Program
OBGK:
Badania
profilaktyczne kości dzieci i
dorosłych Sonarami USG w
całej Polsce – uzależnione są
od zamówień i powstania sp. z
o.o.

Dotyczy:
Programu Ogólnopolskich Badań
nowoczesną technologią USG

Gęstości

Kości

Szanowni Państwo !
W odpowiedzi na szereg pytań z całej Polski, które
dotyczą badania kości dzieci i dorosłych, w ramach
Programu OBGK firmy Infoekspres Polska Programy
Profilaktyczne & Projekty Badawcze – informujemy, że
zgodnie z decyzją Piotra Moskwy autora projektu pn.
Program Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości, badania
zostaną ponownie uruchomione w momencie powstania
sp. z o.o. – w odpowiedzi na zainteresowanie i
zamówienia.
Dotychczasowa forma działalności gospodarczej
prowadzona przez przedsiębiorcę, nie była

dostatecznie chroniona prawem, przez to w dniu 7
lutego 2012 roku została napadnięta oszczerczym
artykułem na łamach „Kuriera Szczecińskiego” w
zakresie „niewiarygodnej technologii USG do badania
kości” – technologii USG, która jak powszechnie
wiadomo, jest nieinwazyjna, czyli nieszkodliwa.
Technologia USG to badania ultradźwiękiem.
Technologia USG jest wiarygodna, najlepsza i
bezpieczna. Stosowana jest obecnie masowo w badaniu
wszystkich narządów człowieka. Przykładowo przy
pomocy USG badają się wszystkie kobiety w ciąży na
całym świecie.
Pisanie i wypowiadanie się przez dziennikarzy i
lekarzy o niewiarygodnej technologii USG –
posiadanej przez firmę Piotra Moskwy, zostało
zaplanowane. Zarówno dziennikarz i lekarz oraz inne
osoby, które działały na zamówienie powinny stracić
posady i uprawnienia wykonywania zawodu, nadto
powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej
oraz cywilnej. Osoby winne powinny zapłacić duże
odszkodowania Piotrowi Moskwa i wszystkim
pokrzywdzonym z tytułu bezprawnego zablokowania
profilaktycznych badań dzieci, tym samym narażeniem
ich na chorobę kości – Osteoporozę i trwałe
kalectwo.
Następnego dnia po wydaniu oszczerczego artykułu w
„Kurierze Szczecińskim”, tj. 8 lutego 2012 roku,
wszystkie placówki oświatowe, takie jak: żłobki,
przedszkola, szkoły – zablokowały badania
profilaktyczne dzieci w Szczecinie oraz na terenie
wielu miast województwa zachodniopomorskiego.
To oznacza przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
dzieci oraz osób dorosłych. To oznacza przestępstwa
dokonane przez urzędników, w tym przestępstwa
przeciwko ustawowej profilaktyce, które są
prowadzone w placówkach oświatowych.

W ramach profilaktyki dla dzieci bada się: wzrok,
słuch.
Badania profilaktyczne stanu kośćca są zwalczane z
premedytacją.
W następnym czasie zablokowano konto bankowe firmy
Piotra Moskwy i obrabowano z pieniędzy za wykonane
badania w innych rejonach Polski, przy pomocy
zaocznego fikcyjnego tytułu prawnego – ze
szczecińskiego sądu.
Wobec zaplanowanego niszczenia tej działalności –
Piotr Moskwa musiał zaprzestać wykonywania badań
profilaktycznych kości, skierowanych do wszystkich
dzieci i dorosłych mieszkańców Polski.
W okresie kolejnych lat Piotr Moskwa próbował na
nowo uruchomić badania profilaktyczne, jednak bez
oczekiwanego rezultatu.
Z racji opisanej historii badań kości Sonarami USG w
Polsce, Piotr Moskwa postanowił prowadzić je jako
sp. z o.o.
Czy dojdzie do uruchomienia profilaktycznych badań
kości,
a
tym
samym
rejestracji
nowego
przedsiębiorstwa ?
Warunki wiążące powstanie sp. z o.o. w zakresie
profilaktycznych badań kości Sonarami USG, to są
przede wszystkim: ludzie zainteresowani badaniami
kości własnych i swoich dzieci.
Jeżeli będzie zainteresowanie badaniami, to będą też
zamówienia. Jeżeli pojawią się zamówienia, to
wówczas
będzie
sens
rejestracji
nowego
przedsiębiorstwa.
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Piotr Moskwa: „Nasza Polska –
Polaków Ojczyzna”
Nasza Polska
Ojczyzna

–

Polaków

Polska to Polaków Ojczyzna.
Bóg Honor i Ojczyzna.
Polska to Polaków Ojcowizna.
Bóg Honor i Ojczyzna.
Polacy na Wygnaniu – Obczyzna.
Bóg Honor Ojczyzna.
Polacy – Rodacy czas wracać do Polski do Ojczyzny.
Czas wreszcie pogonić obcych z naszej Ojcowizny.
Czas gospodarkę odbudować, czas w Polsce naszej
pracować.
Czas dzieci nasze historii prawdziwej nauczać.
Czas kulturę Polską i tradycję przywrócić, a Wrogów,
Zdrajców i Kolaborantów osądzić, rozliczyć i z

Polski wyrzucić.
Piotr Moskwa
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Piotr Moskwa: Polska jest pod
OKUPACJĄ !
„Najwięksi nasi wrogowie są
to ci ludzie, którzy udają
naszych
przyjaciół
sprzymierzeńców, a nawet
bojowników
w
walce
o
wolność i sprawiedliwość !”
– Piotr Moskwa
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Piotr Moskwa o wykładni z
„Protokołów Mędrców Syjonu”
„Kłócenie narodów i ich
obywateli, nadto niszczenie
ich
patriotyzmu
i
nacjonalizmu,
niszczenie
rodziny
jest
niekwestionowaną
domeną
zakonspirowanych Żydów na
przejmowanie
władzy
wszelkiej państwowej, w tym
sądowniczej,
banków,
mediów, majątków, na drodze
realizacji
globalnego
spisku przeciwko ludzkości – w kierunku przejęcia
przez nich władzy nad całą Ziemią.” – Piotr Moskwa
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Kontrwywiad
Infradźwięki
przeciwko
Szczecinie ?

Deix:
– tajna broń
ludziom
w

Szczecin. Na przestrzeni
ostatnich
miesięcy
dziennikarze śledczy z
Dziennikarskiego
Biura
Śledczego zaobserwowali w
Szczecinie dziwne zjawiska
fizyczne – niesłyszalne dla
ludzi, jednak widzialne i wywoływane sztucznie przez
ludzi.
Infradźwięki od długiego czasu stanowią niesłyszalną
broń akustyczną przeciwko ludziom, zarazem
niewidzialną bez wiedzy i ukierunkowanej obserwacji.
Infradźwięki są bardzo niebezpieczne, bowiem
używając ich można np: burzyć domy, a też zabić
człowieka i zabić człowieka.
Infradźwiękami z punktu fizycznego widzenia są
wszystkie dźwięki poniżej progu słyszalności to
znaczy: 20 Hz – (czytaj: herców).
Infradźwięki można wykryć specjalistycznymi
miernikami.
Infradźwięki też można wykryć prostymi metodami.
Jak taki miernik wykonać w każdym domu, firmie, w
otoczeniu, w każdym miejscu ?
Do skonstruowania miernika potrzebne nam będzie:
przeźroczyste, czyste szklane naczynie i zwykła

