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1010. WIRUS DEZINFORMACJI 
 

"A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. 
Całe nasze życie, publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory, weszliśmy w okres 
wojny.” 

Słowa przedwojennego spikera Polskiego Radia, Józefa Małgorzewskiego, nietrudno odnieść 
do czasów obecnych. 
Czasów, w których z wielu miejsc, od wielu, czasem zacnych osób, dobiega narracja o 
wojnie i przestawianiu życia na „specjalne tory”. Czasów, w których, nie widok obcych 
żołnierzy i wybuchy bomb, lecz treść medialnych „newsów”, wywołuje panikę i poczucie 
zagrożenia. 
A więc „wojna z koronawirusem”. Wojna Chiny -reszta świata. Wojna o zdrowie i 
życie. Wojna dla zachowania gospodarki i miejsc pracy, o rynki zbytu, dostawy i kontrakty. 
Wojna na szczepionki i leki. Wojna bogatych z biednymi. Wojna chaosu z ładem, kłamstwa z 
prawdą, zła z dobrem… 
Wojna tyleż totalna, że toczona na wszystkich frontach – od prozaicznych problemów z 
zakupem masek i rękawic, po gry wywiadów i interesy wielkich mocarstw. Obejmująca 
swoim zasięgiem ludzi prawych, pospolite kanalie i wielkich bandytów. 
Wojna, która obnażyła prawdę o współczesnym świecie i tysiące absurdalnych „idei”, tyleż 
pseudo-wartości i mitów, sprowadziła do atawistycznej troski o własne zdrowie. 
Nawet wśród tych, którzy z racji głoszenia antyludzkich szaleństw - o „prawie do aborcji”, 
czy „równouprawnieniu” dewiantów, winni pogardzać własnym życiem, równie 
konsekwentnie, jak mają w pogardzie życie innych. 
 
Proszę nie oczekiwać, że przedstawię tu własną teorię na temat "SARS-CoV-2", przyczyn owej 
„pandemii” lub prognozę kryzysu. Powstało na ten temat dość tekstów i wypowiedzi, z 
których każdy może wybrać to, co odpowiada jego poglądom na rzeczywistość. 
W świecie, w którym bezkarnie przechodzą najpodlejsze zbrodnie, wojny i oszustwa, nie 
sposób oczekiwać, by ta, czy inna teoria na temat chińskiej „zarazy” miała przyczynić się do 
otrzeźwienia lub wzbudzić odwagę do refleksji. Dość zrozumieć, że dzisiejsi władcy 
„wolnego świata” prędzej skażą swoich poddanych na dekady „kwarantanny”, niż przyjmą za 
pewnik, że dla komunistycznych bandytów życie ludzkie (w tym życie współplemieńców) nie 
przedstawia najmniejszej wartości i dla osiągnięcia celów przepoczwarzonego komunizmu, 
gotowi są wymordować połowę ludzkości. 
Świat ludzi słabych – a tylko takich „produkują” nowoczesne społeczeństwa, musi pozostać 
bezbronny wobec agresji przekraczającej miarę tchórza i konformisty. 
Nie pora również na pseudo-filozoficzne rozważania nad skutkami owej „pandemii”, bo 
prostactwo tych, którzy ją zgotowali, jak i tych, którzy codziennie nią żonglują, nie ma 
cienia metafizycznej dystynkcji i bardziej zasługuje na dosadny epitet absolwenta 
podstawówki niż dysertację ćwierćinteligenta po „postępowej” uczelni. 
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Nie widzę także potrzeby przedstawiania politycznych aspektów obecnej sytuacji. Kto 
dotąd nie dostrzegł, jak idealna symbioza, „wspólnota brudu” panuje dziś nad Wisłą, łącząc 
rzekomych adwersarzy, nad trumną naszych „praw obywatelskich” i truchłem narodowych 
interesów, kto nie zrozumiał tej złowróżbnej ciszy nad zbrodnią smoleńską, 
zdradą i butą Obcych, temu nie pomoże żadna analiza ani polityczna pogadanka. 
 
Prawdą jest natomiast, że toczy się wojna. Wojna o rząd dusz, w której wirus dezinformacji 
ma tak dalece zainfekować naszą wolę i obezwładnić myśli, byśmy stali się stadem 
pokornych niewolników, gotowych przyjąć każde upodlenie, w imię wydłużenia ogniw 
łańcucha. 
Cóż łatwiejszego, gdy łańcuch ma chronić przed utratą zdrowia, a upodlenie nosi miano 
„środka ochronnego”? 
Wojna dezinformacyjna jest celem państwa, które na kłamstwie i zbrodni zbudowało swoją 
pozycję, a implementując je w formę „produktu przemysłowego”, opasało „wolny świat” 
siecią agenturalnych wpływów i finansowych zależności. 
Chaos wytwarzany podczas tej wojny skutecznie unicestwia poczucie realizmu. W miejsce 
wiedzy i faktów, wznosi bariery niedorzecznych lęków i sprowadza nasze aspiracje 
do adoracji „chińskiego ciasteczka”. 
Rządzący tym komunistycznym tworem dawno zrozumieli, że walka z dezinformacją jest 
zadaniem nieosiągalnym dla państw „wolnego świata” – również dlatego, że musiałaby 
obejmować obszary, z których władcy owego świata czerpią ogromne korzyści. 
Bo też dezinformacja jest dziś narzędziem tysięcy „światłych demokratów”, którzy z 
rozgrywania nonsensownej formuły - „z woli ludu”, uczynili fundament sprawowania rządów 
i osiągania zysków. Dziś używają jej na poziomie „naukowej” narracji, w imię „dobra 
wspólnego”, dla celów tyleż wzniosłych, gdy łączą się z korzyścią partyjnych kamratów 
i efektami farsy wyborczej. 
Jeśli nawet dostrzegą, że rujnując własne społeczeństwa, sycą pekińskich bandytów, jeśli 
widzą wygranych w tej wojnie i policzą cenę, jaką przyjdzie zapłacić, wizja doraźnych 
profitów i rola cyrkowych nadzorców, skutecznie tłumi odruchy sprzeciwu. 
Legionami tej wojny są też wszelkiej maści media i ludzie aranżujący „szum informacyjny”. 
Bez ich udziału – mniej lub bardziej świadomego, bez roli „pudeł rezonansowych”, a zwykle 
użytecznych„przekaźników”, nie mogłaby się toczyć. 
W obszarze medialnym rzecz wygląda najprościej. 
Kto podważa „groźbę pandemii”, dostrzega sieci interesów, wpływy światowych cwaniaków i 
grę chińskiego agresora, kto sugeruje „spiskowe teorie” i marzy o powrocie zdrowego 
rozsądku – może liczyć na miano „oszołoma”,”szarlatana” i „siewcy niepokoju”. 
Tylko oficjalna narracja – zgodna z partyjną dyrektywą, z unijnym nakazem i instrukcją 
WHO, nosi cechy bezpiecznej, medialnej strawy. 
Fakt, że jest to ta sama narracja, jaką proponują chińscy agresorzy, że równie skutecznie 
rozsiewa strach, jak rodzi niewiedzę, a posługując „prawdami na wiarę” stanowi źródło 
kolejnych fałszerstw, nie zaprząta uwagi odbiorcy. 
 
Na tym polega istota komunistycznej dezinformacji. Chodzi o zmuszenie przeciwnika, by on 
sam stworzył fałszywą tezę (nawet w oparciu o prawdziwe informację), a uwierzywszy w nią, 
dostosował pozostałe przesłanki do własnych wyobrażeń, według nich postępował, myślał i 
działał. 
W tej metodzie, nie trzeba wciąż okłamywać ofiary, ponieważ ona sama wprowadza się w 
błąd i z każdym kolejnym krokiem pogrąża w odmętach zniewolenia. 
Znaczenie obecnej kombinacji, polega na sile bodźca użytego dla celów komunistycznej 
strategii. Lęk o zdrowie i życie, przerażenie śmiercionośną chorobą – jest bodaj 
najmocniejszym impulsem i czynnikiem determinującym 
nasze reakcje. Użyty podstępnie, narzucony słowem i obrazem, potrafi zmusić do 
irracjonalnych zachowań, skłonić do wszelkich ustępstw, zabić inne dążenia i aspiracje. 
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Tu nie ma miejsca na kompromis – zatem wszystko, co umniejsza lęk lub chroni przed 
wizją choroby, jest dopuszczalne i traktowane niczym dobro. 
Na tym etapie następuje zbliżenie interesów agresora i „światłych demokratów”. Tak 
dalece, że umocnienie tezy o zagrożeniu, staje się zadaniem tych, którzy widzą w niej drogę 
do „rządu dusz”. Nie zawsze ze złej woli lub z wyrachowania. Często z fałszywego poczucia 
„misji”, obawy przed odpowiedzialnością, głupoty i kompleksów. 
Mechanizm działania słabych „ludzi Zachodu”, dawno został rozszyfrowany przez 
komunistycznych strategów. Operując tak potężnym „wspornikiem”, podrzucając równie 
doniosły „temat przewodni”, mogą być pewni właściwej reakcji „elit”. 
Stąd tylko krok do przyjmowania wszelakich „terapii” i „środków ochronnych”, do kreowania 
dowolnych „autorytetów” i „mężów stanu”, budowania nowych relacji i obszarów wpływu. 
Jakkolwiek byśmy oceniali okoliczności obecnej „pandemii”, za pewnik można przyjąć, że 
wygranymi będzie tandem Pekin-Moskwa, a tworzone dziś podwaliny „nowego ładu” posłużą 
realizacji celów komunistycznych. 
Warto również przyjąć, że rządy „demokratów”, globalne korporacje i „wielcy biznesmeni”, 
kierują się nade wszystko żądzą zysku i perspektywą własnego interesu i nie wolno 
przypisywać im uwarunkowań „ideowych”. Oznacza to mniej, lub bardziej czynne 
współuczestnictwo w obecnej wojnie i współpracę w ramach komunistycznej strategii 
podstępu i dezinformacji. 
 
W tej strategii, wirus o nazwie „SARS-CoV-2", jest tylko narzędziem do realizacji celu. Jego 
przydatność dla testowania reakcji „wolnego świata”, dla przeorania świadomości 
zachodnich społeczeństw i podważenia ekonomicznych fundamentów, została już 
potwierdzona. 
Marginalizacja autentycznych problemów, zapomnienie prawdziwych wojen i konfliktów – 
jest wielkim zwycięstwem zgrai napastników. Chodzi przecież o to, by „wszelkie sprawy i 
zagadnienia zeszły na plan dalszy”. 
Tak długo, jak ów „świat” nie dostrzeże w wirusie broni wymierzonej w ludzkość i nie 
potraktuje agresora jako bandyty, wojna dezinformacyjna będzie prowadzona. 
O skutkach stokroć groźniejszych niż sam wirus i zasięgu przekraczającym życie tego 
pokolenia. 
Jej efekty nie zależą od militariów, siły pieniądza, miary intelektu lub normy sumienia. 
Zależą od możliwości dotarcia do odbiorcy i zmuszenia go do obcowania z zatrutym źródłem. 
Dla osiągnięcia celu nie trzeba nic więcej. 
Wirus dezinformacji atakuje tam, gdzie znajduje dostęp i sprzyjające warunki. Nie zaszkodzi 
mu jakakolwiek „polemika” ani najbardziej krytyczna ocena. Nie podda się sile argumentów 
i mocy naukowych rozpraw. 
Strach o życie – ta najpotężniejsza broń w rękach bandytów, stwarza nieograniczone 
możliwości. Cel działań wojennych zostanie osiągnięty, gdy tezy dezinformacji dotrą do 
świadomości odbiorców, wywołają pożądane odczucia i reakcje. Wystarczy, że tezy te będą 
udostępnione – nieważne, w jakiej formie, gdzie i przez kogo. 
 
Dawno temu pisałem, że wobec dezinformacji istnieje tylko jedna skuteczna broń – nie 
dopuszczać do jej rozpowszechniania i rezonowania. Podobnie, wobec agentury wpływu, 
dywersji politycznej i medialnych ośrodków dezinformacji, istnieje tylko jedna tarcza obrony 
- zakaz działalności, areszt i więzienie. 
Ponieważ te metody walki są nieznane i niepraktykowane przez zakładników „demokracji” III 
RP, wojna dezinformacyjna spustoszy świadomość naszych rodaków i na wiele lat zatruje 
życie społeczne. Pozbawieni możliwości oporu, rozbrojeni z rozumu i woli walki, zdani 
jesteśmy na wojnę, w której chętnie zginiemy. 
Jeden z opozycyjnych publicystów rosyjskich napisał, że jeśli Bóg chce pozbawić człowieka 
rozumu, wyśle mu koronawirusa. 
Nie sądzę, by celem Bożego planu, było pozbawienie człowieka rozumu. 
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Wirus dezinformacji – stokroć groźniejszy od wszelkich pasożytów, nie może pochodzić od 
Boga, któremu obcy jest fałsz i kłamstwo. 
Stan owej „pandemii” nie jest więc „karą za grzechy”, lecz „darem” od tego, który służąc 
kłamstwu i nienawiści, stał się odwiecznym przeciwnikiem Prawdy. 
Pokonać go, to zaledwie wybrać prawdę. 
 
*** 
 
Wszystkim Państwu, którzy w tym trudnym dla mnie czasie wspierali mnie słowem, czynem, 
a nade wszystko darem modlitwy, składam serdeczne podziękowania. 
Niech Bóg odpłaci tym samym dobrem. 
 
Autor: Aleksander Ścios o 18:41:00   
Wyślij pocztą e-mailWrzuć na blogaUdostępnij w usłudze TwitterUdostępnij w usłudze FacebookUdostępnij w serwisie 
Pinterest 
Etykiety: Chiny, dezinformacja, III RP, komunizm, nudis verbis 

54 komentarze: 

1.  

Lappalainen15 maja 2020 22:05 

... dzieki za slowa pocieszenia Panie Aleksandze, 
teraz Pan mowi jak #IPPTV , #SupportGreta , #FreeHongKong ,#SayYesToTaiwan , #FreeTybet, 
#NieKupujenChinskiego 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

AS16 maja 2020 09:49 

Uczestnicząc nadzwyczaj aktywnie we "wspólnocie brudu" pieczecie własną pieczeń, a nie jest 
to powodem do dumy, a tym bardziej podpierania się autorytetem Pana Aleksandra. 

Odpowiedz 

2.  

Rodak z Kanady16 maja 2020 03:41 

Alleluja, Scios powstał z zapomnianych przez media ale z żywych w sercach Polaków całej prawej 
trzeźwo i roztropnie myslacej strony...nadal wszyscy jestesmy sciosami... 

Odpowiedz 

3.  

nemo16 maja 2020 06:55 

Witam.Dzięki Bogu wszechmogącemu,że Pan panie Aleksandrze wrócił na swój blog w znakomitej 
formie jak i mam nadzieję już po problemie zdrowotnym.Przyglądanie się zakłamaniu i łajdactwu 
otaczającej nas rzeczywistości,bez pańskich analiz na tym blogu,było dla mnie trudne do 
zniesienia.Super powrót.Pozdrawiam. 

Odpowiedz 

4.  

Urszula Domyślna16 maja 2020 11:32 
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https://bezdekretu.blogspot.com/search/label/nudis%20verbis
https://www.blogger.com/profile/00738349593802552422
https://www.blogger.com/profile/00738349593802552422
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https://www.blogger.com/profile/16780990147865245202
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https://www.blogger.com/profile/10168330609039852414
https://www.blogger.com/profile/10168330609039852414
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Panie Aleksandrze,  
Bardzo, bardzo się cieszę z Pańskiego powrotu na blog. Zwłaszcza teraz, gdy celowe, nachalne 
zamieszanie medialne do reszty mąci ludziom w głowach i kieruje na obłąkane tropy. 
 
Dzięki Pańskiej publikacji możemy wreszcie podejść do zarazy (jak zwykle, czerwonej) z odpowiednim 
dystansem, i ocenić co naprawdę jest ważne, a co stanowi jedynie codzienny szum dezinformacyjny. 
 
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam drogiego Pana. Obiecuję szerszy komentarz, zapewne z pytaniami, 
tylko nie wiem, czy warunki BHP (kamińszczaki, etc.) umożliwią Panu odpowiedź? 
 
Życzę szybkiego powrotu wiosny, którą Pan tak lubi, na razie przesyłam wiosenne uśmiechy. :-) 

Odpowiedz 

5.  

Aleksander Ścios17 maja 2020 22:48 
Lappalainen, 
 
Ze środowiskiem, o którym Pan wspomniał, (o którym nie wspomina się w dobrym towarzystwie) nie 
łączyły, nie łączą i nie będą mnie łączyły żadne wspólne myśli. To równie pewne, jak to, że oni i ja 
piszemy w języku polsku. 
To jedyne podobieństwo. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Lappalainen18 maja 2020 15:39 

Dziekuje za odpowiedz, 
 
szanuje Pana poglady, nadzwyczajna trafna analize sytuacji w III RP, wnikliwa ocene 
codziennosci Polakow, a nade wszystko wiare ktora Pan opiera w Bogu. 
Dziekuje Bogu, ze na moja modlitwe o Pana zdrowie odpowiedzial tak jak odpowiedzial. 
 
A srodowisko "...(o którym nie wspomina się w dobrym towarzystwie)...", a z ktorym jestem 
zwiazany jest "dziwnyn trafem" bojkotowane przez rzadowe media i rowniez przez tzw. "wolne 
media". Dlaczego? Czy dlatego, ze mowi "COS" i o panujacych warunkach (o nauce) w KK jak i 
rowniez o regolach paktu komunistycznego OS. 
 
Pozdrawiam 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 

6.  

Aleksander Ścios17 maja 2020 22:48 
Rodak z Kanady, 
 
Dziękuję za tak radosne, płomienno-świateczne powitanie. Wprawdzie nie pretenduję do zaprzątania 
uwagi całej „prawej strony”, to byłbym szczęśliwy, gdyby ludzie trzeźwo i roztropnie myślący zechcieli 
odwiedzać ten blog. 
 
Pozdrawiam Pana 

Odpowiedz 

7.  

Aleksander Ścios17 maja 2020 22:49 

javascript:;
https://www.blogger.com/profile/11963751568959560790
https://www.blogger.com/profile/11963751568959560790
javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/00738349593802552422
https://www.blogger.com/profile/00738349593802552422
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/11963751568959560790
https://www.blogger.com/profile/11963751568959560790
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nemo.  
I ja dziękuję Bogu, że nadal mogę z Państwem rozmawiać. To wielka łaska. 
Podobnie jak Pan odczuwam dzisiejsze zakłamanie i łajdactwo. Mam jednak w pamięci, że dzieje 
naszej Ojczyzny, naznaczone są jarzmem cięższych i bardziej bolesnych doświadczeń. 
Nie jest to pociechą na dziś, ale nauką, z której winniśmy czerpać nadzieję. Trzeba jedynie 
świadomości, że tak wiele zależy od nas. 
Od naszej reakcji na zakłamanie i łajdactwo. To nie geopolityka, nie partie i papierowe „mężyki stanu” 
decydują o naszych wyborach. Tych codziennych, prozaicznych, dokonywanych w sprawach małych i 
pozornie nieistotnych. Z nich jednak powstaje otaczająca nas rzeczywistość. I od nich zależy, czy 
będzie to rzeczywistość naznaczona zakłamaniem i łajdactwem. 
 
Pozdrawiam Pana 

Odpowiedz 

8.  

Aleksander Ścios17 maja 2020 22:51 
Pani Urszulo, 
 
I ja się ciesze. Z powrotu i z Pani obecności. Ma Pani rację – do wszystkiego, co nas otacza w realiach III 
RP, a nade wszystko, do wszelakiej czerwonej zarazy, trzeba podchodzić z dystansem. 
Co oznacza trzeźwość umysłu i racjonalny osąd. Bo gdy „druga strona” działa z rozmysłem i bandycką 
kalkulacją, emocje są złym doradcą. 
Tak było po 10 kwietnia 2010 i podobnie jest dziś, gdy „nowe rozdanie” sołdokratów z WSI, rozegrane w 
roku 2015, próbuje stroić się szaty hiper-patriotów i szykuje nam kolejną dekadę zniewolenia. 
Bardzo jestem ciekaw Pani pytań i gdy tylko możliwości pozwolą, obiecuję odpowiedzieć. Co do 
„kamińszczaków”, to od trzech lat zachowują się niezmiennie i moja choroba nie osłabiła ich zapału. 
Nie bacząc na śmiertelne zagrożenie Convid-19 i nawał ciężkiej pracy (ileż nowych baz danych trzeba 
obrobić), odważnie tropią anonimowego blogera-groźnego przestępcę. Stoją za tym takie persony, że 
biedacy nie mają wyjścia. 
 
Bardzo Pani dziękuje i serdecznie pozdrawiam 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

rodakvision118 maja 2020 04:36 

Panie Aleksandrze, 
"...biedacy nie mają wyjścia..." ależ tak "kamińszczacy", to tylko sfora lepiej lub gorzej 
wyszkolonych psów gończych, to narzędzie w rękach "takich person" jak "hiper-patrioci" 
wybrańcy wyborców "patriotów". "Kamińszczacy" to objawy. Przyczyną są "hiper-patrioci". Od 
dzisiaj nigdy już nie będę obciążał "sfory" odpowiedzialnością za "tropienie anonimowego 
blogera-groźnego przestępcy", a wyłącznie demokratycznych reprezentantów suwerena i co za 
tym idzie jego samego. W Niepodległej sforę czeka opcja zero. Reprezentantów conajmniej to, 
co zaleca Pan dla wrażych mediów: "zakaz działalności, areszt i więzienie". 
 
Serdecznie Pana pozdrawiam 

Odpowiedz 

9.  

AS18 maja 2020 09:36 

Bez tego Bloga ani do proga. Ogromnie się cieszę z Pana powrotu i ślę mnóstwo ciepłych uczuć i słów. 
Dziękuję Bogu, że Pan jest i daje Nam możliwość uczestnictwa w Dziele ściosowym. 
Na pohybel wszystkim kłopotom zdrowotnym i wszelkiej maści kanaliom! 

Odpowiedz 

10.  
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Kolejarz20 maja 2020 07:30 

Kolejarz 20.05.20202 r. - Dziękuję Panie Aleksandrze, to takie zwyczajne podziękować za COŚ. Zdrowia 
i wszelkiego błogosławieństwa życzę. 

Odpowiedz 

11.  

Rafał Stańczyk21 maja 2020 11:10 

Szanowny Panie Aleksandrze, 
Jest mi niezwykle przyjemnie móc ponownie obcować z treścią tek niezwykłego giganta intelektu. 
Pragnę wyrazić nadzieję, że to pański powrót, a nie przelotna wizyta, powrót tak przez mnie 
wyczekiwany. 
W tym miejscu chciałbym też podzielić się pewną refleksją. Otóż pańska nieobecność spowodowała, że 
uświadomiłem sobie, jak ważny dla mojego postrzegania świata jest ten blog. W ostatnich miesiącach 
zrozumiałem, że stał się Pan dla mnie mentorem, nauczycielem i w trudnych chwilach zastanawiałem 
się, czy moje rozumienie wydarzeń jest zbieżne z poglądem pańskim. Czy się nie pogubiłem? 
W związku z powyższym mam prośbę. Jeżeli jest coś co z mojej strony mógłbym dla Pana zrobić to 
proszę śmiało tego żądać. 
Z wyrazami szacunku 

Odpowiedz 

12.  

Katarzyna22 maja 2020 07:13 

Dzień dobry ! 
Dziękuję, że Pan wrócił, świat od razu jest ciekawszy :) 
Pozdrawiam serdecznie. 
Pańska fanka, Katarzyna 

Odpowiedz 

13.  

Halka22 maja 2020 12:54 

Rafał Stańczyk21 maja 2020 11:10 
 
Czy to rozsądne? 
Co Pan zrobi, jak Pan Aleksander "zażąda" od Pana danini krwi? 
"Nie dwóch kropel krwi, czy dwóch dolarów" ale... 
Nie boi się Pan? 

OdpowiedzUsuń 
Odpowiedzi 

1.  

Rafał Stańczyk22 maja 2020 15:33 

Pani Halko, 
Wszędzie, gdzie spojrzę, widzę rozsądnych ludzi zarządzanych strachem. W tym sensie nie 
jestem rozsądny. I nie boję się. Martwi mnie za to, czy aby to nie jest "Ostatnie lato rozumu" 
(wykorzystując tytuł książki Tahara Djaouta), a może to ostatnie już było? 
Djaout pisał o fundamentalistach islamskich, a ja dookoła widzę fundamentalistów panteizmu. I 
zamiast burek - maseczki. 
Czy to rozsądne? Nie boi się Pani? 

Odpowiedz 

14.  
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kazef23 maja 2020 21:11 

Drogi Panie Aleksandrze, 
 
dziękować Bogu, że Pan wrócił! 
I to tak znakomitym tekstem! 
Potrzebna z pewnością nieustanna modlitwa o Pańskie zdrowie i potrzebne dalsze wsparcie! 
 
Żyjemy w czasach, w których czujemy się całkowicie zdezorientowani. Przez dezinformację, o której 
Pan pisze, przez wyjątkowość sytuacji przynoszącej niepewność i poczucie zagrożenia. Właściwie nie 
wiadomo komu wierzyć, gdzie szukać wiarygodnych informacji. A przecież wszyscy mamy głód wiedzy o 
tym, co się dzieje, pragniemy zrozumienia tego, co się stało. Stąd w ostatnim czasie taka popularność 
internetowych strategów i kariery przeróżnych komentatorów. Także dlatego, że medialnych 
funkcjonariuszy z głównych mediów charakteryzuje całkowita tępota umysłowa, ciasnota widzenia i 
niemożność wyjścia poza partyjne gierki. 
Tym bardziej ważne, że Pan wrócił. Tekstem, który przeczytałem 2 razy. Jest tak gęsty rozeznaniem 
rzeczywistości, że jednokrotna lektura nie wystarczy. I daje poczucie, że jest ktoś, komu się ufa. Że to, 
co Pan napisze, jest całkowicie wiarygodne. 
 
Odnosząc się choć w pewnym stopniu do tego, co Pan napisał, zalinkuję 2 strony.Odnoszące się do 
spraw całkowicie zamilczanych. 
Pierwsza: 
Tekst o raporcie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, wskazującym na chińskie i rosyjskie media 
oraz wspierane przez Moskwę i Pekin profile w serwisach społecznościowych zaangażowane w szerzenie 
dezinformacji oraz narracji spiskowych na temat pandemii: 
 
https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna-ue/news/ue-chiny-i-rosja-dezinformacja-
koronawirus/ 
 
Druga: 
 
O włoskiej deputowanej, która domaga się oskarżenia Billa Gatesa o zbrodnie przeciwko ludzkości i 
mówi o źródłach epidemii w Chinach: 
 
https://www.pch24.pl/burza-po-slowach-wloskiej-polityk---domaga-sie-oskarzenia-billa-gatesa-o-
zbrodnie-przeciwko-ludzkosci,76149,i.html 
 
Raport ESDZ został całkowicie zignorowany przez funkcjonariuszy głównych mediów nad Wisłą. Z kolei 
gdy czyta się wystąpienie Sary Cunial, ma się poczucie, że nad Wisłą nie ma ani jednego polityka, który 
odważyłby się powiedzieć coś podobnego. Może nawet nie o odwagę tu chodzi. To są ludzie 
komunistycznego pokroju, dla których wolne myślenie jest czynnością obcą, nieosiagalną. Którzy 
odciągają nas od spraw realnych. Pisał Pan o tym. 
 
Kłaniam się 

Odpowiedz 

15.  

Aleksander Ścios24 maja 2020 22:48 
rodakvision, 
Panie Mirosławie, 
 
Podkreślałem już, ale będę to nieustannie powtarzał, że od 2007 roku (odkąd prowadzę ten blog), nie 
spotkałem się z takim zapałem służb w tropieniu anonimowego blogera. 
Pisałem przed laty wiele tekstów o Komorowskim, o jego przeszłości, zapleczu, przyjaciołach. O 
rozlicznych aferach reżimu PO-PSL i do dziś niewyjaśnionych sprawach. 
Pisałem dziesiątki tekstów na temat zamachu smoleńskiego, o działaniach agentury i Obcych. 
Prawda, spotykałem się z akcjami ludzi służb, doświadczałem wielu prowokacji lub gróźb, ale 
oszczędzono mi wrażeń, jakich od 2015 roku dostarcza ta władza. 
Nie wzywano, Bogu ducha winnych ludzi na przesłuchania, nie prowadzono bezczelnej infiltracja, nie 
indagowano wydawców i osób „podejrzewanych” o kontakty ze Ściosem. 
Ten zapał i determinacja, nie może być tylko zasługą „kamińszczaków”. 
W tym państwie służby są zaledwie narzędziem w rękach rzeczywistych decydentów. Ktoś usilnie dba, 
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by sprawa miała ciąg dalszy, ktoś zabiega o jej przedłużanie (również procesowe) i pilnuje jej 
przebiegu. 
Wprawdzie owi „kamińszczacy” mogliby zwrócić się do swoich kolegów z poprzedniej ekipy i 
dowiedzieć się np. od P. Pytla -b.szefa tzw. kontrwywiadu wojskowego, że Ścios to Marasek (tak 
twierdził ów „specjalista”), ale chyba nie chcą iść na łatwiznę. 
Ma Pan rację – w Niepodległej, „sforę” czekałaby opcja zero. I nie tylko z powodu ich osadzenia w 
mentalności (i zasadach) ludzi SB, ale z uwagi na kompletną ignorancję i nieprzydatność dla spraw 
bezpieczeństwa narodowego. 
 
Pozdrawiam Pana serdecznie 

Odpowiedz 

16.  

Aleksander Ścios24 maja 2020 22:48 
AS, 
 
Bardzo dziękuję i przyłączam się do życzeń – na pohybel ! 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

17.  

Aleksander Ścios24 maja 2020 22:49 
Kolejarz, 
 
Dziękować dziś nie jest rzeczą zwyczajną. Choć być powinno. 
 
Uprzejmie Panu dziękuję i pozdrawiam 

Odpowiedz 

18.  

Aleksander Ścios24 maja 2020 22:50 
Rafał Stańczyk, 
 
Szanowny Panie Rafale, 
 
Ogromnie mnie Pan zaszczyca tym „mentorem i nauczycielem”. 
Jeśli w czymkolwiek moje pisanie okazało się pomocne, to zasługa tych, którzy czytają i chcą 
zrozumieć. Gdyby nie było takich odbiorców – cóż warte byłyby teksty? 
Proszę mnie zatem nie stawiać na tak wysokim cokole, bo to niebezpieczne dla stawianego (łatwo 
upaść) i męczące dla stawiających :-) 
Prawda, jest coś, co mógłby Pan dla mnie zrobić. 
Proszę nadal tu bywać i dzielić się swoimi refleksjami. 
Proszę wciąż na nowo odkrywać rzeczywistość, zadziwiać się nią i nie poprzestawać w zadawaniu 
pytań. 
Proszę nie ustawać w naszym długim marszu. 
 
Bardzo Panu dziękuję i serdecznie pozdrawiam 

Odpowiedz 

19.  

Aleksander Ścios24 maja 2020 22:51 
Katarzyna, 
 
Jeśli z powodu mojego tekstu, świat staje się ciekawszy - to wielka nagroda dla autora! 
 
Dziękuję Pani i pozdrawiam serdecznie 
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Odpowiedz 

20.  

Aleksander Ścios24 maja 2020 22:53 
Pani Halko, 
 
Proszę nie straszyć Pana Rafała :-) To człowiek dużej odwagi, bo bywanie tu i zderzenie z tyloma 
niepopularnymi myślami, wymaga heroizmu. Jak i braku „rozsądku zarządzanego strachem”, o czym 
Pan Rafał tak celnie napisał. 
Pani wie, że nigdy i niczego nie żądałem od czytelników bezdekretu. 
„Danina krwi” jest zaś darem tak szczególnym, że mogą o nią zabiegać tylko ci, którzy sami je udzielili. 
Myślę, że dziś wystarczy danina myśli i prostych czynów – codziennych wyborów, dokonywanych według 
kryterium sumienia i praw rozumu. 
Jeśli - w tym smutnym czasie nędzy i zakłamania, ktoś potrafi jej udzielić, będzie też zdolny do daniny 
krwi, gdy przyjdzie na to pora. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

21.  

Aleksander Ścios24 maja 2020 22:54 
Drogi Panie Kazefie, 
 
Miło mi gościć Pana na blogu i czytać Pańskie refleksje. 
Trafnie Pan zauważył, że wielu z nas doświadcza niepewności i poczucia zagrożenia. Taka jest cena 
życia w państwie, które ludziom o ambicjach większych od przekątnej ekranu telewizora, nie potrafi 
zapewnić daru wiedzy i świadomości bezpieczeństwa. 
Wszechobecna dezinformacja i manipulacja medialna, ma z nas uczynić niewolników – ludzi, którzy nie 
pytają, nie żądają, nie myślą samodzielnie. Takich „obywateli” chce każda władza, ta zaś chce 
szczególnie. 
Prawdą jest także, że w tym czasie popularność zdobywają różni „guru”, internetowi „mędrcy” i 
wszystkowiedzący „przewodnicy”. Tacy byli zawsze, ale w „mętnej wodzie” dezinformacji, czują się 
znakomicie. 
Tym większa jest potrzeba intelektualnej trzeźwości, odwagi w przełamywaniu narzuconych 
schematów. 
Bo choć każda choroba, która może doprowadzić do śmierci człowieka, jest rzeczą groźną, a istnienie 
SARS-CoV-2 jest faktem, to nie każde zachorowania należy nazywać „pandemią” i nie w każdym 
przypadku decydować o tak głębokim naruszeniu życia społecznego. 
Jeśli takie decyzje są podejmowane i obejmują swoim zasięgiem niemal cały świat, wolno, a nawet 
trzeba dociekać rzeczywistych przyczyn i realnych przesłanek. 
W ramach przywracania tej trzeźwej postawy, z ciekawością będę śledził losy wniosku Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. W dniu 22 kwietnia br. stowarzyszenie to skierowało 
do Ministra Zdrowia wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 
Zawiera on tak fundamentalne pytania, że warto byłoby domagać się odpowiedzi: 
https://stowarzyszenierkw.org/spoleczenstwo/tresc-wniosku-do-szumowskiego-brak-odpowiedzi-
skonczy-sie-sadem-i-trybunalem/ 
 
Przedstawił Pan dwa interesujące linki, związane z ową „pandemią”. Ja natomiast chciałbym wskazać 
na wydarzenie z naszego podwórka. Na tyle znamienne, że powinno budzić liczne wątpliwości i skłaniać 
do pytania:o co tu naprawdę chodzi, kto na tym zarabia, po co nam chińskie „wyroby” i handel z 
państwem komunistycznych bandytów? 
Przed kilkoma dniami pojawiła się informacja o utworzeniu „mostu powietrznego między Chinami a 
Bydgoszczą”. 
https://www.defence24.pl/most-powietrzny-miedzy-chinami-a-bydgoszcza 
 
Wprawdzie informacja ta nie zawojowała głównych ośrodków rządowej propagandy, to warto przyjrzeć 
się jej z bliska. Dowiemy się bowiem, że: „międzynarodowy operator logistyczny Polfrost, na potrzeby 
swojego klienta – firmy Synoptis, zdecydował się na otwarcie nowego stałego mostu powietrznego 
między Chinami, a Polską (Bydgoszczą). Wszystko po to, by zapewnić jak najlepsze zaopatrzenie w 
środki ochrony osobistej do walki z pandemią wirusa COVID-2019.” 
Dodam, że właśnie firma Polfrost zorganizowała, tak rozdmuchaną przez rządową propagandę, akcję 
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przywozu z Chin „76 ton wyrobów medycznych i środków ochrony” ruskim Antonowem AN-124. 
Jeśli ktoś zada sobie trud internetowej kwerendy i uzyska informacje na temat tych dwóch firm, 
zrozumie, jakie koligacje są dziś konieczne, by umęczonym „pandemią” Polakom „zapewnić jak 
najlepsze zaopatrzenie w środki ochrony osobistej do walki z pandemią wirusa”. 
To nie tylko kwestia bliskich związków (oczywiście biznesowych) z Rosją, ale też udział wielce 
ciekawych postaci we władzach spółek. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios24 maja 2020 23:02 
Wspomniał Pan o raporcie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. 
Ja zaś przypomnę o ujawnionym niedawno raporcie pięciu agencji wywiadowczych (tzw. Pięć 
Oczu), w którym przedstawiono obraz działań chińskich komunistów. 
Uważam ten raport za jeden z elementów dezinformacji. 
Wprawdzie krytycznie ocenia się tam postawę władz Pekinu, a nawet sugeruje, że wirus 
pochodzi z rządowego laboratorium w Wuhan, to na pierwszym planie znajduje się narracja o 
„licznych błędach”, „pomyłkach” lub „nieprawidłowościach”. Co ważne, choć niezaskakujące, 
podobną narrację uprawia prezydent USA. 
Nigdzie nie znalazłem tezy, iż owa „pandemia” może być umyślną agresją, dokonaną w ramach 
planowej wojny biologicznej i stanowi jeden z elementów komunistycznej strategii podstępu i 
dezinformacji. Nigdzie nie ma mowy o zamierzonych intencjach władz komunistycznych, a tym 
bardziej – o potrzebie zerwania kontaktów z państwem agresora i izolacji Chin na arenie 
międzynarodowej. 
Uważam, że brak tej elementarnej refleksji, jest jednym z największych zwycięstw obecnej 
kampanii dezinformacji i dowodzi ogromu ogłupienia społeczeństw „wolnego świata”. Oraz 
cynizmu przywódców. 
Z tej perspektywy, warto też oceniać działania rządu PiS, ich „strategiczne partnerstwo” z 
Chińczykami (projekt odziedziczony po Komorowski), kupowanie chińskiego badziewia (testy, 
maski, sprzęt), a także udział szczególnych firm w tym procederze. 
 
Bardzo Panu dziękuję i serdecznie pozdrawiam 

Odpowiedz 

22.  

CT25 maja 2020 20:46 

Drogi Panie Aleksandrze. 
Bardzo się cieszę, że "widzę" Pana w zdrowiu i dobrej formie. Dziękując za to co Pan robi, życzę 
jednocześnie szybkiego powrotu do pełnego zdrowia i w ogóle wszystkiego dobrego. 
Tak. Nie wygląda to wszystko, co nas Polaków otacza, zbyt ciekawie, ani nie napawa optymizmem. 
Sytuacja wydaje się przegrana na wiele lat i rzekłbym - znikąd nadziei. Chciałem jednak Pana zapytać, 
by jeszcze raz to usłyszeć wyraźnie - czy działania Kaczyńskiego i PISu to czysta zdrada, "dogowor"z 
triumwiratem, czy zwykłe tchórzostwo, nieudolność i partactwo na wszystkich szczeblach. A może 
intencje Kaczyńskiego są dobre, może rzeczywiście ten człowiek wierzy, że tylko w ten "niby 
ewolucyjny" sposób zmieni Polskę. Całe dorosłe życie stałem murem na Kaczyńskimi, PC i PISem, i 
wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew oczywistym faktom, ciągle jeszcze trudno mi to wszystko 
rozeznać. Czy Kaczyńscy od początku byli częścią magdalenki, czy potem coś poszło nie tak? Czy 
człowiek któremu zabito brata, który stoi praktycznie u kresu życia, nie ma nic do zaoferowania Polsce? 
Nic? Tylko tę nędzę którą widzimy? Czy wszystko co robił w swoim życiu, o co walczył, co uzyskał jest 
nic nie warte? Aż trudno uwierzyć. Trudno... 
Proszę o słowo na ten temat. Pozdrawiam serdecznie. CT 

Odpowiedz 

23.  

Jurek z Chicago28 maja 2020 01:21 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 
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Odpowiedz 

24.  

Jurek z Chicago30 maja 2020 13:37 

Cieszę się bardzo, że Pan wrócił, Panie Aleksandrze. 
Dużo zdrowia i wszystkiego co najlepsze. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios30 maja 2020 20:04 
Jurek z Chicago, 
 
Dziękuję Panu za życzenia i wizytę na blogu. 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

25.  

Aleksander Ścios30 maja 2020 20:03 
CT, 
 
Temat pana Kaczyńskiego był wielokrotnie poruszany na moim blogu. Pisałem wyraźnie, co sądzę o tym 
polityku i jakie stawiam mu zarzuty. Cytowałem wiele, wzajemnie sprzecznych wypowiedzi tego pana, 
wykazywałem jego łgarstwa i puste obietnice. 
Wprawdzie temat ten nie ma żadnego związku z treścią obecnego tekstu, to poruszył Pan kwestię na 
tyle ważną, że warto poświęcić jej nieco miejsca. Napisał Pan bowiem: „Całe dorosłe życie stałem 
murem na Kaczyńskimi, PC i PISem, i wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew oczywistym faktom, ciągle 
jeszcze trudno mi to wszystko rozeznać.” 
Sądzę, że w podobnej sytuacji jest wielu czytelników bezdekretu, a również ja sam zaliczam się do 
tych, którzy „stali za Kaczyńskim i PiS-em”. Tak było, co najmniej do roku 2011-12 i może niektórzy 
czytelnicy pamiętają, że w latach wcześniejszych nadawano mi etykietę „ideologa PiS” (tak m.in. 
twierdził dzisiejszy piewca PiS, Piotr Skwieciński). 
Po roku 2011-12 rozpoczął się proces powolnego trzeźwienia. Właśnie trzeźwienia, bo przyznaję – 
upatrując w partii Kaczyńskiego realną „alternatywę” dla Polski, trwałem w poważnym błędzie. 
Trzeba jednak było przejść taką drogę, bo wydaje się ona całkowicie naturalna. 
Chcąc odpowiedzieć na Pańskie pytania, muszę kolejny raz podkreślić, że przyczyną owego trzeźwienia, 
był i jest Smoleńsk. 
To wydarzenie stanowi najważniejszą cezurę we współczesnej historii Polski i bez dostrzeżenia i 
zrozumienia owej cezury, nie sposób racjonalnie analizować rzeczy bieżących. To jedna z głównych 
przyczyn, dla których pisaninę wszelakich „tuzów” dziennikarstwa III RP, uważam za kompletnie 
bezwartościową i pozbawioną znaczenia dla spraw polskich. 
Dla mnie rzecz jest oczywista: przed kwietniem 2010 roku, III RP wprawdzie była sukcesją PRL-u, ale 
posiadała potencjał, z którego mogła wyrosnąć wolna Polska. 
Po zamachu smoleńskim, III RP jest sukcesją PRL-u i taką pozostanie na zawsze. 
Dlatego postawę Kaczyńskiego i jego partii, zachowania ludzi „prawicy patriotycznej”, wszelkich 
polityków, dziennikarzy i tzw. działaczy, oceniam w perspektywie tej cezury i tego wydarzenia. 
Przypomnę zatem, że tenże Kaczyński jest autorem słów z roku 2010: „Nie będę współpracował z 
nikim, kto był nie w porządku wobec mojego brata i innych poległych. Bo zachowania wobec nich były 
haniebne, one politycznie i moralnie wykluczają współpracę. Absolutnie wykluczam mój udział we 
współpracy do czasu daleko posuniętej ekspiacji z ich strony”. 
On również, w roku 2011, w liście otwartym dotyczącym spraw polityki zagranicznej przypomniał 
fundamentalną zasadę, wyrażoną onegdaj przez Juliusza Mieroszewskiego: "By polityka była skuteczna 
musi być najpierw moralnie słuszna". 
Wiem, że dla otumanionych relatywizmem „pragmatyków” (głównie ze środowiska PiS), ta zasada 
słuszności brzmi niczym przesłanie pisane językiem hieroglifów, ale zajmowanie się głupotą 
otumanionych, byłoby stratą czasu. Jedno jest pewne – jeśli cokolwiek ma odróżniać projekty 
polityczne, jeśli mamy prawo oczekiwać więcej niż socjalistycznych oszustw, w rodzaju „micha +”, 
trzeba do polityki przykładać normy moralne. Nie po to, by politycy mieli chodzić w aureolach, ale 
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dlatego, by polityka była skuteczna. Bez moralności, nie ma skutecznej polityki. 
Kaczyński i jego partia mają te normy w głębokim poważaniu, a zatem nie mogą i nie chcą prowadzić 
polityki skutecznej. 
Nie tylko dlatego, że po roku 2010 podjęli wszelaką współpracę ze zgrają Obcych (zwanych dziś 
„opozycją”) i pozwolili im uniknąć odpowiedzialności, nie tylko z tej przyczyny, że weszli w 
kombinację środowiska b. WSI i w roku 2015 dokonali farsy „nowego rozdania” (nazywając je następnie 
„zwycięstwem wyborczym), ale z tej przyczyny, że odrzucili obowiązek wyjaśnienia narodowej sprawy 
smoleńskiej ( w tym nazwania Obcych po imieniu) i zabetonowali ten temat na kolejne dekady. 
To jest zbrodnia, z której nikt i nic ich nie rozgrzeszy. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios30 maja 2020 20:03 
Prawdą jest, jak Pan napisał, że „człowiek któremu zabito brata, stoi praktycznie u kresu 
życia”. Tym większa wina tego człowieka, że dla fałszywych, doraźnych korzyści, zdradził 
prawdę o śmierci swojego brata. To zaś, że stoi u kresu życia i nawet nie próbuje wykreować 
narodowej elity, prawdziwej klasy politycznej, lecz otacza się zgrają miernot i klakierów, 
dowodzi ogromnego egoizmu i głupoty tego człowieka. 
Oceniając Kaczyńskiego i jego partie poprzez pryzmat Smoleńska i zasady moralnej słuszności, 
dostrzegam też, że to środowisko nie ma wizji spraw polskich. Żaden z pomysłów PiS nie 
wykracza poza dogmatykę III RP, nie wiedzie do obalenia komunistycznej sukcesji i nie wytycza 
drogi do Niepodległej. 
Są to prostackie, partyjne projekty, obliczone na osiągnięcie szybkich, politycznych zysków ( 
wygranie tzw. wyborów, ulokowanie swoich na stanowiskach, zaspokojenie roszczeń grup 
wpływu, utrzymanie aparatu propagandy, itp.). Szczególnie, gdy dotyczą kwestii 
ekonomicznych, bo obecne rozdawnictwo i rzekomy „wzrost gospodarczy”, przy jednoczesnym 
zachowaniu grup żerujących na organizmie tego państwa, jest wyjątkowym draństwem. 
To prostactwo i partyjniacka mentalność doskonale też określają predyspozycje prezesa partii 
rządzącej. Dlatego uważam tego pana za osobę o ogromnych kompleksach i marnym intelekcie. 
Jednocześnie – za sprawnego partyjniaka, zręcznego gracza (w sprawach małych geszeftów), 
bezwzględnego cynika. Jest on „szczytowym produktem” polityki III RP i nigdy nie będzie nikim 
innym. 
Zadał Pan pytanie: „Czy wszystko co robił w swoim życiu, o co walczył, co uzyskał jest nic nie 
warte? Aż trudno uwierzyć. Trudno...”. 
Uważam, że to nie jest kwestia wiary, lecz wiedzy o współczesnej Polsce. 
Czy jest ona wolna od zgrai zdrajców i Obcych? Czy rozliczyliśmy półwiecze okupacji sowieckiej 
– ludzi służących okupantowi i zbrodnie przez nich popełnione? Czy zadośćuczyniliśmy milionom 
skrzywdzonych w czasach PRL-u? Czy wynagrodziliśmy upokorzenia ludzi dotkniętych butą tzw. 
sędziów, funkcjonariuszy policji i służb, różnej maści urzędników i polityków III RP? 
Czy przywróciliśmy Polakom poczucie godności, broniąc prawdy historycznej i naszego miejsca 
w dziejach Europy? Czy jesteśmy państwem bezpiecznym, wolnym od wpływu obcych 
mocarstw, od dyktatu silnych i bogatych? Czy mamy poczucie wolności i stanowienia o własnym 
losie? 
Czy znamy prawdę o narodowej sprawie smoleńskiej i według tej prawdy ukształtowaliśmy 
nasze stosunki wewnętrzne i zewnętrzne? 
Wystarczy, by Kaczyński ( i każdy kto zechce) spróbował odpowiedzieć sobie na te pytania. 
Jeśli uczyni to w prawdzie, dostrzeże nie tylko stan owej „demokracji”, ale pozna ocenę 
swoich „dokonań politycznych”. 
 
