w 

końcu gdzieś na internecie. Gdzieś był już ten temat w cześniej.  

Chyba komentow ałem i to w  dość szerokim aspekcie, w  każdym 

istotnym w  szczególności aktualnie (2015 od 2010). Płaca jest za 

pracę w ykonaną zgodnie z umow ą o pracę z listą obow iązków . 

Zrobione zgodnie z umow ą - otrzymuje s ię wypłatę. Kw oty są 

określone przypisane do stanow iska. Wynagrodzenie musi być 

adekw atne do nakładu pracy i wymaganej odpow iedzialności na 

stanow isku, oraz pozostałych określonych wymagań na pracę 

wykonaną na stanow isku opisanym. Osoba na stanow isku 

wykonująca pracę musi wykonać zgodnie z  umow ą i ma 
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wynagrodzenie zgodnie z umow ą. To są standardow e procedury i 

określone w rozporządzeniach. Każdy rozumny człow iek sam w idzi, 

ile można sensow nie dać wynagrodzenia za pracę określoną w 

umow ie wykonaną. No i nic w ięcej... robić i płacić... dopóki jest z 

czego płacić... aktualnie należy się praw ie całkow ity zwrot podatków 

z powrotem na rachunki obyw ateli z okresu 2010-2015 za pracę 

niewykonaną przez urzędników  w Polsce na stanow iskach w 

urzędach polskich w  okresie powyższym. Następnie spraw dzony 

będzie okres II-gi (2005-2010). Jeśli urzędnicy pobierali 

wynagrodzenie, a nie zrobili pracy w ymaganej do zrobienia i 

rozliczenia zgodnie z obow iązkami określonymi - znow u zwrot. Tak 

jak w  dokumentach - w ystarczy robić automatyczne rozliczenia. 

Naw et nie trzeba za dużo myśleć o tym. Komputer w eryfikuje i 

zabiera albo daje premie... co to jest płaca minimalna? Płaca jest 

określona przypisana do stanow iska z określonym zestaw em 

obow iązków . Nie w iem, co to jest... muszę poszukać w  internecie 

najpierw . Ciekaw e te rzeczy... 

 

• Edytow any 
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WPROST 

4 min •  

"Wiem, że będą mów ić, że będę sterow ana z drugiego rzędu. 

Pow iem krótko. Nazyw am się Szydło, Beata Szydło. Mam sw oje 

zdanie i opinie. Potrafię być uparta. I nie dam sobą sterow ać” – 

mów iła kandydatka na urząd premiera podczas konw encji PiS.  

Szefa sztabu wyborczego w skazał jednak Jarosław  Kaczyński, bo to 

on jest prezesem partii i "prow adzi PiS do zw ycięstw a" 

 

Kandydatka na premiera: Szefa sztabu w skazał Kaczyński, to on 

prow adzi nas do zwycięstwa 

Kandydatka Praw a i Spraw iedliw ości na urząd premiera Beata 

Szydło poinformow ała na antenie radiow ej Jedynki, ze zna nazw isko 

szefa sztabu... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Sterow ać może nie, ale w razie strachu zgodnie z ośw iadczeniem 

ze spotów  wyborczych, został podniesiony poziom reakcji 
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dziecięcej, zamiast chow ać się w  piw nicy i modlić samodzielnie o 

sukces, czekając aż minie termin i dopiero w yjść spraw dzić, czy już 

PO... i w szyscy żyją, czy nie i kto pozostał żyw y ew entualnie, 

'Zapew niam, że w  razie potrzeby nie będę bała się w yjść i prosić o 

pomoc...' - to się chw ali... oby takie reakcje były pośw iadczone 

dośw iadczeniem w  przyszłości, to byłoby już osiągnięcie liczone w 

sukces. Popieram edukację i podnoszenie kw alif ikacji. Zaw sze. I 

zawsze do pomocy. Płatnie. Polecam się. DS`.  

 

WPROST - Płace i w ynagrodzenia – 

 

 

WPROST 

7 min •  

Regulacja rynku leków  poprzez now ą ustaw ę refundacyjną 

doprow adziła do absurdów . Pacjenci płacą za leki w ięcej, a 

medykamentów  brakuje w aptekach, bo bardziej opłaca się 

sprzedaw ać je za granicę 

 

Raport "Wprost": Ustaw a refundacyjna - farmaceutyczna katastrofa 

Ustaw a refundacyjna miała dać Polakom dostęp do tanich i 

now oczesnych leków . Ale jak to byw a z podobnymi obietnicami, 

skończyło się farmaceutyczną... 

wprost.pl 

 

A nie dało się policzyć tego wcześniej? To nie jest kw estia 

przew idywania, tylko spraw dzenia i policzenia... trzeba być 

intencjonalnym kryminalistą f inansowym, żeby robić ustawy jasno 

określające ceny aktualne i przyszłe stratne lub określone w 

zależności dla kogo, etc., czyli intencjonalne doprow adzenie do 
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aktualnej sytuacji i oszukiw anie św iadome klientów  NFZ... czyli ktoś 

był przestępcą. Inaczej nie może być, ew entualnie bezrozumny, 

czyli nie pow inien być na stanow isku, czyli co by nie było do 

wyjaśnienia i dyscyplinarka lub zw olnienie za brak kompetencji oraz 

rozumności, czyli zabranie upraw nień i zakaz wykonyw ania zawodu 

dla tej osoby, która podpisała ustaw ę lub nakreśliła jej kształt w 

celach kryminalnych planow anych... co by nie było => do 

wyjaśnienia i zgodnie z pow yższym. Albo kryminał św iadomy, albo 

brak rozumności, czyli kompetencji, czyli na bruk i zw rot kosztów z 

całego okresu z w łasnej kieszeni. Amen. I spraw dzić trzeba, kto 

podpisuje umowy z kim w  kw estii leków . Lekarze z różnych umów 

promow anych oferują pacjentom inne leki, w  zależności kto im płaci 

prow izje od sprzedanych ilości... zebrać podsumow ania i raporty i 

podsumow ać konkretnie w  księgow ości i receptach zrealizow anych 

oraz umow ach między f irmami farmaceutycznymi... na papierze 

widać wszystko... i podsumow anie z odpow iedzialnością w ynikająca 

z podsumow ań... i zrobić i zakończyć raportem... a potem 

refundow ać polskie leki. Zagraniczne - zakaz. (!).  

 

WPROST - NFZ - podsumow anie okresu i raporty oraz 

konsekw encje wynikające z podsumow ań - 2015 - PL(EU) -  
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WPROST 

32 min •  

Przedstaw iciel ministerstw a obrony Rosji pow iedział, że 

stacjonujące przy granicy z Rosją czołgi i artyleria NATO będą 

najbardziej agresyw nym krokiem ze strony Stanów  Zjednoczonych 

Ameryki od czasów  zimnej w ojny. 

 

Czołgi i artyler ia NATO w  Polsce. Rosja: Agresyw ny krok ze strony 

USA  

Stany Zjednoczone rozmieszczą czołgi, artylerię i inne obiekty  

militarne w e wschodniej i centralnej Europie, w  tym w  Polsce. 

Poinformow ał o tym...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Pew nie chodzi o dokończenie zniszczenia Rzeczypospolitej 

Polskiej? Proponuję rozmieścić w szystkie w ojska na granicy 

niemiecko-polskiej, wycelow ane w stronę Niemiec - próbnie, na 
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początek i zobaczyć, czy ze strony Rosji pojaw ią się jakiekolw iek 

agresje dow olnego rodzaju lub próby przygotow ania jakiekolw iek 

agresji w  stosunku do Polski... na próbę trzeba przenieść wszystkie 

artylerie i w ojska z całego wschodu Polski aż do centrum po linii 

Gdańsk-Kraków  patrząc na mapę Polski - i umieścić na granicy z 

Niemcami wycelow ane w  Niemcy... i mieć nadzieję, że ze strony  

Rosji nie grozi Polsce nic, a dodatkow o wzrośnie bezpieczeństw o 

życia i funkcjonow ania codziennego obyw ateli RP od centrum Polski 

aż do wschodnich granic... i temat relacji Polska-Rosja zapomni się 

na długo, mam nadzieje, że na zawsze. Chodzi tylko, żeby celow ać 

we wrogów , a nie w  sojuszników . Polecam się zastosow ać. Z 

pow ażaniem, DS`. Warszaw a, Polska (EU).JUN.23.2015. I można 

zacząć współpracę handlow ą z krajami bloku wschodniego na 

zwyczajnych europejskich pokojowych zasadach najprostszych 

cyw ilizowanych, czyli zwyczajnie...  

 

 

WPROST - Militarny spokój w  RP - zasady zachow ań bezpiecznych 

dla kraju - JUN.23.2015 - Polska (EU) – 
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WPROST 

15 min •  

30 tys. zł miesięcznie. Tyle w arte jest zdrow ie Moniki Czaplickiej. 

Lek refundow any w  innych krajach Europy  w  Polsce jest dostępny  

tylko za pełną odpłatnością. Monika ma 36 lat, jest mamą czw órki 

dzieci. Zmaga się z rakiem.  

Raport "Wprost": Listy refundacyjne niczym w yrok 

30 tys. zł miesięcznie. Tyle w arte jest zdrow ie Moniki Czaplickiej. 

Lek refundow any w  innych krajach Europy  w  Polsce jest dostępny  

tylko za pełną...  

wprost.pl 

 

Dariusz Smakulski Straszne tragedie... nie łatw o przetrwać w 

dzisiejszym św iecie... miliony osób ma jeszcze gorzej, nie tylko w 
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Europie i w  Polsce... licząc w  miliardach... straszne koszta... trzeba 

umierać... inni też chcą żyć... oczyw iste... każda jedna osoba z  

miliardów . Którą wybrać, żeby zabrać innym? Ktoś musi umrzeć, 

albo w ielu, żeby ktoś mógł umrzeć troszkę później niż naturalnie (w 

przypadku raka przykładow o)... same tragedie. Ktoś ma na jedzenie 

dla mnie na dziś? Tylko na dziś, na jedzenie... jutro poproszę 

innych... ? 

 

... jestem zupełnie zdrow y. Moim marzeniem jest dożyć do jutra... 

nie mam innych marzeń. Chodzi o jedzeni tylko... żeby jutro żyć... 

 

WPROST - ma ktoś na jedzenie - jestem zdrowy, chcę tylko dożyc 

jutra – 

 

 

 

WPROST 

13 min •  

- Nie rezygnuję. Ty lko oddaję się i moje biuro w  ręce kongresu FIFA  

- pow iedział w  wyw iadzie dla dziennika "Blick" Sepp Blatter.  

 

Blatter: Nie rezygnuję. Oddaję się w  ręce kongresu FIFA  

- Nie rezygnuję. Ty lko oddaję się i moje biuro w  ręce kongresu FIFA  

- pow iedział w  wyw iadzie dla dziennika Blick Sepp Blatter.  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o. 
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Trzeba dokładnie podsumow ać pełne statystyki i raporty f inansow e i 

pozostałe administracyjne Legii Warszaw a w Polsce od 2010 roku 

do dziś (2015). Pełne i szczegółow e podsumow ania działań nie 

tylko administracyjnych. I dodatkow o nie w iem, gdzie szukać 

informacji na temat możliw ości aktualizow ania w  2015 roku w pisów 

dotyczących profilów  działalności moje f irmy zarejestrow anej w 

Warszaw ie na Żoliborzu. Rejestrow ałem w 2010 roku łącznie z 

profilem 'Prow adzenie klubów  sportowych' i na szczęście nadal 

mogę prow adzić kluby sportow e w Polsce na dow olnym szczeblu i z  

dow olnymi zakresami św iadczonych usług sportowych. Niestety nie 

mógłbym aktualizow ać w tej chw ili drobiazgów  w  spisie profilów 

działalności mojej f irmy, bez uniemożliw ienia sobie 'automatycznie' 

prow adzenia klubów  sportowych. Musiałbym być stow arzyszeniem, 

a nie f irmą. Całe szczęście, że prowadzę stow arzyszenie, w ięc 

byłby to jedyny sposób, żebym nie musiał zamknąć klubów 

sportowych w  Europie... chcąc aktualizow ać jakiś drobiazg w 

CEIDG w  Warszawie. Kto zmienił ten PKD dot. klubów  sportowych? 

Musiałbym przed aktualizacją przerejestrow ać kluby sportow e 

prow adzone od 2001 roku na stow arzyszenie... jest to dla mnie 

blokada administracyjna, że nie mogę aktualizow ać wpisów  CEIDG 

ze względu na odklikanie mi w  aktualizacji automatycznie 

prow adzonych działalności i nie ma zmiłuj, nie mogę aktualizow ać, 

bo straciłbym fortunę z pow odu aktualizow ania literki drobnej w 

prow adzonej działalności... kto w prowadził te zmiany dt. klubów 

sportowych? mam przerejestrow ać na stow arzyszenie, żeby 

przypadkiem nie stracić z tytułu f irmy wszystkich klubów ? Straszne 

te kryminały administracyjne Szczególnie germańskie... zagłada... 

pow ywieszać germańców . Amen. JUN.26.2015. Żeby nie 

przeszkadzali mi pracow ać, robactw o... (!)... pedały same... 

kryminalne...  

 

WPROST - Kluby sportow e - CEIDG - zmiany kryminalene w 

administracji – 2015 
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WPROST 

54 min •  

Dorn zapow iedział koniec kar iery politycznej. Były w icepremier  

pożalił się, że "nie ma na niego ssania".  

 

Były w icepremier kończy karierę polityczną. "Nie ma na mnie 

ssania" 

Były w icepremier, minister spraw  wewnętrznych i administracji, a 

także marszałek Sejmu Ludw ik Dorn na antenie Telew izji Republika 

zapow iedział, że...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  
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Straszne to zdanie. Teraz w  epoce pederastów i wymiotów  z tym 

zw iązanych, w szędzie plucie i wymioty -  taki okres w  Polsce - przez 

pederastów  i inw alidów ... nie w olno używać słów tego typu jak w 

cytacie, bo od razu rozpoznaje się osobę jako pederastę 

(automatycznie). Nie ma ssania oznacza od razu informacyjnie 

wprost, że nikt tego Pana nie kocha ssąc temu Panu, czyli nie ma w 

sw ojej okolicy znajomego pederasty. Inaczej nie umiem zrozumieć  

tego zdania. Czy dobrze rozumiem? Bo teraz każde zdanie typu jak 

prezentow ane trzeba od razu rozumieć w prost... rozumiem, że nikt 

temu Panu nie ssie w  okolicy. Innego znaczenia nie mógłbym 

wymyślić, bo nie w iem jak myśleć naw et, nie znam się na 

przenośniach inaczej niż w prost... czyli tak jak wyżej rozumiem, tak? 

Jakiś czas temu był podobny artykuł o młodych inw alidach typu 

homoseksualiści, napisali, że 'Gay wyszedł do nich z lasu i 

pow iedział, że jest cool' -  to samo, jakiś pedał w ylazł z chaszczy i 

może zaczął ich ssać?... pokolenie 20-latków  cieszyło się w  jakimś  

artykule, że pedały w ychodzą z lasu i mów ią im, że jest fajnie... 

zagłada... nie jest to śmieszne, same odpady i inw alidztw o, grozi 

Polsce zagłada... czy ktoś może ratow ać Polskę? Proszę o to 

formalnie i oficjalnie. Czy ktoś może ratow ać Polskę przed zagładą 

ze strony f inansistów , pedałów i inw alidów i kryminalistów  oraz 

schizoidów ...? 

