Aleksandr
Sołżenicyn
–
pokazał
światu
zbrodnie
żydowskie
w
powieści
Archipelag Gułag – Terror
żydowski zbił 66 milionów
ludzi w Rosji

Piotr
Moskwa: Aleksander Sołżenicyn –
pisarz rosyjski, który ujawnił
ogrom zbrodni żydowskich w Rosji
Aleksandr Isajewicz Sołżenicyn urodził się 11
grudnia w roku 1918 w Kisłowodzku, na terenie
rosyjskiej federacji SRR. Zmarł dnia 3 sierpnia roku
2008 w Moskwie. Był znanym pisarzem rosyjskim,
laureatem Nagrody Nobla, którą otrzymał w dziedzinie
literatury w roku 1970.
Za krytykę sposobów prowadzenia wojny przez Związek
Radziecki i Józefa Stalina był aresztowany 9 lutego
1945 roku w Elblągu, po przejęciu przez NKWD jego
listu skierowanego do przyjaciela. Trafił do
więzienia na Łubiance, potem na Butyrki w Moskwie.
Został następnie skazany na 8 lat wychowawczego
obozu pracy. Został zwolniony w lutym 1953 roku.
Pisał

bardzo

dużo,

szczególnie

poświęcił

się

ujawnieniu zbrodni żydowskich związanych z aparatem
komunistycznym zniewolenia i terroru. Swoją główną
pracę w tym temacie zatytułował Archipelag Gułag.
Dzieło to w istocie jest potężnym trzytomowym
zbiorem
informacji
historyczno-dokumentalnych
ukazującym potworność życia w łagrach, czyli obozach
na terenie sowieckiej Rosji stworzonych przez Żydów.
Z uwagi na doniosłe fakty ukrywane przed narodami
ziemi w roku 1973 miesiącu wrześniu rękopis
Archipelag Gułag został skonfiskowany przez KGB.
Wszystko co się działo z powieścią, chcieli
kontrolować Żydzi poprzez cenzurę mediów,
wydawnictw. Za pracę nad przepisywaniem powieści
powieszono Elżbietę Woroniańską, jednak przed tym
faktem przesłuchiwano ją trzy dni. Aleksander
Sołżenicyn po tym wydarzeniu zezwolił na wydanie
powieści przez wydawnictwo YMCA Press z Paryża w
grudniu 1973 roku. Postanowił tym samym skończyć
ukrywanie powieści dla bezpieczeństwa wielu ludzi,
którzy mu dali szereg informacji, wykorzystanych
przez niego w tym dziele.
Archipelag Gułag można był też przeczytać w Rosji w
tzw. podziemnym obiegu.
Wraz z nastaniem Pierestrojki w roku 1989 zaczęto
legalnie drukować wszystkie prace Sołżenicyna, w tym
Archipelag Gułag.
Aleksander Sołżenicyn wielki pisarz, który napisał
powieś Archipelag Gułag był prześladowany
politycznie. Po wygnaniu z Rosji w roku 1973 do
Niemiec przebywał w tym kraju. Następnie osiedlił
się w USA w roku 1975. Powrócił do swojej ojczyzny w
roku 1995, gdzie w roku 2008 umiera w wyniku zawału
serca.
Był pisarzem znakomitym, który szeroko otworzył oczy
całemu światu – na przeogromną zbrodnię wynikającą z

przewrotu dokonanego za 26 milionów dolarów w złocie
– nazywanym „Rewolucją Październikową”, która z
racji swych ojców nazywana musi być: Rewolucją
Żydowską.
Był pisarzem, patriotą i nacjonalistą rosyjskim,
który pokazał iż w wyniku „owego Majdanu” roku 1917
w Rosji – zaprowadzano Komunizm i w ramach nowej
żydowskiej władzy powstały obozy koncentracyjne,
które opisał w powieści Archipelag Gułag.
Aleksander Sołżenicyn miał różny stosunek do władz
Rosji, jednak wysoko cenił rządy Władimira Putina,
które według niego dają głęboką nadzieję na odbudowę
całej Rosji, łącznie z Cerkwią Prawosławną – po
żydowskim przewrocie z roku 1917.
Aleksander Sołżenicyn nigdy nie ukrywał iż Rosji
potrzebna jest odbudowa potęgi Rosji, ale też
bratanie się ze Słowianami, jak to miało miejsce
przed wiekami. Nawiązywał do kilkutysięcznej
słowiańskiej historii braci: Lecha, Czecha i Rusa.
Często mówił i ostrzegał o nadchodzących złych
czasach, w których tylko zjednoczenie Słowian może
skutecznie ich chronić.
12 czerwca 2007 roku w rok przed śmiercią pisarz
Aleksander Sołżenicyn – uhonorowany został po latach
przez Władimira Putina odznaczeniem państwowym,
podczas święta Dnia Rosji.
23 lipca 2007 roku udzielając wywiadu dla
niemieckiej gazety Der Spiegel powiedział: „Putin
przejął kraj splądrowany i wytrącony całkowicie z
równowagi. Jego ludność była w znacznej części
pozbawiona odwagi i zubożała. Postanowił zrobić to,
co było możliwe – a możliwa była powolna, stopniowa
odbudowa. Nie od razu dostrzeżono te wysiłki i wcale
ich nie doceniano. Czy możecie wymienić przykłady z
historii, gdy z zewnątrz z zadowoleniem przyjmowano

wysiłki przywrócenia silnej struktury państwowej ?”
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Przegląd Rolniczy: Alarm ! –
Glifosat – zabójczy składnik
Roundup
i
wielu
innych
środków obecnych w Polsce –
Stop
niszczeniu
ziemi
i
zdrowia ludzi
Glifosat w praktyce zaczął
stosować koncern Monsanto z
USA w roku 1974. Firma jest
producentem Roundup i GMO –
żywności
modyfikowanej
genetycznie, która posiada
w sobie geny zwierzęce i
roślinne.
Glifosat (z ang. glyphosate) znajduje się też w
szczepionkach i paszach GMO, który z kolei powoduje

– cytat z ang:
„What they’ve uncovered should give us all pause.
Because the symptoms veterinarians and researchers
have observed in animals are not unlike many of the
chronic, and increasingly prevalent, health problems
plaguing humans today. Digestive disorders. Damaged
organs. Infertility. Weak immune systems. Chronic
depression.”
Cytat przetłumaczony na język polski:
„To, co odkryli, powinno nas wszystkich zatrzymać.
Ponieważ
symptomy
weterynarzy
i
badaczy
zaobserwowane u zwierząt nie różnią się od wielu
przewlekłych i coraz częściej występujących
problemów zdrowotnych nękających dziś ludzi.
Zaburzenia
trawienia.
Uszkodzone
narządy.
Bezpłodność. Słabe układy odpornościowe. Chroniczna
depresja.”
Źródło oryginalne artykułu z dnia 9 sierpnia 2013
rok pt. Torturing Animals With GMOs – Torturowanie
zwierząt za pomocą GMO
https://www.counterpunch.org/2013/08/09/torturing-an
imals-with-gmos/
Obecnie dzięki firmie Monsanto – zabójczy GLIFOSAT
obecny jest w wielu innych produktach do „zwalczania
chwastów”, co w rzeczywistości oznacza, że zabija
wszelką roślinność na Ziemi, oprócz SKRZYPU polnego.
Skrzyp polny składa się m. in. z Krzemu (Si, łac.
silicium), który jest pierwiastkiem zawartym w
ludzkim organizmie. Krzem jest bardzo potrzebny do
jego prawidłowego funkcjonowania. Z wiekiem ilość
Krzemu zostaje znacznie zmniejszana i dlatego należy
stale go uzupełniać.
Krzem jest bardzo ważnym składnikiem w organizmie,
bowiem jest odpowiedzialny za usuwanie substancji
toksycznych ze wszystkich komórek.