woda.
Miernik wodny.
Jedną z najprostszych metod jest wlanie wody do
szklanki lub innego szklanego naczynia i obserwacja
jej zachowania.
Jeżeli woda będzie spokojna, to oznaczać będzie iż w
Twoim otoczeniu obecnie nie ma infradźwięków.
Jeżeli w wodzie pojawią się pęcherzyki powietrza,
będzie się ona dziwnie zachowywała lub pojawi się
jej burzenie na powierzchni, to oznacza iż
znajdujesz się w polu działania infradźwięków.
Jeżeli
znajdujesz
się
w
polu
emitowania
infradźwięków ?
Jeżeli występują one okresowo lub stale ?
Narażasz się na utratę zdrowia i życia !
Uwaga ! Sprawę musisz zgłosić bezpośrednio
dziennikarzom do mediów, policji i innym służbom
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kraju.
Emisja szkodliwych infradźwięków może odbywać się
przy pomocy różnych anten umieszczonych na: słupach,
wieżach, dachach domów, a nawet samochodach.
Odpowiednio
wyspecjalizowani
ludzie
mogą
zlokalizować źródło nadawania infradźwięków.
Wikipedia
o
infradźwiękach:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Infradźwięki
Przeczytaj teraz artykuł pt. Śmiercionośne dźwięki:
http://www.kontestator.eu/artykuly_z_nexusa/nexus_01
4_smiercionosne_dzwieki.php
Więcej informacji aktualnie jest w przygotowaniu.
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Mozilla
Firefox,
do
przeglądania Polskich Mediów
Niezależnych – Super szybka
przeglądarka za free !
Zalecana:
Najlepsza,
najszybsza przeglądarka do
oglądania witryn Polskich
Mediów
Niezależnych
Kliknij w jej
grafikę i ściągnij ją sobie
z
darmo.
Bez
żadnych
zobowiązań.
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Szatan,
udaje
Anioła
Światłości
!
–
Globalny
Matrix wg Piotra Moskwy
„Globalizm
to
Szatan
nowoczesnego ucisku ludzi,
który
udaje
Anioła
Światłości !” – Piotr
Moskwa
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Skandal
!
–
W
Muzeum
Narodowym
promowana
jest
masoneria

okultystyczno–satanistyczna –
Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej
zakazuje
propagowania
totalitarnych
systemów

Wystawę
Masonerii w Muzeum Narodowym w
Polsce – natychmiast należy
zamknąć ! Winnych potrzeba
ukarać, sprawę upublicznić.
Masoneria to nie jest kółko różańcowe lub
organizacja dobroczynna, albo organizacja służąca
ludziom.
W roku 1938 Prezydent Ignacy Mościcki zdelegalizował
w Polsce loże jako organizacje wywrotowe i groźne
dla państwowości, w tym lożę masońską pn. B’nai
B’rith organizację tylko dla Żydów – uznając iż
organizacja ta dąży w Polsce do przejęcia władzy nad
państwem polskim, a także w innych krajach, co
równoznaczne jest z prowadzeniem działalności
wywrotowej w celu przejęcia władzy nad Ziemią.
Obecnie wiemy iż masonom z loży B’nai B’rith chodzi
o plan budowy Nowego Porządku Świata – w skrócie NWO
(z ang. New World Order), gdzie władzę ma objąć
dzisiejsza lichwa przekształcona w Jeden Rząd

Światowy – ONE WORLD GOVERNMENT.
Pomimo formalnej delegalizacji loża działała cały
czas nielegalnie w podziemiu państwa polskiego aż do
roku 2007, kiedy to Lech Kaczyński będący
Prezydentem Polski na nowo ją zalegalizował –
uznając iż „straszna krzywda się stała Synom
Przymierza”, bo przecież to dobra organizacja.
Dla porządku rzeczy, aby zrozumieć Prawdę o
masonerii, a nie słuchać bajdurzenia – w Muzeum
Narodowym, które próbuje Polakom w okresie od 11
września 2014 roku do 11 stycznia 2015 roku pokazać
tą organizację jako szlachetną i dobroczynną, nadto
sugeruje nam Polakom „zaprzyjaźnienie” się z nią i
wstępowanie do niej – należy przeczytać kilka
ważnych prac na jej temat.
O masonerii pisał papież Leon XIII w liście z 8
grudnia 1892 roku do Włochów: „Pamiętajmy, że
chrześcijaństwo i masoneria są absolutnie nie do
pogodzenia, do tego stopnia, że związanie się z
jednym oznacza oddzielenie od drugiego. A zatem,
demaskujmy masonerię jako wroga Boga, Kościoła i
naszej Ojczyzny.”
Na przestrzeni wieków pisali kolejni Papieże.
Papież Klemens XII w encyklice In eminenti potępił
masonerię jako organizację będącą przeciw Kościołowi
i przeciw państwu. Ignorowanie tej przestrogi przez
Kościół i państwa ubiegłych czasów należy uznać za
pierwotną przyczynę wszelkiego dzisiejszego
politycznego i religijnego zamieszania.
Papież Klemens XII mówił: „Zastanawiając się więc
nad ogromem zła jakie wynika zazwyczaj z tego
rodzaju stowarzyszeń lub tajnych związków nie tylko
dla spokoju państw, ale też dla zbawienia dusz, i że
z tego powodu nie można ich żadną miarą pogodzić z
prawem cywilnym i ekonomicznym państw.” W innych

słowach stwierdzał: „Aby zamknąć bardzo szeroką
drogę, jaka przez to mogłaby się otworzyć dla
nieprawości popełnianych bezkarnie, i dla innych
znanych Nam powodów słusznych i rozsądnych…
postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić i objąć
zakazem wymienione stowarzyszenia, zgromadzenia,
zebrania kół i tajnych związków zwanych masonerią
lub znanych pod inną nazwą, tak jak potępiamy je i
zakazujemy ich Naszym niniejszym zarządzeniem
obowiązującym na zawsze.”
O masonerii pisał między innymi Bolesław Prus.
O masonerii szczegółowo w języku polskim piszą i
mówią od wielu lat w licznych publikacjach
współcześni polscy autorzy. Piszą, ostrzegają,
demaskują, prowadzą wykłady itp. spotkania.
1. Henryk Pająk opisuje masonerię m. in. w
książkach:
„Chazarska dzicz panem świata: tom IV. Od Kaina do
Lenina” – Streszczenie w skrócie: „Nasza rasa jest
rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej
planecie. Różnimy się od niższych ras, ponieważ
wywodzą się one od insektów. Porównując je do naszej
rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta w najlepszym
przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie
odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie
niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie
rządzone przez naszych liderów za pomocą rózgi
żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam
jako nasi niewolnicy.
(Objaśnienia: Menachem Begin – „Mieczysław Biegun”,
– chazarski „insekt”, – premier Izraela, – masowy
morderca Palestyńczyków, – laureat „pokojowej”
Nagrody Nobla)”
„Bestie końca czasu” – Streszczenie w skrócie:
„Światowa Lichwa jest bastionem Światowego Rządu. To

