wIzraelu24.pl,
wRealu24.pl
?
–
dekonspiracja ! (film)

czy
Trwa

Piotr Moskwa: „Pan
Tuba PIS” – Marcin Rola, w roli „dziennikarza” !
Zastanawiam się już długi czas, co jeszcze Żydzi
wymyślą, aby ogłupić Polaków ?
Od długiego czasu przyglądam się „fenomenalnemu
rozbłyskowi” serwisu wRealu24.pl – nazywanego
telewizją i niezależnymi mediami. Serwis wRealu24.pl
powstał praktycznie momentalnie z „datków”, przy
udziale „finansowych darczyńców”, przy udziale
panów: Marcina Roli i Kamila Całka – „dobrego
policjanta”, który „odszedł ze złej Policji” z
nagłośnieniem. Całą sytuację przedstawił i
relacjonował przestępca Zbigniew Stonoga protegowany
Piotra Tymochowicza skazanego na 3 lata więzienia
odsiadki – za rozpowszechnianie dziecięcej
pornografii, który różne postacie wykreował – do
działalności polityczno-publicznej i innej, a
właściwie wyłącznie po to, aby ogłupiali Polaków –
na sposób żydowski…
Przeczytaj cały artykuł pt. Czy wRealu24.pl – to są
media Żydów ? Z pewnością, to nie są media dla
Polaków ! – Samozwańcy, pseudo księża, służby
specjalne, „dobra zmiana” – PIS i Żydzi
http://www.infoekspres.pl/2018/12/11/czy-wrealu24-pl
-to-sa-media-zydow-z-pewnoscia-to-nie-sa-media-dlapolakow-samozwancy-pseudo-ksieza-sluzby-specjalne-

dobra-zmiana-pis-i-zydzi/
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Polska, 12 grudzień 2018 rok, godz 23:49

Nocna
Zmiana
to
kolejne
oszustwo Żydów – Obalenie
rządu Jana Olszewskiego przez
Prezydenta Lecha Wałęsę to
ustawka !
Jak
wykazało
śledztwo
dziennikarskie prowadzone
przez Dziennikarskie Biuro
Śledcze – Nocna Zmiana, w
nocy z 4 na 5 czerwca 1992
roku jest tzw. ustawką,
czyli
ustalonym
z
premedytacją działaniem antypolskim.
Wg Nocnej Zmiany Lech Wałęsa miał zapobiec lustracji
i ujawnieniu agentów – dymisjonując rząd Jana
Olszewskiego, w ramach sejmowego votum nieufności.
Polakom wmówiono, że Lech Wałęsa dokonał zamachu na
demokrację !
Otóż okazuje się, że wszystko jest fikcją
wyreżyserowaną przez wrogów Polski i Polaków.
Nocną Zmianę zatem można porównać do: Zamachu
Majowego w 1926 roku, Okrągłego Stołu i Magdalenki,

Stanu Wojennego oraz innych
przeciwko Polsce i Polakom.

żydowskich

akcji

Jak naprawdę było z tą Nocną Zmianą ?
O tym wszystkim, już wkrótce…

Dziennikarskie Biuro Śledcze
Wydz. Przestępstw Przeciwko Narodowi Polskiemu
www.dbs.infoekspres.pl 2004-2018
Polska, 11 grudzień 2018 rok, godz. 15:12

Czy wRealu24.pl – to są media
Żydów ? Z pewnością, to nie
są media dla Polaków ! –
Samozwańcy, pseudo księża,
służby
specjalne,
„dobra
zmiana” – PIS i Żydzi

Piotr Moskwa: „Pan
Tuba PIS” – Marcin Rola, w roli
„dziennikarza” !
Zastanawiam się już długi czas, co jeszcze Żydzi
wymyślą, aby ogłupić Polaków ?

Od długiego czasu przyglądam się „fenomenalnemu
rozbłyskowi” serwisu wRealu24.pl – nazywanego
telewizją i niezależnymi mediami. Serwis wRealu24.pl
powstał praktycznie momentalnie z „datków”, przy
udziale „finansowych darczyńców”, przy udziale
panów: Marcina Roli i Kamila Całka – „dobrego
policjanta”, który „odszedł ze złej Policji” z
nagłośnieniem. Całą sytuację przedstawił i
relacjonował przestępca Zbigniew Stonoga protegowany
Piotra Tymochowicza skazanego na 3 lata więzienia
odsiadki – za rozpowszechnianie dziecięcej
pornografii, który różne postacie wykreował – do
działalności polityczno-publicznej i innej, a
właściwie wyłącznie po to, aby ogłupiali Polaków –
na sposób żydowski. Przykłady:
1. Piotr Tymochowicz był doradcą Krzaklewskiego z
AWS.
2. Udzielał poparcia Januszowi Palikotowi.
3. Miał związki z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.
4. Wartość jego pracy w kreowaniu wizerunku, można
jedynie zobaczyć w przypadku Andrzeja Leppera.
Od lat zastanawiają mnie różnego rodzaje inicjatywy
wykreowane z „datków”, czyli wpłat pieniędzy od
nieznanych ludzi, służb i wszelkich układów, przy
pomocy szemranych fundacji.
W przypadku serwisu wRealu24.pl – nazywanego
telewizją i niezależnymi mediami, to staje się
rzeczą oczywistą, że tu nic nie mogło powstać z
datków od Prawdziwych Polaków.
Rzecz jasna potrzeba wszystko jakoś „rozkręcić”
(czytaj: zacząć, zorganizować), ale takich rzeczy
jak media – nie da się uruchomić z datków, bo ludzie
niechętnie datki dają, a jak dają to małe kwoty.
Wiem o tym z autopsji.
Dla przykładu proste zestawienie:

