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ZAKAZ ROZMÓW PO POLSKU
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POWRÓT

Sąd w Hamburgu przyznał, że w Niemczech dopuszczalny jest
szantaż językowy.
Sąd w Hamburgu odrzucił pozew polskiego rodzica Wojciecha
Pomorskiego, który zaskarżył miasto oraz Jugendamt za dyskryminację ze
względu na przynależność narodową.

SONDA
Czy popierasz ewentualną
inwazję na Iran?

Urząd ds. dzieci zabronił mu rozmawiania w języku polskim podczas
nadzorowanych spotkań z córkami, które po rozstaniu rodziców
przebywają pod opieką matki, obywatelki Niemiec.
fot. Jason Morrison/SXC

Adwokaci Polaka powoływali się na polskoniemiecki Traktat o dobrym
sąsiedztwie, który gwarantuje mniejszościom możliwość "posługiwania się

WARTO ODWIEDZIĆ

językiem ojczystym w życiu prywatnym i publicznie".
Sąd potwierdził, że w Niemczech dopuszczalny jest szantaż językowy. Wynarodowiono dwie dziewczynki  powiedział Pomorski.
Wojciech Pomorski domagał się przeprosin i 15 tys. euro odszkodowania. Zapowiedział, że odwoła się do sądów wy ższej instancji i
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
tom/gazeta.pl

POWRÓT

Portal Niezależna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, jeżeli uważasz, że kt órykolwiek wpis narusza czyjeś dobra zgłoś
nadużycie, wyślij email na adres: moderator.niezalezna@gmail.com
KOMENTARZE (62)

Mierk: Polska powinna wystąpić z EU i skończyć z farsą węgla i stali.

09012010 08:47

nagle Jugendamt interesuje sią polskimi dziećmi i ich dobrym samopoczuciem  to są kpiny.
#

D. Lubaszenka: W Niemczech to normalne.

09012010 12:55

Sam mieszkalem wiele lat w tym pieknym kraju. Doslownie "balem sie" mowic po polsku, publicznie, aby sie nie narazic. Niemcy sa pamietliwi, a wiele
miast niemieckich jest jescze w obcych rekach, np. Szczecin, wybudowany przez Niemcow 800 lat temu w ich rekach az do 1945 roku. Niemcy wiedzo
ze Polacy uwazajo sie za pempek Europy, stad nienawisc. Proste jak autostrada Legnica Gorlitz.
#

Mycha:: Ciekawe

09012010 13:40

co też tu wczoraj w nocy napisane było,
że cała strona zniknęła. Ale Niezależna
wie, co robi, jak sądzę. A na temat: jak
świat światem,nigdy nie będzie Niemiec
Polakowi bratem. I to powinno mottem
być naszym. Zawsze.
#

co też tu wczoraj w nocy napisane było,
że cała strona zniknęła. Ale Niezależna
wie, co robi, jak sądzę. A na temat: jak
świat światem,nigdy nie będzie Niemiec
Polakowi bratem. I to powinno mottem
być naszym. Zawsze.
#

Pulkownik Jorg: Do Mycha 13:40

09012010 13:45

Czyzby nie na raczke cosi bylo, ze az tyle wpisow zaginelo? Tez sie dziwie. Plk Jorg. Fajne masz wpisy. Najlepszego.
#

monstrozo: D Lubaszenko: gdyby niedźwiedź w mateczniku siedział to by o nim Polak nic nie

09012010 16:41

wiedział...ponieśliśmy przez łotrów ogromne straty i nie mamy powodów
by być mniej pamiętliwymi niż oni. A większość Polaków nie jest. O tym co wyczyniają "nasze" pseudoelity samozwańcze z nibyprofesorem na czele
nawet nie warto wspominać.
Teraz my otwieramy się na niemiecką Europke a oni utrzmują jak długo mogą zakazy pracy dla Polaków i faszystowskie, antypolskie przepisy.
I kto tu się uważa za pępek świata??
Myśle że niemówienie po Polsku za granicą jest kolejnym przejawem kompleksów.
#

Mycha:: Pułkownik Jorg 13:45

09012010 16:44

Widać coś było powodem tego zaginięcia.
Znam wpisy tylko do 2:00 w nocy.Zwykłe,
propolskie i antypolskie, ale także wesołe
prawie wszystkie były.A Ty bardzo szybko
awansowałeś, jak widzę. I przez kilka dni
zaledwie 'majorem' byłeś.No to gratuluję.
Ale to w błą d wprowadza. Za miłe słowa
dziękuję.
miłe.
#

Najka: Orzeczenie

09012010 16:55

Sądu w Hamburgu powinno nam Polakom otworzyć oczy na nasze stosunki z zachodnimi sąsiadami. Czyżbyśmy nie byli wspólnie w UE? Niemcy mają po
prostu gdzieś wszelkie ustalenia, to nie jest pierwszy przypadek, że zabrania się w mieszanych małżeństwach używania w stosunku do dzieci innego
języka niz niemiecki.Dotyczy to nie tylko małżeństw polskoniemieckich ale także innych narodowości tyle, że tych spraw u nas się nie nagłaśnia.
Zresztą dziwię się, że mając tak piękny kraj jak Polska, szuka się szczęścia gdzie indziej.
#

Pulkownik Jorg: Niemcy to nie tylko kierownik polityczny Eurokolchozu.

