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Czy istnieje spiskowa teoria dziejów? - MASONERIA

1

Spiskowa teoria nie jest żadnym mitem jak tego chce profesor Tazbir (żyd), lecz
jest na naszych oczach2 wypełniającym się faktem3.
Do rządzenia światem usiłowali dojść środkami militarnymi: Tamerlan, Aleksander
Macedoński, Dzingis - Chan, Karol Wielki, Napoleon Bonaparte, Lenin, Stalin, Hitler.
Wszystkie wielkie imperia powstałe w drodze podbojów: Cesarstwo Rzymskie,
Imperium Otomańskie, Imperium Angielskie - powstawały i upadały pozostawiając
po drodze morze krwi, setki tysięcy, miliony trupów oraz wiele upadłych
cywilizacji.
Inną metodą w dążeniu do opanowania świata przyjęły tajemne związki, spiskowcy,
rewolucjoniści, komuniści, narodowi socjaliści, loże masońskie. Pierwszym sukcesem
tajnych związków żydowskich było zniszczenie pastwa i cywilizacji rzymskiej, a
następnym - zniszczenie chrześcijańskiej Francji przez tzw. rewolucję francuską.
W chronologicznym ujęciu czasowym przedstawię najważniejsze wydarzenia
inspirowane i z cała konsekwencją realizowane przez owe tajne związki...

Rok 1776.
1 maja tego roku założony został masoński zakon Iluminatów (Jakobinów).
Założycielem był niemiecki żyd Wejshaupt. To właśnie on przy udziale Russo,
Mirabeau, Dantona, Robespiere, Marata i innych spiskowców zaplanował i zrealizował
krwawą rewolucję francuską w 1789 roku. Przywódcy rewolucji francuskiej rzucili
wówczas hasło: "Wolność, Równość, Braterstwo". Śmierć królom i cesarzom,
zniszczenie kościołów, klasztorów i religii katolickiej. Gdy dokonano zbrodniczego
dzieła, wówczas żydzi już spokojnie spotykali się w synagogach i knuli dalsze obłąkane
wizje swojego panowania nad światem. W czasie Komuny Paryskiej i rewolucji w
Wandei w obronie króla i Kościoła katolickiego zginęło kilkaset tysięcy niewinnych ludzi
1 Materiał do zapoznania w celu zrozumienia przyczyn (podobno przypadkowych) wydarzeń na świecie...
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/MATERIALY_VIDEO_I_AUDIO/WEZWANIE_DO_PRZEBUDZENIA/
2 Zgodnie z relacjami (zapisem z rozmów) z tajnego posiedzenia twórców MASONERII zwanych Protokołami Mędrców Syjonu... Jest to
iście szatański spisek... Materiał w aktywnym linku. Dla poprawienia jakości wyglądu dokumentu, można użyć zewnętrznego programu
(np. Adobe Reader). Na podstawie tego spisku zostały później realizowane plany (konsekwentnie wprowadzano go w życie).
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PROTOKOLY_MEDRCOW_SYJONU_-_1919r.pdf
3 Jest to realizacja opisanych we wcześniejszym linku - założeń. To nic innego jak przełożenie z dawnego języka na dzisiejszy i dziś na
naszych oczach realizowanego celu. Ukrytego (jak zawsze) za chwytnymi sloganami: "wojny o pokój", "wojny z terroryzmem",
"szpiegostwem w imię bezpieczeństwa narodowego" - gdzie cel uświęca środki, "morderstwo w imię pokoju, czy - tzw. „seryjni
samobójcy” - gdzie również cel uświęca środki przez nich stosowane dla osiągnięcia celu" i wielu innych haseł...
Przyjrzyjcie się prezentowanym zdjęciom. Są to w pewien sposób unikatowe fotografie (warto zwrócić uwagę na szczegół językowy
wspólny dla całości) ukazujące dążenia grupy obłąkańczej do władzy absolutnej nad światem bez względu na cenę...
- sztandar z czasów rewolucji (1905r)
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/SZTANDAR_Z_CZASOW_REWOLUCJI-1905r.jpg
- siedziba partii bolszewickiej w Jekaterinburgu (1917r)
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/SIEDZIBA_PARTII_BOLSZEWICKIEJ_W_JEKATERINBURGU-1917r.jpg
- szkoła milicyjna w Kijowie (lata 20-te)
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/ZDJECIE_SZKOLY_MILICYJNEJ_W_KIJOWIE-LATA_20-TE.jpg
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- takie to było masońskie braterstwo – Zobacz film eugenika – w imię postępu4

Rok 1886.
Od przeszło stu lat obchodzi się prawie we wszystkich krajach zafałszowane
święto pracy 1-go maja. Jest to data mająca uhonorować śmierć rzekomych
robotników - męczenników z Chicago. Dlatego tez poniżej podaje prawdziwe relacje
owych zdarzeń…
Otóż w fabryce maszyn rolniczych "Mac Kormic" trwał strajk robotniczy. Do
strajkujących
robotników
wydelegowano
z
Europy
grupę
zawodowych
rewolwerowców - terrorystów, którzy rzucili bombę na policjantów w wyniku czego
zginęło kilkunastu z nich z kapitanem Ward'em na czele. Nie zginął tam żaden
robotnik. Pomnik kpt. Warda stoi w Chicago do dziś.
Masoneria potrzebowała mitu dla ogłupienia i oszukiwania robotników
(przejrzyjcie materiały Piotra Beina na forum Grypa666 w temacie szczepionek na
AH1N1 itp., AIDS - naukowe oszustwo, Protokoły Mędrców Syjonu czy wiele innych
dokumentów). W historii współczesnych ruchów robotniczych, było wiele krwawych
zajść, w których poległy miliony robotników.
Największe ludobójstwo miało miejsce w Kronsztadzie, gdzie robotnicy
upomnieli się o chleb i realizacje obiecanek Lenina w okresie NEP-u. Zjawisko
takowe zaczyna występować i u nas 5 i będzie przybierało na sile - jest zależne od
wielkości pożyczek z Banku Światowego a co za tym idzie od spłacanej lichwy i
poziomu naszego zniewolenia6). Z ręki masona i żyda Trockiego7 (Lejba Bronstein)
zginęło wówczas kilkaset tysięcy robotników rosyjskich. W okresie stalinowskim w
odpowiedzi na strajki górników rosyjskich w zagłębiu węglowym zatapiano całe kopalnie
wraz ze strajkującymi górnikami. W Polsce w czasie "Wydarzeń Czerwcowych" 1956
roku zabito kilkaset osób, a kilka tysięcy było rannych. W czasie Wydarzeń
Grudniowych na Wybrzeżu w 1970 roku (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Szczecin) faktycznie
były setki zamordowanych i tysiące rannych.
Prasa polskojęzyczna (polszewio-żydowska) - nie mylić z polską prasą, bo takowa
4 Film dokumentalny opowiadający o wydarzeniach i eksperymentach na "żywym organizmie". Warto obejrzeć również relację reżysera
Grzegorza Brauna (w TV-TRWAM), po premierze emisji w TVP-2 (filmy w zasobach serwera). Czy filmy te stanowią opis minionych
BEZPOWROTNIE już zdarzeń?. Sami dokonajcie oceny i WYCIĄGNIJCIE WNIOSKI... Myślcie samodzielnie, nie słuchajcie
"gadających głów"...
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/MATERIALY_VIDEO_I_AUDIO/GRZEGORZ_BRAUN/EUGENIKA_-_W_IMIE_POSTEPU.wmv