Jakie problemy powoduje niedobór Krzemu u ludzi ?
Dzienne zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na Krzem
to 20-30 mg. Znacznie większe zapotrzebowanie na
Krzem mają kobiety w ciąży.
Niedobór Krzemu w organizmie widoczny jest na
skórze, we włosach i na paznokciach. Brak Krzemu
objawia się wysuszeniem naskórka. W efekcie braku
Krzemu włosy rosną cieńsze, są słabsze i zaczynają
wypadać. Brak Krzemu objawia się na paznokciach,
które się rozdwajają i stają się łamliwe. Brak
odpowiedniej ilości Krzemu zwiększa też podatność na
wszelkie infekcje górnych dróg oddechowych.
Niedobór Krzemu powoduje problem z naczyniami
krwionośnymi, które stają się kruche i pękają, po
czym widoczne na skórze są tzw. pajączki. Za mała
ilość Krzemu powoduje w organizmie proces szybszego
starzenia się skóry, a także szereg chorób
dermatologicznych, w tym trądziku. Brak Krzemu w
ilości potrzebnej dla organizmu obniża odporność
skóry, co wpływa znacznie na jej podrażnienie i
gojenie się ran.
Krzem niezbędny do życia możemy pozyskać ze źródeł
takich jak:
kozieradka, pokrzywa, podbiał pospolity, przywrotnik
pospolity, ryby, owoce morza, algi, ziarna zbóż,
czosnek.
Oczywiście źródła te są wówczas dostępne, kiedy
ziemia nie zostaje skażona zabójczym GLIFOSATem.
Jak cenny jest zatem Skrzyp polny i wszelka
roślinność, która posiada Krzem ?
Dla rolników i hodowców przypomnę tylko, że przed
wieloma laty Rolnicy dodawali do pasz między innymi:
pokrzywę.
Wówczas kury były bardzo zdrowe i znosiły zdrowe
jaja, w których występował Krzem.

Dziś Rolnik daje pasze niewiadomego pochodzenia
kurom i… co jest najgorsze z zabójczym GLIFOSATem.
O składniku zabójczym o nazwie Glifosat – dla
polskiej ziemi, czytamy w Wikipedii: „Glifosat
wprowadziła na rynek firma Monsanto w 1974 roku,
jako składnik herbicydu totalnego (nieselektywnego)
Roundup; stosowany jest w postaci soli amonowej lub
izopropyloamoniowej. W środkach ochrony roślin
glifosat
występuje
zazwyczaj
w
postaci
zmodyfikowanej (soli amonowej, sodowej i innych),
środki ochrony roślin zawierają także substancje
ułatwiające
jego
przenikanie
przez
błony
komórkowe[8]. Obecnie na rynku polskim dostępne jest
kilkanaście generycznych środków zawierających w
swoim składzie glifosat; niektóre z nich to: Avans
Premium 360 SL, Glifocyd 360 SL, Klinik 360 SL,
Kosmik 360 SL, Taifun 360 SL.”
Rolniku, hodowco, ogrodniku, przedsiębiorco !
Mając na uwadze dobro wszystkich Polaków – roześlij
tą informację do innych ludzi. Takich informacji –
nie przekazują w mediach nurtowych, nie przekazują
związki rolnicze, ani wydawcy „informacji dla
rolnictwa”, którzy robią reklamę Monsanto w Polsce.

Piotr Moskwa
dziennikarz śledczy
www.Infoekspres.pl
Informacja dla reaktywowanego Przeglądu Rolniczego,
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Przedsiębiorców oraz innych wydawnictw i serwisów
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Zbrodniarze
żydowscy
z
sowieckiego NKWD, UB, SB,
WSI, WSW – mordowali elitę
polską w czasie wojny i po
wojnie. Obecnie ich dzieci i
wnuki rządzą Polską !
Kto próbuje nam cały czas
tworzyć historię, której
nigdy nie było ?
Kto stoi za zbrodniami na
narodzie
polskim,
kontynuacją
cichego
ludobójstwa ?
Kto cały czas kłóci Polaków
i dzieli, bowiem ma z tego
korzyści, zaś Polacy stają
się
nędzarzami
i
niewolnikami w swoim DomuPolsce ?
Rodacy – Polacy !
Czas na budzenie świadomości już dawno nadszedł,
dlatego musimy się jednoczyć w Duchu Narodowym, dla
odrodzenia Potęgi Polski i nie dać się dzielić i
skłócać na wszelkie sposoby.
Dzielenia nas Polaków i skłócania na wszelkie
sposoby – dokonują Żydzi Syjoniści o których

powiadał Władysław Gomułka w roku 1968, iż „są w
Polsce” i też w PZPR – partii komunistycznej i
pomimo upływu lat nic się w tej kwestii nie
zmieniło. Jedynie nie ma PZPR. Żydzi Syjoniści,
którzy już nie żyją zostali zastąpieni przez swoje
dzieci i wnuki.
Od roku 1939 do obecnego czasu Żydzi syjonistyczni
mieli bardzo dużo czasu, aby razem z Hitlerem i
Stalinem mordować Polaków, w ramach służby u
OKUPANTÓW – przykładowo w hitlerowskim Wehrmachcie,
w sowieckim NKWD oraz KOLABORACJI na terenie Polski
w ramach chociażby Policji Żydowskiej – zarazem
przejmować władzę parlamentarną, sądowniczą i całego
Wymiaru Sprawiedliwości, w tym organów ścigania,
mienie Polaków, życie polityczne i gospodarcze, tym
samym stopniowo całą Polskę.
Wraz z końcem II Wojny Światowej żydowscy bandyci z
sowieckiego aparatu NKWD zaczęli masowo zmieniać
nazwiska – po zaleceniu im tego przez kompana od
zbrodni Jakuba Bermana i udawać Polaków, aby za ich
plecami rządzić wytypowanymi ludźmi i stopniowo ich
zastępować. Tak też się przez lata działo.
W ramach spisku przeciwko Polsce i Polakom Polacy
byli praktycznie od roku 1939-go pod OKUPACJĄ
militarną Niemców i Rosji, która była od początku
inspirowana przez Żydów syjonistycznych, którzy
stoją za rewolucjami i wojnami – mając w nich
bezpośredni udział osobisty oraz finansowy.
W ramach tworzenia państwa polskiego po Wyzwoleniu,
którego nie było w Polsce w roku 1945, bowiem
żydowscy bandyci, którzy byli w NKWD nadal działali
w Polsce pod nazwą służb: UB, SB, WSI, WSW.
Praktycznie wszystkie te formacje zbrodnicze był
założone i kontrolowane przez sowietów i w
początkowym okresie mówiono w nich po rosyjsku.
Dopiero w czasie kolejnych lat – zaczęto mówić w
nich po polsku. Podobnie było z partią komunistyczną