budowanie władzy Światowej Lichwy jest kamuflowane
eufemizmami w rodzaju «Światowy Rząd», «Światowa
Demokracja». Światowy Rząd faktycznie istnieje już
od kilku dziesięcioleci, dokładnie od czasu, kiedy
Światowa Lichwa zaczęła robić co chciała z finansami
niszczonych państw narodowych. Za Światową Lichwą
stoi stosunkowo nieliczna grupa cynicznych
niegodziwców, głównie żydowskiego pochodzenia
beznarodowych kondotierów. To są właśnie tytułowe
dla tej książki Bestie końca czasu. To o nich jako o
Bestiach pisał prawie 2000 lat wcześniej św. Jan w
jego Apokalipsie. Genialnie trafnie, genialnie
profetycznie, ze zniewalającym wizjonerstwem. To o
nich niniejsza praca.”
2. Stanisław Krajski opisuje masonerię m. in. w
książkach „Polska i masoneria. W przededniu
wielkiego krachu” – Streszczenie w skrócie:
„Struktury
polskiego
państwa
zostały
tak
skonstruowane, że funkcjonują w interesie masonerii.
Podstawowy dla Polski jest, wytworzony przez
masonerię, ustrój finansowy i bankowy, będący
narzędziem rabunku Polski i Polaków.
Społeczeństwo i państwo posiadają wielokrotnie mniej
pieniędzy niż powinny mieć. Pozostałe pieniądze
kreują banki. Wszyscy muszą od nich pożyczać na
wysoki procent. Oznacza to, że płacą „podatek
bankowy”. Płaci go państwo, płacą go firmy i wszyscy
obywatele. Ten „podatek” zabiera nam do 50%
dochodów.
Ustrój
gospodarczy
stanowi
tylko
swoiste
przedłużenie ustroju finansowego – służy zachodnim
koncernom.”
„Stanisław Krajski – Masoneria polska 2012” –
Streszczenie w skrócie: „W Wojskowych Służbach
Informacyjnych kryła się polska masoneria rytu

francuskiego,
która
w
latach
1991-2006,
wykorzystując te służby, przejmowała kolejne obszary
gospodarki, mediów, struktur państwa i polityki i
wpływała na kierunki rozwoju tych obszarów.
Masoneria ta znalazła się w WSI wraz z peerelowskim
kontrwywiadem wojskowym, ponieważ od powstania armii
Berlinga opanowała znaczną cześć jego struktur i
wykorzystywała go w swoich celach.”
Promocja Masonerii w Muzeum Narodowym jest
działaniem
przestępczym,
antychrześcijańskim,
antyreligijnym, antypolskim, działaniem wbrew
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja
Masonerii jest tym samym co promocja Stalinizmu,
Faszyzmu i innych tego typu idei totalitaryzmu –
zmierzających do wyeliminowania wszystkich innych
ludzi dla panowania rasy wybranej.
Prezentowanie masonerii jest promocją satanizmu,
bowiem masoni oddają cześć Szatanowi zwanemu przez
nich Baphometem.
Działanie masonerii w Polsce z uwagi na fakty
historyczne powinno być bezzwłocznie prawnie
zabronione.
Dla uzupełnienia artykułu przedstawiamy szereg
informacji wizualnych jak zdjęcia, które jasno
określają z czym mamy do czynienia w Muzeum
Narodowym w Warszawie ?!
Z racji powyższej wystawa masonerii – powinna być
natychmiast zamknięta. Masoneria nie ma żadnego
związku z kulturą, dziedzictwem i dobrem Polski.
Sprawą powinna natychmiast zająć się Prokuratura.
Temat sprawy, źródło: Masoneria. Pro publico bono
http://www.mnw.art.pl/wystawy/masoneria-ipro-publico
-bonoi,19.html
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Piotr Moskwa: Chłopi polscy
potrzebują
polskiego
przywódcy,
aby
się
zjednoczyć, wtedy odbudują
wieś i rolnictwo !
Sprawa
zjednoczenia
polskich chłopów, czyli
zorganizowania się w siłę
wszystkich
rolników
w
Polsce, to dziś sprawa
życia lub śmierci, zdrowia
lub chronicznej choroby.
Podobne zdanie na temat konieczności działania miał
Franciszek Liszt. Pisał on tak:
„Nadejdzie dzień, gdy wszystkie narody, wśród
których zamieszkują Żydzi, będą musiały podnieść
kwestie wygnania ich ! Kwestię rozstrzygającą między
życiem i śmiercią, zdrowiem i chroniczną chorobą,
spokojem i nieustanną gorączką społeczną.”
Zjednoczenie polskich chłopów musi nastąpić, bowiem
tylko jedność ludzi mających wspólny interes, który

jest związany z życiem na roli – może dokonać
odbudowy polskiej wsi i rolnictwa.
Bajki ludowców o przyszłości rolnictwa
Dziś coraz częściej słyszymy o sprawach wsi i
rolnictwa, od polityków z PSL – koncesjonowanej
partii w PRLu, działającej z komunistami, jacy to
oni są dobrzy i zainteresowani sprawami chłopów.
Nic nowego, to tylko propaganda komunistyczna,
której chłopi słuchać już nie powinni wcale.
Chłop nie może ufać ludowcom z PSL, ani obecnym
politykom, bo nie ma pośród nich Witosa !
Unia Warzywno-Ziemniaczana
Nowa „unia” powstała, aby nadal ludzi ogłupiać.
Chłop polski zarazem i plantator nie chce już żadnej
unii ! Unia niszczy Polskę i Polaków. Z Unii
Europejskiej potrzeba Polsce uciekać, czym prędzej.
Ot, powstała Unia Warzywno-Ziemniaczana. Czyżby
stowarzyszenia nie można było inaczej nazwać. Dla
przykładu: „zjednoczenie”
Unia, cóż to za nowy twór unijny ?
Powstanie Unii Warzywno-Ziemniaczanej zrodziło się z
niezadowolenia
plantatorów-producentów,
którzy
zostali zniszczeni przez obce korporacje, które w
Polsce mają markety i dyktują warunki cenowe na
rynku.
Korporacje, a właściwie KARTELE sprowadzają do
Polski owoce i warzywa, a polski plantator jest
celowo niszczony, kiedy zmuszony jest oddać za
grosze swoją produkcję. Mało tego, obcy plantator,
np. ukraiński jest wspierany przez Warszawę za
polskie pieniądze.
Rzecz jest jasna, że w chwili niezadowolenia w
branży – związek taki, czy podobny, jest skutecznym

argumentem w obronie jej interesu, ale jakaś tam
Unia…
O sytuacji niszczenia rolników, co za tym idzie
rolnictwa wiemy od czasu likwidacji PGRów, za tym
idzie następnie, celowe niszczenie: plantatorówproducentów, hodowców, ogrodników, pszczelarzy –
ludzi ogólnie żyjących z pracy na roli.
Co jakiś czas, kiedy pojawiają się niepokoje
społeczne, niczym jak grzyby po deszczu pojawiają
się obrońcy określonych grup zawodowych, co zawsze
musi
zastanawiać
każdego.
To
jest
taki
nieprzypadkowy schemat.
Pojawiają się zatem pytania:
Kim oni są ?
Gdzie oni byli dotychczas ?
Co dobrego zrobili wcześniej dla Polski i Polaków ?
Nowy „Lepper z PISu” oraz dziwne towarzystwo
działaczy warzyw i ziemniaków unijnych
W ramach działaczy Unii Warzywno-Ziemniaczanej
protestujących widzimy:
1. Michał Kołodziejczak – szef stowarzyszenia (radny
z ramienia PIS w gminie Błaszki wg portalu Błaszki
https://www.blaszki.pl/gmina-blaszki-triumfuje-w-ple
biscycie-samorzadowiec-roku-2015/
samorządowcem
został w maju roku 2015 na 5 lat kadencji, wyrzucony
z PIS)
2. Piotr Rybak (działał z Kukizem, działał w
„Oburzonych”, spalił kukłę Żyda, 17 lat był w
Grecji, uznaje za prezydenta i hrabiego Jana
Zbigniewa Potockiego)
3. Jacek Międlar (były ksiądz, który fascynuje się
Adolfem Hitlerem i w tym samym duchu przemawia, a
nawet napisał polskie „Mein Kampf”, czyli Moja Walka
– rozszerzając tytuł: „Moja walka o prawdę”, uznaje
za prezydenta i hrabiego Jana Zbigniewa Potockiego)