Bardzo Panu dziękuję za życzenia i serdecznie pozdrawiam 

2.  

CT30 maja 2020 21:31 

Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Jeszcze raz pozdrawiam. CT 

Odpowiedz 

26.  
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Lappalainen31 maja 2020 19:30 

... Panie Aleksandze, gdyby Pan mial na tyle odwagi, upszejmosi i analitycznego umyslu (ktorego Panu 
nie brakuje) aby poslochac IPPTV i pastora Chojeckiego to dochodzimy (dojdziemy) do tej samej i 
jedynej konkluzji: w Polsce panuje kato-komuna. 
 
pozdrawiam, 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Urszula Domyślna31 maja 2020 22:56 

M. Lappalainen, 
 
Bardzo Pana proszę, niech już Pan da nam spokój z "pastorem". Rozumiem, że dla Pana, 
zarówno Autor jak i większość komentujących na blogu to "kato-komuna". A to już trochę za 
daleko posunięta insynuacja. 
 
Pozdrawiam 

2.  

Lappalainen1 czerwca 2020 12:47 

Szanowna Pani Urszulo Domyslna, 
 
juz wiecej na Bezdekretu nie zabiore glosu w "tej" sprawie. 
Chcialem tylko upewnic wszystkich Sciosow, zeby nie mieli wymowki, ze nie zostali 
poinformowani. 
Dziekuje za uwage. 
 
Pozdrawiem wszystkich Sciosow, 
M. Lappalainen 

3.  

Urszula Domyślna8 czerwca 2020 11:07 

 
Bardzo dziękuję, Panie Mirosławie. 
 
Czuję się poinformowana! :) 
 
Pozdrawiam serdecznie, Urszula Ścios 

Odpowiedz 

27.  

Urszula Domyślna31 maja 2020 22:45 

Panie Aleksandrze, 
 
Jak Pan myśli, co było pierwsze: SZCZEPIONKA czy WIRUS? Z dużym przekonaniem obstawiam 
szczepionkę, do której "dopasowano" wirusa. 
 
Na jesieni zaczną nas pewnie obowiązkowo (!) "wyszczepiać". A potem będą to robić co roku. 
Niekończące się źródło wielkich pieniędzy, bo "pandemie" zaczną się mnożyć. Więc zarówno komuna 
(Chiny i wsp.) jak i "biznes" osiągną swoje cele. 
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Dlatego od dawna nie interesują mnie żałosne przepychanki tutejszych polityków, "głośnych, 
wrzaskliwych acz nic nie znaczących". 
 
Pozdrawiam najmilej, 

Odpowiedz 

28.  

Wąż Wystygły3 czerwca 2020 00:49 

Cóż to widzą moje oczy - Pan Aleksander znowu wrócił do nas! Deo Gratias! Muszę wypić za Pana 
zdrowie! Vivat Ścios! 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios9 czerwca 2020 18:23 
Wąż Wystygły, 
 
Dziękuję Panu za tak wyśmienity toast! Gdy tylko będzie to możliwe, obiecuję wychylić 
(stosowny) puchar za Pańskie zdrowie :) 

Odpowiedz 

29.  

OrthoDoc8 czerwca 2020 08:36 

Gratuluję powrotu do zdrowia! 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios9 czerwca 2020 18:24 
Dziękuję. 

Odpowiedz 

30.  

Urszula Domyślna8 czerwca 2020 10:43 

Sir, 
 
Widzę, że na razie nie może Pan rozmawiać na blogu, dobrze, że pisze Pan na TT, więc na razie się nie 
martwię. 
 
Chciałam podyskutować o "pandemii", której chyba u nas nie odwołano, bo właśnie zatrzymują - pod jej 
pretekstem - wydobycie we wszystkich kopalniach! 
 
Na temat wirusa i murzynów polecam ostatniego Foxa Muldera - proszę nie unosić brwi!!! :-) - wpis pod 
(świetnym) tytułem - "Jak George Floyd wygrał z koronawirusem" 
=> http://foxmulder2.blogspot.com/2020/06/jak-george-floyd-wygra-z-koronawirusem.html 
 
Nie "klikam", bo jakoś tak się dzieje, że wiele z moich odnośnikowych klików najzwyczajniej po czasie 
"zanika", natomiast takie linki pozostają. 
 
Oczywiście muszę zapytać, co Pan sądzi o amerykańskim buncie części oligarchii wojskowej i służbowej 
przeciwko Trampowi, bo co myśleć o bandziorach i oszalałych wilczycach, dla których walka z 
rasizmem jest ważniejsza od walki o życie, wiem od dawna. Ale skoro upiera się Pan przy wydarzeniach 
w Polsce, potwierdzając(?!) na TT swoje zdanie z 2019 "O świetlanej przyszłości PiS" 
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=> https://twitter.com/SciosBezdekretu/status/1269720160493080577 - to czyżby i Pan uważał 
zagrożenie ze strony R. Trzaskowskiego (syna Teresy = TW Justyny) za nieistotne? 
=> https://www.gazetapolska.pl/17420-jak-tw-justyna-opowiadala-sb-o-tyrmandzie-i-amerykanach-
autolustracja-trzaskowskiego-pominela-historie-matki 
 
Tyle na razie, serdecznie pozdrawiam Pana i wszystkich komentujących i czytelników. 
 

Odpowiedz 

31.  

Urszula Domyślna8 czerwca 2020 10:55 

DO WSZYSTKICH!!! 
 
Oczywiście muszę zwrócić uwagę PT Czytelników, że na Pay Palu p. Aleksandra od dawna posucha, 
więc przypominam O WPŁATACH. 
 
Rekonwalescencja w tej chorobie jest b. kosztowna i bolesna, a mimo to Autor powrócił na blog i dzieli 
się z nami swoimi przemyśleniami. Same podziękowania, choć zapewne miłe, nie wystarczą. Więc 
bardzo proszę... :) 
 
Pozdrawiam o zmierzchu Świata, takiego jaki znaliśmy. 

Odpowiedz 

32.  

Urszula Domyślna8 czerwca 2020 11:03 

Ach, muszę dla rozweselenia podzielić się zdjęciem, na które natknęłam się w sieci i zatytułowałam: 
"NIESZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI". :) 
 
Oto ono: => https://www.wiesci24.pl/wp-content/uploads/2019/09/w%C4%85sik-kami%C5%84ski-
1068x580.jpg 
 
Może ktoś wymyśli lepszy tytuł? :)) 

Odpowiedz 

33.  

Urszula Domyślna8 czerwca 2020 11:27 

Szanowni, 
 
Wracam, bo zapomniałam o ważnej rzeczy! 
 
Pani Hania Shen prosi o zapoznanie się z "Listem z Hongkongu" i jego rozpowszechnianie. 
 
Gorąco dołączam do Jej prośby. Naprawdę warto posłuchać! A końcowe zdanie - o czym pewnie Pan z 
Hongkongu nie wie, to opinia Churchilla o polskich żołnierzach w II wojnie światowej. Szczególnie o 
polskich lotnikach. 
 
Cóż, my "Sławianie" lubim takie błyskotki (i sielanki) :) 
 
________________________________________________________________ 
 
TERAZ APEL H. SHEN 
 
Hongkong nie wygra tej walki sam 
 
Wysłuchajcie proszę tego listu Hongkończyka do Prezydenta Trumpa....dziś młodzież w HK jest na 
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pierwszej linii frontu walki z komunizmem. Tej walki sami nie wygrają ...Proszę podawajcie dalej 
to nagranie 
 
http://haniashen.blogspot.com/2020/06/hongkong-nie-wygra-tej-walki-sam_3.html 

Odpowiedz 

34.  

Rafał Stańczyk9 czerwca 2020 10:01 

Panie Aleksandrze, 
Smutne to, ale i pocieszające zarazem, że dopiero jakbym zrozumiał Pańskie słowa z czerwca 2017 z 
tekstu "Pytanie - co dalej? - musi być zadane": 
"Ubiegając idiotyczne pytania w rodzaju: czy lepiej by rządzili Tusk i Komorowski, odpowiem: lepiej, by 
zło było jawne i nazywane po imieniu, niż kryło się za fasadą „dobrej zmiany” i czyniło spustoszenie w 
umysłach moich rodaków. 
Lepiej, żeby Polacy zostali siłą doprowadzeni pod mur upodlenia i hańby i musieli spojrzeć w 
prawdziwe ślepia Obcych, niż stojąc pod tym murem, nie dostrzegali zagrożenia i sławili tych, którzy 
wiodą ich do zagłady." 
Pocieszające jest to, że wraz ze zrozumieniem tych prostych słów zaczynam czuć się wolnym. 
Dziękuję i pozdrawiam 

Odpowiedz 

35.  

rodakvision19 czerwca 2020 16:10 

I to jest deklaracja przecinajcą pępowinę polskości z urodzenia i tworząca Polaka, że wolnego to już 
pan napisał. Takie jest moje najgłębsze przekonanie. 
Proszę wybaczyć, że pospieszyłem przed Gospodarzem. 
 
Z szacunkiem prawicę ściskam 

Odpowiedz 

36.  

Aleksander Ścios9 czerwca 2020 18:22 
Pani Urszulo, 
 
Chciałbym być konsekwentny i – również w komentarzach, stosować się do zapewnienia:”Nie pora na 
pseudo-filozoficzne rozważania nad skutkami owej „pandemii”, „nie widzę potrzeby przedstawiania 
politycznych aspektów obecnej sytuacji”. 
Cóż jednak zrobić, gdy pyta Pani o szczepionkę, ale też o zamknięcie kopalń? 
Można pokusić się o ogólną ( i niezbyt oryginalną) refleksję, że w obu przypadkach chodzi o pieniądze. 
Zwykle dla wielkich koncernów i światowych graczy. Ale też, dla małych geszefciarzy i lokalnych 
watażków. „Pandemia” jest takim żerowiskiem, na którym każdy znajdzie swój „kawałek tortu”. 
Ot, przykład nakazu stosowania masek. Przez wiele tygodni różnej maści „eksperci” zapewniali nas o 
zbędności, a wręcz szkodliwości tego zabezpieczenia. Do czasu, aż miłościwie nam panujący rząd PiS 
„załatwił” transporty chińskiego badziewia. Wyznawcy układu zostali wówczas uraczeni parcianą 
propagandą, „koledzy kolegów” dostali intratne zamówienia. 
Jeśli prawdą jest, że za największym transportem chińskiego badziewia (KGHM, via Antonow) stała 
spółka zarządzana przez ludzi b.WSI, nie będę tym zaskoczony. 
Proszę pozwolić, że z pozostałych Pani pytań, dokonam tendencyjnego wyboru i spróbuję odnieść się do 
kwestii - czy „zagrożenie ze strony R. Trzaskowskiego (syna Teresy = TW Justyny) uważam za 
nieistotne”. 
Prawda, uważam za nieistotne, a nawet za nieistniejące. Obecna „kampania wyborcza” jest klasyczną 
imitacją „walk politycznych” i nie ma nic wspólnego z rzeczywistym wynikiem tzw. Wyborów. Ten 
bowiem, nie jest zależny od żałosnych „programów” i „obietnic”, a już z całą pewnością, nie od woli 
„wyborcy”. 
Skoro sam A.Duda, jak i J. Kaczyński, zgodnie orzekli w roku 2014, iż „wybory zostały sfałszowane”, a 
od tego czasu nie nastąpiły żadne istotne zmiany w tzw. organach i w systemie wyborczym tego 
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państwa, nie sposób uznać, by doszło do cudownej konwalidacji. 
Wiemy także, że w III RP tylko raz popełniono „błąd systemowy” w kreowaniu postaci prezydenta i błąd 
ten został skorygowany 10 kwietnia 2010 roku. 
Jak dotychczas, A.Duda doskonale wypełnia powierzone mu zadania i wyśmienicie chroni interesy grup 
zarządzających IIIRP. Nie uczynił nic, co mogłoby zagrozić sukcesji komunistycznej, a nawet w sferze 
symboli ( Order Orła Białego dla gen. Kuklińskiego) pozostał wierny zasadzie wygłoszonej przez patrona 
„wojskówki” - „Jeśli uznamy Kuklińskiego za bohatera, to znaczy, że my wszyscy jesteśmy zdrajcami". 
Pan Duda ukrył przed nam Aneks do Raportu z Weryfikacji WSI i prawdę o śmierci księdza Jerzego, 
obronił emerytury ludzi „wojskówki”,uratował ich „dobre imię” i stopnie oficerskie, pozbawił armię 
sprawnego zarządzania i uchronił ją przed dekomunizacją, ocalił tzw.”sędziów”, nawet przed 
namiastką reform, osłonił Komorowskiego i przygarnął ludzi jego kancelarii. 
Nade wszystko zaś – zadbał o „zabetonowanie” sprawy smoleńskiej na kolejne dziesięciolecia. 
Jakże więc - miałby nie zasłużyć na drugą kadencję? 
Uważam ją za „oczywistą oczywistość” ( by sięgnąć po klasyka) i wróżę panu Dudzie długą i owocną 
karierę. 
Podobnie, jak za oczywisty uważam fakt, iż większość obecnych wojenek i potyczek, rozgrywanych 
propagandowo, jako starcia PiS-”opozycja”, Duda-”reszta świata”, ma bardziej prozaiczne podłoże i 
dotyczy pradawnej (bo od roku 1980) wojny o wpływy, toczonej przez zuchów z Zarządu II Sztabu 
Generalnego WP (tzw.wywiad wojskowy PRL) z ludźmi Departamentu I SB MSW (tzw.wywiad cywilny 
PRL). W tej konfiguracji, politycy III RP spełniają raczej rolę drugorzędną i jeśli panom z „klubu 
miłośników cygar” przyjdzie do głowy wywołać kolejną „aferę podsłuchową” lub sięgnąć po inne 
komprmateriały, owi politycy zostaną wymienieni na nowy asortyment. 
 
Dziękuje Pani za „przypomnienie”, jak i za zdjęcie pierwszych „bondów” III RP. 
„Takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego” – orzekł kiedyś "Miś o małym rozumku" A.Milnea i 
niech ta logiczna maksyma będzie komentarzem do owego zdjęcia. 
 
Pozdrawiam Panią serdecznie 

Odpowiedz 

37.  

Aleksander Ścios9 czerwca 2020 18:26 
Rafał Stańczyk, 
 
Panie Rafale, 
 
Ważne to dla mnie słowa i dziękuję, że zechciał Pan napisać - „wraz ze zrozumieniem tych prostych 
słów zaczynam czuć się wolnym”. 
Gdy wstawiam nowy tekst – zwykle pełen „spiskowych teorii” i zaściankowego „czarnowidztwa”, budzi 
się we mnie obawa, że wywołam nim negatywne odczucia czytelników, że skłonię ich do pesymizmu i 
frustracji. 
Przytoczył Pan słowa wyjątkowo ciężkie. Trudne do zrozumienia dla ludzi, którzy uciekają przed 
prawdą o realiach tego państwa. 
Ale też, trudne dla wieloletnich czytelników bezdekretu. 
Trudne -w sposób naturalny, bo nie znam takich, którzy gotowi są dobrowolnie stanąć pod „murem 
upodlenia i hańby”. 
 
Bardzo chciałem, by z tych słów, z ich właściwego rozumienia, rodziło się poczucie wolności. 
Takiej, jaką odczuwamy, gdy upadają wszystkie zasłony, przeszkody i bariery i nie pozostaje nam nic 
innego, jak podnieść głowę i ruszyć przed siebie. 
Nawet w nieznane. 
 
Serdecznie Panu dziękuję i pozdrawiam 

Odpowiedz 

38.  

Lappalainen10 czerwca 2020 14:50 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 
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39.  

Lappalainen10 czerwca 2020 14:53 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 

40.  

Lappalainen10 czerwca 2020 14:54 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 

41.  

Unknown15 października 2020 14:59 

Wiem, że to co teraz napiszę będzie czymś w rodzaju podważania autorytetu autora tego bloga. 
Niestety sprawa ta dręczy mnie od paru lat jak tylko pojawia się w wypowiedziach tak autora jaki i 
komentujących wątek poszukiwania go przez służby spec. Otóż czy nie jest tak, że z przyczyn,o których 
można by tylko snuć domysły ich działania względem Pana Ściosa wydają się być potwierdzeniem 
powiedzenia: ważne, żeby gonić króliczka a nie, żeby go złapać. 
Skoro w obecnych czasach kiedy każdą działalność przeciętnego Kowalskiego w sieci takie służby mogą 
rozpracować bez problemu to jaki to jest serwer i z jakimi super zabezpieczeniami w domyśle bardzo 
drogimi (tylko treści o niczym można zamieszczać w sieci za darmo)? To albo złamanie tych 
zabezpieczeń jest kosztowniejsze albo owe służby z sobie robi wiadomych powodów tego bloga 
tolerują, bo przecież jest i nie"znika". 

Odpowiedz 
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wtorek, 23 czerwca 2020 

1011. MY CZY ONI? WYBÓR KONIECZNY 
Gdy w maju 2010 roku opublikowałem tekst „My i Oni”, nie miałem wielkich nadziei 

na akceptację takiej dychotomii. Również kolejne teksty, związane z tą tematyką, nie 

przynosiły pozytywnego przełomu. Nawet dla zagorzałych krytyków ówczesnej 

rzeczywistości, postulat wytyczenia „kanciastej granicy” i nazwania Obcych po imieniu, 

wydawał się nierealny, wręcz utopijny. 

W komentarzach pod tekstem, można było znaleźć dywagacje o „dwóch Polskach” i 

potrzebie „wygrania wyborów”, próżno było jednak wypatrywać poparcia dla takiej wizji III 

RP. 

Nie popełnię chyba błędu, jeśli z perspektywy mijającej dekady, dostrzegę ważną i 

pozytywną zmianę. Sądzę, że coraz więcej naszych rodaków dostrzega konieczność 

stosowania tej dychotomii i znajduje odwagę nazywania Obcych. 

Jeśli nawet wielu popełnia błąd w identyfikacji zagrożeń lub przenosi istotę podziałów na 

płaszczyznę rzekomych „różnic politycznych”,a nawet etnicznych, sam proces 

porządkowania świata III RP i odkrywania własnej tożsamości, jest wartością bezsporną. 

Świadczy bowiem o przełamywaniu jednego z najgroźniejszych kłamstw komunizmu – mitu o 

„potrzebie jedności” i prymacie „zgody budującej”, na którym ludzie sowieckiego okupanta i 

ich sukcesorzy zbudowali karykaturę polskiej państwowości. 

Mit „porozumienia ponad podziałami”, zawsze był bronią Obcych, podstępnym orężem 

okupantów i wrogów polskości. Ta załgana retoryka ujawniała intencję oszukania Polaków, 

ale też zamysł przymusowej integracji polskości i komunizmu. Stosując ów zabieg, Obcy 

chcieli wedrzeć się w strukturę polskiego społeczeństwa i zmusić je do stworzenia sztucznej 

wspólnoty. 

Wiedzieli bowiem, że ukazanie różnic dzielących My od Oni i wytyczenie ostrej granicy, 

byłoby dla nich zabójcze. Stąd obsesyjnym dążeniem komunistów, było tworzenie rozmaitych 

„frontów jedności narodu”, „rad narodowych” itp. fikcyjnych „wspólnot”, w których 

czynnikiem integrującym miały stać się hasła niesione na czerwonych sztandarach. 

Oni wiedzieli, że pozostawienie ich poza „wspólnotą żyjących”, wyrzucenie za granicę 

naszej uwagi, pozbawia tych ludzi (niemal )ontologicznej podstawy, skazuje na pustkę i 

spycha w otchłań zapomnienia. W reakcji obronnej ujawniał się lęk pasożyta, który utracił 

organizm żywiciela, lęk herbertowskiej „czystej negatywności”, której odmówiono 

„ontologicznego statusu”. 

Bliźniacza obsesja, wsparta kazuistyczną retoryką, towarzyszyła grupie tworzącej III RP i do 

dziś decyduje o przynależności do grona „właścicieli” tego państwa. 

To III RP-wyłoniona z nędzy małych kapusiów i lęku wielkich zbrodniarzy, urzeczywistniała 

bermanowski postulat „nowej świadomości” i stała się symbolem tragicznej w skutkach 

asymilacji polskości i komunizmu. 

Budowanie tego tworu powierzono wrogom ulokowanym wewnątrz społeczeństwa, ukrytym 

za parawanem rzekomo wolnych mediów, szermujących hasłami prawa i 

demokracji, osłoniętych społecznym zaufaniem i przywłaszczonym mianem autorytetów. 

Prymitywna falsyfikacja języka, tworzenie symulowanych „sporów politycznych”, rewizja 

polskiej historii, walka z pamięcią, niszczenie kultury i szkolnictwa, propagowanie zachowań 

antyspołecznych i amoralnych – wyznaczały drugi i znacznie groźniejszy proces dezintegracji. 

Do dziś dramat polega na tym, że ten wróg działa za aprobatą ogromnej części 
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społeczeństwa, jest uznawany za „swojego”, akceptowany i obdarzany „demokratycznym 

glejtem”. 

Ogromnym zwycięstwem tej komunistycznej strategii, jest głęboko utrwalona obawa przed 

wprowadzaniem wszelkich "podziałów społecznych". Większość z nas utrzymuje, 

jakoby rozłamy, różnice i dychotomie, były czymś zasadniczo złym i generowały 

najpoważniejsze konflikty. W III RP ten dogmat jest uznawany za niepodważalny i głoszony 

szczególnie przez tych, którzy z nienawiści uczynili broń przeciwko Polakom. 

Tkwi w tym pokłosie sowieckiej strategii podstępu i dezinformacji, która w całym "wolnym 

świecie" utrwaliła przekonanie, że nie wolność i prawda, lecz pokój i spokój są najwyższą 

wartością. 

Jeśli w realiach 2020 roku widzimy zgraję atakującą fundamenty polskości, jeśli rządzą tu 

„kasty” i grupy wyjęte spod prawa, jeśli bezkarni pozostają bandyci, zdrajcy i złodzieje – 

zawdzięczamy to tym, którzy z postulatu „zgody budującej” uczynili mur chroniący Obcych. 

Dostrzeżenie tego zagrożenia, musi prowadzić do historycznej konkluzji: nie da się zbudować 

Niepodległej na kompromisie Obcych z Polakami. 

Nie można też stworzyć społeczności ludzi wolnych wraz z tymi, którzy noszą piętno niewoli. 

Kto chciałby próbować takiej sztuki – nie tylko nie ocali niewolników, ale zgubi ludzi 

pragnących wolności. 

O tej prawdzie wiedzieli nasi przodkowie. 

Warto się zastanowić - jak wyglądałaby II Rzeczpospolita, czy przetrwałaby agresję sowiecką 

i nie uległa zakusom „starej Europy”, gdyby u zarania wolnej państwowości nie przyjęto 

twardej cezury My-Oni, eliminując z życia publicznego komunistycznych zdrajców i różnej 

maści renegatów? 

Czy wolna Polska dotrwałaby do roku 1939, gdyby 13 lat wcześniej marszałek Piłsudski nie 

ukrócił 

„panowania rozwydrzonych partii i stronnictw nad Polską” i nie położył tamy 

„demokratycznym” szaleństwom? 

Obóz w Berezie Kartuskiej – symbol znienawidzony przez komunistów i równie wyklęty przez 

pseudo-historyków III RP, jest synonimem mądrej, propaństwowej postawy, w której podział 

na My i Oni wytycza obszar autentycznej niepodległości i troski o narodowe interesy. 

Przed czterema laty, przerażony obrazem rzeczywistości pod rządami „dobrej zmiany”, 

napisałem te mocne słowa: 

„Kto w obliczu agresji i kampanii nienawiści ze strony sukcesorów komunizmu mówi dziś o 

porozumieniu i dialogu, jest skończonym durniem lub zdrajcą sprawy polskiej. 

Nie ma też groźniejszych nawoływań, od postulatu fałszywej zgody narodowej – osiągniętej 

za cenę naszych dążeń i prawdy o realiach III RP.” 

Napisałem te słowa, bo na „kompromisie”, którego symbolem były ofiary Katynia i 

mordownie UB, zbudowano państwo okupacyjne, pod nazwą „PRL”. 

Na tym samym „kompromisie”, cementują go zabójstwem księdza Jerzego i 

magdalenkową zmową ubeków z agenturą, stworzono sukcesję „PRL-u”, nadając jej miano 

„III Rzeczpospolitej”. 

Taki też „kompromis” leżał u podstaw układu, który w roku 2015 wyniósł do władzy partię 

Kaczyńskiego. Za cenę odrzucenia dychotomii My-Oni, zamazania granic dobra i zła, 

buduje ona podwaliny kolejnej hybrydy komunistycznej – bez prawdy o Smoleńsku, bez 

rozliczenia zbrodni, bez nazywania rzeczy po imieniu. 
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Tylko człowiek bezmiernie głupi lub kierujący się złą wolą, mógłby dziś nie dostrzegać 

bezkarności Obcych, ich nieokiełznanej agresji i nienawiści wobec polskości. Tylko człowiek 

ograniczony, mógłby przypisywać te zjawiska symptomom „walki politycznej” lub widzieć w 

nich objaw „demokracji”. 

A skoro tak wygląda to państwo po pięciu latach rządów „patriotycznej prawicy”, skoro jego 

codziennością jest zdrada, łamanie prawa i pogarda wobec polskości – czy wolno uciekać od 

prawdy, że bez dychotomii My-Oni zmierzamy ku przepaści? 

Co jeszcze muszą uczynić ludzie nazywani tu „opozycją”, jakich zbrodni dopuścić się po 

Smoleńsku, by zasłużyli na miano Obcych? 

Doświadczenia ostatnich lat, w których hołubi się antypolską zbieraninę, „demokratami” 

nazywa odrażających pajaców, „sędziami” zaś - ludzi bez czci i rozumu, nie mogą być 

odrzucone. 

Trzeba je zapamiętać i wyciągnąć z nich wnioski. 

Bo tacy, jak Duda, Kaczyński czy Morawiecki, mogą się „jednać” - z kim tylko zechcą. 

Mogą pochylać nad wrzaskiem „opozycji” i spełniać żądania wrogiej hałastry. 

Wolno im dążyć do „porozumienia i dialogu”, a nawet „wybaczać” – byle w swoim imieniu. 

Hasło głoszone przez tych ludzi - „spokój – dialog – kompromis”- dostatecznie ich 

kompromituje i obnaża prawdziwe intencje. 

Wolno im, bo perspektywa owych działaczy partyjnych, podobnych im partyjnych 

redaktorów, publicystów itp. „elity” , jest dalece inna od tej, jaką znają tysiące Polaków. 

W tej perspektywie - kreślonej przez partyjne geszefty, polityczne profity, dochody ze 

spółek, honorariów i apanaży, nie ma miejsca dla ludzi, którzy na własnej skórze 

doświadczyli dychotomii My-Oni i przez wiele lat musieli znosić butę Obcych. 

Dla tych - bez koneksji i środowiskowych układów, zmęczonych codziennymi problemami, 

porażonych ogromem kłamstwa, zalewem podłości i nienawiści. 

Dla tych, którzy płakali po zamachu smoleńskim, byli bici na Krakowskim Przedmieściu, 

nazywani „bydłem” przez reżimowych sługusów i „marginesem” przez hierarchów Kościoła. 

Dla tych, którzy po latach przeżytych w okupacji sowieckiej, zatracili nadzieję i radość 

życia, bali się mówić i krzyczeć. 

Ludzi oszukanych i poniżonych, spragnionych prawdy i sprawiedliwości, 

doświadczonych realiami życia w komunistycznej hybrydzie. 

Skrzywdzonych cicho i w ukryciu, lub jawnie - „w majestacie prawa”- stanowionego przez 

łotrów. 

O takich ludziach, politycy PiS zapomnieli równie łatwo, jak łatwo przyszło wykorzystać ich 

gniew, nadzieje i oczekiwania. 

 

Dlatego perspektywa, w jakiej ludzie obecnej władzy oceniają sprawy polskie – nic mnie nie 

obchodzi. 

Ich przynależność do Obcych, troska o mit „demokracji”, fałsz języka i pojęć, zbyt są 

odrażające, by warte uwagi. 

Jak odrażające są próby odwoływania do dziedzictwa antykomunizmu, do tradycji II 

Rzeczpospolitej, walki Żołnierzy Niezłomnych. Jeśli ta władza nigdy 

nie przekroczyła „kanciastej granicy”, w której My i Oni należy do fundamentalnych pojęć, 

jeśli w ich stosunku do Obcych nie ma cienia honoru i poczucia odrębności, 

takie praktyki prowadzą do fałszowania prawdy o polskich bohaterach i 

są pospolitym oszustwem. 
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Bo z postaw II Rzeczpospolitej trzeba czerpać wzorce - nie historyczne, lecz tyczące naszej 

codzienności. Trzeba w nich widzieć sposób postępowania, codzienną praktykę i metodę 

walki. 

Odrzucać haniebne „kompromisy” i nie podawać ręki łajdakom. Nie kłaniać się kanalii i 

nie przypisywać mu honoru. Wychodzić, gdy wchodzi Obcy i nie zapraszać zdrajcy do 

wspólnego stołu. Chama nie nazywać „godnym szacunku”, a donosiciela „politycznym 

przeciwnikiem”. 

Nie bełkotać o „zgodzie budującej”, gdy wokół nienawistne gęby i odór zaprzaństwa. 

Ludzie Kaczyńskiego chcą sprawić, by łatwo nam przychodziło admirowanie wielkich postaci, 

„rozczulanie” nad ich ofiarą, podziwianie odwagi i niezłomności. Zabiegają jednak, byśmy 

nigdy nie przyjmowali podobnych zachowań i nie dokonywali wyrazistych wyborów. 

To szalbierstwo pozwala unikać pytań o istotę dychotomii My-Oni i zadowala 

niewybredne ambicje propagandowym kuglarstwem i widokiem łopoczących flag. 

Skutkiem tego szalbierstwa jest również kłamstwo o „podziałach między Polakami”, o jakiejś 

„wojnie domowej”, w której stronami konfliktu mieliby być obywatele tego państwa, tej 

samej grupy narodowej. Sugeruje się zatem, że Obcy – apatrydzi bez ojczyzny i związków z 

polskością, są częścią narodu polskiego i wiodą spór polityczny z inną grupą Polaków. 

To łgarstwo wyjątkowo odrażające, równe tezom komunistycznej propagandy, w której 

walka Żołnierzy Niezłomnych z sowieckim okupantem i sowieckimi kolaborantami, była 

nazywana "udziałem w wojnie domowej". 

Trzeba sobie uzmysłowić, że zbrodnia, której ofiarą pada naród, zmuszony do integracji z 

Obcymi, dokonuje się na naszych oczach. Tylko niekiedy towarzyszą jej spektakularne 

wydarzenia i tylko raz w ostatnich dekadach, wymagała zabójczej „korekty” i ofiar w 

Smoleńsku. 

Na co dzień, wystarczą narzędzia medialne, słowa parcianych „autorytetów” i zatrute karty 

historii. Wystarczy nasza obojętność i przyzwolenie na obecność Obcych. 

. 

Praktykowanie mądrych postaw, w ramach dychotomii My-Oni, nie wymaga wielkich ofiar, 

nie jest czynem heroicznym. Ci, którzy wskazują na problemy związane z 

realizacją takiego obowiązku, lub uznają go za rzecz utopijną, nie chcą pamiętać rzeczy 

podstawowej: nigdy tego nie próbowano. 

Przez ostatnie dekady, nie pojawił się żaden polityk, publicysta, bądź inny „autorytet”, 

który ośmieliłby się postawić taki postulat na forum publicznym. 

O historycznym podziale My-Oni, nie wolno nawet wspominać. Jest tematem objętym 

anatemą, tematem zakazanym, który może powstać tylko w umysłach skrajnych oszołomów i 

utopijnych wariatów. 

By uznać prawdę o My i Oni, nie trzeba "iść na barykady". 

Wystarczy stosować najprostszą i najskuteczniejszą broń wobec Obcych - odwrócić się od 

nich plecami. Zignorować, nazwać po imieniu, odmówić im zainteresowania i polemiki. Nie 

brać udziału w organizowanych przez nich farsach, zlekceważyć wyborcze spektakle, 

odmówić uwagi sprawom, które – mocą propagandy, mają zaprzątać myśli „elektoratu”. 

Tego boją się najbardziej. To zachowanie dla nich zabójcze, przed którym nie chroni wrzask 

ani represje. 

Wiele razy przypominałem tu słowa Jarosława M. Rymkiewicza o „Polsce rosyjskich 

kolaborantów”. Sięgam po nie ponownie, bo w realiach III RP nie ma celniejszej puenty 

postawy My-Oni: „Nawet nazywać ich nie warto – w ogóle nie warto się nimi zajmować, 
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najlepiej jest uznać, że ich nie ma. Trzeba wychodzić, kiedy wchodzą, odwracać się, 

kiedy do nas podchodzą. Polska należy do nas, a oni niech sobie gadają w swoich 

postkolonialnych telewizjach, co chcą, niech sobie piszą w swoich postkolonialnych 

gazetach, co im się podoba. Nas to nie dotyczy.” 

Uzupełnieniem tego postulatu były słowa: 

„W wielkiej wspólnocie żyjących nie ma miejsca ani dla wampirów, ani dla upiorów, ani dla 

zmór nocnych. Mickiewicz nie zaprasza ich do wspólnego stołu. 

„Czy widzisz Pański krzyż? / Nie chcesz jadła, napoju? / Zostawże nas w pokoju. / A kysz, a 

kysz!”. To są słowa Guślarza, który w II części „Dziadów” wygania z cmentarza upiory 

atakujące gminną wspólnotę. Jesteś upiorem, a więc zostaw nas w spokoju, a kysz, a kysz. 

Nie możesz z nami jeść przy naszym stole.” 

Trzeba sobie uświadomić, że to nie My potrzebujemy obecności Obcych i nie My znajdujemy 

się na obcej ziemi. Od dziesiątków lat komunizm i jego współcześni sukcesorzy, chcą czerpać 

z naszego potencjału, żerować na naszej polskości i „jeść przy naszym stole”. 

Pozwalać na to – to oddać Ojczyznę i przyszłość narodu. 

 

Wielu z nas staje dziś przed pytaniem – co dalej? 

Jak znosić kolejne upokorzenia, jak przetrwać czas głupoty, cynizmu i nędzy życia 

publicznego? 

Gdzie i jak znaleźć swoje miejsce - w rzeczywistości, która nie przystaje do aspiracji ludzi 

rozumnych? 

To pytania nieuniknione dla tych, których nie zaspokaja rola widzów w teatrze cieni, którzy 

mają dość podziwiania widoku „mediolańskich saturnaliów na skraju grobów”. 

Bo postąpiono z nami, jak z głupim niewolnikiem, któremu każdego roku dokładano kolejną 

obrożę, ujmowano porcji jedzenia i zmniejszano celę. Po trzydziestu latach, będzie on 

święcie przekonany, że jego stan zniewolenia jest całkowicie naturalny, a zrzucenie obroży 

graniczy z cudem. 

Dlatego przyjęcie strategii My-Oni, jest kolejnym krokiem na drodze długiego marszu. 

Ludzi III RP, stada nienawistnych apatrydów, smoleńskich zdrajców, służalców i piewców 

„pojednania”- trzeba zostawić „po tamtej stronie”. 

Ale - pójść krok dalej i tę prostą zasadę, przyłożyć do wyznawców mitologii demokracji i 

zwolenników tchórzliwego „georealizmu”. 

Przeszkodą jest lęk przed wytyczeniem linii podziału, przed wyzwaniem, jakie stawia ta 

dychotomia. Ze wszystkimi konsekwencjami wyboru, z poczuciem samotności i 

doświadczeniem odrzucenia. 

Przejście na „drugi brzeg” wymaga bowiem przezwyciężenia dziesiątków mitów, jakie 

zaszczepiła nam obecna „klasa polityczna”, wymaga rozstania z mentalnością niewolników i 

doktrynerów. 

Jeśli nie przyjmiemy prawdy o dychotomii My-Oni i nie nazwiemy po imieniu gromady 

Obcych, nie mamy szans na zerwanie z komunistyczną sukcesją i odbudowę wolnej 

państwowości. 

Te więzy muszą być zerwane. 
Autor: Aleksander Ścios o 17:57:00   
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70 komentarzy: 

1.  

Lappalainen24 czerwca 2020 17:33 

... powtorze tutaj to co napisalem na tt: ... w bardzo okrojony sposob wspomina Pan o udziale KK: tak 
w podpisywaniu porozumienia w 1950 z komunistami, jak o udziale w podpisywaniu paktu OS (Okragly 
Stol). 

Odpowiedz 

2.  

Aleksander Ścios24 czerwca 2020 18:39 
Lappalainen, 
 
Powtórzę to, co napisałem już wcześniej: ten blog nie jest miejsce leczenia kompleksów ludzi z sekty 
lubelskiego pastora. 
Nikt Panu nie broni zamieścić tu rzeczowej, logicznie uzasadnionej rozprawy (to warunek) na temat roli 
KK w procesie asymilacji polskości i komunizmu. 
Chętnie o tym podyskutuję. 
Nie życzę sobie natomiast, by pod tekstem równie złożonym i wielowątkowym umieszczał Pan 
absurdalny, a wręcz bezczelny "zarzut". 
Jeśli nie ma Pan nic do powiedzenia, poza zgranymi frazesami, proszę oszczędzić mi komentarzy. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Daniel Ł24 czerwca 2020 22:47 

Szanowny Panie Aleksandrze, 
nie mogę pozbyć się wrażania, że Pana odpowiedź jest w tonie "obcych". Czyżby niekatolicy nie 
mogli zabierać głosu ? Czyżby Niepodległa miałaby być tylko dla katolików ? 
W wolnej chwili chętnie wrócę do poruszonego wątku roli Kościoła Katolickiego (a właściwie 
jego hierarchów, bo jak wiemy wielu "szeregowych" księży z pewnością miało polskiego ducha i 
oddali za to życie), w szczególności odnośnie jego niewątpliwego wsparcia w zamazywaniu 
różnicy pomiędzy Polakami i obcymi. 
Z wyrazami szacunku. 

2.  

Lappalainen25 czerwca 2020 17:56 

Szanowny Panie Aleksandrze, 
przepraszam, ze swoja notatka (krotka) wzbudzilem taka ostra, w tonie, odpowiedz ze strony 
"Bezdekretu". 
Moim zamiarem jest (bylo) uwypuklic dzialanie(a) KK w Polsce. KK jest w Polsce i dziala. 
Pytanie: po ktorej stronie stoi KK, My czy Oni? 
Jaka nauka sa karmieni ludzie, ktorzy sa katolikami? Jaki przekaz im sie serwuje w kosciele na 
mszach. Czy mowi im sie prawde? 
 
Na jakim fundamencie jest/bedzie oparta WOLNOSC, o ktorej Pan i Sciosowie dyskutuja w 
dlugim marszu? 
Oczywiscie w historii KK w Polsce byli duchowni, ktorzy nie bali sie mowic ludowi prawde o 
zyciu duchowym jak i doczesnym (ks. J. Popieluszko, ks. F. Blachnicki, niech beda tutaj 
przykladami, z tych jasniejszych). 
 
A poza tym, czy w mojej notatce jest klamstwo? W Polsce KK bierze udzial i 1950r. i w 1989r. 
Taka jest historia. I COS w tych dokumentach podpisuja. 
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 Oczywiscie nie jest przyjemne przypominanie bledow 
z historii KK, ale jesli Polakom nie powie sie prawdy (a moze jeszcze lepiej Prawdy) to 
fundament WOLNOSCI na pewno nie bedzie oparty na prawdzie. Prawde POWINNO sie 
przekazac Polakom, a to co oni z nia zrobia to juz jest (bedzie) ich odpowiedzialnosc. 
 
Dalej uwazam Pana za uczciwego czlowieka, o duzym potencjale umyslowym, o wielkiej, 
szerokiej wiedzy tak historycznej jak i wspolczesnej. 
 
Modle sie codziennie o Pana aby takze i Pan "zderzyl sie" z Prawda. 
 
Pozdrawiam 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 

3.  

Król Ryszard X25 czerwca 2020 02:39 

Zadałem dziś znajomym proste pytanie "czy wzięliby udział w wyborach, w których wynik jest 
przesądzony, a wybór dowolnego figuranta nic nie zmieni". 
 