w Polsce, które powstała z inspiracji Józefa
Stalina, jednakże aby ją zakamuflować nie miała w
nazwie „komunizmu”, co też miało za zadanie
skutecznie usypiać czujność Polaków. Najpierw partia
rządząca w Polsce nazywała się Polska Partia
Robotnicza,
działała
też
Polska
Partia
Socjalistyczna, a po połączeniu, to już była Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza. Od roku 1948 była to
partia komunistyczna, czyli związana z Systemem
Totalitarnym władzy. Koncesjonowaną partią do
współpracy w parlamencie z partią komunistyczną było
Stronnictwo Demokratyczne założone przez Masonów.
Bandyci żydowscy z NKWD byli w dużej liczbie
komunistami, którzy działali na rzecz KOMUNY, choć
nie wszyscy. Podobnie jak w okresie wojny
zbrodniarze żydowscy z NKWD wymordowali polską elitę
życia publicznego w Katyniu, to zajmowali się tym
samym w rzekomo już Wolnej Polsce po roku 1945
stwarzając pozory walki z bandytami. Bandytami
oprawcy z NKWD, następnie z UB i innych służb
nazywali: Żołnierzy z Armii Krajowej, Żołnierzy
Wyklętych i Żołnierzy Podziemia Zbrojnego. Mordowali
synów i córki narodu polskiego, aby zetrzeć polskość
w
proch
i
zastąpić
Prawdziwych
Polaków
zakonspirowanymi Żydami mordercami – udającymi całą
elitę polską.
Czas obecny pokazuje jednak iż Zbrodnie Żydów
Syjonistów, w tym wielu Komunistów – wychodzą na jaw
Pomimo upływu lat i jakby się wydawało starannej
eksterminacji Polaków przez zbrodniarzy żydowskich,
przez to ich bezczelnej pewności, co do tego iż
dokonali przejęcia Polski na własność i mogą
realizować chorą wizję stworzenia na jej miejscu
państwa żydowskiego po nazwą Judeopolonia – cały
spisek antypolski zaczął się sypać.

Kiedy skrytobójcy ukryci w podziemiu państwa
polskiego, co też oznacza, w każdej dziedzinie
życia, a w tym: parlamencie, ministerstwach,
urzędach szkolnictwie, partiach i organizacjach,
kościele, policji i wojsku – stwierdzili ten fakt
zaczęły się pojawiać morderstwa synów i córek ziemi
polskiej. Oficjalnie w mediach przez nich
kontrolowanych: głównego nurtu – państwowych i
kolaboracyjnych prywatnych zaczęły być publikowane
liczne informacje w temacie: „samobójstwa” i
niewyjaśnione morderstwa, w tym morderstwa
polityczne.
W tych mediach nie przedstawiano Prawdy iż były lub
są to też morderstwa rytualne polegające na
pozbawieniu człowieka kończyn, głowy, czy też
narządów.
W ten sposób zbrodniarze mający ukrytą władzę w
Polsce publicznie zaczęli dawać do zrozumienia innym
ludziom, co spotka tych, którzy będą ich
dekonspirować ?
Działania takie stosują organizacje mafijne.
Oczywiście nie da się już zatrzymać tego, co jest
już powszechnie jasne, a z dnia nadzień wychodzi na
całym świecie dzięki ludziom, którzy demaskują
zbrodniarzy, którzy przejęli władzę w Polsce w celu
przejęcia kraju na własność.
W tej chwili zaczęły na światło dzienne wychodzić
wszystkie zbrodnie dokonane na Polsce i Polakach
przez ludzi, którzy są zdrajcami, zajadłymi wrogami
Polski i Polaków, którzy potworzyli różne partie
udające polskie, w tym prawicowe i szereg
organizacji, w tym fundacje.
Ludzie ci dla utrzymania władzy działają w partiach
rzekomo polskich, założonych przez Polaków, dla
utrzymania władzy infiltrują i przejmują partie
założone przez Prawdziwych Polaków, a kiedy to się

nie udaje – je niszczą, zaś liderów mordują.
Prawdziwym problemem dla zdrajców i wrogów, a
zarazem morderców był Andrzej Lepper i jego
Samoobrona, dlatego z rozpaczy i tego problemu
„odebrał sobie życie”, kiedy praktycznie wszystko o
mordercach, zdrajcach i wrogach Polski już
powiedział z mównicy sejmowej.
Andrzej Lepper musiał „odebrać sobie życie”, bowiem
był skutecznym przywódcą na „barykadach” ulicznych i
przy wysypywaniu śmieci z wagonów kolejowych, o
których
okupacyjne
media
kontrolowane
i
kolaboracyjne mówiły: „Andrzej Lepper wysypał tony
zboża dla Polski.”
Andrzeja Leppera sądzono przez lata przykładnie przy
pomocy: Obcej Jurysdykcji Sądowej, aby go znękać i
zgnoić za to, że jest za Polską i Polakami.
Rządy Polaków – muszą wspierać Polskie Rolnictwo w
zakresie wszelkiej produkcji, muszą wspierać Polski
przemysł, handel i usługi.
Faktem jest, że to właśnie Andrzej Lepper chronił
Polskę i Polaków.
Celowe wrabianie Polaków w wojną na Ukrainie i
rabunek Polski w imię rzekomych odszkodowań
Władzę przejętą w Polsce w ramach zbrodni wojennych
i w czasie pokoju na narodzie polskim oraz
umocowanie jej przedstawicieli w naszej Ojczyźnie
Polsce – musimy nazywać OKUPANTAMI.
OKUPANT opanował polskie instytucje, w tym resorty
siłowe.
Dziś okazuje się, że ten zbrodniczy teatr żydowskochazarski prowadzący do unicestwienia narodu
polskiego – zostaje demaskowany, z dnia na dzień,
coraz silniej i skuteczniej.
Podobnie dzieje się w krajach ościennych całej
Europy.