5 Film ukazujący "dobrobyt" na "zielonej wyspie" w ciemnościach nam panującego" NIErządu z matołkiem", plejadą oszustów, oraz
złodziei i miernot społecznych na czele...
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/MATERIALY_VIDEO_I_AUDIO/MATERIALY_ROZNE/JAK_ZYC_PANIE_TUSK_-_RZECZYWISTOSC.WMV

6 Materiał przybliżający zjawisko niewolnictwa od strony finansowej.
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/KREDYT_SPOLECZNY_-_RATUNEK_DLA_POLSKI.pdf
7 Morderca i szaleniec - Lejba BRONSTEIN - a jak ładnie się prezentuje... Nie po wyglądzie lecz "po czynach ich poznacie..."
Lew Dawidowicz TROCKI (Lejba Dawidowicz BRONSTEIN) ur. 7 listopada w Janówce, zm. 21 sierpnia 1940 w Meksyku.
Urodzony w zamożnej chłopskiej, żydowskiej rodzinie jako piąte z ośmiorga dzieci (czworo z nich zmarło już w wieku dziecięcym).
Jego rodzice byli ateistami. Ukończył z wyróżnieniem szkołę realną im. Św. Pawła w Odessie, planował studiować matematykę, jednak
w 1897 zaangażował się w rodzący się w Rosji ruch robotniczy, zakładając razem z kilkoma przyjaciółmi i pierwszą żoną Aleksandrą
Sokołowską Południoworosyjski Związek Robotniczy, co uważa się za początek działalności rewolucyjnej Trockiego.
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/LEW_TROCKI_1_-_LEJBA_BRONSTEIN.jpg
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praktycznie nie istnieje - (tzw. środki masowego ogłupiania - dla zmylenia nazywane
środkami przekazu) dotychczas nie podała prawdziwych danych o dokonanej rzezi w
grudni 1970 roku!
Zwłoki były grzebane w plastikowych workach nocą, bez rodzin i księży. Dla
maskowania ilości pochówków wykorzystywano cmentarze w innych miejscowościach,
odległych od miejsc wydarzeń. Dalszy krwawy szlak to: Kopalnia Wujek, Ursus, Lubin.
Męczennicy tych wydarzeń nie zostali uhonorowani międzynarodowym świętowaniem.
Zginęli jako ofiary zaplanowanych żydo-masonskich "wypadków".