Reakcje były przewidywalne - zależały od "źródła" informacji z telewizora. 
 
Wspólny mianownik to jakaś niezrozumiała chęć uczestnictwa. Jakby miało ich ominąć "zaćmienie 
Słońca, a następne będzie może za sto lat". 
 
Jest też i dobra wiadomość - akceptują, że jest w Polsce podział (nie nazywają go My-Oni), którego 
nigdy nie da się zasypać. Polacy czują ten odwieczny podział - przyjdzie czas, gdy określenie My-Oni 
będzie powszechnie używane. 
 
 
Od dawna nie opuszcza mnie też podskórne przeczucie, że Pierwsza Kadrowa już jest. Są też Ci, którzy 
pukają się w czoła. Biorąc pod uwagę tylko zakupy Milicji, mogę stwierdzić, że Oni szykują się do 
starcia. 
 
Potrzebna jest jeszcze iskra. 

Odpowiedz 

4.  

Katarzyna25 czerwca 2020 20:21 

Tzw.dysonans poznawczy nas otacza, bo czyny "polityków" ich słowom przeczą... 
Dziękuję za tekst ! 
Dziękuję, że pamięta Pan o Aneksie WSI i o Smoleńsku, i o nierozliczonych zbrodniach służb. 
Pańska fanka, Katarzyna 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios26 czerwca 2020 01:10 
Pani Katarzyno, 
 
Bardzo Pani dziękuję za wizytę i dobre słowo. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

5.  
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Aleksander Ścios26 czerwca 2020 01:05 
Daniel Ł, 
 
Jednym z Przyjaciół mojego bloga i bardzo cenionym komentatorem, był Pan Przemek Łośko – pilot, 
poeta, prawy i mądry patriota. 
Zginął w wypadku szybowcowym 15 czerwca 2019 roku. 
Pan Przemek podkreślał, że jest człowiekiem niewierzącym, ateistą i z tej perspektywy ocenia sprawy 
polskie. Wielokrotnie tu dyskutowaliśmy, również o sprawach Kościoła. 
Szczerze mówiąc, dostrzegałem w Nim więcej dobra i prawości niźli w niejednym „skończonym” 
katoliku i mam głęboką nadzieję, że zasłużył na Niebo. 
 
Wspominam o tej postaci, by uzmysłowić Panu, jak błędne jest wrażenie o „tonie obcych” i jak zbędne 
są pytania: „Czyżby niekatolicy nie mogli zabierać głosu ? Czyżby Niepodległa miałaby być tylko dla 
katolików? 
 
Pozdrawiam Pana 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Lappalainen26 czerwca 2020 21:16 

... na niebo zasluguje ten kto zaprosi (otworzy dzwi swojego serca) Jezusa Chrystusa do 
swojego serca, Obj. sw. Jana 3.20. Nie ma innej drogi do nieba, NIE MA! Jedyna droga jest 
przez Jezusa Chrystusa. On dlatego przyszedl na swiat aby nas obmyc z naszych grzechow przez 
przelanie swojej krwi. 
I dlatego to jest Dobra Nowina dla grzesznikow! 
Jezeli ten kto nie wierzy w ofiare Jezusa "ma byc" w niebie, to daremnie Jezus przyszedl na 
swiat. 
 
M. Lappalainen 

2.  

cover30 czerwca 2020 09:36 

.. na niebo zasluguje ten kto zaprosi (otworzy dzwi swojego serca) Jezusa Chrystusa do swojego 
serca, 
 
drogi Lappalainen 
 
Tę kwestię rozwiązał sam Pan Jesus gdy tłumaczył żydom, że powoływanie się na bycie dziećmi 
abrahamowymi niczego nie załatwia, bo trzeba przecież wydać owoce godne nawrócenia. 
Chrześcijaństwo to nie magia. Trzeba po owym otwarciu naśladować Chrystusa w pocie czoła, a 
nawet do przelania krwi w, być może, totalnym opuszczeniu i zapomnieniu. A Ty takiś chojrak 
?? To żyj w czystości, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim a potem jedz do Afryki czy Amazonii na 
misje. Tam nawracaj, nie na blogu Ściosa. 

3.  

Aleksander Ścios1 lipca 2020 23:08 
Lappalainen, 
 
Gdy czytam Pańskie dictum, pocieszam się pewnością, że Boże miłosierdzie jest nieskończenie 
większe od ludzkich arbitraży. 
Oby równie łatwo, jak przychodzi Panu rozsądzanie wieczności, potrafił Pan dostrzegać 
Prawdę. 
Nie „w literze”, lecz „w duchu”. 

4.  
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Lappalainen3 lipca 2020 11:17 

... cover i Aleksander Ścios, 
 
dzieki za Wasza odpowiedz na moja notatke. 
Mysle, ze w dzisiejszych czasach mozna (trzeba) ewangelizowac (nawracac dla Jezusa) rownierz 
Europe (i Polske). 
 
Bóg jest milosierny, tak zgadzam sie. Ale tez Bóg jest sprawiedliwy. 
Moge jeszcze bardziej (za)dictum(owac): " ... zaplata za GRZECH jest SMIERC...". Czy Pan sie z 
tym zgodzi czy nie, to juz Panska sprawa. Tak jest napisane w Slowie Bozym, a jezeli, TO co 
jest napisane w Biblii, nie podoba sie, to prosze napisac swoje slowo(a), lepsze dla siebie i dla 
innych. Najwazniejsze jednak jest to co dalej TAM czytamy: "... ale darem łaski Bozej jest 
zywot wieczny w Jezusie Chrystusie ..." Rzym. 6.23. 
Mamy tutaj i "litere" i "ducha". Prawda, cala prawda, dla kazdego czlowieka, dla kazdego 
grzesznika. 
Mysle ze ten moj wpis zamyka dyskusje na sprawy "nawracania" i "dictum":a. 
 
dzieki i pozdrawiam Was 
M. Lappalainen 

5.  

Unknown23 lipca 2020 06:57 

Nie znałem pana Łośko, wczoraj po raz pierwszy gościłem na pana blogu i jeden z komentarzy 
zaskoczył mnie mądrością - właśnie pana Łośko. Od razu zapisałem sobie pewne cytaty, 
jednocześnie próbując sobie wyobrazić tą osobę. Dziś się dowiaduję o jego śmierci... 

Odpowiedz 

6.  

Aleksander Ścios26 czerwca 2020 01:07 
Lappalainen, 
 
Nie uważam, bym udzielił Panu „ostrej” odpowiedzi. Była to rzeczowa odpowiedź. 
Jest Pan od niedawna czytelnikiem mojego bloga, zatem może Pan nie wiedzieć, że od sprawach, które 
tak żywo Pan nurtują pisałem tu już przed wielu laty. W czasach, gdy ani pan pastor Chojecki ani żaden 
z jego zwolenników, nie podejmował takich tematów. 
Dwie z moich książek – „Zbrodnia założycielska III RP. Zabójstwo Księdza Jerzego Popiełuszki” z 2014 
oraz „III Rzeczypospolita czy "Trzecia Faza"?” z roku 2011, zawierają m.in. rozdziały poświęcone 
negatywnej roli polskich hierarchów w procesie instalowania sukcesji komunistycznej. 
Kilkadziesiąt tekstów poświęciłem też księdzu Jerzemu, przedstawiając, m.in. w cyklu „Niespełniony 
testament Jana Pawła II” zachowania hierarchów w latach 80. ub. wieku. 
Z kolei w wielu tekstach blogowych, z lat 2010 – 2014, opisywałem posmoleński proces „pojednania 
polsko-rosyjskiego” i haniebną rolę, jaką odegrali ludzie polskiego Kościoła. Zapewniam Pana, że w 
całej przestrzeni medialnej III RP, nikt inny nie opisywał wówczas tego odrażającego procederu. 
Informuję o tym, by zechciał Pan zrozumieć, że pisząc tu o „nieprzyjemnym przypominaniu błędów z 
historii KK” i życzeniach „zderzenia się z Prawdą” – wyważa Pan otwarte drzwi. 
Sądzę, że o rzeczywistych błędach i winach polskiego Kościoła, posiadam rzetelną i ugruntowaną 
wiedzę, która wykracza poza (wspomniane przez Pana), rok 1950 i 1989. 
Jeśli miałby Pan sugerować, że z tego powodu winienem opuścić mój Kościół lub „obrazić” się na 
kapłanów, nie tylko straci Pan czas, ale „narazi się” na dyskusję, której kontekst może być niewygodny 
dla ludzi bezmyślnie atakujących Kościół Katolicki. 
Bo kto sądzi Kościół Chrystusowy podług miary ludzkiej ułomności, a choćby i najcięższych grzechów 
pasterzy tego Kościoła, dowodzi własnej niewiary i dopuszcza się poważnego błędu teologicznego. 
Upraszczając zaś– jeśli obserwuje Pan doskonały samochód, prowadzony przez fatalnego kierowcę, 
wyrobi Pan sobie negatywną opinię o samochodzie, czy raczej o złym kierowcy? 
A skoro znajdujemy zgodne stanowisko, odnośnie błędów i przewin polskich hierarchów, nie musi Pan 
utrzymywac, że Prawda tkwi tylko o opisywaniu tychże błędów. 
 
Jak już Panu wspomniałem, mój tekst jest wielowątkowy – co oznacza również, że chcąc zachować 
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umiar i zwięzłość, nie mogę sobie pozwolić na opisywanie każdego aspektu dychotomii My-Oni. 
Uczyniłoby to tekst niestrawnym. Stawianie mi więc zarzutu, iż w ”bardzo okrojony sposób wspomina 
Pan o udziale KK”, jest nonsensem i świadczy o kompletnym niezrozumieniu przekazu. 
A ponieważ Pan wspomina „o udziale KK” niemal pod każdym z moich tekstów – czyż nie mam prawa 
dopatrywać się w tym jakiegoś zadziwiającego kompleksu? 
Dlatego jeszcze raz ponawiam prośbę – proszę zamieszczać tu rzeczowe, logicznie uzasadnione 
komentarze (to warunek) na temat roli KK w procesie asymilacji polskości i komunizmu, czy każdej 
innej, negatywnej roli polskich hierarchów. Możemy dyskutować o faktach. 
Proszę jednak nie silić się na jednozdaniowe „wtręty” i nie zadawać pseudo-retorycznych pytań, z 
pozycji człowieka, który posiadł już całą Prawdę. 
Będzie to z korzyścią dla Pana i innych czytelników bezdekretu. 
 
Dziękuję za modlitwę i pozdrawiam 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Lappalainen26 czerwca 2020 18:09 

... Panie Aleksandze, Panie Aleksandze, 
 
czytelnikiem panskieigo bloga jestem od 2010r. po "zdarzeniu nad" Smolenskiem. Przyznam, ze 
wtedy zainteresowalem sie wiecej sprawami Polski i Polakow. Moim miejscem pobytu nie jest 
Polska, jest Finlandia (czuje sie Polakiem, choc od poczatku mojego pobytu chcialem 
utozsamiac sie z Finami, no coz "Smolensk" to zmienil). 
 
Juz wtedy dostrzeglem wiedze jaka Pan posiada w sprawach toczacych sie owczesnie w Polsce. 
Nie wszystko co Pan pisal moglem zrozumiec, te afery w WSI i te "brazowe buty", byly tak 
daleko od mojej wiedzy, ze w niektorych momentach zastanawialem sie w jakim panstwie 
Polacy wowczas zyja. Przekaz jaki wtedy, mimichodem, saczylem z internetu nie odpowiadal 
temu co czytalem na "Bezdekretu". W miare jak z(a)glebialem sie z tematami, ktore byly 
poruszane na blogu" Bezdekretu" moje poznanie wzrastalo i poznawalem te podskurne dzialania 
tzw. "Deep State" w Polsce. 
Nastepnie w roku 2016 natrafilem na IPPTV. I wtedy, jesli Pan pamieta w e-mailu przekazalem 
porownawcze zestawienie spraw ktore Pan, a ktore IPPTV (pastor Chojecki i wtedy jeszcze M. 
Kowalski) mieliscie wspolne i te inne, ktore byly sporne. 
 
Tak, tak, w dwoch sprawach sporne sprawy: D. Trump i JPII. 
 
Moim zdaniem pastor Chojecki bardziej naswietla sprawy Poski i Polakow ze strony duchowej 
(biblijnej) + politycznej, natomiast Pan, Panie Aleksandze wiecej, w sprawach "gier" 
polityczno-spolecznosciowo-WSI:owskich (brazowe buty). 
 
Obie te perspektywy sa potrzebne dla zrozumienia dzialan toczacych sie w Polsce i na swiecie. 
 
I co NAJwazniejsze: obaj Panowie jestescie antykomunistami, tak jak ja. 
A "Jaka bedzie Polska?" (copyright J. Pietrzak). Wierze i modle sie o to, aby Polska byla Wolna i 
aby Wolni Polacy w niej mieszkali. 
I tej wolnosci zycze tez Hong Kong:owi #FreeHongKong. 
 
Pozdrawiam raz jeszcze 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 

7.  

Aleksander Ścios26 czerwca 2020 01:09 
Król Ryszard X, 
 
Ciekawe jest Pańskie spostrzeżenie o „jakiejś niezrozumiałej chęci uczestnictwa”. Ja również spotykam 
się często z postawami, w których udział w tego rodzaju spektaklach wyborczych jest postrzegany, jako 
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„najświętszy obowiązek” ( to autentyczny cytat). 
Tkwi w tym chyba jakaś forma rekompensaty, jaką odczuwają ludzie, którzy chcieliby wierzyć w swoją 
rolę suwerena – „właściciela” tego państwa. 
Ci ludzie, pozbawieni na co dzień wpływu na sprawy publiczne, zwykle pasywni i obojętni, lecz 
traktujący polityków niczym postaci z lepszego świata, gotowi są mniemać, że przez krótką chwilę 
posiedli ogromną władzę. 
Prosty akt wrzucenia kartki do pudełka, urasta wówczas do miary czynu arcyważnego, ba, wręcz 
heroicznego, bo decydującego o przyszłości kraju. 
Trzeba przyznać, że nad ugruntowaniem takich zabobonów usilnie pracują wszyscy politycy i żurnaliści 
III RP. 
Na tyle usilnie, że w umysłach ludzi zaczadzonych tym mitem, nigdy nie pojawi się myśl: jeśli przez 
trzy dekady, mój udział w „wyborach” nie zmienił tego państwa, nie oczyścił go z komunistycznego 
garbu, nie uwolnił od kanalii i patologii, może warto zrezygnować z uczestnictwa w takiej farsie i 
zachować się jak człowiek wolny? 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

sailor26 czerwca 2020 06:38 

Czy także w tej chwili można zlekceważyć wybory w sytuacji gdy realny wydaje się wybór Duda 
lub Trzaskowski? Ten drugi wydaje się jakby mniej katolicki bardziej po stronie wszystkich 
lewaków, dewiantów. Czy mimo, że Duda nas zawiódł przez ostatnie 5 lat to mimo wszystko ze 
względu na sprawy obyczajowe (LGBT) nie trzeba jednak iść i na niego zagłosować? Czy może 
problem ten (LGBT) jest wywołany celowo, na potrzeby tej kampanii. Mam wrażenie, że cały 
czas mamy wybór taki jak w 1995 roku czyli Wałęsa albo Kwaśniewski. Wałęsa przy wszystkich 
swoich wadach nie zdecydował się na złagodzenie ustawy aborcyjnej i to, że mamy ustawę 
antyaborcyjną w obecnym kształcie to chyba zasługa prezydentury Wałęsy. 
Pozdrawiam Pana 

Odpowiedz 

8.  

Rafał Stańczyk26 czerwca 2020 10:37 

@sailor 
 
Miałem kiedyś okazję wysłuchać od znajomej pani psycholog opowieści o zachowaniach kobiet 
współuzależnionych. Dla kogoś, kto styka się z tym problemem powierzchownie, na zasadzie 
„ciekawostki”, może wydawać się niepojęte i absurdalne, wręcz chwilami śmieszne. Takim kanonem 
zachowań są tłumaczenia typu: „tym razem będzie inaczej” czy „owszem, czasem zachowuje się jak 
bydlak, ale on mnie tak kocha”. Jednak najciekawsze jest, po wyzwoleniu się od jednego bydlaka, 
wiązanie z kolejnym i chwalenie go, że „nawet jeżeli uderzył, to nie tak mocno jak ten poprzedni, a w 
ogóle, to zloty człowiek, tylko jak wypije to go czasem poniesie”… 
 
Napisałem tych kilka zdań z jednego powodu. Gdy słucham (czytam) o rzekomych różnicach między 
kandydatami, to przypomina mi się „może i jest bydlakiem, ale nie bije tak mocno”. Od lat obserwując 
polską politykę, do tego stopnia narzucają mi się podobne skojarzenia, że zastanawiam się, czy 
macherzy III RP nie budowali systemu bazując na psychologicznych mechanizmach uzależnień. Karta 
wyborcza pełni tu rolę substancji psychoaktywnej, a cała farsa kampanii wyborczych jest jedynie 
rozbudzeniem „narkotycznego głodu”. Ludzie jak w transie idą zagłosować po czym następuje 
„narkotyczny zjazd” w postaci niespełnionych obietnic. Idą więc ponownie zagłosować, niczym 
narkoman sięgający po kolejną strzykawkę. Ten (czy tamten) rząd jakby lepsze dragi sprowadził, a i 
działki są większe!!! Wybór „mniejszego zła” (Ludzie!!! Wy ciągle wybieracie zło!!!) jest jak zmiana 
hery na koke (a dla opcji przeciwnej odwrotnie) i zainteresowani nie przyjmują do wiadomości, że 
źródłem ich problemów nie jest rodzaj narkotyku, ale sam narkotyk jako taki. 
 
W leczeniu uzależnień przyjmuje się, że chory, aby się zaczął leczyć musi sięgnąć dna. Oczywiście nie 
każdy jest w stanie się podnieść. Wielu nawet nie ma dna. Faktem jednak jest, że nie da się leczyć 
kogoś, kto nie ma nawet świadomości uzależnienia. W tym kontekście właściwego wydźwięku nabierają 
słowa Pana Aleksandra sprzed lat: 

javascript:;
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/17601957498391896398
https://www.blogger.com/profile/17601957498391896398
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/15457800720645065485
https://www.blogger.com/profile/15457800720645065485


 32 

"Ubiegając idiotyczne pytania w rodzaju: czy lepiej by rządzili Tusk i Komorowski, odpowiem: 
lepiej, by zło było jawne i nazywane po imieniu, niż kryło się za fasadą „dobrej zmiany” i czyniło 
spustoszenie w umysłach moich rodaków. 
Lepiej, żeby Polacy zostali siłą doprowadzeni pod mur upodlenia i hańby i musieli spojrzeć w 
prawdziwe ślepia Obcych, niż stojąc pod tym murem, nie dostrzegali zagrożenia i sławili tych, którzy 
wiodą ich do zagłady." 
Pozdrawiam 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Alina3 lipca 2020 09:00 

Wszystko to prawda. 
Jednak "pod ścianą" zostało dwóch kandydatów, konkretnych ludzi i TYLKO JEDEN Z NICH 
będzie prezydentem Polski przez kolejne 5 lat!!!!! 
I żadne uzależnienia nie mają nic do rzeczy. Mamy wybór między PAD, a PRT, czyli zaplutym 
karłem opozycji. 
W sumie znowu musimy wybierać między PiS, a PO. To jest przyziemny konkret. 
 
Zwolennicy i wyznawcy Platformy Obłąkańców są dużo bardziej otumanieni i odmóżdżeni niż 
wyborcy PiS, bo zostali tak zaprogramowani, że głosują na Trzaskowskiego, czyli zachowują się 
jak karpie głosujące za przyśpieszeniem wigilii. 
A konkretnie: chcą dłużej pracować. Zamiast pobierać zasłużoną emeryturę chcą pobierać (lub 
nie!) zasiłek dla bezrobotnych. Chcą, żeby ich dzieciom i wnukom Trzaskowski odebrał 500+. 
Sami - emeryci - nie chcą dostawać 13 emerytury (tzn zwrotu części podatków przychodowych 
odebranych przez państwo). Nie chcą, albo nie potrafią porównać finansów rodzinnych 6 lat 
temu i teraz. Chcą płacić za śmieci więcej niż za żywność. Chcą, żeby wszystkie usługi 
komunalne świadczyły niemieckie firmy na zasadzie: firma dostaje wysokie wynagrodzenie, ale 
zatrudnia "autochtonów" za grosze, co widać na przykładzie komunikacji miejskiej w Warszawie 
i tragicznego wypadku miejskiego autobusu na moście Grota-Roweckiego (nie potrafią pojąć, że 
to kolejny szwindel, żeby wyprowadzić nasze pieniądze do Niemiec). Przy okazji dziennikarze 
odkryli, że inne usługi komunalne, szczególnie te strategiczne też zostały sprzedane przez PO w 
obce ręce, co stanowi realne niebezpieczeństwo unieruchomienia Warszawy w razie jakiegoś 
konfliktu. Chcą zachowania mafijnych przetargów (przeciętny PO-wiec nie ma pojęcia o 
przetargach, jak to działa i na czym polega). 
 
Przeciętny wyznawca PO jest osobą niewierzącą w Boga, jest antykatolikiem. Potrzebę wiary 
zaspokaja mu przekaz dzienny nadawany przez TVN-24. 
W to co nadaje TVN-24, zwolennik PO WIERZY BEZKRYTYCZNIE i bezmyślnie. Ta wiara jest tak 
silna, że nie jest możliwa z nim jakakolwiek dyskusja oparta na faktach. Jeśli już do dyskusji 
dochodzi, zwolennik PO staje się agresywny, czerwony ze złości, chamski, zachowuje się jak 
amstaf na komendę "bierz go". 
Kiedy proszę o jakieś argumenty, które przekonałyby mnie do głosowania na Trzaskowskiego, 
słyszę tylko jeden: żeby Duda nie był prezydentem. I ten styl zachowania obserwuję w całej 
Polsce u wszystkich zwolenników PO, niezależnie od wykształcenia, stanu majątkowego, płci. 
Jest jeden czynnik łączący tych ludzi - TVN-24. 
Wyznawcy PO nie widzą agresji, nie przyjmują do wiadomości zbrodni na pośle PiS, nie uznają 
za coś ważnego dwóch katastrof samolotów wojskowych CASY w Mierosławcu i TU-154M w 
Smoleńsku, w których - w takich samych okolicznościach, zginęło więcej generałów niż w czasie 
II wś. Nie kojarzą "seryjnych samobójców" z rządami D. Tuska, nie przyjmują do wiadomości 
afer. 
Beton zbrojony jest chyba bardziej podatny na czynniki zewnętrzne niż mózgi tych ludzi .... 

2.  

Alina3 lipca 2020 10:59 

Krzysztof Karoń u Roli o starciu Duda vs. Trzaskowski! Co czeka Polskę po wyborach 
prezydenckich? 
https://www.youtube.com/watch?v=oK2BQXX9bVo 
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3.  

rodakvision15 lipca 2020 07:58 

Pan Karoń jest konsekwentny i logicznie wykłada swoje racje, ale... 
Powiedział, że przecież wszystko jest już rozstrzygnięte, bo generał z generałem się dogadają i 
będzie tak, jak zechcą. Z jednej strony zatem trudno się z nim w takim postrzeganiu 
rzeczywistości DemoKreacji nie zgodzić, a z drugiej strony, za chwilę, ba przez czas 
pozostałych komentarzy wyborczej farsy brnie jak wszyscy w "kartkowe rozstrzygnięcia". To 
ganerały czy wyborcy? Na Bezdekretu obstawiamy, że generały. My idziemy po polskie elity, 
które przywrócą Niepodległą Polakom. Idąc w Długim Marszu Przeciw Mitom MY nie głosujemy. 
Długo trwało, ale ten etap jest już za nami. 
Pan Aleksander zakończył swój tekst słowami nie pozostawiającymi wątpliwości: "Te więzy 
muszą być zerwane". Nie zdjęte, nie poluzowane, a zerwane. Żadna kartka wyborcza, żadna 
decyzja niesuwerennego wyborcy, ani polityczna piana bita przez wybrańców tego nie uczyni. 
To zniewolony człowiek musi je zerwać. Mało tego musi to zrobić, aby dokonać aktu 
sprawiedliwości. Jeżeli trzeba, to przemocą, bo wtedy emancypacja następuje natychmiast. 
https://twitter.com/RODAKvision1/status/1278222322894163969?s=20 
Dlaczego Pani nam to robi? 
"Trzeba wychodzić,kiedy wchodzą,odwracać się,kiedy do nas podchodzą. 
Polska należy do nas,a oni niech sobie gadają w swoich postkolonialnych telewizjach,co 
chcą,niech sobie piszą w swoich postkolonialnych gazetach,co im się podoba. 
Nas to nie dotyczy.” 
Pan Aleksander na TT zamieścił takie zdanie: 
"Milczę o tych,którymi zaledwie gardzę". 
Jeszcze nie do końca gardzimy "patritotami" z tej "zmiany" i dlatego o nich bywa, że 
dyskutujemy, ale Obcy? ONI nas nie dotyczą. Czy sądzi pani, że my nie wiemy kim ONI są i 
potrzeba nam tutaj to wyłożyć? 

4.  

Rafał Stańczyk5 lipca 2020 09:45 

Pani Alino, 
Dla polityków walka polityczna jest realną walką. Oni biją się o swoje partykularne interesy - 
wielomilionowe biznesy, strefy wpływów, posady dla "swoich", a często jest to nawet realne 
zagrożenie wolności, życia lub zdrowia, bo mając np. w rękach służby można swoim oponentom 
zrobić wielkie kuku. Dla nas jednak, tych "zwykłych" ludzi, tamte walki nie mają żadnego 
znaczenia. Ci, co rozgrywają sytuację zza kurtyny (rewizor) i tak robią swoje. Kilka 
powierzchownych przykładów odnośnie straszenia Trzaskowskim: 
1. LGBT - "Listę działań" na rzecz LGBT podpisał Duda; 
2. Armia - realne reformy próbował wprowadzić jedynie A. Macierewicz i kto go powstrzymał? 
3. Którą obietnicę przedwyborczą spełnił PAD? I nie pytam o cukierki. 
4. Pałac prezydencki, BBN, rozliczenie Komorowskiego i jego ekipy???? 
Można dalej, więcej, tylko po co? 
Niech się Pani nie boi o cukierki (te wszystkie kwoty z plusami), bo "rewizor" zobaczył, że mu 
się to opłaca i do załamania finansów żaden rząd czy prezydent tego nie zabierze, a jak już 
finanse upadną to żaden rząd tego nie utrzyma. 
Nie będę nikogo przekonywał do terapii, ale korzystając z użytej przeze mnie wcześniej 
metafory dodam, że aby wyrwać się z sideł uzależnienia, chory musi sięgnąć dna. Jeżeli tego 
wszystkiego (braku jakiejkolwiek alternatywy przy wyborze PAD - PRT) Pani nie widzi, to 
widocznie musi Pani sięgnąć do głębszego poziomu upodlenia (im szybciej, tym mniej chorób 
somatycznych będzie Panią trawić). 
Zdrowia życzę. 

5.  

Alina5 lipca 2020 16:38 

Nie wiem jak co Pan teraz widzi, ale stoimy przed dokonaniem prostego JEDNEGO wyboru: 
ALBO DUDA, albo TRZASKOWSKI. nie ma w tej chwili ŻADNEGO INNEGO WYBORU! 
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6.  

Rafał Stańczyk5 lipca 2020 20:33 

Szanowna Pani, 
Wybór o jakim Pani pisze, nie jest wyborem dla mnie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że 
"rewizor" organizuje wybory na szefa politycznego w podległej mu kolonii czy guberni. 
Kandydatów różni kilka szczegółów, w tym jednego uważa się za większego bydlaka od 
drugiego. Czy w związku z tym jest moim obowiązkiem poparcie w wyborach tego mniejszego 
bydlaka? Czy w ogóle taki wybór jest moim wyborem? Czy raczej propolską postawą jest 
odrzucenie takich wyborów i szukanie możliwości walki z okupantem? 
I kwestia podstawowa: jeżeli większość narodu, kierując się idiotyczną demagogią "mniejszego 
zła" weźmie udział w wyborach, to czy ta frekwencja daje okupantowi pewną podstawę do 
twierdzenia, że o ile kandydaci byli krytykowani, to jednak po demokratycznym wyborze 
jednego z nich ma on pełne prawo rządzić w guberni/ kolonii, bo wszak sama frekwencja już 
dowodzi, że tubylcy nie podważają okupacji jako takiej? 
Nie zamierzam namawiać Pani do niczego. Jedynie staram się przedstawić pewien punkt 
widzenia, do którego sam dojrzewałem latami. 

7.  

Alina6 lipca 2020 13:45 

Tak! We własnym, biologicznym interesie trzeba wybrać MNIEJSZEGO BYDLAKA! 

8.  

Rafał Stańczyk6 lipca 2020 15:49 

Jeszcze kilka dekad temu taka postawa była zwana kolaboracją. W dzisiejszym świecie 
większość pojęć została tak zniekształcona, że trudno jest się porozumieć. Nie będę więc 
ciągnął tematu. 
Pozdrawiam i proszę dbać o siebie i rodzinę. 

9.  

rodakvision16 lipca 2020 16:57 

Bo widzi pani. Są wartości, których biologia nie ogranicza i nawet nie warunkuje. To że "marsz" 
będzie "długi" nawet poza osobistą "biologię" wcale nie umniejsza jego wartości i potrzeby. 
Proszę zająć się "biologicznym interesem" swoim i najbliższych, bo bywanie tutaj stwarza 
niepotrzebny dla niego - tego "interesu" - stres, o co prosił już pan Rafał. 

10.  

Alina6 lipca 2020 18:38 

Do Rafał Stańczyk6 lipca 2020 15:49 
Czy jesteśmy kolonią rządzoną przez bydlaka? 
Jak TERAZ chce Pan szukać "możliwości walki z okupantem"? Już same te stwierdzenia 
klasyfikują Pana jako odrealnionego. 
Jak ja widzę walkę z okupantem? Po pierwsze warunkiem jakiejkolwiek walki jest posiadanie 
najlepszego i niezawodnego uzbrojenia. 
Ma Pan jakieś? Albo pomysł jak mieć? Nie ma Pan. 
A ja mówię, wybrać Dudę, potem Konfederację (albo jakąś inną propolską partię, potem 
uzbroić wszystkich Polaków a potem mieć wolność. Napisałam najkrócej jak się da. 
Jeśli w tej chwili pozostawi się wybór innym, którzy ogłupieni wybiorą "większego bydlaka", to 
droga do wolnej Polski znacznie się wydłuży ... A może w najbliższej historii nie będzie do 
czego dążyć. 
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11.  

Alina6 lipca 2020 19:24 

Do rodakvision 16 lipca 2020 16:57 
Pański wpis jest po prostu chamski, a wyprosić może mnie jedynie Gospodarz. 
Co do kolaboracji: 
Posądzanie mnie o kolaborację to jednocześnie chamstwo i bezczelność. Pan Stańczyk chyba 
nie bardzo rozumie pojęcie „kolaboracja” i na czym polegała w czasie II wś. 
Widać prawdziwe sondaże poparcia Trzaskowskiego są baaardzo kiepskie, skoro jakiś byt 
internetowy o nazwie Rafał Stańczyk wytacza wobec mnie aż taką KOLABURYNĘ! 

12.  

AS6 lipca 2020 21:06 

Pani Alino, 
Emocje to zły doradca. Proponuję narrację kuchenną. Jeżeli upiecze Pani ciasto z zakalcem, 
czy będzie je Pani rewitalizowała? Czy raczej zakupi Pani świeże jajka, lepszą mąkę i upiecze 
je na nowo? 

13.  

Alina6 lipca 2020 23:17 

Do AS 6 lipca 2020 21:06 
Daruj sobie człowieku ten kuchenno-protekcjonalny ton. Ja nie posługuję się emocjami w 
komentarzach, a jedynie faktami. Do Twojej wiadomości - nie piekę, bo mam ważniejsze 
zajęcia - specjalisto od zakalców ... Proponuję spokojnie przeczytać mój pierwszy komentarz. 

14.  

Rafał Stańczyk6 lipca 2020 23:52 

Pani Alino, 
Czy Polska jest kolonią zarządzaną przez bydlaka? Nie wiem od jak dawna Pani tu bywa i ile 
tekstów p. Aleksandra Ściosa Pani zna, ale w zasadzie cały ten blog opiera się na przekonaniu, 
że obecne państwo nie jest wolną Polską, a kolonią zarządzaną przez Obcych i na rzecz Obcych 
i może się Pani obruszać, ale ktoś, kto świadomie pracuje przeciwko swemu narodowi na rzecz 
okupanta jest w mojej ocenie bydlakiem (i kolaborantem). 
Co do kolaboracji... Jednym kliknięciem choćby tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolaboracja 
Termin idealnie pasuje tak do rządzących (zarówno przed jak i po '89 i nie czepiajmy się 
wyjątków) jak i do postawy: "Tak! We własnym, biologicznym interesie trzeba wybrać 
MNIEJSZEGO BYDLAKA!". 
Proszę więc wybaczyć, że staram się używać słów zgodnie z ich znaczeniem. Proszę też 
zauważyć, że ten "byt internetowy o nazwie Rafał Stańczyk" potrzebował lat (jak pisałem 
wyżej) obecności na tym blogu, by powyższe prawdy zrozumieć. Skoro jednak udało się 
bezczelnemu chamowi to i Pani ma szansę. 
Pozdrawiam 

15.  

Aleksander Ścios7 lipca 2020 00:09 
Bardzo Państwa proszę o zaniechanie dalszej wymiany opinii na temat poglądów 
zaprezentowanych przez Panią Alinę. 
To całkowicie zbyteczne. 

16.  
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Aleksander Ścios7 lipca 2020 16:39 
Alina, 
 
Pani najwyraźniej nie zrozumiała mojej prośby, a ponieważ nie zwykłem powtarzać jej 
dwukrotnie, Pani kolejne "komentarze" zostały usunięte. 
Jeśli zechce Pani uczestniczyć w rozmowie na bezdekretu, proszę uważnie przeczytać tekst i 
udzielić wypowiedzi związanej z jego treścią. 
Dywagacjami na temat "kandydatów" oraz agitacją w ramach fałszywej alternatywy, nie jestem 
zainteresowany. 
Nie sądzę też, by byli tym zainteresowani czytelnicy bezdekretu. 
 
Pozdrawiam 

17.  

Alina8 lipca 2020 02:11 

Dziękuje za uprzejme wyproszenie. 
Życzę owocnego bicia piany i walki z nierealnościami. Pozdrawiam. 

Odpowiedz 

9.  

xel430 czerwca 2020 19:52 

Panie Rafale! A kiedy już Polacy zostaną siłą doprowadzeni pod mur upodlenia i hańby (swoją drogą 
ciekaw jestem, czym uzasadniałby Pan, to "lepiej". Ja doradzałbym jednak ciągłe uświadamianie, a 
jeszcze bardziej polityczne zorganizowanie i walkę), co wtedy? Jeśli od 30 lat nie dostrzegają, co się 
wokół nich rozgrywa, nie oprzytomnieją również pod wpływem "ślepiów Obcych". Nie zauważą nawet w 
swojej masie, że za nimi już tylko mur. A jeśli nie, to upadek Polski, który trzeba brać w tej sytuacji 
pod uwagę, będzie tylko dla niektórych karą. Dla większości rozgrzeszeniem lenistwa, głupoty, albo 
nawet spełnieniem kosmopolitycznych marzeń o końcu "nienormalności"? Na narodowe powstania nie 
ma co liczyć. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Rafał Stańczyk30 czerwca 2020 22:01 

Prawda jest taka, że Polaków - tych pisanych wielką literą - jest w ogólnej masie mieszkańców 
naszego kraju może kilka procent. Cała reszta, to ludzka masa, która potrzebuje pełnej michy i 
marzy jedynie o wakacjach olinkluziw oraz gromadka obcych cwaniaków żerujących na owej 
masie. Obcy są zorganizowani i (z)dyscyplinowani. Mają prężne organizacje i potężne 
pieniądze. Mają wszystkie biznesy w tym kraju, które przynoszą pieniądze i wszystkie media. 
Mają pełnię władzy. Twierdzenie o możliwym upadku Polski w obecnej sytuacji jest nie tylko 
absurdalne, ale i bałamutne. Ze wszystkich atrybutów państwowości pozostała nam jedynie 
nazwa (a i do niej nie ma pewności, bo nie tylko numerki są sporne ale i literki niepewne) oraz 
język (coraz uboższy i wzgardzany przez chociażby korporacje - proszę zwrócić uwagę, że coraz 
mniej instrukcji obsługi się tłumaczy na język polski). 
W tej sytuacji podejmowanie rękawicy rzucanej przez Obcych jest nie tylko walką skazaną na 
porażkę, ale też marnowaniem sił / potencjału / energii / zasobów, które mogłyby być 
spożytkowane znacznie lepiej. 
Stara, dość znana anegdota mówi, że jeżeli słoik zapełnimy zwykłym piaskiem, to na 
drogocenne kamienie miejsca już w nim nie będzie. Gdy jednak słoik zapełnimy drogimi 
kamieniami, to w wolne przestrzenie między nimi upchniemy jeszcze wystarczająco piasku. W 
mojej ocenie dopiero rezygnacja z dalszej walki - tej na narzuconych nam zasadach, których 
zresztą tylko my musimy przestrzegać - dopiero wyrzucenie z głów wszelkich myśli o takiej 
walce jest w stanie stworzyć wystarczająco dużo miejsca na działania prawdziwie wartościowe. 
A jeżeli to i tak doprowadzi do klęski? Cóż... nie ma pewności, że na Wolną Ojczyznę 
zasługujemy. 
Z wyrazami szacunku 
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Odpowiedz 

10.  

Halka1 lipca 2020 10:32 

Do ----> sailor26 czerwca 2020 06:38 
 
Nie tylko można ale TRZEBA zlekceważyć wybory, co do których wiadomo nie od dziś, że są 
fikcją/farsą/krzywdą Polaków i wszystkiego co polskie/kpiną z marzeń o wolnej Polsce. 
I dlaczego prezydent pełną gębą katolik wraz z partią, która ma w nazwie cytat z P.Św. MAJĄC 
WSZELKIE MOŻLIWOŚCI zrobili dosłownie wszystko (bo nie zrobili nic, by „toto” zastopować i usunąć), 
by LGBT mogło się tak prężenie rozwijać na terenie IIIRP. 
 
Druga sprawa, którą poruszono w tym komentarzu…. o Wałęsie i zasłudze dot. ustawy aborcyjnej. W 
czymże się ta zasługa niby przejawia? Że niby nie można mordować nienarodzonych zawsze i w każdym 
czasie jak za Lenina czy Stalina ale TYLKO w trzech sytuacjach? To proszę teraz zobaczyć te efekty 
Wałęsowej ZASŁUGI. 
 
1. Liczba dokonywanych w Polsce aborcji jest trudna do ustalenia. Dlaczego? Bo wiele z zabiegów 
przerywania ciąży wykonywanych jest w ukryciu. A tak tak. Proszę przepatroszyć internet, tam są 
nawet porady/ think-thanki/ how know’y „how do You make?”. 
2. Z badania CBOS „Doświadczenia aborcyjne Polek” z 2013 roku – jak to wyglądało w kolejnych latach, 
pewnie jest jeszcze straszniej? - wynika, że co trzecia kobieta w wieku produkcyjnym przyznaje – a ILE 
NIE PRZYNAJE - że co najmniej raz w życiu przerwała ciążę. A ile nawet nie wie, że tabletką "magiczną" 
– zażywając sobie jak suplement diety – pozbawia życia swoje poczęte a nie narodzone dziecko? 
3. Ile aborcji może być dokonywanych poza granicami Polski? Proszę sobie wstawić, że są organizowane 
nawet rodzaje turne weekendowych na taki wypad. TAXI podjeżdża pod dom „turystki” i… o nic więcej 
„turystka” nie musi się martwić. 
 
Ustawa z 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. nr 17, poz. 78) ograniczyła dostęp do zabiegów przerywania ciąży, 
określając wyłącznie trzy przypadki (wskazane powyżej), w których dopuszczalne jest przerwanie 
ciąży. 
 
No to oszacujmy teraz te ZASŁUGI Wałęsy i jego „chwalebnej ustawy”. 
W Polsce kobieta może dokonać aborcji, czyli przerwać ciążę, gdy: 
 
1. Gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (bez ograniczeń ze względu na 

wiek płodu)  czyli jak się porozumieją w jednej chwili matka (oh o tym ojcu dziecka zawsze się 
zapomina w tej sytuacji), lekarz i rodzinka, to aborcji może być BEZOGRANICZEŃ – rozumie to Pani 
już!? NO LIMIT! Któż to sprawdzi? Któż wyegzekwuje? 
 
2. Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12 

tygodni od początku ciąży)  na podstawie tego co zezna matka i co stwierdzi prokurator. Pole do 
popisu szerokie jak Pani widzi a jeśli jeszcze pecunia non olet… 
 
3. Gdy dot. przypadku kobiet nieletnich zgodę na przerwanie ciąży w każdym z trzech przypadków 

muszą wyrazić jej rodzice, opiekunowie prawni lub sąd rodzinny.  Wystarczy tylko ZGODA 
rodziców/opiekunów i droga wolna można CHLASTAĆ dziecko! 
 
Wałęsa po prostu „odwalił kitę”, jak można muto poczytać za zasługę. 14 kwietnia 2020 Ustawa 
zakazująca mordowania nienarodzonych – eugenika - poszła do sejmowej zamrażary za sprawą posłów. 
WSZYSTKICH POSŁÓW (z prawa i lewa)! Czy głosował jeden z drugim Tak czy srak osiągnęli wspólnie cel 
wszyscy posłowie. Zaś obecnie panujący prezydent, mógł spokojnie „od ludzi” umyć ręce jak niegdyś 
Piłat. 

OdpowiedzUsuń 

11.  

Aleksander Ścios1 lipca 2020 23:04 
sailor, 
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Jeśli chciałby Pan oceniać „kandydatów” poprzez pryzmat kwestii etycznych/obyczajowych, 
proponuję pamiętać, że to za czasów tego rządu i tego prezydenta, przyjęto w roku 2016 tzw."Listę 
działań na rzecz poprawy równego traktowania osób LGBTI” oraz zobowiązanie do"walki o 
równouprawnienie środowiska LGBTI". 
Przypomnę także, że w czasie tzw.”strajku nauczycieli”, podczas którego grupki ćwierćinteligentów 
prześcigały się w promowaniu zachowań antyspołecznych i destrukcyjnych, czyniąc krzywdę tysiącom 
polskich dzieci, lokator Pałacu zadeklarował: „Nie będę ukrywał, że solidaryzuję się z nauczycielami". 
Proponuję również znaleźć jakikolwiek akt prawny, w którym A.Duda lub obecny rząd przeciwstawili się 
roszczeniom dewiantów. 
Brak takich regulacji dowodzi, że medialne ględzenie o "potrzebie ograniczenia promowania ideologii 
LGBT" ma wyłącznie aspekt publicystyczny i jest "wentylem bezpieczeństwa" dla zaspokojenia 
oczekiwań ogłupionego elektoratu PiS. Ponieważ ten elektorat kieruje się wyłącznie słowami swoich 
wybrańców i nie chce wiedzieć, co owi wybrańcy robią, zadanie propagandystów jest ułatwione. 
Tu też (po raz setny) ujawnia się hipokryzja prezesa tej partii, który w roku 2013 mówił na temat 
tzw.”LGBT”: „To naprawdę ostatni moment,by zamknąć drzwi przed tym szaleństwem, które nie tylko 
zniszczy naszą tożsamość, ale także odbierze nam wolność i prawo do własnego zdania", by kilka lat 
później przyzwolić na promocję tego „szaleństwa” – również w polskich szkołach. 
Nie ma cienia przypadku, że w czasie rządów PiS nastąpił tak gwałtowny wzrost aktywności wszelkiego 
rodzaju lewaków i dewiantów. Wynika to z prostej konstatacji, iż ten rząd jest zbyt słaby i zależny, by 
przeciwstawić się antypolskim akcjom. Wiedzą o tym – od TelAwiwu, po Moskwę. Wiedzą o tym 
wszyscy, którzy od pięciu lat rujnują pozostałości mojego kraju. 
Ale w owej „polaryzacji poglądów” tkwi jeszcze jeden aspekt. Tak bowiem „formatuje” się różnych 
„kandydatów”, by podkreślić rzekome różnice polityczne i światopoglądowe. Stąd celowe nagłośnienie 
przez Dudę tematu „ideologii LGBT” ( cudzysłów konieczny, ponieważ nie ma takiej ideologii), by na 
tym tle ukazywać (werbalnie), jak mocno ów „prawicowiec” różni się od pozostałych. 
Tymczasem różnica jest tylko jedna: Obcy mówią o prawach dewiantów, lecz nie mając (chwilowo) 
wpływu na legislację, nie mogą ich zagwarantować. Rząd PiS, mając w ręku wszystkie narzędzia 
legislacyjne, realizuje te prawa w praktyce. 
Na koniec, pozwolę sobie na jedną uwagę. 
Pragnę uspokoić ludzi zatroskanych wynikiem tzw.”wyborów”. Jestem przekonany, że lokator Pałacu 
zapewnił sobie drugą kadencję, a rozgrywana z takim kunsztem „kampania wyborcza” jest elementem 
systemowej mistyfikacji. 
 