 

•  
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Gazeta.pl 

28 min •  

Panie, Niemiec płakał jak sprzedaw ał 

Marek Raczkow ski dla Gazeta.pl 

Rysunki Raczkowskiego >> 

wiadomosci.gazeta.pl 

 

Niemiec płakał, że strasznie tanio sprzedaje pew nie. To jak z  

żydami i cierpiącymi kaczkami (religijni, PiS itp. z AK robactw o)- te 

same metody kryminalne. Zaw sze 100% te same - zasadniczo - 

opisujące rasę kryminalistów . Strasznie cierpią i płaczą... a nie  

mogą inaczej, muszą sprzedać tak bardzo tanio, albo donieść, żeby 

czołg wybuchł po drodze i kupujący musiał zapłacić odszkodow anie 

za zniszczenie w  czasie gw arancji... itp. Straszne cierpienie i same 
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tragedie... Emotikon smile A płacić trzeba, ale to strasznie 

cierpienie... mus, to mus... takie życie... aż płacz, ale trzeba płacić... 

kto by nie płakał, musieć inkasow ać... 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

8 min •  

Odważna teza rzeczniczki sztabu w yborczego Platformy  

Obyw atelskiej 

 

Mucha: Kopacz jest skazana na sukces  

Jarosław  Gow in, lider Polski Razem oraz posłanka Platformy  

Obyw atelskiej Joanna Mucha na antenie TVP Info rozmaw iali o 

nadchodzących wyborach... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  
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Strasznie się boję tragicznie, jak w yskakuje mi na oczy coś 

ładnego... super ładna Pani... ale w  aktualnej sytuacji w  Polsce 

zawsze boję się straszliw ie, czy nie jest to ktoś z kryminalistów ... ale 

ładna... fajne... dobrze, że z PO... fajnie, aż mi ulżyło... idę spać... ze 

szczęścia...fajnie... Emotikon smile Ładna...  

 

 

 Aleksander Olo Dariusz, na leczenie już za późno, wyłącz chociaż 

komputer 

• 1 godz. 

DM Tak, to Niemcy są przecież winni, że mają takiego durnego 

sąsiada... Leczenie Ci naw et nie pomoże polaczku...  

• 51 min  

 

Dariusz Smakulski 'Polaczku'? - co to za określenie? To groźba ze 

strony jakiegoś germańca, czy pederasty, na jedno wychodzi?... 

ciekaw e... Emotikon smile 

 

WPROST - Inw alidzi, psychopaci, pedały i zagłada - i f inanse – 
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WPROST 

30 min •  

Zbigniew  Stonoga w  jednym z najnowszych w pisów na Facebooku 

po raz kolejny wraca do sprawy śmierci Andrzeja Leppera.  

Stonoga sugeruje, że Andrzej Lepper został zamordow any 

Zbigniew  Stonoga w  jednym z najnowszych w pisów na Facebooku 

po raz kolejny wraca do sprawy śmierci Andrzeja Leppera.  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

To jakiś żart? Niedaw no był młody, pełen energii i gadatliw y, jak 

zawsze, miał startow ać w  jakichś w yborach znow u, tak kojarzę, a tu 

piszą, że Pan Lepper nie żyje?... co to za informacja?  

Przestraszyłem się... nie mów ili w  TV ostatnio. Kiedy Pan Lepper  

umarł? Myślałem, że będzie znow u szykow ał się do w yborów w 



Strona 166 z 215  

 

 

październiku, a prezydenta nie startow ał, z tego, co kojarzę... kto go 

zabił? Na co umarł? Pew nie na zaw ał albo udar, jeżeli napraw dę nie 

żyje... kiedy umarł? Był zupełnie silny, energiczny, gadatliw y i 

zdrowy i nigdy mu się nie zmieniało... tak, jak Pan Oleksy ostatnio. 

Oleksy to w iem, że umarł, to był szok, z dnia na dzień, jakby go 

zabiło, pew nie f irmy niemieckie f inansoow -orange'owe jakieś znow u 

typu FA z systemów  niemieckich... Pan Oleksy nie żyje napraw dę? 

Czy też jakiś żart? A Pan Mikulski Stanisław  (Hans Kloss)? Czemu 

nagle w  jednym 5-cioleciu umierają hurtem znane polskie osoby? 

Mogę zw alać w inę tylko na niemieckie f irmy f inansow o 

marketingow e, gdzie indziej nie trzeba szukać, bo byłby to zaw sze 

błędny trop... trzeba dokończyć likw idację niemieckich f irm FA... 

doszczętnie 100%. Ja też jestem młody. Nie chce umrzeć...  

 

• 2 min  

 

A Pani Wisław a Szymborksa umarła zaraz potem jak miała 

wystarczająco forsy, żeby wreszcie nacieszyć się na stare lata, 

wyjechać gdzieś, odpocząć... i nagle umarła... pew nie w indykacyjne 

niemieckie znow u się modliły po nocach... ptasie i kacze 

f inansow e... tak robią... trzeba w ytępić robactwo niemieckie do 

końca. Te f inansow e... nie są to żarty. Ludzie chcą żyć... trzeba 

porobić rejestry i odstrzeliw ać. Po numerkach f inansowych. Zanim 

wszyscy Polacy umrą, nie daj Boże... w arto się spieszyć... póki 

Polacy żyją... ciekaw e, czy drętwiała mu LEWA dłoń... i by ła zimna... 

przed śmiercią?...  

 

DM Wolę być pederastą i niemcem w  jednej osobie, niż takim tępym 

polaczkiem jak ty. Mam nadzieje, że pierw sza bomba spadnie ci na 

łeb. Niedouczony, tępy, zacofany, nietolerancyjny trollu. rodzice z  

tobą chodzili na spacery do czarnobyla nieuku i datego ci ten durny  

mózg w yżarło. 

• 49 min • Edytow any 
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Dariusz Smakulski Gw arantuję, że nie mogę pomóc ani Niemcom, 

ani pederastom, ani Ukraińcom, ani kaczkom polskim. 100% będą 

eksterminow anie zgodnie z dokumentami administracyjnymi 

aktualnymi po sygnaturze Prokuratury Generalnej w  Warszawie (PG 

II 1 Ko 80/11 - Lista procesów i śledztw  2010-2015). Bomby na 

Warszaw ę raczej nie mają po co lecieć, na pew no by nie doleciały, 

to też gw arantuję... natomiast jeśli chodzi o Ukrainę i Niemcy, oraz 

pedałów  i kaczki polskie (PiS i Solidarność) z moje strony tylko 

100% jak zawsze pełne 100% zapew nienie gw arantow ane w  jakości 

usług św iadczonych przez mnie, że nie ostanie się ani jeden 

osobnik z ww. Bo taki e są procedury administracyjne i muszą być 

wykonane 100% do końca. Także pomóc nie mogę, a uciekać nie 

ma po co... nie da się... zapew niam. Emotikon smile Z pow ażaniem, 

ma się rozumieć. Porządki są najw ażniejsze w  światach dow olnych, 

że tak uogólnię f ilozoficznie... i tak trzeba. Amen. Nie trzeba się bać. 

To tylko procedury. Tak musi być. Inaczej nie... i to zapew niam. Od 

tego jestem. Polecam spokojnie czekać...  

 

BPS Człow ieku uw ażaj bo tw ój mózg to broń masow ego rażenia 

gdyby eksplodow ał to zniszczy cały świat 

• 4 • 29 min  

 

SLBP-S ...  

• 16 min  

 

Dariusz Smakulski To praw da. Rów no ze mną znika cały św iat i to 

gw arantuję 100%. Bez innych w skaźników  pełne 100%. Ma Pani 

rację. Jest to może śmieszne, zależy w jakim sensie i kto lubi się 

śmiać z takich rzeczy, różne ludzie mają gusta. Dla mnie też byłoby 

to śmieszne, w idząc, jak śmiejący się znikają śmiejąc się, nie mając  

opcji przeżycia, śmiejąc się znikają... razem ze mną... może to 

śmieszne, rzeczyw iście, aż zacząłem się śmiać... Emotikon smile 

Byłoby to przykre, bo ja lubię sobie żyć akurat (zależy od gustów ), 

ale przynajmniej nikt by nie przetrw ał śmiejąc się, w ięc to byłby 
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śmieszny armagedon... Emotikon smile Miałbym ubaw  patrząc z 

góry... Emotikon smile  

 

... same tragedie... Emotikon smile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

1 godz. •  

Now a marszałek Sejmu zdąży zaistnieć w  ciągu najbliższych 

czterech miesięcy? 

 

Kidaw a-Błońska now ym marszałkiem Sejmu  

Małgorzata Kidaw a-Błońska została now ym marszałkiem Sejmu. Na 

dotychczasową rzecznik rządu zagłosow ało 244 posłów . 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o. 

 



Strona 169 z 215  

 

 

To oczyw iste, że tak... w  4 miesiące 'zaistniew a' się maksymalnie, 

bo każdy w idzi, że jakieś zmiany były i zwraca się uw agę i zostaje 

jak trauma na zaw sze, nigdy nie da się zapomnieć potem... w ięc 

bardziej zaistnieć się nie da, niż przychodząc  na 4 miesiące w 

sytuacji, gdy każdy patrzy zaciekaw iony... to oczyw iste... 

• Edytow any 

 

WPROST - Finasow e firmy niemeickie - systemy numerkow e FA i 

zgony w  Polsce – 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

40 min •  

Ludzie prezydenta Komorowskiego szukają now ej pracy. Jeszcze 

tylko kredyt... 

PO szuka pracy dla ludzi Komorow skiego 

W PO nerw owo szukają pracy dla ludzi zatrudnionych w  Kancelarii 

Prezydenta Bronisław a Komorow skiego. Lista osób, którym trzeba 

pilnie szukać...  

wprost.pl 
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A nie są w  w ieku przedemerytalnym? Aby dotrw ać do emerytury. 

Jeśli ZUS ładnie opłacony, to dożyć te 5 do 8 lat jakoś na luz ie 

spokojnie i poczekać, emerytury pow inny być chyba wystarczające, 

żeby odpocząć na starość... a te 5 lat czy ile tam zostało komu jakoś  

sensow nie, aby tylko, broń Boże nie kredyt, bo na starość śmierć na 

start emerytury... po co umierać w  momencie odpoczynku i 

cieszenia się patrząc na św iat i wspomnienia, mając dobrze i 

spokój?... lepiej nie kredyt, bo trzeba by sprzedaw ać wszystko, co 

miało zostać na emeryturze dla spokoju emeryta... aby tylko 

dociągnąć z tego, co się ma i spraw dzić, czy ZUS za całe życie 

ładnie opłacony, nic w ięcej... spokojnej starości życzę wszystkim 

emerytom... i spokoju... i zdrow ia... aby nie kredytu, chroń Boże  

emerytów  i ich dzieci i majątki... życie jest takie piękne na 

emeryturze, żeby nie musieć tylko biec aż do końca...  

 

•  

 

 

 

 

WPROST 

14 min •  

Kurski w ytłumaczył, dlaczego Kaczyński nie jest kandydatem PiS na 

premiera i jaka jest now a rola lidera partii. Wierzycie w  takie 

wyjaśnienia?  

 

Kurski: Kaczyński jako ojciec zwycięstwa przypilnuje zmiany w 

Polsce 

Jarosław  Kaczyński jako ojciec zwycięstwa przypilnuje zaplecza 

dobrej zmiany w  Polsce. Będzie selekcjonerem - mów ił w Faktach 

po Faktach były europoseł...  
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wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Po kretyńskim komentarzu tego Pana ('Kurski') rozumiem i 

zapamiętuję, że 'Kurski' to niedorozw inięty umysłow o, kretyn lub 

kryminalista. Miał badania na rozumność? U mnie zaklasyfikow any: 

bezrozumny. I na listę odpadów ... lubię wypow iedzi ludzi. Poznaję 

kto kretyna a kto rozumny... są inne w ypowiedzi w  tej gazecie? 

Lubię takie rzeczy, lubię klasyfikow ać... jest tego w ięcej? 

Porobiłbym sobie znaczki przy zdaniach: 'kretyn', 'rozumny' i w tedy 

zostałoby mi na zawsze, po nazw iskach bym mógł w idzieć w 

tabelce kto jest kim na św iecie... kto ma zbiory zdań jakieś z 

autorami? Muszę sobie zrobić spis ludzi na Ziemi (6 miliardów 

rekordów  dwuelementowych, albo trzy elementowych: imię, 

nazw isko i zdanie, oraz oznaczenie klasyfikacyjne... hm.. 5 

elementow a tabelka 6 miliardów  rekordów ). Gdzie szukać tych zdań 

z autorami? Fajne to jest... można zrobić sumę statystyczną zdań i 

mieć pew ność statystyczną w ażoną: 80% kretyn, 20% rozumne, ale 

papugow ane, itp.. w  zależności od zebranych danych do tabelek... 

może w  Wikipedii mają takie rzeczy, wait... ale to super mi s ię 

wydało, zebrać takie tabelki, miałbym na zaw sze, bo rozumu się nie 

traci chyba? Czy tak? Hmm... nie w iem... ciekaw e to... można 

spraw dzić po tabelce w funkcji czasu, czy ktoś robi się rozumny 

procentow o czy kretynniejszy... fajne to...  

• 1 min  

 

Kaczyński, to ten gruby, co naw et Niemcy mów ili, że Kartofel?... też 

jest nierozumny, doszczętny kretyn... ten brat tego drugiego, co w 

samolocie zginął, bo brat go nie lubił.. z Łokietkiem mi się kojarzy i 

bratobójczymi w aśniami... i córki są najgorsze w  takich historiach, 

straszne są, aż oczy kacze wredne... najstraszniejsze... 

 

... a to nie jest ten Pan, co kiedyś miał cele życiow e: 'obrażać ludzi'? 

Jakiegoś idiotę komentow ałem z rok temu... postaw ił sobie cele 

obrażać ludzi i w szystko dookoła, jak psychiczny... to nie był ten? 

Muszę do archiw ów zerknąć, edukow ałem już tego kretyna, co 

staw iał sobie cele psychopatyczne rynsztokow e na jakiejś gazecie i 
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to niedaw no w  miarę, ale to chyba nie ten? Nazw isko mi s ię 

zaczyna kojarzyć jak piosenka 'Kurski to Kretyn'... mam nadzieję, że 

to ten, bo byłoby na mnie potem, że obrażam ludzi... ale i tak 

wygląda na kretyna, w ięc na pew no jest kretynem... potem 

spraw dzę, jak mi pow iedzą, że obrażam kretyna... wygląda i mów i 

jak kretyn, czyli kretyn... resztę można zaw sze sprawdzić, czy mam 

rację... zaw sze mam rację 100%... od urodzenia... możliw e, że to 

ten psychopata z rynsztoka. Spraw dzę, żeby na mnie nie krzyczeli,  

że nie spraw dziłem a w yzywam... nie ładnie jest w yzywać, nigdy nie 

wyzywam, broń Boże... bardzo by było nieładnie, musiałbym 

przepraszać... bardzo nieładnie jest w yzywać... strasznie tego nie 

lubię, od razu klasyfikuję 'rynsztok'...  

 

RR Do póki nie udow odni się w iny, każdy obywatel jest niew inny. 

Jak niby nasz wspaniały wymiar niespraw iedliw ości miałby  

udow odnić w inę jednemu czy drugiemu? To jest coś co mi popraw ia 

humor prokuratura przegrała spraw ę Emotikon smile  

• 7 godz. 