Rok 1842.
Heinrich Heine, niemiecki żyd, poeta, przyjaciel Karola Marksa, wysoko
wtajemniczony mason (prawdopodobniej 32-go z 33 istniejących kręgów
wtajemniczenia), przepowiedział trzy wojny światowe8 w tym wojnę prusko-francuska
oraz powszechną rewolucję komunistyczną, po której zapanuje "Nowy Światowy Ład"
(Novus Ordo Seclorum).
Oczywiście nie było to żadne proroctwo, a jedynie niedyskrecja człowieka
należącego do wysoko wtajemniczonych magów z organizacji żydo-masonskich.
Po śmierci Wejshaupta - drugie pokolenie masonów, oraz zjednoczonych z nimi
iluminatów i jakobinów założyło w Niemczech tajną organizację "Totenkopf und
Knothen", której zadaniem było dalsze dążenie do zapanowania nad światem. "loża
Totenkopf9" walnie przyczyniła się do rozniecenia niemieckiego nacjonalizmu i
militaryzmu na długo przed Hitlerem.
A wiec trupie czaszki gestapo nie BYŁY wymysłem Hitlera. Emblematy trupich
czaszek przejął Hitler od loży "Totenkopf", do której przystąpił. Amerykańscy żydzi
zainteresowali się lożą "Totenkopf" do takiego stopnia, że założyli u siebie identyczną
tajną lożę pod nazwą "Skul and Bones10" (Czaszki i Piszczele). To właśnie żydzi
amerykańscy z tej loży wypracowali plan nowego ładu światowego - "The New
World Order". W ramach tego planu przewidziano wywołanie rewolucji komunistycznej
i trzech wojen światowych - zgodnie z "proroctwem Heinego”.
8 Dwie już były, przygotowania do trzeciej są realizowane z pełnym zaangażowaniem arsenałów zbrojnych i finansowych (zarzewie
konfliktów na wschodzie)... Będzie to wojna ideowa o podłożu religijnym, mająca działać wyniszczająco na narody biorące w niej
udział. Pamiętajmy, "gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta". Warto się zastanowić nad tym trzecim...
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/PLANY_3-ciej_WOJNY_SWIATOWEJ.pdf
9 Stanowiąca wzorzec dla później powstałych lóż masońskich..
Symbol stosowany przez hitlerowców a w szczególności przez oddziały specjalne "SS". Znak (pieczęć) była wypalana na ramieniu...
Numer 322 oznaczał: Księgę Rodzaju, (rozdział 3 werset 22) "Oto człowiek stał się taki jak My, znający dobro i zło(...)", właśnie to
motto stanowiło "natchnienie" tajnych sekt. Wstępujący składali też przysięgę: "Dziś umrę dla świata, by narodzić się ponownie w
zakonie i odtąd będę z nim związany. Zakon jest światem samym w sobie w którym będę miał nowe imię oraz nowych odrodzonych
braci krwi" - również z nowymi imionami. Istniało wiele podobnych tajnych stowarzyszeń, np. Brytyjski odpowiednik założony w
Oxfordzie to "The Group". Sami zastanówcie się kim są, dokąd zmierzają i zakwalifikujcie grupę chorobową tych ludzi...
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/SKUL_AND_BONES_-_2.jpg
10 Zdjęcia z Uniwersyteckiego (w Yale) klubu Skul & Bones z 1948r. Więcej zdjęć w zasobach...Czy rozpoznajecie znajome twarze?...
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/SKUL_AND_BONES_-_1.jpg
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/SKUL_AND_BONES_-_4-BUSH.jpg
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/SKUL_AND_BONES_-_3.jpg
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Rok 1830
Na banknocie jednego dolara ukazuje się symbol władzy masońskiej11 z napisem w
otoku "Novus Ordo Seclorum12". Symbol ten znajduje się na jednodolarówkach do
dziś. Na przełomie XIX wieku centrum planowania "Nowego Ładu Światowego"
przenosi się z Inglostadtu w Niemczech do Nowego Jorku.
W tym samym czasie córka Karola Marksa, Eleonora Ewling zakłada loże "Fabian
Society", która współpracuje z bratnimi lożami Europy i Ameryki w realizacji "Nowego
Ładu Światowego". Wspólnie wybrano metodę komunistyczną i wskazano na Rosje,
jako przyszłą ofiarę eksperymentów masońsko-komunistycznych. Wybitnym fabianistą
i współpracownikiem Eweling był znany historyk, pisarz H.G. Wells - autor książki pt:
"The New World Order". Inny mason Robert Straus - Hupe zakłada loże "Forgein
Policy Instytut Philadelphia". W instytucie tym szkoli się pozornie dyplomatów, a w
rzeczywistości, przyszłych adeptów masońskich, specjalistów do zajęcia stanowisk w
tajnym rządzie światowym. Robert Straus-Hupe był pierwszym, który opracował
szczegółowo program - wizje przyszłego ładu światowego. Program ten został
opublikowany w kwartalniku "ORBIS" - organie propagandowym przyszłego
superimperium. Credo tego programu, to zjednoczenie polityczne i militarne całego
świata przy zachowaniu jednego centrum, jednej waluty i jednej religii. Monstrum
- Lewiatan13 - Bestia w/g przepowiedni w Ewangelii św. Jana.
11 Przyjrzyjcie się LOGO i pomyślcie o przyszłości naszej, naszych dzieci i następnych pokoleniach... Projekty "kontroli umysłu" z lat 60tych (mind control), to nie teorie spiskowe a fakty, a materiały na ich temat można znaleźć w zasobach Internetu... (np. Projekt MKUltra,
po przemianowaniu w 1964r na MKSearch, Projekt MKNaomi, czy MKDelta) to projekty których początki odnajdziemy jeszcze w
laboratoriach III Rzeszy...
To właśnie III Rzesza i marionetka jaką był A. Hitler (o czym on sam zdał sobie sprawę gdy nie było już odwrotu. Zrozumiał
wówczas że jest rozgrywanym a nie rozgrywającym, że został wybrany na "kozła ofiarnego" ze względu na swoją działalność
profaszystowską, będącą jakże cenną dla tych co stali w cieniu wydarzeń...). To właśnie III Rzesza była stworzonym i sponsorowanym
poligonem testowym a "naukowców" i "lekarzy" nigdy nie osądzono, natomiast potajemnie (jeszcze podczas trwającego "Procesu
Norymberskiego" transportowano wojskowymi samolotami bezpiecznie do... USA. Takie są fakty a ich potwierdzenie odnajdziemy w
dokumentach "Freedom of Information Act", oraz w materiałach do niedawna ukrywanych za "tajemnicą państwową" a dotyczących
"igrzysk dla tłumów", "tzw. Procesu Norymberskiego". Osądzono marionetki a ci co nimi sterowali pozostali niezauważeni, (zawsze w
cieniu wydarzeń...). To koncern IG FARBEN i jego "filie - córki" - koncerny farmaceutyczne, chemiczne i naftowe były
(zleceniodawcami), a dzisiejsze firmy farmaceutyczne to "firmy - wnuczki" z zachowaną kontynuacją dziejową swych "rodziców". To
właśnie ich pazerność sprawiła, że sponsorowali całą karierę A. Hitlera będąc zawsze w cieniu za zakrwawionymi marionetkami mocno
trzymanymi w uścisku. W skład marionetek (wykonawców) należy również zaliczyć... "lekarzy". Byli natomiast zbyt cenni (ze względu
na posiadaną wiedzę z przeprowadzanych eksperymentów) aby poświęcić ich w "igrzyskach dla tłumu" razem z wojskowymi nazistami.
Dlatego też zostali wywiezieni wykorzystując wojskowe transporty lotnicze do... USA. Tak, to nie pomyłka to mistrzostwo iluzji (dla
gawiedzi był spektakl z "sądzeniem zbrodniarzy" a już w tle bez nagłaśniania przez ówczesne media - " rzeczywisty geszeft").
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/SPISEK_LEKARSKO-FARMACEUTYCZNY/ Ponad 12GB danych
12 Ukryta symbolika na banknocie dolarowym (jako przykład działalności masońskiej...) - symbol "OŚWIECONYCH - ILLUMINATI" gdyż ujawnili się w epoce zwanej Oświeceniem. Ponieważ poprzez głowy Watykańskie nastąpiło potępienie wszelkiej ich działalności (z
zasadami włącznie) - Kościół Rzymsko-Katolick został zakwalifikowany w wewnętrznych wytycznych masonerii jako wróg numer
jeden. Czy rozumiecie już przez kogo i dlaczego dziś kościół jest (od wewnątrz) niszczony?... Jest to jeden z pięciu podstawowych
punktów "masońskiego programu"
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/NOVUS_ORDO_SECLORUM_-_ILLUMINATI.jpg
13 Czekająca nas przyszłość. Brońmy życia i szacunku do niego w czasach "cywilizacji śmierci"...
Na obecnym etapie prowadzone są "testy i sondaże" na poziom "znieczulenia", wyprania z godności i moralności (wszelkie ruchy
dewiantów i odmieńców, parady równości, gei, lesbijek, homosi, oraz innych - niestety - biednych i chorych ludzi, potrzebnych jako
bezwolne i nierozumne narzędzia - które po wykonaniu "oczekiwanego od nich zadania" zostaną zlikwidowani). Jeśli nie będziemy
głośno i jasno mówić NIE, to nasze zmęczenie i niechęć do działania, do sprzeciwu, zostanie uznana za czas i miejsce do wprowadzenia
następnego kroku. Kroku, który może okazać się już ostatnim dla nas...
Ołtarz MASOŃSKI - na wzór i ośmieszenie Chrześcijańskiego, wraz z rytuałem oddawania czci BAAL'owi... Przejrzyjcie w zasobach
poświęcony cały dział, stare dokumentacje z mordów rytualnych (św. Tomasz z Trydentu, Morderstwo w 1957r syna Bolesława
Piaseckiego - twórcy PAX'u, itp. http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/MASONERIA_-_RYTUALY.JPG
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Z kalendarza żydowskiego z roku 5747 tj. 1986-1987 wydanego przez Związek
Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL, 00-950 Warszawa, ul. Twarda 6, tel: 20-4324 dowiadujemy się: "Żydzi oczekują Mesjasza i czego się po nim spodziewają”.
Mesjasz Żydów i Chrosto's chrześcijan to dwa zupełnie różne pojęcia nie może
więc być mowy o "starszych braciach w wierze" - jak to jest dziś za wszelką cenę
rozgłaszane i wmawiane - tak jak kiedyś hasła "Wolności Równości Braterstwa".
(...) Mesjasz stanie się szybko niekwestionowanym przywódcą politycznym i
duchowym całego świata... Ten "niesamowity" człowiek, Pomazaniec Boży przyniesie
światu "całkowite wyzwolenie" Nie będzie już więcej wojen, podbojów i panowania
jednych narodów nad drugimi (wszystkie zostaną zniewolone - przypis: D.K.), a granice
państw będą tylko symboliczne. Na całym świecie zniknie podział na ludzi bogatych i
biednych, sytych i głodnych. Wszyscy będą mieli to, co jest im potrzebne do
"szczęśliwego życia". Każdy człowiek będzie pracował tyle, ile może, a dostawać będzie
tyle, ile potrzeba... (przypomnijcie sobie hasła wyborcze A. Kwaśniewskiego –
Izaaka Stolzmana14).
W dziedzinie wiary Święty Mesjasz odsłoni Żydom i światu sens Tory i na jej
podstawie zjednoczy wszystkie religie. Przymierze zawarte przez Boga z Żydami na
górze Synaj zostanie w ten sposób rozciągnięte na wszystkie narody, ...zaś
wielobóstwo, bałwochwalstwo zniknie ze świata... Dla wszystkich Żydów... oznaczać
będzie także... prawo do odbudowy świątyni w Jerozolimie (...). Obecnie i wielokrotnie
w przeszłości próbowano ją odbudować - bezskutecznie.
Dziś każdy człowiek o zdrowych zmysłach wie o tym, że od dawien dawna
zaplanowane przez żydostwo panowanie nad całym światem wkroczyło w końcową fazę
realizacji. My, katolicy wiemy dokładnie, że o dalszych losach świata zadecydować
może tylko prawdziwy Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, a nie jakiś tam
żydowski Mesjasz. Ufnie wiec spoglądajmy w przyszłość. Niezależnie od naszego
optymizmu obowiązuje nas walka na śmierć i życie z tym przeklętym żmijowym
plemieniem - z mordercami naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Rok 1917
Trwa pierwsza wojna światowa wywołana przez bankierów żydo-masonów, zgodnie
z wcześniej z góry zaplanowanym scenariuszem wygłaszanym wręcz jako proroctwo
Heinego. W okopach po obydwu stronach giną miliony żołnierzy, często tej samej
wiary i narodowości jak np: Polacy, Serbowie, Czesi - werbowani do trzech armii
zaborczych bez ich zgody. Dojrzewa klimat do zapowiedzianej rewolucji. Na
masoński rozkaz, jak z czarodziejskiej różdżki, pojawia się Lenin, który za
14 Dokument ukazujący zaangażowanie "rodzinki" podczas "skrytych rozmów" z aresztantami, i "zaplutymi karłami reakcji" jak nazywano
najlepszych synów Ojczyzny (najwartościowszych i bezinteresownie działających - dla dobra wspólnego), którzy byli potajemnie
mordowani i ślad po nich ginął. Syn nie odpowiada za grzech ojca, ale jeśli korzystał z przywilejów i "ciemnych układów" swych
"rodziców" przejmuje również na siebie ciężar ich winy. Jak na razie mordercy i synowie morderców są bezkarni - oby już niedługo....
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/SPRAWA_STOLZMANA.pdf
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pieniądze Niemieckiego Sztabu Generalnego przewozi przez front niemieckorosyjski w zaplombowanych wagonach - 70-ciu zawodowych rewolwerowców rewolucjonistów z Genewy do Petersburga.
W tym samym czasie Lew Trocki (Lejba Bronstein) przywozi z Meksyku i obu
Ameryk do Petersburga - 5 tysięcy rewolwerowców i tymi siłami wywołali Wielką
Rewolucję Październikową. Światu i Rosjanom wmówiono że to rewolucja rosyjska.
Fakty zaś mówią, że była to zaplanowana dwieście lat wcześniej żydo-masońska
rewolucja. Głównym finansistą tej masońskiej rewolucji w Rosji był żyd Hamer przyjaciel Lenina.
W wyniku wojny i rewolucji rozpadają się trzy imperia: Rosja, Niemcy i AustroWęgry. Na terenie Rosji powstaje faktycznie masoński "Lewiatan", gdzie hasła
rewolucji francuskiej i programy "Skul and Bones" oraz "Totenkopf" wprowadzone
zostają w życie jako straszliwy eksperyment na narodie rosyjskim15. Celem
nadrzędnym tego eksperymentu było totalne zniszczenie państw narodowych i
religii.