Przypadek, to nie jest na pewno
W istocie zastanawia mnie cały czas fakt: Jak można
z radnego PIS – przejść do walki z władzą PIS, na
barykadzie protestów organizowanych przez Unię
Warzywno-Ziemniaczaną ?
Coś tu nie gra w tej działalności Michała
Kołodziejczaka, dziś jako Trybuna – Unii WarzywnoZiemniaczanej.
Czyżby ta Unii Warzywno-Ziemniaczana to pomysł był
PISu – na wyciszenie głośno wołających o pomoc
plantatorów-producentów ?
Wyciszenie nastrojów zawsze kojarzy mi się z
kontrolą, czyli inwigilacją.
Dla
uwiarygodnienia
działalności
Michała
Kołodziejczaka już niektórzy ludzie wznoszą hasła,
że jest on nowym Lepperem.
Andrzej Lepper, kiedy walczył był chłopem, chłopem
prześladowanym.
Pokazał rolnikom, jak walczyć chłopi muszą. Leppera
można porównać do Witosa.
Sami plantatorzy-producenci bez zjednoczenia
polskich chłopów – nic nie zrobią z machiną
zaprogramowaną na zniszczenie polskiej wsi i
rolnictwa.
Podsumowanie
Pozostaje nadal otwarty temat bezzwłocznego
zjednoczenia chłopów w całej Polsce, gdzie pod tym
szyldem zjednoczyć się muszą wszyscy, których ziemia
żywi i ubiera, którzy pragną mieszkać w Polsce
wolnej.
Już wkrótce, bo od 15 września 2018 roku zaczną się
w Polsce odbywać patriotyczne Spotkania Narodowe z
rolnikami, w tym też: plantatorami-producentami,
hodowcami, ogrodnikami, pszczelarzami – mające na

celu: doprowadzenie do skutecznego zjednoczenia
polskich chłopów, a w konsekwencji odbudowy wsi i
rolnictwa w Polsce.
Spotkania
Narodowe
to
omawianie
tematów:
zaprogramowanej suszy w Polsce, reaktywacji PGRów,
ochrony polskiej wody, GMO, ochrony nasion polskich
i szereg innych.
Zgłoszenia i informacje dotyczące organizacji
Spotkania Narodowego:
Kontakt tel. do redakcji Infoekspres.pl +48 730 345
630, na hasło: „Spotkania Narodowe”
Kontakt e-mail: spotkania-narodowe@prokonto.pl
Kontakt e-mail: przeglad-rolniczy@prokonto.pl

Piotr Moskwa
Spotkania Narodowe
www.przeglad-rolniczy.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Polska, 27 sierpień 2018, godz. 10:56

Andrzej Lepper nie żyje, ale
jego ostrzeżenia dla Polaków,
są cały czas aktualne

Andrzej Lepper ostrzegał
Polaków. Temat ten, jak pokazuje
życie w Polsce, jest cały czas –
na czasie !
Andrzej
Lepper
zbudował
Samoobronę,
która
jest
nieuwikłana
w
działania
przeciwko: polskiej gospodarce,
Polakom i Polsce.
Samoobrona musi stać się silną
partią, która obok nowych –
młodych, powinna nadal działać,
tak jakby tego chciał Andrzej Lepper.
Przed czym i kim ostrzegał Andrzej
Obywatelu Polski ! – Przeczytaj:

Lepper

?

„20.09.2005 rok
Ostrzegam
Zanim zdecydujesz czy i jak głosować. Przeczytaj!
Daj przeczytać innym! Po przeczytaniu nie mów, że
nie wiedziałeś.
Jeżeli masz poczucie odpowiedzialności za swoją
rodzinę, gminę, powiat, województwo i kraj, to nie
pozwól, aby Polską rządzili liberałowie.
Oni rządzą już 16 lat. Raz lewica liberalna, raz
prawica liberalna. Czas im powiedzieć: Dziękujemy.
Idźmy głosować!
Kto nie głosuje, ten właśnie głosuje, ten powierza
swój los w ręce innych. Nie oddawajmy Polski
walkowerem.
Liberałowie spod znaku lewicy i prawicy, przy
wsparciu liberalnych środków przekazu doprowadzili
do:
zadłużenia zagranicznego, które w 1989 roku wynosiło
ok. 48 mld USD, a w 2005 roku ok. 130 mld USD,
olbrzymiego długu wewnętrznego,

rozgrabili 75% majątku narodowego,
oddali 85% banków w obce ręce.
Liberałowie lewicowi i prawicowi przy pomocy radia,
prasy i telewizji mówią, że Polska się rozwija, że
Polakom żyje się coraz lepiej, a w tym czasie:
1/3 dzieci idzie do szkoły bez śniadania,
2 mln dzieci jest niedożywionych,
1/3 chorych nie wykupuje lekarstw,
60% społeczeństwa żyje poniżej minimum socjalnego,
30% społeczeństwa żyje w ubóstwie,
5 mln ludzi nie ma pracy.
To im – prasie, radiu i telewizji – nie przeszkadza
w popieraniu liberałów.
Im przeszkadza LEPPER i SAMOOBRONA.
Bo mówimy prawdę, mówimy głośno to, co Wy mówicie w
domu, w pracy, w szkole, na targach, bazarach itd.
Jest różnica między liberałami a Samoobroną.
Liberałowie już byli i mogli zrealizować to
wszystko, co dzisiaj obiecują.
Ja i Samoobrona – takiej możliwości nie mieliśmy.
Emeryci i renciści! Pokażcie swoim dzieciom i
wnukom, że nie macie waloryzacji, bo w lipcu 2004 r.
głosami SLD-UP, SDPL, PO, PLD, SKL i posłów
niezależnych Wam ją zabrano. Jeżeli ONI nie mają
szacunku dla weteranów pracy, to czy będą szanować
ludzi pracy?!
Liberałowie wysyłają naszą młodzież za granicę. Z
tytułami magistrów i inżynierów wykonują oni
najgorsze prace. Za rządów liberałów nic się nie
zmieni!
Nie chcemy rewolucji na ulicach. chcemy rewolucji
przy urnach wyborczych. Kartką wyborczą strzelmy
liberałom w sam środek! Aby już nigdy politycznie
się nie podnieśli.
Nie dajmy się dłużej oszukiwać. Ja ostrzegam –
wyciągnijcie z tego wnioski, abyście później nie
płakali nad rozlanym mlekiem.