1. Kamery profesjonalne kosztują w granicach
kilkunastu tysięcy złotych, do kilkudziesięciu.
Kamery do realizacji materiału potrzebne są w studio
i w terenie.
2. Obróbka materiałów i wprowadzanie ich na kanały
YouTube, a też inne w dużej ilości – dziennej,
kosztują niemałe pieniądze.
3. Studio to lokal, który potrzeba utrzymać i włożyć
niemałe pieniądze, aby media wRealu24.pl – działały.
4. Reklam nikt nie daje nikomu za darmo, a w
przypadku mediów wRealu24.pl jest ich bez liku.
5. Koszty wszelkie wyjazdów dla realizacji
materiałów na terenie Polski, w tym: diety –
wyżywienie, noclegi, paliwo, bilety etc.
6. Koszty utrzymania domen i serwerów dla stron www,
telefonów i internetu.
7. Sztab ludzi, których potrzeba wynagradzać za
pracę.
8. Wszelkie inne koszty niewymienione.
Czyje to w takim razie są niezależne media, które
powstały z „datków” ?!
Fakt, teraz można wpłacać pieniądze tej instytucji
na konto, o czym informuje Marcin Rola – nachalnie,
bez przerwy machając rękoma.
Mam bardzo złe skojarzenia kiedy widzę masońskoiluminackie ruchy i gesty w mediach wRealu24.pl u
Marcina Roli, podobnie jak w: Telewizji Polskiej –
TVP, TVN i Polsacie, w wydaniu wszelkiej maści
celebrytów i pożal się Boże artystów, którzy się
sprzedali, aby robić kariery.
Komu zatem służą te „niezależne media” i kto stoi za
Marcinem Rolą i Kamilem Całkiem ?
Jakich ludzi i interesy promuje Marcin Rola i Kamil
Całek – wRealu24.pl, który już ludzie nazywają:
wIzrealu24, a nawet wIzraelu24 ?

Dla przykładu proste zestawienie:
1. Zobaczymy wRealu24.pl: Zbigniewa Jana Potockiego
samozwańczego hrabiego i prezydenta, inaczej mówiąc
oszusta, który Żydami się otacza i bajki opowiada.
2. Zobaczymy wRealu24.pl: Zbigniewa Kękusia –
wykreowanego przez Marka Podleckiego kapusia z SB o
pseudonimie „Janusz”, na stronie monitor-polski.pl,
na kanale filmowym YouTube, o tej samej nazwie i
innych. Doktor Kękuś, na punkcie tytułu doktor ma
obsesję. Zbigniew Kękuś cierpi na manię wyższości.
Były żydowski bankier opowiada, że Żydzi Morawieccy
to ludzie służb, a jeden – obecnie premier, to
BANKSTER.
W jednym ze swoich artykułów pisze tak o Mateuszu
Morawieckim: „Pan wicepremier to bankster i lis
bardziej przebiegły niż panowie Balcerowicz,
Lewandowski i Petru do kupy wzięci. On nawet nie
sprzedaje za czapkę gruszek naszej gospodarki. On
rozdaje za frico, albo ja jestem kompletnym
debilem.” Zapomniał Kękuś o tym, że też jest
BANKSTEREM i pracował w banku razem z Morawieckim.
Na swoim kanale filmowym YouTube „PPP” napisał:
Mateusz Morawiecki był przez cztery lata – listopad
2002 do październik 2006 – moim bezpośrednim
przełożonym w Banku Zachodnim WBK S.A. Wie, co sobą
prezentuję. Bardzo wysoko mnie oceniał.”
Zobacz teraz: Zbigniew Kękuś zarabiał w banku 35
tysięcy złotych. Źródło: Zbigniew Kękuś z Krakowa –
Niezwykły
żydowski
bankier
!
http://www.infoekspres.pl/2018/07/29/zbigniew-kekusz-krakowa-niezwykly-zydowski-bankier/
3. Zobaczymy wRealu24.pl: Mariana Kowalskiego, który
sprzedał się dla pieniędzy do serwisu Idź Pod Prąd,
gdzie pluł na Polskę i Polaków – wulgarnymi słowami,
przez 2 lata – razem z „pastorem” Pawłem Chojeckim.
Ponoć zarobił 500 tysięcy i… pożegnał się w niezbyt
eleganckim stylu, obarczając Pawła Chojeckiego – za

porażkę polityczną.
4. Zobaczymy wRealu24.pl: Ex księdza Jacka Międlara
– prowokatora, pełnego nienawiści i zajadłości,
który wywołuje burdy publiczne, bluzga niczym żul w
filmie: Policjantki i policjanci, aprobuje na
organizowanych wydarzeniach publicznych wulgarne
przyśpiewki, w tym np. przeciwko Polskiej Policji –
wykonywane przez rzekomych narodowców, anarchistów i
kiboli. Jacek Międlar jest naśladowcą Adolfa
Hitlera. Wysławia się podobnie, nadto napisał wersję
polską – Mein Kampf, czyli „Moja walka o prawdę“ co
brzmi po niemiecku: Mein Kampf für die Wahrheit.
W ramach realizacji materiału pt. Międlar u Roli o
patologiach w Kościele, filmie „KLER”, narodowcach,
ruskiej agenturze i PISie ! – Jacek Międlar pokazuje
serię znaków-gestów rękami, znane z kręgu masonów i
iluminatów, czyli satanistów. Na zdjęciu Jacek
Międlar pokazuje znak Szatana: 666.
Międlar podaje się za bardzo wierzącego w Boga
Polaka, patriotę i narodowca. Z jego zachowań wynika
jednak, że chce, aby polskich narodowców i patriotów
nazywano i kojarzono z faszystami, anarchistami,
kibolami i zwykłymi przestępcami. Do osób z nim
powiązanych należy zaliczyć pseudopolskiego patriotę
– Piotra Rybaka, który 17 lat mieszkał w Grecji.
Rybak ma związki ze: Stonogą, Kukizem, Kękusiem i
Podleckim, oszustem Potockim i innymi antypolakami,
którzy mają za zadanie ogłupiać Polaków, aby się nie
zjednoczyli w siłę zdolną zabrać władzę Żydom w
Polsce. Piotr Rybak jest też w dobrej komitywie z
SYSTEMEM, z którym rzekomo walczy. Oszust zwykły i
prowokator lubi towarzystwo: Andrzeja Dery, Beaty
Kępy i Zbigniewa Ziobro oraz innych polityków z
SYSTEMU, który buduje mu tożsamość polskiego
patrioty-narodowca.
5. Zobaczymy wRealu24.pl: Ozjasza Goldberga –
znanego w Polsce jako Janusz Korwin-Mikke,