Dla zatarcia zbrodni, rabunku i wszelkich działań
demaskowani zbrodniarze robią nam medialny HOLLYWOOD
(którego są właścicielem) w Polsce podobnie jak w
USA.
Przy pomocy kontrolowanych mediów zbrodniarze o
pochodzeniu żydowskim i chazarskim mówią nam Polakom
o zagrożeniu ze strony Rosji oraz o spodziewanej
agresji tego państwa na Polskę. Zbrodniarze mówią
nam o potrzebie uczestnictwa Polaków w wojnie na
Ukrainie, którą wywołali ich ziomkowie pod znakiem
Syjonu i faszystowsko-banderowskim UPA, w celu jej
przejęcia.
Cała nowa samozwańcza władza Ukrainy, która się na
niej pojawiła składa się z ludzi o pochodzeniu
żydowskim i chazarskim.
Medialna papka mediów nurtowych – nazywanych
państwowymi
i
media
kolaboracyjne
tworzą
nieprawdziwe informacje i odwracają uwagę Polaków od
tego, co od lat spiskowcy żydowscy robią w Polsce
przeciwko Polakom oraz w innych krajach.
Zamieszanie, które czynią nazywać potrzeba głośno
słowami:
Jeden Wielki Żydowski Rajwach !
Rajwach oznacza zamieszanie, podczas którego można
„dzielić i rządzić” tak jak to opisano w
„Protokołach Mędrców Syjonu”, po tym jak się
wszystkich będzie nastawiać przeciwko sobie dla
skłócenia, w myśl starej zasady: Tam, gdzie się
dwóch bije, tam trzeci korzysta.”
Jednym z wielu planów Wielkiego Żydowskiego Rajwachu
dla umocnienia swojej władzy w Polsce nad Polakami i
aby ich ograbiać z nienależnych pieniędzy za
HOLOCAUST i mienie utracone – zbrodniarze tworzą
wiadomości o krzywdach wyrządzonych im przez
Polaków. Rządzący zakonspirowani Żydzi i Chazarzy

udający Polaków w ten sposób wyprowadzają miliardy
złotych z Polski jako wyłudzonych odszkodowań,
prowadząc Polskę do bankructwa, aby w następstwie
tego panować nad Polską i Polakami – jawnie.
Historyczne odniesienie dla gościnnej dla Żydów
Polski – zgodne z Prawdą
Prawda jest taka, że Polacy poświęcali się dla
ratowania Żydów i od wielu wieków „przytulali ich” w
Polsce, kiedy były ich wygnania z wielu krajów. Na
przestrzeni 1000 lat Żydzi byli wypędzani 47 razy z
państw, które zamieszkiwali. Działo się tak dlatego
iż zawsze w tym narodzie znajdą się tacy ludzie,
którzy myślą o opanowaniu władzy nad wszystkimi
państwami i spiskują przeciwko narodom. Trudnią się
lichwą, przejmowaniem władzy, przejmowaniem handlu,
usług i wszelkiego mienia na drodze podstępu,
oszustw, morderstw, mówiąc krótko przestępstw i
zbrodni. Oprócz wielokrotnego wygnania Żydów z wielu
państw, w historii wspomnianego czasu, były też ich
liczne pogromy.
Polacy ratowali Żydów w czasie II Wojny Światowej i
każdych okolicznościach tego wymagających.
Mnóstwo Żydów czujących się Polakami – zginęło za
Polskę !
Dziś o Polakach się źle mówi w „mediach nurtowych”
określonych interesów antypolskich, w sumie mediach
obcych i kolaborujących przeciwko Polsce i Polakom.
Słyszymy o polskich obozach zagłady, o udziale
Polaków w zbrodni Jedwabne, a także to iż Ślązacy
mówią o zbrodniach Polaków dokonanych na nich.
Odliczanie końca aparatu władzy w Polsce – morderców
naszych dziadów i ojców trwa…
Zbrodniarze ukryci w podziemiu Polski przestali się
czuć pewnie. Zbrodniarze, aby zyskać na czasie

zaczęli ponownie represjonować Polaków, którzy
rozpoczęli
skuteczną
dekonspirację
spisku
żydowskiego przeciwko narodowi polskiemu.
W związku z przejęciem pełnej kontroli nad mediami
głównego nurtu w Polsce w roku 1945, to jest od
momentu przejmowania w sposób skrytobójczy władzy –
zakonspirowani zbrodniarze w partii i aparacie
bezpieki tworzyli fałszywe informacje i propagandę.
Opanowali Telewizję i Radio Polskie, prasę. Tak to
wygląda do dnia obecnego, że w tych mediach rządzą
pseudo prawicowe partie – prowadzone przez Żydów i
Chazarów udających Żydów i ich dzieci oraz
kolaboranci.
Do mediów nurtowych nie dopuszcza się Prawdziwych
Polaków, którzy są Patriotami i Nacjonalistami.
Wybory, Sondaże i media są w Polsce ustawione od
początku przejęcia władzy.
Ustawia się na urzędy państwowe kandydatów o obcym
pochodzeniu, a też KOLABORANTÓW, którym się dyktuje
– jak mają postępować ?
Kiedy się wszystko kompromituje i rozpada – dokonuje
się wyboru kolejnego wariantu utrzymania władzy.
Tak dzięki temu OKUPACJA Polski prowadzona przez
garstkę bandytów pociągających sznureczkami – trwa
latami. Podporządkowanie reszty urzędników dokonuje
się przy pomocy korupcji, zastraszenia w różny
sposób np. hakami itp. metodami do zabójstwa
włącznie. Ludzie zastraszeni w ten sposób biorą
udział w Wyborach, biorą udział ich rodziny i
znajomi etc.
Łajdacy, kolaboranci, wszelkiej maści przestępcy,
dewianci i zbrodniarze, boją się LUSTRACJI, którą
potrzeba przeprowadzić – weryfikując kandydatów do
wszelkich instytucji państwowych, urzędów, mediów
państwowych, policji i wojska, służby zdrowia i
zawodów prawniczych, edukacji i ogólnie wszędzie.

Lustrować potrzeba ich udział we władzach i w
działalności państwowej od roku 1939, udział w
partiach, udział w organizacjach itp. formacjach.
Najważniejsza LUSTRACJA musi dotyczyć ich
pochodzenia.
Ogólnie potrzeba sprawdzić wszystko do piątego
pokolenia, każdej osoby żyjącej.
W wyniku przeprowadzonej LUSTRACJI pochodzenia –
każdy obywatel w Polsce musi posiadać dokumenty
mówiące o jego: obywatelstwie i pochodzeniu.
To zagwarantuje Polsce i Polakom na wieki, że nikt
więcej się nie odważy konspirować przeciwko Polsce i
Polakom. Kary za ukrywanie prawdziwego pochodzenia
muszą być bezwzględne i surowe. Obok tego musi być
konfiskata mienia w całości.
Zakonspirowani ludzie w Polsce razem i w
porozumieniu działają przeciwko niej tworząc
medialną propagandę w ramach – wizji utopii – budowy
państwa żydowskiego w Polsce.
Zbrodniarze z okresu II Wojny Światowej w większości
już nie żyją. Ich miejsce zastępują w życiu
polityczno-publicznym elity składające się z ich
dzieci i wnuków.
Zaraza Żydo-komunistyczna, Żydo-chazarska i inna,
która opanowała Polskę jest praktycznie wszędzie.
W Polsce fałszuje się Wybory o czym się mówi w
określonym procencie – ujawniając te fakty
specjalnie.
Potem daje się sprawy do sądu, gdzie trafiają one do
sędziów uczestniczących w spisku przeciwko Polsce i
Polakom.
Zbrodniarze okradają Polskę w przeróżny sposób. W
okresie ostatnich 25 lat państwa opanowanego przez
Żydów udających Polaków do spółki z Komunistami mają
oni udział w licznych aferach gospodarczych,
prywatyzacji, przejmowaniu pod różnymi szyldami

