
Lech Wałęsa: wielu ludzi nie wytrzyma tego psychicznie
Prędzej czy później wyjdą kasety z rozmów z tamtego czasu. 

Wielu ludzi nie wytrzyma tego psychicznie, popełnią samobójstwo
albo w wariatkowie skończą – powiedział w Radiu ZET Lech Wałęsa
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Prezydent Kaczyński nie żyje –Niech
żyje Prezydent Jarubas

Stefan Kosiewski uploaded a podcast on Spreaker. 2 godz. · 25 marca 2015 o
11:35 motto: Twój komentarz oczekuje na moderację przez dra Kuźmiuka,

Zbigniewa z PSL-u, ur. 19.09.1956 w Komorowie, Komorowskich ze WSI 

  Na wiarę doktora nauk ekonomicznych, fraszka ... Zobacz więcej

• Stefan Kosiewski21:54 Kuźmiuk nie 
zamieścił komentarza, który mówi w kilku 
słowach, językiem prostym, jak podanie przez 
Poetę Polski ręki, że kryptosyjonistyczna 
prokuratura nie po to jest w rękach ukrytego 
żydostwa, żeby przywracać wiarę pożydecznego
idioty w sprawność antypolskiego państwa, 
bowiem państwowa maszynka stworzona po linii

i na bazie spisku opitego w Magdalence ze swoimi agentami przez 
oficerów sowieckiego KGB: Jaruzelskiego i Kiszczaka, który był oficerem 
prowadzącym tego pierwszego z ramienia informacji wojskowej, 
poprzedniczki WSI, która zrodziła żydoskie SKOKI, nie jest bynajmniej 
polskie to państwo, lecz całkowicie jest w łapach układu sitwy żydoskiej 
ze światowym żydostwem, natomiast żyje tylko i wyłącznie tym, że robi 
nieustannie (permanentne, jak chciał żyd Trocki) przekręty, systemowe 
SKOKI, czytelnie i w oczy zapowiadane w nazwie dla największego 
wiejskiego... propaństwowca, który chciałby robić w burdelu wojskowych 
za przyzwoitkę, wcielenie cnoty. 

Odrzuciłem za Wałęsy poważną propozycję pewnej Firmy ze siedzibą w 
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Eschborn, w rozmowie osobistej na miejscu, lecz nie był to w tamtym 
czasie z pewnością mój błąd życiowy, nie był to także wkład osobisty w 
dołowanie Polski, ale raczej obowiązek polski był Narodowca, o jakim nie 
marzył nawet Roman Dmowski. 

• Z Panem Bogiem Servus, chłopcy! 
• https://shoudio.com/user/sowa/status/17193 

Lodzkie popiera Adama Jarubasa
von Stefan Kosiewski CANTO CDLII

• http://sowa2.quicksnake.net/.../Na-
wiare-doktora-nauk  ...

• Przed chwilą 

•  Masz zaproszenie od użytkownika
Tomasz do polubienia tej strony 
Zaakceptuj zaproszenie znajomego, by 
okazać wsparcie dla tej strony. Polub 
stronę 

•  

•  

•  
Tomasz Jędrzejczak i 2 innych znajomych lubią to Gesendet von Windows Mail 

Von: Facebook Gesendet: Mittwoch, 25. März 2015 00:23 An: Stefan Kosiewski Tomasz 
Jędrzejczak zaprosił(a) Cię do polubienia Łódzkie popiera Adama Jarubasa w serwisie Facebook. 
Zaproszenia od znajomych Witaj, Stefan! Tomasz Jędrzejczak zaprosił(a) Cię do polubienia 
Łódzkie popiera Adama Jarubasa Łódzkie popiera Adama Jarubasa Polityk Tomasz Jędrzejczak i 
Dariusz Lisowski lubią to. Lubię to! Zobacz wszystkie zaproszenia Dziękujemy, Łódzkie popiera 
Adama Jarubasa

https://www.spreaker.com/user/mysowa/lodzkie-popiera-a-jarubasa-canto-cdlii

  

Prof. Maciej Łukaszczyk, Stefan Kosiewski, Burmistrz Jerzy Kartustu została pochowana 
Konstancja Gładkowska, cmentarz parafialny Biała Rawska
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 Stefan Kosiewski Łódzkie popiera Adama Jarubasa 3 min Frankfurt nad Menem

.... przesiąkniętych
ciepłem i zadumą nad
egzystencją człowieka,
z drugiej zdystansowana, czasem ironiczna refleksja..  