My dotrzymamy słowa i gwarantujemy:
prawidłową, bezpłatna ochronę zdrowia,
bezpłatną naukę,
minimum socjalne,
zwolnienie emerytów i rencistów z podatków i
waloryzację świadczeń,
rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
szansę dla młodzieży,
przywrócenie szacunku dla pracy, dla rolników i
robotników, pracowników służby zdrowia, oświaty i
nauki, służb mundurowych i innych zawodów.
Wiemy gdzie są na to środki. Jesteśmy zdeterminowani
i po nie sięgniemy.
Środki są:
w NBP w postaci rezerwy rewaluacyjnej, która wynosi
ok. 35 mld zł i w postaci rezerwy dewizowej, która
wynosi ponad 30 mld USD,
w oszczędnościach – zlikwidujemy kominy płacowe,
w podatkach, których nie płacą uprzywilejowani,
uruchomimy środki zgromadzone przez Otwarte Fundusze
Emerytalne, które wynoszą ponad 60 mld zł,
zlikwidujemy Senat, RPP i KRRiTV oraz zbędne agencje
i agendy rządowe.
Nie bądźmy piłeczkami do ping-ponga. Nie odbijajmy
się z prawej strony do lewej i z powrotem.
(-) Andrzej Lepper”
Źródło informacji: Samoobrona.net – Ostrzegam
Informacje, Edukacja, Historia, Prawo, Fakty
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2015
Polska, 6 czerwiec 2015 rok, godz. 17∶16

Rewolucyjne zmiany – Polskie
Media
Niezależne,
Przedsiębiorstwo Medialne sp.
z o.o. w budowie
Szanowni Państwo !

W związku z decyzją Piotra Moskwy właściciela
Polskich Mediów Niezależnych, stają się one
działalnością gospodarczą, zmieniając się z
prywatnej działalności, prowadzonej NON PROFIT,
przez 17 lat – na Przedsiębiorstwo Medialne sp. z
o.o.
Realizacja zadań przyjętych przez Piotra Moskwę,
nazywanych w rzeczywistości misją, dla Polski i
Polaków – zmusiły go do zmiany działania.
Przemianowanie darmowej działalności utrzymywanej za
własne środki finansowe, w zakresie niezależnego
dziennikarstwa i mediów, w Przedsiębiorstwo Medialne
sp. z o.o. to istna rewolucja, wywołana przez Piotra
Moskwę. To rzecz jasna wynik konsekwencji, czyli
rabunku i ataku na jego rodzinę, działalność
gospodarczą i… niego jako właściciela dużej liczby

serwisów i wydawnictw pod ogólną nazwą Polskie Media
Niezależne – ataku prowadzącego do zaplanowanego
zniszczenia.
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie to
przemyślane rozwiązanie, na które kładzie się
symulacja działalności, czyli: planowanie finansowe,
zatrudnianie dziennikarskiej kadry, zakupy majątku
trwałego, w tym lokalowego i transportowego,
realizowane zadania i inwestycje, szacunkowa
dochodowość w skali minimalnej do maksymalnej w
różnym czasie etc.
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie to
rozwiązanie najlepsze do misji Piotra Moskwy w
ramach Polskich Mediów Niezależnych, bowiem
gwarantuje: finansowanie, czyli koniec kłopotów
twórcy niezależnego dziennikarstwa i mediów w
Polsce, nadto koniec bezpodstawnego rabunku
pieniędzy – własności firmy.
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie
gwarantuje otwarcie kont firmy, zabezpiecza przed
rabunkiem pieniędzy w ramach nieuzasadnionych
roszczeń.
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie to
rozwiązanie uczciwe i jak zwykle jawne, nas co
stawia Piotr Moskwa. Pełna jawność dla: kadry firmy,
czytelników, kontrahentów, urzędów.
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie
powstanie w momencie zgromadzenia przez Piotra
Moskwę środków finansowych wymaganych przez prawo do
jego rejestracji oraz innych środków, potrzebnych na
koszty związane z rozpoczęciem działalności
gospodarczej.

Redakcja Infoekspres.pl
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie
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Bezpłatna
dystrybucja
informacji z Polskich Mediów
Niezależnych oraz wszelkich
treści – Prawne zastrzeżenia
wydawnictw i serwisów
Infoekspres.pl
–
Przedsiębiorstwo Medialne
sp. z o.o. w budowie
zastrzega,
że
dalsze
rozpowszechnianie
materiałów opublikowanych w
portalu bez zgody jest
zabronione.

Uwaga !
Materiałów zgromadzonych dla naszego serwisu
internetowego oraz w nim opublikowanych – nikomu nie
sprzedajemy.
Konsekwencje !
Kopiowanie materiałów, w części lub w całości z
serwisu Infoekspres.pl w celu komercyjnego

prezentowania lub przypisywania ich autorstwa sobie,
manipulowania treścią wyjętą z kontekstu – z
własnymi komentarzami etc., bez zaznaczenia źródła
ich pochodzenia, a ponadto bez zgody może narazić
Ciebie lub Twoją firmę na poważne konsekwencje
karne, cywilne oraz finansowe.
Za zgodą !
Dla celów edukacyjnych, własnych, informacyjnych
uzyskaj naszą zgodę i prezentuj bezpłatnie wszelkie
materiały w wiadomym dla nas miejscu, z zaznaczeniem
źródła pochodzenia.
Chcesz rozpowszechniać nasze informacje ?
Skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 730 345 630

Redakcja Infoekspres.pl
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie
www.infoekspres.pl
Polska, 25 sierpień 2018 rok, godz. 08:12

Stanisław Staszic o Żydach:
Przestroga dla Polski, rok
1790
„Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza naszego
kraju, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi
próżniaczego ducha swych ojców, wśród pracowitego
ludu utrzymać się nie może i tam tylko się gnieździ
i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę.”

Stanisław Staszic żył w latach 1755-1826. Wybitny
polski myśliciel, pisarz, tłumacz i filozof w epoce
oświecenia. Bardzo aktywny działacz społecznopolityczny, pionier polskiej spółdzielczości.

Sędzia
Robert
Majka
z
Trybunału Stanu twierdzi, że
w Polsce jest OKUPACJA – sam
przy tym stanowiąc część
nielegalnej władzy – Majka
głosi, że hrabia Potocki jest
prezydentem Polski
Robert Majka sędzia z
Trybunału Stanu to człowiek
ściśle związany z władzą.
Twierdzi, że jest ona
nielegalna. Za prezydenta
Polski uznaje arystokratę
„hrabiego” Jana Zbigniewa
Potockiego,
którego
tytułuje, który objawił się na kanale YouTube –
Porozmawiajmy TV, będąc wykreowany przez Aleksandra
Berdowicza.
Wyobraź sobie CZYTELNIKU, że jesteś członkiem mafii
i nagle informujesz wszystkich publicznie, że
działasz… w mafii, a do szefa policji mówisz:

Kowalski, mi się udział w mafii nie podoba, bo to
jest organizacja przestępcza.
Jak myślisz, ile czasu byś przeżył po takich
rewelacjach ?
Co mogłaby mafia zrobić z Tobą i Twoja rodziną ?
Teraz popatrz analogicznie, czyli podobnie na to co
mówi sędzia Robert Majka.
Człowiek SYSTEMU-OKUPANTA mówi o OKUPACJI Polski,
nielegalnej władzy, uznaje za prezydenta Polski
„przebierańca” i pokazuje się z nim na każdym kroku,
A SAM JEST W TEJ władzy OKUPACYJNEJ.
Czy to nie działa tak, jak zasada komunisty
Kiszczaka, którą sam cytuje często Robert Majka ?
„My nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie naszych.”
Jednym słowem SYSTEM przyzwala na działanie
ANTYSYSTEMOWE.
Urzędnik SYSTEMU promuje oszusta, który ma zadanie
zwodzić ludzi.
W ten prosty sposób działają „antysystemowi
patrioci” – umówieni z SYSTEMEM, CZYLI z OKUPANTEM
Polski.
To jest jawny dowód współpracy agentów OKUPANTA z
SYSTEMEM.
Po takim zderzeniu faktów i logicznego samodzielnego
myślenia:
Kto dalej wierzy, że Potocki to jest swój chłop i
walczy o Polskę i Polaków ?
Przed dziennikarzami śledczymi pojawiają się kolejne
pytania:
Kim naprawdę są prowadzący na YouTube kanały pod
nazwami: Porozmawiajmy TV, Niezależna TV, Tagen TV,
wRealu24.pl i inne, które promują agentów-oszustów
OKUPANTA ?