uczestnika Żydów Marcowych 68′, mówiącego przez lata
o „bandzie czworga” w Sejmie i bandzie unijnej w
Brukseli. Kiedy na europosła startował w Wyborach, o
tych faktach zapomniał.
6. Zobaczymy wRealu24.pl: Michalkiewicza – wielkiego
piewcą Żyda Janusza Korwina-Mikke, założyciela wielu
wspólnych partii, w tym Unii Polityki Realnej
(słynne hasło tej partii: „Świnie się zmieniły, ale
Unia Polityki Realnej zlikwiduje koryto !”),
publicystę, prześmiewcę, publiczną tubę narracji
żydowskiej, który twierdzi, że cyt. „Cała ta Wielka
Lechia to ubeckie rzygowiny” – w filmie antypolskim.
Film antypolski nakręcił Rafał Mossakowski z
organizacji „Centrum Edukacyjne Powiśle”, człowiek z
„Sumienia Narodu” – znanego kanału YouTube, który
promował przebierańca-aktora Wojciecha Olszańskiego
vel Aleksandra Jabłonowskiego. Dwie następujące po
sobie litery „ss” w nazwisku: Mossakowski – już
stawiają zapytanie o pochodzenie tego pana ?
7. Zobaczymy wRealu24.pl: pułkownika Piotra
Wrońskiego, funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa –
SB, potem UOP, człowieka służb, jak wieść niesie –
jeszcze czynnego, ponadto człowieka „dobrej zmiany”,
czyli PIS.
Po tym zestawieniu powyższych faktów, zarazem
prostych i jasnych informacji, nie mam najmniejszej
wątpliwości, że „niezależne media” wRealu24.pl – nie
mają nic wspólnego z Polską i Polakami, tym samym
nie reprezentują Polskiej Racji Stanu.
Moim zdaniem, to media wRealu24.pl są typowo
żydowskie.
Kim są zatem z pochodzenia Marcin Rola i Kamil Całek
?
Przypadków podobnych „niezależnych mediów” rzekomo
polskich w Polsce jest wiele, lecz o tym… kolejnym

razem napiszę.
Do napisania artykułu wykorzystane zostały materiały
z Dziennikarskiego Biura Śledczego, wydz. ds.
wywiadu
Artykuł zawiera łącznie 20 zdjęć osób w nim
wymienionych i blisko powiązanych.
W bardzo ważnym interesie narodowym.

Piotr Moskwa
Krytycznie: Na każdy temat
www.Infoekspres.pl
Polska, 10 grudzień 2018 roku, godz. 15:26
Galeria fotograficzna: 17 zdjęć plus 3

Siła i potęga Polaków odrodzi
się
w
Zjednoczonej
Organizacji Narodowej !
„Nie można się układać z
wrogami państwa, ludzi i
Boga. Nie można się układać
ze zbrodniarzami i przestępcami, terrorystami i
współczesnymi rabusiami całego Świata.” – Piotr
Moskwa
#PiotrMoskwaNews
#TrybunPolski
#PolskieMediaNiezależne #ZON2019

Zjednoczona Organizacja Narodowa

Program
startowy
Zjednoczonej
Organizacji Narodowej
1
rok
pracy
ma
Zjednoczona
Organizacja Narodowa, aby Prawdziwi
Polacy weszli do Sejmu w Wyborach
Parlamentarnych 2019
Polskie Media Niezależne – Patronat
medialny Zjednoczonej Organizacji
Narodowej – #ZON2019
Informacja: www.zon-2019.pl
Odzyskajmy Polskę, kiedy nie jest za późno !

Stańmy na straży Polskiej Racji Stanu !
Tylko zjednoczenie Polaków może skutecznie zmienić
Polskę i uwolnić ją spod jarzma wszelkiego.
Jesteś Prawdziwy Polakiem Patriotą ?
Chcesz tworzyć prawdziwą Wolną Polskę bez zdrajców,
morderców, rabusiów i przebierańców – sojuszników
okupantów ?
Nie czekaj !
Mamy mało czasu.
Polska ginie – na pewno już to widzisz ?!
Zjednoczona Organizacja Narodowa w budowie.
Szykujemy się do wejścia Prawdziwych Polaków do
Sejmu w nadchodzących Wyborach Parlamentarnych 2019.
Dołącz do nas !
Czytaj więcej na Twitterze Wybory Parlamentarne 2019
https://twitter.com/WybDoSejmu2019, ZON dla Polski i
Polaków https://twitter.com/PolskaZON

Z uwagi na cybernetyczny atak
mamy opóźnienie w temacie:
Dekonspiracja
mediów
wRealu24.pl

Komunikat

W wyniku problemów technicznych z racji zleconych
ataków cybernetycznych na Polskie Media Niezależne –
zapowiadana część dalsza dekonspiracji mediów
wRealu24.pl i prowadzących: Marcina Roli i Kamila
Całka, przesunęła się w czasie.
Prosimy o cierpliwość. Wkrótce materiał się ukaże w
wielu serwisach internetowych.
Za niezawinione opóźnienie przepraszamy wszystkich
naszych czytelników.
Zapraszamy na film zajadle cenzurowany przez YouTube
– wstęp do tematu dekonspiracji pt. Trwa
dekonspiracja mediów wRealu24.pl, Marcina Roli i
Kamila Całka – DBŚ Polska
Zobacz film i powiedz o tym innym ludziom.
Prosimy o rozpowszechnianie naszych informacji.
Publikacje filmowe i wiadomości są możliwe dzięki
wsparciu finansowemu naszych czytelników i widzów.
Jak nas można wspierać ? Zasady wsparcia zostały
opisane w zakładce „Wsparcie”
Bardzo dziękujemy za pomoc.
Dekonspiracja
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Polska, 11 grudzień 2018 rok, godz. 06:15

Dziś jeszcze: Zapowiadana
dekonspiracja
mediów
wRealu24.pl – prowadzonych
przez Marcina Rolę i Kamila
Całka !
Zgodnie z zapowiedzią lada
moment
ukaże
się
zapowiadana dekonspiracja
mediów
wRealu24.pl
–
prowadzonych przez Marcina
Rolę i Kamila Całka.