Rok 1933
Loża amerykańska "Skul and Bones" i niemiecka "Totenkopf" z udziałem bankierów
z Wall Street i żydowskich bankierów z Europy - Hamera, Warburga wylansowały Hitlera, swego wtajemniczonego członka "Totenkopf" do zrealizowania
kolejnej wojny światowej. W celu zawrócenia dywizji Hitlera mających uderzyć na
Francję i Anglię podjęto decyzje skierowania ich na wschód przeciw Polsce. Zachodni
masoni wymyślili bajkę o gwarancjach niepodległości Polski składanych przez Anglię
i Francję.
Zachodni dyplomaci dobrze wiedzieli o zawartym układzie16 Ribbentrop - Mołotow
z dnia 23 sierpnia 1939 roku, o IV rozbiorze Polski. Rząd Polski opanowany przez loże
masońskie nie posiadał nawet żadnego planu obrony (zobaczcie meldunki operacyjne
z tego okresu naszego Sztabu Głównego – Gen. MODELSKI17). Tak zwana "masońska
zmotoryzowana emigracja" opuściła Polskę pozostawiając na pastwę losu Naród i
Państwo Polskie.
15 Naród ten jak żaden inny doświadczył tragedii i mordów. Za morderstwa stalinowsko-żydowskich siepaczy nie można obwiniać tego
uciemiężonego bratniego słowiańskiego narodu, a jedynie jego "przywódców". Pamiętajmy o tym wspominając pomordowanych w:
Ostaszkowie, Kozielsku, Miednoje, Charkowie, Smoleńsku czy wielu innych miejscach kaźni Słowian (Rosjan, Polaków i innych
Słowian czy chrześcijan z bratnich narodów, podstępnie napuszczanych do bratobójczej wojny przez ukrytych wrogów, w celu
wzajemnej naszej eliminacji).
16 Film video ukazujący powiązania, potajemne układy i "rozkład sił" Pomiędzy Anglią, Niemcami, Rosją i USA... Wówczas tak jak i w
dzisiejszych czasach jesteśmy zdradzani przez naszych "sprzymierzeńców" pamiętajmy o tym i liczmy na siebie i własne siły...
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/MATERIALY_VIDEO_I_AUDIO/ZDRAJCY_NARODU_POLSKIEGO/SOWIECKA_HIS
TORIA.WMV
17 Bardzo rzeczowo sporządzone meldunki. Z meldunków możemy dowiedzieć się o wielu formalnych i nieformalnych sytuacjach
panujących wówczas w Wojsku Polskim. Przejrzyjcie zapisy "MODELSKI_93.doc" zobaczcie jaka sytuacja panowała wówczas i
porównajcie do dziś panującej... Czy widzicie zbieżność? Wyciągajmy wnioski i uczmy się na błędach szczególnie własnych (naszego
narodu), za które tak drogo musieliśmy zapłacić.
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/Gen.MODELSKI_PRZYCZYNY_KLESKI_WRZESNIOWEJ_1939R/
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Rok 1944/45
Jałta - Poczdam. Na nic zdały się ofiary bohaterskich żołnierzy walczących na
wszystkich frontach wojny. Na nic 50 milionów zabitych i 25 milionów kalek 18. Na
nic Karta Atlantycka z 1941 roku. Podeptane zostały wszystkie prawa, traktaty,
gwarancje o nietykalności granic, moralność i honor. Najpierw w Teheranie w
tajemnicy, a potem w Jałcie i Poczdamie oficjalnie zjechało się trzech czołowych
masonów świata: Churchill, Roosevelt, Stalin19 po to, by gwałcąc wszelkie prawa
narodów do wolności, rzucić w paszcze Bestii masońskiej - czyli powstałego tworu
ZSRR - aż 10 państw narodowych, zamieszkałych przez 100 milionów ludzi.
Jednocześnie przez radio „BBC” i „Wolna Europa” ci sami masońscy faryzeusze
wzywają do obrony wolnego świata i oporu przeciwko sowieckiemu komunizmowi. W
wyniku tej żydowsko-masońskiej prowokacji tylko w Polsce już po 1944 roku
zginęło z rąk żydowskiego UB i NKWD ponad 300 tysięcy osób!