 

Dariusz Smakulski Czemu przegrana prokuratury miałaby  

popraw iać humor? To byłoby samobójstw o, albo marzenia młodego 

człow ieka o byciu kryminalistą w  dorosłym życiu, który miałby  

nadzieję, że będzie można unikać odpow iedzialności za sw oje 

czyny przestępcze będąc w  grupie przestępczej... jest to zaw sze 

samobójstw o - planow ać być kryminalistą lub cieszyć się, że wymiar  

spraw iedliw ości doznaje porażki w  swojej pracy codziennej... 

wymiar spraw iedliw ości i organy ścigania i pozostałe urzędy 

wszystkie w  państw ach są po to, żeby chronić wszystkich obyw ateli,  

którzy chcą zwyczajnie żyć i pilnow ać, żeby nie było przestępstw  i 

anarchii - bo to oznaczałoby zagładę całego państw a i wszyscy 

pozabijaliby się sami na ulicach i gdziekolw iek, żyli w  strachu 

codziennie i co by nie próbow ać w takim św iecie - gw arantowana 

zagłada całego państw a i w szystkich, którzy mieszkają w  państw ie... 

a naw et przyjezdnych... jak można cieszyć się, że komuś nie udaje 

się złapać kryminalisty? Oznacza to, że następnym celem 

kryminalisty będzie następny obyw atel - nie w iadomo który itd. etc. -  

kryminał to nie fajna rzecz - nie w iadomo zawsze, czy jutro będzie 
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się żyło z całą rodziną i okolicą... to oczyw istości chyba?... naw et 

planow ać życia w łasnego nie da się, w iedząc, że przestępcy gdzieś 

są dookoła, w ięc bez sensu planow ać, bo jutro na pew no i tak 

'przyjdą zabić'... w ięc pozostaje żyć 'aby do jutra' i tak do śmierci -  

czyli społeczeństwo na wyginięciu i zagłada... jak w  tym filmie z  

Melem Gibsonem kilkuczęściowym, co aby na benzynę mieć i dalej 

w drogę... a z każdej strony inne hordy i bandy innych, nie w iadomo, 

czy dobrych, czy złych... chyba bez sensu jest cieszyć się, że ci, co 

mają pilnow ać spokoju i bezpieczeństw a w państwie jakimkolw iek, 

nie mogą sobie poradzić - oznacza to życie w lęku, czy jutro będzie 

się żyło... i tak do śmierci... ogólnie tak refleksyjnie mi się w ydaje - 

nie rozumiem, jak można cieszyć się, że 'nie złapali mordercy lub 

innego przestępcy, choćby złodziejaszka'... co to jest 10 zł. - 

zabrane z kieszeni w tedy, kiedy akurat było potrzebne?... będz ie 

now e 10 zł... - też zabiorą... a nikt by ich nie ścigał... etc. nie fajnie 

jest w  państw ie, gdzie nie ściga się przestępców . Nie byłoby to 

zawsze śmieszne... a wręcz odwrotnie... straszny strach, kiedy nikt 

nie łapie przestępców - nie w iadomo, czy jutro nie przyjdą zabić... 

nie są to oczywistości?... Oczywiście, że w inę trzeba udow odnić - o 

tym mow a w łaśnie - przykładem udow odnienia w iny jest zmienianie 

zeznań i inne procedury rozpoznaw ania w iny... jak wyżej w 

przykładzie o zagadkach detektyw istycznych. Ważne, żeby mieć  

podstaw ę do złapania i pilnow ania domniemanego przestępcy do 

czasu udow odnienia w iny formalnie w  dokumentach i materiałach 

dow odowych, i wystarcza ocena, że 'coś kombinuje' - w tedy się 

zatrzymuje do wyjaśnienia i daje 5 lat za zeznaw anie niepraw dy i 

można przesłuchiw ać dopiero... tak jest lepiej - inaczej byłoby  

bardzo niebezpiecznie... to oczyw istości... nie łatw o ścigać 

przestępcę, żeby go przesłuchać, kiedy może sobie uciekać gdzie 

chce, bo 'jeszcze nie mają jednoznacznych dokumentów 

skazujących lub udow adniających w inę' - wszyscy przestępcy 

śmialiby się i szli dalej robić sw oje. Czyli armagedon i śmierć  

dookoła... jak w  tym filmie z Melem Gibsonem...  
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WPROST 

1 godz. •  

Borusew icz o Sikorskim: Nie chcę ich przekreślać, bo zostali 

nagrani w  sposób przestępczy. Ale jasne jest, że w  kampanii 

wyborczej te taśmy będą w ykorzystywane. 

Borusew icz o Sikorskim: Nie chcę go przekreślać, ale...  

– Nie chcę ich przekreślać, bo zostali nagrani w  sposób 

przestępczy. Ale jasne jest, że w  kampanii w yborczej te taśmy będą 

wykorzystyw ane - mów ił... 
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wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Przy zbieraniu dow odów  na przestępców  nie można określać metod 

prokuratorskich lub obyw atelskich naw et i jakichkolw iek jako 

przestępcze. Każda możliw a metoda złapania przestępcy 

domniemanego, który jest wystarczająco w iarygodnie określany w 

sposób domniemany jako przestępca 'jak znaleźć w reszcie 

dokumenty, żeby nie kontynuow ał kryminału, bo mogłaby być 

zagłada', itp. sytuacje trudne przestępcze - jest słuszna i zasadna. 

Jest to trudne zadanie osoby, która zbiera mater iały zasadnie 

starając się powstrzymać kryminalistę, osoba zbierająca dow ody na 

przestępcę jest narażona na oskarżenie o bycie przestępcą, bo 

musi korzystać z każdych i dowolnych środków  możliw ych, żeby 

złapać przestępcę, o którym w ie, że jest przestępcą. Strasznie 

trudne zadanie łapać przestępcę, o którym w ie się, że jest 

przestępcą, a nie można jednoznacznie pokazać, skąd się w ie... jest 

to ogromna odpow iedzialność za czynione działania w  celu złapania 

przestępcy, łącznie z zagrożeniem zdrow ia i życia i majątku osoby  

ścigającej przestępcę... ale priorytetem jest zaw sze złapanie 

kryminalisty, resztę dopiero potem reguluje się w  dokumentach 

zebranych, uzasadnia, zw alnia niew innych uzasadniając i skazuje 

kryminalistę i spokój... strasznie niebezpieczne zadanie łapać  

kryminalistów .. a trzeba. Aż do końca... Nie ma innej opcji. To 

oczywiste... 

 

•  

 

 RK Człow ieku, nie da się tego czytać. 

• 28 min  

 

Dariusz Smakulski Da się. Trzeba się skupić i pow oli czytać lub 

szybko, jeśli nie łatw o objąć przy czytaniu informację jednego 

zdania. Mogę napisać prostszymi zdaniami, jeśli trudno objąć jedno 

rozbudow ane zdanie? Mogę napisać to samo zdaniami prostymi, 
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jeśli trudno się czyta. Bo mądra rzecz, w ięc jeśli trzeba, to napiszę w 

formie łatw iejszej do czytania. Przy okazji przypomniał mi się tytuł 

tego f ilmu przykładow ego: 'Madmax'... kilka części. Taki jest św iat 

po upadku społeczeństw a. 'Aby na benzynę i dalej w  drogę...' - jak 

dziś aktualnie w  Polsce... 'aby na dziś'... i biegiem dalej... dobry f ilm. 

Polecam. Aktualna sytuacja w  Polsce to Madmax...  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

52 min •  

Hofman o Kaczyńskim: On jest jak surfer, który w idzi z daleka fale. 

Inni leżą na plaży. Dlatego w ygryw a. Jest najlepszym surferem.  

Hofman: Kaczyński jest jak surfer, który w idzi z daleka fale  

- On jest jak surfer, który w idzi z daleka fale. Inni leżą na plaży. 

Dlatego w ygrywa. Jest najlepszym surferem - tak o Jarosław ie 

Kaczyńskim mów ił w ... 
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Dziw ne te porów nania niektóre. Nie pow inno daw ać się tego typu 

porów nań, bo ludziom zostaje jak trauma psychiczna, a do tego te 

porów nania zmieniają pogląd i w idzenie tego, co jest porów nywane, 

a potem same zagłady, bo takie porów nania pow oduję zmylenie 

wszystkich w  sposób patologiczny i do tego kryminalny... to jakby  

porów nać przykładow o: 'Jezus jest jak odpad rynsztokow y, który nie 

chciał zdechnąć samodzielnie, w ięc musiano go zakatow ać jak 

ścierw o i jeszcze stękał jak fekalia, obrzydliw iec ścierw ' - akurat to 

porów nanie jest 100% trafne i praw dziw e, ale jakie są konsekw encje 

porów nywania tego rodzaju?... Samemu w arto pomyśleć o debizmie 

własnym i zakazanym... polecam uczyć się rozumu i nie myśleć w 

sposób dziecięcy obrazkow y... jest to zakazane... ze względu na 

dobro społeczne. Myślenie obrazkow e jest typow e dla osób 

niedorozw iniętych umysłow o: religijni, dzieci, upośledzeni, itp. 

wystarczy opow iedzieć Bajkę Obrazkow ą i zmienia im się św iat jak 

kaczkom lub kretynom i oni w  to w ierzą, bo 'tak mów i bajka 

obrazkow a, aż przed oczami w idać, w ięc musi to być prawda'. 

Emotikon smile Stąd zakazane są debilizmy typu Biblia, 

porów nywania kretyńskie obrazkow e, itp. to pow oduje zagładę i 

skretynienie każdego., komu opow iada się obrazkow e kretynizmy. 

Jest to karalne. Amen. Oczyw istości... potem trzeba leczyć 

wszystkich, którzy są zarażeni chorobą typu 'obrazki i porów nania' 

jak epidemię... albo kiłę... nadmiar takich porów nań rozwala mózg 

jak kiła... zakazane medycznie i praw nie. Polecam nie robić  

porów nań, bo będą skierow ania do zakładów  psychiatrycznych i 

wiezień. Potem trzeba się leczyć z takich porów nań w sposób 

dalszej rozmow y 'obrazkow ej'. Na przykład: 'Kaczyński to nie jak 

surfer, to może nie w  pełni dobre porów nanie trafne opisujące w 

zupełności tę osobę, możliw e, ,e Kaczyński to jak kartofel w  ziemi, 

który siedzi i mu ciepło i zżera całe pole wciągając pod ziemię co się 

da z otoczenia kartofla i żre jak pasożyt... a całe pony znikają w 

jednym punkcie: tam, gdzie zakopany kartofel' - Raczej nie tak 

może, nie zgodziłabym się z takim porów naniem do końca, chociaż  

możliw e, że ten kartofel żrący wszystko dokoła siedząc bezpiecznie 

ciepło w  ziemi to już lepsze porów nanie... dla mnie bardziej 

przemaw ia obraz ziemniaka leżącego w  krzakach na ziemi, suchego 

i starego, który usycha i zdycha, ale przyciąga do siebie inne 

kartofle, żeby dały mu jeść, bo by zdechł... - Możliw e, że to też 

dobre porów nanie, jednak na przykład mnie bardziej w ydaje się, że 
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Kaczyński to jak z iemniak w  ziemi a le na księżycu... - Dlaczego na 

księżycu? - Bo na księżycu jest tw arda ziemia i metal i beton tw ardy 

sam - w szystko zdycha samo. I nie ma w ody... - Tak, a w  jakim 

sensie to porów nanie... - Politycznym... - Tak... a inne po0rów nania? 

- Książa na przykład też pasują do księżyca... - A w jakim sensie? -  

Lingw istyczny, Bo kojarzy się ze słow em 'księżyc' albo 'ksiądz'... -  

Tak, a inne porów nania? -Tu mam książkę... poezje biblijne... - Jest 

tam o kaczkach? - Surfujących? Emotikon smile ETC... zakazane ( !)  

Oczyw istości... społeczeństwo kretynów  i debilów  by wyrosło, jak 

religijnych... - A Pan z jakiej opow ieści korzysta do czerpania 

mądrości obrazkow ych? ... - Innej... - A na pew no dobrej? - To 

zależy, jak rozumieć dobro... - Tak... Emotikon smile (ja w olę 

Kubusia Puchatka.. czekam na mój miodek...)...  

 

•  

 

 

 

 

 

Gazeta.pl 

1 godz. •  

Zaczyna się 

 

Szef sztabu Szydło: Jeśli PiS dojdzie do w ładzy, zmienimy ustaw ę o 

in vitro 

- Zmienimy tę ustaw ę. Tak żeby nie można było zamrażać zarodków 

i żeby zw iązki partnerskie nie mogły z niej korzystać. 

wiadomosci.gazeta.pl 
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Wczoraj zdaje się pisałem z uzasadnieniem krótkim i w yjaśnieniem 

rozumnym praw idłow ym, że to dobra ustaw a... dlaczego osoby 

religijne, w  szczególności katolicy są niedorozw inięci umysłow o, a 

co najgorsze - nie uczą się i nigdy 100% im się nie zmienia? To 

wynika z natury przynależności do grupy schizoidów  kryminalnych? 

Z badań tych grup kryminalnych niedorozw iniętych umysłow o typu 

'katolik (kaczka) lub podobne osoby religijne (patologia psycho-

umysłow a, społeczna, etc. same straty i zagłady, jak epidemia 

globalna - wynikająca z niedorozw oju umysłow ego) wynika mi, że 

nie ma szans w procencie pew ności 90% z zakresami drobnego 

błędu statystycznego +-5%, żeby pomóc tego typu osobnikom 

klasyfikow anym do grup upośledzonych. Klasyfikacja 'kaczka'...  

przykład w  Akademii Pana Kleksa... nie ma szan, żeby zmienić  

naturę osobniczą... same zagłady i to gw arantow ane 100% - wynika 

z rasy osobniczej. Jest to gw arantow ane 100%. Jak w  przykładzie 

kolejnym - katolik - czyli armagedon. Niebezpieczny czubek. - to 

ogólna klasyfikacja praw idłow a 100%. Czyli dzięki Bogu nie zmienia 

im się - i tak trzymać, cieszę się... klasyfikacja jest [popraw na 100%. 

 

•  

 

 

WPROST 

5 godz. •  

Według Schetyny Rosja jest nastaw iona na osłabienie Unii 

Europejskiej i z tego pow odu interesuje ją wyjście Grecji ze strefy 

euro, a Wielkiej Brytanii z UE.  

Schetyna: Putin chce, żeby Unia nie była silnym podmiotem 

Putin kibicuje i trzyma kciuki za to, żeby UE nie była silnym 

podmiotem - pow iedział w  programie Św iat w TVN24 BiŚ Grzegorz 

Schetyna. 
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wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

My też niedługo jako Polska w yjdziemy naw et nie ze strefy euro, do 

której naw et nie doszliśmy, ale zostaniemy  doszczętnie i całościow o 

100% jednorazow o odłączeni od państw  Unii Europejskiej i zostanie 

tylko regulow anie zobow iązań i umów  finansowych i pozostałych, 

czyli totalne same odszkodw ania na rzecz budżetu UE i nic w ięcej... 

czyli armagedon finansowy absolutny 100% - zagłada i koniec  

Polski, nie stać nas na napraw ienie tego, co zrobiono w  Polsce w 

ostatnich 5 i 10-ciu latach - jak w podsumow aniach. Czyli za kilka 

miesięcy (w  tym roku - 2015) nie tylko nie będziemy członkami UE, 

ale będziemy musieli oddać w ielodziesięcio lub setkrotnie w ięcej, 

niż budżet Polski na 10 lat... i trzeba oddać, nie ma zmiłuj. 100% do 

zwrotu. Oczyw istości... zgodnie z umow ami o w spółpracy z UE... 

czyli Polska za kilka miesięcy zniknie z pyłem - zgodnie 

administracyjne, czyli formalność tylko - nie da się zmienić... hmm... 

straszne, prawda? Real jest straszny, kiedy się w  niego nie w ierzy. 