Pozdrawiam Pana 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

sailor2 lipca 2020 18:49 

Ogromnie Panu dziękuję, za wyczerpującą i długą odpowiedź. W tej chwili nie mam więcej 
pytań. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. 

2.  

Kora Jabłońska11 lipca 2020 11:48 

Pan Aleksander Ścios. 
Przepraszam, że wciskam sie pomiędzy autora a sailora, ale bardzo mnie Pan zaintrygował 
stwierdzeniem, że Duda zapewnił sobie drugą kadencję. Czy mogę prosić o parę słów poparcia 
tej tezy. 

Odpowiedz 

12.  

Aleksander Ścios1 lipca 2020 23:06 
Rafał Stańczyk, 
 
Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem Pańską odpowiedź na komentarz. 
Zawiera głęboką prawdę o realiach tego państwa i kondycji naszych rodaków. 
Za arcyważne uważam stwierdzenie: „Faktem jednak jest, że nie da się leczyć kogoś, kto nie ma nawet 
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świadomości uzależnienia”. To jest klucz do znalezienia właściwej terapii, ale też 
– metody walki z „nałogiem demokracji”. 
Bez „świadomości uzależnienia”, fragment mojego tekstu, który Pan przytoczył, brzmi niezrozumiale, a 
nawet obelżywie. 
Jeśli więc mielibyśmy szukać adekwatnych środków, trzeba zacząć od uświadomienia zagrożeń 
związanych z „demokracją” III RP, zakładając, że ten przekaz nigdy nie trafi do „mas”. I nie ma 
potrzeby, by trafiał. 
W pełni podzielam Pańską opinię: „Polaków - tych pisanych wielką literą - jest w ogólnej masie 
mieszkańców naszego kraju może kilka procent. Cała reszta, to ludzka masa, która potrzebuje pełnej 
michy i marzy jedynie o wakacjach olinkluziw oraz gromadka obcych cwaniaków żerujących na owej 
masie.” 
 
Dlatego uświadamianie „mas” jest całkowicie zbyteczne, ale też niemożliwe. Również dlatego, że są 
one „zarządzane” poprzez emocje i najniższe instynkty i poddane ogromnej indoktrynacji. „Masy” 
muszą hołubić demokrację, bo zrównuje ona głupca z mędrcem i nie wymagając żadnej walki ani 
poświęceń, proponuje każdemu fikcyjną rolę „suwerena”. 
Dlatego ofiarami mitu demokracji są zwykle ludzie najmniej zaangażowani w sprawy polskie,wszelkiej 
maści konformiści i internetowi„bojownicy”,którzy z udziału w farsie wyborczej i doświadczaniu 
emocjonalnego pseudo-patriotyzmu uczynili sposób na rozgrzeszenie własnych kompleksów i 
ograniczeń. 
Po to, by wyzwolić „masy” z „nałogu demokracji” trzeba sięgać po argumenty racjonalne, pokazywać 
tło historyczne, odwoływać do logiki i zasad moralnych. Nie sądzę, by w odniesieniu do oglądaczy tv i 
czytelników rządowych propagandówek, takie racje mógłby być zrozumiałe. O pozostałych – żyjących w 
wirtualnej rzeczywistości TVN-ów i Polsatów, nie warto nawet wspominać. 
Jeśli więc należy walczyć z „nałogiem demokracji”, to przekaz musi być kierowany do jednostek – ludzi 
na tyle wolnych i odważnych, że gotowych zerwać z mitologią III RP. Gdy tacy ludzie zrozumieją, jak 
ogranicza ich „nałóg demokracji”, jaką jest przeszkodą na drodze do wolnej Polski, potrafią przekonać 
innych. To wystarczy. 
Można w takim podejściu dopatrywać się cech elitaryzmu, ale nie uważam tego za wadę. 
O historii, o losach państw i narodów, zawsze decydowały jednostki. Dlatego wszelki indywidualizm- 
groźny, bo niepodlegający „psychologii mas”, był tak silnie zwalczany przez komunistyczne bandy. 
Oni wiedzieli, że trzeba bać się ludzi wybitnych, samodzielnych i wolnych. 
Proszę zauważyć, że również w III RP – sukcesji komunistycznej, każdy przejaw niezależnego myślenia, 
każde działanie odległe od standardu, jest postrzegane negatywnie. „Ideałem” pozostaje zgodność – w 
kwestiach politycznych, historycznych, etycznych, osiągnięta przy pomocy nauczania namaszczonych 
przez partie „autorytetów”. 
To znamienne, ale strach przed indywidualizmem zawsze obnaża ludzi przesiąkniętych niewolnictwem i 
nieomylnie wskazuje proweniencje takich postaci. 
Może dlatego, ludzie pokroju Kaczyńskiego otaczają się miernotami i wiernymi „potakiewiczami”, 
zwalczają natomiast osobowości silne i niepodatne na partyjne dogmaty. 
 
Dziękuję Panu i pozdrawiam 

Odpowiedz 

13.  

PiotrK4 lipca 2020 06:52 

"Sądzę, że coraz więcej naszych rodaków dostrzega konieczność stosowania tej dychotomii i znajduje 
odwagę nazywania Obcych. " 
=================================================== 
Panie Aleksandrze! 
 
 
Również zauważam ludzi w szeroko pojętej sieci internetowej, którzy potrafią pytać, czy też wymagać 
od dzisiejszych rządzących prawdy i wypełnienia prawnych powinności - ot choćby związanych z 
aneksem WSI. W kilku miejscach zauważyłem takie żądania i wytykanie kłamstw. Kaczyński obiecał 
wznowienie śledztwa w sprawie zabójstwa księdza Popiełuszki prokuratorowi Witkowskiemu i słowa do 
dzisiaj nie dotrzymał. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek dotrzymał. 
 
Padają również pytania o weta Dudy związane z reformą KRS, a przede wszystkim z wetem przy 
ustawie degradacyjnej. Wetując tę ustawę wyraźnie pokazał po której stoi on stronie. Zapadła również 
cisza w kwestii zbioru zastrzeżonego IPN. "Cyrki" ze zmianami w ustawie o IPN w znakomity sposób 
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pokazują, że Duda i PiS nie mają nic wspólnego z Polską, Polkami i Polakami. Mają tylko 
polskie dokumenty... 
Bardzo ciekawie w kontekście dalszych rządów PiS wygląda rozszerzona "ustawa 1066". Zakupy 
kilkudziesięciu milionów sztuk ostrej amunicji dla policji i inne nowe wyposażenie dla tych służb... 
Czyżby chcieli zmusić do wyboru Dudy? ;-) Na pewno nie mnie - dla mnie wybory prezydenckie już się 
skończyły. 
 
Szanowny Panie Aleksandrze - bardzo się cieszę, że widzę (czytam) Pana w dobrej formie. Nieustająco 
życzę zdrowia - bez niego wszystkie plany są niestety niweczone. :( 
Pozdrawiam również czytelników tego bloga. 

Odpowiedz 

14.  

Urszula Domyślna6 lipca 2020 19:42 

 
Lipcowo, M&M-owo... :) 
 
Kawa czy herbata? - Czysty spirytus proszę! - KLIK. 
 
PS. "Nie rozrabiam, nikogo nie zaczepiam, naprawiam prymus - powiedział ozięble kot i najeżył się. - A 
poza tym uważam za konieczne uprzedzić, że kot jest zwierzęciem starożytnym i nietykalnym". 
 
Pozdrowienia serdeczne dla Drogiego Autora i Wszystkich Państwa :)) 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios7 lipca 2020 19:26 
Urszula Domyślna, 
 
„Na litość boską, królowo - czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? 
To czysty spirytus.” 
 
Pozdrowienia dla Damy :-) 

2.  

Urszula Domyślna10 lipca 2020 19:15 

 
Dziękuję Waszej Królewskiej Mości:) 
 
Na zdrowie! 

Odpowiedz 

15.  

Piotr B.7 lipca 2020 16:52 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 

16.  

Piotr B.7 lipca 2020 16:53 
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 Witam Państwa. 
 
Rozumiem doskonale Państwa widzenie świata, gdyż się z nim w stu procentach utożsamiam. Mam 
jednak małe spostrzeżenie odnośnie dyskusji prowadzonej tutaj pomiędzy p. Rafałem Stańczykiem a p. 
Aliną. Są to uwagi ogólne, nie ad personam. 
 
Jak rozumiem takich osób jak p. Alina jest w Polsce bardzo wiele, więc jeśli już trafiła na łamy "Bez 
dekretu", być może warto byłoby ją potraktować troszkę pobłażliwiej. 
 
Jak przyznał p. Rafał Stańczyk przyswojenie materiału i zaakceptowanie rzeczywistości, zrozumienie 
jej zajmuje kilka lat. Tymczasem spotykam się tutaj z reakcjami stałych czytelników, którzy są 
mądrzejsi, bo już pewną wiedzę posiedli, a jednocześnie - odnoszę wrażenie - aż pyszni w tej swojej 
wszechwiedzy. Dajmy też szansę posiąść ją innym. Choćby to miało być kilka osób. 
 
Zdarzało się nierzadko, że trafiła się taka przysłowiowa p. Alina, którą kasują na dzień dobry 
"adwokaci" p. Ściosa. Nie każdy patrzy na rzeczywistość tak szeroko, jak czytelnicy "Bez dekretu", wielu 
dopiero zaczyna przygodę z blogiem i tak jak rozumiem, że nie jesteśmy w przedszkolu i należy walić 
prawdę prosto z mostu, tak czasem lepszy skutek, jak sądzę, przyniosłoby podanie w formie polemiki z 
nowym czytelnikiem kilku tekstów-wizytówek p. Ściosa, które nakierowałyby odbiorcę na odpowiednie 
tory. 
 
Nie jest winą "p. Aliny", że ma takie poglądy. Myślę, że - jak milionom Polaków - zależy jej na dobru 
Polski. Może warto zastanowić się nad tym, jak edukować skuteczniej Polaków. Nieświadomy Polak 
potrzebuje otrzymać ściągawkę z najnowszej historii Polski. Materiał, który przedstawi III RP taką, jaka 
jest, ze wszystkimi najważniejszymi osobami polityki, biznesu, mediów, partiami politycznymi, historią 
wyborów. O roli, jaką spełnia PiS w tej układance, że Konfederacja nie jest żadną alternatywą. Nie da 
się inaczej zacząć dyskusji o sprawach teraźniejszych, nie uświadamiając odbiorcy, w jakiej 
rzeczywistości żyje. Temat jest szeroki i wymaga nakładu sił, gdyż - jak sam wielokrotnie pisał p. Ścios 
- nikt dotychczas nie odważył się napisać historii politycznej III RP, a nawet szerzej - losów Polski po II 
wojnie światowej i PRL. 
 
Póki nie powstanie taka pozycja, która zwięźle, konkretnie opisze ostatnie dekady polskiej historii, 
sugeruję nieśmiale to, co napisałem wcześniej - pobłażliwiej traktować ludzi o dobrych intencjach, jak 
p. Alina, podsyłając nowemu czytelnikowi garść tekstów p. Ściosa, które rozjaśnią mu temat. 
 
Przykład z innej beczki - kapitalną robotę wykonuje p. Leszek Żebrowski na YT, odkłamując biografie 
polityków i poetów. Podaje życiorysy: fakty, dokumenty, zależności. 
 
Nie sugeruję by cokolwiek zmieniać, są tutaj ludzie tysiąckroć mądrzejsi ode mnie. To moje skromne 
"trzy grosze". 
 
PS. Owa uwaga nie tyczy się Autora bloga, który odpowiada w merytoryczny i wyważony sposób, co 
bardzo sobie cenię. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

17.  

Aleksander Ścios7 lipca 2020 19:29 
Piotr K, 
 
Dziękuję Panu za potwierdzenie moich spostrzeżeń. 
Ten dobry proces tylko wówczas będzie korzystny dla spraw polskich, jeśli doprowadzi do odrzucenia 
całej mitologii III RP i zerwania z więzami tego państwa. 
Trzeba sobie powiedzieć, że krytyczna ocena Dudy czy Kaczyńskiego, jeśli nawet dowodzi przyjęcia 
dychotomii My-Oni, nie będzie miała większego znaczenia. 
Ani dla tych panów ani dla przyszłości naszego kraju. 
Póki tym państwem rządzą reguły stanowione w „klubach miłośników cygar”, a większość z nas wierzy 
w mit kartki wyborczej, żadna krytyka nie zaszkodzi trwałości układu magdalenkowego. 
 
Tylko świadoma rezygnacja z uczestnictwa w „wyborach” i odrzucenie wszystkich fałszywych 
„alternatyw” ( różnych „Konfederatów” i „prawicowych” partyjek) może wpłynąć na zmianę sytuacji. 
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Wprawdzie nie w krótkiej perspektywie – bo ta jest dla głupców, lecz w czasie, jakiego potrzebujemy 
na znalezienie silnych, samodzielnych jednostek. 
Ludzi, którzy od podstaw odbudują polską elitę. 
Jak już pisałem - bojkot „wyborów”, to krok pierwszy. 
Im więcej naszych rodaków zrozumie bezcelowość uczestnictwa w farsie wyborczej, tym rośnie szansa, 
że dobry potencjał tego sprzeciwu zostanie skierowany na drogę długiego marszu. 
Z tego potencjału, może wyrosnąć autentyczny ruch społeczny – niekontrolowany przez państwo i 
niezależny od ograniczeń systemowych. 
Ci ludzie – wzorem garstki „szaleńców” wyruszających onegdaj z Oleandrów, będą mogli odpowiedzieć 
na pytania dociekliwych: nie walczymy dla żadnego „zaborcy”, nie idziemy za „partią” ani pod obcą 
„flagą”. 
Zmierzamy do Polski. 
 
Dziękuję Panu za życzenia i serdecznie pozdrawiam 

Odpowiedz 

18.  

Aleksander Ścios7 lipca 2020 19:32 
Alina, 
 
Z uwagą przeczytałem Pani komentarz z dnia 3 lipca. Ponieważ poprosiłem o zaniechanie dalszej 
dyskusji na temat Pani wypowiedzi, czuję się obowiązku wyjaśnić przyczyny tej prośby. 
Doskonale rozumiem, że w Pani sposobie postrzegania realiów III RP istnieje potrzeba dokonania 
„konkretnego wyboru” – „miedzy PiS,a PO” i w ramach tej potrzeby przeprowadza Pani klasyfikację 
„kandydatów”, dzieląc ich na lepszych i gorszych. 
Nadto, dostrzega Pani negatywne cechy tzw.”wyborców” PO i konfrontuje te cechy z zachowaniem 
zwolenników Kaczyńskiego. 
Obie refleksje dowodzą, że jest Pani przekonana, iż żyjemy w państwie demokratycznym, w którym 
obywatele dysponują możliwością dokonywania wolnych i świadomych wyborów, a wybory te mają 
wpływ na przyszłość naszego kraju. 
Takie postrzeganie realiów III RP praktykuje ogromna większość naszych rodaków, mniej lub bardziej 
zaangażowanych w tzw. procesy polityczne. 
 
Muszę napisać wprost, że ta wizja jest mi całkowicie obca. 
Nie uznaję III RP za państwo wolne i niepodległe, zaś rozgrywane tu farsy wyborcze uważam za skażone 
„grzechem pierworodnym” – sfałszowanymi „wyborami” z roku 1947,1989,1991 i następnych. 
Odrzucam wszystkich – bez wyjątku (podkreślam) uczestników owych spektakli, a także wszelkich 
mitologów demokracji. Każdy tzw. polityk, który bierze w nich udział, działa na rzecz umocnienia 
sukcesji komunistycznej i na szkodę Niepodległej. 
Pomiędzy PiS, a PO nie dostrzegam zasadniczych różnic, ponieważ jedni i drudzy deklarują 
przywiązanie do systemu magdalenkowego i ustanowionych wówczas „zasad demokracji”, jedni i 
drudzy uznają PRL za „państwo polskie” i nie chcą uwolnić mojego kraju od komunistycznej spuścizny i 
zgrai Obcych. 
Można oczywiście wierzyć, że Duda i Trzaskowski to dwie różne postaci i dwie wizje Polski, ale takie 
„rozróżnianie” zażyłych kolegów z ław sejmowych, przystoi raczej niedowarzonym młokosom i 
otumanionym propagandą „ciotkom rewolucji”. 
Rzecz bowiem, trzeba oceniać po czynach, a w pogardzie mieć słowa. 
W tym państwie i w ustach takich postaci – nic one nie znaczą. 
 
Gdyby zechciała Pani zapoznać się ze szczegółową argumentacją (tu raczej brak na nią miejsca) w 
kwestii owej „demokracji” i rzekomych „alternatyw”, uprzejmie odsyłam do lektury choćby dwóch 
tekstów z roku 2018: 
FAŁSZYWA ALTERNATYWA – 1. DIAGNOZA oraz FAŁSZYWA ALTERNATYWA – 2.TERAPIA : 
 
https://bezdekretu.blogspot.com/2018/04/faszywa-alternatywa-1-diagnoza.html 
https://bezdekretu.blogspot.com/2018/05/faszywa-alternatywa-2terapia.html 
 
cd 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  
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Aleksander Ścios7 lipca 2020 19:35 
Znajdzie tam Pani opinie oparte na zdarzeniach historycznych,faktach i logice. 
Jak zawsze – można je zignorować, ale z szacunku dla siebie i autora, trzeba taką negację 
oprzeć na równie solidnym procesie myślowym. 
To rzecz trudna, bo „nauczono” nas, że o poglądach politycznych decyduje przekaz telewizyjny 
oraz propagandowe dyrdymały tzw.”tuzów”dziennikarstwa i publicystyki. Myślenie samodzielne 
nie jest w cenie, zaś wszelkie odstępstwa od prymitywnych „kalek myślowych”, uznawane są za 
herezję, utopię lub zgoła, szaleństwo. 
Gdyby Pani zdobyła się na przeczytanie tych dwóch tekstów, zaproponuję (niestety) rzecz 
równie mozolną – lekturę tekstu pt.”BOJKOT JEST PO TO BY POCZUĆ SIĘ WOLNYM...”, w którym 
zmieściłem kilka fragmentów z cyklu zatytułowanego „PO CO DEMOKRACJA?”. 
 
https://bezdekretu.blogspot.com/2019/09/bojkot-jest-po-to-by-poczuc-sie-wolnym.html 
 
Pozwalam sobie odesłać do tych wpisów, by przekonać Panią, że w mojej prośbie o zaniechanie 
dalszej rozmowy nad poglądami w ramach mitologii demokracji, nie ma złej woli ani pychy. 
Chodzi o rzecz prostą – byśmy oszczędzili sobie czasu i trudu dyskutowania nad projekcjami, 
które nie przystają do rzeczywistości III RP i dawno zostały odrzucone na tym blogu. 
Muszę się jednak Pani przyznać, że przed dziewięcioma,dziesięcioma laty podobnie 
postrzegałem kwestie „wyborów”, a przez niektórych żurnalistów byłem nazywany „ideologiem 
PiS”. 
W tekstach z tamtego okresu znajdzie Pani argumentację pro-PiS owską, a nawet apele o 
uczestnictwo w „wyborach”. 
Wspominam o tym, by podkreślić, że przez cały czas istnienia tego bloga, dokonuje się tu 
trudna praca umysłowa i następuje istotna ewolucja. Autorem tego bloga nie jest „mędrzec” i 
„spiżowy autorytet”. 
Do głoszonych tu poglądów prowadziła długa, acz konsekwentna droga, niewolna od wahań i 
błędów. 
Nie było nagłego „olśnienia”, obrazy na rzeczywistość, czy kompromisu rozumu i sumienia. 
Są to jednak poglądy solidnie ugruntowane, przedstawione w sposób zgodny z logiką i wiedzą 
historyczną, oparte na ważnych, racjonalnych argumentach. 
Z tego powodu, ale też z szacunku dla Przyjaciół bloga, którzy wspólnie ze mną kroczyli tą 
drogą, nie chcę dopuścić, by stał się on miejscem pospolitej „wymiany poglądów”. Miejscem, 
jakich mnóstwo w sieci internetowej - gdzie ludzie bez kwalifikacji umysłowych i elementarnej 
wiedzy o świecie, przekrzykują się wtórymi „mądrościami” i są przekonani, że służą tym 
Polsce. 
Zachęcam Panią do lektury polecanych tu teksów. Mam nadzieję, że wywołają one ożywczy 
niepokój i zachęcą do samodzielnego myślenia. 
 
Pozdrawiam Panią 

2.  

Alina8 lipca 2020 02:40 

Dziękuję za komentarz skierowany specjalnie do mnie. 
Muszę Panu i komentatorom wyjaśnić, że nie jestem małą naiwną dziewczynką. Przeczytałam 
bardzo dużo Pańskich tekstów. Można podziwiać zasób wiedzy. Ja zastanawiam się ze 
znajomymi skąd Pan ją posiada, bo wiele informacji jest dla mnie "niesprawdzalnych", trafiają 
w mózgu do bufora, gdzie umieszczam informacje do sprawdzenia. Mogę się jedynie domyślać, 
ale nie wiem skąd taka wiedza. 
Pańskie dywagacje mają jedną wspólną cechę: dane są czytelnikom do wierzenia. 
 
Tymczasem ja jestem człowiekiem praktycznym i raczej twórczo-technicznym niż "kuchennym". 
Zawsze miałam własne zdanie, co nie ułatwia życia. 
Nie muszę "kilka lat dojrzewać" do niegłosowania na żadnego z kandydatów, bo dokładnie 
wiem, że nie tędy droga. Że trzeba wykorzystać KAŻDY SPOSÓB poprawienia stanu państwa i 
wyśmianego tu wrednie "bytu biologicznego". Teraz jest to masowe wybieranie kandydata - 
tratwy, dzięki której możemy podpłynąć bliżej bezpiecznego lądu, naszej niepodległości. Nie 
można pozwolić, by ktoś podstawił nam dziurawy kajak, posklejany taśmą do papieru, w którym 
wszyscy się potopimy. 
Wy "dojrzeliście" do stanu w którym stoicie na brzegu, woda się coraz to podnosi, biją Was 
pałami podatkowymi, ledwie zipiecie, życie upływa, a wy stoicie i nawet nie chcecie spróbować 
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choc trochę podpłynąć do stałego własnego lądu. Bo nikt Wam nie podstawił jachtu ze 
złoconymi klamkami. 
Nie ma jachtu! Jest tratwa! 

3.  

Aleksander Ścios8 lipca 2020 06:00 
Arogancja równa ignorancji. 
A skoro z domieszką kiepskiej prowokacji - żegnam. 

Odpowiedz 

19.  

Urszula Domyślna10 lipca 2020 19:09 

Z Twittera Aleksandra Ściosa: 
 
Masz prawo wybrać dobro. 
 
Artur z Kamieńca: 
 
Marzy mi się, że większość z Nas pojmie wreszcie na czym polega demokracja 3RP, a do plebiscytu 
pójdzie 15-20%. 
_________________________________________ 
 
Podzielam te marzenia. Pozdrawiam Panów :) 

Odpowiedz 

20.  

Urszula Domyślna10 lipca 2020 19:29 

... 
 
Poleniłam się, a lepiej chyba będzie zamieścić całego tweeta Pana Aleksandra: 
 
Nikt nie musi wybierać "mniejszego zła". Jeśli proponują dwóch "kandydatów", z których żaden 
nie spełnia oczekiwań, wolność polega na odrzuceniu przymusu niezgodnego z sumieniem. Masz 
prawo wybrać dobro. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

cover12 lipca 2020 11:12 

jak to mówią: krótko, jasno i na temat! 

2.  

Urszula Domyślna12 lipca 2020 16:24 

 
Dziękuję w imieniu p. Ściosa. :-) 
 
Ode mnie serdeczne pozdrowienia 
Dla Pana Covera. 

Odpowiedz 

21.  
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Kora Jabłońska11 lipca 2020 12:17 

Przyznam, że pociąga mnie sposób podchodzenia do rzeczywistości proponowany na blogu Pana 
Aleksandra i tylko jedna rzecz mnie niepokoi, jak możemy czynnie pomóc, żeby doczekać Polski 
prawdziwie wolnej od fałszu, draństwa i rządów Obcych, bo samo czekanie jest mi obce. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Urszula Domyślna12 lipca 2020 16:32 

Czy nie Pani Alina przypadkiem? :)) 
 
Si non, pardonnez-moi, madame! 

Odpowiedz 

22.  

Urszula Domyślna12 lipca 2020 17:17 

Panie Aleksandrze, 
 
Tyko sygnalizuję, bo widzę, że także poruszył Pan ten arcyważny temat na TT, cyt.: 
 
"31 lat temu,gdy hierarchowie i samozwańczy "reprezentanci narodu" dogadali się z namiestnikami 
okupanta, bandyci z SB zamordowali ks. Sylwestra Zycha. Był kolejną, po ks. ks. Niedzielaku i 
Suchowolcu ofiarą "okrągłego stołu" - jednym z tych kapłanów, którzy mogli stać się sumieniem 
narodu." 
 
Otóż pan redaktor Piotr Litka we wczorajszej publikacji na PR24 (link na końcu komentarza) - 
pisze expressis verbis: 
 
Prokuratorzy IPN po analizie akt zdecydowali, że ze zgonem warszawskiego kapłana (Zycha - dop. 
mój) nie mieli żadnego związku funkcjonariusze bezpieki. Nie ma więc podstaw, by śledztwo w 
sprawie jego śmierci w lipcu 1989 podjąć na nowo – ustaliło Polskie Radio. 
 
MAŁO TEGO! Red. Litka dodaje: 
 
Okazało się, że poza śmiercią księdza Zycha, pod lupą prokuratorów IPN znalazły się także dwa inne 
zgony księży katolickich w 1989 roku: księdza Stefana Niedzielaka i księdza Stanisława Suchowolca. 
 
Według prokuratora Tomasza Jankowskiego: 
 
"zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy nie doprowadził do ujawnienia okoliczności 
świadczących o udziale funkcjonariuszy państwa komunistycznego w spowodowaniu śmierci ks. 
Stanisława Suchowolca, ks. Stefana Niedzielaka oraz ks. Sylwestra Zycha, w związku z czym 
stwierdzono, iż brak jest podstaw do podjęcia na nowo umorzonych postępowań 
przygotowawczych dotyczących śmierci pokrzywdzonych". 
 
DEMOKRACJA!!! SPRAWIEDLIWOŚĆ!!! 
/Żeby nie użyć innych słów, które aż cisną się na usta!/ 
 
Sir, a właściwie po co istnieje "Prokuratura IPN"? Żeby ułaskawiać morderców z resortu? Bo na to coraz 
bardziej wygląda! 
 
Pozdrawiam Pana 
 
https://polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2547409,Nie-bedzie-sledztwa-IPN-w-sprawie-smierci-
ksiedza-Zycha 

Odpowiedz 
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23.  

Aleksander Ścios12 lipca 2020 18:11 
Kora Jabłońska, 
 
Ja zaś przyznam, że wyznanie, iż „pociąga” Panią „sposób podchodzenia do rzeczywistości” 
proponowany na tym blogu, ogromnie mnie zadziwia. 
Gdybym nie pamiętał Pani komentarzy z roku 2018, pewnie byłbym kontent z takiego „aktu 
nawrócenia”. 
Ponieważ pamiętam, nie uważam za stosowne udzielanie odpowiedzi na Pani wątpliwości. 
Szczególnie z tej przyczyny, ze odpowiedź na pytanie - „jak możemy czynnie pomóc, żeby doczekać 
Polski prawdziwie wolnej od fałszu, draństwa i rządów Obcych”, znajduje się tekście oraz w wielu 
innych wpisach zamieszczonych na bezdekretu. 
Pani, jako zwolenniczka „zwyciężania w wyborach” (komentarz z 9.06.2018) zapewne nie podzieli 
moich poglądów odnośnie „środków walki”. 
Ja zaś nie widzę powodu, by po raz kolejny tłumaczyć rzeczy wielokrotnie wyjaśniane na tym blogu. 

Odpowiedz 

24.  

Aleksander Ścios12 lipca 2020 18:14 
Pani Urszulo, 
 
Nazwać to draństwem, byłoby zbyt mało. 
Doskonale znam okoliczności tej zbrodni i pamiętam tamten czas. 
Trzeba ogromnej głupoty lub równie wielkiej złej woli, by w odniesieniu do zabójstwa księdza Zycha 
stwierdzić, iż „ze zgonem warszawskiego kapłana nie mieli żadnego związku funkcjonariusze bezpieki”. 
Ale ta sprawa ma też szerszy kontekst. 
 
Wiele lat temu, w reakcji na ujawnienie esbeckich kapusiów w polskim Kościele (m.in. abp S. 
Wielgusa),szereg hierarchów postulowało „zabetonowanie” akt IPN. 
W późniejszych latach, ten antypolski postulat podnosili ludzie reżimu PO-PSL. 
Myślę, że obecna władza, przy kompletnej obojętności i niewiedzy naszych rodaków, właśnie dokonuje 
takiego zabiegu. 
Nie przypadkiem też, „wątpliwości” prokuratorów IPN budzą mordy na niezłomnych kapłanach. 
Ci bowiem zostali zamordowani w czasie „okrągłego stołu’, przy całkowitym milczeniu ówczesnych 
władz kościelnych i braku reakcji tzw. „opozycjonistów”. 
Zabójstwa księży Suchowolca, Niedzielaka i Zycha, nie tylko otwierały drogę do „porozumienia” z 
hierarchią, ale były celowym aktem eksterminacji tych kapłanów, którzy – z uwagi na swoją niezłomną, 
antykomunistyczną postawę, mogli piętnować pakt zdrajców z oprawcami. 
Ci księża byli groźni, bo mogli stać się sumieniem narodu. 
Ponieważ obecne rządy zmierzają do stworzenia kolejnej mutacji sukcesji komunistycznej, takie 
postaci i takie okoliczności ich śmierci, nadal są niebezpieczne. 
Trzeba więc definitywnie „zabetonować” temat i w podręcznikach dla młodych pokoleń ogłosić, że 
Księża Niezłomni zginęli w „niefortunnych wypadkach” i „w niewyjaśnionych okolicznościach”. 
 
Uważam też, że komunikat IPN ma oczywisty związek z zamknięciem sprawy mordu założycielskiego III 
RP – zabójstwa Księdza Jerzego. 
Mimo wielu apeli i „listów otwartych” , kierowanych do obecnego lokatora Pałacu, mimo obietnicy 
złożonej przez J. Kaczyńskiego, nie pozwolono prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu na podjęcie 
tego śledztwa. 
Dziś nie ma wątpliwości, jak zakończy się pozostawienie tej sprawy w rekach prokuratorów IPN. 
 
Dziękuję Pani i serdecznie pozdrawiam 

Odpowiedz 

25.  

Piotr B.13 lipca 2020 12:17 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 
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Odpowiedz 

26.  

Piotr B.13 lipca 2020 12:34 

Panie Aleksandrze i szanowni Państwo. 
 
Krótkie uwagi odnośnie Pańskich wypowiedzi na TT z wczoraj i dziś. Myślę, że rozważania na temat 
tego, kto zostanie (został) prezydentem nie mają większego sensu. Nie zgadzam się zbytnio z Pańską 
optyką, że wszystko zostało ukartowane. Dlaczego? Bo bez względu na to, czy prezydentem będzie 
Duda, czy byłby Trzaskowski - w obu scenariuszach układ III RP będzie niezachwiany. 
 
Oczywiście, mam swoje wątpliwości odnośnie uczciwości liczenia głosów zwłaszcza w bastionach PO-
wskich, to jednak uważam, że nie liczenie jest tutaj kluczowe. Kluczem jest osoba wybrana na urząd 
prezydenta. Jeśli pojawi się ktokolwiek, kto będzie głosić postulat obalenia III RP, będzie zgaszony w 
zarodku. Pod tym względem tak, wybory są ukartowane, bo nie jest dopuszczony i nie będzie nigdy 
kandydat prawdziwie antysystemowy. 
 
To, czy będzie rządził Trzaskowski, czy Duda, dla układu ma zerowe znaczenie. Pytanie, kiedy obudzą 
się Polacy i czy kolejna kadencja Dudy nie przyniesie w kontekście "długiego marszu" więcej szkody, niż 
pożytku. Czasem myślę sobie, że lepiej wykuwać te postawy antysystemowe pod rządami Dudy (można 
na niego naciskać, jak i na rząd, wytykać zaniechania), a innym razem wydaje mi się, że wybór 
Trzaskowskiego wybudziłby elektorat pisowski ze snu dużo prędzej. 
 
Jak Pan i Państwo sądzicie? 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

27.  

Katarzyna13 lipca 2020 20:21 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 

28.  

Unknown15 lipca 2020 00:49 

To co Pan pisze miałoby sens gdyby obecni Polacy byli tymi z czasów II RP ale tak niestety nie jest. Z 
kim chce Pan robić ten ,, długi marsz '' z młodymi zajętymi Netflixem ? Ze starymi zajętymi działką i 
ogródkiem ? Teraz proszę Pana jest na to za późno. Na takie akcje był czas w 1989 roku i go 
zmarnowano. Przez prawie 80 % czasu całej transformacji rządziła Polską frakcja ludowo-liberalno-
lewicowa i to niestety ukształtowało polski Naród mentalnie. Czasy się zmieniły proszę Pana. Kiedyś 
mieliśmy mądre masy i brak sojuszników. Dziś mamy głupie i płytkie masy i żadnego sojusznika bo USA 
silna Polska i realnie suwerenna jest zbędna. A istnienie albo oddanych obywateli albo sojusznika to 
czynniki niezbędne by w XXI wieku zaprowadzić ,, ład kartuskiej berezy ''. Takie są niestety przykre 
realia. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Unknown15 lipca 2020 01:53 

Pozwolę sobie też dodać Panie Aleksandrze że moim zdaniem popełnia Pan błąd porównując 2 
RP z tak zwaną Trzecią. Ta pierwsza wykuwała się w walce ta druga przepraszam za trywializm 
- przy wódce. Jednakże ta walka to nie była walka Polaków z Polakami lecz Polaków z wrogami 
i zaborcami. I to była mentalna podwalina pod późniejszy zamach stanu. A u nas ? Teraz jest za 
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późno proszę Pana. Konieczność bicia się z wrogiem i zaborcą miała swój czas w 1989. Teraz 
coś takiego zostałoby przez masy zabite śmiechem i wyszydzone. Ja wiem że to smutne ale tak 
jest. To co może w XXI wieku je zainteresować to kwestia wysokości i ilości podatków ale nie 
walka wyzwoleńcza. Moim zdaniem to nie masy są zakładnikami mentalności PiS-u i Prezesa ale 
odwrotnie to Prezes i PiS są zakładnikami mentalności mas. Po prostu na Nowogrodzkiej nie ma 
od dawna wiary że ową mentalność uda się odwrócić kijem jak Wisłę. Stąd próbują reformować 
kraj na tyle na ile szerokie są kraty tej mentalności. Ja jestem młodym człowiekiem Panie 
Aleksandrze , przed 30-ką i proszę wierzyć że gdy ścieram się z moimi rówieśnikami to 
rozumiem dlaczego Kaczyński postępuje tak i tak. Polskie masy są tak tępe że po prostu nie ma 
słów. Słyszę na przykład od takiego typa że on może być nędzarzem byle mieć demokrację. A 
Pan chce takich ludzi porwać hasłem My-Oni ? Ja wiem że to szlachetne ale jak mówię to już 
nie ten czas. Bóg dał nam okienko w 1989 i je straciliśmy. Tego się już nie odzyska bo polskie 
masy nie są do tego mentalnie gotowe. Jeśli bowiem ludzie widzą że koleś zalewa Wisłę 
szlamem i mimo to oddają na niego prawie 10 milionów głosów tylko dlatego że nienawidzą 
Kaczyńskiego to Ja nie mam żadnych złudzeń. Prezes stara się spisić Polskę i pojęcie 
demokracji. W ten właśnie sposób chce stworzyć podwalinę pod budowę nowego porządku. Czy 
to się mu uda ? Nie wiem ale moim zdaniem ma to większe szanse jakiegokolwiek powodzenia 
aniżeli wiara w to że tacy Polacy chłonący YouTube pójdą z szablą walczyć z Onymi bo tak 
wódz rozkazał. Zamiast zwalczać Prezesa należy go wspierać i TVP z Kurskim bo to są ostatnie 
dwa kruszejące filary jeszcze jakiegokolwiek ideowego PiS-u. Nie ma żadnych przypadków że 
Prezes jeszcze broni Kurskiego , Szydło , Ziobrę czy Macierewicza już tylko swoimi osobistymi 
nakazami. Jeśli on padnie nie będzie już nic prócz tryumfu frakcji Unii Wolności czyli duetu 
Duda-Morawiecki który naciska coraz silniej a którego Prezes potrzebuje do utrzymywania 
władzy bo Macierewiczem niestety płytkich polskich mas nie zdobędzie. Takie są te nasze 
realia. 

2.  

Aleksander Ścios20 lipca 2020 06:59 
Unknown, 
 
Nie uważam za konieczne udzielanie rzeczowej odpowiedzi na Pański „komentarz”. 
Zawiera tyle nonsensów i przekłamań, ze ich prostowanie zajęłoby mnóstwo czasu. 
W zestawieniu z „mentorską” formą, czyni to Pana wypowiedź niestrawną i godną pożałowania. 
Ponieważ nie zna Pan moich tekstów i nigdy ich nie czytał, sprostuje tylko dwie kwestie. 
Po pierwsze - od lat podkreślam, że nie interesują mnie „masy pracujące miast i wsi”. Nie do 
nich kieruję przekaz i nie ich spodziewam się na drodze długiego marszu. 
Po wtóre – pisanie do autora, który przed wieloma laty nakreślał „fałszywą wizję, w której 
wysiłek kilku pokoleń Polaków przelewających krew za Niepodległą, zrównuje się z działaniami 
grupki przyjaciół Kiszczaka przelewających wódkę w Magdalence” („WÓDKA CZY KREW. O 
FUNDAMENCIE NIEPODLEGŁOŚCI”- 2013), iż „popełnia błąd porównując 2 RP z tak zwaną 
Trzecią. Ta pierwsza wykuwała się w walce ta druga przepraszam za trywializm - przy wódce” – 
jest niepoważne. 

Odpowiedz 

29.  

cover16 lipca 2020 19:15 

Unknown - kiedy czytam podobny bełkot ręce mi opadają. Ze śmiesznych rzeczy choćby to jak prezes 
swoimi osobistymi nakazami broni Macierewicza. Polecę Mackiewiczem słuchanym dzisiaj w 2 PR: a idź 
ty w p...!! Byle jak najdalej od Bez Dekretu. 
Przepraszam za emocje P.T. Autora i Państwa. 

Odpowiedz 

30.  

Aleksander Ścios20 lipca 2020 07:10 
Piotr B. 
 
Obawiam się, że w kilku sprawach wyważa Pan otwarte drzwi. 

https://www.blogger.com/profile/11963751568959560790
https://www.blogger.com/profile/11963751568959560790
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/07897075477631299953
https://www.blogger.com/profile/07897075477631299953
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/11963751568959560790
https://www.blogger.com/profile/11963751568959560790


 49 

Moja propozycja – bojkotu wyborów, w dużej mierze (choć nie zasadniczej) wynika z założenia, 
które Pan sformułował: „bez względu na to, czy prezydentem będzie Duda, czy byłby Trzaskowski - w 
obu scenariuszach układ III RP będzie niezachwiany.” 
Pisałem o tym obszernie w tekstach „Fałszywa alternatywa” z kwietnia 2018 r. 
Nie jest też prawdą, jakobym uznawał, iż „wszystko zostało ukartowane”. 
Takiej mocy nie ma żaden „układ”, nawet zarządzany przez podstarzałych „bondów” z b.WSI. 
Natomiast dwie formalne przesłanki decydują o fałszerstwie wyborczym: 
1. dobór kandydatów - tak spreparowany, by nie można było wykroczyć poza „systemową alternatywę”, 
2. nadzór nad procesem wyborczym. Nie tylko sądowy, ale sprawowany przez „organ” powołany w 
czasach PRL i zarządzany (to nie przypadek) przez ludzi związanych z „woskówką”. 
Przypomnę zatem, że przewodniczącym PKW jest sędzia Sylwester Marciniak, były oficer rezerwy 
WSW(tzw. kontrwywiadu wojskowego LWP), zaś zastępcą przewodniczącego pozostaje Zbigniew Cieślak 
- w 1979 „zabezpieczony” przez Zarząd II Sztabu Generalnego LWP (tzw. Wywiad wojskowy), pod nr. 
GC 001624/54, w roku 1988 zabezpieczony przez Zarząd WSW pod nr GC 001455/54, powołany do PKW 
przez A.Dudę. 
Gdyby „wyborcy” PiS byli ludźmi rozumnymi, musieliby zadać pytania swoim „wybrańcom” – co 
sprawia, że na czele centralnego „organu wyborczego” muszą stać ludzie związani ze środowiskiem 
„wojskówki”? Czy w „wolnej i demokratycznej” III RP znaleziono tylko takie persony do pilnowania 
procesu wyborczego? 
O tym, kto zapewnia łącza do sieci publicznej i infrastrukturę techniczną Krajowego Biura Wyborczego 
oraz – kto zarządza firmą certyfikującą PKW – nie warto nawet wspominać, bo ta wiedza już nikogo nie 
interesuje. 
Podobnie, jak wypowiedzi J. Kaczyńskiego i A. Dudy z lat 2014-2015, w których padały twierdzenia o 
„sfałszowanych wyborach” z roku 2014 oraz deklaracje powtórzenia tych wyborów i „naprawy systemu 
wyborczego”. Po otrzymaniu pełni władzy w roku 2015, żaden z owych „demokratów” nie zająknął się 
już na ten temat, zaś A. Duda pod niebiosa wychwalał PKW. 
Trzecią, historyczną przesłanką, są "wybory" z roku 1947 oraz farsa wyborcza z lat 1989-1991, podczas 
której wyeliminowano wszystkie środowiska przeciwne magdalenkowej zdradzie. Od tej pory, w 
każdych kolejnych "wyborach" starują tylko ci, którzy system III RP uznają za Polskę "wolną i 
demokratyczną". 
 
Proponuję także przemyśleć następującą kwestię: dlaczego obecny układ nie dostrzega zagrożenia w 
bełkocie ćwierćinteligentów z tzw.”opozycji”, dlaczego nagłaśnia i promuje wszelkie brednie głoszone 
przez tych ludzi, ich łgarstwa, bluzgi i bezsensowne dywagacje? 
Jednocześnie, ten sam układ za żadne skarby nie dopuści, by w przestrzeni medialnej pojawiły się 
poglądy i opinie sprzeczne z dogmatyka III RP, jak choćby te, głoszone na bezdekretu. 
O ile partyjne media PiS gotowe są nagłaśniać każdy wyziew Obcych, o tyle nigdy nie pojawi się tam 
najmniejsza wzmianka o krytyce sukcesji komunistycznej, a poglądy podobne do głoszonych na moim 
blogu (nie wspominając o osobie autora) objęte są ścisłym zapisem cenzury. Tak szczelnej, że podobnej 
blokady (również związanej z publikacją książek) nie spotkałem nigdy wcześniej. 
Ta okoliczność wyraźnie wskazuje – gdzie i w jakim zakresie obecny układ dostrzega zagrożenia swoich 
interesów, kogo uznaje za wroga i jak postrzega kwestię „wolności słowa”. 
Jak napisałem niedawno na twitterze: To znamiennie,że śmiertelnym wrogiem wyznawców religii 
partyjnych,nie jest sympatyk innej partii lecz ten,kto odrzuca wszystkie partyjniackie kliki. 
W tej stadnej nienawiści tkwi mocna logika: nie stwarza zagrożenia niewolnik innego pana. 
Groźny jest człowiek wolny. 
 