 Link , Andrzej Charzewski 

współpraca, partnerstwo als beispielhaft für deutsch-polnische Begegnung
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Stefan Kosiewski

  DIE WAHLEN

Immer kannst du gewählt werden 
es reicht schon 
dass du in der Nähe bist 
des Polizeiautos oder 
du gibst deine Stimme zu laut ab

du kannst auch gewählt werden 
heraus aus der Wohnung 
in der Mitte der Nacht
ohne Schuhe unerwartet, plötzlich 
weil doch die Wahlen geheim sein müssen 

(1982)
aus dem Polnischen von Pfr. i. R. Manfred Thon

PONS GAULI european society - stowarzyszenie
europejskie - europäische gesellschaft

 

pons.blox.pl/html/1310721,262146,169,170.html?1,1

  Tomasz Jędrzejczak Z Adam Jarubas, który
zostanie prezydentem 10 maja 2015 roku. To zdjęcie więc nabierze wartości... Możesz już dziś

polajkować...
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•  Marcin Kieliszek Po 10 maja będzie jasne kto odpowiada za porażkę
2 godz. temu · Lubię to! · 1 

Stefan Kosiewski

             J. FACET AUF DIE FRAGE: WARUM NICHT IM CHOR ?

Die Philosophen haben schon versucht 
die Welt zu verändern 
sie sind daran gescheitert 
weil nicht zu ändern ist: 
Wasser ist Wasser

Feuer – Feuer, und wir 
wir sind vom gleichen Schlag 
nach seinem Bild, ihm gleich 
und wie er pflegen wir 
uns heraus zu halten 

(1982) 

 
 

25 marca 2015 o 11:35 motto: Twój komentarz oczekuje na moderację przez 
dra Kuźmiuka, ZbiNa wiare doktora PDO74 AJ42 CANTO CDLIgniewa z PSL-u, 
ur. 19.09.1956 w Komorowie, Komorowskich ze WSI Na wiarę doktora nauk 
ekonomicznych, fraszka Co ma wiara do wiatraka, czyli: sen... Spreaker Lubię 
to! · Komentarz · Udostępnij

 

Written by sowa (») 21. 3. in category intelligence, read: 35×Prolegomena do
Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego, uwaga 74 Antyjanus 42

Fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski CANTO CDLI Zniweczona
Rzeczywistość http://shoud.io/17167

read on    7 sty 16:33 |  Stefan Kosiewski :

HOŁD 20150111     SOWA Magazyn Europejski,   kryptosyjoniści maszerują
i podpisują TTIP

...w niedzielę do Paryża udaje się minister spraw wewnętrznych Teresa
Piotrowska, która spotka się z ministrami spraw wewnętrznych z Europy i

USA... OCZKO PDO21 żeby Kopacz nie poszła w Paryżu na boki, jak w
Berlinie! FO238 | sowa2.quicksnake.net

OLD 20150111 SOWA Magazyn Europejski, kryptosyjonisci maszeruja i
podpisuja TTIP by SOWA magazyn europejski
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Kręgi rozszerzone  -  20:03   Zdaniem kandydata PSL na prezydenta RP 
Adama Jarubasa negocjowana umowa o wolnym handlu między USA a Europą 
(TTIP) niesie wiele zagrożeń, m.in. możliwość napływu żywności modyfikowanej 
genetycznie.
- To czego się obawiam, to możliwość bardzo mocnego narzucania przez Stany 
Zjednoczone chociażby genetycznie modyfikowanej żywności. Polska, Europa, 
broni się przed napływem właśnie tej produkcji - powiedział Adam Jarubas na 
konferencji prasowej w Trzebownisku koło Rzeszowa.
- Jest w tym wiele zagrożeń, nie mamy przekonujących badań, które by 
pokazywały, że genetycznie modyfikowana żywność, jeśli nie odezwie się 
nawet w pierwszym pokoleniu, to być może za kilkadziesiąt lat okaże się, że nie
jest to zdrowe – dodał kandydat na prezydenta.
Przewaga USA
Jarubas wyraził obawę, czy konkurencja europejskiego, w tym polskiego 
rolnictwa z "wysokoproduktywnym, takim towarowym" rolnictwem 
amerykańskim będzie dla nas korzystna. Zauważył m.in. że USA ma naturalną 
przewagę jaką są niższe ceny energii. W jego opinii konieczne jest zatem 
zaangażowanie w negocjowanie tej umowy zarówno struktur Parlamentu 
Europejskiego, ale także polskiego prezydenta.

http://de.scribd.com/doc/252212428/HOLD-20150111-SOWA-Magazyn-Europejski-
kryptosyjonisci-maszeruja-i-podpisuja-TTIP

Jarubas: Amerykanie mogą narzucić nam genetycznie modyfikowaną żywność
TVN24
Zdaniem kandydata PSL na prezydenta RP Adama Jarubasa negocjowana umowa o wolnym 
handlu między USA a Europą (TTIP) niesie wiele zagrożeń, m.in. możliwość napływu żywności 
modyfikowanej genetycznie.  
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/iHph55YWdBR 
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