09012010 17:09

To przepiekne dziewczyny, najlepsze auta i maszyny drukujace swiata, superszybkie autobahny, czysciutko, porzadeczek w kazdym domostwie, bylem
 widzialem. Mniammniam, hrum, hrum.
#

Pulkownik Jorg: Do Myszki 16:44

09012010 17:14

Otoz, staram sie byc dobrym we wszystkim i mnie... awansowano. Nie zdziw sie jak oglosza mnie gen. brygady. W poprzednim zyciu takim bylem, i
to ....Niemcem.. Staram sie przywrocic swoje uwagi, czasem nieciekawe dla polskich patriotow, te z wczoraj, jak widac powyzej. Bywaj zdrow(a)
Mycho.
#

Bolek, ale nie agent.: Kiedys w Hamburgu tlumaczylem Polakom, pomagajac im.

09012010 17:17

W roznych urzedach za darmo. Teraz jak mieszkam z dala od Europy to udaja ze mnie nie znaja. Amnezja i chamstewko. Czuje sie pokrzywdzony.
#

monstrozo: płk Jorg!: Domyślam się co tu pisano wczoraj...A dla kogo mniam mniam dla tego

09012010 17:51

Malhlzeit... Niemieckie dziewczyny fakt piękne, ale tam krew mieszano
od zarania, więc mogą być nawet z krwi naszych Dzieci Zamojszczyzny...
Wiele ich "pruskiej szlachty" wywodzi się od Polaków. Można też dyskutowaś nad niemieckością zastrzyku świeżej krwi, który dostali ze Śląska, a to
tylko wpływy polskie...
i włoskie by się znalazły i węgieskie i żydowskie...
Tak było zawsze. I nie tylko tam.
"Autobahny"...zwane u nas z włoska autostradami (brzmi dużo melodyjniej;), maszyny drukarskie, maszynowe karabiny i wiele innych maszyn rabowali
nam i nie tylko nam w wojne.
Fakt że potrafią robić znakomita rzeczy, ale to nie znaczy że są nadludźmi. tak naprawde to jesteśmy z tej samej gliny i tylko wyjątkowo trudne
położenie geopolityczne i pech sprawiły że to nie my jesteśmy tym Wielkim Bratem na kontynencie europejskim.
Sam fakt że przetrwaliśmy ostatnie stulecia w takich okropnych warunkach i zachowaliśmy cóż, większość z nas, resztki dumy narodowej świadczy że
nie ma powodu do kompleksów.
#

"Autobahny"...zwane u nas z włoska autostradami (brzmi dużo melodyjniej;), maszyny drukarskie, maszynowe karabiny i wiele innych maszyn rabowali
nam i nie tylko nam w wojne.
Fakt że potrafią robić znakomita rzeczy, ale to nie znaczy że są nadludźmi. tak naprawde to jesteśmy z tej samej gliny i tylko wyjątkowo trudne
położenie geopolityczne i pech sprawiły że to nie my jesteśmy tym Wielkim Bratem na kontynencie europejskim.
Sam fakt że przetrwaliśmy ostatnie stulecia w takich okropnych warunkach i zachowaliśmy cóż, większość z nas, resztki dumy narodowej świadczy że
nie ma powodu do kompleksów.
#

Mycha:: Pułkownik Jorg

09012010 18:50

Wiesz Ty co? Coś Ci powiem. I w d....
mam to, jaki skutek tego będzie. Tym
Niemcem to mnie tylko odstraszasz.Ja
nie znoszę Niemców. Nie cierpię ich. I
nic tego nie zmieni.A Twoje uwagi dla
mnie, patrioty,są rzeczywiście niemiłe.
No i odpowiedź moja na te Twoje baby
szwabskie, czyste pociągi, czyste domy
i ich też czyste pewnie super fury, taka
będzie:żebyś się tym nie udławił.Także
powiem  wolę swoje brudno niż cudze
czysto.To jest nasze polskie przysłowie.
I  jak się nie podoba brudno to i czysto
trudno. To tyle, Panie generale.
#

Pulkownik Jorg: Patriotyzm juz Polsce nie pomoze.