Dokonspiracja
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Polska, 10 grudzień 2018 rok, godz. 12:48

Wigilia

na

Syberii

–

Śpiewają: Jacek Kaczmarski,
Przemysław
Gintrowski
i
Zbigniew Łapiński (film)
Mając na uwadze pamięć o
wszystkich Sybirakach:
Studio Filmowe Polskie
Media
Niezależne
przedstawia utwór pt. Hymn
Sybiraków – Marsz Polaków
zesłanych na Syberię
Misja bez cenzury, tajemnic
i granic
Polska, 9 grudzień 2018 rok

Realizacja wszelkich materiałów odbywa się dzięki
wsparciu finansowemu Polaków.
Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy.
Bez Was Polacy, którzy nas wspieracie, nie byłoby
Polskich Mediów Niezależnych.
O metodach wsparcia Nas przeczytasz na stronie…
http://www.Infoekspres.pl/ w poziomej zakładce
“Wsparcie”, na początku serwisu, u samej góry.
Zobacz film i powiedz o tym innym ludziom.
Prosimy o rozpowszechnianie naszych informacji.
Publikacje filmowe i wiadomości są możliwe dzięki
wsparciu finansowemu naszych czytelników i widzów.
Jak nas można wspierać ? Zasady wsparcia zostały
opisane w zakładce „Wsparcie”
Bardzo dziękujemy za pomoc.
Kampania Edukacyjna

Polskie Media Niezależne 1998-2018
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie

Polacy, jednoczymy się, aby
Prawdziwi
Polacy
wygrali
wybory do Sejmu 2019 (film)
#ZON2019 – Zjednoczona
Organizacja
Narodowa
http://www.zon-2019.pl/
Trwa skrytobójcza wojna z
Narodem Polskim
W jakim złym czasie żyjemy,
tego raczej nikomu nie
potrzeba tłumaczyć ?
Nie należy jednak nad tym
ubolewać, co zafundowali nam zdrajcy i kolaboranci,
rabusie i wszelkie maści antypolscy szubrawcy, ale
przejść do radykalnych działań. Dziś w tym kierunku
płyną różne głosy, ku zjednoczeniu.
Stańmy na straży Polskiej Racji Stanu !
Tylko zjednoczenie Polaków może skutecznie zmienić
Polskę i uwolnić ją spod jarzma wszelkiego.
Jesteś Prawdziwy Polakiem Patriotą ?
Chcesz tworzyć prawdziwą Wolną Polskę bez zdrajców,
morderców, rabusiów i przebierańców – sojuszników
okupantów ?
Nie czekaj !
Mamy mało czasu.
Polska ginie – na pewno już to widzisz ?!

Zjednoczona Organizacja Narodowa w budowie.
Szykujemy się do wejścia Prawdziwych Polaków do
Sejmu w nadchodzących Wyborach Parlamentarnych 2019.
Dołącz do nas !
Czytaj więcej na Twitterze Wybory Parlamentarne 2019
https://twitter.com/WybDoSejmu2019, ZON dla Polski i
Polaków https://twitter.com/PolskaZON
Kampania Edukacyjna
Zjednoczona Organizacja Narodowa
Odzyskajmy Polskę, kiedy nie jest za późno !

Okupacja Polski militarna,
czy okupacja skrytobójcza, to
zawsze forma wojny z Polakami
–
Jak
okupację
Polski
zakończyć ? – #ZON2019
Media Polskie – Runiewicz,
6 grudzień rok 2018
Różne formy okupacji, to
zawsze jest okupacja !
Czym się różni w Polsce okupacja: niemiecka,
rosyjska lub inna – od żydowskiej ?
Czym się różni w Polsce okupacja: militarna (jawna)
– od cichej, czyli skrytobójczej ?
Polacy, nigdy nie pozwalali na okupację militarną
Polski !
Dlaczego Polacy pozwalają na okupację skrytobójczą

Polski ?
Dowody
Polski

na

okupację

niemilitarną – skrytobójczą

1. Władza nie służy Polakom, bowiem wykonuje
polecenia: USA, Izraela, Berlina, Brukseli i innych
mocodawców.
2. Zniszczono i zrabowano majątek narodowy.
3. Polacy podstępnie zostali zmuszeni do wyjazdu za
pracą i chlebem za granicę Polski.
4. Urzędy z nazwy są polskie, jednak nie służą
Polakom.
5. Wymiar Sprawiedliwości to układ kast prowadzony
przez Nadzwyczajną Kastę.
6.
Reforma
sądownictwa,
czyli
Wymiaru
Sprawiedliwości – jest fikcją !
7. Przeciwko Polakom wprowadzono: GMO, Szczepienia
Przymusowe, amerykańską Ustawę 447, na mocy której
Żydzi będą odzyskiwać „mienie pożydowskie”, Ustawę
1066, na mocy której władza może poprosić o
interwencję zbrojną przeciwko Polakom, Ustawę o
Wodzie, która zabiera wszelkie prawo korzystania z
wody na swojej ziemi, oraz szereg innych przepisów.
8. Rolnictwo zostało zniszczone w 50 procentach.
Nadal się je niszczy, wspierając chociażby Ukrainę,
państwo które formalnie nie istnieje.
9. Mienie ze zniszczonych PGRów w dużej części
uległo zniszczeniu lub sprzedano, właściwie nie
wiadomo komu ?
10. Górnictwo jest niszczone z premedytacją od wielu
lat, kiedy „Polska węglem stoi” i ma zasoby oceniane
na kilkaset lat wydobycia.
11. W Polsce mówi się o „globalnym ociepleniu” na
szczycie w Katowicach.
12. W Polsce pokazał się „smog”, choć w Niemczech
spala się najwięcej węgla w Europie. Niemcy to