Kim są z pochodzenia – prowadzący wymienione kanały,
co robili wcześniej, skąd mieli pieniądze na kamery,
lokale, wyposażenie i szerokie działanie, SKORO
wszyscy działają z datków ?
Więcej, o tym przypadku i kolejnej ustawce OKUPANTA,
już wkrótce…
Jeżeli uznajecie moją pracę i moich współpracowników
za bardzo potrzebną i chcecie masowych informacji z
Polskich Mediów Niezależnych, to nie zapominajcie,
że nadal działam, tylko dzięki Waszemu wsparciu.
Przedsiębiorstwo Medialne spółka z o. o. zostanie
przeze mnie zarejestrowane, po zebraniu funduszy.
Prawnie wymagany koszt to 5 tysięcy złotych i inne
koszty, plus rejestracja w sądzie.
Obecne opisane metody wsparcia finansowego – zobacz
zakładka „Wsparcie”
Za wszelkie wsparcie, w tym również mnie i mojej
rodziny – wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuję.

Piotr Moskwa
dziennikarz śledczy
Krytycznie na każdy temat
www.Infoekspres.pl
Polska, 24 sierpień 2018 rok, godz. 09:33

Przeklęty Stanisław Szczęsny
Potocki z herbu Pilawa, to

zdrajca
z
Targowicy
–
Współczesny
hrabia
Jan
Zbigniew Potocki też z rodu
Pilawa !
Piotr Moskwa: „Szlachetnie
urodzony Stanisław Szczęsny
Potocki herbu Pilawa, był
przywódcą
zdrajców
z
Targowicy. Polacy muszą
pamiętać, o tym, że tytuły
szlacheckie
zniosła
Konstytucja z marca 1921
roku. Dziś tylko oszuści
mogą wmawiać nieświadomym
ludziom, że są hrabiami.
Wspólnicy oszustów promują też hrabiów. Jak bardzo
jest prymitywne oszustwo współczesnego hrabiego Jana
Zbigniewa Potockiego, twierdzącego iż jest
prezydentem – pokazuje fakt, że powołuje się na ród
Pilawa, z którego pochodzi Przeklęty zdrajca
Stanisław Szczęsny Potocki. Drzewo rodowe oszusta,
to genalogia zdrajcy z Pilawy.”

Wątpliwości wokół genealogii
Jana Zbigniewa Potockiego
W internecie pojawiło się wiele komentarzy na temat
mojego artykułu o „Prawdziwej genealogii „hrabiego”

Jana Zbigniewa Potockiego” opublikowanego na portalu
WolneMedia.net. Niektórzy dopatrują się w nim
motywów politycznych – że niby występuję przeciw
Narodowcom. Nic podobnego: w wielu sprawach zgadzam
się z poglądami głoszonymi przez „hrabiego”. Ale też
sami narodowcy powinni zdawać sobie sprawę, że jeśli
oszust posługuje się ich własną ideologią, ta
automatycznie traci swą wiarygodność.
Są komentarze uważające, że sprawa podszywania się
pod fałszywą rodzinę nie ma znaczenia –
najważniejsze, że „hrabia” dobrze mówi.
Cóż, oznaczałoby to że moralność i etyka
społeczeństwa polskiego znacznie się zmieniła od
czasów, gdy istnieli prawdziwi hrabiowie. Na
przykład, w ‘Lalce’ Bolesław Prus tak o tym pisał:
„A więc co sama pani powiedziałaby o mnie, gdybym ja
na przykład nazywał się nie Wokulski, ale – Wolukski
i za pomocą tak małego przestawienia liter zdobył
życzliwość nieboszczki prezesowej, wcisnął się do
jej domu i tam miał honor poznać panią? Jak by pani
nazwała ten sposób robienia znajomości i
pozyskiwania ludzkich względów? Na ruchliwej twarzy
pani Wąsowskiej odmalowało się uczucie wstrętu.”
Niektórzy internauci podejrzewają wręcz „hrabiego”,
że zamierza podzielić i skłócić obóz prawicowy. Inni
uważają go za agenta rosyjskiego. Ta hipoteza zdaje
się bardzo wątpliwa. Żadna agentura nie działałaby
tak nieudolnie i niezdarnie. Już teraz „hrabia”
niezręcznie wycofuje się z autorstwa akcji wydobycia
od Niemiec odszkodowania w wysokości 850 miliardów
(czasem biliona, lub tryliona). Po zdemaskowaniu
hochsztaplerów braci Pazików i sądownie karanego
sędziego który wydał wyrok przyznający Polsce
miliardy od Niemców; następnie po ośmieszeniu
fikcyjnych Reserve Bank of Poland i Europejskiego

Sądu Arbitrażowego w Ciechanowie, „hrabia” twierdzi
teraz, iż jedynie patronował tym pożytecznym akcjom.
Ciekawe, czy zacznie się także wypierać tego, że
rzekomo wypisał czek na 25 milionów funtów dla
jednego z braci Pazików, aby ten należycie pilnował
ściągnięcia 850 miliardów dolarów od Niemiec?
Na tym tle sprawa genealogii „hrabiego” wydaje się
drugorzędna, chociaż na niej w istocie opiera się
właśnie sytuacja majątkowa „hrabiego” i jego
szerokie kontakty polityczne, mające zapewnić Polsce
dobrobyt.
Jak na porządnego oszusta przystało, „hrabia”
niechętnie mówi o sobie; raz słyszmy iż jest
trzykrotnie bogatszy od Kulczyka; kiedy indziej
majątek jego ma być zrealizowany dopiero po otwarciu
spadku. Wygląda więc, że w międzyczasie ‘hrabia’
żyje ze sprzedaży orderów Bractwa, jakie założył.
W jaki sposób „hrabia” zamierza zagarnąć spadek po
Potockich, nie wiemy. W każdym razie, jak twierdzi,
jest jedynym jego spadkobiercą. Dlaczego? Dlatego,
że prawdziwi Potoccy nie mają funduszów na
prowadzenie sprawy spadkowej! I dlatego też, z nikim
z arystokracji nie utrzymuje stosunków. Jak
stwierdził w jednym z ostatnich wywiadów, „scheda
należy się temu tylko, kto wyłoży pieniądze na
sprawę sądową”!
Nie chcę tu wytykać „hrabiemu” nieznajomości prawa
spadkowego – zresztą łatwo mógłby mu je wytłumaczyć
adwokat brat Krzysztofa Aarona Pazika, któremu
„hrabia” wystawił czek na 25 milionów funtów. Otóż,
w postępowaniu spadkowym sąd musi najpierw wyznaczyć
osoby uprawnione do dziedziczenia z tytułu
pokrewieństwa lub zapisu testamentowego. Po
ustaleniu tych osób sąd może zdecydować, jak

