Publikacje w Polskich Mediach
Niezależnych
zostały
zatrzymane
do
czasu
rejestracji spółki z o. o. –
Prowadzone
są
cały
czas
śledztwa i interwencje
Komunikat

Decyzją zarządu spółki z o. o. Polskie Media
Niezależne w budowie – wszelkie publikacje nowe i z
archiwum okresu lat 1998-2017 zostały zatrzymane do
czasu rejestracji podmiotu gospodarczego w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS|).
W ramach przedsiębiorstwa medialnego będzie istniała
legalna droga pozyskiwania środków na jego
funkcjonowanie oraz wynagrodzenia dziennikarzy za
pracę.
Zgodnie z komunikatem informujemy, że nadal
potrzebujemy wsparcia finansowego – wszystkich
zainteresowanych, na rzecz rejestracji firmy pn.

Polskie Media Niezależne.
Aktualne są cały czas trzy informacje o tytułach:
Wsparcie
na
sp.
z
o.
o.
http://www.infoekspres.pl/wsparcie-na-sp-z-o-o/
Rewolucyjne zmiany – Polskie Media Niezależne,
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie
http://www.infoekspres.pl/2018/08/25/rewolucyjne-zmi
any-polskie-media-niezalezne-przedsiebiorstwomedialne-sp-z-o-o-w-budowie/
Trwa budowa Przedsiębiorstwa Medialnego, Polskie
Media Niezależne – Rzecz o spółce z o. o. i
finansach
http://www.infoekspres.pl/2018/10/09/trwa-budowa-prz
edsiebiorstwa-medialnego-polskie-media-niezaleznerzecz-o-spolce-z-o-o-i-finansach/
Do ściśle powiązanych ze sobą trzech informacji
dodać należy artykuł właściciela mediów – Piotra
Moskwy pt.
Sprawa rejestracji spółki z o. o. Polskie Media
Niezależne
–
Przedsiębiorstwo
Medialne
http://www.infoekspres.pl/2018/12/29/sprawa-rejestra
cji-spolki-z-o-o-polskie-media-niezalezneprzedsiebiorstwo-medialne/
Decyzją drugą zarządu spółki z o. o. Polskie Media
Niezależne w budowie – dziennikarze śledczy nie
zawieszają pracy w zakresie: Interwencji i Śledztw
dziennikarskich
–
działając
na
rzecz
Dziennikarskiego Biura Śledczego, które pracuje w
ramach Polskich Mediów Niezależnych.
Dziennikarze są do dyspozycji zainteresowanych pod
numerem telefonu|: +48 793 669 290, pn. – pt. od
godz. 08:00-20:00
Kontakt e-mail: dbs.polska@prokonto.pl, 24/h
Wszystkie wymienione informacje można czytać bez
ograniczenia, tym samym nie ma potrzeby do

rejestracji w niniejszym serwisie i wnoszenia opłaty
subskrybcyjnej na rzecz naszej pracy.

Magda Sołecka
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne
Spółka z o. o. w budowie
Serwis www.infoekspres.pl i inne
Polska, 21 marzec 2019 tok, godz. 07:25

Krzysztof Krajewski: Polskie
Media Niezależne – Pełny
dostęp
do
rzetelnych
publikacji za 10 złotych
wsparcia na miesiąc !
10 lutego 2019 roku Polskie
Media
Niezależne
ograniczyły
dostęp
do
wszelkich publikacji

Jednym zdaniem: Rzetelne dziennikarstwo potrzeba
wspierać, a za pracę każdą potrzeba płacić.
Innymi słowy, teraz publikacje mogą czytać wyłącznie

czytelnicy, którzy cenią
informacje bez cenzury.

prawdziwe

i

rzetelne

Jeżeli ludzie płacą za: gazety kolorowe niemieckożydowskie, abonament telewizyjny i czytanie
antypolskich kłamstw, a nic chcą wspierać
niezależnego dziennikarstwa i niezależnych mediów,
które są zwalczane, a ich założyciel prześladowany i
jego rodzina, to wprowadzenie nowych zasad przez
Polskie Media Niezależne jest uzasadnione.
Kto może zgodnie z nowymi zasadami czytać wszystkie
publikacje ?
Obecnie pełny dostęp do wszystkich publikacji jest
możliwy za 10 złotych na 1 miesiąc, na wsparcie
finansowe rzetelnej pracy niezależnych dziennikarzy
i niezależnych mediów.
Każdy kto akceptuje nowe zasady dostępu do
publikacji Polskich Mediów Niezależnych musi się w
nich zarejestrować i przesłać wsparcie za pierwsze
trzy miesiące dostępu, w kwocie 30 złotych. Wsparcie
finansowe za każdy kolejny miesiąc wynosi 10
złotych.
Rejestracja i czytanie publikacji we wszystkich
innych serwisach odbywa się na takich samych
zasadach.
Rejestracja rozpoczyna się na czytanej publikacji.
Po rejestracji potrzeba wpłacić wsparcie finansowe.
Zasady wpłaty wsparcia są opisane w zakładce:
“Wsparcie” http://www.infoekspres.pl/wsparcie/
Logowanie i czytanie treści zaczyna się w stałym
pionowym panelu serwisu lub na czytanej publikacji.
Dowiedz się więcej i przeczytaj teraz artykuł pt.
Nowe zasady korzystania z serwisów www Polskie Media
Niezależne
–
12
luty
2019
rok

http://www.infoekspres.pl/2019/02/12/nowe-zasady-kor
zystania-z-serwisow-www-polskie-media-niezalezne-12luty-2019-rok/
red. Krzysztof Krajewski
https://vk.com/krzysztofkrajewski
Opinie, Komentarze i Wnioski
https://vk.com/opiniekomentarzewnioski
Opinie – Krzysztof Krajewski
https://twitter.com/OpinieKrajewski