09012010 20:06

Przez unie. Od 1 go lutego ich nowy "prezydent" bedzie likwidowal flagi i hymny stanow Eurokolchozu. Polska i Czechy ida na pierwszy ogien. Polska
pod dyktando, na rozkaz zalozycieli unii: Francji i Niemiec ma byc rozebrana doszczetnie z przemyslu i to sie udaje dzieki rzadowi Tuskzdzielca. Pas
SzczecinElblag ma byc wyeliminowany z jakiejkolwiek produkcji i to juz widac: upadly stocznie, ryboustwo, zaklady chem. w Policach, etc.Jeszcze
pozostala Polska poludniowa: tu maja ulec likwidacji zbrojeniowki oraz kopalnie, te ostatnie pod pretekstem el. atomowych, to rozkaz z Francji. Za 30
lat w Polsce juz nie nie zostanie, upadnie i wchona ja... no wlasnie. Nie chce sie wam narazac zacni czytelnicy Niezaleznej. W tej chwili RP jest pionkiem
w ich grze. Wystarczy poczytac prase zachodnia.
#

monstrozo: pułkowniku...wyobraź sobie że są tacy co czytają, ale nawet terazto co oni nam

09012010 20:47

szykują wcale nie musi się spełnić. I nie spełni
A już nie jest z pewnością powodem by popadać w "kompleks Sztirlica" czy kompleks "polaczka na robotach"!
#

monstrozo: Nie będą Niedźwiedzie, pojedynczo czy nawet zjednoczone smarkały nam w twarz! 09012010 20:51
.
#

D. Lukaszenka: Tylko PiS ma monopol na polski patriotyzm.

09012010 20:54

Jak Tuskoszmat to slyszy to go krew wermahtowa zalewa. On tez "chce byc patriota". Super bylo za PiSu, ale zachcialo sie POniemieckiej zlewni. Czy
wiecie, ze maly Tuskaszenko byl bity przez dziada w lep po kolacji zmuszajac to biedactwo do modlitwy PO NIEMIECKU? Moze dlatego on taki glupi, bo
dzieci sie PO glowce nie bije, bo ostano glupie na calutkie zycie. Damian Lukaszenka.
#

Bolek, ale nie agent.: Zakaz rozmow po polsku?

09012010 21:16

A idole mlodziezy naszej  ICH TROJE spiewaja po niemiecku: KEINE GRENZEN. W trojce tez z listy przebojow puszczaja niemieckie rockowe piesni. My
to Narod tolerancyjny, kurka wodna.
#

Mycha:: Pułkownik Jorg
Posłuchaj mnie uważnie przez chwilę.Już nie będę
dochodzić, kim jesteś, ale pamiętam te wpisy o tej
fladze. Nie mogę sobie przypomnieć nicka, wybacz.
O tym,że Państwo Polskie zostanie zlikwidowane,to
ja piszę od maja. Bez sensu, wiem.Już jest po nas.
Powstaje Grossdeutchland i rządy Frankenreichu.A
plan Mitteleuropa jest realizowany. Czyli Polnische
region bez przemysłu,gospodarki, tylko z robolami
do pracy. Mało kto w te moje wpisy wierzył, ale to
już nieważne.I mecenas Hambura wyraźnie mówił,
że tak będzie oraz że obudzimy się już niedługo "w
nowej rzeczywistości".Stracimy Ziemie Odzyskane.
Defetyst ą mnie tu nazywano, co i nie dziwota,gdyż
nikt nie chce słuchać takiej strasznej PRAWDY, do
której przecież sam doprowadził.Ale moja rodzina
była przeciw. Mam chociaż czyste sumienie,że się
łapy do likwidacji Rzeczpospolitej nie przyłożyło. I
tyle mojego, co zostało. To i tak więcej, niż ci inni
mają.Nie gniewaj się za te przysłowia,ale to wina

09012010 21:51

nowej rzeczywistości".Stracimy Ziemie Odzyskane.
Defetyst ą mnie tu nazywano, co i nie dziwota,gdyż
nikt nie chce słuchać takiej strasznej PRAWDY, do
której przecież sam doprowadził.Ale moja rodzina
była przeciw. Mam chociaż czyste sumienie,że się
łapy do likwidacji Rzeczpospolitej nie przyłożyło. I
tyle mojego, co zostało. To i tak więcej, niż ci inni
mają.Nie gniewaj się za te przysłowia,ale to wina
Twoja. Po co prowokujesz, generale?
#