gigantyczny kopciuch i o „smogu” tam nie słychać.
13. Polacy muszą płacić za: „globalne ocieplenie” i
„smog” – światowe oszustwa.
14. Na miejscu polskich kopalń rzekomo nierentownych
powstają kopalnie obce, które są rentowne, np.
niemieckie.
15. Polska jest samowystarczalna, bowiem ma mnóstwo
surowców naturalnych, dzięki którym ciepło i energia
elektryczna mogłaby zasilić wszystkie gospodarstwa
domowe i przemysł, a nadwyżka mogłaby być
sprzedawana, jednak Polska nie może wydobywać
własnych surowców z ziemi. Wmawia się Polakom, że
żadnych bogactw naturalnych w Polsce nie ma, dlatego
potrzeba je sprowadzać z zagranicy.
W Polsce zniszczono handel, usługi, produkcję, aby
na miejsce te wprowadzać obce podmioty gospodarcze –
gigantyczne kartele, nadto udające polskie.
W Polsce celowo zniszczono armię, aby wprowadzić
wojska obce dla obrony kraju, rzekomo przed Rosją.
Tymi przykładami operując – widać dokładnie, co w
Polsce się dzieje ?
Dowodów na okupację przedstawiłem wiele. W
zupełności to Polakom powinno wystarczyć.
Jak widać nie potrzeba było prowadzić działań
militarnych, aby Polskę zniszczyć i zrabować, nadto
podporządkować okupantowi.
Czy do tego doprowadzili Polacy ?
Czy Polską rządzą Polacy ?
Kto to zrobił i kim oni są już wiemy !
W końcu nich dotrze do Polaków, że trwa cicha wojna
z Narodem Polskim !
Od czasów Józefa Stalina trwa wojna Żydów z Polakami
na wielu poziomach, przy pomocy różnych narzędzi.
Dziś okupanci są wszędzie. Zajęli wszystkie urzędy,
media, kluczowe firmy, wojsko i policję.

Wcześniej mordowali Polaków będąc w NKWD, UB, KBW,
potem SB – pozorując walkę z bandytami, dziś mordują
nas ich dzieci i wnuki – na szereg innych sposobów,
udając Polaków.
Ich celem jest przejęcie Polski na własność i
zabranie nam wszystkiego, co posiadamy.
Oni przed niczym się nie cofną, bowiem ich strategią
są plany, które robią kilkaset lat naprzód.
Doskonale jest to opisane w „Protokołach Mędrców
Syjonu”, które w języku polskim można czytać, a
nawet ściągnąć sobie na komputer i rozsyłać Polakom.
Tu
znajduje
się
treść
http://www.zbawienie.com/pms.htm
„Protokoły Mędrców Syjonu” jest to tak naprawdę
scenariusz realizowany w rzeczywistości –
rozgrywający się na naszych oczach.
Podobnie jest z realizacją przez Żydów planu pn.
Judeopolonia, rzekomo mrzonki.
Plan stworzenia państwa żydowskiego kosztem Polski,
Żydzi rozpoczęli z Niemcami w roku 1914.
Informacja szczegółowa o budowie Judeopolonii
znajduje się w wersji filmowej na kanale YouTube pt.
Judeopolonia – żydowskie państwo w państwie polskim.
Andrzej
Leszek
Szcześniak
https://www.youtube.com/watch?v=qZrN91E7vDE&t=74s
Jeżeli, tego Polacy nie zrozumieją co wyżej
napisałem i do wiadomości dałem lub o tym nie będą
chcieli słyszeć i nadal nie będą wierzyć, że
okupacja Polski trwa, to przekonają się wtedy jak
zaczną do Polaków strzelać.
Na każdą okupację jest sposób. Wiedzieli o tym nasi
ojcowie i dziadowie. Z ich doświadczeń będziemy
musieli skorzystać w ostateczności.
Ten scenariusz ostateczny, to walka zbrojna z
okupantem.

Zjednoczenie Polaków,
zakończy okupację

to

siła

narodowa,

która

Rozwiązanie zbrojne Polacy brać pod uwagę muszą, bo
doskonale wiadomo z kim mamy do czynienia ?
Dziś jednak jeszcze możemy i musimy spróbować
politycznej walki oficjalnej o odzyskanie władzy,
przez Polaków w Polsce.
W tym celu musimy się zjednoczyć w ramach
Zjednoczonej Organizacji Narodowej i… iść do Wyborów
Parlamentarnych w roku 2019-tym.
Jeżeli Polacy wykażą się zrozumieniem i będą się
jednoczyć w imię Polskiej Racji Stanu, to wówczas do
Sejmu wejdą Prawdziwi Polacy z całej Polski.
W ten sposób odzyskamy Polskę i przekażemy ją naszym
dzieciom i wnukom, nakazując im przy tym pilne jej
strzeżenie na wieki.
Przystąp do Zjednoczonej Organizacji Narodowej !
Skontaktuj się z nami.
Wejdź na naszą stronę www.zon-2019.pl

Polska mój
Polaków !

kraj,

ojczyzna

Polaku, marzysz o Polsce
bez
korupcji,
Polsce
przyjaznej Polakom, Polsce
z
uczciwym
Wymiarem
Sprawiedliwości
–
bez
#NadzwyczajnaKasta, Polsce
z silną armią i policją,
Polsce z silną gospodarką ?
Taką Tobie – damy !
Wejdź
na
stronę
#ZON2019
http://www.zon-2019.pl/

i

czytaj…

Jaką Polskę chcę mieć i
kolejnym pokoleniom pragnę
zostawić ?
„Polska
Narodowa,
nie
żadna: prawicowa, lewacka,
liberalna,
multi-kulti,
żydo-komunistyczna, ubeckosbecka, islamska, czy też
„w prawo” !” – Piotr Moskwa
#ZON2019

Przeczytaj teraz…
Tylko – Polska Narodowa, nie inna !
http://www.infoekspres.pl/2018/01/21/tylko-polska-na
rodowa-nie-inna/

Kiedy mówię: Polska – to
zawsze mam na myśli: Tylko,
Polska Narodowa z Narodową
Demokracją !
„Kiedy mówię: Polska – to
zawsze mam na myśli Polskę,
jaką widzieli swoimi oczami
moi dziadowie, Polskę o
jaką walczyli z bronią w
ręku, Polskę wg idei Romana
Dmowskiego. Jaka to Polska
?
Odpowiedź jest prosta: Tylko, Polska Narodowa z
Narodową Demokracją !” – Piotr Moskwa #ZON2019
Przeczytaj teraz…
Tylko – Polska Narodowa, nie inna !
http://www.infoekspres.pl/2018/01/21/tylko-polska-na
rodowa-nie-inna/

Bogactwo, siła i władza
stanowione podstępem !