Rok 1980.
Organizuje się "Polska Opozycja" tzw. KOR – Komitet Obrony Robotników 20 i
"Solidarność". Kogo tam nie ma? Sama mafia z loży "Kopernik", Dominikanie,
Komandosi, byli agenci Sierowa, Koncesjonowani opozycjoniści "Słowa Powszechnego",
stypendyści lóż masońskich. Drugie pokolenie Kombudu, KPP, PPR, WKPb. Słowem cała
kolekcja politycznych agentów.
Za 100 milionów USDollars łapówki od zachodnich masonów, nasi rodzimi
targowiczanie, zdrajcy, potomkowie z Kombudu, KPP, stają na czele ruchu
"Solidarność", a 10 milionów Polaków zafascynowanych hasłami narodowymi i religijnymi
Solidarności nie dostrzegało, kto faktycznie przejmuje kierownictwo nad tym
ruchem21.
To im ma być przyznana władza, rzekomym liderom niepodległościowym. Farsa
"okrągłego żłobu" ma być tak przeprowadzona, aby władze przekazać w całkiem
nowe ręce, ale w taki sposób, by pozostała w tych samych rękach. Prasa krajowa i
zachodnia żydo-masońska po tysiąc razy nagłaśnia i wmawia Polakom nazwiska:
Mazowiecki, Michnik22, Kuron, Blumsztajn, Geremek23, Bujak, Lipiński, Boni,
18 Są to dane szacunkowe, gdyż nikt nie jest w stanie podać dokładnej ich liczby...
19 Trzej "bracia krwii"
To nic innego jak ujęcie w kadr na jednym zdjęciu zdesperowanego premiera, wielkiego manipulatora i krwawego dyktatora.
Zdjęcie zostało wykonane w Jałcie podczas trwającej wówczas konferencji jałtańskiej (04-11.02.1945r).
Od lewej strony siedzą: Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt i Józef Stalin.
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/JALTA_CHURCHILL_ROOSEVELT_STALIN_-_LUTY_1945.jpg
20 Wykaz KOR'owskich stańczyków i zdrajców. Przekaz w postaci źródłowego materiału VIDEO. Czy poznajecie znajome twarze?...
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/MATERIALY_VIDEO_I_AUDIO/ZDRAJCY_NARODU_POLSKIEGO/NOCNA_ZMIANA.WMV