Publikujemy i ujawniamy, to
czego inni nie zrobią ! –
Niezależni dziennikarze z
Polskich Mediów Niezależnych
Kiedy
zdecydujesz
się
działać radykalnie lub nie
otrzymasz pomocy, to wtedy
my
się
Twoją
sprawą
zajmiemy

Masz problem z publikacją ?
Masz problem z nagłośnieniem ?
Potrzebujesz pomocy, interwencji, a może chcesz
zlecić dziennikarskie śledztwo ?
To wszystko, a nawet więcej możemy zrobić dla
Ciebie, dla Twojej firmy, dla Polski i Polaków, w

ważnym interesie publicznym.
Osoby zlecające wszelkiego sprawy, które partycypują
w kosztach, czyli płacą za naszą pracę – publikacje
swoich spraw, czyli nagłośnienie – otrzymują za
darmo.
Kontakt z nami:
infoekspres.pmn@prokonto.pl – dziennikarze
redaktorzy
tel. +48 730 345 630
dbs.polska@prokonto.pl – dziennikarze śledczy
tel. +48 793 669 290

i

Miejsce publikacji
Sprawy publikujemy na licznych stronach www,
Twittera, partnerskich oraz w kanałach filmowych:
Vimeo, Dailymotion, YouTobe, VK.COM i innych.

Redakcja
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Polska, 16 listopad 2018 rok, godz. 09:11

Nowe zasady korzystania z
serwisów www Polskie Media
Niezależne – 12 luty 2019 rok

Witamy !

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 10 lutego 2019 roku
wprowadziliśmy ograniczenie dostępu do wszystkich
serwisów www – Polskie Media Niezależne.
Działanie nasze spowodowane zostało brakiem wsparcia
finansowego naszej pracy – ze strony czytelników, a
także brak jeszcze możliwości samofinansowania się
ze środków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pn. Polskie Media Niezależne – Przedsiębiorstwo
Medialne, która jest w budowie, a wkrótce zostanie
zarejestrowana w KRSie.
Obecnie dostęp do publikowanych przez nas materiałów
– jest możliwy po zarejestrowaniu się w serwisie
Polskie Media Niezależne, przykładowo na stronie
Infoekspres.pl i wniesieniu opłaty (w formie
wsparcia) za trzy miesiące, w wysokości 30 złotych,
następnie kolejno 10 złotych w każdym miesiącu
korzystania z serwisu.
Dostęp do innych serwisów Polskich Mediów
Niezależnych jest uwarunkowany podobnie: po
rejestracji i wniesieniu opłat wsparcia, przykładowo
na stronach:
www.Infoekspres24.pl
www.medianius.pl
www.infonius24.pl
i kolejno na innych, z liczby 64.
Wobec tego, że niezależne media przez wiele lat były
utrzymywane przez Piotra Moskwę – właściciela, a też

okolicznościowymi datkami od czytelników z całego
świata, ponadto były zajadle zwalczane – nie mogły
się utrzymać i rozwijać.
Mając na uwadze to, że sam tylko serwis
Infoekspres.pl odwiedziły przez wiele lat miliony
ludzi z Polski i zagranicy – oznacza to duże
zainteresowanie naszymi publikacjami, tym samym
wprowadzenie ograniczenia dostępu jest zasadne.
Kiedy inni oferują Kłamstwa medialne za cenę prasy
lub abonament, a w tym antypolską politykę i reklamę
firm zagranicznych, np. farmaceutycznych – my
oferujemy Prawdę, za cenę wsparcia naszej pracy.
Informujemy, że nie będziemy stosowali w swoich
serwisach wątpliwych reklam i nachalnych.
Jeżeli zdecydujemy się na reklamy – wówczas będziemy
je prezentowali, w tonie uporządkowanym, bez
zasłaniania artykułów etc.
Przypominamy Państwu, że pracę naszą można wspierać
metodami opisanymi w zakładce „Wsparcie”, ponadto,
że można wesprzeć zbiórkę funduszy na rejestrację
sp. z o. o. Polskie Media Niezależne – opisaną w
zakładce „Wsparcie na sp. z o. o.”
Wszystkim, którzy przyczynią się do legalizacji
podmiotu, czyli spółki i jej formalnego uruchomienia
– zaoferujemy współpracę i reklamę.
Wszystkich czytelników pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy za rejestrację i korzystanie z naszych
informacji.
Z poważaniem,
red. Monika Stecewicz
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Polska, 12 luty 2019 rok, godz. 05:47

Piotr Moskwa: Kontakt ze mną,
na
wiele
sposobów
–
26
styczeń 2018 rok
Informacja dla wszystkich
czytelników Polskich Mediów
Niezależnych

Dziś przekazuję wszystkim, że jest możliwość rozmowy
ze mną przez Skype.
Mój numer to: ntbix-szczecin
Rozmawiam tylko po autoryzacji potencjalnego
rozmówcy.
Podobnie jest z rozmową telefoniczną: Odbieram tylko
połączenia z numerów niezastrzeżonych.
Do połączeń służbowo-prywatnych używam głównie dwóch
numerów telefonicznych: +48 792 878 969 oraz 792 646
848, które można wyszukać chociażby w: Yahoo,
Google,
Yandex
i
innych
wyszukiwarkach
internetowych.
Do tego zestawu komunikacji ze mną – używam też
poczty elektronicznej. Mój e-mail prywatno-służbowy
to: piotr-moskwa.news@prokonto.pl, e-mail wyłącznie
służbowy to: infoekspres.pmn@prokonto.pl
Oczywiście, rozmawiam wtedy, kiedy mogę, podobnie
jest z odpisywaniem na listy. Niekiedy listów jest
tak dużo, że nie daję rady tego na bieżąco wykonać.
To tyle w zakresie kontaktu – dla zainteresowanych

kontaktem ze mną.

Piotr Moskwa
Szczecin, 26 styczeń 2018 rok, godz. 02:43

Piotr Moskwa: Informacja dla
Polaków, dla wszystkich moich
czytelników, zwolenników i
polskich
patriotów
–
26
styczeń 2018 rok
Witam !