polskiego minia prywatnego i narodowego, totalnego
rabunku, zniszczenia przemysłu, wysprzedaży za
bezcen pracy pokoleń naszych ojców i dziadów.
Ich plan zniszczenia Polski i Polaków doprowadził do
stanu takiego Polskę jakiej nie było po Rewolucjach
i ostatnich Wojnach. Z Polaków zbrodniarze i ich
wspólnicy oraz kolaboranci zrobili – nędzarzy
Europy, po to aby zgodnie z planem zmusić ich do
opuszczenia Polski.
Mniej Polaków w Polsce miało im dać sposobność na
końcową fazę przejęcia Polski – bez oporu milionów
ludzi, którzy z niej za chlebem wyjechali.
Obstawiając resorty siłowe w Polsce zbrodniarze
liczyli na to, że w razie buntu Polaków i widma
utraty władzy oraz rozliczenia – zapanują nad
sytuacją i utrzymają siłowo władzę w Polsce.
Omówiono nawet wprowadzenie Stanu Wojennego lub
Wyjątkowego.
Niestety, świadomość Polaków jest już tak duża, że
zakonspirowani zbrodniarze przestali liczyć na
Polski resort siłowy – nie mając pewności, że ich
całą bandycką władzę uchroni. Organizują Straż
Miejską dla ochrony swoich interesów – za pieniądze
podatników.
Z racji widma utraty władzy „przepchnęli” przepisy o
„bratniej pomocy” służb policyjnych i wojskowych na
wypadek potrzeby pacyfikacji Narodu Polskiego.
Z racji tej zaczęli występować masowo o pozwolenia
na posiadanie broni. Z racji tej zaczęli budować mur
chroniący Sejm w Warszawie, którego nie było nawet
za czasów oficjalnej KOMUNY – czasu minionego.
Te znaki i to, że ponownie podczas Protestów
Robotniczych antypolska władza daje zgodę na
używanie broni – wybitnie nam wszystkim Polakom
mówi, iż dni OKUPACJI zbrodniczej przez spisek
antypolski są policzone.

Tak to dzięki Sile i Wierze, Dumie Narodu Polskiego,
odradzaniu się Ducha Narodowego – „Plan Wielkiego
Żydowskiego Rajwachu” w Polsce się kończy z
kretesem.
Już wkrótce wszyscy Polacy z Krwi i Kości,
właściciele tej ziemi jaką jest Polska – spojrzą
głęboko w oczy Zbrodniarzom i Kolaborantom udającym
Polaków.
Będą Wyroki Surowe i Egzekucje, a przy tym
konfiskaty mienia. Będą Ekstradycje, kiedy się będą
samozwańczy władcy Polski jak szczury lub karaluchy
chowali przed polskim aparatem ścigania, który ich
znajdzie na końcu świata i dostarczy, tak samo jak
ich bracia dostarczyli zbrodniarza hitlerowskich
Niemiec Adolfa Otto Eichmanna do Izraela.

Piotr Moskwa
Publicysta, pisarz, poeta, krytyk
www.infoekspres.pl
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„Historia Prawdziwa jest bronią najdoskonalszą
przeciwko konspiracji. Skutki mówienia Prawdy dają
masom ludzkim Wyzwolenie i rzeczywistą Wolność.”

Eko-Kontra & DBŚ: Skandal ! –
Młodzi
milionerzy
budują

zamek w Stobnicy, na terenie
chronionej Puszczy Noteckiej

Zgodę na
budowę tajemniczej mieszkalnej
twierdzy w samym sercu Puszczy
Noteckiej wydała między innymi Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Poznaniu !
Do Niezależnej Organizacji Zielonych – Eko-Kontra i
Dziennikarskiego Biura Śledczego wpłynęła informacja
o gigantycznej budowie pałacu w Stobnicy, na
sztucznej wyspie, w chronionej prawem Puszczy
Noteckiej.
Według informatora, pałac ten to jest stylizowany ze
średniowiecza: ZAMEK MASONÓW !
Obszar na którym prowadzona jest potężna budowa –
objęty jest programem natura 2000.
Kto wydał z nazwiska i imienia pozwolenie na budowę
pałacu, który ma mieć między innymi:
1. 15 pięter, z tego 14 nad ziemią,
2. 46 lokali mieszkalnych, w tym więcej apartamentów
etc.,
3. Około 100 stałych mieszkańców,
4. Około 10 osób do obsługi obiektu,
5. Wieżę widokową o wysokości 50 metrów.
Inwestorami są właściciele spółki D.J.T z Poznania –
ludzie około 30 lat, powiązani z Cyprem i firmą

odzieżową Solar oraz innymi interesami, którzy
dorobili się gigantycznych fortun.
W informacji publicznej trudno jest znaleźć
informacje związane z historią wcześniejszej
działalności firmy – w zakresie prowadzonych budów i
innych inwestycji.
Z racji powyższej nasuwają się trzy podstawowe
pytania:
Kto powierzył tak gigantyczną budowę za gigantyczne
pieniądze młodym nieznanym milionerom ?
Kto inwestuje pieniądze, czyli jest strategicznym
udziałowcem/strategicznymi udziałowcami ?
Kto ma korzystać oraz mieszkać w gigantycznym zamku
?
Sprawa budzi bardzo poważne kontrowersje i z racji
tej musi zainteresować przede wszystkim polskie
organy ścigania.
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Kampania edukacyjna: STOP w

Polsce dla Monsanto: Roundup
i GMO
Rolniku,
ogrodniku,
hodowco, przedsiębiorco !

Nie kupuj i nie używaj trucizny
NA SWOJEJ ZIEMI.
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Spotkania Narodowe: Sprawa
polskiej
wody
jest
najważniejsza, potem polskich
nasion. Roundup i GMO –

zabójcze produkty Monsanto

Rolnicy !
Odbudowa rolnictwa polskiego to dziś konieczność, za
tym idzie przywrócenie znaczenia wsi, która od
wieków żywi miasto i żywić powinna, a nie obce
korporacje sprzedające swoje produkty w obcych
marketach.
Rolnik każdy powinien produkować zdrową żywność, ze
zdrowych nasion polskich, w oparciu o naturalne
nawozy: gnojowicę, obornik, kompost, łubin etc.
Dziś jednak rolnicy zawierzyli ludziom z korporacji
Monsanto i kupują Roundup – do zwalczania
uciążliwych chwastów i produkty GMO, aby zwiększyć
plony, tym samym zyski.
Niestety, Rolnicy w większości nie zdają sobie
sprawy, że niszczą swoją ziemię, niszczą swoje
zdrowie i innych ludzi. Dużo Rolników świadomie – za
dopłatami unijnymi i innymi korzyściami – degraduje
swoją ziemię i doprowadza do chorób własne rodzinny
i innych ludzi.
Ziemia zdegradowana Roundup i GMO jest zatruta.
Produkty na niej rosnące, a następnie sprzedane i
spożyte przez ludzi – przyczyniają się do wielu
chorób.
Głównym składnikiem zabójczym dla wszelkiego życia
jest substancja czynna o nazwie: glifosat.
Roundup nie ulega biodegradacji w ziemi. To oznacza,
że zostanie zawsze wchłonięty przez wszelkie uprawy.