rozdzielić wśród nich spadek. Nie ma najmniejszego
znaczenia, kto finansował koszty postępowania
spadkowego!
Ale decydujące znaczenie ma pokrewieństwo – jak
widzieliśmy, w sprawie spadkobiercy Alfreda
Potockiego po Mikołaju, obciążono go „najwyższym
możliwym 65% podatkiem spadkowym, z uwagi na bardzo
dalekie pokrewieństwo spadkodawcy ze spadkobiercą”.
Na nieszczęście, „hrabia” Jan Zbigniew sam sobie
zgotował drzewo rodzinne, z którego jasno wynika, że
najstarszy znany jego przodek Jakub był w chwili
małżeństwa „służącym”, podobnie jak jego przyszła
żona Salomea z Siwczyków. Prawdopodobnie w czasie,
gdy „hrabia” zaczął fabrykować swoją genealogię, nie
istniał jeszcze Internetowy dostęp do autentycznych
metryk.
Ale i wśród potomków „szewców i służących” o
nazwisku Potocki tkwi duch rycerski. Bez zwlekania
„hrabia” wystąpił na arenę publiczną wraz z
prowadzącym wywiad panem Berdowiczem. Wywiad ten
zatytułowany był „Czy hrabia jest hrabią” – jako
odpowiedz na fakty podane przeze mnie na portalu
WolneMedia.net. Ustalenie, czy „hrabia jest hrabią”
zabrało zaledwie kilka minut. Przez ekran przewinął
się szybko szereg autentycznych metryk, jakie
przesłałem panu Berdowiczowi, po czym prowadzący
nieśmiało zapytał, jak to było z owym przodkiem
„służącym Jakubem”. „Hrabia” uśmiechnął się z
politowaniem i oznajmił, że zawsze znajdą się ludzie
gotowi go szkalować, więc należy ten temat zostawić…
Dlaczego ludzie poruszają takie sprawy, a zapominają
jakie zasługi poniosła jego rodzina dla Polski?
Itd., itd. Potem hrabia począł wykład o jakiejś
Aleksandrze z Wilanowa, o innych Potockich, o
których mógł jedynie czytać w książkach. Ale ani

słowa komentarza na temat kilkunastu autentycznych
metryk, opisujących jego prawdziwych przodków
chłopów! Potem „hrabia” poszedł jeszcze dalej
twierdząc, że wszyscy o nazwisku Potocki pochodzą od
szlachty!
Oczywiście, z takim rodowodem nasz „hrabia” nie mógł
liczyć na przyjęcie do Związku Szlachty Polskiej,
ani do Galerii Elit Polskich dr. Minakowskiego, ani
też do towarzystwa prawdziwej arystokracji. Został
mu jedynie założony przez „hrabiego księcia”
Sokolnickiego Order Św. Stanisława, którego jest
teraz przewodniczącym.
Autorstwo: Krzysztof Edmund Wojciechowicz
Zdjęcie: Kontrola (CC BY-SA 4.0)
Źródło: WolneMedia.net

Samozwańczy
hrabia
i
prezydent
Potocki,
który
twierdzi, że Polska jest pod
OKUPACJĄ i rządzą nią Żydzi –
będzie startował w Wyborach
do SAMORZĄDU w Warszawie

Informacje
takie podało 25 maja 2018 roku
Radio Zet, w informacji pt. Hrabia Potocki: To ja
jestem prezydentem Polski, nie Andrzej Duda
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Hrabia-Potocki
-To-ja-jestem-prezydentem-Polski-nie-Andrzej-Duda
Zapowiedź startu Potockiego w Wyborach na Prezydenta
Warszawy oznacza, że ubiega się on o posadę w
żydowskiej władzy OKUPACYJNEJ !
Potocki to człowiek SYSTEMU, dlatego mówi co chce i
nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji.
Każdy inny człowiek, który głosiłby, że jest hrabią
lub prezydentem Polski, co rzecz jasna nie jest
prawdą, miałby postawione zarzuty prokuratorskie i
stanąłby przed sądem lub co najmniej – wysłany byłby
na badania do szpitala psychiatrycznego, bowiem sam
sobie może zagraża, a co dopiero Polakom.
Potoccy mają udział w TARGOWICY, rozbiorach i
zaborach, także fakt ten nie dziwi, że zawsze
KOLABORUJĄ przeciwko Polsce i Polakom.
Ludziom, którzy wierzą w to iż jest hrabią i
prezydentem – należy współczuć, bowiem nie potrafią
myśleć logicznie i samodzielnie.
Do kogo należy radio ZET ? Każdy Prawdziwy Polak
powinien wiedzieć. Prowadzącą w tym radiu lat wiele
– była „Stokrotka”, której ten pseudonim nadała
Służba Bezpieczeństwa (SB).
SKORO już jesteśmy przy mediach służących obcym, to

warto wspomnieć o serwisie w Realu24.pl – Roli i
Całku, którzy też „hrabiego i prezydenta” Potockiego
promują, obok promocji Zbigniewa Kękusia, byłego
żydowskiego bankiera oraz promocji Jacka Międlara,
byłego księdza, który jest zafascynowany Adolfem
Hitlerem i napisał odpowiednik Mein Kampf, czyli
„Moja walka o prawdę“ co brzmi po niemiecku: Mein
Kampf für die Wahrheit.
Na marginesie tej historii
Podobne rzeczy, a mianowicie o tzw. „bandzie
czworga” w Sejmie – głosił Żyd Ozajasz Goldberg –
znany w Polsce jako Janusz Korwin-Mikke. Uczestnik
Marcowych Żydów, „rzekomo przez pomyłkę” aresztowany
i trzymany w więzieniu. Władzę chciał obalać. Na
ubraniu w marcu 1968 roku, też „przez pomyłkę” miał
sześcioramienną gwiazdę Izraela ! W czasie nie tak
odległym Ozajasz Goldberg vel Janusz Korwin-Mikke
głosił, że banda bandytów jest w Brukseli. Zmienił
jednak zdanie, kiedy na europosła startował w
Wyborach, podobnie jak „hrabia i prezydent” Potocki.
Mogą sobie panowie rękę podać, bowiem razem działają
przeciwko Polsce i Polakom. To taka NOWA TARGOWICA !
Przypadków podobnych w Polsce jest wiele, lecz o
tym… kolejnym razem napiszę.
W bardzo ważnym interesie narodowym

Piotr Moskwa
Krytycznie na każdy temat
www.Infoekspres.pl
Polska, 22 sierpnia 2018 roku, godz. 08:17

Prawdziwy hrabia Jan Potocki
z Rymanowa Zdroju – Polonica
Media Stockholm (wideo)
Piotr Moskwa: Ile jest w
końcu
hrabiów
Janów
Potockich ?
Który
jest
dziedzicem
Potockim,
a
który
„przebierańcem” ?
Demaskując „przebierańca”
Jana Zbigniewa Potockiego, który się pojawił około 3
lat temu na forum publicznym i gra rolę hrabiego i
prezydenta, będąc wspieranym: przez KAPUSIÓW z SB,
przez wszelkiej maści szumowinę, „przebierańców”, a
nawet „lekarzy naturalnych” od suplementów etc. –
postanowiłem wraz z kilkoma dziennikarzami zbadać
temat wszystkich spadkobierców z rodziny Potockich.
Zanim się udam na poszukiwania żyjących ludzi z tego
rodu i zrobię z nimi materiały do publikacji, dziś
już prezentuję Wam Polacy, Siostry i Bracia –
niniejszy film, jako materiał wielce wiarygodny.
Informacje o publikacjach i udzielaniu wsparcia
Piotr Moskwa – News YT jest kanałem filmowym, który
należy do Polskich Mediów Niezależnych.
Wszystkich zainteresowanych nowymi publikacjami
prosimy o wsparcie finansowe, na zasadach opisanych,
dotyczących Polskich Mediów Niezależnych, w tym m.
in. serwisu i wydawnictwa http://www.Infoekspres.pl/
Dokonać wsparcia finansowego nas można na kolejne
cztery sposoby:
1. Eurobank na rachunek nr 84 1470 0002 2012 8311