Informuję wszystkich, że nie codziennie mam czas,
aby przekazywać Wam informacje.
Obecnie przygotowuje się do ostatniego etapu
przebudowy domu, który rozpocznę praktycznie po
ustaniu mrozów w Szczecinie.
Tegoroczna zima 2018/2019 w tym rejonie Polski jest
ogólnie ciepła.

Praktycznie kilka dni temu w styczniu przyszedł mróz
w wysokości minus 6 stopni Celsjusza.
Zimno trzyma w dzień i w nocy. Wcześniej temperatury
oscylowały w granicach zera stopni Celsjusza.
W związku z przebudową domu – podjąłem też dodatkowe
zlecenia, aby zgromadzić fundusze na realizację
robót.
Sprawy wymienione pochłaniają mnie, a na dodatek
dochodzi do tego obowiązkowe palenie w piecu, bowiem
nikt poza mną nie jest uprawniony obecnie do obsługi
nowego kotła – centralnego ogrzewania, z uwagi na
to, że zmuszony byłem podłączyć go do starej
instalacji opartej o zasadę grawitacji, tzn.
wymuszenia obiegu wody w rurach.
Dopiero jak wykonam nową instalację centralnego
ogrzewania, palić sam nie będę musiał. Zainstaluję
też pompkę do rozprowadzania wody w rurach.
Tak obecnie wygląda mój zimowy rozkład zajęć

Wszystkich serdecznie pozdrawiam,
Piotr Moskwa
Szczecin, 26 styczeń 2018 rok, godz. 02:24

Monika Kosecka Info: Uważam
iż
komu,
jak
komu,
ale
Piotrowi
Moskwa
i
jego

rodzinie
potrzeba
pomóc
finansowo – 24 styczeń 2019
rok
Witajcie kochani Polacy !

Wczoraj miałam się podzielić z Wami najnowszymi
informacjami dotyczącymi ponownego uruchomienia
serwisu www – Zjednoczonej Organizacji Narodowej
www.zon-2019.pl, niestety nie udało się.
Musiałam zostawić pracę w internecie i spotkać się z
ludźmi pomagającymi Piotrowi Moskwa w przebudowie
domu i jego rodzinie.
Piotr Moskwa aktualnie przygotowuje się do
rozpoczęcia robót budowlanych, aby zakończyć w 3
roku przebudowę domu, (wznowioną na wiosnę w roku
2017, którą zatrzymuje jedynie zima) – zatrzymaną na
cztery lata przez szczecińskich urzędników, którzy
zamiast pomóc rodzinie napadli ją działając w zmowie
z sędzią Anną Bilińską-Czyżyk, która działając
bezprawnie, na zlecenie: zabrała i uwięziła dwie
córki – z domu Teresy i Piotra Moskwy. W tej sprawie
Piotr Moskwa, jego żona i dzieci będą żądały:
odszkodowań, ścigania karnego i ukarania –

wszystkich bandytów, zmieszanych w sprawę.
Wracając do wczorajszego spotkania z ludźmi ws.
pomocy w przebudowie domu – Piotr Moskwa ma zadanie
wykonać bieżące zdjęcia dotyczące: stanu robót, do
ewentualnej publikacji – za jego zgodą.
Ponadto – najważniejsze, Piotr Moskwa ma obliczyć w
przybliżeniu: Jaka pomoc finansowa jest mu
potrzebna, na zakupy materiałów budowlanych i
wykończeniowych oraz na opłacenie pomocnika, aby
mógł jak człowiek cywilizowany i jego rodzina –
mieszkać ?
Najpóźniej do dnia 27 stycznia 2019 roku Piotr
Moskwa musi to wszystko obliczyć i przedstawić
niezbędne koszty – osobom oferującym pomoc rodzinie.
Tak w skrócie wyglądało moje wczorajsze zadanie ws.
pomocy rodzinie Piotra Moskwy. Z racji tej sprawy
reaktywowałam grupę pn. SOS na ratunek Piotrowi
Moskwa i jego rodzinie – na którą teraz wszystkich
zapraszam (link na końcu materiału).
Kto jeszcze nie wie, to informuję, że za utworzenie
grupy wsparcia takiej samej na #Facebook,u –
zostałam zablokowana i usunięta z tego serwisu.
Tak panicznie bandyci wszelkiej maści, udający
Polaków – boją się Piotra Moskwy, boją się jego
niezależnych
mediów,
które
od
roku
1998
dekonspirują: bandytyzm, rabunek i zniszczenia
Polski i Polaków.
Zamiast pomóc Piotrowi Moskwa i rodzinie –
zniszczyli mu działalność gospodarczą i ograbili z
majątku.
Pomimo tego Piotr Moskwa – dalej walczy o Polskę, o
Polskę wolną od okupacji wszelkiej.
Mając wszystko na uwadze: Uważam iż komu, jak komu,
ale Piotrowi Moskwa i jego rodzinie potrzeba pomóc
finansowo.
Bezdomny, pogorzelcom, osobom chorym, osobom starym

i ludziom w trudnej sytuacji życiowej – potrzeba
pomagać.
Wszystkich los podobny może spotkać, kiedy Polską
nie rządzą Polacy, starość każdego dosięgnie.
Monika Kosecka Info
24 styczeń 2019 rok, Polska
https://twitter.com/MKoseckaInfo
https://vk.com/monikakoseckainfo
Grupa wsparcia pn. SOS na ratunek Piotrowi Moskwa i
jego
rodzinie
https://vk.com/sosnaratunekpiotrowimoskwa

23
stycznia
2019
roku
ponownie uruchomiono serwis
Zjednoczonej
Organizacji
Narodowej – #ZON2019
Od około godziny 9 rano jesteśmy
ponownie z Polską i Polakami