Pozdrawiam Pana 

Odpowiedz 
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1012. NIE BYŁO „CUDU NAD WISŁĄ” 
Endecki publicysta Stanisław Stroński, który w przeddzień bitwy z bolszewikami skojarzył ją z 
francuskim „cudem nad Marną”, nawet nie marzył, że określenie to przetrwa dziesięciolecia 
i zrobi oszałamiającą karierę. 
Ten zadeklarowany przeciwnik Józefa Piłsudskiego wolał dopatrywać się ingerencji sił 
nadprzyrodzonych, niż uznać, że o zwycięstwie nad sowiecką zarazą zdecydował geniusz 
Marszałka i odwaga jego żołnierzy. 
Słowa o „cudzie nad Wisłą” zostały natychmiast podchwycone przez publicystów endeckich i 
hierarchów Kościoła. Ci ostatni, nie ukrywając niechęci do Piłsudskiego, nadali zwrotowi 
treści religijne i połączyli dzień bitwy ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Korony Polski. 
Ten prosty zabieg propagandowy miał służyć umniejszeniu roli Naczelnego Wodza i utrwalić 
przekonanie, że nie wysiłek i bohaterstwo żołnierzy, lecz nadzwyczajny przypadek - cud  
rozstrzygnął losy wojny z bolszewikami. 
Większość z tych, którzy sięgają dziś po określenie „cud nad Wisłą”, zapewne nie zna 
politycznych konotacji związanych z tym zwrotem i nie obchodzą ich konflikty sprzed 
kilkudziesięciu lat. 
Zakładam, że jeśli nawet traktują te słowa literalnie, to nie z intencją lukrowania historii 
lub odbierania zasług polskiemu żołnierzowi. 
Wiem też, że próba zwalczania takiej maniery, byłaby bezcelowa, bo określenie to (niestety) 
na stałe weszło do naszego słownika i jest używane nawet przez tych, którzy deklarują się 
piewcami Marszałka. 
Weszło zaś tym łatwiej, że o ile z zadziwiającą prostotą dostrzegamy rękę Bożej Opatrzności 
i skłonni jesteśmy przypisać Jej opiekę nad polską historią, o tyle trudniej przychodzi nam 
zrozumieć, że za narodowe zwycięstwa trzeba wpierw zapłacić – czasem cenę najwyższą. 
Akceptacja dla „cudu” wydaje się o wiele łatwiejsza od świadomości ponoszenia ofiar, 
wyrzeczeń i ciężkiej pracy. „Cud” rozgrzesza zwykłe zaniechania, tłumaczy brak odwagi i 
usprawiedliwia tchórzostwo. 
                 Nie jesteśmy dziś społeczeństwem zdolnym do „długiego marszu”. Tym bardziej - 
do buntu i stawienia czoła wrogowi. 
Po 30 latach istnienia sukcesji komunistycznej, nikt nie zaakceptuje prawdy, że hybrydy 
komunizmu nie upadają pod ciosami demokracji, lecz anektują jej fasadę, by ukryć własne 
draństwa. 
Nikt też nie próbuje zrozumieć, że niepodległość można odzyskać tylko w taki sposób, jak 
została utracona. Nie za cenę partyjnego kuglarstwa i pseudo-demokratycznego bełkotu, lecz 
poprzez twardą, bezwzględną wojnę, w której nie ma miejsca na żaden kompromis.  
 
                  Gdy za kilka dni, rzesze „papierowych żołnierzyków” będą roztkliwiały się nad 
„cudem nad Wisłą”, nie usłyszymy od nich o cenie prawdziwej wolności. Tej, zdobytej walką 
i krwią, nie zaś okupionej setkami „kompromisów” i litrami wypitej wódki. 
Zwycięstwo nad bolszewicką nawałą lepiej zatem kojarzyć z bogoojczyźnianym nastrojem i 
rozpamiętywaniem minionej chwały, niż dostrzec w nim wyzwanie, któremu nie 
potrafilibyśmy sprostać. 
Bo jeśli nie Boża interwencja, lecz mądrość dowódców, odwaga żołnierzy i narodowa danina 
krwi zdecydowały o wyniku Bitwy Warszawskiej – jak zmierzyć taką miarą nasz dzisiejszy 
potencjał i nasze oczekiwania? 
Jak wytłumaczyć, że Niepodległa wymagała wielkiej, narodowej ofiary, podczas gdy III RP 
powstała mocą pustych słów, zbójeckich paktów i zdrady? 
               Dialektyka „cudu nad Wisłą” jest dziś narzędziem pomocnym władcom III RP. Nie 
tylko dlatego,że doskonale wpisuje się w intencję fałszowania historii i umniejszania dzieła 
Józefa Piłsudskiego - odziedziczoną po PRL-u, ale z uwagi na jej przydatność w procesie 
„rozbrajania” Polaków.  
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Tam przecież, gdzie „siły nadprzyrodzone” decydują o losach Ojczyzny, gdzie 
„przypadek” i  „zrządzenie” rozstrzyga o naszych dziejach, nie trzeba poświęceń, woli 
walki, honoru i odwagi. 
Nie trzeba budowania własnej potęgi militarnej i pielęgnowania polskiej tradycji. Nie trzeba 
polegania tylko na własnych siłach, unikania złudnych sojuszy i fałszywych przyjaciół. 
Nie trzeba też wymagać zbyt wiele ani zbyt wiele tłumaczyć. 
Wystarczy „wiara” – tak prosta, że pozbawiona rozumu i tak wszczepiona, że wolna od 
odpowiedzialności. 
Komunistyczna sukcesja, budowana na pakcie esbeków i agentury, w którym cenę „nowej 
państwowości” wyznaczały toasty z szefem bezpieki, nie może umacniać w Polakach wiedzy, 
że za Niepodległą płaci się  krwią. 
Niebezpieczna byłaby to wiedza, jeśli tak dobitnie podważałaby wysiłek samozwańczych 
„reprezentantów narodu”, zbratanych z okupantem. 
Dialektyka „cudu nad Wisła” tym bardziej jest potrzebna, że to państwo – gloryfikując 
wybory „mniejszego zła”, forsując najnikczemniejsze kompromisy i zabójcze wspólnoty z 
Obcymi, nie może umacniać prawdy, iż system, zbudowany na przemocy i terrorze, system 
bezbożnej nienawiści, można obalić tylko siłą i tylko za cenę najwyższej ofiary. 
Tej prawdy nie przyjmują nawet ci, którzy w patriotycznym uniesieniu powtarzają - „Co nam 
obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy”. 
 
          Proszę, bym został dobrze zrozumiany. Boża ingerencja w losy Polski, opieka Matki 
Boskiej, to nie alegoria ani wymysł. Nic, co dzieje się w naszym życiu, ale też w życiu 
narodu, nie jest pozbawione Bożej logiki – czasem tak niewytłumaczalnej, że nazywanej 
cudem. 
Ale 15 sierpnia 1920 roku nie wydarzył się „cud nad Wisłą”. I nie musiał się wydarzyć. 
Pan Bóg nie działa w nicości, nie pomaga tym, którzy pomocy nie mogą  przyjąć i nie czyni 
cudów wbrew prawom  naturalnym. 
Victoria Warszawska była dziełem ludzkim, zwycięstwem silnej, zdyscyplinowanej armii, 
którą w czasie dwóch lat niepodległego bytu państwowego stworzył Marszałek Piłsudski. 
Była możliwa, dzięki odwadze polskich żołnierzy, wskutek mądrości dowódców i woli całego 
społeczeństwa. 
Była możliwa, bo w tak krótkim czasie sformowano armię, zbudowano propaństwowe kadry, 
stworzono elity. 
Była możliwa, gdyż nasi ojcowie dokonali dzieła, na które współcześni politycy nigdy się nie 
zdobędą, a moi rodacy nigdy go nie pragnęli. 
W tym dniu, Pan Bóg nie musiał dokonywać cudów. 
W porządku naturalnym – Polacy musieli wygrać tą bitwę, Byli lepiej przygotowani, mieli 
mądrzejszych dowódców, okazali więcej odwagi i „szaleńczej” determinacji. 
Ale posiadali też dar i oręż, jakiego przeciwnik nigdy nie posiadł i nigdy nie posiądzie. 
Eugeniusz Małaczewski – żołnierz wojny 1920 roku, kawaler Orderu Virtuti Militari, zmarły w 
wieku 25 lat prozaik i poeta, napisał o tej potężnej broni: 
„Zali tę zionącą na wszystek świat przepaść zdziczenia i nienawiści, której na imię 
bolszewizm, my „obrońcy cywilizacji  i chrześcijaństwa”, zdołamy zasypać, jak faszyną, 
jedynie gruzem polskich ciał, pozbawionych ducha wyższego niż zły duch w przepaści  się 
miotający? 
Czymś  zasadniczo  innym  stać  się  musimy.  Bo  kto  by  chciał  nienawiść,  zło  złem 
zwalczać a nienawiścią, niech pamięta, że wielką nienawiść zwalczy tylko od niej  większa, 
zaś zło wielkie może być pożarte jeno przez zło od wielkiego większe  […] 
Przeciw ich duszy, okropnej jak ów koń na wzgórzu odarty ze  skóry, musimy wystawić 
zwyciężające wszystko Boże człowieczeństwo duszy”. 
Nie próbuję powiedzieć – czym jest owo „Boże człowieczeństwo duszy”. Bo nie o opis chodzi 
i nie słowami definiujemy ten dar. 
Kilkadziesiąt lat po poruczniku Małaczewskim, żoliborski Kapłan wołał za świętym Pawłem: 
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„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. 
Małaczewski zmarł na gruźlice, której nabawił się w żołnierskich okopach Grodzieńszczyzny, 
Archangielska i Małopolski. 
Żoliborski Kapłan został zamordowany przez bolszewickich bandytów. 
Obaj wygrali - „Bożym człowieczeństwem duszy”, którego żaden przeciwnik nie był w stanie 
pokonać. 
         Jeśli szukamy przyczyn zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej i chcemy dostrzec jej 
prawdziwy wymiar, nie można pominąć tego szczególnego daru – dziedzictwa płynącego z 
tysiącletniej historii chrześcijaństwa, z tej „gramatyki prawa moralnego”, o której nauczał 
Jan Paweł II. 
Z niej wynikała wola polskiego społeczeństwa, siła żołnierza i wiara w zwycięstwo. Na niej 
budowano podwaliny Niepodległej, formowano młode pokolenia, uczono dzieci. 
Wartość tego daru ujawnia się w dniu zderzenia z „przepaścią zdziczenia i nienawiści”, w 
zetknięciu z barbarzyństwem tak wielkim, że pozbawionym wszelkich cech człowieczeństwa. 
 
           Nie sądzę, by piewcy dialektyki „cudu nad Wisłą” chcieli budować przyszłość mojego 
kraju na „Bożym człowieczeństwie duszy”. Jeśli nawet mają gęby pełne bogoojczyźnianych 
frazesów, jeśli mieszają się z purpuratami i chętnie manifestują swoją „pobożność” - 
zdradza ich państwo, które stworzyli. 
Państwo wyrosłe na fundamencie bolszewickiej nienawiści, od trzech dekad zniewolone 
hegemonią Obcych, skażone nierozliczonymi zbrodniami i nędzą nieprzebranych kłamstw.  
Jest coś upiornego w świętowaniu rocznicy Bitwy Warszawskiej przez ludzi III RP. 
Nie tylko spadkobierców partii komunistycznej, przemianowanych dziś na SLD,PSL i inne 
hybrydy, ale przez wszystkich, którzy twór zbudowany na okupacji sowieckiej, uznają za 
Niepodległą. 
W tym państwie – wzorem PRL-u, Polacy i Obcy mają tworzyć fałszywą wspólnotę, a 
zapominając, czym jest komunizm i kim są jego sukcesorzy - odrzucić dumę z polskości. 
To państwo uśmierciło nasze marzenia o Niepodległej, zabiło wolę walki i znieprawiło dusze. 
Oddane na pastwę miernot, zdrajców i dewiantów, nie ma nic wspólnego z dziełem 
Niepodległej. 
        Dlatego piewcy tego państwa traktują dialektykę „cudu”, niczym broń przeciwko 
narodowi. Ma nas obezwładnić i uśpić, uczynić bezbronnymi wobec realnych wyzwań. 
Emocjonalny pseudo – patriotyzm, zastępuje poczucie obowiązku, „wyborcza kartka” znosi 
nakaz walki, a „wiara” w Bożą Opatrzność, jest prostackim sposobem na zapomnienie o  
wymogu trudów i wyrzeczeń. 
Upiorność tego świętowania, wynika ze świadomości, że wraz z fałszem państwowości 
skażonej okupacją komunistyczną, III RP odziedziczyła strukturę społeczną, opartą na 
wspólnocie Polaków z Obcymi. 
Funkcjonariusze sowieckiego reżimu – esbecy, partyjniacy, sędziowie, stali się „elitą” tego 
państwa, zaludnili jego instytucje i zawłaszczyli życie publiczne. Zainfekowali je, nie tylko 
swoją obecnością, ale wprowadzeniem następców – dzieci i wnuków agentury przywiezionej 
na sowieckich czołgach, potomstwem tych, którzy przybyli z hordami Tuchaczewskiego, 
spadkobiercami prześladowców i sługusów reżimu oraz niezliczonym mrowiem sukcesorów, 
złączonych wspólnotą interesu, więzami zawodowymi i towarzyskimi. 
Jakże ci ludzie – wyrośli z „przepaści zdziczenia i nienawiści, której na imię bolszewizm”, 
mogą wspominać zwycięstwo „Bożego człowieczeństwa duszy”? 
Jak ich następcy – zgraje dewiantów, gorszycieli i lewackich prymitywów, owładnięte 
nienawiścią do wszystkiego co polskie, mają tworzyć wspólnotę z potomkami żołnierzy 1920 
roku? 
 
         Społeczeństwo, które nie wie - w jakim państwie żyje, kim są jego elity, wrogowie i 
Obcy, musi pozostać bezbronne i  zniewolone. 
Społeczeństwo, w którym zabija się ducha walki, w którym zło pozostaje nienazwane, dobro 
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zaś nie znajduje obrońców, wyzbywa się „Bożego człowieczeństwa duszy” i zatraca 
narodowe więzy. 
Takie społeczeństwo chce dziś budować rząd „patriotycznej prawicy”. 
Rząd, który nie tylko nie rozliczył żadnej z komunistycznych zbrodni, zatarł granice dobra i 
zła i na dekady ukrył prawdę o zamachu smoleńskim, ale tych, którzy te zbrodnie popełnili, 
ich następców, sukcesorów i akolitów, każe nazywać Polakami i „opozycją” i zapraszać do 
polskiego stołu.  
        Gdy będziemy wspominali dzień, o którym Eugeniusz Małaczewski pisał, że był „walką 
na życie i śmierć o pokój dla wszystkich ludów na ziemi”, trzeba zmierzyć się z trudnymi 
pytaniami. 
Jaką Polskę mogą zbudować nam ludzie, dla których każda walka, każda „kanciasta 
granica”, przymioty męstwa i honoru – są tak niedostępne, że nazywane „cudem”? 
Co w nas zostało z daru „Bożego człowieczeństwa duszy”, jeśli bez cienia sprzeciwu 
przyjmujemy tryumf bolszewickiej nienawiści? 
Jaka Polska wyrośnie z tego, co gotowi jesteśmy jej poświęcić? 
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1.  

rodakvision15 sierpnia 2020 04:13 

Panie ALeksandrze, 
Za te myśli przekazywane Polakom od lat takimi słowy Pan musi być przez nich zamilczany i zakazany, 
bo każde z nich jak już się przebije czyni spustoszenie w poukładanym świecie ich DemoKreacji, 
zakłamania i "patriotycznego" zadęcia wybrańców zbratanych z Obcymi wbrew Polsce. 
 
Z wyrazami podziwu i wdzięczności 

Odpowiedz 

2.  

meewroo5 sierpnia 2020 13:45 

Ostatnia fala Przemyka po tafli mętnych wód 
W lustro szlachetne się ścina brudna topie i smród 
Mknie po powierzchni bez skazy pełen nadziei głos... 
Jak zawsze ktoś musiał coś zepsuć 
To prawdę znów wrzucił Ścios. 
Pozdrowienia :) 

Odpowiedz 

3.  

Aleksander Ścios6 sierpnia 2020 20:14 
Drogi Panie Mirosławie, 
 
Dziękuję Panu za te słowa. Wyobrażam sobie, że kilku cenzorów i polityków decydujących o 
wykluczeniu moich tekstów z przestrzeni publicznej (wiem,że taka dyspozycja została wydana na 
„najwyższym szczeblu”) zagląda jednak na bezdekretu. 
Z pewnością nie podzielają tutejszych opinii, a nawet mogą być „zgorszeni” niektórymi tezami. Nie to 
jednak jest najważniejsze. 
W państwach normalnych, wśród ludzi żyjących na pewnym poziomie cywilizacyjnym i intelektualnym, 
różnica poglądów jest kwestią oczywistą. Dlatego prasa i inne media, pełne są tekstów i wypowiedzi 

https://draft.blogger.com/profile/11963751568959560790
https://bezdekretu.blogspot.com/2020/08/nie-byo-cudu-nad-wisa.html
https://draft.blogger.com/email-post.g?blogID=3606531186368570374&postID=5630748230632814863
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=3606531186368570374&postID=5630748230632814863&target=email
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=3606531186368570374&postID=5630748230632814863&target=email
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=3606531186368570374&postID=5630748230632814863&target=twitter
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=3606531186368570374&postID=5630748230632814863&target=twitter
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=3606531186368570374&postID=5630748230632814863&target=pinterest
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=3606531186368570374&postID=5630748230632814863&target=pinterest
https://bezdekretu.blogspot.com/search/label/d%C5%82ugi%20marsz
https://bezdekretu.blogspot.com/search/label/III%20RP
https://bezdekretu.blogspot.com/search/label/komunizm
https://bezdekretu.blogspot.com/search/label/nudis%20verbis
https://bezdekretu.blogspot.com/search/label/wojna%201920
https://draft.blogger.com/profile/18314888691759248576
https://draft.blogger.com/profile/18314888691759248576
javascript:;
https://draft.blogger.com/profile/01335427868576435638
https://draft.blogger.com/profile/01335427868576435638
javascript:;
https://draft.blogger.com/profile/11963751568959560790
https://draft.blogger.com/profile/11963751568959560790


 54 

polemicznych, w których adwersarze mają możliwość prezentacji swoich stanowisk. 
Tak też wyglądało życie publiczne w II Rzeczpospolitej, gdzie poglądy piłsudczyków, enedków czy 
socjalistów, mogły być szeroko prezentowane i komentowane. 
Tymczasem państwo, zwane III RP, w którym wszyscy politycy mają gęby pełne pochwał dla demokracji 
i wszelakich „wolności”, wzorem swego protoplasty – okupacji sowieckiej, stosuje utajnioną cenzurę i 
wykluczenie. 
Dlaczego „utajnioną”? Bo dowiaduje się o niej zwykle autor, gdy próbuje wydać książkę – nawet w 
wydawnictwie, które jego książki już wydawało, lub w chwili, gdy chce zamieścić tekst w którymś z 
„wolnych mediów”. Dowiaduje zaś, nie w formie zdecydowanej odmowy i powiadomienia o „zapisie”, 
lecz poprzez grę tysiąca „obiektywnych” trudności lub głuche milczenie. 
Chyba niewielu naszych rodaków zdaje sobie sprawę z istnienia takiej cenzury. 
Prócz oczywistej naganności takich praktyk, świadczą one o jeszcze jednej właściwości tego państwa. 
Tutejsze „elity” są kompletnie niezdolne do prowadzenia rzeczowej polemiki, nie potrafią uzasadnić 
swoich twierdzeń i nie znają pojęcia sporu intelektualnego. 
Jeśli ktoś pamięta moją polemikę sprzed lat, z panią Barbarą Fedyszak-Radziejowską (obecnie doradcą 
lokatora Pałacu) na łamach Gazety Polskiej i końcową konkluzję tej pani – iż byłoby dobrze, gdyby Ścios 
ujawnił swoje nazwisko, zrozumie na czym polega problem. 
Ci ludzie – od polityków PiS poczynając, na żurnalistach kończąc, nigdy nie musieli i nie muszą zmierzyć 
się z poglądami sprzecznymi z dogmatyką III RP. Nikt ich nie pyta, nikt od nich nie żąda, by stawili 
czoła logicznym i historycznym argumentom. Ich rola – „elit”z politycznego nadania, sprowadza się do 
klepania tych samych frazesów, popierania „jedynie słusznej polityki” J.Kaczyńskiego i dywagowania w 
gronie podobnych pseudo-intelektualistów. 
Wygodne to, nędzne i... zabójcze. 
 
Serdecznie pozdrawiam 

Odpowiedz 

4.  

Aleksander Ścios6 sierpnia 2020 20:19 
Szanowny Panie Meewroo, 
 
Trafiałem już do tekstów blogowych, do książek, donosów, a nawet do pracy doktorskiej, ale w wierszu 
jeszcze mnie nikt nie umieścił :-) 
Serdecznie Panu dziękuję. 
I pozwolę sobie przypomnieć, że obchodzimy dziś rocznicę wymarszu I Kadrowej. 
Do tej garstki „szaleńców”, z których walki wyrosła armia Niepodległej, Józef Piłsudski powiedział 
wtedy: 
„Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami 
polskimi.(...) Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały" 
Dla kogoś, kto nie zna ówczesnych realiów, dziwne to mogą być słowa. 
Jest taka scena w bardzo kiepskim filmie „Legiony”, w której dochodzi do bójki między młodymi 
żołnierzami -ochotnikami. 
To scena autentyczna, bo wiem z całą pewnością, że przed wymarszem Kadrowej dochodziło w 
Oleandrach do wielu konfliktów a nawet bójek. 
Istniały podziały na „lepszych” i „gorszych”, a ci młodzi ludzie nie byli ani zgodni ani zdyscyplinowani. 
Co zatem uczyniło z nich doskonałych żołnierzy? 
Oczywiście – wspólna walka, wspólne znoszenie trudów i niebezpieczeństw. I chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać, że ten czynnik, jest zwykle najmocniejszym spoiwem wielu autentycznych przyjaźni i 
potrafi połączyć z sobą ludzi odmiennych poglądów. Jest również spoiwem prawdziwej wspólnoty. 
Wiedział to Piłsudski – choćby z własnego doświadczenia, dlatego na takich ludziach i na ich wspólnej 
walce oparł zamysł stworzenia kadr polskiej armii, kadr Niepodległej. Te więzi przetrwały wiele lat i w 
ogromnym stopniu zdecydowały o zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej. 
 
W III RP takie więzy nie istnieją. To nie przypadek, że każda władza, chce nas „wychowywać do 
pokoju”, a współczesny Kościół uczynił nawet z „pokoju” jedno z wezwań podczas mszy świętej. 
Pokój – sam w sobie ,jest wartością niezwykle cenną i dobrą. Tam jednak, gdzie ceną tego pokoju staje 
się wolność i prawda, jest wartością zgubną i niebezpieczną. 
Jeśli nie wychowuje się kolejnych pokoleń do walki, jeśli każda walka, każdy konflikt i spór, są 
traktowane jako zło, nie będzie nikogo, kto ów mityczny „pokój” obroni. 
Gorzej jednak, że brak tego czynnika – wspólnej walki, decyduje też o osłabieniu więzów społecznych, 
a w efekcie – prowadzi do utraty tożsamości narodowej. 
Wspominam o tym, bo – na kanwie Pańskiego wiersza chcę podkreślić, że jeśli ktoś chce dziś szukać 
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prawdy, musi być gotowy do walki. Musi godzić się na każdy konflikt i spór. 
Bo prawda nie jest domeną pokoju. Trzeba o nią twardo walczyć. 
 
Bardzo Panu dziękuję i serdecznie pozdrawiam 

Odpowiedz 

5.  

Katarzyna6 sierpnia 2020 21:06 

Dzień dobry ! 
Z całego serca dziękuję za ten tekst, ponieważ o poświęcenie i przekonanie, że warto przelać krew w 
walce z barbarzyńcami szło ! 
Ogromnie żałuję, że nie mogę dołączyć Dyplomu odznaki ofiarnych O.K.O.P.1920 dla mojego Dziadka, 
który spełnił swój obowiązek obywatelski jako ochotnik przy oddz.pomocniczych, podpisano : 
Przewodniczący O.K.O.P.Gen.Insp.Armji Ochotn.J.Haller. Dziadek miał wtedy 15 lat..., a jednak ... 
Z pozdrowieniami, 
Pańska fanka, Katarzyna 
 
 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios8 sierpnia 2020 17:50 
Pani Katarzyno, 
 
Bardzo Pani dziękuję za to świadectwo i serdecznie pozdrawiam. 

Odpowiedz 

6.  

Kolejarz7 sierpnia 2020 11:07 

Szanowny Panie Aleksandrze, mając na uwadze pochwalę dla Józefa Piłsudskiego w tekście „Nie było 
„cudu nad Wisłą”, stawiam pytanie, co z materiałami zebranymi w książkach Tomasza Ciołkowskiego : 
Józef Piłsudski. Sfałszowana biografia. I Józef Piłsudski. Bez retuszu. Kolejne kwestia. Czy agenturalna 
działalność TW Bolka ujawniona i udokumentowana – jednoznacznie przez Pana negatywnie oceniona - 
pozwala na wskazywanie dużo wcześniejszych zachowań agenturalnych – znanych powszechnie ludzi - 
choćby i w działalności J. Piłsudskiego. Moja wiedza na podstawie tych wskazanych wydawnictw 
pozwala na jawne wątpliwości i podejrzenia co do manipulacji i przekłamań w działalności Józefa 
Piłsudskiego. Proszę Pana o komentarz w tej sprawie. Pozdrawiam. Z szacunkiem. 

Odpowiedz 

7.  

Aleksander Ścios8 sierpnia 2020 17:53 
Kolejarz, 
 
Nie znam historyka o nazwisku Tomasz Ciołkowski i nie znam żądnej książki tego pana. W ogóle nie 
wiem, kto to jest i skąd się pojawił. 
Nie udało mi się również ustalić jakiegokolwiek dorobku naukowego autora, a nawet znaleźć informacji 
– gdzie i jakie studia kończył, gdzie prowadził prace naukową, jakie prace napisał. 
To oczywiście nie przesądza o wartości książki, ale jest kwestią istotną, jeśli pyta Pan o moją opinię na 
temat książki historycznej. 
Mogę jedynie spekulować, że pan Ciołkowski jest historykiem – amatorem, który doznał „oświecenia” w 
kwestii najważniejszej postaci II Rzeczpospolitej. 
Jeśli to nieprawdziwa spekulacja, to tylko z powodu braku wiedzy na temat tej osoby. 
Rozumiem jednak, że tego rodzaju publikacja jest dla Pana źródłem wiarygodnym i na takiej podstawie 
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buduje Pan wizerunek Marszałka. Dlatego dokonałem pobieżnej kwerendy internetowej i 
posłuchałem kilku wypowiedzi T. Ciołkowskiego. 
To nieprzyjemne doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że w książce próżno doszukiwać się 
wartości naukowej. Ten pan, ze swadą laika, wypowiada twarde i skończone sądy, forsując m.in. 
skompromitowane tezy ( np. o „agenturze” Piłsudskiego lub jego ucieczce w r.1920), które już przed 50 
laty powtarzali tzw.”historycy” PRL. 
Na marginesie bredni o współpracy agenturalnej – niech ktoś pokaże jeden, historyczny dokument, 
który potwierdzałby taką współpracę. 
A już stawianie tej kwestii w konfiguracji Wałęsa-Bolek – Piłsudski, jest horrendalnym draństwem. 
Napiszę wprost – takich głupot, jakie opowiada ten pan, odmawiając Piłsudskiemu jakichkolwiek zasług 
dla Niepodległej, nie słyszałem nawet z ust komunistycznych fałszerzy. 
Z jednej z jego wypowiedzi dowiedziałem się natomiast, że inspiracją dla książki Ciołkowskiego była 
praca niemieckiej doktorantki Heidi Hein-Kirchner “Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa 
polskiego 1926-1939” z 2008 roku. 
Ponieważ zawsze podziwiałem wiarygodność historyków niemieckich w kwestiach polskich, nie jestem 
zaskoczony takim „źródłem wiedzy”. Po przejrzeniu kilku publikacji tej pani, przyznaję, że prace 
naukowe tej stypendystki Fundacji Adenauera, nie odbiegają od poziomu innych opracowań historyków 
niemieckich na temat Polski. 
Nie mogąc zatem udzielić Panu merytorycznej odpowiedzi – bo książki Ciołkowskiego nie znam i poznać 
nie zamierzam, pozwolę sobie na jedną, dalece tendencyjną uwagę. 
W moim rozumieniu realiów III RP, ogromne znaczenie ma miejsce, w których tego rodzaju książka jest 
promowana. Uważam, że jeśli ten pan pojawia się wyłącznie na portalach endokomuny i sierot po 
Zjednoczeniu Patriotycznym „Grunwald”, jeśli bryluje wśród zwolenników partyjek przyjaciół Moskwy i 
tropicieli spisków żydo-masońskich, wyklucza to poważne traktowanie takiej publikacji. 
Choć rzadko zaglądam w takie miejsca, mogę powiedzieć, że nigdy nie znalazłem tam rzetelnego 
tekstu historycznego. To norma. 
Słyszałem natomiast, jak T. Ciołkowski się żalił, iż w III RP nikt nie chce podjąć dyskusji historycznej na 
temat Piłsudskiego, by potwierdzić lub zaprzeczyć tezom jego książki. 
To akurat prawdziwa uwaga, bo w tym państwie nie istnieje żaden obszar sporu historycznego, a rzeczy 
niewygodne dla oficjalnej historiozofii, są wykluczane. Z drugiej strony, choć nie znam książki 
Ciołkowskiego, mogę się domyślać, że powodem ignorowania tej pracy, może być jej poziom 
merytoryczny. 
 
cd 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios8 sierpnia 2020 17:53 
Na koniec, jeszcze jedna uwaga. 
Jako autor anonimowy, jestem w tej fatalnej sytuacji, iż nie mogę powoływać się na osobiste 
doświadczenia. Nie robię tak również dlatego, by nie narzucać czytelnikom opinii i świadectw, 
których prawdziwości nie mogą potwierdzić bądź wykluczyć. 
W sprawie Józefa Piłsudskiego, pozwolę sobie na odstępstwo. 
Miałem to szczęście, ten zaszczyt i honor, że na drodze mojego życia znajdowały się postaci II 
Rzeczpospolitej. Postaci niebagatelne, bo blisko współpracujące z Józefem Piłsudskim, jego 
towarzysze walki i świadkowie działalności w okresie Niepodległej. 
Nie ukrywam, że takie osoby ukształtowały mój stosunek do wolnej Rzeczpospolitej, ale też – 
przekazały mi bezcenną wiedzę o osobie Marszałka. Dodam, że wiedzę opartą nie tylko na 
własnych doświadczeniach, ale na dokumentach i relacjach świadków ówczesnych wydarzeń. 
Nigdy nie znalazłem podstaw, by tych ludzi – doskonale wykształconych, o szerokich, głęboko 
polskich horyzontach, posądzać o „kult” Piłsudskiego lub zarzucać im „lukrowanie” jego 
życiorysu. 
Dodam, że były to również osoby, które po roku 1926 krytycznie oceniały działania Marszałka. 
Jedno natomiast jest pewne – gdyby ktokolwiek z tych ludzi usłyszał dzisiejsze łgarstwa na 
temat Piłsudskiego, z zarzutem „przeszłości agenturalnej” włącznie, pewnie zdzieliłby w pysk 
takiego rozmówcę i już nigdy nie podał mu ręki. 
Proszę mi wybaczyć ten akcent, ale są sprawy, z których nawet chamom kpić nie wolno. 
 
Pozdrawiam Pana 

2.  
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Kolejarz16 sierpnia 2020 11:56 

Szanowny Panie Aleksandrze, dziękuję za odpowiedź, wielce interesującą. Wymaga jednak ta 
odpowiedź paru sprostowań : po pierwsze nie napisałem,. że Tomasz Ciołkowski jest 
historykiem, nie napisałem że książki tego autora są dla mnie wiarygodne. Zupełnie nie 
rozumiem irytacji Pana na postawione pytania. Pozbawia Pan wiarygodności książki p. 
Ciołkowskiego, nie wskazując Pana zdaniem wiarygodnych. Przeczytałem również „Józef 
Piłsudski” Andrzeja Garlickiego z 1989 r. Przeczytałem też Bolesława Czachora „Diaboliczny 
kult Piłsudskiego”. Chętnie przeczytam zaproponowane przez Pana ksiązki w tej sprawie, 
weryfikując - może uzupełniając - swoja wiedzę i poznając wiarygodność przez Pana uznawaną. 
Jakiż to argument, który miał mnie „nakierować” na wiarygodność Pana poglądu o Piłsudskim, 
że „ spotkał Pan osoby blisko współpracujące z Piłsudskim…” Chętnie przeczytam te 
wspomnienia, proszę podać autora i tytuł. Wydaje się, że poszedł Pan trochę za daleko w 
krytyce postawionego pytania. Nie wskazał Pan żadnego źródła traktującego o wątkach nadal 
niezbadanej biografii J. Piłsudskiego. W jaki sposób mam pozyskać wiedzę z zakresu Pańskiej 
znajomości w tych kwestiach.? Jestem zaskoczony Pana negatywną reakcją niewspółmierną do 
moich pytań. To tylko pytania. Będę z uwagą czekał na wskazanie przez Pana źródeł do 
zweryfikowania – zgłębienia - zagmatwanej biografii Józefa Piłsudskiego. 
Z poważaniem. Kolejarz 

Odpowiedz 

8.  

meewroo11 sierpnia 2020 16:41 

Panie Aleksandrze. 
Chyba w byłą sobotę oglądałem na TV Republika film o smoleńskiej katastrofie. 
Prawda w oparciu o badania renomowanych ośrodków i specjalistów z Polski, USA , Wielkiej Brytanii. 
Wykazany w oparciu o szczegółowe badania i testy faktyczny ciąg wydarzeń oraz ordynarne kłamstwa i 
matactwa MAK i komisji Millera. Jak gorzka jest świadomość tego, że głównie dzięki działaniom rządów 
dobrej zmiany ta prawda dziś już nikogo nie obchodzi. Można ją spokojnie odpalić " w kontrolowanym 
środowisku" świadomie wygenerowanej apatii i braku jakiegokolwiek zainteresowania. 
Wściekły jestem. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Urszula Domyślna12 sierpnia 2020 16:04 

Panie Meewroo, 
 
26 kwietnia 2020r. niszowa TV Radom opublikowała jednoznaczny wywiad z profesorem 
Wiesławem Biniendą. Padają w nim wielokrotnie słowa: "zamach, morderstwo". 
 
Ponieważ w tzw. mejnstrimie nie było niemal żadnego odzewu, nawet własnego wpisu (ze 
streszczeniem) na Bez Dekretu nie mogę się doszukać (może AŚ zaradzi?), więc zaczęto temat 
"odpalać" szerzej. Ale jestem pewna, że Raportu opublikowanego oficjalnie, czy choćby 
przedstawionego w głównym wydaniu Wiadomości TVP nie doczekamy! 
 
Pozdrawiam 
 
KONIECZNIE! 
 
https://www.tvradom.com/wiadomosci/542,gosc-telewizji-radom-profesor-wieslaw-binienda-
ujawnia-szczegoly-nowego-sledztwa 

Odpowiedz 

9.  

Urszula Domyślna12 sierpnia 2020 15:20 
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Jedzie jedzie na kasztance, Siwy strzelca strój. 
Hej, hej, Komendancie, 
Miły wodzu mój! 
 
Drogi Panie Aleksandrze, 
 
Jak się kogoś ma od dziecka w sercu, i jest wychowanym w kulcie Józefa Piłsudskiego przez rodzinę 
(głównie dziadka legionistę) i lektury, to "się wie" od zawsze, że gdyby nie geniusz polityczny Marszałka 
(trafne przewidzenie sekwencji i następstw Wielkiej Wojny i ich zbrojne wykorzystanie do odzyskania i 
utrzymania niepodległości), to żadnego "cudu" by nie było. A "endeccy" generałowie poszli by zapewne 
w bój za biełowo caria. I tyle mielibyśmy "wolnej Polski"! 
 
Dwudziestoletnią II RP sycimy się już ponad sto lat i wydaje się, że na długo musi to nam jeszcze 
wystarczyć! 
 
Pozdrawiam serdecznie, wakacyjnie :) 

Odpowiedz 

10.  

Lappalainen12 sierpnia 2020 18:02 

Pani Urszulo, 
 
dziekuje za link do TV Radom i wywiadu prof. Biniendy. Studnia wiedzy o "wydarzeniu" nad 
Smoleńskiem. 
 
Pozdrawiam 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Urszula Domyślna18 sierpnia 2020 15:21 

Panie Mirosławie, 
 
Ależ bardzo proszę! :) Cieszę się, że się Panu podobał ten wywiad. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

11.  

meewroo14 sierpnia 2020 13:58 

Panie Aleksandrze, Goście bloga 
Poniżej link do strony TV Republika, na której jest darmowe okno Vimeo z opisanym przeze mnie 
filmem. Pani Urszulo, w stosunku do filmu z prof. Biniendą ten dokument jest dużo szerszy i bardziej 
kompletny. Podsumowuje szczegółowo dokonania podkomisji sejmowej. 
Pozdrawiam. 
 
https://telewizjarepublika.pl/wyniki-prac-podkomisji-ds-ponownego-zbadania-wypadku-lotniczego-
pod-smolenskiem-wideo,99403.html 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

nemo15 sierpnia 2020 17:34 
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Już gdzieś na początku maja obejrzałem film z prof. Biniendą,czekałem,czekałem 
nic,nic i nic i dalej nic.I nie stanie się nic aż do końca?.Pozdrawiam. 

2.  

Urszula Domyślna18 sierpnia 2020 15:28 

Panie Meewroo, 
 
Film rzeczywiście dobry, ale wywiad z prof. Biniendą ma tę przewagę, ze jest bardzo zwięzły i 
bezkompromisowy. Tzw. zwykły człowiek więcej się z niego dowie, niż z przeładowanego 
szczegółami technicznymi filmu. Przyznaję, że podchodziłam 3 razy, zanim dotrwałam do 
końca. A jestem przecież od początku i na bieżąco w sprawę zaangażowana. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

12.  

Aleksander Ścios15 sierpnia 2020 19:33 
Urszula Domyślna, Meewroo, Nemo, 
 
Szanowni Państwo, 
 
Przed kilkoma miesiącami pozwoliłem sobie na uwagę, że działania tej władzy sugerują, iż raport 
końcowy podkomisji smoleńskiej nigdy nie zostanie opublikowany. 
Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Dudy i Kaczyńskiego (w takiej konfiguracji trzeba oceniać sprawy III 
RP), wydaje się to potwierdzać. 
Dyspozycja o przemilczeniu faktów ujawnionych podczas obrad komisji obrony narodowej, jest ważnym 
wskaźnikiem intencji tej władzy. 
Podobnie, jak zachowania niektórych członków komisji i jej przewodniczącego, którzy od kilku tygodni 
podają do wiadomości publicznej rzeczy ustalone przez podkomisję. Mogę się domyślać, że w ten – 
dalece ograniczony sposób, chcą ujawnić jak najwięcej informacji. 
Jestem również przeświadczony, że „zabetonowanie” sprawy smoleńskiej, poza kwestią ustaleń PiS z 
akuszerami „dobrej zmiany” z roku 2015, ma swoje tło międzynarodowe. Myślę o dyspozycji/sugestii/ 
ze strony prezydenta USA. 
D.Trump przez cała kadencję nie uczynił nic, co mogłoby zagrozić interesom Putina i przez ostatnie 
lata nigdy nie powrócił do sprawy smoleńskiej (choć obiecywał pomoc przed wyborami). 
A ponieważ ta władza uważa, że uzyska niepodważalne gwarancje bezpieczeństwa ze strony 
putinowskiej marionetki, uczyni też wszystko, co życzy sobie Trump – a raczej jego otoczenie. 
W tym kontekście, przegrana Trumpa w październikowym wyścigu prezydenckim(uważam to za 
pewnik), może mieć wpływ, nie tylko na relacje polsko-amerykańskie, ale też na sprawę Smoleńska. 
Zmiana w Białym Domu postawi PiS w dość trudnej sytuacji i zmusi rzeczywistych decydentów do 
rewizji niektórych posunięć. Nie spodziewam się, oczywiście, że Smoleńsk stanie się nagle priorytetem, 
lub III RP zacznie prowadzić politykę antyrosyjską, ale nie wykluczam działań obliczonych na efekty 
propagandowe. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

13.  

Urszula Domyślna16 sierpnia 2020 18:17 

Panie Aleksandrze, 
 
Przeczytałam kilka odpowiedzi na Pańskie wpisy na Twitterze i nie mogę wyjść z podziwu, jak silna w 
niektórych środowiskach jest niechęć, wręcz nienawiść, do Józefa Piłsudskiego. Człowieka, któremu 
zawdzięczamy przywrócenie niepodległej Polski, niezapomniane dwudziestolecie, kiedy rządziliśmy się 
sami i ani Sowiety, ani ex-Ententa nie mogły nam niczego dyktować. 
 
Przecież to wygląda tak, jakby wpisywali się Panu Ruscy albo Niemcy! 
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Czy zechciałby Pan tę ślepą nienawiść (istniejącą, co ważne, już wtedy, w 1920 r.) jakoś 
wytłumaczyć? Bo samą agenturą chyba nie da się tego "cudu" wyjaśnić, prawda? 
 
Pozdrawiam serdecznie i podziwiam Pańską wytrwałość i spokojną argumentację, kiedy człowieka aż 
ręka świerzbi, żeby takich... ekhm, nie będę "zaogniać". :) 

Odpowiedz 

14.  

Urszula Domyślna16 sierpnia 2020 18:33 

 
Widzę, że znów musi Pan zatwierdzać komentarze? Najwyraźniej "wścieklizna" po długim okresie 
spokoju w końcu nie wytrzymuje. 
 
Aż taki trefny temat? Aż tak trzeba kurczowo chwytać się wszelkich sposobów, żeby zagadać FAKT, że 
100 lat temu popędziliśmy bolszewię w... stepy? 

Odpowiedz 

15.  

Piotr B.16 sierpnia 2020 19:37 

Panie Aleksandrze, 
 
Wiem, że nie popiera Pan narzekania, uważa je za niemęskie, ale im dalej w las, tym bardziej 
załamuję ręce. Pokłady mojej cierpliwości są coraz uboższe. Dlaczego? Bo widzę otaczającą 
rzeczywistość, kolejne przekraczanie granic, kosmiczną nieudolność rządzących i brak merytorycznej 
dyskusji na jakikolwiek istotny temat w przestrzeni publicznej. 
 
Gdzie mam szukać pozytywów? Jak zmienić swoje nastawienie, by przezwyciężyć poczucie bezradności? 
Do pewnego czasu byłem skłonny rozmawiać, przekonywać ludzi o - wydawało mi się - podobnych 
poglądach. Ale oni są jak sekta, tłumaczą PiS na wszelkie sposoby - mówią że się "nie da", że trzeba 
czasu, że Unia. 
 
Jestem skłonny do propagowania treści, które Pan proponuje, ale nie znajduję JEDNEJ osoby, która by 
mnie zrozumiała, przemyślała, co do niej mówię. 
 
Rozumiem, że żyję w czasach, gdzie nikt nie przystawia mi broni do głowy, że mogę korzystać z pełni 
wygód, i mieli ludzie w historii dużo gorzej - ale jak wyrzucić z siebie tą bezsilność? Bo zaczynam się 
czuć obco w Polsce, widząc te masy ogłupionego społeczeństwa (nie żebym sam miał się za mądrego). 
 