21 Dlatego też na przyszłość musimy domagać się ujawnienia życiorysów tych którzy chą kierować naszymi poczynaniami, aby bezwolnie
nie stać się "pożytecznym idiotą"
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/AGENCI_I_OSZUSCI.pdf

22 Relacja świadka wydarzeń - Zbigniewa Filsa
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/SWIADECTWA_POKRZYWDZONYCH_PRZEZ_KOMUNIZM__ZBIGNIEW_FLIS/UKLAD_MAGDALENKOWY_-_AGENCI.pdf
23 Relacja świadka wydarzeń - Zbigniewa Filsa – Patrz link powyżej
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Borusewicz, Milewski, Janas, Kuratowska, Turowicz, Wałęsa 24 i dziesiątki
podobnych nazwisk agentów i ich synów Dawidowych - rzekomych bojowników za
Boga, Wiarę i Ojczyznę. Polacy totalnie ogłupieni wznoszą palce do góry w ekstazie pokazując literę V - masoński znak i kładą na tace wory pieniędzy, setki, miliardy,
biliony. Często ostatni grosz. Ekstaza szaleństwa i euforia sięgały zenitu. Rewolta jest
starannie przygotowywana przez władze KC PZPR i Biuro Polityczne. Za poligony
doświadczalne wykorzystano rewolty z lat: 1956, 1968, 1976, 1980. Mamy do czynienia
z prowokacją polityczną na gigantyczną skalę. Powtórka szaleństwa z Gomułką z 1956
roku udała się na 5-ke.
W końcu 1981 roku sytuacja w Polsce wymyka się spod kontroli spiskowców. W
10 milionowej "Solidarności" żydostwo straciło panowanie. W kierownictwie
"Solidarności" dochodzą do głosu autentyczni Polacy, żydzi krzyczą: aj waj, giewalt!
Co robić?
Inicjatywę przejmuje w swoje ręce masoneria - profesorowie: A. Gieysztor,
Janusz Tazbir, Stefan Kieniewicz, Stanisław Stomma, Janusz Ziółkowski, Ryszard
Bender, ksiądz Bronisław Dembowski, ks. Tishner, Bronisław Geremek, Marcin
Król, Bogdan Cywiński, Jerzy Turowicz i Michnik25. Postanowili oni zamrozić
sytuacje w Polsce. Konferencja odbyła się w dniach 3 - 7.11.1981 roku.
To oni wydali decyzje o stanie wojennym. Jaruzelski wykonał tylko polecenie
loży masońskiej. Polskim autentycznym patriotom żydowscy adwokaci podsuwają myśl
o wyjeździe z Polski na Zachód. Szczególnie aktywni w tych pomysłach byli mec.
Olszewski i prof. Chrzanowski. Reszty dokonały groźby i presje stosowane przez
organa naszej "polskiej władzy". W wyniku tak skoordynowanych działań żydostwo
utrzymało władzę nad "Solidarnością", zaś 800 tysięcy kwiatu polskiej, na wskroś
patriotycznej młodej inteligencji zmuszono do wyjazdu za granice. Taka jest prawda
o stanie wojennym. Reszta jest kłamstwem i oszustwem. Armia Czerwona nie
musiała do Polski wchodzić, bo przecież ona u nas była od 1945 roku w wystarczającej
ilości do zdławienia niepokornych w "prywislanskim kraju".
Jakżeż wielki był bezwstyd A. Wielowiejskiego - sekretarza KIK-u, atrapy kryjącej
mafie, a polegał on na tym, że na oczach całej Polski perfidnie sfałszował wybór
Jaruzelskiego na prezydenta. Była to nagroda mafii za wzorowe wykonanie rozkazu
o stanie wojennym. Niewielu zdawało sobie sprawę z błazeństwa, z tej sceny
tragicznego kabaretu.
24 Dokumenty Piotra Gontarczyka, Sławomira Cenckiewicza, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. Dokument zawiera 629 stron zebranego materiału.
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/SB_-_L.WALESA_PRZYCZYNEK_DO_BIOGRAFII_IPN.pdf

25 Aaron Szechter - sumienie narodu "NIEwybranego". Narodu KAINA, na wieki zatraconego (Patrz tłumaczenie odnalezionych rękopisów
z Qumran, odnalezione nad Morzem Martwym w 1952 r. tłum. Witold Tyloch, Wyd. Książka i Wiedza, sporządzone ok. 200 lat pne w
odczytanych fragmentach o Żydach jerozolimskich mówią tak: „... i nie będzie dla nich ocalenia, gdyż od początku świata Bóg ich nie
wybrał i już zanim go ustanowił, poznał ich uczynki, wzgardził krwawymi pokoleniami...” (IV Dokument Damasceński DD, Cairo
Document, str. II poz. 6-8, ISBN 83-05-12908-X.) i pohańbionego ("krew Jego na nas i na dzieci nasze","na krzyż z Nim..."). Brat
mordercy sądowego Stefana (Szechtera) - Michnika. Kanalii i szumowiny, mordercy wielu wspaniałych polaków.
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/ODKLAMUJEMY_HISTORIE_NARODU_POLSKIEGO/Adam_MICHNIK.pdf
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Ukoronowaniem tej farsy dla wtajemniczonych mafiosów, był bruderszaft
Michnika z Jaruzelskim w Paryżu. Ilu Polaków zna prawdę tego chocholego tańca?