Po trwającej kilkanaście dni przerwie spowodowanej
problemami z utrzymaniem finansowym serwera stron
www oraz naprawie wadliwej kopii serwisu www –
serwis Zjednoczonej Organizacji Narodowej ponownie

wykonuje swoją misję.
W serwisie znalazły się na powrót wszystkie
artykuły, które były opublikowane od początku jego
założenia.
Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za problemy
z dostępem do strony.
Zapraszamy do aktywnego działania na rzecz
zjednoczenia Polaków, a tym samym do wspierania
finansowego, rozpowszechniania naszych informacji i
wstępowania do Zjednoczonej Organizacji Narodowej.
Kontakt z nami jest możliwy przez e-mail: zonbiuro@prokonto.pl oraz przez widoczny formularz
kontaktowy.
Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do
współpracy.
Napisz maila
Treść
Twój email
Twoje imię i nazwisko
Ochrona
6 + 0 =
Wyślij

Krzysztof Woźniak
Zjednoczona Organizacja Narodowa
www.zon-2019.pl
Polska, 23 styczeń 2019 rok, godz. 10:16

Zjednoczona Organizacja
Narodowa, #ZON2019
W tej chwili trwają prace
nad otworzeniem serwisu pn.
Zjednoczona
Organizacja
Narodowa
–
na
nowym
serwerze.

Nie udało się otworzyć serwisu 20-21stycznia, z
powodu złej kopii materiału. Prawdopodobny czas
ponownego włączenia serwisu przypadnie na wtorek 22
stycznia 2019 roku, w późnowieczornych godzinach.
Przepraszamy wszystkich. Prosimy o ponowną wizytę…
Przeczytaj wszystko i podziel się informacją.
http://www.zon-2019.pl/
Monika Kosecka Info
https://vk.com/monikakoseckainfo
czyli VK.COM
oraz na Twitterze

na

#VKontakte,

Tweets by MKoseckaInfo

Zgodnie
z
planem
serwis
Infoekspres.pl ponownie jest

dostępny ! – 19 styczeń 2019
rok
Serwis
Infoekspres.pl
ponownie działa !

Po godzinie 20:00 czasu warszawskiego dnia 19
stycznia 2019 roku – został uruchomiony serwis
Infoekspres.pl – Polskie Media Niezależne.
Serwis nie był dostępny w internecie od dnia 11
stycznia 2019 roku, z uwagi na zablokowanie serwera,
do którego doszło z powodu nieprzedłużenia usługi, z
przyczyn finansowych.
Brak serwisu w przestrzeni publicznej przez 8 dni,
to praktycznie moment – w stosunku do 21 lat
działania niezależnych mediów, które wkrótce zostaną
zarejestrowane w sądzie.
Polskie Media Niezależne jako firma, z pewnością
podobnych problemów mieć nie będą. Wszak firmę nie
po to się zakłada, aby tracić i rozdawać usługi, ale
po to, aby przede wszystkim zarabiać.
Mając na uwadze to, że czytelnicy masowo czytają
nasze informacje, jednak nie chcą wspierać
niezależnych mediów stworzonych przez Piotra Moskwę,
na co zwrócili dziennikarze skupieni wokół niego –
podjął on decyzję, że wzorem serwisu www.kresy.pl –
potrzeba wprowadzić opłaty za dostęp do Polskich

Mediów Niezależnych.
Sprawa wdrożenia specjalnego oprogramowania jest w
toku.
Biorąc pod uwagę dostęp bieżący do serwisu
Infoekspres.pl – prosimy mieć na uwadze, że został
on przywrócony z kopii bezpieczeństwa, tym samym
mogą być jeszcze widoczne braki filmów wcześniej
prezentowanych lub zdjęć przy artykułach, mogą też
sporadycznie wyskakiwać błędy na stronie.
Pracujemy nad tym, aby wszystko działało bez
zakłóceń.

red. Marta Górska
Infoekspres24.pl, Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Polska, 19 styczeń 2019 rok, godz. 22:45

Piotr Moskwa: Bez pieniędzy
media nie mogą działać –
Rozważam projekt ograniczenia
dostępu
do
publikowanych
treści w Polskich Mediach

Niezależnych

Praca
niezależnych
dziennikarzy i mediów nie może być wykonywana za
darmo, tym bardziej bez wsparcia finansowego
czytelników
Z uwagi na brak wsparcia finansowego Polskich Mediów
Niezależnych przez rzeszę czytelników z Polski i
zagranicy, Polaków i obcokrajowców – rozważam
wprowadzenie projektu ograniczenia dostępu do
publikowanych treści.
Zdecydowanie takie działanie w dostępie do wszelkich
treści ma uzasadnienie.
Takie ograniczenie wprowadzono np. w serwisie
www.Kresy.pl, bo nikt nie chciał wspierać tego
serwisu i pracy dziennikarzy.
Po wejściu do wymienionego serwisu znajdujemy w nim
taką informację: „Zostało 87.2% artykułu. Możesz
przeczytać go za darmo. Pamiętaj jednak, że portal
nie jest w stanie utrzymać się wyłącznie z reklam.”
Po tej informacji jest prośba o wsparcie serwisu
płatnym SMSem, w innym razie czytanie artykułu jest
utrudnione ciągle wyskakującymi natarczywymi
reklamami, które potrzeba zamykać klikając.
Serwis wprowadził ograniczenie, bo nie miał wsparcia
czytelników i nie mógł utrzymać się również z
reklam.
W Polskich Mediach Niezależnych nie będzie
agresywnych reklam, jeżeli reklamy się pojawią.