Pozdrawiam 

Odpowiedz 

16.  

Aleksander Ścios16 sierpnia 2020 19:56 
Kolejarz, 
 
Po przeczytaniu Pańskiej odpowiedzi, miałem szczerą ochotę usunąć z bloga całą treść naszej 
„dyskusji”. 
Głównie dlatego, że doceniam tylko rozmowy z ludźmi, którzy rozumieją wypowiedź własną i 
wypowiedź swojego rozmówcy. 
Do głowy mi nie przyszło, że z moich słów wyczyta Pan tyle złych rzeczy, a nawet oskarży mnie, iż nie 
wskazałem żadnego źródła „o wątkach nadal niezbadanej biografii J. Piłsudskiego”. 
Proszę mi zatem wskazać – gdzie w swoim komentarzu- pytaniu z 7 sierpnia br. zawarł Pan prośbę-
żądanie wskazania takich źródeł? 
Pytał Pan natomiast o książki niejakiego Ciołkowskiego i na ten temat udzieliłem odpowiedzi. 
Najlepszej, jaką potrafiłem, podkreślając wielokrotnie, że książek tego pana nie czytałem i czytać nie 
zamierzam. 
Po co więc zarzuca mi Pan, iż „pozbawiam wiarygodności książki p. Ciołkowskiego, nie wskazując 
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wiarygodnych”? A skoro sam Pan zadeklarował - „Moja wiedza na 
podstawie tych wskazanych wydawnictw pozwala na jawne wątpliwości i podejrzenia co do manipulacji 
i przekłamań w działalności Józefa Piłsudskiego”, czemu teraz Pan twierdzi -”nie napisałem że książki 
tego autora są dla mnie wiarygodne”? 
Rozumiem, że może być Pan zawiedziony treścią mojej wcześniejszej odpowiedzi i nie podobają się 
Panu opinie na temat środowisk, które rozpowszechniają łgarstwa na temat Piłsudskiego, ale tego 
problemu emocjonalnego nie potrafię rozwiązać. 
Podobnie, jak nie mam wpływu na treść Pana lektur. 
Z ubolewaniem przyjmuję wyznanie, iż przeczytał Pan książkę „Józef Piłsudski” Andrzeja Garlickiego z 
1989 r. 
Ten komunistyczny pseudo-historyk, członek PZPR o kryptonimie SB „Pedagog” (współpraca od 1953), 
jest z pewnością wielce wiarygodnym źródłem wiedzy o Piłsudskim, a lektura jego prac pomoże Panu 
zrozumieć postać wielkiego Marszałka. 
 
cd 

Odpowiedz 

17.  

Aleksander Ścios16 sierpnia 2020 19:58 
Jeśli pozostawiłem naszą „dyskusję” i nadal cierpliwie Panu odpowiadam, to tylko dlatego, że chcę ją 
wykorzystać do prezentacji kilku wiarygodnych tytułów i autorów – a zatem, chcę spełnić Pana, jakże 
uprzejmie wyrażoną prośbę o wskazanie „źródeł”. 
Muszę tu zastrzec, że nie są to „źródła”, z jakimi dotychczas miał Pan do czynienia, a ponieważ żyjemy 
w III RP, dostęp do nich będzie wielce utrudniony. 
 
Na początek proponuję, by udał się Pan na stronę internetową Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
i zagłębił w przepastnych archiwach tego miejsca. 
https://pilsudski.org/pl 
Wyjaśniam, że polecam je dlatego, iż dysponuje ono największym na świecie zbiorem dokumentów 
dotyczących Marszałka i posiada wyśmienitą kolekcję online. 
Znajdzie Pan tam dokumenty historyczne, które obalą brednie rozpowszechniane dziś przez 
endokomunę – o „ucieczce do kochanki” Piłsudskiego w 1920, o jego „agenturze”, „dyktaturze” itp. 
wymysłach. 
Z książek, jakimi dziś dysponuję, a które, między innymi, budowały moją wiedzę o postaci Piłsudskiego, 
wymienię: 
1. Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. t.1 i 2 Wacława Jędrzejewicza.Wydawca,Londyn Polska 
Fundacja Kulturalna, 1977, 
2. Kalendarium działalności Józefa Piłsudskiego-uzupełnienie "Kroniki życia Józefa Piłsudskiego 1867-
1935" Janusz Cisek, Nowy Jork , Pilsudski Institute of America, 1992r. 
2. Józef Weisbach. „Józef Piłsudski w relacjach i ocenach”, Chicago 1970 
3. Przewrót majowy w Polsce-na podstawie dokumentów urzędowych ,oprac. W. Bojan Błazewicz. 
Nowy Jork, Złączone Komitety Piłsudskiego w Ameryce, 1926r. 
4. Bohdan B. Budynkiewicz. „Polish-Soviet Relations 1932-1939” Nowy Jork,Columbia University Press, 
1963r. 
5. „Myśl państwowa piłsudczyków w okresie 1918-1935”, Janusza Jędrzejewicza, Londyn, Szkoła Nauk 
Politycznych i Społecznych, 1955r. 
6. „Polska w Europie w polityce Józefa Piłsudskiego” - Juljusz Łukasiewicz. Biblioteka Żołnierza i 
Obywatela. Londyn, 1944r. 
7. „Idea i czyn Józefa Piłsudskiego” z komentarzem Wacława Sieroszewskiego, Warszawa, Bibljoteka 
Dzieł Naukowych, 1934r. 
8. „Józef Piłsudski-zarys psychologiczny” Jana Starzewskiego, Warszawa,Księgarnia F. Hoesicka, 1930 r. 
Ze wspomnień: 
8. „Droga Życia Józefa Piłsudskiego” Wanda Piłsudska, wyd. Caldra House in England Fundusz im. 
Aleksandry Piłsudskiej, 1977r. 
9. „Wspomnienia” Aleksandry Piłsudskiej, Warszawa,Instytut Pracy i Wydawnictw Novum, 1989r. 
Z rzeczy wydanych niedawno – tylko jedna. 
10. „Filozofia czynu-światopogląd Józefa Piłsudskiego” Bohdana Urbankowskiego, Biblioteka 
Miesięcznika "Wiara i Odpowiedzialność",Warszawa "Pelikan", 1988 r. 
 
Mam nadzieję, że to skromne zestawienie, okaże się dla Pana pomocne. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 
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1.  

rodakvision117 sierpnia 2020 02:58 

Panie Aleksandrze, 
No i jak to powiadają "młodzi, wykształceni": pozamiatane. Wysłał ich Pan "na Marsa" tym 
księgozbiorem. Tylko dwie pozycje: 
- 9. „Wspomnienia” Aleksandry Piłsudskiej, Warszawa,Instytut Pracy i Wydawnictw Novum, 
1989r. 
- 10. „Filozofia czynu-światopogląd Józefa Piłsudskiego” Bohdana Urbankowskiego, Biblioteka 
Miesięcznika "Wiara i Odpowiedzialność",Warszawa "Pelikan", 1988 r. 
wydane na terytorium polskim, u samego początku IIIRP. Jeszcze dało się przepchnąć zanim 
zaczęli walczyć z odradzającym się "duchem polskim" w ramach praw i swobód gwarantowanych 
przez demokrację. 
Warto jeszcze zauważyć, że tylko jeden krajowy autor znalazł uznanie w Pana ocenie. JEDEN! A 
historyków, specjalistów od "polityki historycznej Polski" w kiszczakowie mamy na pęczki. 
I jeszcze jedna konstatacja: niedoceniona, zamilczana i niszczona Emigracja Patriotyczna. Nie 
żadna Polonia od "kotleta i Żywca", tylko Elita polska, Polską żyjąca na "obcej ziemi" i za to 
groźna dla "polskich" polityków krajowych. Teraz im, wybrańcom już lżej, bo czas zrobił swoje i 
Tamci odeszli, a polonijni na pasku służb, odznaczeń, poklepywań i grantów. Jedynie ci 
zaangażowani w wyjaśnianie zamachu smoleńskiego są kontynuatorami tamtych postaw. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

18.  

Aleksander Ścios16 sierpnia 2020 19:59 
Pani Urszulo, Panie Piotrze B. 
 
Proszę wybaczyć, że nie odpowiem w tej chwili. 
Uczynię to niezwłocznie. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

19.  

Halka17 sierpnia 2020 12:34 

Witam. 
A ja chcę tylko zapytać. Czy tylko ja ani razu nie usłyszałam, by w polskojęzycznych mediach, wszystko 
jedno z ktorego ryja - wobec rocznicy 100lchecia - 1920 jaką maglowali dla połaskotania w podbrzusze 
elektoratu PiS - no nie słyszałam, by padło nazwisko PIŁSUDSKI? No kurw... nie usłyszałam... 
nasłuchiwałam i za kazdym razie brak wzmianki. No zdjecia owszem były Piłsudskiego, coś na filmikach, 
bo nie wpadli na to, by "nakazać" nakryć mu twarz maseczką lub zasłonic oczy... 
A Państwo jak? Słyszeli? padło to nazwisko? 

OdpowiedzUsuń 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios17 sierpnia 2020 17:26 
Pani Halko, 
 
Nie pomogę w rozstrzygnięciu tego pytania. Nie posiadam telewizora, w radiu słucham jedynie 
muzyki, a polskojęzyczne szczekaczki omijam szerokim łukiem. 
Wiem jedak, że lokator Pałacu dwukrotnie wymienił nazwisko Witosa, przypisując mu zasługę 
mobilizacji armii ochotników i powołania rządu „zgody narodowej”. 
Obie zasługi są Witosowi nienależne, bo ochotnicy poszli do armii na wezwanie Piłsudskiego z 3 
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lipca 1920 r. (Odezwa: Obywatele Rzeczpospolitej! Ojczyzna w potrzebie!), a ówczesny 
Rząd Obrony Narodowej został utworzony 24 lipca przez Naczelnika Państwa. 
Nie był to też żaden rząd „zgody narodowej”, bo – co znamienne, wspólnie atakowali go endecy 
i komuniści, a wśród członków rządu kłębiły się oskarżenia i animozje. 
Napisałem na Twitterze, że nie dziwi mnie,iż w kontekście wojny 1920r. A. Duda dwukrotnie 
przywołał postać Witosa. Jako jedyny polityk z tego okresu, Witos uznał okupację sowiecką 
za"wolną i niepodległą"Polskę i zachęcał chłopów do"pracy wytrwałej" ( z ostatniej odezwy 
Witosa , z września 1945r.) 
Zrozumiałe więc, że w III RP musi być"bohaterem",stawianym obok, lub zamiast Piłsudskiego. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

Odpowiedz 

20.  

Aleksander Ścios17 sierpnia 2020 17:10 
Pani Urszulo, 
 
Ja także zastanawiam się – skąd bierze się tak silna nienawiść do Piłsudskiego i czym tłumaczyć obecny 
proces zakłamywania naszej historii? 
A w toku tego zastanawiania i czytania twitterowych bredni, doszedłem do wniosku, że nie ma 
najmniejszego sensu „nawracanie” ludzi wypisujących androny pod moimi tweetami. 
Próbowałem to robić, wskazując historyczne dokumenty. Skoro okazało się to bezcelowe i nawet fakty 
nie podważyły „wiary” owych nieszczęśników, pozostało mi jedno – zablokowanie tych osób i 
oszczędzenie im przykrości obcowania z moimi tekstami. 
Mówiąc zaś serio – sprawa jest poważna. 
O ile nie mam wątpliwości, że część idiotycznych komentarzy pochodzi od moskiewskich trolli (tych 
łatwo rozpoznać po bogoojczyźnianej ornamentyce i kilku innych przymiotach), to widok, zdawałoby się 
niegłupich ludzi, powielających łgarstwa na temat Piłsudskiego jest przykrym doświadczeniem. 
Ponieważ większość z tych „odkrywców historii” należy do zwolenników tzw.”neoendeków-
narodowców” (cudzysłów konieczny, bo z myślą Dmowskiego to towarzystwo nie ma nic wspólnego) 
domyślam się, że ich „wiedza” pochodzi z książek promowanych na takich portalach. 
W tym – z książek Ciołkowskiego, o których na moim blogu wspomina p. Kolejarz. 
Tenże zaś autor – co dostrzegłem w kilku jego wypowiedziach, wręcz dyszy nienawiścią do Marszałka i 
odmawia mu zasług, co do których nawet ówczesna endecja nie miała zastrzeżeń. 
To zaś sprawia, że nie sposób traktować tych ludzi poważnie ani oczekiwać od nich racjonalnej 
refleksji. 
Bo jeśli zamieszczam na twitterze link do tekstu historycznego, doskonale udokumentowanego, z 
którego dowiadujemy się, co Piłsudski robił w dniach 13-17 sierpnia 1920 r., jeśli zamieszczam rozkaz 
Piłsudskiego dotyczący Bitwy Warszawskiej oraz list gen. Rozwadowskiego z 15.08.1920 skierowany do 
Piłsudskiego, a następnie czytam, że Naczelnik „uciekł do kochanki”, „zdradził i stchórzył”, mogę 
jedynie żałować ludzi, którym Pan Bóg tak dalece odmówił rozumu. 
https://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/epizody-z-zycia-jozefa-pilsudskiego/item/2029-
jozef-pilsudski-podczas-bitwy-warszawskiej-1920-r 
 
http://archiwa.pilsudski.org/dokument.php?nonav=1&nrar=701&nrzesp=3&sygn=3&handle=701.180/158
98&seria=0 
 
http://archiwa.pilsudski.org/dokument.php?nonav=1&nrar=701&nrzesp=2&sygn=10&handle=701.180/11
971 
 
Proszę natomiast zauważyć mechanizm tego kłamstwa. 
Obiektem ataku jest postać Piłsudskiego, którego przeciwstawia się „bohaterstwu” gen. 
Rozwadowskiego. Historycznie – to nonsens, bo Rozwadowski był podwładnym Piłsudskiego i (wówczas) 
oficerem bardzo lojalnym. 
Dostrzegał to również sam Marszałek, gdy 1 kwietnia 1921r. wystosował do generała oficjalne 
podziękowanie „za pracę na stanowisku szefa sztabu generalnego podczas wojny z bolszewikami”. Wraz 
z podziękowaniem nastąpiło mianowanie Rozwadowskiego na inspektora armii, członka Ścisłej Rady 
Wojennej i awansowanie na stopień generała broni. 
Nikt też nie neguje samego zwycięstwa w wojnie polsko-rosyjskiej i nie podważa czynu polskich 
żołnierzy. 
O co więc chodzi? 
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 cd. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios17 sierpnia 2020 17:12 
Może o to, że od 12 maja 1926 r., tj. od czasu przewrotu majowego, gdy gen. Rozwadowski 
stanął na czele sił rządowych, stał się ulubionym bohaterem wszystkich, którzy nienawidzili 
Piłsudskiego. 
Stał się wręcz symbolem sprzeciwu wobec tradycji piłsudczykowskiej. 
Tak dalece, że po jego śmierci endecy wymyślali kosmiczne brednie 
( o celowym zatruciu generała włosem końskim lub pomalowaniu ścian jego pokoju 
arszenikiem), byle oczernić Piłsudskiego. 
Jest dla mnie oczywiste, że celem obecnych zabiegów jest właśnie postać Naczelnego Wodza. 
Trzeba go zmieszać z błotem i przypisać mu zachowania, jakie nigdy nie miały miejsca. 
W kontekście wojny z bolszewikami, ale też całych dziejów II Rzeczpospolitej to wystarczy, by 
zafałszować historię. 
A skoro żyjemy w państwie, w którym byle szumowiny mogą bezcześcić symbole religijne i 
narodowe, skoro różnym wyrobnikom SB wolno opluwać ludzi najuczciwszych i przypisywać im 
„agenturę”, nietrudno dostrzec proweniencję obecnej operacji. 
Ten sam zamysł oczerniania Piłsudskiego widzimy podczas „interpretacji„ dokumentu, w 
którym Naczelny Wódz, tuż przed Bitwą Warszawską zrzeka się funkcji państwowych. 
http://archiwa.pilsudski.org/dokument.php?nonav=1&nrar=709&nrzesp=1&sygn=10&handle=70
9.238/215 
 
cd. 

2.  

Aleksander Ścios17 sierpnia 2020 17:14 
Choć żaden z domorosłych „egzegetów” nie ma bladego pojęcia, jak wyglądały ówczesne realia 
polityczne, nie wie o naciskach Ententy, o tchórzostwie rodzimych „demokratów” i głupocie 
ludowców, o rozlicznych strajkach podsycanych wówczas przez endecję, choć nie potrafią ze 
zrozumieniem przeczytać argumentacji Marszałka ani dostrzec moralnych racji człowieka 
honoru, ten dokument (zgodnie zresztą z interpretacją narzuconą przez późniejszego renegata 
-Witosa) jest postrzegany, jako dowód słabości i ucieczki Piłsudskiego. 
Ci ludzie wypisują takie brednie o człowieku, który składa dymisję tuż przed udaniem się na 
front, który ryzykuje życie idąc wraz z piechotą do ataku podczas kontrofensywy znad Wieprza 
(„Pomimo naszych próśb, by się nie narażał, Piłsudski szedł pieszo w pierwszych szeregach 
piechoty” – ze wspomnień Józefa Godlewskiego), który – mając świadomość, że może to życie 
stracić, porządkuje sprawy osobiste i państwowe, w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za losy 
kraju. 
Zapewne tak samo owi ludzie interpretowaliby dymisję Piłsudskiego w lecie 1916 r, uchylenie 
się od kandydowania w wyborach prezydenckich w grudniu 1922, czy odrzucenie wyboru na 
prezydenta w roku 1926. Dla takich mędrków, niezrozumiała byłaby dymisja gen. Hallera z 
członkowska w Radzie Obrony Państwa (18.08.1920), a nawet sienkiewiczowski obraz - rzucenie 
buław oficerskich pod nogi Radziwiłła. 
Kto nie wie – czym jest honor, nie zrozumie takich postaci. A dostrzegając w nich cechy, 
których samemu nie posiada, uczuciem nienawiści zrekompensuje to ograniczenie. 
Dlatego na pytanie – skąd bierze się tak silna nienawiść do Piłsudskiego, znajduję jedną, 
sensowną odpowiedź – z głupoty i zawiści. 
Bo pomijając celowość działań rodzimej agentury, głównie ulokowanej w środowiskach 
endokomuny, pomijając świadomą robotę rozmaitych pseudo-historyków i zadaniowanych 
publicystów, mamy do czynienia z przerażającym bełkotem analfabetów historycznych, ludzi 
pozbawionych elementarnej wiedzy o dziejach własnego narodu. 
To pokłosie czasów okupacji sowieckiej, ale - w jeszcze większym stopniu, okresu III RP, w 
którym na niebotyczną skale zafałszowano najważniejsze karty naszych dziejów. 
Co ważne - dziś jest to głupota zamierzona i całkowicie nieusprawiedliwiona. 
Bo skoro, jeden i drugi nienawistnik trafia na portale jakichś fałszerzy, skoro sięga po książki 
grafomanów i zachłystuje „wiedzą” ignorantów, równie dobrze może znaleźć dokumenty 
źródłowe i dotrzeć do rzetelnych prac naukowych. Jeśli ktoś tego robi, a przypisuje sobie prawo 
oczerniania najważniejszej postaci Polski międzywojennej i publicznego wypisywania 
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dyrdymałów, jest głupcem do kwadratu. 
Dlatego los takich mędrków jest mi obojętny. 
Należałoby się raczej skupić na edukacji ludzi młodych, którym to państwo odbiera prawo (a 
jest to jedno z najważniejszych praw ludzi wolnych) do poznania własnej historii. Bo jeśli ci 
młodzi trafią na portale „narodowców”, lub uczynią guru z jakiegoś niedouczonego pseudo-
historyka, stracą takie prawo na zawsze. 
Upadek edukacji historycznej- zresztą, całkowicie zamierzony, jest dziś jednym z największych 
zagrożeń. 
Komuniści fałszowali historię z nienawiści do Polski i Polaków. 
Ludzie III RP robią to samo, by móc sprawować „rząd dusz” nad społeczeństwem zniewolonym 
mitami i niewiedzą. 
Co więc nam innego pozostaje, jak robić swoje? 
 
Pozdrawiam Panią serdecznie 

Odpowiedz 

21.  

Aleksander Ścios17 sierpnia 2020 17:16 
Piotr B. 
 
Gdy 12 sierpnia 1914 r. I Kompania Kadrowa wkroczyła do Królestwa Polskiego, Roman Starzyński (brat 
Stefana Starzyńskiego, a późniejszy dyrektor naczelny Polskiego Radia), pisał o reakcji mieszkańców 
miasteczka Skała, leżącego 20 km od Krakowa: 
„Na rynku tłum ciekawych obserwuje przemarsz „obcego” wojska. „Nasi” – odeszli. Tych „obcych” nikt 
nie wita, nikt nie pozdrawia. Ciekawy tłum – patrzy i milczy. Nikt nie wyniesie szklanki wody, nikt nie 
poda kromki chleba. To już nie Krakowskie, nie polska Galicja, to Rosja, zaludniona szczepem 
mówiącym po polsku, ale czującym po rosyjsku!”. (R. Starzyński „Cztery lata w służbie Komendanta”, 
Instytut Józefa Piłsudskiego, Warszawa, 1937). 
Z relacji innych świadków – żołnierzy I Kadrowej wiem, że spotykała ich nie tylko obojętność. Było też 
plucie, wyzwiska, drwiny, były próby prowokacji, napady i kradzieże mienia wojskowego. 
Spotykała tych ludzi ogromna niechęć i wrogość. Nie tylko ze strony mieszczan czy chłopów. 
Ułan Michał Tadeusz Brzęk-Osiński, wspominał: 
„Jak witano nas za granicami Królestwa? Tam położenie nasze kształtowało się zupełnie inaczej. 
Mówiąc ogólnie, nie stawiano na nasze powitanie bram triumfalnych. 
Najbardziej może lękano się naszych wizyt i osobistego zaangażowania we dworach. Przeważała 
bowiem w tych sferach orientacja Narodowej Demokracji, echo słynnej odezwy Wielkiego Księcia 
Mikołaja Mikołajewicza do Polaków.” 
 
Tak Polska, po stu kilkudziesięciu latach, witała żołnierzy z orłem na czapkach, idących walczyć o 
Niepodległą. 
 
cd. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios17 sierpnia 2020 17:19 
Przypominam o tych faktach, nie po to, by powiedzieć, że „kiedyś bywało gorzej” lub tym 
obrazem „pocieszać” Pana. 
Warto jednak mieć świadomość, że poczucie samotności, odrzucenia i bezradności, musi 
(podkreślam) towarzyszyć każdemu, kto waży się na rzeczy przekraczające miarę „zwykłych 
zjadaczy chleba”, miarę powszednią. 
Proszę pomyśleć – i nie jest bynajmniej zadanie z historii alternatywnej, jak wyglądałyby nasze 
dzieje, gdyby ta grupka polskich żołnierzy uległa wszechobecnej niechęci i odstąpiła od walki? 
Z punktu widzenia ludzkich reakcji, mieli do tego prawo. Mieli prawo czuć się zawiedzeni, 
oszukani i odrzuceni. Mogli uznać, że nie warto narażać swojego życia dla „masy”, która sławi 
księcia Mikołaja i marzy o pełnym żołądku. 
A mieli to prawo tym większe, że w roku 1914 nikt z nich nie wiedział – jak i kiedy powstanie 
Niepodległa. Wokół byli zaborcy i nienawistne twarze „rodaków”. 
 
Proszę nie sądzić, że to przykład „na wyrost”, nieadekwatny do czasów współczesnych i 
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nieprzystający do Pańskich przeżyć. Tak dzieje się w historii zawsze i powtarza 
nieodmiennie - gdy jednostki, ludzie silni i nieulegający woli „mas”, podejmują zadania, które 
odmieniają bieg wydarzeń, tworzą fakty i budują nową rzeczywistość. 
Nie ma potrzeby oglądania się na „ogłupione społeczeństwo” ani poszukiwania akceptacji wśród 
innych. 
Nie dlatego, by gardzić ich opinią, ale z tego powodu, że każde takie poszukiwanie kończy się 
pułapką kompromisów. 
 
Chcę Panu powiedzieć, że ja również odczuwam dzisiejsze zakłamanie i łajdactwo. Tracę 
cierpliwość, mam wrażenie bezradności i czuję się bezsilny wobec „ataku bylejakości i nędzy”. 
Uważam to za stan naturalny, właściwy dla ludzkiej kondycji. 
Niewłaściwe i niegodziwe, byłoby natomiast uleganie takim pokusom, stawianie ich na 
pierwszym miejscu, przed tym, co możemy i chcemy osiągnąć. 
Wiem też – i tu również Pana rozumiem, że w takich chwilach pojawia się poczucie obcości, 
obawa izolacji. To bardzo niebezpieczne odczucie, bo tylko krok dzieli je od niechęci wobec 
innych, od patrzenia na innych z pogardą i odrazą. Jeśli takie uczucia zaczynają dominować, 
kolejnym stadium jest nienawiść. Nie tylko do tych, których postrzegamy, jako Obcych i 
wrogich, ale do każdego, kto nie chce przyjąć naszych racji lub okazuje wobec nich obojętność. 
Wtedy, już przegraliśmy, bo nienawidząc, nie można osiągnąć żadnego dobra. 
 
Pyta Pan – gdzie szukać pozytywów? 
Nie odważyłbym się udzielać Panu „dobrych rad”, zatem mogę odpowiedzieć tylko za siebie. 
Ja dostrzegam je w polskiej historii, w doświadczeniach naszych przodków i w świadectwach 
ludzi, którzy poświęcili dla Ojczyzny wiele więcej, niźli dobre samopoczucie. 
Pozytywem są zmiany w naszej świadomości, możliwość dotarcia do innych ludzi, obowiązek 
przedstawienia swoich racji i ich obrony. Stąd bierze się pewność, że wiele zależy od nas. Od 
naszej reakcji na zakłamanie i łajdactwo, od zgody na nie lub braku przyzwolenia. 
To rzeczy, które powinny wzmacniać. 
Pozytywem jest wpływ na wychowanie dzieci, kształtowanie ich charakteru, przekazywanie 
wiedzy o świecie. 
Pozytywem jest to, że rozmawiamy z innymi – nie próbując ich nawet przekonywać, ale 
przekazując swoją wiedzę i poglądy na rzeczywistość. 
Wreszcie - pozytywem jest to, że można żyć w zgodzie z sumieniem i poczuciem honoru. 
 
Pozdrawiam Pana serdecznie i życzę wytrwałości. Warto. 

Odpowiedz 

22.  

Rafał Stańczyk18 sierpnia 2020 13:39 

Panie Aleksandrze, 
W jednym z komentarzy napisał Pan: „Bo skoro, jeden i drugi nienawistnik trafia na portale jakichś 
fałszerzy, skoro sięga po książki grafomanów i zachłystuje „wiedzą” ignorantów, równie dobrze może 
znaleźć dokumenty źródłowe i dotrzeć do rzetelnych prac naukowych.” 
Sprawa nie wygląda tak „prosto”. Podaję za przykład moją osobę, ale myślę, że w jakimś stopniu 
można to przenieść na całe pokolenie, jak ja urodzone w okolicy stanu wojennego. W szkole 
podstawowej na lekcjach historii w zasadzie było jedynie wspomnienie postaci Marszałka – w końcu 
czas goni, a ważniejsze, by przejść z materiałem do II wojny światowej. W szkole średniej – technikum 
mechaniczne – zakres historii (zdaje się jedna godzina tygodniowo przez trzy lata) nie sprzyjał 
pogłębieniu wiedzy i więcej się uwagi poświęcało na „bezpieczne” starożytność czy średniowiecze (z 
naciskiem na dezawuowanie pod każdym względem wieków „ciemnych”), a okres przemian i dynamika 
pauperyzacji mas nie pozwalały na właściwą refleksję – czego dowodem choćby wygranie wyborów 
przez komunistów kilka lat po ich „obaleniu”. Na studiach technicznych historii już nie było w ogóle. 
Nie każdy też miał możliwość zdobycia wiedzy historycznej we własnym domu – z najróżniejszych 
powodów. Dziś, gdy sięgam do książek, zawsze jest ryzyko trafienia na „fałszerza” lub „grafomana”, a 
do materiałów źródłowych nie zawsze można dotrzeć. 
Kilka lat temu oglądałem nagranie spotkania nt. książki Piotra Zychowicz o żołnierzach wyklętych. Na 
tymże spotkaniu p. Leszek Żebrowski punkt po punkcie wymieniał fałszerstwa autora. Problem w tym, 
że fałszerstwa dotyczyły „cytowań” z dokumentów zastrzeżonych (dostępnych tylko dla historyków) 
albo dokumentów tak rzadkich, że nawet dla historyków trudno- lub w ogóle nie osiągalnych. I owe 
„cytaty” były wg p. Żebrowskiego albo zmanipulowane (skrócone, wyrwane z innego kontekstu, itp.) 
albo całkowicie fałszywe (sic!). Autor nawet nie próbował się bronić. Dziś, gdy spojrzymy na informacje 
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o nim choćby w Wikipedii, jest przedstawiany jako kontrowersyjny, ale bardziej za umiejscawianie 
Hitlera wśród lewicy niż jako fałszerz, a uwiarygadniany jako redaktor Rzeczpospolitej, Do Rzeczy czy 
TV Republika, który jako jeden z pierwszych przybył na miejsce katastrofy TU154. 
Tacy ludzie ciągle są obecni w mediach. Obecne są także dyskusje - jak ta o generale Rozwadowskim. 
Strona broniąca Marszałka niestety najczęściej (jeżeli w ogóle) kwituje to stwierdzeniem, że to już 
dawno wyjaśnione i nie ma o czym mówić. Jak więc dziwić się tym „nienawistnikom”, którzy swą 
wiedzę opierają o dostępne publikacje oparte na materiałach źródłowych zastrzeżonych przez IPN? Jak 
zweryfikować „rzetelność” prac naukowych nie mając dostępu do źródeł? Dlaczego nie wierzyć 
„historykom” piszącym bestselery, skoro nikt nie podważa ich wiarygodności? 
PS. W odpowiedzi do Kolejarza podał Pan przykładowe źródła, za co bardzo dziękuję. 
Pozdrawiam 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Urszula Domyślna18 sierpnia 2020 15:16 

Panie Rafale, 
 
Przepraszam, że nie czekam na odpowiedź Pana Ściosa, ale kiedy czytam o OBŁĄKANYM'44, nie 
wytrzymuję! Na Zychowicza reaguję hiper-alergicznie. I nie przestaje zadziwiać mnie fakt, że 
taką osobę niezwykle gorąco wspiera i popiera gdzie może, dyrektor Wojskowego Biura 
Historycznego, Sławomir Cenckiewicz. 
 
Pozdrawiam serdecznie 

2.  

Rafał Stańczyk18 sierpnia 2020 20:02 

Pani Urszulo, 
W tym właśnie rzecz, że ignoranci mojego pokroju, choć by chcieli poznać prawdę, co krok 
natykają się na miny w postaci "historyków" wspieranych przez "profesorów", publikowanych i 
szeroko komentowanych. Stajemy bezradni przed publikacjami, których źródeł sprawdzić 
niepodobna. Niestety, gdy konfrontuję moją nikłą wiedzę historyczną z urodzonymi już po '89 
to wśród tej młodzieży jest jeszcze gorzej. Taka jest rzeczywistość i w tym świetle nie dziwią 
mnie rekordy frekwencji wyborczej. Tym też większa wartość pracy pana Aleksandra. 
Pozdrawiam 

Odpowiedz 

23.  

Halka18 sierpnia 2020 15:32 

Jeszcze to nie daje mi spokoju. 
 
Co do wymarszu „Pierwszej Kadrowej”. 
iTV Kielce podaje: „53. w historii i 38. po wojnie Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej dotarł do Kielc. 
Członkowie Związku Piłsudczyków, organizacji strzeleckich, harcerze, żołnierze Wojska Polskiego i 
osoby cywilne co roku upamiętniają w ten sposób szlak bojowy z sierpnia 1914 roku, który odbył się pod 
dowództwem Józefa Piłsudskiego”. 
 
No i tak co roku „orają po zaoranym”. 
 
Zastanawiam się, czy może powinnam się skontaktować z tymi członkami… i tak im delikatnie 
zasugerować? 
Jeden tam nawet w publicznej wypowiedzi, się wzruszył ogromnie, że: „jak już coś robić to na 
maksa!”. No to może, by na maksa poszła ta „pierwsza Kadrowa grupa rekonstrukcyjna” średnio to co 
roku 300 ludzi!, jeszcze nie na bolszewików, ale ledwie na „tęczowe misie” i zrobiła raz, wreszcie 
porządek. Dla kurażu, bez ustawki, zasugerowałabym, aby do corocznych rekonstrukcji włączyli jeszcze 
ten oto epizod. „Jest taka scena w bardzo kiepskim filmie „Legiony”, w której dochodzi do bójki 
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między młodymi żołnierzami –ochotnikami”. Aby sobie przed startem taki łomot po gębach zrobili, 
sztachety w ruch, co kolwiek pod jaką strzechą i dopiero wyruszyli... 
 
P.S. 
Taką ciekawochę Państwu jeszcze napiszę. 
Zakupiłam 5 książek nt. Piłsudskiego (trzy z pozycji, bo więcej nie ma chyba na terytorium IIIRP), które 
zamieścił p. Aleksander – za co bardzo dziękuję! w koment do „kolejarza”. Sprzedawcy ewidentnie 
musiał kamień z serca, że wreszcie znalazł się jakiś czub :), który kupił te zalegające – ostrzegał, że - 
kuźwa ZAKURZONE SĄ i wyblakłe okładki!!!”. 

OdpowiedzUsuń 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios23 sierpnia 2020 13:19 
Pani Halko, 
 
Jak Pani się udało znaleźć te książki? Nie dziwię się sprzedawcy. Podjął duże ryzyko, oferując 
takie pozycje i musiał się ucieszyć z Pani zakupów. 
 
Pozdrawiam Panią 

Odpowiedz 

24.  

Marcin C22 sierpnia 2020 23:58 

W nawiązaniu do komentarza Pana Rafała Stańczyka z którym się zgadzam, chciałbym podzielić się 
artykułem na który ostatnio natrafiłem. 
 
http://www.mysl-polska.pl/2444 
 
Otóż artykuł ten jest przeciwieństwem artykułu który zamieścił Pan Aleksander. 
 
https://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/epizody-z-zycia-jozefa-pilsudskiego/item/2029-
jozef-pilsudski-podczas-bitwy-warszawskiej-1920-r 
 
W artykule zamieszczonym przez Pana Aleksandra udowodnionia i podparta dowodami jest obecność i 
sprawowanie dowodzenia przez Józefa Piłsudskiego podczas Bitwy Warszawskiej.Na dole strony 
znajdują się przypisy, z których autor tekstu czerpał informacje, na podstawie których napisał tekst. 
W artykule zamieszczonym przeze mnie wykazuje się że Naczelny Wódz przechodził jakiegoś rodzaju 
załamanie nerwowe i nie dowodził armią. W związku z tym faktycznym dowódcą podczas Bitwy 
Warszawskiej 1920 był Gen. Rozwadowski.Na końcu artykułu autor jednak nie zamieścił źródeł z jakich 
czerpał wiedzę którą zamieścił na stronie internetowej swojego pisma. 
Udało mi się sprawdzić kim są autorzy obu wspomnianych artykułów. Autor pierwszego artykułu to Jan 
Engelgard ma powiązania z rodziną Giertychów którzy przejęli pismo "Myśl Polska" w 2001 roku. 
Wcześniej autor był w LPR. Autor drugiego artykułu to Zbigniew Kiełb urodził się w 1980 r. w Puławach. 
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Historyk, numizmatyk oraz rekonstruktor i 
badacz dziejów 2. Pułku Saperów Kaniowskich.Nie znalazłem jakiś szczegółów politycznych na temat 
tego Pana prócz tego że jest radnym w Puławach. 
Należy sobie zadać pytanie ilu młodych ludzi (starszych również) sprawdza kogo tzw "wypociny" czyta? 
Należę do pokolenia nieszczęsnego "okrągłego stołu", więc moje pokolenie na lekcjach historii miało 
pewnie jeszcze mniej o dziejach Polski niż pokolenie Pana Rafała. 
Uważam podobnie jak Pan Rafał "sprawa nie jest taka prosta". Ludzie idą na łatwiznę, czytają co im się 
podsunie, przyjmują do wiadomości i przekazują dalej, nie mają nawyku przetwarzania informacji 
które pozyskują. Inni poszukują ale mają mentlik w głowie, głównie przez media i media 
społecznościowe. Facebook to idealne narzędzie do dezinformacji. "Zwykły zjadacz chleba" nie ma 
możliwości sprawdzenia kto jest administratorem danego profilu. Profil może się nazywać np. "Wolna 
Polska" wrzucić co jakiś czas parę dat ważnych dla kraju dla uwiarygodnienia, a następnie wrzucić 
artykuł, który mija się z prawdą. Nie bardzo jest jak z tym walczyć, jest tego mnóstwo. Nie da się 
nakłonić młodego pokolenia do chodzenia po archiwach państwowych i czytania starych książek. Jest 
internet, smartfony, komputery, tablety, szybszy i wygodniejszy dostęp do informacji, dlatego 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://draft.blogger.com/profile/11963751568959560790
https://draft.blogger.com/profile/11963751568959560790
javascript:;
https://draft.blogger.com/profile/05289974383670283332
https://draft.blogger.com/profile/05289974383670283332


 69 

jesteśmy bardziej podatni na oszustwa czy kłamstwa historyczne. 
Sam trafiłem na Bez Dekretu w poszukiwaniu prawdy, po którejś z rocznic katastrofy smoleńskiej. 
Nurtował mnie ten temat ,aż trafiłem tutaj, czego nie żałuję. Od paru lat śledzę bloga Pana Aleksandra 
i polecam innym zagubionym, poszukującym prawdy w tym zakłamanym kraju. Pozdrawiam Pana 
Aleksandra i wszystkich czytelników bloga :-) 

Odpowiedz 

25.  

Aleksander Ścios23 sierpnia 2020 13:17 
Rafał Stańczyk, 
 
Nie bardzo wiem, jak powinienem skomentować Pańską wypowiedź. 
Bo powoływanie się na „trudności obiektywne”, ułomność edukacji szkolnej, czy wszechobecne dziś 
fałszowanie historii, należy do kategorii „oczywistych oczywistości” – by użyć określenia klasyka. 
To są cechy sukcesji komunistycznej. W komunizmie i jego hybrydach, historia musi być przedmiotem 
systemowej manipulacji, reglamentacji i nadzoru. Dba o to państwo – ukrywając lub nagłaśniając 
poszczególne wątki historyczne oraz „formatując” edukację, dbają rządowi pseudo-historycy. 
Zapewne, stanowi to przeszkodę w dotarciu do prawdy historycznej. Ale - nie przeszkodę 
nieprzekraczalną. 
W czasach komuny, źródłem takiej prawdy byli świadkowie, ludzie pamiętający realia II 
Rzeczpospolitej. W ograniczonym stopniu, istniał też dostęp do wydawnictw pozadebitowych. 
Mimo tych ograniczeń, śmiem twierdzić, że poziom wiedzy historycznej był wówczas zdecydowanie 
wyższy. 
Nie ma potrzeby przekonywać, że dziś sytuacja jest lepsza i poza strefą oficjalnego przekazu, istnieje 
możliwość dotarcia do źródeł historycznych. Choćby – poprzez strony internetowe, do których linki 
zamieściłem. 
Nikt nam nie nakazuje włączać telewizora, słuchać medialnych mędrków, czytać wypocin 
ćwierćinteligentów i manipulatorów. 
Wiem, że nie są to rozwiązania powszechne. Jeśli kogoś nie interesuje historia, jeśli nie zajmują go 
sprawy własnego kraju – a ta przypadłość dotyczy większości naszych rodaków - nie pomogą żadne 
źródła. 
Proszę jednak zauważyć, że moje wypowiedzi dotyczyły tych, którzy przypisują sobie prawo oceny i 
komentowania wydarzeń historycznych. 
Dobrze, że sobie to prawo przypisują. Źle, że korzystają z niego bez cienia rzetelności i 
odpowiedzialności – czyniąc szkodę sobie i innym. 
To, że ktoś (nawet przez przypadek), trafia na strony „narodowców” lub zetknie się z bełkotem 
Zychowicza, niczego nie tłumaczy. Podobnie, jak wysłuchanie wypowiedzi jakiegoś medialnego 
„autorytetu” . 
Jeśli jest to człowiek rozumny i uczciwy, będzie dążył do zweryfikowania tej wiedzy, poznania innych 
opinii i dotarcia do źródeł historycznych. 
Tym bardziej, jeśli będzie chciał dzielić się tą wiedzą z innymi, musi swoje oceny oprzeć na solidnych 
podstawach, uzbroić się w argumenty, poznać fakty. 
Przyjmowanie wszystkiego „na wiarę”, jest oznaką rezygnacji z używania rozumu, objawem słabości i 
zniewolenia. 
Jeśli tak być powinno – a sądzę, że w tej kwestii zgodzi się Pan ze mną, nie powołujmy się na 
zachowania patologiczne, choć powszechne. 
Głupota jest dziś wprawdzie patologią powszechną, ale nie można pozwolić, by jej wyznawcy stali się 
„klasą dominującą”, a my, byśmy musieli dostosować do nich swoje zachowania. 
 
cd. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios23 sierpnia 2020 13:18 
Dlatego, proponuję – rozmawiajmy o tym, jak być powinno. 
Świadomi wymienionych przez Pana ograniczeń, starajmy się raczej je pokonywać, niż uważać 
za „normę” i sposób na rozgrzeszenie. 
W moim rozumieniu, stwierdzenie, że „przeciętny człowiek” nie ma możliwości dotarcia do 
prawdy historycznej, jest fałszywe i bardziej służy wytłumaczeniu patologicznej głupoty, niż 
zrozumieniu realiów tego państwa. 
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Bo takim sofizmatem można usprawiedliwić każde, szkodliwe zachowania – od 
zapomnienia sprawy smoleńskiej poczynając, na poparciu udzielanym różnym „Konfederatom”, 
kończąc. 
 
Edukacja, w tym historyczna, jest obowiązkiem każdego z nas. 
Bez względu na poziom wykształcenia, pochodzenie, sytuację życiową. Można ten obowiązek 
odrzucić, ale nie można z tego odrzucenia czynić reguły, nie można tym tłumaczyć własnej 
niewiedzy, ani usprawiedliwiać głupoty. 
Jeśli nie chce Pan, byśmy „stali bezradni przed publikacjami, których źródeł sprawdzić 
niepodobna”, proszę przyjąć raczej taką perspektywę. 
Ktoś musi z tym zakłamaniem walczyć, musi pokonywać to poczucie bezradności. Nie będą to 
„patriotyczne media”, system edukacyjny, rządowe „autorytety” i profesorowie bełkoczący w 
rytm medialnych narracji. Żyjemy w sukcesji komunistycznej i nie warto wierzyć, że to 
państwo zapewni nam dostęp do prawdy. 
Taki obowiązek mogą spełnić tylko „przeciętni ludzie” – w swoich domach, w gronie rodziny, 
wśród znajomych. Do takiej pracy zawsze namawiam i ją uważam za najważniejszą. 
Tak było w czasach komuny i nie widzę powodu, by dziś czuć się zwolnionym z tego obowiązku. 
 
Pozdrawiam Pana 

Odpowiedz 

26.  