Jak oczyścić tak zatrutą ziemię, aby produkować
zdrową żywność ?
Temat ten będzie zaprzątał uwagę przez wiele lat –
wielu Rolników.
Dziś przed nami stoi temat wody w pierwszej
kolejności, potem ochrony polskich nasion –
niemodyfikowanych genetycznie i kolejno tematy:
Roundup i GMO – w ramach Spotkań Narodowych w całej
Polsce.
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Spotkania Narodowe: Alarm ! –
Sprawa prawa do wody Polaków,
a nowe PRAWO WODNE i „Wody
Polskie” ! – Spotkania w
Polsce od sierpnia 2018

Rolniku, hodowco,
przedsiębiorco !

ogrodniku,

W roku 2018 w Polsce weszło w życie nowe PRAWO
WODNE, a do zarządzania nimi powołano „Wody Polskie”
podmiot państwowy.
Nowe PRAWO WODNE, nie ma nic wspólnego z tzw.
gospodarką wodną i jej planowaniem, ale wykończy ono
faktyczne stopniowo wszystkich: rolników, hodowców,
ogrodników i przedsiębiorców.
Nowe PRAWO WODNE oznacza, że wszystkie wymienione
grupy zawodowe – branżowe, mogą używać wody w
określonych limitach. Powyżej pobór jest nielegalny.
Nowe PRAWO WODNE to koniec poboru wody ze studni:
wierconych i kopanych, a także koniec poboru wody
ze: stawów, oczek wodnych, glinianek, rzek etc.
Wszystkie studnie stare i nowe muszą być
zarejestrowane przez „Wody Polskie”, w innym razie
będą nielegalne.
Za wodę będzie można trafić na 30 dni do więzienia.
Nowe PRAWO WODNE jest bezprawiem, które zniszczy to
wszystko w Polsce, co jeszcze nie zostało podstępnie
zniszczone i rozgrabione.
Z racji tej bezzwłocznie na terenie całej Polski
muszą się odbywać „Spotkania Narodowe” w temacie
wody – dla wszystkich wymienionych, którzy bez wody
niczego nie wyprodukują i nie wyhodują.

Zabranie Polakom prawa do wody spowoduje sytuację,
że wszystko stanie się bardzo drogie i nieopłacalne.
Działanie takie w efekcie doprowadzi do wielu
bankructw i zniszczenia jeszcze funkcjonującego:
rolnictwa,
hodowli,
ogrodnictwa
i
przedsiębiorczości.
W tym stanie rzeczy, mając na uwadze Polską Rację
Stanu, a zatem interes nas wszystkich Polaków w
naszej Polsce – z nastaniem sierpnia 2018 roku
planuję SOBOTNIE spotkania z grupami zawodowymi:
rolników, hodowców, ogrodników i przedsiębiorców –
na terenie całego kraju.
Zainteresowanych lokalnie wszystkich ludzi proszę o
osobisty kontakt ze mną w celu uzgodnienia mojego
przyjazdu w określonym terminie.
Wszędzie przyjadę mając wasze zaproszenie i wsparcie
finansowe mojej misji dla Polski i Polaków.
Kontakt pierwszy:
1.
Przez
moją
pocztę
email:
piotrmoskwa.news@prokonto.pl
2.
Przez
pocztę
Infoekspres.pl,
email:
infoekspres.pmn@prokonto.pl
3. Przez telefon redakcji Infoekspres.pl nr +48 730
345 630 (sieć Play), w godzinach: 8-10, od pon. –
pt. oraz przez całą dobę można przesłać informację
SMS z hasłem: „ws. wody”
Uwaga !
Pisząc list elektroniczny, proszę podać swoje dane i
numer telefonu, abym mógł – następnie oddzwonić.

Piotr Moskwa
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Woda – Energia życia na
ziemi, która posiada pamięć !
Dokument, pl (wideo)
Woda – Energia życia z
pamięcią. Wszyscy ludzie na
ziemi muszą sobie zdawać
sprawę z tego, że woda żyje
i
posiada
pamięć.
Zanieczyszczanie wody z
powodu
działalności
człowieka przyczynia się do
wielu chorób. W obecnym
czasie ludzie, których
trudno jest nazywać ludźmi
– za wszelką cenę chcą mieć
kontrolę nad wodą, podobnie jak nad innymi
naturalnymi bogactwami całej Ziemi. W swojej
opętańczej antyludzkiej ideologii mają dążenia do
celowego zanieczyszczania wody, podobnie jak
zanieczyszczają niebo – smugami chemicznym
Chemtrails, po to, aby zmienić kwasowość –
zasadowość ziemi (pH) i uzależnić całą ludzkość, od
GMO, koncernów farmaceutycznych itp. korporacji
śmierci z „Cywilizacji Śmierci”, aby ludzie jedli i
leczyli się według ich chorych zasad. Wrogowie
ludzkości mają na celu stopniową Depopulację, czyli
stopniowe wymordowanie 6,5 miliarda ludzi, aby mieć
na własność Ziemię, a z pozostawionych ludzi –

niewolników. Zarówno systematyczne trucie wody
poprzez jej celowe zatruwanie przeróżnymi związkami
chemicznymi zrzucanymi z nieoznakowanych samolotów:
wojskowych i cywilnych, czy też dodawanie trucizn,
chociażby fluoru do wodociągów miejskich – powoduje
szereg masowo wywoływanych chorób. Rozpylanie z
powietrza aerozoli jest przyczyną wielu chorób i
zatruć wody, w tym śmiertelnych zejść ludzi, z
powodu chorób: Parkinsona, Alzheimera, Stwardnienia
Rozsianego, nieżytu dróg oddechowych i szeregu
innych przewlekłych chorób. Rozrzucane związki
chemiczne (m. in. metale) z samolotów trują wodę na
całej Ziemi, zarówno rzeki, strumienie, jeziora,
morza i oceany. Z wodą do ludzkiego organizmu
przedostają się toksyczne związki rozpylane nad
naszymi głowami, które nie występują naturalnie w
otaczającej nas przyrodzie.
Całość informacji przeczytasz na kanale Panorama 24
YouTube
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Czy sprawa suszy w Polsce
jest rzeczą naturalną, czy
zaplanowanym działaniem ?

W Polsce trwa podstępna wojna o
wodę. Prawo do wody odbiera się
ludziom w różny sposób.
Znane formy to: działania
militarne, działania przez
wprowadzanie
przepisów,
działania przy pomocy broni
niewidocznej.