O ile inne media mają abonament, reklamy i zarabiają
na swojej działalności, to my tego komfortu jeszcze
nie mamy.
Oczywiście, do tego dojedziemy, że nie będziemy
musieli prosić nikogo o wsparcie.
Stanie się tak, jak Polskie Media Niezależne staną
się spółką z o. o. i zaczną zarabiać.
Tymczasem – jesteśmy zdani na łaskę czytelników,
żebrząc dosłownie.
To jest rzecz przykra i dziwna, w odniesieniu do
tego, co my robimy dla Polski i Polaków ?
Czyżbyśmy nie zasługiwali na wsparcie ?
Jeżeli czytasz tą informację i uważasz, że warto
jest wspierać Polskie Media Niezależne –
Infoekspres.pl i inne moje serwisy, uważasz, że
warto jest wspierać moją pracę i wielu dziennikarzy,
to proszę o wsparcie chociażby sumą 5 złotych.
Przesłanie pieniędzy z konta online na inne konto –
nic nie kosztuje.
Metody wsparcia, w tym przelewem przez bank – są
opisane
w
zakładce
„Wsparcie”
http://www.infoekspres.pl/wsparcie/
Z poważaniem,
Piotr Moskwa
Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o . w budowie
Polska, 10 styczeń 2019 rok, godz. 18:17

Polska należy wyłącznie do
Polaków ! – Uwaga: Polska
może się stać drugą Palestyną
! Albo My Polacy albo oni
Żydzi… – #VKontakte
Przyłącz się do mnie, jak
kochasz Polskę i Polaków ?
Przyłącz się do mnie, jak
chcesz uwolnić Polskę spod
okupacji żydowskiej ?
Przyłącz się do mnie, jak
jesteś
dobrym
mówcą,
organizatorem ?
Przyłącz się do mnie, jak jesteś zdania: Żydzi,
Polska należy wyłącznie do Polaków !
Przyłącz się do mnie, jak jesteś moim zwolennikiem i
naśladowcą ?
Niechaj każdy Polak w Polsce i z Polonii – na
Obczyźnie, wygnany podstępnie za chlebem – przyłączy
się i daje wsparcie wszelkim słusznym inicjatywom,
budowy silnej Polski bez Żydów !
Pamiętajcie rodacy, Polacy – bez Waszego wsparcia
finansowego nic się nie da zrobić.
Jeżeli nie możecie stanąć koło mnie i działać ze mną
z wielu powodów, ale możecie ofiarować wsparcie
finansowe, to wiedzcie, że duch Wasz będzie stał
koło mnie zawsze, jak będę walczył o Polskę i
Polaków – na wszelkie sposoby, w imię Polskiej Racji
Stanu.
Dziś musimy działać bezzwłocznie, bo nie mamy wyboru

!
Dziś nie mając wyboru stoimy przed faktem: Albo My
Polacy zrobimy w Polsce porządek – albo oni Żydzi,
zrobią nam w Polsce drugą Palestynę.
Z szacunkiem,
Piotr Moskwa
https://vk.com/piotrmoskwaszczecin
https://vk.com/piotrmoskwanews
Polskie
Media
Niezależne
–
http://www.infoekspres.pl/
Opisane
metody
wsparcia
–
http://www.infoekspres.pl/wsparcie/
?? Piotr Moskwa – Dziennikarz i wydawca. Śledztwa,
interwencje, publicystyka etc. Z pochodzenia Polak,
bojownik, patriota i nacjonalista

Mając na uwadze Polskę wolną
od Żydów – misja prowadzona
przeze
mnie
musi
być
wspierana przez Polaków w
Polsce
i
z
Polonii
–
#VKontakte

Mając na uwadze Polskę
wolną od Żydów – misja
prowadzona przeze mnie musi
być wspierana przez Polaków
w Polsce i z Polonii

Dzięki #VKontakte możemy działać zgodnie z wolą Boga
i prawem ludzkim.
Tego nie możemy robić na żydowskim #Facebook,u !
Tam kasowano moje wpisy i wielu dziennikarzy
współpracujących ze mną.
Żydzi związani w #Syjonizm panicznie boją się Prawdy
!
Żydzi boją się tego, że ludzie będą świadomi,
dlatego kontrolują media i zakładają je dla
inwigilacji, aby robić wywiad – dla własnego
bezpieczeństwa.
Żydzi mają na sumieniu wiele zbrodni – LUDOBÓJSTW,
więc mają się czego obawiać ?!
Ludzie świadomi to broń obok Prawdy jest
najpotężniejsza !
Jak ja widzę rozwiązanie problemu z Żydami,
rozwiązanie kwestii żydowskiej ?
Zobacz film pt. Jak rozpoznać ukrytego Żyda ? –
Zwiastun
filmu,
22.12.2018
https://vk.com/video522730117_456239017
Mając na uwadze nasze polskie niezależne media –
musimy je budować.
Dziś stoję przed faktem rejestracji spółki z o. o.
Polskie Media Niezależne, aby działać i tworzyć w
skali, o jakiej nikt nawet nie śni.
Moje projekty i inicjatywy są zwalczane przez Żydów,
a to oznacza, że jestem silnym i godnym ich
przeciwnikiem.
Mi są potrzebne tylko fundusze, aby dać Polakom to,

co im przyniesie Prawdę każdego dnia – bez cenzury,
tajemnic i granic.
Rzecz jest jasna, że po to mnie zrujnowano, abym się
zamknął i zakończył swoją misję.
Jednak Żydzi przeliczyli się, bo z ideą nie da się
wygrać !
Kiedy do idei dochodzi wiara w Boga i słuszne
postępowanie, do tego honor i Polska Racja Stanu, to
za moment Żydzi z Polski zaczną uciekać przed
Polakami, jak szczury z tonącego okrętu, z obawy
przed kolejnym pogromem, który na siebie jak zwykle
sprowadzają.
Mając na uwadze wiedzę nietuzinkową wiem, do czego
Żydzi idą od kilkuset lat !
Niedoczekanie ich, aby cel swój w Polsce
zrealizowali.
To My Polacy przeszkodzimy im w Polsce !
Dziś pisząc do Was mam nadzieję, że się budzicie i
wstajecie z kolan.
Wiem, że mnóstwo z Was się obudziło i chce porządek
zrobić z talmudycznymi Żydami.
Pamiętajcie Polacy, że musimy to zrobić mądrze, w
innym razie będziemy musieli zbrojnie wystąpić
przeciwko Synom Diabła i wysłać ich do piekła, w
otchłań czeluści, gdzie spłoną żywcem, w
męczarniach.
Wspomnijcie czasem w swoich domach o mnie, że
potrzebuję wsparcia finansowego i moja rodzina, aby
od dna się odbić i czynić więcej dobra dla Polski i
Polaków.
Tymczasem to tyle tym razem…
Z szacunkiem,
Piotr Moskwa
https://vk.com/piotrmoskwaszczecin
https://vk.com/piotrmoskwanews
Polskie
Media
Niezależne