Hitler-Stalin nie zniszczyli Polski w takim stopniu, jak dokonali tego
żydo-solidarnościowi masoni.
Wreszcie nadchodzi czas wyciągnięcia wniosków z żydo-solidarnościowych rządów!
Polacy z przerażeniem przecierają oczy, plują w palce podnoszone bezwiednie w
gorę z ogłupienia w kształcie masońskiego znaku "V - Victory", a to wszystko czyniono
po prostu ze zwykłej nieświadomości. Zatroskani patrzą w puste portfele, bo
pieniądze oddali na SOS Mazowieckiego (Nie stój, nie czekaj, pomóż). Czy pamiętacie?
Na SOS była zupa Kuronia i na tace "Solidarności" w Kościele. Ci sami ludzie
dzisiaj bezradnie słuchają płaczu głodnych dzieci, dla których zabrakło na bułkę,
mleko, cukier, nie mówiąc już o koloniach i wczasach.
Związek znanych rodzin żydowskich sięgający czasów Bermana i Luny Bristigerowej
wraz z lożami masońskimi organizują nowa farsę, istny żydowski cyrk - wybory
prezydenckie 1995 roku. Na 23 kandydatów na prezydenta - cytuję z tygodnika
"WPROST": "mieliśmy 20 żydów z góry Synaj, jednego szabes goja 26 i dwóch
Polaków na dalszych miejscach".
Na długo przed wyborami szef sztabu wyborczego SLD Siemiątkowski został
zaproszony na dwumiesięczny kurs zachodniej, nowoczesnej kampanii prezydenckiej. Z
polecenia Clintona uroczyście zaproszenie Siemiątkowskiemu wręczył osobiście
ambasador USA w Warszawie Nicolas Rey (żyd nie mający nic wspólnego z naszym
Mikołajem Rejem).
Poza szkoleniem sztabowców w Ameryce, Kwaśniewski (Stolzman) był przygotowany
do wygrania wyborów prezydenckich przez loże paryska.
Emisariusze tej loży na miejscu w Warszawie instruowali i kierowali każdym
krokiem i słowem wypowiadanym do wyborców oraz w telewizyjnym pojedynku z
Wałęsa. Olbrzymie i przemyślne plakaty wyborcze z portretem Kwaśniewskiego były
wykonane tez w Paryżu.
Kwaśniewski pokonał Wałęsę jego własna bronią: kłamstwem i bajerowaniem. Jako
obiecywacz był lepszy z komunistycznym sloganem: "Każdemu według jego potrzeb" przypomnijmy sobie z wcześniejszej części materiału czy nie jest nam znane to
powiedzenie...
W demokracji sztuka uwodzenia polega na sztuce kłamania. Komuniści są
niedościgłymi mistrzami kłamstwa i dobrze przygotowali się do przejęcia
prezydentury. Gdy przyszedł właściwy ku temu czas, załatwili tę sprawę w najwyższym
stylu. Szli do zwycięstwa w zwartych, karnych szeregach, w zahartowanej w
26 Zdrajcę, który zaprzedał się za możliwość jedzenia resztek (jak pies) ze stołu "swych panów". Panów wolących stać z tyłu i zawsze w
cieniu wydarzeń, aby rykoszety rozpętywanych przezeń wojen ich nie trafiły, a odpowiedzialność spływała na marionetki które można
zawsze wymienić na inne podczas wyborczych igrzysk realizowanych dla ogłupionych mas...
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bojach leninowskiej partii nowego typu jak marksowski monolit, czyli SLD.
Znakomicie dowodzeni przez wyszkolonych sztabowców w najlepszych akademiach
wschodu i zachodu i tajemnych lożach masońskich. Jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego.
Polska żydo-prawica i organizacje zwące się "narodowymi", jak zwykle tak
uparcie, zawzięcie i "zażarcie" łączyły się, aby w końcu się nie połączyć. Jak
zwykle te same zblazowane twarze liderów kanapowych organizacji prawicowych,
odstraszają każdego wyborcę. Mecenas Olszewski jak zwykle obudził się z rękoma w
nocniku i swój sztab wyborczy z premedytacją wpuścił w maliny. Nic dziwnego, jeszcze
wtedy nikt nie wiedział, że Olszewski to żydowski przechrzta o prawdziwym
nazwisku Oksner. Dzis, dzięki "Najjaśniejszej Rzeczypospolitej" sprawy stały się
bardziej klarowne.