Typow e dla w ierzących... jak modlili się zgodnie z ich Pismem... 

zakończyło się Pismo zgonie z zakończeniem... w ystarczyło nie być 

kretynem i kryminalistą typu 'kaczka'... ale Pismo mów i 'armagedon' 

- i kaczki szły, aż do końca... straszna będzie jesień w  Polsce... w olę 

wyjechać z Polski, żeby przetrw ać... (JUN.26.2015). Póki czas... 

•  

 

 

WPROST 

4 godz. •  

Szef sztabu PiS: Beata Szydło jest gotow a na debatę z Ew ą 

Kopacz. Taka debata mogłaby się odbyć choćby w  Szydłowcu, w 

centrum miasta.  

 

"Szydło jest gotow a na debatę z Kopacz" 
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Beata Szydło jest gotow a na debatę z Ew ą Kopacz - zapow iedział w 

TVN24 Stanisław  Karczewski, szef sztabu PiS.  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

W Szydłow cu pew nie można czuć się jak u siebie w  domu, nie ba 

lepszego zabezpieczenia poczucia sw ojego komfortu i 

bezpieczeństw a oraz środków  na dojazd i pozostałych kosztów , niż 

'naw et w Szydłowcu'. Emotikon smile Rozsądne... popieram 

zasadę... proponuję w  Św inoujściu... albo w  Białymstoku... żeby  

było spraw iedliw ie w aspektach wszystkich istotnych w kwestii 

nieistotności merytorycznej debaty planow anej... 

•  

 

.. żeby to nie było jak w  bajco o Królu Popielu albo o zakłuc iu 

szydłem w  piw nicy, 'bo tu sami sw oi'... nie daj Boże. Trzeba 

rozsądnie pod w zględem bezpieczeństw a wybierać lokalizacje 

administracyjne i prywatne naw et. Przykład: w  Toruniu zamach na 

Pana Komorowskiego... lepiej PRZED być przygotow any,, niż PO, 

to oczyw iste... 

• 1 min  

 

.. kaczkom nie w olno ufać (!) - nie ma zmiłuj 100% - taka rasa 

osobnicza. 100% pew nie,że zaw sze 100% kłamią... lepiej w iedzieć 

PRZED, oczyw iste, komu życie w łasne miłe, oczyw istości to są... 

ale nie każdy św iadomy... stąd w arto przypominać... oczyw iste. 

 

 

 

 



Strona 182 z 215  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

59 min •  

Dlaczego w  Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w  bogatych krajach 

Europy Zachodniej? 

Do kolejnego numer WPROST dołączony zostanie raport Fundacji 

Pomyśl o Przyszłości "Wspólnie budujmy naszą zamożność". Każdy  

będzie mógł w  nim znaleźć przydatne dla siebie informacje na temat 
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obecnej sytuacji gospodarczej Polski i zmian zachodzących w 

gospodarce w olnorynkow ej. 

Cena tygodnika z raportem nie ulega zmianie.  

 

 ... bo liczy się w złotych a nie w  Euro? x4 czyli? Dobrze zgadłem? 

W jakimś artykule kilka miesięcy temu było pytanie czy rozmow a na 

temat referendum w  spraw ie przejścia na Euro... chyba 

komentow ałem, że możliw e, że pod w zględem żebrania w 

złotów kach a w Euro popraw iłaby się sytuacja obywateli Polski...  

wyżebrać 20 groszy a 1 Euro to różnica... byłoby na 3 papierosy 

może naw et... albo jednego... nie w iem, ale 4x bogaciej... Emotikon 

smile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

44 min •  

Co najmniej 27 osób zginęło w zamachu na hotel w  kurorcie w 

Susie w  Tunezji. O ataku poinformow ał minister spraw 

wewnętrznych. 
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Zamach na hotele w  Tunezji. Co najmniej 27 osób nie żyje  

Co najmniej 27 osób zginęło w zamachu na hote l w  kurorcie w 

Susie w  Tunezji. O ataku poinformow ał minister spraw 

wewnętrznych. 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

W sumie zamachy na miejsca turystyczne zawsze absolutnie 

kolosalnie w  skutkach odbijają się na dochodach całego kraju, w 

którym dochodzi do zamachów  - nie w iem, czy to sensow ne z tego 

względu. Nie będzie turystów  - nie będzie dochodu... czyli f inansow y 

bezsens... i samozagłada kraju całego, jeś li zdarzają się takie 

rzeczy... ale nie znam się dokładnie. Te regiony generalnie są 

zawsze straszne, te wschodnie, tam się nie jeździ, jak nie jest się 

samobójcą, każdy w ie... hmm... no w  sumie i tak zaw sze bałem się  

tych terenów  wschodnich, bo tam zawsze się biją i tam zaw sze są 

terroryści... naw et nigdy nie w iadomo, czy to dobrze, że był zamach, 

czy nie... tak samo jak z World Trade Center - w  sumie gdyby  

podsumow ać, to z każdym rokiem lub dniem, zaczynam sądzić, że  

to najgenialniejszy sposób porządków  z mordercami na Ziemi i 

gdziekolw iek - skupić ich w  jednym miejscu, jak w  World Trade 

Center i miliardy ludzi może przetrw ać i przeżyć, dzięki 

zlikw idow aniu hurtem wszystkich kryminalistów  finansowych w 

jednym miejscu... w ięc wolę nie komentow ać w sumie. Tam gdz ie 

są f inansiści - tam się likw iduje hurtem całe kolonie tego robactw a. 

Każdy zna f inansistów - są robactwem i tak na likw idację 100%, bo 

są kryminalistami 100% sami zabójcy i każdy w ie... no w ięc trudno 

komentow ać. Nie znam sytuacji. Zaw sze najbardziej szkoda 

postronnych osób, które nic nie zaw iniły... zawsze tak samo w  tym 

temacie... nigdy inaczej, oczyw iste... Amen... najbardziej szkoda 

niew innych, reszta i tak musi być zawsze i kiedykolw iek 

zlikw idow ana hurtem lub na sztuki - jak w  World Trade Center - to 

przykład genialny, trzeba by na całym św iecie wysadzić hurtem 

finansistów , bo pojedynczo to żmudna robota na w ieki i nikt by nie 

zdążył żyć, w ięc byłoby bez sensu - lepiej hurtem, to oczyw iste - 

terminy są w ażne, ludzie chcą żyć, oczywiste... hmm... niedługo w 

Polsce i w  Niemczech będą likw idow ane skupiska f inansistów  typu 

FA i dow olne - wszyscy 100% - analogicznie. Oczyw istości... ludzie 
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chcą żyć... kryminalistów  likw iduje się najlepiej hurtem, a f inansiści 

na szczęście są ponumerow ani rów no każdy jeden robak 

numerkami f inansow ymi, w ięc będzie łatw o, dziękow ać Bogu... i tak 

muszą być zlikw idow ani 100% finansiści na całym św iecie, każdy 

wie... trzeba robić rejestry tych numerkowych FA... i hurtem... jak 

kiedyś żydów  w obozach. Dzięki Bogu sami się ponumerkow ali w 

dzisiejszych czasach, będzie łatw iej... w arto pilnow ać robactw o. 

Zanim by się rozlazło nie daj Boże... orange itp. precelkow e numerki 

'tw ój znak', itp... hurtem się zamyka i eksterminuje, tak lepiej -  

administracyjne, żeby takich w ybuchów  i strat po stronie niew innych 

nie było, bo to same tragedie potem... lepiej administracyjnie 

likw idow ać f inansistów . Może Cloud System pomoże - trzeba 

zebrać, zlokalizow ać i odstrzeliw ać... precyzyjnie... zaraz podsumuję  

gdzie trzeba zebrać i likw idow ać, wait... żeby szkód wśród 

niew innych nie było... [DS`].JUN.26.2015. A o co chodziło w  tym 

hotelu?... mam nadzieję, że to nie przestępstw o ten wybuch? 

Niew innych nie w olno zabijać. (!)...  

 

•  • Edytow any 

WPROST - Aby nie kredyt, lepsza spokojna starość, oczywistości... 

tak jak młodość  i każdy w iek... - aby nie biec – 

 

 

 

 

 

 

WPROST 

4 godz. •  

Sejm przyjął ustaw ę o in v itro. Nie obyło się bez burzliw ej dyskusji o 

kw estiach moralnych 
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Sejm przyjął ustaw ę o in vitro. Kopacz: Dotrzymałam słow a 

Sejm w iększością głosów  przyjął ustaw ę o in vitro. Za było 261 

posłów , przeciw 176, a 6 wstrzymało się od głosu.  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Jak przeglądam te szczegóły opisane w  artykule, to chyba dobra 

ustaw a jest. Te popraw ki mniejszości, czy inne w ersje byłby 

kryminalno-kretynistyczne, albo celow o kryminalne typu 

faszystowsko-psychopatycznego. Tylko małżeństw a mogłyby  

korzystać z ustawy? Czyli rodziny religijne na przykład mogą kochać  

się TYLKO w  celach rozpłodow ych, w ięc robili by dzieci co tydzień 

now e i chodzili na aborcję, a płaciliby Ci, co nie mogą dokonać  

aborcji.. czyli byłoby tylko kontynuow aniem kryminału odw iecznego 

absolutnie tego samego, co od pow stania kaczek na Ziemi... czyli 

100% super. Można ufać kaczkom. Cała rasa na wybicie. Fajne jest, 

kiedy mogę w  każdej informacji merytorycznej realnej uzyskanej i 

dow olnej na chybił trafił lub jakkolw iek - potw ierdzać 100% 

praw idłow ość mojej pracy naukow ej w  temacie cech osobniczych 

typu ''kaczka' (psychologia / psychiatria). fajnie być profesorem. 

Polecam. Fajnie w idać św iat, patrząc prawdziw e. To jest dobre, tak 

tw ierdzę, w iedząc lepiej, w idząc prawdziw ie... lubię to. Emotikon 

smile 

 

•  

 

 

 

WPROST 

1 godz. •  
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A miało być tak europejsko...  

 

Pryska mit Tuska. Zdaniem ekspertów  wróci do kraju szybciej niż  

sądzono 

W Brukseli pryska mit Donalda Tuska jako polityka dużego formatu. 

Nie dba tam ani o interesy Polski, ani nie wytycza ambitnych planów 

całej Unii 

wprost.pl 

 

Dariusz Smakulski To dobrze, bo to za duże koszta były i 

angielskiego trzeba by uczyć, a przecież to jest praca na teraz, 

trzeba być kompetentnym w  pracy na co dzień bez utrudnień, np. 

językowych lub rozumienia, o czym mow a, żeby pracować na 

bieżąco... przyjdzie czas... tak to oceniam... a koszta byłby i BYŁY 

zbyt olbrzymie, w ięc jest to rozsądna decyzja i jedynie mądra i 

rozsądna, inaczej byłby total kataklizm i praw ny i f inansow y i 

polityczny i każdy - bo byłoby siedzenie na stanow isku, za które nie 

tylko bierze się w ynagrodzenie olbrzymi plus koszta dodatkow e 

olbrzymie na jedna osobę... to dodatkow o byłaby to funkcja tylko 

formalnie prezentacyjna 'pusta' osobow o. A koszta są olbrzymie 

realne. Koszta realne przypisane do stanow iska formalnego 

'pustego'... byłaby tragedia. Tak to w idzę, ale w iedzieć nie mogę. 

Oczyw iste. Nie zajmuję się spraw dzaniem spraw  europejskich 'jak 

idą' na co dzień...  

 

 

MK curw a co? w ez przeczytaj te sw oje wypociny bo ciezko w ogole 

cos z tego zrozumiec 

• 3 godz. 
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Dariusz Smakulski Chodziło mi o to, że absolutnie TAK - można 

zaistnieć w  4 miesiące i na dodatek pozostać na zaw sze w  pamięci, 

analogicznie, jak zostają traumy lub szoki różne psychologiczne, 

niekoniecznie o negatyw nym podłożu, raczej w  ogólnym znaczeniu, 

że coś istotnego, na co zw raca się uw agę, pozostaje w  pamięci na 

zawsze, analogicznie jak z traumami (urazy psychiczne, itp. - szoki 

psychologiczne) - tak działa mózg człow ieka i zw ierząt... te 4 

miesiące są akurat na tyle istotne i skupiające uw agę społeczną, bo 

każdy patrzy teraz co dzieje się dokładnie w  Polsce - mamy  

szczególny okres, w łaśnie do sierpnia i do października, w ięc nie 

ma szans, żeby zapomnieć osoby, które teraz coś robią w polityce i 

się pojaw iają. Nie tylko zaistnieją na 4 miesiące, ale zostaną w 

pamięci na zawsze. O to mi chodziło. Chciałem w  krótkim 

komentarzu, ale może zbyt krótko skomentow ałem w  poprzednim... 

chodziło o krótki komentarz, ale proszę, wyjaśniam oto powyżej... 

czy już w iadomo?... Czy jeszcze bardziej w ytłumaczyć?... pow inno 

być zrozumiałe chyba, tak oceniam sw ój komentarz... (?) 

• Edytow any 

 

WPROST - Aborcja dla kaczek - zakazana - i opłaty nakazow e – 
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WPROST 

8 min •  

Od w yrobów  farmaceutycznych, przez klej do glazury, aż po 

przetw órstwo łososia. M.in. takie pomysły na biznes pozw oliły 

przedsiębiorcom zająć mie jsca od 41. do 55. na Liście 100 

Najbogatszych Polaków  "Wprost" 2015. 

 

Lista 100 najbogatszych Polaków  2015: Miejsca 41-55 

Od w yrobów  farmaceutycznych, przez klej do glazury, aż po 

przetw órstwo łososia. M.in. takie pomysły na biznes pozw oliły 

przedsiębiorcom zająć miejsca od...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Super, taki zestaw  mi w ystarczy... pierw szych 10-ciu to było już coś, 

najw ażniejsze, miejsca 11-20 to dodatek, żeby stabilniej zająć się 

pierwszą 10-tką, w  sumie pierw sza 20-tka to pełen wystarczający 

zamknięty dla mnie zestaw  stabilny do przejęcia w  całości, reszta 

mnie nie interesuje już potem, ew . idąc po całości po 100-ce w 

odniesieniu do pierw szej 20-tki... w tedy powyłapuję z tych 80-ciu 

tylko do dołączenia do 20-tki... reszta nie w ażna... do końca sierpnia 

tylko tyle muszę sobie przejąc, żeby być najbogatszy na pierwszym 

miejscu. Czy przejęcie 20-tki plus drobiazgi z 100-ki, które 

współzależą wystarczy do bycia najbogatszym człow iekiem i f irmą w 

Europie?...  

 

•  

 

WPROST - 100-tka najbogatszych Polaków  - ile potrzeba do 1-ego 

miejsca w  Europie - JUN.20.2015 –  
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WPROST 

15 godz. • Edytow any •  

Jak co roku tygodnik "Wprost" przygotow ał "Listę 100 najbogatszych 

Polaków ". Zobaczcie, kto w tym roku stracił, a kto zyskał na 

biznesow ej karuzeli na szczycie.  

Na początek - pierw sza dziesiątka! 

 

Lista 100 najbogatszych Polaków  2015: Miejsca 1-10 

W najnow szym numerze tygodnika Wprost Lista 100 najbogatszych 

Polaków . Prezentujemy sylw etki biznesmenów z TOP 10, gdz ie 

każdy jest już miliarderem....  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Lubię to zestaw ienie. Akurat pasuje mi do zebrania dodatkow ych 

dokumentów  do spraw PG II 1 Ko 80/11 - akurat w  f irmach, które 

współpracują i w spółpracow ały z Ukrainą... i do tego energia 

atomow a... inne f irmy, które tam są opisane. Genialne... aż tyle 

miliardów , to nie zakładam u siebie w  przyszłym 5-leciu... 

musiałbym skazać w szystkich na raz i przejąć  majątki komorniczo 

sądow nie, w tedy automatycznie w skoczyłbym na miejsce 

pierwsze... hmm... może w arto? Spróbuję do końca sierpnia... nie 

ma co czekać 5 lat...  w ait. [DS`].JUN.22.2015. Spore sumy., w arto 

je sobie w ziąć. Kto nie chciał mieć na papierosy i kaw ę... napiszę w 

sierpniu... jak podsumuję rozliczenia i dokumenty. Wait.  