–

„Jeżeli bogactwo, siła i władza
– jednych ludzi nad drugimi
ludźmi – pochodzi z rabunku,
zniszczenia, lichwy, oszustwa i
wszelkiego innego postępowania
diabelskiego,
to
tylko
zjednoczeni
ludzie
mogą
rozliczyć ludzi, którzy za ten
stan odpowiadają.” – Piotr
Moskwa News

Polska
nie
potrzebuje
imigrantów obcokrajowców ! –
Polska potrzebuje powrotu 22
milionów rdzennych Polaków do
Polski, w której nie będzie
OKUPACJI ! – #ZON

Piotr Moskwa: Komentarz do
bajecznych
opowieści
ze
skundlonych mediów OKUPANTA o
potrzebie corocznej napływu
imigrantów obcokrajowców do
Polski w liczbie 140 tysięcy

Polska. Większej bzdury nie ma jak bajdurzenie w
mediach kiszczakowo-syjonistycznych, a też żydokomunistycznych o tym jakoby tylko imigranci mogli
zapobiec katastrofie demograficznej w Polsce.
Bajdurzenie w mediach skundlonych na służbie władzy
OKUPACYJNEJ – przebierańców, jak zwykle ma na celu
ogłupianie Polaków.
Polsce żaden niż demograficzny nie grozi. Głupota
pseudo władzy już też nie dotyka ludzi, bo są coraz
bardziej skutecznie edukowani i informowani – dzięki
Internetowi i oddanym Polsce i Polakom ludziom.
Z jakiej to niby racji mamy ułatwiać obcokrajowcom
napływ do Polski ?
W imię jakich zasad nasi rodacy się mają tułać po
Świecie jak wygnańcy ?
To Polaków powracających z gonitwy za pracą i
chlebem potrzeba tu witać !
Dla Polaków w liczbie około 22 milionów, którzy chcą
wracać z Obczyzny potrzeba stworzyć warunki, aby
wrócili ze swoimi dziećmi – do swojej Polski.
Potrzeba stworzyć w Polsce warunki, aby Polacy,
którzy wyjechali za chlebem i pracą na Obczyznę
mogli powracać do Polski, bowiem to oni są solą tej

Ziemi.
Polacy mają na Obczyźnie swoje dzieci i wnuki, a te
przed wszystkim mają największe prawo mieszkać i żyć
w swojej ojczyźnie Polsce.
Polska dziś potrzebuje miliony rąk do pracy i
odbudowy gospodarczej kraju, rąk polskich które są
na Obczyźnie. Dziś muszą powracać tłumnie Polacy z
całego Świata do Polski – rządzonej przez ludzi,
którzy tu przyszli ze Stalinem, którzy chcą w
nieskończoność udawać Polaków, rządzili, rabowali i
niewolili naród.
Polacy muszą tu wracać, aby odzyskać Polskę, aby tu
żyć i pracować, odbudować kraj i oddać kolejnym
pokoleniom Polaków. Polacy muszą uczyć dzieci i
wnuki prawdziwej historii, aby odzyskać potęgę
państwa.
Polacy muszą się uczyć czujności, aby nigdy więcej
nie dali się oszukać przez żadnych przebierańców.
Ci bowiem tylko cały czas myślą jak Polskę do
niebytu doprowadzić ?
Nie może być tak, aby w Polsce obca mniejszość,
która podstępem doszła do władzy udawała większość i
narzucała całemu narodowi niewolę.
Polska dla Polaków !
To rzecz jasna i nie znaczy, że obcokrajowcy nie
mogą w niej żyć. Pierwsi wszędzie muszą być Polacy.
To oni muszą być wyłącznie w wojsku i policji, w
urzędach, we wszelkich władzach, w sądach, w
parlamencie i rządzie.
Obcokrajowcy muszą się podporządkować, jak goście w
gościnie, nadto uczyć się i pracować, płacić
podatki. Szanować prawo i Konstytucję RP.
Polska jest ojczyzną Polaków i to oni są tu
gospodarzami i będą. To wyłącznie Polacy w Polsce –

mają prawo rządzić swoim krajem.
W Niemczech muszą rządzić Niemcy.
W USA muszą rządzić Amerykanie, w Rosji Rosjanie
etc.
W żadnym razie rdzenni obywatele z krwi i kości
obywatele swojej ziemi nie mogą dopuszczać obcych do
stanowisk państwowych.
Kiedy według tej prostej „recepty” (czytaj:
wykładni) tak będzie w każdym kraju na całej Ziemi,
wówczas zapanuje na niej Prawdziwy Pokój i
Bezpieczeństwo.

Piotr Moskwa
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne
Polska, 11 kwiecień 2015 rok, godz. 18∶38

Marcin Rola i Kamil Całek –
Media wIzrealu24, a nawet
wIzraelu24 ! (film)
Jakich ludzi i interesy
promuje Marcin Rola i Kamil
Całek – wRealu24.pl, który
już
ludzie
nazywają:
wIzrealu24,
a
nawet
wIzraelu24 ?