Mycha:: Pułkownik Jorg

09012010 22:05

Język mi się rozwiązał, to i powiem.
Bardzo się cieszę, że nie tylko ja tu
takie rzeczy piszę.Nie tylko na mnie
będą winę za wpisy zwalać.Lecz Ty
stąd niedługo pewnie znikniesz,a ja
pewnie jeszcze trochę tu zostanę.A
Deklarację Praską z lipca ubiegłego
roku znasz?
#

monstrozo: Mycha! Nie wiem czy to w 100% dotyczy płk Jorge, ale tu i w wielu innych

09012010 22:30

miejscach pojawiają się defetyści. Próbują nam "ukazać beznadziej sytuacji"
niby jako głosy rozsądku...
Na wojnie za taką propagande kulka w łeb...
W sytacji poważnej jaką rzeczywiście mamy, może nie wojny otwartej, ale zagrożenia państwowości i bytu narodowego to wypada raczej rozwiązań
szukać. Bo że jest źle to każdy, no prawie każdy widzi a już napewno " zacni czytelnicy Niezależnej" powinni widzieć.
Teraz zadanie: jak się z tej obieży wydostać...
#

szabla: Dzięki Ci Zacny Monstrozo,

09012010 22:54

żeś mnie tam uznał za jednego ze sprawców konfuzji wywołania u emisariusza. Ale ja tam tylko asystowałem przy dyskusji,a poza tym dochodzę do
wniosku po odbyciu kilku z nim wymian argumentów że to chyba nie ma sensu. On zakręcony jak słoik ogórków,to nie jest nawet orka na ugorze,to
syzyfowa praca jest. Ale mam jedynie cień nadzieji,że ktoś mądry przeczyta to czasem i coś z tego wszystkiego zrozumie.Pozdro.
#

Mycha:: monstrozo

09012010 22:55

Dziękuję za tę radę. Dotychczas wydawało mi
się, że są tutaj tylko propagandyści POlszewii,
prowokatorzy i wściekłe,wkurzone,bluzgające
anonimy. Że są również defety ści, nie było mi
znane. Niemniej...Ale już więcej takich rzeczy
pisać nie będę. A swoją opinię zachowam dla
siebie.
#

monstrozo: Mycha! Nie Ciebie miałem na myśli!! Informować to co innego, ale w wykonaniu plk

09012010 23:07

Jorge to troche inaczej brzmiało...Głoś prawde dalej, prosze!
Jak Szabla tu przed chwilą napisał czasem ktoś mądry przeczyta i coś z tego wyniesie.
POZDRAWIAM
#

monstrozo: Mycha! Nie Ciebie miałem na myśli!! Informować to co innego, ale w wykonaniu plk

09012010 23:07

Jorge to troche inaczej brzmiało...Głoś prawde dalej, prosze!
Jak Szabla tu przed chwilą napisał czasem ktoś mądry przeczyta i coś z tego wyniesie.
POZDRAWIAM
#

Pulkownik Jorg: Widze, ze sytuacja staje sie dramatyczna. Ale za to piszemy caly czas na

09012010 23:08

temat.
Mycha i monstrozo, jestescie elita RP. Nie siegam Wam do pasa. Nie mieszkam w Polsce od setek lat, a moja rodzina i znajomi szczekaja na mnie ze nie
bedac w Polsce mimo to potwornie przejmuje sie do bolu jeszcze sprawami Ukochanej Ojczyzny. Znikne Mycho z blogu jak tylko zobacze ze Mycha tez
zniknela. Badzcie bardziej wyrozumiali dla mojej osoby, mieszkam w koncu na koncu globu, NZ. Dzieki.
#

monstrozo: Czołem Szabla! Ten słoik ogórków wystarczy by scharakteryzować E miska! Różne
cuda są na świecie, ale czy to możliwe by mieć tak zdeformowany obraz
rzeczywistości?? A on wśród harcowników, to chyba pułkownik minimum, biorąc pod uwagę "toaletowy" poziom ich tekstów.
POZDRAWIAM

09012010 23:14

monstrozo: Czołem Szabla! Ten słoik ogórków wystarczy by scharakteryzować E miska! Różne

09012010 23:14

cuda są na świecie, ale czy to możliwe by mieć tak zdeformowany obraz
rzeczywistości?? A on wśród harcowników, to chyba pułkownik minimum, biorąc pod uwagę "toaletowy" poziom ich tekstów.
POZDRAWIAM
#

monstrozo: Pułkowniku Jorge! Mów dalej bo to balsam na me ego ;) NZ no gratuluje...to ta

09012010 23:32

ojczyzna wymarłego, może i legendarnego ludu Nazistów??;) A serio: skąd
więc Twoja wiedza o planach mecherów z UE, o urodzie Niemek itd???
Pułkowniku wieki czy nie nawet tam, a może zwłaszcza tam, nawet jeśli nie pracujesz w mediach itp jednak możesz zawsze w pracy, wśród znajomych
itd robić pozytywną "propagande szeptaną" dla Polski.
Jak próbują nam przypisać holocaust, umniejszyć naszej wojennej chwale czy zwyczajnie żarty sobie robią to trzeba ciemniakom t ł o m a c z y ć.
Co ja Ci będe gadał nawet Sztirlic by wiedział a co dopiero nasz Pułkownik. Czołem
#

Mycha:: Szabla

09012010 23:50

Jeżeli tu będziesz.
Witam serdecznie.
Miło Cię "widzieć".
#

Pulkownik Jorg: Mycha 21:51, o Niemcach i nie tylko.