–

http://www.infoekspres.pl/
Opisane
metody
wsparcia
–
http://www.infoekspres.pl/wsparcie/
?? Piotr Moskwa – Dziennikarz i wydawca. Śledztwa,
interwencje, publicystyka etc. Z pochodzenia Polak,
bojownik, patriota i nacjonalista

Do 30 minut z Polski, z
zagranicy – Prześlij 5-10
złotych lub więcej dla: SOS
na ratunek Piotrowi Moskwa i
jego rodzinie !
Możesz wysłać 5-10 złotych,
kilka funtów lub dolarów, a
może więcej – dla Piotra
Moskwy,
który
jest
prześladowany razem z rodziną,
w tym dwoma córkami i bardzo
chorą na kręgosłup żoną ?

Jeżeli możesz, to bardzo Cię proszę prześlij
wsparcie dla Piotra Moskwy bez wychodzenia z domu, z
firmy
etc.
–
przez
Pocztę
Polską
https://www.pzw.poczta-polska.pl/MKPWWW/NadawaniePrz
ekazow.aspx
lub
Western
Union
https://www.westernunion.com/us/en/home.html, które

on odbierze z Dowodem Osobistym za 10 do 30 minut na
poczcie całodobowej w Szczecinie lub w Banku.
Pieniądze na wsparcie można też przesłać tradycyjnie
na Poczcie Polskiej lub w usłudze pn. Ekspres
Pieniężny, z zagranicy przez Western Union.
Proszę przesyłać pieniądze o tytule: „SOS dla
rodziny” na adres:
Piotr Moskwa, 71-562 Szczecin, Polska, ul.
Rodziewiczówny 1/7
Przy wpłacie wsparcia otrzymasz KOD, który potrzeba
przekazać drogą telefoniczną, bezpośrednio jemu, aby
mógł odebrać pieniądze.
Kontakt bezpośredni do Piotra Moskwy: +48792878969
lub +48792646848
Możesz też przesłać pieniądze na bankowe konto
młodszej córki Piotra Moskwy:
Eurobank rachunek nr 27 1470 0002 2017 6031 8000
0001 – z Polski.
Konto z IBAN i SWIFT na wsparcie zagraniczne z
całego świata: IBAN: PL IBAN PL 27 1470 0002 2017
6031 8000 0001
SWIFT: EBSAPLPW
Właścicielem konta jest Justyna Moskwa.
Uwaga ! Jednorazowy przelew bankowy na „wsparcie
ogólne” albo „SOS dla rodziny” to może być 5,00 –
pięć złotych do maksymalnie 500,00 – pięćset złotych
(również w przeliczeniu na złotówki z innej waluty),
aby nie doszło do blokady konta.
Pamiętaj !
Dzięki wsparciu polskiego patrioty – będzie on nadal
pisał, mówił głośno i rzetelnie, będzie organizował
protesty, będzie działał dla Polski i Polaków. Nie
będzie zmuszony po raz kolejny zamykać serwisu
#Infoekspres, który stworzył 21 lat temu w ramach
Polskich Mediów Niezależnych. To za #Infoekspres –

zabrano mu dwie córki i uwięziono. Piotr Moskwa
posiada bardzo rozległą wiedzę i zajmuje się pracą
społeczno-publiczną ponad 35 lat.
Tragiczne położenie Piotra Moskwy jest opisane na
grupie otwartej: SOS na ratunek Piotrowi Moskwa i
jego rodzinie
Więcej informacji stopniowo przypomnę z Archiwum
Infoekspres, począwszy od roku 2016 roku, kiedy
grupa była jeszcze na #Facebook,u.
Informację – proszę podaj dalej. Bardzo dziękuję.

Pozdrawiam wszystkich,
Monika Kosecka Info
https://vk.com/monikakoseckainfo
SOS na ratunek Piotrowi Moskwa i jego rodzinie
https://vk.com/sosnaratunekpiotrowimoskwa

Misję
Polskich
Mediów
Niezależnych oraz ich autora
–
Piotra
Moskwę,
można
wspierać
finansowo
na
kolejnych pięć sposobów

Polacy, Siostry i Bracia !

Na czas obecny Polskie Media Niezależne – nie są
jeszcze firmą. W związku z tym prowadzona jest akcja
zbierania pieniędzy na rejestrację spółki z o. o.,
aby media mogły zarabiać pieniądze. Informacja dot.
wsparcia
rejestracji
sp.
z.
o.
o.
http://www.infoekspres.pl/wsparcie-na-sp-z-o-o/
Z uwagi na powyższą sprawę – obecnie ważną
publicznie misję dla Polaków i Polski, prowadzimy
dzięki Waszej pomocy finansowej.
Wszystkich Was kochani, którzy uznajecie naszą pracę
za wartościową, tym samym oczekujecie na bardzo dużo
materiałów, w formie: artykułów, filmów, załączników
pdf, książek elektronicznych – tzw. ebooków i innych
– prosimy o wspieranie tak bardzo ważnej pracy.
Pięć sposobów wsparcia finansowego Polskich Mediów
Niezależnych, a także ich twórcy Piotra Moskwy:
1. Eurobank na rachunek nr 27 1470 0002 2017 6031
8000 0001 – z Polski.
Konto z IBAN i SWIFT na wsparcie zagraniczne z
całego świata: IBAN: PL IBAN PL 27 1470 0002 2017
6031 8000 0001
SWIFT: EBSAPLPW
Właścicielem konta jest młodsza córka Piotra Moskwy
– Justyna Moskwa.
Jednorazowy przelew bankowy na „wsparcie ogólne” to
może być 5,00 – pięć złotych do maksymalnie 500,00 –
pięćset złotych (również w przeliczeniu na złotówki