W mediach tych występują:
1. Zbigniew Jan Potocki samozwańczy hrabia i
prezydent.
2. Marian Kowalski, który dla pieniędzy w serwisie
Idź Pod Prąd, pluł na Polskę i Polaków z „pastorem”
Pawłem Chojeckim.
3. Były ksiądz Jacek Międlar – prowokator, pełny
nienawiści i zajadłości, autor polskiej wersji Mein
Kampf, czyli „Moja walka o prawdę“ co brzmi po
niemiecku: Mein Kampf für die Wahrheit.
4. Pułkownik Piotr Wroński, funkcjonariusz Służby
Bezpieczeństwa – SB, potem UOP.
5. Michalkiewicz – wielki piewca Żyda Janusza
Korwina-Mikke, założyciel wielu wspólnych partii, w
tym Unii Polityki Realnej, publicysta, prześmiewca,
publiczna tuba narracji żydowskiej, który twierdzi,
że Wielka Lechia, to ubeckie są rzygowiny.
6. Ozjasz Goldberg – znany w Polsce jako Janusz
Korwin-Mikke, uczestnik Żydów Marcowych roku 1968.
7. Zbigniew Kękuś – wykreowany przez Marka
Podleckiego Kapusia z SB o pseudonimie „Janusz”, na
stronie monitor-polski.pl, oraz kanale filmowym
YouTube o tej samej nazwie.
Więcej informacji w kolejnych materiałach…
Zobacz film i powiedz o tym innym ludziom.
Prosimy o rozpowszechnianie naszych informacji.
Publikacje filmowe i wiadomości są możliwe dzięki
wsparciu finansowemu naszych czytelników i widzów.
Jak nas można wspierać ? Zasady wsparcia zostały
opisane w zakładce „Wsparcie”
Bardzo dziękujemy za pomoc.
Redakcja Generalna
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Filmoteka – Zbiory Chronione
Filmoteka Filmów Cenzurowanych

Polska, 2 grudzień 2018 rok, godz. 15:31

Piotr Moskwa: Dekonspiracja
Żyda Józefa Piłsudskiego vel
Selmana, podającego się za
Litwina Gienta

Józef Piłsudski Żyd z rodu Selman,
stryjeczny Feliksa Dzierżyńskiego.

to

brat

W wyniku badań państwowych – carskich archiwów,
Rosjanie twierdzą, iż Józef Piłsudski był Żydem.
Jego rodowe nazwisko to Selman.
Piłsudski
był
stryjecznym
bratem
Feliksa
Dzierżyńskiego vel Rufina Selmana (ojciec Feliksa
Żyd z Włoch nosił nazwisko Rufin), socjaldemokraty i
komunisty, który był znany jako: Żelazny Feliks,
Krwawy Feliks, Rzeźnik, Krwawy pies rewolucji oraz
Czerwony Kat.
Dzierżyński tworzył i był szefem zbrodniczych
organizacji: Czeka (następca to NKWD), GPU i OGPU,

które prowadziły masowy terror w imię rewolucji
bolszewickiej. Był katem i współtwórcą ZSRR.
Józef Piłsudski – Gient publicznie podawał się za
Litwina, a pośród bardzo zaufanych kręgów szczycił
się, że w jego żyłach płynie krew Selmanów, Ginetów
i Butlerów.
Józef Piłsudski jako zagorzały ideowo socjalista był
wywrotowcem i zwolennikiem teorii Karola Marksa.
Na uwadze miał zawsze interes Żydów i dawał im
kierowniczą rolę. Przykładem mogą tu być tworzone
przez Józefa Piłsudskiego organizacje strzeleckie, w
których było bardzo dużo Żydów. Owi Żydzi tworzyli
następnie Legiony. Wkrótce stali się kadrą
oficerską, w tym generalską Wojska Polskiego.
Mieć na uwadze potrzeba, że Żyd Józef Piłsudski vel
Selman sprowadził do Polski 700 tysięcy Litwaków,
czyli Żydów z Litwy. W rzeczywistości Selman pomagał
rozrywać Polskę terytorialnie – na strzępy.
Selman wykonał zamach majowy w 1926 roku, w
interesie Żydów, aby głosu w Polsce nie miała
Narodowa Demokracja Romana Dmowskiego – przeciwna
żydowskim rządom, a co za tym idzie – interesom
Żydów w Polsce.
Jaki to zatem jest polski bohater i Polak, Żyd Józef
Piłsudski vel Selman ?!
Dzięki Józefowi Piłsudskiemu mamy dziś zażydzoną
Polskę, mamy władze żydowskie, które są prowadzone
na smyczy: Niemiec, Brukseli, Izraela – mamy władze
prowadzące politykę antypolską.
Przeczytaj teraz inne artykuły, zobacz film i
podziel się nimi z wieloma Polakami:
Ksiądz Piotr Natanek: Roman Dmowski – katolik,
narodowiec. Józef Piłsudski – socjalista, marksista
(wideo)
Za projektem Międzymorza stoją Niemcy, Żydzi i

Amerykanie – Tym zajmował się już Józef Piłsudski

Piotr Moskwa
Dekonspiracja
Krytycznie: Na każdy temat
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Polska, 30 listopad 2018 rok, godz. 08:45

Polskie Media Niezależne –
Patronat
medialny
Zjednoczonej
Organizacji
Narodowej – #ZON2019

Media
Polskie
–
Runiewicz, 29 listopad 2018 rok
Tylko polskie silne media w misji Zjednoczonej
Organizacji Narodowej
Zjednoczona Organizacja Narodowa, to racjonalne
rozwiązanie dla połączenia wielu polskich
organizacji – dla jednego celu, jakim jest wejście
Polaków do Sejmu w Wyborach 2019.
Powstanie Zjednoczonej Organizacji Narodowej, to
Polska dla Polaków !