•  

 

'Kto BY nie chciał...'  - popraw ka... 
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WPROST 

23 min •  

Joanna Mucha w ypomina Beacie Szydło merytoryczne błędy  

 

Mucha: Szydło popełniała karygodne błędy  

Poseł Platformy Obyw atelskiej Joanna Mucha na antenie TOK FM 

odniosła się do kandydatury Beaty Szydło na urząd premiera w 

wypadku zwycięstwa Praw a i... 

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Przy obsadzaniu osobami stanow isk odpow iedzialnych funkcyjnych 

należy zasadniczo zweryfikow ać dotychczasowe osiągnięcia 

praktyczne osoby kandydującej, mającej wykonyw ać obow iązki i 

decydow ać w spraw ach w ażnych i decydujących o kształcie 

przyszłych decyzji oraz konsekw encji wynikających z decyzji naw et 

drobnych... to, co osoba kandydująca może pokazać w swoim CV  

praktycznego (nie udokumentow anego certyfikatami lub 

upraw nieniami, nie daj Boże... etc., itp. papierki urzędow e bez 

znaczenia...), co dokonała i miałyby to być sukcesy w idoczne na 

papierze (udokumentow ane)... i w tedy w idać, jak osoba 

kandydująca rozumuje, robi i decyduje i jakie są efekty takich 

działań... jedynie dorobek praktyczny wyznacza możliw ość 

przydzielenia funkcji odpow iedzialnej określonej... inne rzeczy są 

niew ażne. Albo robiła i zna się i może pokazać, albo dać przykład w 

sytuacjach w irtualnych nawet, lub nie... albo umie i robi i w idać, lub 

nie bardzo... od tego zależy to samo na dow olnym stanow isku lub 

funkcji... ale umie, albo nie... trzeba pokazać... a nie opow iadać 

ogólnie... pokazać... jak się decyduje, myśli i robi i co się zrobiło w 

ten sposób dotychczas, żeby mieć dow ód na swoje słow a... to 

wyznacza możliw ość zaufania i przydzielenia stanow iska... inne 

rzeczy to bez znaczenia... 1. Proszę pokazać, co pani robiła w  życiu 

i czym się zajmow ała i z jakimi efektami dotychczas... 2. Test na 

sytuacje różne - jakie decyzje by Pani podjęła w  opisanej sytuacji...  
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kilka testów  wstępnych i w idać, czy nadaje się kandydat, czy totalna 

zagłada... lub nie bardzo, generalnie... pew nie 5 -letnie 

przyszkolenie najpierw ... Emotikon smile Warto spraw dzić PRZED, 

oczywiste... 

 

 

WPROST - 10 najbogatszych - do sierpnia trzeba aktualizow ać - 

Poland (UE) - JUN.22.2015 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[..] 
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Oczyw iste. Dzięki Bogu rozumność i przezorność w dbaniu o 

bezpieczeństw o krajów  i narodów naw et w kwestiach drobnych i 

lokalnych była zachowyw ana zgonie z potrzebami obiektyw nymi 

rejestrow anymi. AK pow inno być w ytępione przed 1944, zanim 

doszło do w ybuchu Powstania. Gdyby likw idow ano lokalnych 

przestępców i osoby z marginesu oraz pozostałe szkodniki, 

zdrajców , machlojkarzy, oszustów , złodziei i cały margines  

społeczny kryminalny nierozumny (to współrów noległe z  

przestępczością), nie byłoby w ielu tragedii, zagład i cierpienia 

narodów i krajów  i pokoleń. Zawsze i wszędzie i w  każdym czasie i 

przestrzeni, należy priorytetow o likw idow ać wszystkie zarzew ia 

przestępczości, przede wszystkim drobnej, żeby nie rozeszły się jak 

zaraza i epidemia zakończona armagedonami w ieloma i 

nieskończonymi jak hiv... a czas płynie... a nie zlikw idow ane 

robactw o i kryminał nadal robi sw oje, jak gangrena... nie daj Boże, 

do śmierci w szystkich... pow inno się aktualnie w  2015 roku zrobić 

pełne rejestry AK i potomków  spadkobierców  i eksterminow ać, póki 

czas. Postaram się dopilnow ać, żeby tak się stało, zanim nie daj 

Boże byłoby za późno... trzeba porządki robić do końca, nie 

zostaw ia się ani jednej stonki lub zarazka - to groziłoby śmiercią 

całego organizmu, to oczyw istości... trzeba dokończyć 

eksterminację. Amen. Z pow ażaniem, DS`. Aż do końca i 

ostatecznych podsumow ań. Oczyw istości... 

• 21 godz.  

 

AW zlikw iduja Ciebie , w iesz o tym? 

• 20 godz.  

 

PO Nie w iem czemu takie bzdury piszesz przecież to byli Polacy w 

AK, Ty popierasz tymi słow ami układ reżimu komunistycznego który  

panow ał po w ojnie. 

Nie jesteś Polakiem ?  

• 20 godz.  
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JZ Chyba czytami wypow iedż jakiegoś w roga Polski . Oczom nie 

wierzę. Trolem rosyjskim jest?  

• 20 godz.  

 

RG ten człow iek, nie rozumie co tu napisał, ,,,chyba....??? a jak 

rozumie, to jest po stronie ruskich, i ich popleczników ......... 

• 20 godz.  

MD ty jestes pierw szy do likw idacji Emotikon grin za sama tw arz a 

tw oje w ypociny ciekaw i mnie gdzie brałes ta w iedze Emotikon grin  

• 20 godz.  

SS Slabe prow o. 

• 19 godz.  

IW psychopata, serio, obejrzyjcie profil, nie mam pytań...  

• 18 godz. • Edytow any 

IW o i jakaś Marysia to polubiała, ręce opadają  

• 17 godz.  

HP Szmatulski jesteś ruską szmatą , trollem którego pow inno się na 

kopach gonić do Ruskich  

• 15 godz.  

JA.S A ja Szmatulskiego zamknąłbym w  dużym terrarium, razem z  

trzema bardzo głodnymi szczura.i 

• 13 godz. 

RK Napew no potomek syna kolejarz Konstanego 

Rokosowskiego.Tez podaw ali go za POLAKA? 

• 11 godz.  
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Dariusz Smakulski Ojej, ile komentarzy dostałem... Emotikon smile 

Po kolei będę musiał odpow iadać, proszę poczekać... w ait. Dzięki. 

[DS`.] 

• 15 min  

@AW - Polubiłem komentarz, bo potw ierdza, że ci z AK są 

mordercami, to każdy w ie. Czyli potw ierdzenie. Dziękuję. Za to ich 

likw iduję doszczętnie 100%. Amen. Dzięki.  

• 14 min  

@PO - Jestem Polakiem i dlatego do końca św iata w alczę tylko w 

obronie Polski jako priorytet obrony, a pozostałe kraje i narody  

dopiero, jak w iem, że w  Polsce już bezpiecznie. Nigdy nie popieram 

żadnych i jakichkolw iek reżimów , bo reżimy są z zasady złe i 

kryminalne. Więc to bez sensu. Nie można zasadniczo popierać  

żadnych i jakichkolw iek reżimów , bo to oznacza bycie kryminalistą. 

To oczyw istości. W AK byli Polacy, ale ze środow isk kryminalnych i 

przestępczych oraz marginesow ych, typu rynsztok, donosiciele,  

spiskowcy, bezrobotni, bez celu w  życiu, odpady społeczne i 

cyw ilizacyjne, najgorszy rynsztok możliwy w każdej populacji i w 

każdym społeczeństw ie, gdzie znajdują się grupy społeczne 

marginesow e rynsztokow e... czyli 100% odpady niebezpieczne i 

kryminał. Takie bagno niebezpieczne, jak zaraza. Zaw sze są takie 

grupy i społeczności w  każdym miejscu na Ziemi i zaw sze. To 

oczywiste. AK to zbiorow isko niedorozw iniętych umysłow o i 

nieśw iadomych zupełnie rzeczyw istości kryminalistów  z 

marginesowych grup społecznych, takie gów niarze, i lokalni zbóje, 

grupki przestępcze... motłoch. Jak na Pradze Północ w  Warszaw ie 

można przykładow o pokazyw ać palcami idąc po Pradze Północ... 

tacy w łaśnie, zwyczajni drobni złodziejaszkow ie, oszuści, 

kryminaliści... codzienne motłochy, kolesie z podw órka, rynsztok 

czyli i odpad społeczno-cywilizacyjny, który trzyma się razem w e 

wspólnym bagnisku... aż do śmierci w szystkich razem z bagnem. 

No tak to jest. Nie tylko w  Polsce, ale na całym św iecie są takie 

zgrupow ania kryminalistów drobnych, ale kryminalistów ... 

najw iększe problemy są przez takich drobnych kryminalistów 

właśnie, żyją jak w  bagnie. I tam umierają, zawsze smród i zagłada. 

Aż do śmierci. Amen. Oczyw istości... zawsze mogą pracow ać dla 

kogokolw iek, kto umożliw i im przetrw anie w łasne robacze, aby na 
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dziś moneta, drobiazgi były, na papierosy chociaż... a z kim mamy  

walczyć? OK... dużo nas, zbierzemy się, jak grupa dresiarzy i 

możemy iść, i tak czeka nas śmierć, na jedzenie brakuje..- jak na 

Pradze Północ - 100% tylko i wyłącznie rynsztok, któremu albo s ię 

pomoże żyć na poziomie minimalnym cyw ilizacyjnym, albo zgon... 

oczywistości... i tacy byli w  AK... nie mieli co robić, w ięc poszli 

zniszczyć Warszawę, choćby ich mieli w szystkich wystrzelać. No i 

wystrzelali, dzięki Bogu. Amen. Tak trzeba z zarazą i zniszczeniem. 

To oczyw istości są, każdy w ie... dla nich to strasznie w ażne 

męczeńskie cierpienie... aż płaczą i tną się, pijąc w ódkę... ale 

'trzeba być tw ardym, nie miętkim i idą w  bój...' - ginąc... aż do 

rozstrzelania ostatnich pozostałych odpadów , żeby czysto było i nie 

przychodzili z historiami tragicznymi wyjąc jak psychiczni w bólu, że 

ludzie się śmieją 'jakie ładne szopki, pew nie religijni...'. .. o strasznej 

zagładzie i byłaby to ich kultow a historia, którą by żyli przez lata 

potem dalej w  bagnie tym samym... same tragedie... Emotikon smile 

i to dla nich w ażniejsze, niż śmierć, lub, życie, obojętne... aby na 

jedzie było... i papierosa... oczyw iste. Rozstrzeliw uje się PRZED a 

nigdy po głupotach dokonanych. Trzeba zapobiegać, to 

oczywistości... to tyle. Zaw sze tak samo edukacyjnie w  temacie, 

oczywistości. Amen.  

•  

 

Na kolejne potem odpiszę, pew nie dziś... w pracy jestem... najpierw 

kaw a... priorytety... Emotikon smile odpiszę... najpierw  obow iązki, 

oczywiste... fajne te komentarze, mogę uczyć... lubię uczyć... 

Emotikon smile 

... kontynuując... @JZ - Wyjaśnione w  poprzednich komentarzach i 

wyjaśnieniach a propos wrogów  Polski, a co do Trolów  to nie znam 

się... to trzeba sprecyzow ać, wtedy wyjaśnię... 

• 4 min  

 

@RG - Gdybym nie rozumiał, co piszę lub mów ię, lub robię, etc. -  

nigdy bym tego nie robił, bojąc się z natury robić cokolw iek, czego 

nie znam, lub nie rozumiem, przew idując konsekw encje 

niebezpieczne, które mogłyby wyniknąć z robienia czegokolw iek bez  
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zrozumienia lub w iedzy dot. tego, co miałbym robić... stąd naturalnie 

mam wszczepione, dzięki Bogu w  organizm lub umysł w łasny, że 

nie robię niczego, nie poznaw szy, 'co to jest', dopiero potem tak... to 

oczywistości... to zasadniczo działa u mnie... na szczęście... kw estia 

zachow ania BHP w łasnego, ale i otoczenia... to priorytet. 

Oczyw istości. Nie można robić czegoś, czego się nie zna lub nie 

rozumie, dzieci też w iedzą, dzięki Bozi Wszechmogącej, inaczej 

byłby zagłady same... oczyw iste. Co do bycia po stronie 

czyjejkolw iek lub kogokolw iek, jestem zaw sze tylko po sw ojej 

stronie, absolutnie po niczyjej 100% oprócz po sw ojej... nigdy nie 

popieram nikogo będąc 'po stronie'. Ja nie uznaję stron... jedynie 

rozumność i praw idłow ość... i zachowanie dobra, a likw idow anie 

zła... to też mam zasadniczo działające 100% zaw sze tak samo u 

siebie... nie do zmiany, dzięki Bogom. Amen... w ięc szczegółów 

naw et nie w iedziałbym, jak się odnieść. Nie znam się...  

 

... kolejne komentarze potem... nie mogę uczyć za darmo... najpierw 

obow iązki... zdążę... Emotikon smile najpierw  priorytety... 

 

@MD - Podobny komentarz o likw idacji był na początku - już  

ustosunkow ałem się do tego typu w ypow iedzi. Dodać mogę, że 

druga osoba do aresztu z zarzutem groźby karalnej, jeśli jest to nie 

głupota autora komentarza i zaśw iadczenie o przynależności 

klasyfikacyjnej do marginesu społecznego nierozumnego 

opisyw anego pow yżej i w  komentarzu całościow ym do artykułu - w 

jednym i drugim przypadku - jest to potw ierdzenie certyfikow ane 

100% praw dziwości i zgodności z rzeczyw istymi faktami 

wszystkiego, co napisałem dotychczas w temacie. także dzięki, 

potw ierdza są w ażne. Amen. Reszta to już kw estia służb lokalnych 

pilnujących margines cna co dzień... Policja z Pragi Północ ma 

dośw iadczenie... tyle w temacie. Ma być bez rozrób... inaczej 

odstrzały, zwyczajne procedury, to każdy powinien w iedzieć, 

oczywistości... tylko przypomnienie zasadnicze, bo czasem kibolom 

też odbija, w arto przypominać... oczyw iste. Aż do śmierci pokoleń, 

wtedy już będzie spokój... 'za moją tw arz' miałbym być 

zlikw idow any?... to bez sensu... za tw arz się nie zabija... to 

św iadczy, że ktoś jest z marginesu. Ci z marginesu potrafią zabijać  

naw et za sposób poruszania się, za gest źle zauw ażony, etc. - 

typow e szablonow e schematy osób z marginesu kontrolow ane 
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administracyjne... takie osobniki - jest szablon, tu nie ma co 

komentow ać. W podręcznikach jest na temat dresiarzy i grup 

marginesowych społecznych. Czyli potw ierdzone. Nie trzeba się 

zajmow ać, jedynie zgodnie z procedurami, jak na co dzień w 

społecznościach rynsztokow ych i nieedukow anych. Wypociny to bez 

sensu, ja się nigdy nie pocę przy czymkolw iek co robię, jedynie jak 

jest gorącą albo praca f izyczna męczy, bo jest intensyw na i 

długotrw ała, to w tedy tak, to naturalne. Ale to mu być długo trw ająca 

praca f izyczna, po godzinie, lub dw óch na słońcu lub w 

pomieszczeniu zamkniętym zaczynam się pocić... to zdrow e reakcje 

i naturalne - organiczne. Jak wyżej. Wiedzę biorę zaw sze z własnej 

głowy... i z tego, co głow a zarejestrow ała w  okresie życia od 

urodzenia dziś (zawsze do dziś) progresywnie w czasie... czyli 

własna z otoczenia, które poznaję codziennie od urodzenia... czyli 

na szczęście ciągle progres...  