09012010 23:56

Czemu pas Szczecin  Elblag ma byc zlikwidowany gospodarczo? Istnieje niemiecki WOG: (Wolny Obszar Gospodarczy) poto, aby nie bylo konkurencji
ale i obszar wypoczynkowy dla nich. Poza tym, ma dla nich zostac jeszcze wegiel w ich Silesii, a wiec stop wydobywaniu! Oni mysla, ze dzieki broni
eurokolchozowej uda im sie odzyskac ICH ziemie odzyskane. Nie ma juz z tym problemow na WarmiiMazurach, juz zaczelo sie. Dopomaga im obecna
klika Tuskostanu. Oni to narod bardzo konsekwentny i pamietliwy. Tyle.
#

szabla: I vice versa,Maus!

09012010 23:57

Pozaglądam jeszcze tu i ówdzie:)
#

Spacewalker: I kto to mówi ?

09012010 23:59

twierdzenie jakoby niemki były bardzo ładne wydaje się być jawnym naduzyciem.Jeśli cudem znajdzie sie jakaś ladniejsza to swoją germańską butą na
pewno odstraszy kazdego uczciwego POLAKA.I prosz ę mi tu nie pi...ć o wyższości niemców nad resztą populacji europejskiej.Co potrafią zrobić to już
pokazali podczas 2WŚ.I na nic ich dominacja gospodarcza jeśłi mają tak piękną kartę w swojej historii za która powinni siewstydzić przez najbliższe
tysiąc lat.
#

szabla: Niemcy,Panie Pułkowniku,

10012010 00:03

są po prostu narodem poważnym,i realizują swoją realpolityk. Nie jest to żadna teoria spiskowa.Takie jest selavi:)
#

szabla: I na tym między innymi polega ich polityka historyczna,

10012010 00:07

Panie Spacewalker,żeby Niemcy podnieśli się z kolan,i przestali przepraszać za II W.Ś. Kto tego nie widzi,ten kiep. Wystarzczy ich kilka ostatnich filmów
obejrzeć,tzw.historycznych.
#

Mycha:: Monstrozo

10012010 00:10

Bardzo dziękuję za zgody udzielenie
na prawdy mówienie. To złośliwość,
zgadza się. Ale wiesz,już jej nie ma
potrzeby mówić.Dlatego już tego nie
robię.Od podpisania tego TL. I piszę
tylko sobie swoje głupoty a czasami
ludzi się czepiam a swym gadaniem
to forum zaśmiecam. I tylko patrzyć,
jak mnie stąd w końcu pogonią. Lub
będą chcieli. Wiele prób już było.Nie
udało im się. I nie uda.
Pozdrawiam
PS. No ciekawe, czy znowu 5 wpisów
się pokaże, zanim ja się tu wykażę.
#

Spacewalker: P.Szabla

10012010 00:22

Pozdrawiam
PS. No ciekawe, czy znowu 5 wpisów
się pokaże, zanim ja się tu wykażę.
#

Spacewalker: P.Szabla

10012010 00:22

A ich dominacja gospodarcza to tez swoje praźródła w eksploatacji ziem inarodów które podbijali.Vide Namibia oraz wszelkie bandyckie najazdy na
resztę Europy.To z rabunku i niewolnictwa poprzez wieki dorabiali się swojej zamożności.Zdolności organizacyjne,sumiennośc i zdyscyplinowanie
skierowali własnie na taką formę powstawania zamożności.Tylko jakoś cicho o tym w eurokołchozie.
#

Mycha:: Pułkownik Jorg

10012010 00:26

A po co Ty, człowieku, tak źle gadkę zacząłeś?
Od tych czystych, porządnych, schludnych, tfu...
Niemców. Ty wiesz, że Tobie się tu upiekło, że
Ci tu nikt jeszcze nie nabluzgał? A pierwsza do
tego to by moja osoba była.Ale na początku to
człowiek w miarę grzecznie zaczął, na reakcję
Twoją czekając. Powiem Ci jeszcze tak: czyste
domy, ubrania, pociągi a brudne serca i dusze.
Ja nie muszę przesadnej czystości zachowywać.
Pedantyzm też ponoć nie jest normalny. Coś z
psychiką.A co to jest to NZ? Nowa Zelandia czy
jak? No to Cię poniosło.U Was to czas jest inny.
Łomatko, przeniesienie w czasie. Wehikuł jakiś.
To tyle o pisaniu na temat, Panie generale.
Mycha
#

szabla: I teraz tak samo się dorabiają.