z innej waluty), aby nie doszło do blokady konta.
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 można całą dobę w BANKOMATACH,
które posiadają usługę BLIK.
Jednorazowy przelew BLIK na „wsparcie ogólne” – nie
ma ograniczenia kwoty.
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
Jednorazowy przelew „Ekspres Pieniężny” lub w innej
usłudze pocztowej na „wsparcie ogólne” – nie ma
ograniczenia kwoty.
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
Jednorazowy przelew Western Union w każdej walucie
na „wsparcie ogólne” – nie ma ograniczenia kwoty.
5. Bitcoin – wsparcie finansowe bez pośredników,

prowizji i banków – prosto do odbiorcy !
Po wejściu do Local Bitcoins przez baner potrzeba
wykorzystać
ten
adres-konto:
„133cNXMTJqbkA9NRPcCx4KYu5EVgXy3hb1” – Skopiuj teraz
adres-konto i wklej do formularza na stronie
LocalBitcoins.com
Jeżeli nie masz konta w Local Bitcoins ? To,
zakładasz je błyskawicznie (przyp. red. zależy jakie
konto założysz ? Imienne prawdziwe lub z nazwą, czy
też inne). Możesz dzięki temu przesyłać pieniądze w
wielu walutach. Również Ty możesz korzystać z konta
Bitcoin, w ramach wszelkich działań gospodarczych i
wszelkich innych, w zależności od tego – do czego
będziesz jego potrzebował/a ?
Jeżeli masz dostęp do swojego konta Local Bitcoins,
to następnie wpisz w formularzu dowolną kwotę i
prześlij. Operacja skuteczna przelania pieniędzy na
Portfel Bitcoin (konto) odbywa się w kilka sekund.
Pieniądze przesłane – dostępne będą dla właściciela
konta od ręki po operacjo przesłania. Pieniędzy nikt
nie jest w stanie: przetrzymywać, zablokować i
przejąć. Localbitcoins.com
Jednorazowy przelew Bitcoinów na „wsparcie ogólne” –
nie ma ograniczenia kwoty.
Wsparcie finansowe w ramach punktów 2, 3, 4 i 5
Piotr Moskwa otrzyma z Polski i z zagranicy w ciągu
10-30 minut.
Pieniądze z Western Union Piotr Moskwa odbierze bez
strat w oryginalnej walucie, następnie po
najkorzystniejszym kursie wymieni 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 – można
przekazywać drogą telefoniczną: głosowo i SMSami,

pod numery: +48 792 878 969, +48 792 646 848 –
bezpośrednie do Piotra Moskwy.
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.
Opis ten znajduje się również w zakładce „Wsparcie”
na każdej stronie Polskich Mediów Niezależnych oraz
na stronach partnerskich: YouTube, Dailymotion, CDA,
VKontakte czyli VK.COM etc. oraz w niezliczonych
linkach np. Twittera.
O wszelkich zmianach w zakresie wsparcia
finansowego, informacje zostaną podane – do
publicznej wiadomości.

SOS na ratunek: Aktualne
metody finansowego wsparcia
Piotra Moskwy i jego rodziny
Piotr Moskwa został pozbawiony dochodów, w wyniku
zniszczenia jego działalności gospodarczej. Na czas
obecny prowadzi akcję zbierania pieniędzy na
rejestrację spółki z o. o. Polskie Media Niezależne,
aby mógł zarabiać pieniądze, dzięki niezależnym
mediom, które stworzył 5 stycznia 1998 roku.
Informacja dot. wsparcia rejestracji sp. z. o. o.
http://www.infoekspres.pl/wsparcie-na-sp-z-o-o/
Mając na uwadze wieloletnią pracę Piotra Moskwy dla Polski i
Polaków i jego dramat finansowy i rodzinny, będący
następstwem zemsty na nim i jego rodzinie, w tym na dwóch

córkach zabranych z domu i więzionych przez ludzi, którzy
nie służą Polsce i Polakom – postanowiłam reaktywować grupę
pn. SOS na ratunek Piotrowi Moskwa i jego rodzinie
https://vk.com/sosnaratunekpiotrowimoskwa

Monika
Kosecka
Info:
Reaktywacja grupy pn. SOS na
ratunek Piotrowi Moskwa i
jego rodzinie

VK.COM – 29 grudnia 2018 roku
Zjednoczona
Organizacja
Narodowa założyła konto na
VKontakte – solidnym serwisie
bez cenzury ! – #VKontakte

#VKCOMdlaPolaków #ZON2019
Komunikat

W związku z tym, że powstały 4 konta dla
Zjednoczonej Organizacji Narodowej na Twitterze,
przyszedł czas na budowę kont ZON na VK.COM –
VKontakte, serwisie rosyjskim, który jest znacznie
lepszy niż Facebook, YouTube i inne serwisy
żydowskie – zwalczające prawdę historyczną,
patriotyzm, nacjonalizm, honor i wszelkie wartości
ludzkie. Ponadto zwalczające Boga, wiarę i religię.
W rzeczy samej praktycznie VKontakte – nie ma
cenzury.
Nie oznacza to, że można pisać nieprawdę i czynić
prowokacje.
Takie działanie i na VKontakte z pewnością spotka
się ze sprzeciwem.
Konto w tym serwisie może założyć każdy w kilka
sekund, podając swój numer telefonu. Konta zakładać
mogą osoby prywatne i publiczne, firmy –
przedsiębiorcy i organizacje.
My, dokładnie 29 grudnia 2018 roku rozpoczęliśmy
naszą misję na tym serwisie, aby budować dla Polski
i Polaków Zjednoczoną Organizację Narodową, dzięki
której Prawdziwi Polacy wejdą do SEJMU w Wyborach
Parlamentarnych 2019 i odzyskają Polskę dla Polaków.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakładania
kont na VK.COM, czyli w serwisie VKontakte i
współpracy dla Polskiej Racji Stanu.
Nasz adres: Zjednoczona Organizacja Narodowa
https://vk.com/zjednoczonaorganizacjanarodowa
Jednoczymy się, aby Prawdziwi Polacy weszli do SEJMU
w Wyborach Parlamentarnych 2019