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

Adam Ruciński
Zwiastun Tematu
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Rolniku, hodowco, ogrodniku,
przedsiębiorco ! – Sprawdziły
się prorocze słowa Piotra
Moskwy
w
zakresie
prawa
Polaków do wody – w ramach
PRAWO WODNE !
„Wody Polskie” – obce państwo w
Polsce !

W roku 2018 weszło w życie nowe PRAWO WODNE, które
zabiera Polakom prawo do nieograniczonego
korzystania z wody z ujęć głębinowych.
Zabranie Polakom prawa do polskiej wody zabrało
możliwość wydobywania wody ze studni głębinowej:
wierconej, czy też wykopanej.
Tym samym każdy rolnik, hodowca, ogrodnikdziałkowiec, przedsiębiorca może z wody korzystać,

tylko w ramach limitów narzuconych przez Prawo
Wodne.
Co to oznacza dla rolnika, hodowcy, ogrodnika,
przedsiębiorcy ?
Co to oznacza dla wszystkich grup zawodowych, które
niczego nie wyprodukują bez wody ?
Ile kosztuje zgłoszone korzystanie z wody ponad
limit ?
Jak jest kara za pobranie wody ponad limit bez
zgłoszenia ?
Czy
korzystanie
z
wody
ze
studni
niezinwentaryzowanej przez „Wody Polskie” jest
nielegalne i czy można za to trafić do aresztu ?
Czy studnia, która stoi od wielu lat lub została
wybudowana samodzielnie jest legalna ?
Czy korzystanie z wody zebranej w: stawach,
gliniankach, oczkach wodnych jest legalne ?
Czy można wykopać studnię lub wywiercić, aby mieć
wodę ?
Z racji nowego prawa wodnego:
1. Powstaną dodatkowe koszty produkcji.
2. Wzrosną ceny produkcji.
3. Upadną następne gospodarstwa rolne i hodowlane,
upadnie ogrodnictwo i przedsiębiorczość.
Do tej pory nigdy nie było ograniczenia w
korzystaniu z wody pobieranej z podziemnych ujęć
wodnych w przypadkach opisanych.
Zmiana PRAWA WODNEGO jest NICZYM INNYM jak
wprowadzeniem kolejnego sposobu (narzędzia)
niszczenia Narodu Polskiego.
Pozbawienie Polaków wody jest pozbawieniem ich ziemi
!
Nie ma pożytku z ziemi, kiedy nie ma wody do jej
nawodnienia.
Przemysłowiec Hipolit Cegielski jasno określił kim

są ludzie, którzy niszczą państwowość ?
„Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i
handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce
cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten
zdradza swój naród.” – Hipolit Cegielski
W Polsce trwa bój podstępny o wodę Polaków, za
którym stoją cudzoziemcy.
Jeżeli dziś Polacy nie zaczną bezzwłocznie
protestować przeciwko takiemu prawu, które zabiera
im wodę, to w następnym czasie będą musieli zbrojnie
walczyć o wodę.
Czy mówiąc o prawie Polaków do wody – Piotr Moskwa
przepowiedział taki scenariusz?
Przeczytaj artykuł pt. Piotr Moskwa: Sprawa ochrony
wody i obrony koniecznej – Z części przemówienia do
polskich patriotów na „Spotkaniu Narodowym”, dnia 6
stycznia 2014 roku, Poznań

Dominika Starosta
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Czekista
(wideo)

–

Dokument,

pl

Film z 1992 roku. Ukazuje
zbrodnie czekistów w Rosji.
Jest analogią zbrodni na
polskich
oficerach
w
Katyniu, wykonanej przez
NKWD. Czeka – tajna policja, z języka rosyjskiego:
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР, ЧК, ВЧК.
Celem Czeka była likwidacja wszystkich wrogów
komunistycznego ustroju. Działała od roku 1917–1922.
Następnie zadania Czeka po jej rozwiązaniu przejęła
NKWD RFSRR.
Kanał Infoekspres 24 działa dzięki wsparciu
finansowemu wszystkich ludzi zainteresowanych
rzetelnym niezależnym dziennikarstwem i niezależnymi
mediami. O możliwościach wsparcia można przeczytać w
wydawnictwie i serwisie http://www.Infoekspres.pl/ w
zakładce Wsparcie http://www.infoekspres.pl/wsparcie

Piotr Moskwa: Służba dla
Polskiej
Racji
Stanu
to
szczególna misja, która musi
trwać
dla
bezpieczeństwa
Polski i Polaków

„Mając nas uwadze Polską
Rację Stanu, mówię Wam
Polacy, że do misji mojej
należy: przekazywać prawdę,
dekonspirować
wrogów,
ujawniać
prawdziwą
historię, a wszystko po to,
aby Polska była potęgą na
wieki, jak przed wieloma
wiekami. Słuchajcie dziś i nie lekceważcie mojej
pracy, abyśmy jutro, kiedy stracimy wszystko – nie
musieli walczyć zbrojnie o Polskę dla Polaków.” –
Piotr Moskwa, Infoekspres, marzec 1998
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O
nas,
czyli:
Rzecz
o
Infoekspres Przedsiębiorstwo
Medialne
w
budowie
–
Niezależne dziennikarstwo i
media

„Mając nas uwadze Polską Rację Stanu, mówię Wam
Polacy, że do misji mojej należy: przekazywać
prawdę, dekonspirować wrogów, ujawniać prawdziwą
historię, a wszystko po to, aby Polska była potęgą
na wieki, jak przed wieloma wiekami. Słuchajcie dziś
i nie lekceważcie mojej pracy, abyśmy jutro, kiedy
stracimy wszystko – nie musieli walczyć zbrojnie o
Polskę dla Polaków.” – Piotr Moskwa, Infoekspres,
marzec 1998
Szanowni Państwo !
Ponad 10 lat wydawnictwo i serwis działa w Polsce.
Dokładnie 5 stycznia 2018 roku minęło 20 lat, z
których 10 wydawnictwo i serwis działał poza Polską.
Realia wolności w Polsce są takie, że w Polsce
takich mediów nie można było zrobić, aby na trwałe
zaistniały.
Infoekspres jest projektem o zasięgu światowym,
przede wszystkim skierowanym dla Polski i Polaków, w
Polsce i dla całej Polonii. Serwis publikuje
materiały o tematyce: historycznej, gospodarczej,
prawnej, informacyjnej, edukacyjnej, reklamowej,
ogłoszeniowej i innej.
Głównym celem serwisu jest niezależne działanie na
rzecz Polskiej Racji Stanu. Do zadań naszych należy:
edukowanie i informowanie, o tym, czego inni
odmawiają z wielu różnych powodów, uzależnieńukładów, korupcji i innych. Zajmujemy się
promowaniem nowych technologii, ciekawych zagadnień