10012010 00:33

A w eurosojuzie będzie cicho,wszak jest to twór niemiecki. Nie po to Bundesrepublika przez lata na kołchoz łożyła,żeby jej się buntował teraz i szemrał
coś pod nosem.Byle tylko Warszawa znowu nie fikała,ale dopóki porządku będzie pilnował herr Tusk,a zwłaszcza ci którzy trzymają jego
sznurki,"porządek będzie panował w Warszawie".
#

Spacewalker: P.Mycha

10012010 00:38

Faktem jest,że niemcy(z małej litery proszę pisać) dbają o czystośc i porządek ale i u nas by tak było gdybyśmy inie musieli ciagle odbudowywać i
sprątać Polski po ich wizytach.I ine zaglądali do nas autami swoimi tylko czołgami i bombowcami.Ładni goscie po których zostały nam zgliszcza
powojenne i utrata tego wszyskiego co inne pokolenia zbudowały.A teraz juz do ostatecznej riuny nas doprowadz ą.Ale nie dajmy się tym mordercom i
złodziejom.Na pohybel im.
#

szabla: Teraz są nowe metody,zamiast czołgów.

10012010 00:43

Surowce energetyczne,przesyły finansowe czyli banki i massmedia. Wszędzie tam już są. Ale na pohybel im!
#

monstrozo: Mycha! W tvp info dają dokument o królikach żyjących w pasie granicznym wokół

10012010 00:45

Berlina Zachodniego. Wygląda to jak metafora UE... Obyśmy kiedyś wszyscy
nie okazali się równie nieprzygotowani na nagły upadek Ewrosojuza jak one. Bo na pewno upadnie. Mecherzy od NWO s ą jak ten miastowy pon z
góralskiego kawału: tak mądrzy że aż głupi i pewnego dnia to wszystko padnie...
Co będzie dalej? Są dwa plemiona z bliskiego wschodu walczące ze sobą, są Chiny...Co tu gada ć żyjemy w ciekawych czasach.
Trzeba ratować co się da, jeśli już nie na płaszczyźnie materialnej to mentalnie. I być gotowym. Dlatego prosze "zaśmiecaj" dalej ;)
Pozdrawiam!
#

szabla: A jeszcze mi się przypomniało co jeden z tych pionierów unii europejskiej,o Warszawie

10012010 00:46

kiedyś mówił'
"Mamy w tym kraju jeden punkt, z którego pochodzi wszystko zło: to Warszawa.
Gdybyśmy nie mieli Warszawy w Generalnym Gubernatorstwie, to nie mielibyśmy 4/5 trudności, z którymi musimy walczyć. Warszawa jest i pozostaje
ogniskiem zamętu, punktem, z którego rozprzestrzenia się niepokój w tym kraju."
Pozdrawiam Warszawiaków!
#

Spacewalker: P.Szabla

10012010 00:46

OK zacznijmy porządkowac od siebie.Napierwszy ogień powinien iść herr tusk ze swoja szemrana ferajną.To srodowisko złodziei i kolaborantów
proniemieckich.V kolumna na naszej ziemi.A wie Pan co z takimi nalezy zrobić.cała nadzieja w mądrym oddaniu głosu w wyborach.
#

szabla: Trzeba zrobić z tą ferajną porządek.

10012010 00:53

OK zacznijmy porządkowac od siebie.Napierwszy ogień powinien iść herr tusk ze swoja szemrana ferajną.To srodowisko złodziei i kolaborantów
proniemieckich.V kolumna na naszej ziemi.A wie Pan co z takimi nalezy zrobić.cała nadzieja w mądrym oddaniu głosu w wyborach.
#

szabla: Trzeba zrobić z tą ferajną porządek.

10012010 00:53

Ale warto pamiętać że oni posiadają tylko znamiona sprawowania władzy. Gorsi są ci co są za ich plecam stojąi,szare eminencje,"starsi i mądrzejsi". I to
jest dopiero gangrena której trzeba by się pozbyć
#

Spacewalker: P.Szabla

10012010 01:03

Zgoda co do marnej jaosci rodzimych rzezimieszków ale po nitce do klębka a dojdziemy i do tych starszych a czy madrzejszych?zobaczymy jeszcze kto
na wierzchu bedzie.Dobierzemy się i do nich.I mam taką nadzieję granicząca z pewnością.
#

szabla: Oby słowo stało się ciałem.