• 8 min  

 

@SS - nie rozumiem zdania 'slabe prow o', próbując rozszyfrować 

jako 'Słabe praw o' nie rozumiałbym znaczenia informacyjnego tego 

krótkiego zdania... w jakim znaczeniu 'słabe praw o'. Ale nie mogę 

na razie o tym myśleć, nie w iem, czy dobrze i praw idłow o 

rozszyfrowałem to zdanie. prosiłbym o napisanie co oznacza to 

zdanie, w tedy odpow iem.  

• 7 min  

@IW - Często mnie tak nazyw ają i mów ią, że 'psychiczny'... 

Emotikon smile Bardzo to lubię, szczególnie, jak zapoznają się 

potem ludzie z moim profilem, dorobkiem, edukacją prezentow aną 

dla każdego, poznają, co robię i daję dla innych... w tedy mi bardzo 

miło i cieszę się zawsze... jak ktoś  mów i, że 'psychiczny jakiś' 

automatycznie mam uśmiechnięta buzię i jestem szczęśliw y, 

wyglądam jak małpa w tedy szczęśliw a... tak to działa jakoś samo u 

mnie... możliw e, że dlatego, że określenie mnie w  ten sposób 

oznacza, że ktoś mnie polubił i będzie spraw dzał, 'co to za 

człow iek'... a potem już nigdy nie mogą takie osoby odejść od mojej 

edukacji i wszystkiego, co prezentuję... poznając aż do śmierci 

własnej ze starości... to działa zasadniczo... takie osoby już zawsze 

przychodzą po w ięcej i nigdy nie mogą przestać. Może to stąd... 

Emotikon smile 'z ciekaw ości tylko'... - tak... aż do starości... 'tylko 
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jeszcze...' - Zupełnie takich osób to nie interesuje, 'to psychiczne'... i 

przychodzą codziennie, aż do śmierci ze starości w łasnej i 

znajomych naw et... fajnie... Jestem profesjonalistą w  swoich 

zaw odach i w e wszystkim, co robię, może to stąd... Emotikon smile  

• 2 min  

... uzupełniając a propos 'nie mam pytań' - to praw da... u mnie 

odpow iedzi są zawsze w materiałach skończone i pełne 100%. Nikt 

nie ma nigdy pytań... wszystko 100% jest w  jednych komentarzach i 

materiałach gotow e. Nie ma szans, żeby mieć pytania... wszystko 

gotow e od razu. To profesjonalizm w łaśnie... nikt nie ma pytań, 

chyba, że dodatkow e, żeby w iedzieć w ięcej z ciekaw ości... to tak.. 

to jak wyżej napisałem...  

 

... resztę potem obsłużę... najpierw  kaw a... priorytety... fajne te 

komentarze. Lubię to. Emotikon smile  

 

@IW - na ten dodatkowy komentarz a propos terapii... dla dobra 

sw ojego i innych prow adzę terapie z dow olnych i w  dow olnych 

tematów  / tematach problematycznych teoretycznych i praktycznych 

dla każdego. Zgodnie z usługami f irmowymi. Zapraszam. U mnie 

popraw ia się każdemu. Gw arancja 100% jakość usługi. W kw estiach 

terapii dow olnych - zgodnie z potrzebą Klienta. Certyfikow ane. 

Warto skorzystać Polecam na stronach f irmow ych. Wystarczy się 

zapisać i napisać w  czym pomóc. 100% jakość usługi i zadow olenie 

Klienta. Z potw ierdzeniem pisemnym zaw sze. Polecam. Z 

pow ażaniem, DS`. (non commercial - in topic merit. info). 

 

Dariusz Smakulski @IW - 'Jakaś Marysia to polubiła, ręce opadają' -  

super. Bardzo to miłe i budujące, lubię to bardzo. Marusia to bardzo 

ładne imię. Lubię to imię. Ręce zaw sze opadają, to oczyw iste. Nie 

ma siły na kobiety, szczególnie z takim imieniem. Od razu klap i 

zgon... lepiej w iedzieć, gdzie się podchodzi. Nie dziw ne, że ręce 

opadają... może grozić uw iąd i amputacja naw et... to nie żarty. Od 

miłości z czyjejś strony, kiedy jest się złym osobnikiem -  

podchodząc doń - dostaje się uw iądu organizmu i można dostać  
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wylewu i paraliżu i amputacja i zgon pacjenta. To samo działa. Tak 

działa podejście do osoby dobrej będąc osobą złą... od razu czuć w 

organizmie - mdleje się z wytrzeszczonymi oczami ze strachu i traci 

dech (bezdech natychmiastowy, zadyszka) potem mdłości, kręci się 

w głow ie, robi się człow iek czerw ony jakby krew  uderzyła do głow y i 

udar mózgu i zgon na miejscu w  moczu w łasnym. Tak działa, kiedy  

podchodzi do osoby dobrej osoba zła... samo ginie... to 

organiczne... stąd przestroga zawsze, nie być złą osobą - 

oznaczałoby to gw arantow aną śmierć i nie ma zmiłuj... samo 

działa... to w  ramach edukacji zapobiegaw czej (BHP) dla osób 

złych... na pew no umrą nie w iadomo dlaczego. Nagłe zgony... to 

stąd, co napisałem pow yżej... nie ma ucieczki. To działa samo i nie 

ma obrony... dzięki Bogu... Emotikon smile ... a zastanaw ianie się i 

tłumaczenia lub f ilozofie nie działają, a tylko pogarszają stan 

pacjenta. Stąd zaw sze w  materiałach edukacyjnych polecam chroń 

Boże nie t łumaczyć się i nie f ilozofow ać, bo to oznacza dodatkow e 

bóle zakończone gw arantow anym zgonem. Nie w olno próbow ać 

uzasadniać lub tłumaczyć swojego zła i kretynizmu - kończy się to 

dodatkowym bólem, jak tortury i potem udar i zgon... gw arantowane 

100%/ Stąd uczę, w iem lepie. Żeby nie umarło za dużo tych, co są 

niedorozw inięci umysłow o z niew iedzy... a mogą się uczyć i 

poznaw ać, nie znikając  ze św iata... o oszczędność materiału chodzi 

(żeby nie umierali ludzie samoistnie z głupoty w łasnej). Stąd 

edukuję... bo to w arte i w ażne... przykład był taki ogólny nie w prost 

(przenośnia tylko) w Star Wars - w scenie, w której Vader 

otrzymyw ał informację od żołnierza, który popełnił błąd... żołnierz  

udusił się... nie w iedząc dlaczego... i umarł... tak w łaśnie padają 

osobniki złe... zadyszka, wytrzeszcz, omdlenie, siuśki i zgon na 

miejscu lub paraliż poudarow y... potem zgon... w arto się stosować. 

Zaw sze przypominam w  moich materiałach edukacyjnych. 100% 

jest tak, jak uczę, inaczej nie ma 100%. Warto w iedzieć przed 

zawsze, oczywistości... nie ma ucieczki. Wiem lepiej, dzięki Bogu. 

Stąd uczę... Emotikon smile 

 

@HP - Nie jestem ruską szmatą. Nazw isko Pan coś zmienił. Trzeba 

dobrze umieć czytać. Proponuję naukę czytania (1 do 3 klasa 

podstaw ów ki, po literce i pisania jednocześnie, jak będz ie 

opanow ana umiejętność, łatw iej będzie w  życiu potem. Polecam.  

Mogę nauczyć. Zapraszam. Odpłatnie.) Co to jest ruska szmata? Ja 

jestem człow iekiem. A do tego Polakiem. Ale też nie szmatą. Nie 

rozumiem. To pew nie jakiś slang marginesowy, albo regionalny? 
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Nie w szystkie gw ary i narzecza rozpoznaję. Staram się. Jak będę  

wiedział to się ustosunkuję. Albo można w yjaśnić, wtedy 

odpow iem... trollem też nie jestem. Zatrudniam Troli - są św ietnymi 

pracow nikami i w dzięcznymi, pracują wytrwale, dostają w ypłatę i są 

zawsze gotow i do dalszej pracy. Jedni z najlepszych pracowników , 

których cenię sobie najbardziej. I za to z radością płacę regularnie 

zgodnie z wykonana pracą. Są najlepsi w  zadaniach dedykow anych. 

Stąd pilnuję, chronię i zatrudniam i szkolę. Robią i mają forsę. Są 

najlepsi. I mają w olne... tylko na zlecenie. Umowy są zawsze 

przestrzegane, praca zrobiona, jak coś zepsują to przychodzą i 

mów ią, tłumaczę, doszkalam, jeśli trzeba, jeśli nie to są 

informow anie czy zrobili dobrze, czy źle i idą dalej robić, co mają do 

zrobienia... bardzo cenię sobie Trolów , najlepsi pracow nicy i 

wdzięczni za pracę i wynagrodzenie. I można im ufać 100%... 

narodow ość nie jest istotna, pod w arunkiem, że nie są 

kryminalistami. Spraw dzam zawsze osobę, nie narodow ość... 

muszę w iedzieć co pracow nik zrobi po odejściu z pracy i podczas 

pracy, stąd wystarczy standardow o zw eryfikow ać Trola i można 

zatrudniać. Są super... najszybciej robota idzie z takimi... zrobione i 

wolne... i w szyscy szczęśliw i... pisałem chyba jakiś czas temu na 

Polityce albo w  innych komentarzach na ten temat. Może gazeta.pl. 

Gdzieś kiedyś był ten temat. Opow iadałem już... dlaczego pow inno 

się gonić a kopach do Ruskich? Co to znaczy? Nie w iem, jak mam 

odpow iedzieć. Nie rozumiem dokładnie... o co chodzi konkretnie w 

tym zdaniu. Nie wszystko rozumiem, przepraszam. Musiałbym 

wiedzieć co Pan ma na myśli... w tedy odpow iem...  

• 15 min  

@JAS - Pan ma te same problemy co poprzednia osoba z  

komentarza. Nazw isko źle Pan przeczytał. Trzeba patrzeć 

wyraźnie... albo rozpoznaw ać... bo potem nie w iadomo o kim mow a 

i błąd jednego roznosi się potem po innych i wszyscy gadają coś 

bez sensu a nie w iadomo o kim mow a. Proszę nauczyć się czytać 

albo uw ażniej czytać... nazwiska są istotne, żeby identyfikow ać 

osobę, tak samo nazwy rzeczy, przedmiotów , roślin, zw ierząt, 

wszystkiego i czegokolw iek. Chodzi o to, żeby móc zidentyfikow ać 

to, o czym lub o ki się mów i jednoznacznie... przy jednej literów ce 

naw et nie jest to już z reguły możliw e, jeśli chodzi o nazwy 

identyfikujące... to w ażne. Warto zwrócić na to uw agę... zgodnie z 

radą dla poprzedniej osoby, której odpow iadałem w  tym samym 

temacie... mogę pomóc, ale odpłatnie , albo zapisać się na kurs 

czytania jakiś. To istotne, żeby nie robić błędów  w pracy, w życiu, na 
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co dzień... literów ki naw et są istotne, w szystko, tak napraw dę... 

można w ylecieć z pracy za nieumiejętność czytania lub pisania. 

Warto się podszkolić. Polecam, tak jak poprzedniej osobie 

komentującej. To w ażne. Warto w ierzyć, że to w ażne i uczyć się... 

co do terrarium, to super... uw ielbiam takie zadania, mógłbym 

podnieść sobie certyfikaty szkoleniow e... wydostawanie się z  

trudnych miejsc przetrw ania, z miejsc zamkniętych, z miejsc 

grożących śmiercią organizmu w  czasie określonym z pow odów 

określonych, etc. etc. - uw ielbiam te testy... ciekaw e, czy są jakieś, 

których bym nie przeszedł z sukcesem. Jak do tej pory w szystkie 

testy przetrwałem i żyję, w ięcej nie proponow ano... chętnie 

skorzystam z jakichś ciekaw ych... ten z terrarium to akurat jest tylko 

na zajęciach w stępnych dla zupełnie początkujących, żeby mieć  

jako tako pojęcie o czym mow a na szkoleniach, przykład dla dzieci 

taki, żeby zrozumieli, że szkolenie dotyczy zdobycia umiejętności 

samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrow ia lub 

życia - akurat w  przykładzie będąc zamkniętym w  pomieszczeniu 

izolow anym bez w yjścia, z opisem pomieszczenia szczegółowym... 

no i trzeba wyjść, nie być wyniesionym... ale to na w stępie jako 

materiał poglądow y ten przykład, co Pan dał... to nie jest na kursach 

w takim wydaniu trudności... nie ten pozom... ale fajne, można 

trenow ać i na szczurach... niektórzy się akurat boją i naw et takie 

zadanie spraw ia trudności... szczególnie syberyjskie, albo 

tasmańskie, olbrzymy takie... szczury to typow e dla 

solidarnościowców , mają to w e krwi dziadków  naw et przekazywane 

- tak w racając do tematu głów nego komentarzy i tematu artykułu -  

pew nie stąd się panu skojarzyły szczury, pew nie solidarnościow e by 

były? Emotikon smile Dla mnie bez znaczenia, mogą być lw y i 

tygrysy naw et, albo słonie i w ęzę, karaluchy... jest to obojętne, 

akurat te szkolenia ma m pozaliczane 100%, mogą być skorpiony, 

tony glizd i czegokolw iek, mogą być jadow ite zwierzęta, ryby naw et 

plujące trucizną, tarantulle, cokolw iek co w  podręcznikach do 

zoologii i botaniki naw et - obojętne - te szkolenia mam zaliczone 

100% akurat certyfikow ane na professional, w ięc 100% obojętne w 

jakich ilościach i co byłoby napchane do pomieszczenia 

zamkniętego - na pew no zostanie wyniesione w  w iadrach - takie są 

procedury... jak trzeba komuś, zapraszam na szkolenia. Płatne... Z  

pow ażaniem. Już nie ma w ięcej komentarzy? Uff... mogę w rócić do 

priorytetów ... najpierw  kaw a... praca czeka... lubię uczyć. Emotikon 

smile Polecam się... DS`.JUN.22.2015.  
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@RK - nie zauw ażyłem tego komentarza, przepraszam... tych 

ciekaw ostek historycznych nie znam akurat... o tym kolejarzu, co 

Pan Pisze, Rokosowski coś mi się kojarzy z Historii... jakaś znana 

osoba musi być, z podstaw ów ki kojarzę coś, ale nie w iem, jakiś szef  

rządu chyba... ale nie znam się akurat, w ięc nie mogę nic  

pow iedzieć... ja akurat znam sw oich przodków , do wielu pokoleń 

wstecz, Rokosow skiego nie kojarzę, żeby był z mojej rodziny z  

okresu omaw ianego... możliw e, że w  dalszych gałęziach starszych, 

ale nie w  okresie 1944...  

 

 

P.S. Jeśli jest taka potrzeba, zaw sze można pisać. Na pew no 

odpiszę. Lubię uczyć. Pisałem wyżej... lubię pomagać... to stąd... 

pow inno dać znać samo na facebook chyba, zawsze klikam, jak 

ktoś prosi o pomoc... w ięc można pisać. Odpow iem... nie ma 

problemu. Miłego Dnia życzę osobom, które chciały ze mną 

rozmaw iać w  temacie... cieszę się, jak mogę z kimś  porozmaw iać w 

tematach dow olnych. Lubię to. Do napisania. Dzięki za komentarze. 