z wielu dziedzin gospodarki etc.
Infoekspres
to
projekt
niepowtarzalny.
Niepowtarzalność stanowi pełną niezależność. To
oznacza, że: piszemy, mówimy i pokazujemy wszystko
to, co musi ujrzeć światło dzienne.
Infoekspres publikuje przede wszystkim własne
tematy, często też prezentuje inne w formie:
prezentacji, opinii, reklamy itd.
Wydawnictwo i serwis nie promuje polityki i
polityków, jednak poddaje ich ocenie i często ostrej
krytyce, odsłaniając prawdziwe kulisy ich działania
i prawdziwą tożsamość, tych ludzi, którzy podają się
za Polaków.
Infoekspres ma za zadanie pisać na tematy potrzebne
i tzw. z pierwszej ręki, w oparciu o dokumenty i
faktyczne wydarzenia, także zebrane informacje przy
pomocy Dziennikarzy Obywatelskich i Dziennikarzy
Śledczych, informacje pochodzące często z
chronionych źródeł od tzw. informatorów.
Infoekspres – w ramach szerokiego partnerstwa
wolnych i niezależnych nośników informacji stworzył
Światowe Centrum Prasowe AP Info-24h (Agencja
Prasowa), na wzór: PAP, Havasa, Reutera, Wolffa etc.
dla
Mediów
NGI,
czyli
Niezależnej
Grupy
Informacyjnej – Polskich Mediów Niezależnych.
W tematyce Infoekspres dominują tematy dotyczące
Polski i Polaków. Infoekspres ma za zadanie
przedstawiać realną politykę finansową państwa
polskiego,
strategię
rozwoju
i
odbudowy
gospodarczej.
10 lat w Polsce, 20 na całym świecie
Pomimo wieloletnich zawirowań związanych z zajadłym

cenzurowaniem i zwalczaniem Infoekspres – Polskich
Mediów Niezależnych i innych stworzonych wydawnictw
i serwisów, a też udokumentowanym prześladowaniem
jego twórcy Piotra Moskwy i jego całej rodziny –
cały czas działamy.
Obecnie stoimy przed wieloma nowymi wyzwaniami.
Rok 2018 to wielki przełom w naszej misji, to 10 lat
w domenie polskiej (pl), czyli pod polskim adresem
internetowym.
Rok 2018 to 20 lat światowego działania wydawnictwa
i serwisu Infoekspres, bowiem został on założony 5
stycznia 1998 roku.
Przygotowani jesteśmy do szeregu różnych zadań:
małych, dużych i wielkich. Pragniemy być wszędzie,
gdzie potrzeba rzetelnych dziennikarzy i rzetelnych
mediów.
Dziś przekształcamy się w Przedsiębiorstwo Medialne
Infoekspres – Polskie Media Niezależne, aby móc
zarabiać i tworzyć firmę dochodową, po 17 latach
działania NON PROFIT i czasie reorganizacji.
W planie mamy realizację wielu zadań typu:
interwencje, śledztwa, wywiady, reportaże, filmy
dokumentalne i fabularne – wszystko „na żywo”, a też
w studio, lokalach i w terenie.
Do tych zadań po 8 latach starań mamy już
profesjonalną kamerę, która została zakupiona za
pieniądze od polskich górali, którzy wracają do
Polski z Obczyzny.
Do kompleksowej pracy z kamerą brakuje nam jeszcze
mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych z którymi
możemy przeprowadzić: sondaże wywiady, interwencje
etc. – praktycznie wszędzie na ulicy i w lokalach.
Do wykonywania zadań potrzebujemy jeszcze 1 aparat
cyfrowy i 1 aparat – lustrzankę.
Praktycznie jesteśmy już blisko otwarcia projektu
pn. RiTVI – Radio i Telewizja Internetowa.

Mamy już możliwość nadawania w czasie rzeczywistym,
brakuje nam jednak sprzętu.
IV Władza oznacza olbrzymią odpowiedzialność za los
Polski i Polaków, tym samym za przyszłość kolejnych
pokoleń.
Wszystkie bezsporne tematy, jakie wyżej wymieniono
inspirują nas do tworzenia wszelkich treści i ich
wartości w tym serwisie. Liczymy na to, że znajdą
Państwo wiele tematów dla siebie, swoich znajomych,
dla swoich firm i będą Państwo nas sukcesywnie
odwiedzali.
Istotnym zamierzeniem twórcy tego medium jest
działać z pożytkiem dla Polski i Polaków.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z serwisu.

Z poważaniem – Marta Walczak
dyrektor d/s dystrybucji reklamy
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Powrót na stronę – główną
Powrót do góry – naciśnij żółtą strzałkę >>>>>>>

Infoekspres.pl: Do realizacji
zadań w ramach IV władzy mamy

tysiące
tematów,
do
wszystkiego jednak musimy
mieć środki finansowe
O nowych zadaniach i szerokiej
tematyce do publikacji w Polskich
Mediach Niezależnych – przeczytasz
już wkrótce… teraz przeczytaj
Zwiastun Tematu

Jeżeli inni piszą, mówią, realizują filmy i robią
tzw. dziennikarstwo i media nurtowe, w tym
polskojęzyczne – w szerokim zakresie, to znaczy, że
mają na ten cel odpowiednie środki finansowe.
Media nurtowe, czyli główne:
Ich finanse gwarantuje państwo w ramach odpowiednich
dotacji, tudzież fundacji lub abonamentu etc. Inne
środki finansowe, ponadto wypracowują samodzielnie z
produkcji materiałów wszelkiego typu np. z
uciążliwych reklam wszystkiego, a przede wszystkim
leków, które mają być zbawienne na wszystko. Potem z
reklamy telefonii komórkowej, aut, kosmetyków itd.
Bolączką niezależnego dziennikarstwa i niezależnych
mediów, które ujawniają prawdę jest pozyskiwanie
finansów.
Brak pieniędzy lub ograniczona ich ilość – nie
pozwala na tworzenie informacji bardzo ważnych,

które są potrzebne do rzetelnego i sprawiedliwego
funkcjonowania państwa.
Media takie nie mogą liczyć na żadne wsparcie
finansowe podobne, jakie mają media nurtowe i
pracujący w nich dziennikarze.
Media niezależne i dziennikarstwo muszą poszukiwać
nowych rozwiązań w zakresie zdobywania środków na
swoją misję.
Każdy, kto dziś jest zainteresowany tym, aby
niezależne dziennikarstwo i media mogły cały czas
tworzyć swoją misję, aby mogły działać już wkrótce
jako Przedsiębiorstwo Medialne – Polskie Media
Niezależne, aby mogły się rozwijać, w następstwie
dotrzeć wszędzie – może je wspierać finansowo.
Dziękujemy za wsparcie wszystkim, dzięki którym
możemy służyć Polskiej Racji Stanu, pomimo rzucanych
nam kłód pod nogi.
Tylko od ludzi dobrej woli zależy, czy Polska w
końcu będzie Polską dla Polaków, czy będzie POLIN –
tajnie tworzoną Judeopolonią ?
Metody przekazywania finansów opisane są w zakładce
Wsparcie
Więcej informacji już wkrótce…
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