10012010 01:08

Ale warto pamiętać ze dla tryumfu zła wystarczy,aby dobrzy ludzie nic nie robili.
#

Spacewalker: P.Szabla

10012010 01:19

Łatwo przejsc od Spacewalkera do Spacewarriora.A tych co śpią nalezy budzić do dzialania bo jak na razie to zadowoleni z miski są ale na jak długo ta
miska pełna bedzie?Ani się obejrzą to zamiast pełnej miski tylko pełny nocnik im zostanie.
#

Mycha:: Szabla, Spacewalker, Monstrozo

10012010 01:23

Pozwólcie Panowie, że do wszystkich odpiszę
i wtrącę swoje trzy grosze.To,że się zgadzam
z Wami wszystkimi,to mówić chyba nie muszę.
A więc tak. Ja uważam, że musi być "prawda
ponad wszystko". Ponieważ chyba wszyscy ją
znamy,jak widzę,to trzeba nam teraz pilnować
własnego DUCHA. Powtarzam się, wiem. Lecz
to sprawa podstawowa,najważniejsza,gdy już
wszystko zawodzi.I pamiętać o naszej,jedynej
takiej i niepowtarzalnej DUMIE NARODOWEJ,
którą się ma lub nie.W sobie.A "oni" niech się
śmieją,, że sobie tylko gadamy, wielkich słów
używamy. A my róbmy swoje. Co kto może i
jak umie, na co go stać i co potrafi. Każdy. A
na koniec modne teraz hasło:Bóg z nami,a co
z nimi, to już wiecie.
Pozdrawiam serdecznie. A do nieznajomych
dotąd: miło mi jest Was poznać.
#

Spacewalker: P.Mycha

10012010 01:31

Dobrze Pan proponuje i to ma byc drogowskazem na przyszlośc bliższą i dalszą ale co z tymi innymi? ja proponuję dobrego kija i dalej po tych pustych
łbach nawalić.Nie wiem co ma Pan na myśli co do innych?.
#

szabla: Czyli przechodzimy do fazy Soulwarrior,

10012010 01:31

co pozwolę sobie przetłumaczyć swobodnie jako genetyczny patriotyzm,czyli Bogu dziękujcie,Ducha nie gaście!
#

Mycha:: I ja dodam

10012010 01:35

Na pohybel im. Za wszystko. A dodatkowo
za moją zabitą i dobitą Warszawę,z której
warszawkę zrobili. A my, ci prawdziwi,już
patrzyć na to barachło nie możemy.Z kpin
różnych tłumaczyć się jeszcze musimy.Ale
jeszcze żyjemy,jeszcze trwamy,istniejemy,
k...ich mać.
Dobrej nocy, Panowie
#

szabla: Dla mnie czas operacyjny 8:00.

10012010 01:41

Więc też pożegnam Waszmościów,choć miło się gawędzi. Z Bogiem!
Maus,pomaluśku,pomaluśku;)
#

#

szabla: Dla mnie czas operacyjny 8:00.

10012010 01:41

Więc też pożegnam Waszmościów,choć miło się gawędzi. Z Bogiem!
Maus,pomaluśku,pomaluśku;)
#

Spacewalker: To już idę

10012010 01:43

dalej ,tak tylko zaszedłem na chwilę zobaczzyć co się na tym portalu dzieje ale widac ,że zacne osoby tu porządku pilnują za co dziekuję
Wam.Bywajcie .I dbajcie o Polskę bo tylko to nam drogie.
#

Mycha:: Spacewalker

10012010 01:47

Ja to nie chcę tutaj ze swoimi pomysłami wyjeżdżać,
bo one wzięcia nie mają i opisanym już defetyzmem
zalatują. Ale powiem swoje,podkreślam, tylko swoje
zdanie.Nie spodoba się,wiem to. Ja uważam, że jest
tak źle, że tylko jakiś wstrząs czy szok pomoże, żeby
Polacy zmądrzeli.I gdy to wszystko,co my sami sobie
uszykowaliśmy, na własnym tyłku odczujemy. Praca,
dom, kieszeń itd.Nie chcę więcej pisać, bo kłócić się
to będzie z moim wcześniejszym wpisem. O DUCHU
I DUMIE NARODOWEJ. Ja tylko wiem, że tylko to mi
zostało.
#

monstrozo: Dzięki Mycha! Myśle że "oni" się naszego gadania boją. Najlepszy dowód że nie

10012010 01:55

tylko obserwują, ale próbują mieszać. Wiedzą że sporo ludzi pamięta, wie
i co gorsza dla nich nie wstydzi się swej Polskości i Wiary. Boją się że poczujemy własną siłę ... Martwa, plugawa skorupa pewnego dnia pęknie i
szumowiny pójdą precz.
Pozdrawiam
#