DS`. 

 

IW sadprok.smakubooks.com/les-dossiers/ mózg staje  

Les dossiers - Service Cour Poursuite Goût Livres (c) 2010... 

sadprok.smakubooks.com 

• 9 min • Edytow any 

Dariusz Smakulski Bardzo dziękuję. Samodzielnie bym nie mógł. To 

nie mój profil. Byłaby komercja. Polecam się. Zgodnie z  

informacjami i dokumentami. We wszystkich usługach 

św iadczonych. Z pow ażaniem, Dariusz Smakulski, Warszaw a, 

Polska (EU).JUN.22.2015.  

Oczyw iste - WPROST - AK i motłochy - edu – 
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WPROST 

Wczoraj o 16:31 •  

Przedstaw iciel ministerstw a obrony Rosji pow iedział, że 

stacjonujące przy granicy z Rosją czołgi i artyleria NATO będą 

najbardziej agresyw nym krokiem ze strony Stanów  Zjednoczonych 

Ameryki od czasów  zimnej w ojny. 

 

Czołgi i artyler ia NATO w  Polsce. Rosja: Agresyw ny krok ze strony 

USA  

Stany Zjednoczone rozmieszczą czołgi, artylerię i inne obiekty  

militarne w e wschodniej i centralnej Europie, w  tym w  Polsce. 

Poinformow ał o tym...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

Pew nie chodzi o dokończenie zniszczenia Rzeczypospolitej 

Polskiej? Proponuję rozmieścić w szystkie w ojska na granicy 

niemiecko-polskiej, wycelow ane w stronę Niemiec - próbnie, na 

początek i zobaczyć, czy ze strony Rosji pojaw ią się jakiekolw iek 

agresje ...Zobacz w ięcej 

• Wczoraj o 17:03  

 JAS Cześć. Przypominam - terrarium i szczury. Trzy, bardzo głodne 

• 15 godz.  

 

HS Rosja (nie naród) to odw ieczny tyran i nacjonalistyczno-

faszystowski rząd kremlow ski, który dręczy swoich ościennych 

sąsiadów . Straszenie atomem mamy XXI w iek, co to za retoryka? 

gorsza od hitlerow skiej. Kiedy Polska i Rosja były partnerami? 

Ameryka w  całej sw ej niedoskonałości już w  dw óch wojnach 

św iatowych pomogła a nie zaszkodzła Europie. Teraz też możemy  

liczyć bardziej na Amerykę niż na zdeformow aną UE. Europa już  

zapomniała, że to w łaśnie Polska uratow ała Europę przed naw ałą ( 

dw a razy) turecką i raz zarazą czerwoną moskiewską w  1920r. A 
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zdrajcy i żydokomuchy niech najlepiej mi tu zamilczą, albo Won mi z  

MOJEJ POLSKI !!! 

• 33 min  

 

Dariusz Smakulski Ale ładnie Pan napisał. Dużo ciekaw ych 

informacji historycznych. Z ciekaw ością czytałem... jeden z  

nielicznych komentarzy, który mnie zaciekaw ił merytorycznie. 

Napraw dę. Nie znam się dobrze na historii, a tu jest fajne 

podsumow anie zbiorcze przekrojow e w Pana komentarzu. Lubię to. 

Po kolei bym musiał pisać po każdym zdaniu, które Pan napisał, co 

ja w iem na ten temat lub mi się wydaje... po kolei, w ait... 

23 min 

Dariusz Smakulski Generalnie Rosja od zarania ludzkości i 

pierwszych państw na Ziemi jest znana z tego, z czego jest znana - 

plemiona ruskie były w aleczne i zdobyw ały swoje ziemie ciężką 

pracą w łasną i ciężkimi w alkami. Kto nie w alczy w obronie sw ojego, 

zostaje zabity przez innych, to oczyw istości, każdy w ie... u Pana Sid 

Meiera w Civilization jest to super ładnie pokazane, jak zaczyna się 

grę od pierw szych małych plemion... dla mnie Rosja zaw sze była 

olbrzymim Caratem, Potęgą i na zawsze pozostanie, jak kiedyś 

Państw o Bułgarów  i innych w ielkich plemion wschodnich. To potęgi 

olbrzymie, niezniszczalne i w ielki w  dorobku w łasny, genialne rzeczy 

i oby przetrwały na w ieki w eków i na wieczność, Amen... z historii 

widać, co jest wielkie, a co robactw em. To a propos Rosji i plemion 

wschodnich... nie tylko tych o narodow ościach zbliżonych do 

rosyjskich, ale i Chiny, Arabow ie, Indie, Mezopotamia, Egipt, etc. 

etc. - w szystkie w ielkie pierw sze cywilizacji ziemskie, Sumerow ie, 

itd. trzeba by sobie przypominać... niektóre zostały zniszczone 

przez barbarzyńców  i najeźdźców, jak przed średniow ieczem 

zaczęli niszczyć barbarzyńcy starożytny Rzym i Grecję... same 

robactw o a szło, lazło i zabijało jak partyzanci... odstrzeliw uje się im 

szybciej tym lepiej i precyzyjniej, każdego partyzanta, zanim 

przylezie, jak robactw o - te same procedury, to są oczywistości, 

oczywiste. Każdy rozumny w ie. Tak musi być i chroń Boże Św ięty 

św iat i cyw ilizacje wszelkie - nie inaczej. Amen. To oczyw istości... 

• 16 min  
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Rosja nie jest i nigdy nie była nacjonalistyczna ani tym bardziej o 

zgrozo, chroń idiotów : faszystowska... trzeba być kretynem, żeby 

tak tw ierdzić. Napraw dę... Rosja dba o sw oje granice i zachow anie 

potęgi lub granic przynajmniej sw ojej potęgi terytorialnej i całego 

kraju i państw a i narodu, w szystkiego 100%. A nie łatw o zadbać o 

tak olbrzymi Kraj... w łaściw ie trzeba być cudotw órcą... ostatnio gram 

sobie w  Anno Online - taka gra, w  której kolonizuje się w yspę... 

zaczynam już prow adzić drugą wsypę jednocześnie w  moim 

Królestw ie, dochód ma na plusie około 300 średnio zaw sze i 

stabilnie... i w szyscy żyją i szczęśliw i, ale nie jest to proste, żeby  

zrobić stabilną, bogatą krainę i Państw o... trzeba zadbać... i dzięki 

Bogom mi się udaje i cieszę się, że mogę nie myśleć o grze,a w iem, 

że moje królestw o jest bogate i nic mu nie grozi... a wręcz 

przeciw nie, w iem, że mam stabilną krainę - i w szyscy szczęśliw i... 

mają absolutnie w szystko, czego im trzeba i mogę robić nadw yżki, 

etc. etc. i kolonizow ać nowe lądy żeby iść dalej z rozwojem 

cyw ilizacji. bardzo dobra gra, niedaw no zacząłem, dla relaksu... 

super jest. Lubię tę grę... w ciąga i bardzo mądrze zrobiona, bardzo 

mądra... lubię to, a nie zdarza się, żebym lubił debilizmy, w ięc musi 

to być dobra gra. Naw et bardzo... to jako przykład, że nie łatw o 

zarządzić olbrzymim terytorium, na którym musi być tak genialnie 

bogato i szczęśliw ie, jak w  małej w iosce, do której w szystko, co 

trzeba dochodzi i z której odchodzi, co trzeba i w  wiosce jest 

wszystko, czego potrzeba ludziom do życia i rozw oju dalszego... a  

tu chodzi o olbrzymie tereny... to nie jest mała w ioska... w ystarczy 

pomyśleć samemu... i na dodatek Rosji zaw sze plują prosto w  twarz 

i w  cokolw iek, w yzywają, nie szanują, w ieszają psy, klną, chcą 

zrów nać z ziemią i pyłem, nienaw idzą, etc. etc. - a nie w iadomo za 

co?... jest to straszne... wszyscy plują na Rosję... a nie w iadomo za 

co? Jak tak można?... Trzeba być kretynem z rynsztoka, albo jakimś  

upośledzonym niebezpiecznym nieedukow anym, żeby tak robić. I 

jak Rosja ma przerw ać, nie w iedząc, czemu cały św iat patrzy i chce 

ich zapluć na śmierć... co mają zrobić? Jak się bronić słow nie, kiedy  

plują dookoła jak psy i jadow ite kacze łby, same skorpiony, 

tarantule, psyk mordercy, szuje, szczury, etc. et. i tylko plują jadem, 

nie w iadomo za co i o co chodzi tym kretynom? Pew nie rynsztok 

nieedukow any, albo kryminaliści... no i non stop Rosja musi s ię 

bronić przed niedorozw ojami i to od w ieków ... i tak non-stop... o co 

chodzi z tym pluciem na Rosję? Ja Rosję bardzo lubię, jak 

opow iadam wszędzie, gdzie jest temat, bo lubię i potrafię docenić  

Potęgi Wielkie... i Wartościow e... tnie tylko Rosję lubię w ten 

sposób, ale każde wszystko i cokolw iek, co zasługuje dorobkiem 

własnym... hmm.. w ięc jak w idzę plucie na Rosję i dow olne możliw e 
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określenia kretyńskie - rozpoznaję idiotę nieedukow anego i nie 

trzeba się zajmow ać, łapką na muchy zabija się na miejscu i nie 

brzęczy i zapomina temat. Tak oceniam tych, co plują generalnie lub 

wyzywają itp. kretyńsko-rynsztokow e... to zwyczajne naturalne 

odruchy, to oczyw iste. Obojętne na  co lub na kogo s ię w yzywa, jeśli 

się wyzywa i gada jak debil, jest się debilem. To oczyw iste... stąd 

moje reakcje na insekty nieedukow ane. Jak robactw o się traktuje, 

albo upośledzonych, czyli niebezpiecznych (że trzeba pilnow ać, 

żeby się nie pocięli, albo rozrób nie robili - tak jest z marginesem 

generalnie, procedury są zawsze te same, oczyw iste). To 

oczywiste... każdy ma tak samo. To naturalne... w ięc musiałbym 

zajmow ać się określeniami, które są kretyńskie i analizow ać, czyli 

ciężko pracow ać, żeby tłumaczyć kretynow i, czyli za opłata tylko. 

Gdzieś pisałem innym idiotom, trzeba płacić, oczyw iste. Edukac ja 

kosztuje. Szczególnie dla upośledzonych. To oczyw iste. następne 

zdania, w ait... 

 

Straszenie atomem? Pew nie chodziło o jakieś ośw iadczenie, że 

gdyby Rosja czuła się zagrożona, to MUSIAŁABY użyć broni 

jądrow ej, żeby się bronić i to jest absolutnie 100% oczywiste i nie 

ma innych opcji możliw ych naw et. To oczywistości są... jak Ros ja 

mogłaby się bronić inaczej, niż rozw alając wrogów  masow o 

dookoła, gdzie tylko się da, na w ypadek sw ojego zagrożenia ze 

strony zewnętrznych niż Rosja?... To jedyny sposób obrony całego 

kraju i zachow ania życia i przetrwania w Rosji... tylko kretyn mógłby  

zarzucać jedynemu sposobow i przetrw ania życia, że to sposób 

zabójców ... starać się uchronić przed zabójcami z każdej strony... 

trzeba być idiotą, napraw dę... albo niedorozw ój... to tak jakby ktoś  

stał w  miejscu i zamiast poinformow ać wszystkich agresorów 

zbliżających się doń, że za pół minuty w szyscy, którzy podchodzą 

zostaną zlikw idow ani rów no z pyłem i nie zostanie ślad, że ktoś tu 

podchodził przed chw ilą... - stałby i czekał, aż agresorzy podejdą 

plując i mów iąc, że 'kaleka jakaś, i jeszcze grozi, że wszystkich 

zabije dookoła, jak podejdą... i śmiejąc się i plując podchodzą bliżej i 

bliżej...' - Jak pow inien się zachow ać człow iek, kiedy z każdej strony  

podchodzi banda kretynów , którzy plują i chcą zabić idąc prosto do 

człow ieka z każdej strony?... Poinformow ać, że będzie się bronił 

zanim w szystkich zabije, czy czekać, aż podejdą i zabić bez 

informow ania?... proszę pomyśleć samemu... i nie być idiotą... albo 

niedorozw ojem. Z pow ażaniem, oczyw iście, szczególnie dla 

upośledzonych... po to edukuję... następne zdanie, w ait... 
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Polska i Rosja zaw sze w  Historii były partnerami... naw et podczas 

rozbiorów ... oprócz najazdów  rosyjskich na Polskę, kiedy akurat 

najeżdżali... to historia w łaśnie, w arto poznaw ać... pew nie zawsze 

były jakieś pow ody... kiedyś się dow iem, poczytam.. nie znam 

historii dokładnie... ale dla mnie Rosja zaw sze pomagała Po lsce, 

kiedy Polska była partnerem i sojusznikiem i zaw sze Rosja musiała 

zlikw idow ać Polskę, kiedy Polska pluła na Rosję, to naturalne 

przecież, oczywistości... obojętne czy o Rosję by chodziło, czy o 

inne dow olne państw o, etc. - albo się jest w dobrych relacjach, albo 

złych... reszta to konsekw encje, to oczyw istości... naw et kretyn takie 

rzeczy rozumie... co mów ić dzieci, naw et upośledzeni, to 

oczywistości są... 

 

Ameryka ma sw oje sprawy zawsze, jest na drugim kontynencie... 

nigdy nie w iadomo komu pomoże, bo zawsze idzie w  dobrym i 

praw idłow ym kierunku w łasnym to oczyw iste. Przecież to inne 

mocarstw o, analogicznie jak Rosja po tej stornie św iata... każdy  

własne sprawy i cele ma, to oczyw iste... raczej nie trzeba liczyć na 

nikogo w  jakimkolw iek konflikcie, bo nie w iadomo, kto jakie ma zyski 

z pomocy komu, to też są oczyw istości... w arto zadbać o w łasne 

relacje i tylko w łasne zawsze i gdziekolw iek i w szędzie - przede 

wszystkim dookoła, żeby dbać o bezpieczeństwo, aby nie jak żyd, 

co obojętnie z kim, a jutro mu się zmienia, w zależności od profitów 

chw ilowych i gdzie może przetrw ać dziś i uciekać dalej jutro... takich 

się likw iduje jak robactw o i nigdy nie w spółpracuje, to oczyw iste, ale 

robaki typu żydzi to inne kw estie, raczej psychologiczne i tematy  

robactw a... to nie tu... następne zdanie... w ait... 

 

Poza tym, w racając do Ameryki (poprzedni temat), Ameryce nie 

wolno nigdy ufać, bo są to mordercy z zasady i z natury pow stania i 

korzeni i prapoczątków  historycznych powstaw ania Ameryki -  

zdobyw ają wszystko zabijan iem 'w  imię demokracji i w olności' - 

wszyscy muszą ginąc 'dla dobra św iata i Ameryki'...  Pobłogosław 

Amerykę... itp... czyli tu zakaz ufania, to oczywiste... lepiej 

przyłączyć sie do Corteza i biec po łupy...  