Kto naprawdę rządzi światem i Polską? - puenta
W roku 1973 prof. Zbigniew Brzeziński, z pochodzenia polski żyd z Przemyśla, a
dziś profesor Uniwersytetu Columbia - zakłada ukryty ośrodek władzy pod nazwą
"Trilaterale Comission". Współzałożycielem byli: Dawid Rockefeller, H. Kissinger,
Raymond Barre, Otto Lamsdorf, Manfred Werner, Jack Dolores, prezes Fiata
Giowanni Angeli, prezes Banku Swiatowego R. Mac-Namara i prezes niemieckorosyjskiej Izby Handlowej Rolf Amerongen.
Loża "Trilaterale" wylansowała prezydentów USA Cartera i Clintona. Drugim ośrodkiem
władzy jest najbardziej ekskluzywny klub świata o nazwie ”Bildelberg"27.
Sztab klubu składa się z 35 osób. Założycielami jego byli: Holenderski książę
Bernard i mroczna postać J. Retinger – polski żyd28, który posiada wyjątkowo
bogatą przeszłość masońską. Był on przywódcą rewolucji komunistycznej w Meksyku,
agentem Inteligence Service i KGB. To niezwykle zły duch i współmorderca gen.
Sikorskiego. Dwa tygodnie przed wybuchem Powstania Warszawskiego wylądował on
w Podkowie Leśnej k/Warszawy skąd poprzez płk. Rzepeckiego i gen.
Pełczyńskiego wydał rozkaz do powstania, wbrew sprzeciwu gen. Sosnkowskiego i
gen. Bora - bardzo ważna i przemilczana sprawa/fakt historyczny.
Trzecim tajnym ośrodkiem władzy jest Rada Mędrców "Inter Actio Council". W jej
skład wchodzi 40 byłych szefów państw wschodu i zachodu. W sztabie są m.in. były
premier Węgier Jeno Fock - , były prezydent Francji Giscar de E'nstag, były
prezydent USA Gerald Ford, były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow i... Hanna
Suchocka29.
27 Zrzeszający wszelkiej maści zdrajców poświęcających suwerenność i niepodległość swych narodów w imię jednego światowego
nierządu i własnych przywilei. Co z takiego układu może wyjść - pomyślcie sami...
28 Nieco informacji przybliżających nieznaną a jakże "zasłużoną wielką osobowość".
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/JOZEF_RETINGER.pdf

29 Wybitna osobowość przez małe "w"... Hanna Suchocka - ur. 3 kwietnia 1946 w Pleszewie - warto pokazać dzieciom aby zapamiętały tą
”wielką postać i ikonę"
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Radzie "mędrców" przewodniczy były kanclerz RFN, socjaldemokrata Schmidt.
Nad wymienionymi trzema lożami istnieją jeszcze dwie loże (najtajniejsze z
tajnych), zarezerwowane tylko dla Izraelczyków i masonów najwyższego stopnia
wtajemniczenia (33), jest to "Czerwona Loża" (Matka) dla USA i Loża
"Ratyzbańska" w Brunschwiku dla Europy. Składu tych lóż nie zna nikt. Dla
Polaków interesującą wiadomością będzie fakt, że na posiedzenie loży w Meksyku
zaproszono naszego żydo-masona prof. Geremka30.
Do współudziału w rządzeniu światem można zaliczyć naszych żydo-masonów: T.
Mazowieckiego, Adama Michnika, Hannę Suchocką, prof. Geremka i ks. prof.
Tischnera. Mamy ich w Polsce znacznie więcej, ale są to masoni niższych stopni
wtajemniczenia o nieustalonym statusie organizacyjnym, dlatego ich personalnie
nie wymieniam.
Organami wykonawczymi tajnego żydo-masońskiego rządu światowego są
następujące instytucje:
- ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
- IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
- NATO
- Klub Rzymski
- Tajne związki masońskie w poszczególnych krajach
- Bankier Soros i jego fundacje31.
Co dla Polski i Polaków wyniknie z przystąpienia do NATO i podporządkowania się
Nowemu Ładowi Światowemu? :
1. Zniszczenie wiary chrześcijańskiej i Kościoła Katolickiego32
2. Całkowita utrata suwerenności i niepodległości
3. Rozwiązanie (a raczej zniszczenie od wewnątrz) narodowej polskiej armii 33
4. Utrata samodzielnej polityki zagranicznej
5. Utrata samodzielnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
6. Likwidacja NBP i narodowej waluty (sprawa o której wie niewiele osób - negatywna
opinia dyrektora NBP w kwestii zaciągania pożyczek w prywatnym Banku Rezerw
Federalnych - więc musiał zginąć "przypadkowo" zaproszony na uroczystości w Katyniu
10.04.2010r!)
7. Utrata olbrzymich obszarów ziemskich, które zostaną wykupione przez kapitał
niemiecki i żydowski
8. Zastąpienie polskich praw i obyczajów prawami kosmopolitycznymi wynikającymi z
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/ZDJECIA/HANNA_SUCHOCKA_1.jpg

30 Relacja naocznego świadka - Zbigniewa Flisa
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/SWIADECTWA_POKRZYWDZONYCH_PRZEZ_KOMUNIZM_-_ZBIGNIEW_FLIS/UKLAD_MAGDALENKOWY_-_AGENCI.pdf

31 Materiał przybliżający działalność Sorosa
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/G.SOROS_-_KOGO_FINANSUJE_I_DLACZEGO.pdf

32 W trakcie uktytej realizacji
33 W trakcie uktytej realizacji
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"mądrości" TORY.
9. Zamiast kościołów będą istniały synagogi (zapowiedziane m.in., we wspomnianym
wyżej żydowskim kalendarzu z 5747r (1986-1987).
10. Zredukowanie ludności Polski do 15 milionów obywateli34. Polska stanie się
wówczas wymarzonym rajem dla żydów i masonów, piekłem dla rdzennych Polaków
(tubylców/gojów). Jednym słowem będzie to owa wyśniona Ziemia Obiecana z
jednym rabinem na czele.

Otwórzcie oczy - włączcie WŁASNE myślenie. Narodzie, Polsko
OBUDŹ SIĘ bo zostaniesz zarżnięta!!! podczas tego błogiego
snu!.

34 Co jest realizowane na wielu płaszczyznach;
• polityka żywnościowa (żywność modyfikowana genetycznie - GMO, tzw. "dodatki" do żywności stosowane pod pretekstem jej
konserwacji),
• polityka zdrowotna (niszczenie rakiem i chorobami nowotworowymi, lobby szczepionkowe i powikłania poszczepienne,
dodatkowo w majestacie prawa pod pretekstem braku środków finansowych i zasłaniania się "nieudolnością" - realizowania
celowych działań ministrów i politykierów na usługach "wielkiej farmy").
• polityka finansowa (obarczanie społeczeństwa zwiększanymi podatkami i zadłużanie społeczeństwa powodujące - w celu
poszukiwania oszcędności - niedożywienie i podatność na czynniki chorobowe - prowadzące do śmierci).
• polityka militarna (antypolska w swej treści i formie, mająca za zadanie "pozbycie się" niewygodnej i coraz bardziej świadomej
młodzieży).
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