Aleksander Ścios23 sierpnia 2020 13:19 
Marcin C, 
 
Dziękuję za to spostrzeżenie i cieszę się, że dostrzegł Pan tak istotną różnicę. 
Każdy tekst, a historyczny nade wszystko, trzeba oceniać pod kątem rzetelności źródłowej. Osoba 
autora nie ma tu istotnego znaczenia. Warto natomiast patrzeć – na jakie dokumenty i dowody autor się 
powołuje, jak rzetelnie argumentuje swoje tezy, w jaki sposób kształtuje narrację. 
Niestety, większość publikacji ukazujących się w przestrzeni internetowej, to gołosłowne dywagacje, 
pozbawione treści merytorycznej, logicznej i historycznej. Ich autorzy rzucają różne tezy „na wiarę” i 
czują się zwolnieni z obowiązku poważnego traktowania odbiorcy. 
Dotyczy to największych „tuzów” publicystyki III RP, jak i osób zamieszczających swoje wypociny w 
sieci internetowej. Dotyczy to również polityków tego państwa, którzy nigdy nie musieli konfrontować 
swoich „mądrości” z prawdą. 
Jak z tym walczyć? Domagać się uzasadnienia, podważać każde słowo i stwierdzenie, które autor 
podaje „na wiarę”, żądać wskazania źródeł, cytatów, faktów. 
Przyjąć zasadę, która od roku 2007 widnieje się na frontonie mojego bloga: „Nie uznaję autorytetów 
ani prawd objawionych III RP”. 
Napisał Pan - „Nie bardzo jest jak z tym walczyć, jest tego mnóstwo. Nie da się nakłonić młodego 
pokolenia do chodzenia po archiwach państwowych i czytania starych książek. Jest internet, smartfony, 
komputery, tablety, szybszy i wygodniejszy dostęp do informacji, dlatego jesteśmy bardziej podatni na 
oszustwa czy kłamstwa historyczne.” 
To prawda. Dlatego polem realnej walki nie może być sieć internetowa. Tam prawda zwykle 
przegrywa. 
Miejscem, w którym „nakłania” się młode pokolenie i uczy odporności na „oszustwa i kłamstwa 
historyczne”, jest dom rodzinny. To rzeczywiste pole walki, w którym każdy aspekt – temat, obraz, 
książka, należy do nas. 
Jeśli młody człowiek nie nabierze tej odporności przez lata pobytu w domu rodzinnym, jeśli 
„smartfony, komputery, tablety, szybszy i wygodniejszy dostęp do informacji” uczynią z niego 
bezmyślnego przeżuwacza info-śmietniska, to już wina tych, którzy takiej walki nie podjęli. 
Brzmi „utopijnie” i „idealistycznie”? 
Tylko dla tych, którzy zapomnieli - czym jest normalność i widmem współczesnych patologii próbują 
tłumaczyć własna kapitulację. 
 
Bardzo Panu dziękuję i pozdrawiam 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Marcin C25 sierpnia 2020 07:15 
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Bardzo dziękuję Panu za odpowiedź. 

Odpowiedz 

27.  

Urszula Domyślna23 sierpnia 2020 15:37 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Urszula Domyślna28 sierpnia 2020 11:24 

POCZTA! 

Odpowiedz 

28.  

meewroo24 sierpnia 2020 11:45 

Panie Aleksandrze. Drodzy Państwo. 
Ja dla poszukiwania prawdy w wypowiedziach polityków, medialnych tuzów, naukowców itp znalazłem 
sobie dość mocny, ale też niezwykle realny punkt odniesienia. 
To udostępnione przez ruskich zdjęcia ciała Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w czarnych, foliowych 
workach. 
Wtedy pytam siebie, co ten ktoś robi, żeby winni zostali wskazani i osądzeni. Odpowiedź ( poza 
członkami smoleńskiej podkomisji) brzmi: NIC. I to mi całkowicie wystarczy. Jest to może momentami 
krzywdzące uproszczenie, ale w dzisiejszych czasach wszechogarniającej mgły, pozwala utrzymać 
niezbędny kontrast zarysów rzeczywistości. 
Pozdrawiam. 

Odpowiedz 

29.  

Urszula Domyślna28 sierpnia 2020 11:32 

 
WIRUSJADA... 
 
Kilka dni temu Trump zastąpił prof. Fauciego - "nietykalnego" lobbystę koncernów farmaceutycznych, 
profesorem Scottem Atlasem ze Stanfordu - i od razu wajcha zaczęła się przestawiać w kierunku: "Covid 
to jednak było piekielne oszustwo!" 
 
 
PS. Nawet Kaczyńskiego przyłapano w sejmie na czytaniu "Fałszywej pandemii" i proszę: poleciał 
znienawidzony minister Szumowski & co, a większość mediów usuwa "wiodący" dotąd temat: liczenie 
trupów, stadiony i lodowiska z trumnami, etc, etc. 
 
ZAWSZE MÓWIŁAM: GÓRĄ STANFORD! 
______________________________ 
 
POLECAM GORĄCO! 
 
1. Przystępny i w miarę uczciwy wywiad red. Macieja Pawlickiego dla portalu PCh24. 
 
=> https://www.youtube.com/watch?v=TO2402DJJSo 
 
2. Link do popularyzatorskiej książki: 
 
=> https://capitalbook.com.pl/pl/p/Falszywa-pandemia.-Krytyka-naukowcow-i-lekarzy/4120 
 
Pozdrawiam :) 
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Odpowiedz 

30.  

Urszula Domyślna28 sierpnia 2020 11:35 

APEL! APEL! 
 
Szanowni Czytelnicy Bez Dekretu! 
 
Zbliża się początek września, więc może pomyślmy o przeznaczeniu choćby przykładowych stu złotych 
dla naszego Autora i Przewodnika? 
 
Komu jak komu, ale Jemu należy się nasze stałe wsparcie! 
 
Przynajmniej tak odwdzięczymy za setki artykułów i tysiące życiowych wskazówek. 
 
Bardzo proszę i serdecznie pozdrawiam PT Kolegów - Ściosowców. :) 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Katarzyna28 sierpnia 2020 21:28 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 

31.  

Urszula Domyślna28 sierpnia 2020 12:05 

 
ERRATA 
 
*się (w sensie: odwdzięczymy się) 
 
:) 
 

Odpowiedz 

32.  

Lappalainen28 sierpnia 2020 13:11 

Witam Was, 
 
ks. Maciej Zięba w #IPPTV: https://www.youtube.com/watch?v=KX6quEasb84 
 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 

33.  

Katarzyna28 sierpnia 2020 21:07 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 

34.  
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Urszula Domyślna31 sierpnia 2020 13:59 

 
 
Wreszcie coś dobrego o panu dr. Jerzym Targalskim!!! 
 
Jerzy Targalski ma odwagę napisać jak jest - o naszych elitach, 
urzędnikach, wojsku, profesurze, służbach i ministrach... Stąd go 
tak nie lubią i najchętniej wyrzuciliby z @AkademiaSzWoj 
 
 
"Klasa polityczna powstała w wyniku selekcji negatywnej" 
 
Nowe Arcana! Czytajcie 
 
https://twitter.com/Cenckiewicz/status/1299624494735208449 

Odpowiedz 

35.  

Kazimierz B.31 sierpnia 2020 22:39 

SOLIDARNOŚĆ! Pamiętam! 
Dla mnie zawsze była tylko jedna - TA PIERWSZA. 
Byłem jednym z grona pierwszych założycieli w jednym z dużych W-wskich zakładów (konkretnie 
jednym z dużych wydziałów). Była lista, kilkanaście osób (która dziwnym trafem po jakimś czasie 
zniknęła). Nagle pojawili się "przywódcy", wygadani, krytykujący system ... Pamiętam również 
"Karnawał Solidarności", tę atmosferę, radość, stosunek ludzi nieznających się, a odnoszących się do 
siebie z serdecznością. 
Pamiętam również 14 grudnia 1981. 
Napięcie. Na dużych wydziałach, taśmach produkcyjnych, spanikowani aparatczycy z dyrekcji robili 
wszystko, by załagodzić sytuację. 
I pamiętam również, że wchodząc do swojej komórki pracy powiedziałem: "trzeba coś robić, 
przynajmniej zaznaczyć solidarność z innymi działami". Nic, cisza. Zdaję sobie sprawę, że to i tak nic 
by nie dało, ale ta cisza ... 
Długo później okazało się, że większość z tych "działaczy" i pomniejszych krzykaczy, okazało się TW. 
 
Pozdrawiam Gospodarza i wszystkich prawych ludzi odwiedzających ten blog. 

Odpowiedz 

36.  

Lappalainen2 września 2020 23:50 

... dlaczego? 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Halka3 września 2020 10:00 

"Mądrzy ludzie powiadają, że zadawanie pytania – „dlaczego”, jest rzeczą wyjątkowo 
niebezpieczną. Nie tylko wówczas, gdy (...)". 
 
https://bezdekretu.blogspot.com/2015/05/niebezpieczne-pytania.html 
 
Dziękuję za uwagę. 

Usuń 
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2.  

Lappalainen3 września 2020 10:25 

Halka, 
 
zadalem pytanie: "... dlaczego?", bo chcialbym poznac podstawy decyzji Pana Aleksandra o 
usunięciu mojego wpisu na temat wywiadu jakiego uczyniła siostra zakonna Tymoteusza Gil w 
telewizji #IPPTV: https://www.youtube.com/watch?v=drv-6Y6eSuo 
Mając na uwadze że wpis o wywiadzie z ks. Maciejem Ziębą nie został usunięty z "Bezdekretu". 
Tyle i aż tyle. 
 
pozdrawiam dziękując za uwagę 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 

37.  

MP8 września 2020 20:25 

Szanowny Panie Aleksandrze, 
 
Czuję straszliwy dyskomfort z powodu bana nałożonego na mnie na Twiterze - właśnie przez Pana. 
Około miesiąca temu poprosiłem Pana o wyjaśnienie krążącej od lat informacji o wycofaniu sie przez J. 
Piłsudskiego z dowodzenia wojskiem Rzeczypospolitej i zaniechania kontrofensywy na Ukrainie co 
ponoć umożliwiło bolszewikom przegrupowanie i przetrwanie a Pan zamiast odpowiedzieć mi choćby w 
kilku zdaniach lub odesłać mnie do wiarygodnych źródeł - niczym pierwszy lepszy łajdak z którymi 
walczy Pan od lat - zbanował mnie Pan jak śmiecia... 
 
Rozumiem iż może już Panu nie starczać cierpliwości na trolli atakujących Pana z prawa i lewa ale tak 
się nie robi, Panie Aleksandrze szczególnie gdy chodzi o człowieka który że nie dość iż promuje pańską 
działalność publicystyczną gdzie może to na dodatek wspierał Pana finansowo, robiąc to kosztem 
swojej Rodziny i mając z tego powodu rodzinne kłopoty. Nie mówiąc o potężnym osobistym 
rozczarowaniu i goryczy... 
Oczekuję od Pana przeprosin oraz zniesienia tego bana. 
 
pozdrawiam, 
Mirosław Parejko 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios8 września 2020 22:09 
Mirosław Parejko, 
 
Jeśli Pan udzielał wsparcia finansowego - serdecznie dziękuję. 
Na Pański dyskomfort nic nie poradzę, a żądanie przeprosin traktuję jako kiepski żart. 
Bana nie cofnę, a ponieważ ma Pan na TT drugie konto "Mirosław Parejko",również ono zostanie 
zablokowane. 
Blokada na TT nie ma nic wspólnego z brakiem "cierpliwości". 
Nie pozwolę natomiast, by ludzie bez cienia wiedzy historycznej, otumanieni propagandą 
dzisiejszej endokomuny wypisywali napastliwe brednie pod moimi tekstami. 
 
Pański komentarz na twitterze brzmiał: 
"IMHO mitologia talentów i bohaterstwa Piłsudskiego miała/ma służyć promocji wizji 
historycznej wygodnej dla socjaluchów wszelkiej maści a z prawdą ma niewiele wspólnego. 
Co z jego ucieczką? 
Dziwię się że p. AŚ bezkrytyczny dla tego fragmentu historii II RP" 
 
Gdy niejaki Bartolini napisał w komentarzu pod moim twettem: 
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"@SciosBezdekretu Oczywiście miał rację; gdyż wymagało to niebywałej 
odwagi by w decydującym momencie bitwy rzucić dymisję na stół, rozpowiadać wszystkim 
wokół jak to wszystko już stracone a na końcu spieprzyć do kochanki. Jak widać tępa i kłamliwą 
PPSowska propaganda jeszcze i dziś skuteczna.", 
zechciał Pan dodać: 
"Brawa a nawet standing ovation! 
Najlepszy post w tym wątku - oto dzisiejszy zwyciężca internetów" 
 
Po tym, jak zablokowałem Pańskie konto,skomentował Pan: 
"Szajba postępuje: 
Aleksander Ścios zamiast wyjaśnić - blokuje swoich najzagorzalszych fanów. 
Właśnie teraz zauważyłem że się załapałem - za wczorajsze pytanie o Piłsudskiego i 
Rozwadowskiego... 
Nie wiem czy demencja czy skutki niedawnej choroby ale to droga donikąd." 
 
Rzeczowe wiarygodne źródła, które zadają kłam sowiecko-endeckim łgarstwom o "ucieczce" 
Piłsudskiego,o roli Witosa i Rozwadowskiego, znajdzie Pan w moich komentarzach pod tym 
tekstem. 
Wskazałem źródła i dokumenty. 
Znajdzie Pan, pod warunkiem, że zechce zrozumieć, co człowiek chory,"z demencją", a nawet 
"pierwszy lepszy łajdak", ma do powiedzenia. 
 
Żegnam Pana 

2.  

Halka11 września 2020 18:56 

Parejko - uwaga niegodna mężczyzny ale urażonego samca. 
. 
"Szajba postępuje: 
Aleksander Ścios zamiast wyjaśnić .... 
Nie wiem czy demencja czy skutki niedawnej choroby ale to droga donikąd." 
 
Aż sie prosi napisać "temu". Dawaj numer konta do przelewu ... i zabieraj swoją niegodzią 
mamonę! 

Usuń 
Odpowiedz 

38.  

MP9 września 2020 12:40 

Panie Aleksandrze, 
Dziękuję za błyskawiczną ripostę ale proszę odpowiedzieć czy pańską misją jest opresyjne karanie 
błądzących, niedouczonych lub zmanipulowanych ale chłonnych wiedzy pańskich czytelników czy też 
rzeczywiste niesienie kaganka wiedzy pod przysłowiowe strzechy... ?! 
 
Proszę także aby w sytuacji gdy tacy właśnie "ludzie bez cienia wiedzy historycznej, otumanieni 
propagandą dzisiejszej endokomuny" - szukają prawdy (nawet błądząc) - aby to u Pana znaleźli źródło 
wiedzy a nie kopniaka (zgodzę się z Panem - moje poparcie dla wymienionych twitterowców było 
oczywiste). 
Jak gołym okiem widać - nie jestem historykiem i nie mam aż tyle kompetencji i czasu aby je zdobyć by 
skutecznie szukać źródeł na własną rękę więc dlatego jestem stałym czytelnikiem pańskiego portalu. 
Niestety, dopiero w dzisiejszej odpowiedzi wskazuje mi Pan gdzie mam szukać prawdy o tamtych 
wydarzeniach, czego nie zrobił Pan wcześniej. 
 
Proszę więc nie dziwić się mojemu rozgoryczeniu i (prawdopodobnie pochopnemu przyłączeniu się do 
osób serwujących gotowe lecz odmienne rozwiązania) czego wyraz dałem w kolejnych cytowanych tu 
przez Pana postach. 
Rozumiem iż mogły one Pana dotknąć (za co przepraszam) ale proszę też postarać się zrozumieć mój 
punkt widzenia: zostawił mnie Pan na lodzie zamiast wyciągnąć pomocną rękę. 
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O to właśnie miałem (i mam nadal) żal do Pana a uwaga o kiepskim żarcie potwierdza iż nie 
podchodzi Pan wyrozumiale do osób nie posiadających wiedzy na pańskim poziomie.. 
 
Aby "zrozumieć, co człowiek chory, "z demencją", a nawet "pierwszy lepszy łajdak", ma do 
powiedzenia" - muszę najpierw otrzymać od niego wskazówki a nie wspomnianego kopniaka... 
 
Pozdrawiam Pana serdecznie i życzę aby zdrowie dopisywało Panu jak najdłużej i aby takie 
nieporozumienia nie zakłócały kontaktu z czytelnikami, 
Mirosław Parejko 
 
PS 
Informuję Pana iż moje pierwotne konto „Mirosław Parejko” zostało zablokowane przez funkcjonariuszy 
Twittera i nie mam do niego dostępu dopóki nie złożę hołdu żydłackim cenzorom (czego robić nie 
zamierzam). 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios10 września 2020 14:50 
Mirosław Parejko, 
 
Zwracam uwagę,że swoje komentarze na TT zamieszczał Pan pod wpisami,w których 
umieściłem linki do dokumentów źródłowych, zadających kłam propagandzie endokomuny. 
Nie jest więc prawdą, jakobym "zostawił Pana na lodzie". 
Nic więcej nie mam do dodania i proszę zaniechać kontynuacji tego tematu. 

Odpowiedz 

39.  

Rafał Stańczyk9 września 2020 14:21 

Jest to naprawdę smutne, że żyjemy w świecie, w którym człowiek publicznie ubliża drugiemu i 
następnie domaga się przeprosin, bo ten któremu ubliżył nie chce mieć z nim kontaktu. Zastanawia 
mnie tylko jeszcze, czy ta całkowita bezrefleksyjność to efekt internetu jako "masowego ogłupiacza" 
czy narzędzie to jedynie pokazało nam, z jakim poziomem inteligencji i kultury mamy do czynienia na 
co dzień. 

Odpowiedz 

40.  

MP9 września 2020 21:19 

Panie Rafale, 
Nieco się Pan zagalopował - na mój gust Pańskie zachowanie przypomina zachowanie żaby która 
podstawia łapę gdy konia kują - czy to chęć polansowania się na tym forum? 
W związku z pańskimi zarzutami proszę o wskazanie w którym momencie ubliżyłem p. Aleksandrowi - 
czy snucie hipotez na temat przyczyn tego zdarzenia jest ubliżaniem komukolwiek? 
Proszę przeczytać ze zrozumieniem tę wymianę zdań i postarać się zrozumieć sens moich słów. 
 
Oczekiwałem od p. Aleksandra przeprosin jedynie za to iż zamiast wyjaśnić mi istotę omawianych 
zdarzeń lub odesłać mnie do wiarygodnych źródel - potraktował mnie jak natręta. Takie jest moje 
odczucie - w końcu pozycja osoby publicznej jaką jest Autor tego bloga stawia poziom wymagań w 
odniesieniu do p. AŚ na wyższym pułapie niż ma to miejsce w przypadku pierwszego lepszego 
użytkownika internetu. 
Insynuowanie mi bezczelności w kwesti przeprosin poprzez łączenie tego z wyimaginowanym 
publicznym ubliżaniem jest wyłącznie pańską nadinterpretacją. 
Za zbyt swobodne wypowiedzi przeprosiłem p. Aleksandra gdy poczuł się urażony ale pozostaje jeszcze 
sprawa potraktowania mojej osoby przez naszego gospodarza: nie przeczę iż jestem bez skazy ale 
zamiast dowiedzieć się rzeczy istotnych dostałem blachę w czoło... 
 
Nawet w szczerej swej dbałości o Autora nie powinien Pan zabierać głosu jeśli nie potrafi Pan 
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zrecenzować powyższej dyskusji zgodnie z jej sensem. Pańskie dywagacje o całkowitej 
bezrefleksyjności rzucone bezosobowo acz w wiadomym kierunku proszę także zachować na inne 
okazje lub przedstawić mi je wprost. 
Czyżby obawiał się Pan zaadresować swoje słowa dezaprobaty bezpośrednio i precyzyjnie - imiennie 
pod moim adresem? 
Śmiało - rzeczową i uzasadnioną krytykę potrafię przyjąć na klatę i nie mam z tym żadnego problemu 
ale takiej mruczanki pod nosem nie traktuję jako poważnego materiału do samokrytyki. 
 
pozdrawiam, MP 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Rafał Stańczyk10 września 2020 13:06 

Szanowny Panie, 
Wszystko, co można było powiedzieć o pańskiej aktywności napisał jasno i wyraźnie p. 
Aleksander i nie potrzeba tu dodatkowej "dbałości o autora". Swoimi zaczepkami też nie 
sprowokuje mnie Pan do babrania się w pańskim bagnie braku elementarnej choćby kultury. 
Gwoli jasności, nie pisałem do Pana, bo nie mam Panu nic do przekazania. Moja refleksja miała 
jedynie na celu zaakcentowanie, z jakim poziomem zaczepek p. Aleksander musi się użerać. 
Nie oczekuję od Pana ani zrozumienia ani odpowiedzi. 
Pozdrawiam 

Odpowiedz 

41.  

rodakvision110 września 2020 10:21 

Że się wtrącę. 
Napisał pan: "...niesienie kaganka wiedzy pod przysłowiowe strzechy..." 
Pan Aleksander nigdy nie wyartykułował takich "Judymowych, czy Siłaczkowych" chęci, ale często 
podkreśla potrzebę budowy "elit dla Niepodległej". Pod "strzechy" włażą z ugnojonymi butami 
demokracjusze i ich wybrańcy w pogoni za "głosami". Gospodarza jak wiedzą idący w "długim marszu" to 
też nie interesuje. W moim przekonaniu Pan Aleksander stara się pomóc chętnym w samokształceniu, 
wskazuje drogę i opisuje świat w sposób jakiego nie opisują wyznawcy DemoKreacji. Daje szansę i 
naszą wolą jest skorzystać albo nie. Robi tyle ile uważa za stosowne i trzyma poziom którego trudno 
szukać gdzie indziej. Pan Aleksander to Syzyf, tylko że za każdym razem, gdy wtacza na górę głaz 
utwardza nam drogę i pokazuje coraz to nowym wątpiącym, że można po wielokroć i z głazem, jeżeli 
wie się po co, zna się cel. Podziwiam Jego bezinteresowną wytrwałość, bezwzględną wierność swoim 
zasadom i Jej potrzebom. 
Powiem panu jeszcze, że ostatnimi czasy bardzo złagodniał:-), ale to też znajduje swoje uzasadnienie: 
"Milczę o tych,którymi zaledwie gardzę". 
 
Pozdrawiam 
 
Ps. 
Kontekst i sposób w jaki wspomniał pan o wspieraniu Bezdekretu budzi niesmak. 
Nie tacy i nie za takie sumy usiłowali kupić przychylność AŚ. To jest Człowiek wolny i niezależny, który 
płaci za to dużą cenę. Tyle powinien pan wiedzieć bywając w tym miejscu. 

Odpowiedz 

42.  

Aleksander Ścios10 września 2020 14:52 
Rafał Stańczyk, rodakvision1, 
 
Serdecznie dziękuję Panom za wypowiedzi i uprzejmie proszę, byśmy na tym zakończyli temat. 
 
Pozdrawiam Panów 
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Odpowiedz 

43.  

Kasandra10 września 2020 21:08 

W wielu tekstach, również i w tym wspominał Pan o konieczności wyznaczania kanciastych granic. 
Zamiast tego, obecne władze w praktyce zaczynają starannie te granice zamazywać. Jako przykład 
takich praktyk warto przytoczyć zakończone dzisiaj Forum Ekonomiczne w Karpaczu. 
 
Przed rokiem, w dwóch programach Magazynu Śledczego Anity Gargas przypomniano historię budowy 
Hotelu Gołębiewski i pokazano jak działa lokalny samorząd. Odsłaniano kulisy powstawania wielkiego 
obiektu. Mówiono o naruszeniach prawa i pytano, czy włodarze popularnego kurortu działają pod 
dyktando wąskiej grupy inwestorów. Zastanawiano się, dlaczego w Karpaczu nie przestrzega się 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i niszczy tereny wpisane do rejestru zabytków. 
 
Dzisiaj już o wszystkim zapomniano, a przedsiębiorcy, którym legalizowano samowole budowlane są 
nobilitowani nie tylko przez władze lokalne zakorzenione w PRL u. Dołączyły do nich, niestety także 
władze centralne. W zaskakująco szybkim tempie, zaledwie 3 tygodni przeniesiono Forum z Krynicy do 
Karpacza – do tego kontrowersyjnego hotelu - makabryły z nieciekawą historią i wyglądem. Naraz 
okazało się, że Gołębiewski i władze samorządowe są dla PiSu interesującymi partnerami. Zjechali się 
na obrady ministrowie różnych resortów. Prowadzili panelowe dyskusje, wypowiadali się do mediów, 
jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło, a wybudowany betonowy koszmarek był jedynym miejscem w 
Polsce, odpowiednim do tego celu. 
Gorzko brzmiały wypowiedzi na Forum notabli Zjednoczonej Prawicy dla tych, którzy uwierzyli w dobrą 
zmianę. Gdzie się podziały zasady, dotrzymywanie słowa i częste przypominanie, że polityka, aby była 
skuteczna, musi być moralnie słuszna? 

Odpowiedz 

44.  

RR11 września 2020 22:48 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 

45.  

Piotr B.14 września 2020 12:12 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 

46.  

Piotr B.14 września 2020 12:59 

Mam ogromną prośbę do Autora, choć obawiam się, że zniknie w gąszczu innych komentarzy i fakt, że 
tekst nie jest "świeży". Bieżący tekst o rzekomym "cudzie" wpisuje się dokładnie w tę prośbę. Do rzeczy 
- bardzo przydałby się artykuł, swoisty obalacz mitów na wzór tego, pod którym komentujemy. 
 
Nagminnym jest powielanie takiego oto stanowiska przez ludzi, którzy (jak deklarują) interesują się 
historią - cytuję: ciągle popełniamy te samy błędy, sami jesteśmy sobie winni, zaborcy tylko skorzystali 
z okazji, niepodległości w 1918 nigdy nie wywalczyliśmy tylko dostaliśmy to, na co łaskawie zgodzili się 
Niemcy (i inni), żarliśmy się między sobą zamiast przygotowywać do wojny '39 roku, itp., itd. 
 
Sam prof. Andrzej Nowak w filmie dokumentalnym na TVP1 o "Cudzie nad Wisłą" stwierdził, że "nawet 
Józef Piłsudski przeżył załamanie" (widząc nadciągających sowietów) - czyż nie jest to utrwalanie 
mitów? Przy innej okazji ten sam profesor stwierdzał, że podziały w Polsce istniały od początku, 
niejako tłumacząc tym, że dzisiejsze spory wynikają właśnie z tej cechy. Dla uczciwości zaznaczył 
jednak, że nie odbiegamy w tej kwestii od innych narodów, choć istnieje takie ogólne społeczne 
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przekonanie.  
Wewnętrznie burzę się, gdy słyszę, że naszą cechą narodową jest kłótliwość, brak realizmu 
politycznego i "zły" romantyzm. Być może zbyt optymistycznie podchodzę do historii, być może wiele 
rzeczy nie wiem - jeśli tak, bardzo prosiłbym p. Ściosa o odniesienie się do tych kwestii, ewentualne 
obalenie tez. 
 
Wiem, że wszelkie zło, które nas spotkało nie jest winą nas samych. Wiem, że wiele daliśmy światu. I 
prosiłbym nieśmiało Pana, by kiedyś, w miarę czasu i możliwości, napisał tekst, który by te zarzuty 
obalał, albo historię zdarzeń z historii Polski o których wspomniałem, przedstawiał w odpowiednim, 
prawdziwym kontekście. 
 
Z góry dziękuję i przepraszam za te chaotyczne myśli. 
 
Pozdrawiam 

Odpowiedz 

47.  

Lappalainen15 września 2020 17:34 

Witam, 
 
kolejny wywiad w #IPPTV: 
Rzecznik KEP (Episkopatu) w IPP: "Tolerancja w USA to ideał! Musimy się tego nauczyć", =>> 
https://www.youtube.com/watch?v=i4SbvfO07yM 
 
Pozdrawiam 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 

48.  

PiotrK17 września 2020 05:47 

"Społeczeństwo, które nie wie - w jakim państwie żyje, kim są jego elity, wrogowie i Obcy, musi 
pozostać bezbronne i zniewolone." 
======================================================== 
 
Szanowny Panie Aleksandrze, 
 
to są słowa Kazimiery Iłłakowiczówny - mam na myśli sens. Miałem przyjemność być sąsiadem Pani 
Kazimiery w Poznaniu. Jako dorastający młokos czytałem jej Głos Wielkopolski i inne gazety, kiedy nie 
mogła już sama czytać. Jako podwórkowa brać z miejscowych chuliganów zmienialiśmy się w młodzież, 
która łaknęła prawdziwej historii okraszonej piękną polszczyzną. Jak na święto czekaliśmy na 
cieplejsze dni, w które Pani Kazimiera pojawiała się na podwórkowej ławce, aby odpocząć w słoneczku. 
Niesamowita osoba z niesamowitą wiedzą historyczną - opowieści o Piłsudskim były dla nas jak kolejne 
lekcje historii - tej niezakłamanej historii, na które zawsze meldowaliśmy się z wielką chęcią! Dzisiaj 
dziękuję Bogu, że mogłem poznać Panią Kazimierę - to ona zaszczepiła w nas miłość do Polski, wiele 
opowiadała o Piłsudskim, z cierpliwością uczyła języków obcych. Myślę, że to jej zasługa, że jestem w 
tym miejscu i to nie bez powodu. Jaka ona by nie była, to najważniejsza - prawda. Pana teksty są 
prawdziwe, więc chyba dlatego tak znienawidzone przez różnych szubrawców. Jeśli ktoś składa 
obietnice i ich nie dotrzymuje, a może to jak nazwać takiego człowieka? Mam na myśli Kaczyńskiego i 
jego obietnicę daną prokuratorowi Witkowskiemu. To się świetnie wpisuje w Pańskie pytanie - jaką 
Polskę chcą budować tacy "politycy"... 
 
Gdyby ktoś był w Poznaniu i miał chwilę czasu, to warto zobaczyć małe muzeum w mieszkaniu Pani 
Kazimiery - ul. Gajowa 4 
 
Pozdrawiam Pana i pozostałych komentujących. 

Odpowiedz 

49.  
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Lappalainen17 września 2020 11:58 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

RR17 września 2020 22:21 

22:20 - niestety film już niedostępny. Szybko się uwinęli. 

2.  

Lappalainen17 września 2020 22:38 

... jest, w/g mojej wiedzy, na YT w wersji ang. 

Odpowiedz 

50.  

Rafał Stańczyk17 września 2020 14:19 

Szanowni Państwo, 
Otworzyłem dziś główne portale informacyjne w Polsce. Jedynie portal należący do Ringier Axel 
Springer, czyli kojarzony z Niemcami lub od niedawna Amerykanami zamieścił informacje nt. 
radzieckiej agresji. Z dwóch pozostałych dowiemy się, że mamy pandemię, że PE przegłosował 
rezolucję (opublikowane, że można odnieść wrażenie, że to wielki sukces), że premier podpisał z 
Litwinami kwity na Białoruś. Jest jeszcze zarzut Rosjan w sprawie wniosku o areszt (Smoleńsk). 
 
Drodzy Państwo, agresji rosyjskiej nie było.. Był kryzys klimatyczny 233 mln lat temu (artykuł na 
głównej stronie portalu z Polską w nazwie), jest brak praworządności, a kury w Czechach będą wolne 
(to znowu portal Interia należący do Polsatu). 
 
Agresji nie było... 

Odpowiedz 

51.  

Aleksander Ścios25 września 2020 22:47 
Piotr B. 
 
Jeśli jest Pan stałym bywalcem bezdekretu, z pewnością Pan wie, że zdecydowana większość moich 
tekstów dotyczy właśnie obalania mitów. 
To określenie wielce eufemistyczne, bo w tym obszarze mamy do czynienia z mniej lub bardziej 
ordynarnymi kłamstwami. 
Bardzo dziękuję, że zwrócił Pan uwagę na mit wyjątkowo groźny, ściśle związany z tym, co nazywamy 
„pedagogiką wstydu”, choć to określenie nie wyczerpuje tematu. 
Co ważne – jeśli większość mitów III RP ma swoje korzenie w okresie okupacji sowieckiej, czyli 
tzw.PRL-u, ten jest swoistym wytworem obecnej państwowości i należy do łgarstw charakterystycznych 
dla sukcesji komunistycznej. 
Nie oznacza to oczywiście, by komuniści pielęgnowali dumę z polskości. Jako element całkowicie obcy i 
wrogi polskości, musieli jednak imitować proces „narodowej integracji”, próbując oszukać Polaków 
patriotyczną ornamentyką i nawiązaniem do tradycji historycznej. Stąd, w okresie okupacji sowieckiej 
produkowano filmy historyczne (w większości zafałszowane), zezwalano na teatralne adaptacje polskiej 
literatury, a nawet kultywowano (wybrane) tematy dumy narodowej. 
III RP nie musiała kontynuować tej mistyfikacji. Traktowana przez naszych rodaków, jako Polska wolna i 
niepodległa, sukcesja komunistyczna mogła sięgnąć po bardziej wyrafinowane narzędzia niszczenia 
tożsamości narodowej. 
W tekście sprzed czterech lat napisałem- „Narodu nie zabija się pałką ani karabinem. Nie zamyka w 
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więzieniu i nie stawia pod ścianą. Narzędziem zabójstwa jest zawsze kłamstwo – powolna, skuteczna 
trucizna, sączona z pokolenia w pokolenie.” 
Jednym z narzędzi, jest interpretacja wydarzeń historycznych – dokonywana według ściśle określonego 
wzorca. 
Z jednej strony, przemilcza się lub traktuje marginalnie polskie zwycięstwa, wygrane bitwy i wielkie 
dzieła naszych przodków, z drugiej, celebruje nasze klęski, „świętuje” porażki i daty narodowych 
tragedii. 
Gdyby chodziło jedynie o upamiętnienie polskiej martyrologii, o uczczenie ofiar i napiętnowanie katów, 
byłaby to dobra tradycja. 
Gdyby rocznice te służyły narodowym lekcjom historii, wskazywały na błędy i uczyły, jak ich nie 
powtarzać, byłaby to tradycja mądra, potrzebna kolejnym pokoleniom. 
Tak jednak nie jest. 
Przykład na czasie – kampania wrześniowa 1939 roku. 
Próżno w oficjalnym przekazie (TVP, publicystyka mediów rządowych) poszukiwać mocnych akcentów 
dotyczących zdrady zachodnich „sojuszników” – Anglii, Francji. 
Próżno oczekiwać medialno-dyplomatycznej kampanii nagłośnienia napaści ZSRR na Polskę – wskazania, 
że Rosja była wspólnikiem Niemiec i ponosi pełną, (a dzięki zdradzie „sojuszników” nigdy nie 
rozliczoną) odpowiedzialność za rozpętanie II wojny światowej. 
To, co (na wyrost) możemy nazwać „polityką historyczną” III RP, jest okryte nieprzebranymi pokładami 
fałszu, niebotycznych kompleksów i nikczemnego tchórzostwa. 
Jest takie, bo odpowiada kondycji ludzi, którzy sprawują tu władzę i zaspokaja ambicje tych, którzy 
uważają się za „patriotów”. 
Jest takie, bo nauki historyczne - podobnie, jak wiele innych dziedzin naukowych, są podporządkowane 
władzy politycznej i stanowią jedno z narzędzi zniewolenia. 
 
cd 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Aleksander Ścios25 września 2020 22:49 
Proszę zauważyć, że w tej materii, przez trzy dekady obecnej państwowości, nie przedstawiono 
nam innej, odważnej wizji historycznej, godnej spadkobierców I i II Rzeczpospolitej. 
Nie przedstawiono wizji prawdziwej. 
W oficjalnej „historiozofii” III RP nie ma miejsca na nazwanie czynu Żołnierzy Niezłomnych 
walką z okupantem (nie zaś „wojną domową”), na określenie PRL- u mianem okupacji 
sowieckiej,(nie zaś „państwa polskiego o ograniczonej suwerenności"), ani na przyznanie, że 
wojenne i powojenne decyzje rządu RP na uchodźstwie, to pasmo głupoty, tchórzostwa i 
(niejednokrotnie) zdrady. 
Bez fundamentalnej prawdy o półwieczu okupacji sowieckiej, nie można napisać historii III RP. 
Co gorsze – nie można budować przyszłości Polski. 
 
Osobną kwestią jest praktyka przypisywania nam rzekomych „cech narodowych” oraz 
utrwalania stereotypów mających usprawiedliwić związek Polaków z Obcymi. 
Prof. A. Nowak, obecny szef TPPR-bis, czyli powołanej po Smoleńsku instytucji rządowej o 
nazwie „Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia”, doskonale wpisuje się w tą 
praktykę, powielając nonsensowne opowieści o „podziałach”, czy „załamaniu” Piłsudskiego. 
Pierwsza ma dowieść, jakoby istniejące dziś „podziały” należały do kategorii właściwych dla 
„społeczeństw demokratycznych” - a zatem nie były efektem półwiecza okupacji sowieckiej i 
tworzenia przymusowej „wspólnoty” Polaków z komunistami. 
Druga brednia jest całkowicie ahistoryczna, o czym świadczą działania Józefa Piłsudskiego 
podejmowane w dniach 13-17 sierpnia 1920 roku. 
https://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/epizody-z-zycia-jozefa-
pilsudskiego/item/2029-jozef-pilsudski-podczas-bitwy-warszawskiej-1920-r 
Jeśli tak zachowuje się człowiek „załamany”, jeśli tak tytaniczną pracę wówczas wykonuje, to 
daj nam Boże, byśmy w chwilach doświadczeń zawsze mieli tak „załamanych” przywódców. 
Przypisywanie zaś Polakom „cech narodowych”, jest zaledwie zabiegiem propagandowym, 
służącym udowodnieniu tej, czy innej fałszywej tezy. 
Bo też – na podstawie jakich badań historycznych czy socjologicznych można stwierdzić, że 
naszą „cechą narodową jest kłótliwość, brak realizmu politycznego i "zły" romantyzm”? 
A dlaczego nie niepunktualność, brak higieny, czy deficyt odwagi? 
Tu wystarczy inwencja piszącego, by powielając podobne głupoty, można było dowieść - „sami 
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sobie jesteśmy winni”. A o to właśnie chodzi w tym prostym zabiegu, bo przypisujący nam 
„cechy narodowe”, chcą nas zwykle oczernić, obmówić i posądzić o niepopełnione błędy. 
Robi się tak, by zabić a nas resztki dumy z polskości, by wtrącić w przepaść sztucznych 
kompleksów i przedstawić nasze dzieje, jako pasmo nieustannych nieszczęść, porażek i błędów. 
To oczywiście zabieg celowy, bo wychowane na takiej „historiozofii” społeczeństwo, nie będzie 
pielęgnowało ducha walki, nie zdobędzie się na sprzeciw, nie wybierze wolności. 
Temat jest ogromny i nie sposób streścić go w krótkiej odpowiedzi. Jeśli Pan Bóg pozwoli, 
chętnie wrócę do rozprawy z mitami. Jest o czym pisać. 
 
Pozdrawiam Pana 

Odpowiedz 

52.  

Aleksander Ścios25 września 2020 22:50 
Piotr K. 
 
Wielce Panu dziękuję za tak wyśmienite świadectwo. 
Pani Kazimiera Iłłakowiczówna jest jedną z wielkich postaci II Rzeczpospolitej. 
Wielkich duchem, charakterem, mądrością. 
Ta „pliszka w jaskini lwa” – jak nazwała swoje miejsce przy Piłsudskim, pewnie obruszyłaby się na takie 
słowa, bo pracy osobistego sekretarza Ministra Spraw Wojskowych i swojej twórczości poetyckiej, nie 
postrzegała w takich kategoriach. 
Miał Pan wielkie szczęście przebywać w bliskości takiej osoby, a słowa, jakie Pan napisał dowodzą, że 
było to szczęście zasłużone. 
 
Pozdrawiam Pana 

Odpowiedz 

53.  

Urszula Domyślna26 września 2020 20:09 

 
ŚCIOS NA TWITTERZE: 
 
Jeśli po objęciu przez Kaczyńskiego szefostwa "Komitetu ds. bezpieczeństwa" (zdradliwa nomenklatura 
nieprzypadkowo kieruje w stronę KdsBP), toczące się od czterech lat śledztwo "w sprawie 
Ściosa"(lubelska ABW) nabierze nowej dynamiki, powiem, że to zbieg okoliczności. 
_____________ 
 
 
*Za WIKI: 
 
Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (KdsBP) przy Radzie Ministrów – kolegialny naczelny 
organ administracji państwowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, działający w latach 1954–1956, 
pełniący rolę służby specjalnej (obejmującej wywiad, kontrwywiad i policję polityczną, a w latach 
1955–1956 również kontrwywiad wojskowy). Nazwa instytucji i jej formuła była kopią nazwy i formuły 
KGB ZSRR, czyli Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR. 
 
Zgodnie z ustawą lustracyjną KdsBP uznawany jest za organ bezpieczeństwa państwa. 

Odpowiedz 

54.  

Urszula Domyślna26 września 2020 20:18 

 
Komentarz Urszuli (prawie jak z "Potopu"): 
 
— Panie kawalerze, o jedno cię proszę: nie strasz mnie! 

Odpowiedz 
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55.  

Halka30 września 2020 14:21 

Witam. 
Chciałam się tylko z Państwem podzielić... zamieściłam na swoim 
https://twitter.com/HalkaScios/status/1311273515920785415 w trzech częściach. 
 
To fragment ze "Zbioru pism" wydany 1937 autorstwa samego Marszałka. Mowy więc nie ma, by jakiś 
przemyślny coś przeredagował po 1990. Książka - skoro jesteśmy przy cudach - wpadła mi cudem w 
ręce. Sprzedawca się zamotał w naszej transakcji i nie mogąc się odmotać, bo jakże mógł mi sprzedać 
coś, co juz opchnął wcześniej innemu, zaś kasę ode mnie wziął i problem miał z oddaniem... więc ów 
sprzedawca wcisnął mi taką książkę. 
W tym zbiorze są jeszcze inne cuda i dziwy, o których pewnie zerowa szansa, że większość z Państwa 
przeczyta kiedykowliek i gdziekolwiek. 
 
Pozdrawiam. 

OdpowiedzUsuń 

56.  

Lappalainen9 października 2020 17:44 

Witam Ściosowców, 
 
... jeśli Was zainteresuje pojawienie się znowu siostry zakonnej, Tymoteuszy Gil w #IPPTV to 
zapraszam, dzisiaj, 9.10., piatek, g.18:00 ==>> https://www.youtube.com/watch?v=W0hhdnaNxF8 
 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 

57.  

Jeremiasz Późny10 października 2020 22:03 

O Cudzie nad Wisłą niełatwo polemizować z kimś, kto jest przekonany, że przedmiot polemiki nie 
istnieje. Mimo to spróbuję. 
 
Cud nad Wisłą to ani „maniera”, ani „zabieg propagandowy dla umniejszenia roli Naczelnego Wodza”, 
lecz wydarzenie, które znaczeniem przypomina wcześniejsze objawienia Matki Bożej w Fatimie. Bez 
precedensu jest natomiast skala objawień pod Warszawą, które w czasie walk na przedpolach stolicy 
miały miejsce dwukrotnie, 15 i 16 sierpnia 1920 r., pod Radzyminem i Ossowem. 
 
O ile bowiem w Fatimie Matkę Bożą widziało tylko troje dzieci (Łucja, Jacinta i Franciszek), a pozostali 
zgromadzeni obserwowali jedynie zjawiska towarzyszące (cud Słońca), to pod Warszawą liczba 
naocznych świadków była ogromna. Z tym, że nie było to objawienie przeznaczone dla Polaków, lecz 
dla bolszewików. Stąd liczne zeznania jeńców rosyjskich, a także świadectwa Polaków relacjonujących 
skrajne przerażenie, z jakim bolszewicy uciekali z pola bitwy. 
 
Umniejszanie, przemilczanie lub niszczenie tych świadectw rozpoczęło się w Polsce wkrótce po wojnie 
polsko-bolszewickiej, właśnie dla przeciwdziałania rzekomemu „umniejszaniu roli Naczelnego Wodza” i 
„wysiłku i bohaterstwa żołnierzy”. Ale co innego fakty, a co innego interpretacje. To, że nie podobają 
nam się interpretacje, to jeszcze nie powód, żeby negować fakty - zanim jeszcze dokonamy wysiłku, 
żeby je zbadać albo sprawdzić. 
 
W każdym razie, zmowa milczenia wokół Cudu nad Wisłą zaczęła się jeszcze w dwudziestoleciu, w 
niepodległej Rzeczpospolitej. Dokumentami źródłowymi, które przetrwały przedwojenną czystkę, zajęli 
się po 17 września 1939 r. komuniści sowieccy i polscy. Nawet sztandary zdobyte na bolszewikach, 
rzecz bez precedensu, „polski rząd” po cichutku odesłał z powrotem do Moskwy. Zachowało się jednak 
trochę wydawnictw drukowanych i reprodukcje obrazu Kossaka, przed wojną zbyt liczne, żeby udało się 
znaleźć i zniszczyć wszystkie. Nie mamy najmniejszego powodu, żeby tę zmowę milczenia przedłużać 
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dzisiaj, choć pewne środowiska bardzo chciałyby ją utrzymać. 
 