Spacewalker: P.Mycha

10012010 02:01

Gorące serca i zimne głowy.Defetyzm precz odrzucić to i dobrze bedzię.Niechaj zywi nie tracą nadziei.Bez nadziei nie ma nic,pustka ducha i ciala.A nam
żywymi pozostać wypada.Idę dalej innych budzić.Bywaj Panie.
#

Mycha:: Monstrozo, Spacewalker

10012010 02:18

Święte słowa.Zawsze jest nadzieja.
"A żadna walka nie jest przegrana,
dopóki jeden głupiec o nią walczy".
Kłaniam się
#

monstrozo: Czemu Niemcy zakazują mówić po Polsku? Bo się boją i chyba słusznie że dzieci

10012010 09:45

wybiorą nasz język jako dużo milszy dla ucha i melodyjniejszy...
Miłej Niedzieli Waćpaństwu!
#

Tulipan II: Moje madre spostrzezenie.

10012010 13:32

Twierdze bowiem iz gdyby Niemcy byly biednym krajem, a Rosja bogatym, to milosc Polakow do tych obydwu krajow bylaby dokladnie odwrotna.
#

monstrozo: Panie Tulipanie2: A jaka jest wg Pana miłość Polaków, a właściwie jakiejś ich

10012010 18:29

grupy?? (tu nie można generalizować to po pierwsze). Opcja wczesnego i
Marszałka i opcja panslawizmu Dmowskiego w jakiś zdeformowany sposób przetrwały do dziś, ale to są umowne podziały.
Bo normalnych Polaków, nie polaczków wyganiała za zachodnią granice nie miłość tylko: dawniej polityka a niezmiennie do dziś bida... To do
współpracy ze Wschodem wyganiała "miłość" jeśli miłością można nazwać mieszanine syndromu sztokcholmskiego i zdarady.
Ludzie i za wschodnią i za zachodnią granicą, w większości normalni i można się z nimi zwykle dogadać, ale oba sąsiednie państwa, jakiej by nazwy i
formy nie przyjeły zawsze okazują się naszymi wrogami...i zwykle (czemu??) dogadują się nad naszymi głowami.
#

Mycha:: Monstrozo
A ja nie lubię,aby gorzej nie powiedzieć,
jednych i drugich.Jak nic podpadam pod
te liberlewackie hasła  oskarżenia o tej
ksenofobii i szowinizmie. Ale mało tego.

10012010 21:57

Mycha:: Monstrozo

10012010 21:57

A ja nie lubię,aby gorzej nie powiedzieć,
jednych i drugich.Jak nic podpadam pod
te liberlewackie hasła  oskarżenia o tej
ksenofobii i szowinizmie. Ale mało tego.
Z tego powodu duma mnie rozpiera.
#

monstrozo: Czołem Mycha! co tu gadać...masz do tego nielubienia pełne prawo. Pewnie

10012010 23:54

przesadziłem z tym internacjonalizmem;) Ale to nasi bliźni i trzeba próbować
się z nimi dogadywać, nawet jeśli to trudne. Inna historia jeśli idzie o przedstawicieli ich władz jakieś echa odwiecznych wojen trwają, krzywdy nie
zostały wynagrodzone, a polityka obu Niedźwiedzi jaka jest wiadomo...
Obawiam się że Tobie i paru osobom tu nie spodoba się to co powiem, ale osobiście staram się widzieć w nich w tzw zwykłych ludziach mych braci,
zwłaszcza jeśli respektują mnie i mój kraj (a tak bywa)
Dużo trudniej z wszelkimi narodami islamskimi i Żydami Syjonistami. Niby też Bliźni ale zupełnie inna mentalność, nawet jeśli niektórzy znają troche nasz
język i, starym zwyczajem semickim podlizują się. Zwykle, mimo najszczerszych chęci mam wrażenie jakbym spotkał przedstawicieli jakiejś
pozaziemskiej, wrogiej, niehumanoidalnej cywilizacji. I taka reakcja nie z winy "antysemityzmu wyssanego z mlekiem Matki" ni z "nadmiaru" Sienkiewicza
w dzieciństwie. Życie uczy tego...i GW ;)
Pozdrawiam.
#

Mycha:: Monstrozo

11012010 00:53

No to trochę się rzeczywiście różnimy.Zwłaszcza
w sprawie Arabów. Mam inne zdanie, lecz o tym
może kiedy indziej,bo późno już. Z syjonistami a
także tymi tu mieszkającymi, pełna zgoda. Tutaj
zdania powinny być rozmaite, trzeba tylko umieć
"różnić się pięknie". Bez chamstwa, agresji, kpin.
Ja to potrafię.I Ty też,jak widzę.Napewno będzie
okazja jeszcze pogadać.
Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się.
#
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