Strona 209 z 215  

 

 

Polska ratow ała całe kraje europejskie, nie Europę... chociaż może 

w sumie tak, kilka razy uratow aliśmy całą Europę, ale pew nie 

uratow ałaby się Europa tak czy inaczej, bo turecki hordy itp. 

barbarzyńcy, to jak żydzi i robactw o, są jak partyzanci, szybcy, 

ruchliw i, jak kozacy.. w artościow i zabójcy, ale tylko zabójcy, jak 

robaki... w ięc tak czy inaczej likw iduje się po całości (hurtem) i 

spokój... tak trzeba. Np. Pod Wiedniem, albo caryca Katarzyna 

Wielka... albo Hit ler likw idujący żydów ... nie ma czasu dla robactw a, 

warto zabijać masami, jednorazow o i spokój. Te dw a przykłady są 

wystarczające, inaczej on-stop by łaziły jak karaluchy i mordow ały i 

męczyły, oczywistości to są... jak aktualnie ukraińcy przykładow o - 

pow inno się w ybić do ostatniej sztuki i byłby spokój w  Europie. To 

dobre przykłady... w iele razy ratow aliśmy Europę, tak jak inne 

państw a Europy... każdy ma zasługi, dzięki Bogu nadal państw a 

europejskie są w  Europie i żyją. I to jest super. Tysiąclecia ciężkiej 

pracy i dorobku i w alk, żeby nadal pracow ać o dobro św iata całego, 

nie tylko Europy... następne zdanie, w ait... 

 

Akurat tych zdarzeń z 1920 roku nie bardzo kojarzę... to now a rzecz 

w historii jakaś?... Nigdy o tym nie mów iono generalnie 

czegokolw iek... nie kojarzę... pew nie coś z AK zw iązane? Albo nie 

wiem... będę musiał poczytać co to za wojna... 

 

Polska jest w łasnością narodu... tak konstytucja mów i, albo nie 

wiem gdzie to napisali, ale generalnie Polska jest w łasnością 

wszystkich Polaków . Ja jestem Polakiem, dziękow ać Bogom... tak 

wypadło, urodziłem się w  Polsce i jestem Polakiem i na zaw sze 

zostanę, bo lubię być Polakiem... bo tu się w ychow ałem i 

poznaw ałem św iat jak dotychczas i nadal będę... gdziekolw iek na 

św icie lub w  kosmosie będąc, w iem, że na zaw sze pozostanę 

Polakiem, bo tak mi przyszło z urodzenia i bardzo się z tego cieszę, 

nigdy nie zamierzam żałow ać, bo nie ma czego. jestem dumny z  

tego, kim jestem i gdzie żyję i co robię dla Polski i Św iata całego... i 

na zaw sze tak pozostanie. Amen w  tej kw estii... hmm... a zdrajców 

też nie akceptuję, bo nie można akceptow ać. Kto akceptuje 

zdrajców jest zdrajcą 100% tożsamym, czyli natychmiastow y 

odstrzał. Takie są procedury w obec zdrajców . To standardow e 

procedury... i nigdy nie w olno ich zmieniać. Zdrajców  odstrzeliw uje 

się natychmiastow o jak robactw o. I zapomina się temat... najwyżej 
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porządki po tym, co popsuli...  hmmm... to już w szystkie tematy  

poruszone przez Pana omów iłem? Czy jeszcze coś dodać lub 

rozw inąć?... to ciężka praca edukow ać... ale w artościow a, jeśli 

zostaje dla innych... jak coś w ażnego by było jeszcze do omów ienia, 

to chętnie omów ię... można pisać śmiało... lubię uczyć... można 

pisać... miłego dnia ido napisania, mam nadzieję... też lubię 

historię... Emotikon smile Muszę się pouczyć trochę, mam luki, nie 

znam dobrze, ale fajna jest... pouczająca... a ja lubię poznaw ać 

św iat, może to stąd... fajny przekrój Pan poruszył w swoim 

komentarzu. Polubiłem to. Z pow ażaniem, DS`.  

 

 4 godz. 

AH ...Dariuszu w  końcu przeczytałem (mam czas dla...)i albo 

czegoś niezrozumiałem albo moje myślenie jest trochę popsute 

bo:1.w g mnie nie da się porów nać "Błękitnej laguny" z żadnym z  

wymienionych f ilmów czy seriali (dlaczego:obejrzyj "Filozofów " a 

może zrozumiesz)-będąc na wyspie odludziu.Jesteś jedyny tak jak i 

stosow na bohaterka i nie macie tak dużych możliw ości jak w  innych 

przypadkach.Problem na w yspie miałbyś nie umiejąc pływ ać i nie 

posiadając niezbędnych umiejętności - survivalow ych (czy jakoś tak)  

a niestety te trudno nabyć w pubach czy na imprezach (to znaczy 

też się je nabyw a ale w co nieco innych dziedzinach).Jeśli chodzi o 

partnerki to jak zapew ne słyszałeś o gustach się nie dyskutuje 

(prywatnie Ci pow iem Richard miał niew ielki w ybór w swojej sytuacji 

wybrał w ięc Emmeline czy to dobry wybór niew iem ,ja wybrałbym 

wtedy Brendę S.ale ogólnie zw olennikiem jestem Brunchildy  

królow ej Islandii :-)).2.I teraz spraw a najw ażniejsza chyba TO SĄ  

FILMY,ich bohaterow ie to postacie tylko posiadają cechy osób 

rzeczyw istych i to jest pierw szy powód który mnie odrzuca od 

popełniania samobójstw a.Nie w ybiorę też klasztoru niestety (nie 

spow odu panujących tam w arunków  i obyczajów).Zamykać się 

całkow icie - np.w  piw nicy to nie mój styl choć nie mam chyba 

agorafobii to za t łumami nie przepadam.Bez telew izji 

wytrzymyw ałem ok.miesiąca,bez komputera teraz góra dw a trzy dni 

(po części ze względów  technicznych - nieużywany mój sprzęt 

trudniej startuje i w olniej pracuje - traktuję to jako sztuczną 

inteligencję używ ana intensyw niej mniej rdzew ieje ;-)).Tak w ięc nie 

bardzo mogę Ci pomóc stąd może o "skasow aniu" siebie nie 

informuj Nas proszę (bo coś w  tym jest - lepiej nie 
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wiedzieć).Pozdraw iam i życzę wygranej w  niekończącym się boju 

zw anym życiem.  

• 36 min • Edytow any 

A co to za f ilozofia i prezentacja w łasnej osoby? Pan robi sobie 

automarketing jakiś f ilozoficzno-życiowy, czy quasi-psychologiczny, 

albo coś w  tym guście? Bardzo zaciekaw ił mnie Pana komentarz, 

tak 'na poziomie' się w ydaje, dość elokw entny, mało mądry, biorąc  

pod uw agę kontekst tematu, ale OK. Pan sam za siebie odpow iada 

najpew niej przypuszczam, na pew no, domyślam się, ma Pan takie 

intencje w łasne, najpraw dopodobniej, ale nie mogę w iedzieć, 

oczywiste. Pan sobie robi marketing, opow iadając o sow im życiu 

realnym w  kontekście f ilmów  lub f ilmu? To nie będę przeszkadzał... 

ładnie Pan napisał. Mam Panu ocenić, czy ustosunkow ać się do 

wypowiedzi? To w  ramach jakiejś psychoterapii Panu kazano 

opow iadać o sobie w kontekście f ilmów lub czegokolw iek, jak Pan 

znajdzie 'okazję'? Czy życzy Pan sobie analizę psychologiczną 

Pana życia, czy pomóc w  zrozumieniu f ilmu lub f ilmów . Pytam 

formalnie, bo nie w iem, co miał Pan na myśli prezentując sw oje 

życie... prosi Pan o pomoc?... jakby nie było z intencjami, bardzo 

ładnie Pan napisał. Nie tylko doceniam, ale bardzo mi się spodobało 

i zaciekaw iło mnie to, co Pan napisał. Jak opow ieść f ilozoficzna 

ciekaw a... musiałbym ustosunkow ać się po kolei do Pana myśli 

zapisanych, żeby Panu pomóc... bardzo ładnie, napraw dę ładny  

komentarz. bardzo polubiłem, ana dodatek na pew no przeczytam 

nie raz, bo ciekawy... tylko kontekst mi umyka... jaka była Pana 

intencja w łasna? Z niezrozumienia w ynikł, czy postawy filozofującej 

elokw entnej?...  

 

AH ...Dariuszu w g moich źródeł Ameryka ma się za strażnika św iata 

i jeśli sprzedaje jakiś sprzęt to ma on oględnie mów iąc historyczne 

znaczenie i nie dokońca w ażne są modyfikacje w prow adzane przez 

producenta na licencji (choć masz rację podstaw ow e patenty są 

przedmiotem negocjacji lub stanow ią składow ą ceny)reszta polega 

przew ażnie na rozw iązaniach "rów noważnych" - stw ierdzenie może 

nie najszczęśliw sze bo chodzi o inne podejście do chronionych 

patentami rozw iązań,czasem chodzi o zamienniki 

materiałow e.Słow em możliw ości jest mnóstw o.Podstaw owy 

przykład takich rozw iązań to produkcja Chińska.Wykonaw ca robi 

wyroby dla licencjonata a nadwyżki zwykle nieoficjalne 
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sprzedaw ane są pod zmienionymi nazw ami albo przez f irmy -

słupy.To jak to się dzieje to osobny temat na w ielotomow ą 

opow ieść.Stąd sporo czasu zajmują negocjacje przy podpisyw aniu 

umów  z zabezpieczeniami na takie przypadki ale to też temat 

rzeka... 

• 22 min  

Dokładnie tak. Dopiero dziś zerknąłem do Wikipedii w  kontekście 

tematu, zapytałem ogólnie, bo zaciekaw iłem się w  konkretnym 

przypadku tego Leoparda... ogólne procedury licencji znam, 

chodziłoby o ten przykład leoparda w łaśnie...może piszą w 

Wikipedii, ale nie jest to dla mnie w ystarczająco istotne, żeby  

spraw dzać samodzie lnie... nie interesuję się czołgami generalnie... 

przy okazji tylko się zaciekaw iłem... może ktoś w ie, to kiedyś się 

dow iem... ale to nieistotne dla mnie... dziękuję za informacje. 

Wartościow e komentarz Pan pisze dość... gdzieś już chyba 

czytałem coś Pana autorstw a? Naw et dziś?... ładny poziom lubię to. 

Emotikon smile Nie łatw o na co dzień spotkać kogoś z 

komentarzami na takim poziomie i w  formie. Fajne...  
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WPROST 

1 godz. •  

Janusz Palikot przejdzie dzięki sw ojej akcji kolejne transformacje? 

Najpierw  będzie przypominał hipstera, potem w ikinga, a na koniec  

Rasputina? 

 

"Będę zapuszczać brodę dopóki Duda i Kukiz będą mieli w pływ na 

politykę"  

Janusz Palikot, lider partii Tw ój Ruch, mów ił w  Kropce nad i w 

TVN24, że ma nadzieję na szerokie porozumienia na lew icy. - Nie 

tylko z SLD, ale z...  

wprost.pl|Od: AWR Wprost Sp. z o.o.  

 

Generalnie takie zapow iedzi są dziecinne, w szystkie osoby, które do 

tej pory znałem w  życiu i ośw iadczały takie zapow iedzi stanow cze w 

tym stylu, robiły to z przekory, z dziecięcych zachow ań 

wynikających z potrzeby chwili, itp. emocjonalne reakcje, a potem 

musiały konsekw entnie przy tym trw ać i w szyscy się śmieją zaw sze, 

ale to w ażne... najw ażniejsze w  takich sytuacjach dotrw ać do końca, 

a jak już się nie da, to trzeba podjąć decyzję o publicznym 

wytłumaczeniu z jakiego pow odu kończy się proces trwający 

zapow iedziany i to musi być sensow ne wytłumaczenie 

uzasadniające, żeby nie uznali za kretyna i śmieli się jeszcze 

bardziej, a do tego stw ierdzą, że w iadomo było przecież, bo to 

oczywiste, ale trzeba to uzasadniać sensow nie, ale i tak w ięcej już  

nie ufają i daje się to zawsze jako przykład, że to debilizmy... tak to 

działa... nie ma innych opcji tych zachowań... ale OK. O to chodzi. I 

przydaje się jako exempla potem i śmiech zaw sze przy spotkaniach 

przy piw ie, zawsze można wspomnieć w  kontekście różnym 

dow olnym i można się śmiać... Popieram i w spieram w jak 

najszybszym możliwym terminie zgodnym z zapow iedzią zgolenie  

zarostu zgodnie z przyrzeczeniem zapow iadanym... żeby nie 

wydarzyła się historia powyżej opisana zasadniczo praw dziw a z 
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reguły zaw sze, w yjątki św iadczą o nie głupocie zew nętrznej 

czynionego postanow ienia w ewnętrznego... oby tak się w ydarzyło. 

Tego życzę Panu Palikotow i i w spieram. Żeby mógł zgolić brodę 

100% zgodnie zapow iedzią... Amen. Trzeba poczekać do końca 

sierpnia... to długi termin?... Czy da się wytrzymać?... możliw e, że 

do połowy sierpnia już zdążę, że będzie można zgolić, zanim 

doszłoby do zaprzysiężenia elekta prezydenckiego... bo potem za 

dużo by trzeba odkręcać, strasznie dużo formalności... postaram s ię 

zdążyć do 12 sierpnia... proszę być dzielnym... w arto. Z 

pow ażaniem dla dzielnych. DS`. Proszę wytrzymać... w arto. 

• Edytow any 

 

WPROST - Rosja i inne w ielie potegi oraz orbactw o - edukacja - 

 

 

Bardzo dziękuję. Samodz ielnie bym nie mógł. To nie mój profil.  

Byłaby komercja. Polecam się. Zgodnie z informacjami i 

dokumentami. We wszystkich usługach św iadczonych. Z 

pow ażaniem, Dariusz Smakulski, Warszaw a, Polska 

(EU).JUN.22.2015.  

• 16 godz.  

IW A jakie usługi św iadczy ow a firma jeśli można je sprecyzow ać ? 

• 15 godz.  

HS To psychol, jego ojciec dziadek to czerw oni bandyci a on ma 

teraz wyrzuty sumienia, idź się chłopiec wypow iadając, to ci ulży. 

• 11 godz. 

JA.S Panie Smakulski. Przepraszam za pomyłkę w  nazwisku. Tak 

jakoś o komentarzu Pańskim,skojarzyłem nazw isko z czerwoną 

szmatą. Pozdraw iam 

• 8 godz. 
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Dariusz Smakulski Dalsze komentarze, które jak w idzę są wynikiem 

nie uczenia się i nie starania naw et nie mają z Państw a strony 

sensu. Pow tarzacie Państw o te same komentarze, które zdążyłem 

już uprzednio skomentow ać edukując. Pow tarzanie kretynizmu nie 

edukując się oznacza tępych uczniów . Czyli skierow anie na uczenie 

poza zwyczajnym trybem nauczania (wyrów nawcze dla ciężko 

upośledzonych). Jak wyżej. Proszę zapytać w  szkołach specjalnych. 

Ja bezpłatnie pomóc nie mogę. U mnie za naukę płaci się. Polecam 

się, jak wyżej. Ale już odpłatnie. Więcej za darmo pomóc nie mogę. 

Zaw sze z pow ażaniem. Dla upośledzonych z podw yższonym 

pow ażaniem, takie procedury, upośledzone osoby są objęte 

dodatkow ą opieką. Stąd jak w yżej. Proszę zapytać psychologa 

szkolnego o dalszą ścieżkę rozw oju - na pew no doradzi. Można też 

u mnie. Ale płatnie, jak pisałem w yżej. Pozdraw iam i życzę 

sukcesywnego rozwoju. Nie każdemu mogę pomóc od razu, kiedy  

nie w idać chęci u pacjenta. Za dalsza naukę trzeba płacić. To są 

koszta. Adres do kontaktu na s tronach f irmowych. Gw arantuję 

pow odzenie w  nauczaniu. Ceny usług do ustalenia z Klientem. 

Zapraszam. Z pow ażaniem. DS`. (JUN.23.2015).  
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