Powstanie Zjednoczonej Organizacji Narodowej, to
koniec rządzenia Żydów w Polsce !
Powstanie Zjednoczonej Organizacji Narodowej,
oznacza koniec wszelkiego rodzaju antypolskich
układów i organizacji mających bezpośredni wpływ na
rządzenie Polską !
Powstanie Zjednoczonej Organizacji Narodowej,
oznacza budowę silnej armii i policji polskiej !
Powstanie Zjednoczonej Organizacji Narodowej,
oznacza danie prawa obywatelom do posiadania broni i
obrony koniecznej !
Powstanie Zjednoczonej Organizacji Narodowej,
oznacza radykalne zmiany prawne w kodeksie karnym !
Powstanie Zjednoczonej Organizacji Narodowej,
oznacza przywrócenie kary śmierci za: zdradę,
korupcję, afery-rabunek, morderstwo !
Zjednoczona Organizacja Narodowa jest inicjatywą,
jakiej w Polsce dotąd nie było. Jest organizacją,
która ma szansę powodzenia, jednak żadnych jej
działań nie da się zrobić – bez mediów, mediów
niezależnych i prawdziwie polskich.
Wobec tego stanu rzeczy założyciele ZON postanowili
nawiązać współpracę z Piotrem Moskwa, właścicielem
Polskich Mediów Niezależnych, uznając, że media
prowadzone przez niego są rzetelnym gwarantem
nagłośnienia i skuteczności.
Piotr Moskwa po zapoznaniu się z inicjatywą, dalece
podobną do tworzonej przez niego partii polskiej pn.
Silna Nowa Polska, w roku 2015, której budowę musiał
przerwać – wyraził zgodę na Patronat i obsługę
medialną projektu pn. Zjednoczona Organizacja
Narodowa.
Dzięki Polskim Mediom Niezależnym i pracy wielu
dziennikarzy założono serwis www Zjednoczonej
Organizacji Narodowej, konta na Twitterze oraz

YouTube. Następnie podano pierwsze
informacje do wiadomości publicznej.

istotne

Żydomasoneria – Kto stworzył
imperium zła ? Dokument, pl
(film)

Żydomasoneria
Dokument, pl

–

Kto

stworzył

imperium

zła

–

Zobacz film i powiedz o tym innym ludziom.
Prosimy o rozpowszechnianie naszych informacji.
Publikacje filmowe i wiadomości są możliwe dzięki
wsparciu finansowemu naszych czytelników i widzów.
Jak nas można wspierać ? Zasady wsparcia zostały
opisane w zakładce „Wsparcie”
Bardzo dziękujemy za pomoc.
Redakcja Generalna
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Filmoteka – Zbiory Chronione
Filmoteka Filmów Cenzurowanych
Polska, 29 listopad 2018 rok, godz. 04:56

Ocenzurowany przez Żydów film
na YouTube pt. Żydomasoneria
– Kto stworzył imperium zła –
Dokument, pl – zobacz na
CDA.PL !

Z
uwagi
na
zwalczanie Prawdy przez Żydów film pt. Żydomasoneria
– Kto stworzył imperium zła – Dokument, pl – zobacz
teraz film na platformie w CDA.pl
Zobacz film i powiedz o tym innym ludziom.
Prosimy o rozpowszechnianie naszych informacji.
Publikacje filmowe i wiadomości są możliwe dzięki
wsparciu finansowemu naszych czytelników i widzów.
Jak nas można wspierać ? Zasady wsparcia zostały
opisane w zakładce „Wsparcie”
Bardzo dziękujemy za pomoc.
**********************************************************

Film został usunięty przez ADMINISTRACJĘ
CDA ds. CENZURY !

**********************************************************
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Żydzi ocenzurowali film pt.
Żydomasoneria – Kto stworzył
imperium zła – Dokument, pl –
na YouTube !
Uwaga !

W nocy 27 listopada 2018 roku około godziny 01:00
internauci zgłosili do Redakcji Infoekspres Polska,
że nie można oglądać filmu na YouTube pt.
Żydomasoneria – Kto stworzył imperium zła –
Dokument, pl
Film został ocenzurowany, czyli ograniczono do niego
dostęp, w podobny sposób jak do filmu na kanale Nowa

Polska pt. Adolf Hitler krytycznie o Żydach – Rok
1933
http://www.infoekspres.pl/2018/10/31/adolf-hitler-kr
ytycznie-o-zydach-rok-1933/
Przemówienie Adolfa Hitlera, w wyniku kolejnej
awantury o Prawdę – zablokowano na YouTube w Polsce,
czyli domenie „pl”
Film trwający około 1 minuty – oglądać można w
serwisie Infoekspres.pl
Faktycznie, po sprawdzeniu zgłoszenia ws. cenzury
filmu o masonerii – przez uprawnioną osobę okazało
się, że film rozwścieczył Żydów !
Czy dojedzie do całkowitej blokady filmu, jak w
przypadku filmu pt. Adolf Hitler krytycznie o Żydach
– Rok 1933 ?
Z uwagi na zwalczanie Prawdy przez Żydów film pt.
Żydomasoneria – Kto stworzył imperium zła –
Dokument, pl – zobaczysz teraz na platformie w
CDA.pl
Zobacz film i powiedz o tym innym ludziom.
Prosimy o rozpowszechnianie naszych informacji.
Publikacje filmowe i wiadomości są możliwe dzięki
wsparciu finansowemu naszych czytelników i widzów.
Jak nas można wspierać ? Zasady wsparcia zostały
opisane w zakładce „Wsparcie”
Bardzo dziękujemy za pomoc.
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Żydomasoneria – Kto stworzył
imperium zła – Dokument, pl
(wideo)
Masoneria
–
tajna
organizacja,
która
od
wieków stoi za wydarzeniami
na Ziemi

Kto stoi za rewolucją z Francji, czy w Rosji ?
Kto planuje wojny ?
Kto kreuje dyktatorów i przywódców w państwach ?
Kto tworzy pieniądz ?
Kto morduje skrytobójczo ludzi ?
Kto niszczy i rabuje państwa, w tym z bogactw
naturalnych ?
Kto stoi za wszelkim złem, za podziałami i
skłócaniem ludzi ?
Obecnie każdy Polak ma dostęp do wiedzy, która już
nie jest tajna. Masoneria jest demaskowana dzięki
odwadze wielu ludzi – przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii i różnych metod, w tym
internetu.
Cały opis znajdziesz na kanale filmowym Infoekspres
24.
Zobacz film i powiedz o tym innym ludziom.
Prosimy o rozpowszechnianie naszych informacji.

Publikacje filmowe i wiadomości są możliwe dzięki
wsparciu finansowemu naszych czytelników i widzów.
Jak nas można wspierać ? Zasady wsparcia zostały
opisane w zakładce „Wsparcie”
Bardzo dziękujemy za pomoc.
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