3000 0001 – z Polski.
Konto z IBAN i SWIFT na wsparcie zagraniczne z
całego świata:
IBAN: PL 84 1470 0002 2012 8311 3000 0001
SWIFT: EBSAPLPW
Właścicielem konta jest moja córka – Natalia Moskwa.
2. Wsparcie finansowe bankowym Czekiem BLIK.
W ramach Czeku BLIK samodzielnie określasz kwotę
oraz jednorazowe hasło do odbioru przesłanego czeku.
Wspomniany Czek BLIK wysyłasz przy pomocy wiadomości
tekstowej np: SMS – na telefon odbiorcy.
Wspomniany Czek BLIK możesz przekazać w czasie
rzeczywistym w rozmowie telefonicznej – podobnie jak
KODY do wypłat z: Western Union lub Poczty Polskiej
itp. firm.
Nadawca Czeku BLIK powinien wiedzieć, czy na usługę
tą jest prowizja, czy też nie oraz w jakim Banku
najkorzystniej realizować odbiór Czeku BLIK ?
Te wiadomości potrzeba przekazać odbiorcy wsparcia.
Odebrać Czek BLIK mogę całą dobę w BANKOMATACH,
które posiadają usługę BLIK.
3. Wsparcie finansowe można przekazywać przez Pocztę
Polską w usłudze „Ekspres Pieniężny” Można to zrobić
na poczcie i przez ten formularz (podobnie jak przez
banki)
https://www.pzw.poczta-polska.pl/MKPWWW/NadawaniePrz
ekazow.aspx
4. Wsparcie finansowe można przekazywać przez
Western Union w ich firmie i przez ten formularz
(podobnie
jak
przez
banki)
https://www.westernunion.com/us/en/home.html
Wsparcie finansowe w ramach punktów 2, 3 i 4
otrzymamy z Polski i z zagranicy w ciągu 10-30
minut.

Pieniądze z Western Union odbierzemy bez strat w
oryginalnej walucie, następnie po najkorzystniejszym
kursie wymienimy na złotówki.
Dane osobowe potrzebne dla wpłacających:
Piotr Moskwa, 71-562 Szczecin, ul. Marii
Rodziewiczówny 1/7, Polska
KODy wpłat z Czeku Blik, Poczty Polskiej i Western
Union potrzebne do odbioru pieniędzy – proszę
przekazywać drogą telefoniczną pod numery: +48 792
878 969, +48 792 646 848 (Play)
W tytule wszystkich wpłat, o ile jest to wymagane
prosimy pisać: „wsparcie ogólne”
Wszystkie operacje potwierdzamy, z uwagi na to –
prosimy o informacje o wsparciu.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy za wszelkie wsparcie
naszej misji.

Spotkania Narodowe: Wrzesień
2018 – Obudowa polskiego
rolnictwa, to konieczność
rozmów o: podrzucaniu wirusa
ASF, celowym wywołaniu suszy,
polskiej
wodzie,
GMO,
reaktywacji PGRów itd.

Informacyjno-edukacyjne
Spotkania Narodowe 2018

W trakcie Spotkań Narodowych omawiane będą sprawy, o
których się nie mówi w nurtowych mediach – rzekomo
polskich i mediach nurtowych polskojęzycznych, w tym
między innymi takie jak:
1. Wywołanie suszy w Polsce – przy pomocy tajnych
programów wojskowych, dla zniszczenia polskiego
rolnictwa, a co za tym idzie sprowadzenia z
zagranicy produktów rolnych,
2. Wywoływanie powodzi w Polsce – przy pomocy
tajnych programów wojskowych, w tym z roku 1997, a
co za tym idzie sprowadzenia z zagranicy produktów
rolnych,
3. Podrzucanie wirusa ASF, w celu masowego wybijania
zdrowych świń w całej Polsce,
4. Sprawa prawa do wody Polaków, a nowe PRAWO WODNE
– „Wody Polskie”, zabierające Polakom wodę,
5. Roundup firmy Monsanto z zabójczym składnikiem
Glifosat i inne z tą samą zawartością,
6. Reaktywacja PGRów, czyli przekazanie rolnikom
majątków Państwowych Gospodarstw Rolnych,
7. Sprawa GMO i ochrony prastarych polskich nasion,
8. Sprawa obrony koniecznej,
9. Sprawa zjednoczenia wszystkich rolników,
hodowców, ogrodników, pszczelarzy, przedsiębiorców –
ogólnie ludzi mających ziemię,
10. Inne zagadnienia.
Wszystkich zainteresowanych rolników, hodowców,
ogrodników,
pszczelarzy,
przedsiębiorców
–
zapraszamy do kontaktu ws. organizacji spotkań.

Kontakt e-mail: spotkania-narodowe@prokonto.pl
Kontakt tel. do redakcji Infoekspres.pl +48 730 345
630, na hasło: „Spotkania Narodowe”

Piotr Moskwa,
Spotkania Narodowe
www.przeglad-rolniczy.pl
Polska, 19 sierpień 2018 rok, godz. 13:09

Roman Dmowski mówił 5 godzin
o
Polsce
na
konferencji
pokojowej w Paryżu – Nie
dopuścił do głosu tłumacza,
bo nie wierzył Żydom !
Sukces
Dmowskiego
na
konferencji
pokojowej
w
Paryżu,
czyli:
Traktat
Wersalski
i
odrodzenie
Rzeczpospolitej

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

Piotr Moskwa
Historia Prawdziwa
www.przeglad-wszechpolski.pl
Polska, 17 sierpień 2018 rok, godz. 07:23

Spotkania
Narodowe
z
rolnikami w całej Polsce –
wkrótce się zaczną !
W związku z wielokrotnymi
zapowiedziami
spotkań
Piotra Moskwy z rolnikami w
całej Polsce, w ramach
Spotkań Narodowych, już
niedługo
będzie
coraz
więcej informacji na ten
temat.
Spotkania Narodowe z rolnikami zaczną się odbywać od
połowy września 2018 roku.
Pierwsze Spotkania Narodowe odbywały się w roku
2014. Wówczas Piotr Moskwa gościł w wielu miastach
Polski, spotykając się w gronie polskich patriotów.
Piotr Moskwa mówił m. in. na spotkaniach o ochronie
polskiej wody i obronie koniecznej.
Część jego przemówień zostało opublikowanych.
Spotkania z rolnikami dotyczyć będą ziemi polskiej,
w tym: ochrony przed rabunkiem i zniszczeniem
pestycydami, produkcji żywności i sprzedaży,
reaktywacji PGRów – na rzecz chłopów, a także
ochrony polskiej wody oraz obrony koniecznej.
Wszystkich zainteresowanych rolników zapraszamy do
kontaktu ws. organizacji spotkań.
Kontakt e-mail: spotkania-narodowe@prokonto.pl
Kontakt tel. do redakcji Infoekspres.pl +48 730 345

630, na hasło: „Spotkania Narodowe”

Marta Wysocka
www.przegląd-rolniczy.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Polska, 16 sierpień 2018 rok, godz. 12:43