Karol Wiśniewski
Zjednoczona Organizacja Narodowa
http://www.zon-2019.pl/
Polska, 30 grudzień 2018 rok, godz. 09:21

Czy Google cenzuruje konta na
VKontakte
–
PiotrMoskwaSzczecin
i
Infoekspres24, dlatego nie ma
ich
w
indeksacji
tej
wyszukiwarki ? – #VKontakte
#VKCOMdlaPolaków #Google
Obecnie konta Piotra Moskwy
i Infoekspres 24 na VK.COM
– znaleźć można wyłącznie
dzięki linkom na stronach
www
Polskich
Mediów
Niezależnych, Twitterze i
wielu innych
Faktem jest, że na dzień dzisiejszy tj. 30 grudzień
2018 rok nie ma w #Google informacji dotyczących
kont na VK.COM dla:
Infoekspres.pl – Polskie Media Niezależne
https://vk.com/infoekspres24

Piotr Moskwa https://vk.com/piotrmoskwaszczecin
Na uwagę zasługuje też fakt, że nie ma w indeksacji
danych NAWET z Twittera dotyczących konta:
VK
COM
dla
Polaków
https://twitter.com/VKCOMdlaPolakow
Pierwsze konto na VK.COM założono 23 grudnia 2018
roku około godziny 7 rano.
Czy indeksacja kont jest celowo blokowana, zaś konta
są celowo cenzurowane okaże się w najbliższym czasie
?
To, że takie rzeczy dzieją się na #Facebook,u lub
#YouTube, w stosunku do Piotra Moskwy, Infoekspres
24 i innych serwisów z Polskie Media Niezależne, a
nawet partnerskie – doskonale wiemy.
Według informacji w Google: „Indeksowanie trwa od
kilku dni do kilku tygodni.”
Czy wiesz, że VK.COM to inaczej: VKontakte – solidna
konkurencja dla #Facebook, oraz #YouTube i innych
żydowskich serwisów społecznościowych ?
Uwaga !
Piotr Moskwa & Infoekspres 24 oraz Muzeum Zbrodni
Żydowskich na VK.COM znajdziesz obecnie klikając w
aktywne linki, wpisując lub wklejając podane adresy
do swoich komputerowych wyszukiwarek internetowych:
https://vk.com/piotrmoskwaszczecin
https://vk.com/infoekspres24
https://vk.com/muzeumzbrodnizydow
Zobacz listę filmów bez żydowskiej cenzury:
https://vk.com/videos522730117
Obecnie jest ich 14. Będzie ich z dnia na dzień
coraz więcej.
Uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy aż… Google nas
pokieruje do informacji prawdziwych bez cenzury.

Krzysztof Kamiński
Krytycznie: Na każdy temat
http://www.Infoekspres.pl/ 1998-2018
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Poznań, 30.12.2018, czas 03:14

Sprawa rejestracji spółki z
o.
o.
Polskie
Media
Niezależne – Przedsiębiorstwo
Medialne
Polacy, Siostry i Bracia !

Misja służenia Polsce i Polakom jest rzeczą normalną
w moim domu. Tak postępowali moi przodkowie.
Dziś misję swoją prowadzę dzięki mediom, które
stworzyłem 5 stycznia 1998 roku.
Do grudnia 2015 roku misję swoją prowadziłem na
zasadach NON PROFIT.
W grudniu też tego roku postanowiłem przeprowadzić
reorganizację, aby z mediów, które rozdają
informacje za darmo – zrobić spółkę medialną z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Decyzje praktycznie zapadły, po tym jak mnie

ograbiono z majątku, zniszczono mi firmy, a na
domiar wszystkiego – zabrano mi i chorej na
kręgosłup żonie – dwie córki z domu i uwięziono.
Na skutek zniszczenia mi działalności gospodarczej
praktycznie zostałem zrujnowany, bez dochodów.
Pomimo tego staram się zdobyć środki finansowe na
rejestrację Polskich Mediów Niezależnych jako spółki
z o. o., aby móc swoją misję samofinansować i
działać w jeszcze większym zakresie.
W ramach akcji wsparcia na rzecz założenia spółki z
o. o. – od moich czytelników otrzymałem pieniądze w
łącznej kwocie: 1,600 złotych.
Brakuje jeszcze kwota: 7,900 złotych.
Łącznie muszę zebrać sumę: 9,500 złotych.
Koszt założenia spółki z o. o. wynosi 5 tysięcy
złotych. Reszta kwoty potrzebnej stanowi środki
minimalne na rozruch.
Jak to wszystko w praktyce wygląda ?
Temat ten został opisany w informacji pt.
Wsparcie
na
sp.
z
o.
o.
http://www.infoekspres.pl/wsparcie-na-sp-z-o-o/
Jeżeli proszę o wsparcie finansowe mojej bieżącej
pracy, czy też w przypadku założenia spółki z o. o.,
to rzecz jasna, mam powody, aby tak postępować.
Nie zarabiam jeszcze, pomimo tego muszę zdobywać
środki, aby żyć i funkcjonować, a przy tym, aby
niezmiennie służyć wyłącznie Polsce i Polakom,
służyć Polskiej Racji Stanu.

Piotr Moskwa

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