Proszę pomyśleć, w jaki sposób zjawienie się Maryi w decydującym momencie walk o Warszawę 
miałoby umniejszać rolę Piłsudskiego albo wysiłek i ofiarę polskiej armii? Przecież tu nie ma związku 
logicznego. Czy przyznanie, że Maryja rzeczywiście zjawiła się pod Warszawą jako Matka Boża Łaskawa, 
sprawia że plan Piłsudskiego i rozkaz Rozwadowskiego tracą wartość strategiczną? Albo czy wszyscy 
polscy żołnierze i oficerowie, polegli w tej wojnie albo zamordowani jako jeńcy przez bolszewików, 
mieli z tego powodu lżejszą śmierć? 
 
To absurd głosić, że oddanie chwały Bogu ujmuje chwały ludziom. Ale w jakiś sposób tę absurdalną 
myśl udało się (komu?) zaszczepić nawet takim Polakom, którzy są nie tylko patriotami, ale ludźmi 
zdolnymi do rzeczowej i przenikliwej analizy. Proponuję więc z tych zdolności skorzystać, a dla 
chętnych – https://youtu.be/bP0XIOyqvbY?t=3085 – relacja ze skromnego spotkania z autorką książki, 
której nie wypada nie znać, pisząc o Cudzie nad Wisłą. 

Odpowiedz 

58.  

Halka29 października 2020 09:10 

Witam 
Jeszcze do cudów chcę wrócić. 
Skoro już w moje ręce dostało sie 10 TOMÓW "Prac zbiorowych Piłsudskiego" - 1937 (drukowane w 1989 
- nówki, nieśmigane! Chyba wprost z drukarni ustawione na półce pewnej biblioteki, tak przeleżały 30 
lat nietknięte i teraz jako pierwsza otwieram te stronice! Niektóre "nowością sklejone wręcz"), to... 
 
Pomyslałam sobie, że dobrze będzie jak Państwo sobie jeszcze o takich cudach, dziwach, cudeńkach... 
no wprost o bajce poczytają. Bajkę, którą kiedyś opowiedział dzieciom i dorosłym sam Marszałek 
Piłsudski. 
 
https://twitter.com/HalkaScios/status/1321722956251308037 
 
P.S. w każdej bajce zawsze ważny jest morał. 
Pozdrawiam. 

OdpowiedzUsuń 
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niedziela, 18 października 2020 

1013. PATRON NIEPODLEGŁEJ 
Ksiądz Jerzy mówił językiem prostym i twardym. Zadziwiająco twardym, jak na człowieka o wątłych 

siłach fizycznych. Wtedy nie wiedziałem, skąd wypływa ta twardość i gdzie leży źródło siły. 
Dziś wiem. 
Wiem też, że chcąc doświadczyć darów Jego świętości, nie wolno łagodzić słów Księdza Jerzego, nie 

wolno ich rozmiękczać. 
Dlatego ten tekst będzie prosty i twardy, bez „światłocienia”, które jest mową oszustów. 
        „Biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się męstwem!” – wołał Ksiądz Jerzy w homilii 

wygłoszonej 8 października 1984 r. w kościele OO. Kapucynów w Bytomiu i cytując dalej słowa 

prymasa Wyszyńskiego, przestrzegał: 
„Przestają być wtedy obywatelami, stają się zwykłymi niewolnikami. 
Jeżeli obywatel rezygnuje z cnoty męstwa, staje się niewolnikiem i wyrządza największą krzywdę sobie, 

swej ludzkiej osobowości, rodzinie, grupie zawodowej, narodowi, państwu, Kościołowi; chociaż byłby 

łatwo pozyskany dla lęku i bojaźni, dla chleba i względów ubocznych…”. 
To twarde „biada”, jest skierowane do każdego z nas – bez wyjątku. 
Bo brak męstwa – kardynalnej cnoty ludzi wolnych sprawił, że zgraja tchórzy i hipokrytów, ponownie 

będzie pławić się w zakłamaniu i pozować na „czcicieli” świętego Jerzego. 
Duda i Kaczyński, Ziobro i Święczkowski, setki partyjnych wyrobników, którzy od pięciu lat boją 

się dotknąć środowiska wojskowej bezpieki i – w imię własnych interesów - nie uczynili nic, by 

zbrodnia założycielska została wyjaśniona. 
Kardynałowie i biskupi, jednający nas przed laty z kremlowskim ludobójcą, którzy do dziś nie wykonali 

testamentu Jana Pawła II i w miejsce prawdy o genezie tego państwa, wybrali kłamstwo i pakt z 

bandytami. 
Dziesiątki propagandystów i pomniejszych pismaków, pozujących na prawicowych „demiurgów”, 

którym koniunkturalizm i podległość wobec rządzących, nakazywały nazywać „bez 

sensu” wezwania kierowane do lokatora Pałacu lub ukrywać bezczynność tej władzy w sprawie mordu 

założycielskiego. 
„Biada” jest skierowane do każdego z nas, bo każdy – bez wyjątku, ponosi odpowiedzialność za rządy 

takich postaci i stan tego państwa. To nasz deficyt męstwa sprawia, że ci ludzie mogą dziś stroić się w 

szaty patriotów i w czas gehenny Księdza Jerzego wycierać gęby Jego imieniem. 
 
        Od 36 lat, w oparciu o komunistyczną farsę, zwaną „procesem toruńskim”, wmawia się nam, że 

winni tej zbrodni ponieśli już karę. Przy udziale kapusiów, pseudo - historyków i rozmaitych kanalii, 

stworzono powtarzaną do dziś legendę o wyłącznej winie czterech esbeków, by na tym fundamencie 

oprzeć koncepcję „historycznego kompromisu” katów ze zdrajcami i ustanowić komunistyczną hybrydę, 

pod nazwą III RP. 
Od tego czasu, wszystkie środowiska uczestniczące w zmowie milczenia przyjęły na siebie ciężar 

zakładników zbrodni i wzięły odpowiedzialność za ukrywanie prawdziwych sprawców i mocodawców. 

Depozyt ten, do dziś daje gwarancję bezkarności oprawcom z wojskowej bezpieki, chroniąc ich wysoko 

postawionych wspólników i stanowiąc „aksjologiczne spoiwo”, łączące bandytów, ludzi polityki, 

Kościoła i mediów. 
To główny powód, dla którego żaden z rządów III RP nie odważył się podjąć obowiązku przecięcia 

zbrodniczych układów. Andrzeja Witkowskiego - jedynego prokuratora, który był gotów wyjaśnić 

okoliczności zabójstwa Księdza Jerzego, odesłano „w stan spoczynku”- z nakazu dzisiejszych 

decydentów. 
Gdyby nie istniały dziesiątki innych przesłanek, ta jedna – odrzucenie prokuratora,który miał odwagę 

stawiać zarzuty Kiszczakowi i chciał objąć oskarżeniem pomniejszym bandytów z wojskowej bezpieki, 

stanowi dostateczny dowód intencji obecnej władzy i jej relacji z zakładnikami zbrodni założycielskiej. 
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Rząd, który nie wykazuje woli zmierzenia się z tajemnicą zabójstwa świętego Jerzego, nie znajdzie 

też sił do wyjaśnienia zbrodni smoleńskiej. Te sprawy łączy głęboka, nierozerwalna więź. 

Doświadczenie tragedii smoleńskiej stanowi bowiem kontynuację tamtego kłamstwa i tamtej wizji 

świata, które skazały na śmierć Księdza Jerzego. 
Jak wówczas, tak i dziś, ta sama, antypolska nienawiść wyznaczyła drogę - do tamy we Włocławku i do 

smoleńskiej pułapki. 
Kto lęka się naruszyć zbrodnicze układy sprzed trzech dekad, jakże mógłby osądzić dzisiejszych 

zdrajców i bandytów? 
Święty Jerzy nie zginął po to, by na „historycznym kompromisie” zbudowano kolejną hybrydę 

komunizmu. 
Nie po to zginęło 96 Polaków, by na ofierze ich śmierci tworzono „porozumienie” Polaków z Obcymi i 

„pudrowano” truchło III RP. 
Zaniechanie w sprawie zbrodni założycielskiej kładzie się głębokim cieniem na intencjach obecnej 

władzy i nie da się go usprawiedliwić pokrętną sofistyką. 
Czy się to komu podoba czy nie - od czasu objęcia rządów przez partię Kaczyńskiego, całe odium za 

ukrywanie prawdy o zabójstwie Księdza Jerzego, za tysiące matactw i niegodziwości związanych z tą 

sprawą, za śmierć licznych świadków i szatański pakt zawarty nad grobem Kapłana, spada na polityków 

PiS i tych, którzy wtórują ich zaprzaństwu. 
  
        Od tych ludzi – nie oczekuję już niczego. Pięć lat ich rządów, podczas których nie rozliczono 

żadnej zbrodni, nie naprawiono krzywd i nie przywrócono Polakom honoru, stanowi dostateczne 

świadectwo tej władzy. 
Podobnie - nie oczekuję dobra od ludzi mojego Kościoła, od biskupów i kardynałów, którzy po zamachu 

smoleńskim „jednali” nas z wysłannikiem Putina i zakazali pytać o śmierć naszych rodaków. Ci bowiem 

utrzymują nas w fałszywym przeświadczeniu o przesłaniu świętego Jerzego i podkreślając słowa - zło 

dobrem zwyciężaj, każą nam zapomnieć, że poprzedza je równie ważny nakaz - nie daj się zwyciężyć złu. 
Jeśli tacy wierzą, że przemilczanie zbrodni służy sprawowaniu „rządu dusz”, a ich „mądrość” nie runie 

w przepaść w godzinę śmierci, okazują pychę równą własnej nędzy. 
Bo świętości Księdza Jerzego nie przykryją już oracje "autorytetów" i pseudo-nauki fałszywych 

pasterzy, nie zagłuszą jej żurnaliści- "bez sensu", nie pokona milczenie ani cenzura. 
Ludziom uczestniczącym w ukrywaniu prawdy, tym, którzy będą klękali przed grobem świętego, by 

kolejną fotografią oszukać rodaków i uciszyć zafajdane sumienia, na zawsze winny brzmieć w uszach 

słowa Księdza, wypowiedziane do oprawców – dlaczego mnie tak traktujecie… 
        Ale nie oczekuję też niczego od moich rodaków – od ludzi mieniących się „patriotami”, dla których 

zabójstwo Kapłana jest zaledwie zamierzchłą historią, a obowiązek wyjaśnienia zbrodni – rzeczą bez 

znaczenia. 
Od tych, którzy zagrożenia dla swojej wolności gotowi upatrywać w obowiązku noszenia jakiś 

„maseczek” lub w urojonych „spiskach żydo-masońskich”, a nie zniewala ich zbrodnia założycielska i 

hańba Smoleńska, nie razi widok Obcych panoszących się w moim kraju, nie trwoży wspólnota 

brudu rządząca tym państwem. 
Świadomość, że zabójstwo świętego Jerzego, to wciąż żywa rzeczywistość, a wśród nas są prawdziwi 

mordercy i ich pomocnicy - jest nazbyt wymagająca dla takich „patriotów”. 
Jest nie do przyjęcia. 
 
30 października 1982 roku, podczas Mszy św. za Ojczyznę, Ksiądz Jerzy powiedział: 
"Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego 

zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu. 
Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, gdyby ta większość nie 

zapominała, co było dla niej prawdą jeszcze przed niespełna rokiem, stalibyśmy się narodem wolnym 

duchowo już teraz. A wolność zewnętrzna czy polityczna musiałaby przyjść prędzej czy później jako 

konsekwencja tej wolności ducha i wierności prawdzie. 
Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi się przecież 

z zagrożenia. Lękamy się, że grozi nam cierpienie, utrata jakiegoś dobra, utrata wolności, zdrowia czy 

stanowiska. I wtedy działamy wbrew sumieniu, które jest przecież miernikiem prawdy. Przezwyciężamy 
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lęk, gdy godzimy się na cierpienie lub utratę czegoś w imię wyższych wartości. Jeżeli prawda 

będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy 

lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia. 
Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: "Nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają 

ciało, a nic więcej uczynić nie mogą". 
 

        W tych słowach zawiera się „program” dla ludzi wolnych, dla kroczących drogą długiego marszu. 

„Program” prosty i twardy, jak życie Księdza Jerzego. 
Ten, który świadectwem potwornego męczeństwa potwierdził wartość autentycznej wolności, 

pokazał też drogę do jej osiągnięcia. 
Na tej drodze, nie trzeba nam partii, polityków i formalnych struktur. Nie trzeba pieniędzy, mediów ani 

„wyborczych zwycięstw”. Te mamidła, narzucone z woli oszustów budujących III RP, są drogą donikąd. 
„Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym”. 
Jeśli celem długiego marszu ma być Polska niepodległa, muszą w nim kroczyć ludzie wolni. Tylko tacy 

mogą mówić prawdę o realiach sukcesji komunistycznej i tylko oni będą gotowi ją obalić. 
Bez wolności wewnętrznej, której owocem jest odwaga – nie będzie wolnej Polski. Możemy roić 

niestworzone scenariusze „walki politycznej”, obmyślać piętrowe strategie i powoływać setki 

kanapowych partyjek. 
Deficyt ludzi wolnych i odważnych, przesądzi o klęsce. 
Dlatego każdy, kto daje świadectwo prawdzie – w swojej rodzinie, środowisku i miejscu pracy, kto 

myśli i działa niczym człowiek wolny, wart jest setek polityków III RP, dziesiątki prezesów i 

naczelnych redaktorów. 
Z takich ludzi, z ich przykładu i dzieła – choćby dokonanych w „małych ojczyznach”, w drobnych, 

codziennych sprawach, powstaną elity Niepodległej. 
„Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się na cierpienie lub utratę czegoś w imię wyższych wartości.” 
To trudne słowa – niczym wezwanie do świętości. 
Bo utrata dochodów i stanowisk, zdrowia i życia – musi wywoływać lęk. Ksiądz Jerzy wskazuje, że 

pokonamy ten lęk, jeśli pozostaniemy wierni własnemu sumieniu, a wartość prawdy przewyższy cenę 

tego, co utracimy. 
Problem z przyjęciem tych słów, dotyczy definicji wolności. 
To, co święty Jerzy uznaje za wolność, nie ma nic wspólnego z „systemem wartości” III RP. Ogromna 

przepaść dzieli te pojęcia, ukazują jednocześnie kondycję państwa zbudowanego na zbrodni 

założycielskiej. 
Wolność Księdza Jerzego, nie jest „wyborem mniejszego zła”, nie zniża się do żadnych 

„kompromisów”, nie szuka „porozumień ponad podziałami” i nie syci „mechanizmem demokracji”. 
W tej, autentycznej wolności, wybór dokonuje się w kategoriach dobra i zła, ustępstwo mierzone jest 

probierzem prawdy, a zwycięstwo zawsze wiedzie ku dobru. 
To wolność od lęku, ale też – od nienawiści, wolność od zła, ale – nie za cenę prawdy, wolność od 

ograniczeń, ale – nie od moralnego nakazu. 
Takiej wolności trzeba się uczyć od podstaw, zdobywać ją latami, wykuwać w walce. 
Tylko ludzie zdolni do niej, do przezwyciężenia lęku - „w imię wyższych wartości”, mogą zagrozić 

właścicielom tego państwa, mogą znieść magdalenkowy porządek i obalić komunistyczną hybrydę. 
Wbrew kłamstwom utytułowanych oszustów, z męczeństwa Księdza Jerzego nie wyrosło żadne „dobro” 

III RP. To państwo zbudowano na akceptacji zbrodni i oparto na zbójeckim pakcie. Jest ono 

zaprzeczeniem wartości, za które zginął święty Jerzy, a rządzący nim ludzie odrzucili przesłanie 

Kapelana Solidarności. 
        Jak wielokrotnie pisałem - Ksiądz Jerzy nie mógł dożyć czasów III RP. 
Państwo tworzone przez Kiszczaka i Jaruzelskiego, hołubiące bandytów, kapusiów i tchórzy- zabiłoby 

Go ponownie. 
Jeśli słowa świętego Jerzego staną się drogowskazem, On sam będzie Patronem naszych działań. 

Opiekunem ludzi – choćby nielicznych, którzy w dążeniach długiego marszu – budowaniu prawdziwych 

elit i tworzeniu od podstaw fundamentów państwowości, widzą drogę do Niepodległej. 
Wezwanie – nie bójcie się - jest twardym dowodem, że na tej drodze możemy liczyć na 

pomoc Księdza Jerzego. 
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Tylko On, patron wolnych Polaków, pomoże nam odnaleźć prawdę. 
Również tę o swojej śmierci. 
Wiem, że wbrew zamysłom ludzi złych i głupich, Bóg sprawi, że święty Jerzy, 

którego męczeństwo miało otworzyć drogę „porozumienia” katów ze zdrajcami, powróci jako Patron 

Niepodległej. 
Autor: Aleksander Ścios o 14:59:00   
Wyślij pocztą e-mailWrzuć na blogaUdostępnij w usłudze TwitterUdostępnij w usłudze FacebookUdostępnij w serwisie 
Pinterest 
Etykiety: długi marsz, ksiądz Jerzy, niepodległość, nudis verbis 

31 komentarzy: 

1.  

Rafał Stańczyk18 października 2020 16:21 

Dziękuję. 

Odpowiedz 

2.  

Lappalainen18 października 2020 18:28 

Szanowni Ściosowcy, 
 
dziękuję za ten tekst na "bezdekretu", obnażający, że w tej chwili Polsce i Polakom brakuje takiego 
człowieka, z takim przekazem, jaki Ks. Jerzy. Iloma takimi kapłanami moze KK sie pochwalic w dniu 
dzisiejszym? "Głos na pustyni", jedyny w swoim rodzaju, został zdradziecko zatrzymany przez złych, 
podłych, perfidnych ludzi. 
 
Tak ja Pan Aleksander napisał: "Takiej wolności trzeba się uczyć od podstaw, zdobywać ją latami, 
wykuwać w walce." 
 
Skad my, skąd Polacy, mają brać naukę "od podstaw"? Co jest (co powinno być) w naszym życiu tą 
podstawą? 
 
Polska jako naród chrześcijański, lub miewający się takim, nie posiada właściwej podstawy, bo 
właściwą podstawą MUSI, powinna być nauka apostolska, która jest oparta na Słowie Bożym (Stary i 
Nowy Testament). "Poznacie prawdę, a prawda Was wyswobodzi" (Jan, 8:32) czyli, staniecie się 
(będziecie) wolnymi ludźmi. Nie muszę tłumaczyć, że tą Prawdą jest Jezus Chrystus. 
Czytanie Biblii ze zrozumieniem, to nasza PODSTAWA do nauki o wolności, no, przynajmniej powinna 
być. 
 
Pozdrawiam 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 

3.  

Katarzyna19 października 2020 11:41 

"Ludzie tak są prości i tak naginają się do chwilowych konieczności, że ten, kto oszukuje, znajdzie 
zawsze takiego, który da się oszukać." 
 
Niccolò Machiavelli 
 
Z serdecznymi pozdrowieniami i podziękowaniami za tekst, 
Katarzyna 

Odpowiedz 
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4.  

57KerenOr19 października 2020 16:08 

PAN JEZUS JEST PRAWDĄ... 
 
Cytat: 
 
"(1) Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. (2) W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam 
miejsce. (3) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście 
i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (4) Znacie drogę, dokąd Ja idę. (5) Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, 
nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? 
 
(6) Odpowiedział mu Jezus: JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ, I ŻYCIEM. NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA 
INACZEJ JAK TYLKO PRZEZE MNIE". 
 
Ewangelia według Jana 14/1-6 
 
Tylko On, Syn Boga Ojca pomoże nam odnaleźć prawdę, nikt inny! Taka jest bowiem Ojcowska Wola! 
 
 
https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png 

Odpowiedz 

5.  

322691darek19 października 2020 18:02 

Proszę zobaczyć jak dziś postępuje się z Polakami. A to wszystko w wigilię męczeńskiej śmierci ks 
Jerzego Popiełuszki. https://wprawo.pl/odmawiali-rozaniec-brutalnie-wtargnela-policja-i-
wyprowadzila-ksiedza-
wideo/?fbclid=IwAR2CAr1ZbJ_ZdWyesX5WTJxWrhMvFivdD6wBjofiBXftlCJj2dPaBny2rfo 

Odpowiedz 

6.  

PiotrK20 października 2020 05:03 

Wiedziałem,że taki tekst będę mógł tutaj przeczytać. Dziękuję Panie Aleksandrze. 
Dzisiaj słowa Księdza Popiełuszki są nadal aktualne, mając na uwadze działania obecnej władzy i ich 
zamiary. 
Tutaj link do słów księdza Popiełuszki, które dedykuję Kaczyńskiemu... 
https://youtu.be/bkYisNPA4a8 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Urszula Domyślna28 października 2020 13:38 

Potężne, nieprzemijające słowa homilii Księdza Jerzego. 
 
Nasze Credo. 
 
Bardzo dziękuję, Panie Piotrze za przypomnienie. 

Odpowiedz 

7.  
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Wąż Wystygły27 października 2020 23:07 

Panie Aleksandrze! 
 
I jak tu nie przypisywać Panu zdolności jasnowidzenia? Dawno już pisałem - i mogę tylko powtórzyć - że 
ilekroć Pana twierdzenia wydają się z początku przesadne, zbyt daleko idące, niesprawiedliwe, zbyt 
radykalne, to nie trzeba długo czekać, a okazuje się, że jednak miał Pan rację. 
Sam pamiętam, że z powątpiewaniem przyjąłem Pana opinię, że komunizm wcale nie umarł, tylko się 
przepoczwarzył: Jak to nie umarł, kiedy wszyscy widzieli, jak upada "pod ciosami demokracji"? A dziś 
już prawie wszyscy mówią i piszą o neomarksizmie, o nowej rewolucji bolszewickiej, a w Seattle w USA 
powstaje ni mniej, ni więcej tylko republika sowiecka. 
Podobnie, kiedy pisał Pan o podziale na My i Oni, wielu się obruszało: No jak to, przecież "Kochajmy 
się", trzeba przekonywać i pozyskiwać. No to teraz przekonujcie i pozyskujcie dziką tłuszczę wyjącą 
"Wypierdalać!" (przepraszam - to cytat). 
Mam więc pytanie: czy korzystając ze swego daru jasnowidzenia nie dostrzega Pan może jakiegoś 
światełka w tunelu? 
 
Pozdrawiam Pana 

Odpowiedz 

8.  

Urszula Domyślna28 października 2020 13:41 

 
Święty Jerzy, męczenniku za wiarę, módl się za nami! 
 
Patronie Niepodległej, wspieraj nas, abyśmy byli wolni od lęku i zastraszenia, kiedy na ulicach i w 
najwyższych urzędach znów rozlega się wycie szatana. 

Odpowiedz 

9.  

Rafał Stańczyk28 października 2020 17:08 

Szanowni Państwo, 
Zastanawiam się czasem, jak wytłumaczyć osobnikom nie potrafiącym zobaczyć czegoś więcej od 
czubka swojego nosa (i to jedynie na dziś dzień), że w społeczeństwie zorganizowanym i mądrze 
rządzonym istnieją zakazy i nakazy, które odbierając możliwość decyzji, mają chronić nas przed 
możliwością wyboru w sytuacjach, gdy każdy wybór jest zły. Do takich decyzji należy zarówno aborcja, 
jak i eutanazja. Nie przez przypadek jednym z najokrutniejszych sposobów znęcania się nad ludźmi 
przez Niemców w obozach, było dawanie rodzicom wyboru, które dziecko ma przeżyć, a które zostanie 
zabite. 
W tym temacie wyciągane są argumenty religijne kontra krótkowzroczny egoizm połączony z pewną 
formą hedonizmu. A tak naprawdę, nie potrzeba żadnej religii, nie potrzeba żadnej ideologii, by 
zrozumieć, że aborcja (na równi z eutanazją) jest wyborem, kto z moich ukochanych ma żyć, a kto nie. 
W tym kontekście zakaz aborcji chroni kobiety. Tak, odbierając konieczność podjęcia decyzji. 
I nie ma znaczenia w tej sprawie, czy Bóg tę decyzję oceniać będzie, czy Bóg nie istnieje, bo dla wielu 
kobiet w ciąży sama konieczność podjęcia decyzji jest już piekłem. 
Pozdrawiam 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Halka29 października 2020 19:02 

"...bo dla wielu kobiet w ciąży sama konieczność podjęcia decyzji jest już piekłem". 
Z 60letniej kartoteki lekarskiej dr Półtawskiej wysuwa się przerażający wniosek: 
 
"WSZYSTKIE DZIECI, które zostały ZAMORDOWANE w łonie matek, miały 
NIEODPOWIEDZIALNYCH... OJCÓW!!!". 
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Usuń 

2.  

Rafał Stańczyk30 października 2020 15:46 

Warto jeszcze zadać pytanie, co spowodowało, że ojcowie nagle stali się tacy 
"nieodpowiedzialni"? 
W całej "debacie" w tym temacie nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałem postulat, by zdanie 
przyszłego ojca było brane pod uwagę przy aborcji. Z mężczyzn systemowo została zdjęta 
odpowiedzialność, więc efekt nie jest przypadkowy, a zamierzony. 

3.  

Halka4 listopada 2020 16:09 

<<>> 
Nagle? Jak świat światem byli ojcowie nieodpowiedzialni. Od kilku dekad ta tragiczna prawda 
tylko wylazła, ot zupełnie tak, jak „grzmotnice” na ulice. Demon rozrzucił kości i zyskuje… 
 
<<>>. 
Zapewne wówczas dopiero system wciągnie do ewidencji odpowiedzialność mężczyzn…, gdy 
nieodpowiedzialni mężczyźni staną się wreszcie odpowiedzialni i uznają, że nie tylko „matka 
jest tą, która zabiła swoje dziecko”, ale również on sam - ojciec dziecka biernie czy nie, jest 
ludobójca. Księża mówią, że wiele kobiet – matek spowiada się: „proszę księdza zabiłam swoje 
dziecko w łonie”. Płaczą i chorują na choroby psychiczne/fizyczne/duchowe. Czy jaki ojciec 
spowiadał się z tego, że zabił swoje dziecko (dał forsę na zabieg, lub po prostu rzucił matkę 
swego dziecka, na skutek, czego ta, poszła zabić poczęte dziecko?). Tu mogliby się 
wypowiedzieć spowiednicy i mogliby wypowiedzieć słowo: ZERO ojców się spowiada z 
dokonania aborcji na własnym dziecku. 

 
Oczywiście wielu chłopaków nastoletnich/mężczyzn może się tłumaczyć: „Nie wiedziałem, że 
jestem ojcem. Ona mi nie powiedziała, nie przyznała się, tylko usunęła”. Trzeba pytać, 
dlaczego dziewczyna/kobieta zataiła. Może uznała, że ten mężczyzna jest nieodpowiedzialny/ 
nie nadaje się na opiekuna dziecka? Hmm…? 
Ale z drugiej strony jak mężczyzna może mówić, że nie wiedział, że jest ojcem, że mógł zostać 
ojcem? Przecież powinien to zakładać ilekroć współżył z kobietą/kobietami? Jak to mawia dr 
Półtawska: „Każdy chłopak – jeśli jest zdrów – to jest płodny od „pierwszego wąsa”, zaś każdy 
mężczyzna – jeśli jest zdrowy – jest płodny do śmierci”. Więc co znaczy: „nie wiedziałem, że 
jestem ojcem?”. A pytał? Miał odwagę pójść do dziewczyny/kobiety, z która współżył i zapytać: 
„jesteś, byłaś w ciąży?”. 
I już na koniec w formie luźnej, ale mnie się podoba ten tekst dr Półtawskiej: „Gdyby orgazm 
bolał mężczyzn tak jak bolą kobietę bóle porodowe, znalazłoby się tylko kilku herosów – 

ochotników na ojców. Reszta ćwiczyłaby na siłowni, by do orgazmu nie dopuścić nigdy”  Dziś 
wielu panów bóle porodowe może sobie wyobrazić/porównać troszeczkę z sytuacją „rodząc” 
kamienie zalegające w nerkach. 
Wszyscy mężczyźni byliby wówczas odpowiedzialni, to pewne. Nie byłoby też aborcji, bo jakby 
jeden z drugim poświecił się i w pełni świadomie zdecydował się przyjąć na siebie taki ból, to 
by owoc swego ból chronił nad swoje życie! 

 

I już naprawdę na koniec.  
Taki przykaz dała mi osobiście dr Półtawska: „Trzeba ratować mężczyzn!”. Jak to?! – 
Zapytałam. Wręcz odwrotnie! Kobiety trzeba ratować przed nieodpowiedzialnymi 
mężczyznami! – upierałam się przy swoim. 
Nie – odpowiedziała mi dr Półtawska. Jeśli uratujemy mężczyzn, to ludzkość będzie uratowana i 
nie trzeba będzie ratować kobiet. 
A tak tak. Jeśli nieodpowiedzialni mężczyźni zostaliby nauczeni 
wierność/przyzwoitości/szlachetności to np. takie panie _tirówki z parasolkami, mogłyby tam 
sobie stać na trasie i… i nawet najcierpliwszy sutener straciłby wreszcie cierpliwość, bo by 
wyliczył, że umoczył w interesie… wziąłby zwinął interes. 
 
PS. To w takim kolosalnym skrócie streściłam ze 200 godzin wykładów z dr. Półtawską. 
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Błogosławiony ks. Jerzy niemiałby mi za złe, że nie o nim jest mój komentarz, jestem tego 
pewna. 

Usuń 

4.  

Rafał Stańczyk4 listopada 2020 23:33 

Droga Pani, 
Miałem nadzieję na merytoryczną wymianę poglądów, ale skoro miast argumentów posługuje 
się Pani przekazem emocjonalnym, jestem zmuszony podziękować i z mojej strony zakończyć 
tę rozmowę. Mimo wszystko dziękuję za komentarz. 
Pozdrawiam 

Odpowiedz 

10.  

Kaczmarek_128 października 2020 19:30 

Zrozumcie tylko tę jedną rzecz.: Jeżeli ludzie wolni i kroczący drogą długiego marszu uznają posiadanie 
i wychowanie przynajmniej 5 dzieci za zbyt wielkie, jak na ich miłość Ojczyzny, poświęcenie --- cały 
ten długi marsz w czasie skończy się tak, jak rzeka zanikająca płynąc przez pustynię. 

Odpowiedz 

11.  

Lappalainen15 listopada 2020 18:13 

Pan Ścios widocznie nie podziela moje starania o to aby katolicy mogli zapoznać się z innymi (lepszymi) 
rozwiązaniami dla Polakow/katolikow. 
Smutno, że na tym zacnym forum tak mało jest otwarcia na inne rozwiązania dla Polaków w tych 
"ciężkich" czasach dla KK. 
 
Szacun i pozdrawiam zdrowo myślących, 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Halka17 listopada 2020 21:39 

A ja od siebie dodam. 
 
Jeśli jako katoliczka zdradziłabym Chrystusowy kościół, po takich żałosnych nawoływaniach, to 
niech pan, panie Lappalainen wie (tak uwierzy mi na słowo), że jakby się potem tylko na 
horyzoncie pojawili inni, lepsi od pana "nagabywacze i naganiacze" - to ciulnę te Pańskie 
rozwiązania i rzecz jasna Pana JESZCZE SZYBCIEJ! 
 

Usuń 

2.  

Lappalainen18 listopada 2020 19:03 

Droga Pani Halko, 
 
poniżej odpowiedziałem, skrótowo, na tekst Sz. P. Aleksandra. 
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ukłony M. Lappalainen 

Odpowiedz 

12.  

Aleksander Ścios17 listopada 2020 12:00 
Lappalainen, 
 
Szanowny Panie, 
 
Z wielką prośbą - proszę się nie ośmieszać. 
Pańskie "starania o to aby katolicy mogli zapoznać się z innymi (lepszymi) rozwiązaniami dla 
Polakow/katolikow" dotyczą przecież nachalnego promowania "nauczania" środowiska IPP i nie tylko, 
nie mają nic wspólnego z "lepszymi" rozwiązaniami,ale są z gatunku zachowań, jakich nigdy nie będę 
tolerował na moim blogu. 
Nie ma bowiem tekstu ani tematu,którego nie zechciałby Pan wykorzystać do narzucania tej narracji i 
atakowania mojego Kościoła. 
Nie ma sprawy ani problemu, który nie kojarzyłby się Panu z potrzebą "piętnowania" rzeczywistych i 
rzekomych grzechów Kościoła. 
Grzechów- podkreślę, o których na tym blogu pisałem znacznie wcześniej, niźli panu Chojeckiemu 
pojawił się pomysł stworzenia swojego kościoła. 
Pozwoli więc Pan, że nie będę z bezdekretu czynił miejsca do leczenia Pańskich frustracji i 
kompleksów. 
I nie z powodu - jak Pan rozpowiada - lęku przed prawdą, ale z przyczyny bardzo prozaicznej: niechęci 
do głupoty. 
Bo głupotą jest utożsamianie Kościoła z grzechami hierarchów. 
Tym większą głupotą jest odrzucanie Kościoła tylko z tego powodu, że są w nim ludzie grzeszni i źli. 
Taka postawa dowodzi totalnego niezrozumienia istoty Kościoła Chrystusowego, dowodzi wielkiej 
niedojrzałości,słabej wiary, kiepskiego intelektu i równie ułomnej refleksji teologicznej. Tłumaczyłem 
to wielokrotnie. 
Całkiem niedawno napisałem Panu: 
Jeśli chciałby Pan sugerować, że z tego powodu winienem opuścić mój Kościół lub „obrazić” się na 
kapłanów i wiarę katolicką, nie tylko straci Pan czas, ale narazi się na dyskusję, której kontekst może 
być niewygodny dla ludzi bezmyślnie atakujących Kościół Katolicki. 
Bo kto sądzi Kościół Chrystusowy podług miary ludzkiej ułomności, a choćby i najcięższych grzechów 
pasterzy tego Kościoła, dowodzi własnej niewiary i dopuszcza się poważnego błędu teologicznego. 
Upraszczając zaś– jeśli obserwuje Pan doskonały samochód, prowadzony przez fatalnego kierowcę, 
wyrobi Pan sobie negatywną opinię o samochodzie, czy raczej o złym kierowcy? 
 
Jakże może Pan pisać o "lepszych rozwiązaniach dla Polaków/katolików",skoro podstawowym motywem 
przekazu Pańskiego środowiska jest prymitywna nienawiść do wszystkiego, co katolickie, a zatem 
również - co polskie. 
W tej nienawiści popełnia Pan błąd karygodny i głosi herezję po stokroć skompromitowaną - 
utożsamiając grzechy ludzi należących do Kościoła, z samą wiarą katolicką. 
Na tym ma polegać ta wyjątkowa "mądrość", którą chce Pan przeciwstawić dwóm tysiącom lat 
nauczania apostolskiego? 
Co więcej - poza "krytyką" Kościoła Katolickiego, uwielbieniem dla Trumpa i pochwałą pewnych 
środowisk żydowskich, ma do zaoferowania środowisko IPP? 
Nie spodziewam się podjęcia przez Pana rzetelnej refleksji,ale radzę przyjąć, że choć w moim Kościele 
są (zawsze byli i będą) ludzie grzeszni i ułomni, w żadnym stopniu nie przekreśla to świętość tego 
Kościoła, nie podważa sukcesji apostolskiej i nie obala prawdy o Kościele mistycznym. 
 
Proszę też nie troskać się o "ciężkie" czasy dla Kościoła. Bywały stokroć cięższe i skoro do tej pory zło 
nie pokonało mojego Kościoła, nie zdoła tego nigdy uczynić. Wiem to ze słów mojego Zbawiciela: "Ty 
jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą". 
Jeśli więc sądzi Pan, że po kilkuletniej działalności lubelskiej grupki, zdołaliście już odnaleźć "jedyną 
prawdę" i jedyną drogę do świętości, jest w tym objaw pychy, która powinna przerażać. 
 
A ponieważ rozmawiamy pod tekstem poświęconym Księdzu Jerzemu, pozwolę sobie na jedną sugestię - 
proszę się pomodlić do świętego Jerzego. 
To wielki patron ludzi poszukujących prawdy. On pomoże. 
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 Pozdrawiam 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

rodakvision117 listopada 2020 16:40 

Z serca dziękuję Panie Aleksandrze. Trochę to trwało co świadczy o Pana wyrozumiałości, ale i 
ona ma swoje granice. Na szczęście. 
Prawicę sciskam 

2.  

Lappalainen18 listopada 2020 17:58 

Szanowny Panie Aleksandrze i Ściosowie, 
 
z wielka atencją przeczytałem wywód Sz.P. Ściosa. 
Cóż, różnimy się i nie potrzeba tutaj szkła powiększającego, ale w kilku sprawach mamy ten 
sam pogląd, na przyklad: antykomunizm, bron biologiczna, szkopy i kacapy, WSI, zamach 
Smolenski i inne tym podobne. 
 
Nie raczył Pan wspomnieć o wywiadach w #IPPTV m.in. z ks. prof. Kobylińskim czy z 
rzecznikiem prasowym Episkopatu KK Leszkiem Gęsiakiem. No, ale to mogło być zapewne jakieś 
takie tylko niedopatrzenie. 
 
"Na tym ma polegać ta wyjątkowa "mądrość", którą chce Pan przeciwstawić dwóm tysiącom lat 
nauczania apostolskiego?" I tutaj przedłożył Pan NAJlepsza odpowiedź o której m.in. jest w 
moich wpisach. 2000 lat. Kto i na podstawie czego nauczał ewangelii od 2000 lat Żydów i 
pogan? Czy przypadkiem nie listy apostolskie były (i są nadal) tą JEDYNA Nauką Apostolską? Od 
początku chrześcijanie (chrześcijanin => pochodzi od Chrystusa, Chrystusowy) opierali się i 
opierają się na SŁOWIE Bożym, a nie na innych (ludzkich) przekazach. 
Dlatego czy to ja, czy pastor Chojecki, czy KNP w Lublinie powtarzamy katolikom: 
"Słowa palą, więc pali się słowa 
... 
Lecz niech czyta, kto umie, 
Niech nauczy się czytać! 
Niech powraca - do Słowa!" (J. Kaczmarski, Marcin Luter)! 
 
Jest mnóstwo ludzkich przemyśleń, ludzkich ideologii czy ludzkich nauk. Dlatego NAUKA 
APOSTOLSKA ma (POWINNA) być tym miernikiem dla ucznia Chrystusa odnośnie zachowania i 
postawy, tej moralnej też. 
 
Jeżeli katoliccy hierarchowie nie są dla Pana autorytetem to kto wskazuje Panu i innym 
katolikom właściwą ścieżkę postępowania w życiu? Czy czasem Biblia nie powinna być ta 
latarnia? Jedynie Słowo Boga objawione ludziom w Starym i w Nowym Testamencie ma dla 
chrześcijanina moc "wody żywej". 
 
I nie bynajmniej nienawiść, o której Pan tak rozgłasza, ale kieruje mnie troska o katolików w 
jakiej nauce są nauczani od urodzenia. 
Jeden jedyny cytat z Ew. Jana 3:3 (Nauka Apostolska!): W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć 
królestwa Bożego. 
 
Czy katolicy mają życie wieczne? "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa 
mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci 
przeszedł do życia." J. 5:24. 
 
Zatem życzę owocnego czytania Słowa i pozdrawiam 
M. Lappalainen 

Odpowiedz 
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13.  

CT17 listopada 2020 18:38 

Piękne, mądre i budujące słowa Panie Aleksandrze. Bóg za nie zapłać! Kościół nasz Święty Chrystusowy 
nie upadnie nigdy nie tylko z powodu obietnicy Jezusa Chrystusa, ale z tej również przyczyny, że są w 
Nim wierni Pańskiego pokroju. Szczęść Boże we wszystkim! 

Odpowiedz 

14.  

Halka19 listopada 2020 21:08 

Niedawno – w Pierwszą Sobotę miesiąca - natknęłam się na jakiegoś dziwoląga, który się werżnął mi do 
dyskusji (mojej z organizatorem Męskiego Różańca w Krakowie), kiedy usiłowałam się zapytać, czy 
mogę się dołączyć, jako kobieta do męskiego Różańca? Dziwoląg wtryniwszy się w naszą dyskusje 
powiedział, cytuję: „jesteście – w sensie ja i organizator – popier#$%^&*, że chcecie się modlić na 
Różańcu”. Na co dołączył się do naszej dyskusji, nie wiadomo skąd inny dziwak i uwaga, co powiedział: 
„choć jestem niewierzący, to się z Wami (czyli ze mną i organizatorem) pomodli na Różańcu. No taki 
numer. :) 
A teraz m.in. o mnie – katoliczkę – UWAGA - troszczy się protestant z ekstremalną ciasnotą umysłu i 
pisze „tu”, że kieruje nim „troska o katolików w jakiej nauce są nauczani od urodzenia”. 
 
Czego jeszcze dożyję? :-) 

OdpowiedzUsuń 
Odpowiedzi 

1.  

Lappalainen20 listopada 2020 09:40 

Droga Pani Halko, 
 
wyznawca Kościoła Chrystusowego powinien znać odpowiedź na niżej postawione pytania 
odnośnie osoby Jezusa Chrystusa. 
Część z nich już się dokonało a część się dokona w przyszłości. 
 
Dlaczego Jezus Chrystus: 
1. przyszedł na świat, na ziemie? 
2. umarł na krzyżu przelewając swoją krew? 
3. zmartwychwstał, został wzbudzony z martwych? 
4. został wzięty do nieba, wniebowstąpienie? 
5. posłał Ducha Świętego, Pocieszyciela? 
6. przyjdzie na powietrze (paruzja) po swój Kościół, po Oblubienicę? 
7. zstąpi, przyjdzie powtórnie na ziemię? 
8. gotowy jest do ostatecznego boju, ostatniej bitwy? 
 
Odpowiedzi na te pytania są w Słowie Bożym, w Biblii, a szczególnie w Nowym Testamencie, w 
Nauce Apostolskiej. 
Proszę zatem szczerze odpowiedzieć sobie samemu. Oczywiście może Pani poprosić o pomoc 
swojego duszpasterza, kapłana, o ile takiej pomocy będzie potrzeba. 
 
ukłony 
M. Lappalainen 
sympatyk KNP w Lublinie 

2.  

rodakvision121 listopada 2020 02:02 
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Mega misjonarzu, Wikipedia podaje, że (Kosciół Nowego Przymierza), 
"Kościół uznaje Katolicyzm, Świadków Jehowy oraz Mormonów za tzw. „religie 
postchrześcijańskie”, których nie można uznać za chrześcijańskie według kryteriów biblijnych." 
I to jest podstawa "ideowa" nachalnego nawracania katolików na "przymierze". "Jest najbardziej 
antykatolickim ugrupowaniem ewangelikalnym" i to tłumaczy dlaczego nie podejmuje trudu 
nawracania barbarzyńców i niewiernych, a właśnie katolików. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Nowego_Przymierza_w_Lublinie 
Nie interesują mnie żadne mega sekty. Szerokiej misjonarskiej drogi. 
Bez odbioru 

3.  

Halka21 listopada 2020 11:07 

Panie Lappalainen jest pan niezbitym dowodem na to, że zło zawsze służy dobru. 
 
Musiała przyjsć KONTREFORMACJA, by poodkrecać te wszystkie, wasze baranie rogi, które 
nawkręcał wasz mentor Luter. 
 
P.S. 
Polecam obejrzeć film "Oto jest twarz zdrajcy". Ale w oryginale "A Man for All Seasons" brzmi 
lepiej. Tak bardziej "twarzowo". 
 
I też bez odbioru. 

Usuń 

4.  

Lappalainen21 listopada 2020 13:03 

... no tak, tak, ale w jakim celu Jezus Chrystus uczynił, czyni (puka od drzwi serca człowieka) i 
uczyni to, o co pytam? 
 
M. Lappalainen 

5.  

Lappalainen21 listopada 2020 14:05 

... przez moje komentarze che skłonić Was byście wzięli SŁOWO BOŻE i zaczęli je czytać ze 
zrozumieniem. Aby Biblia, Nauka Apostolska była Waszym życiowym drogowskazem. 
 
I z mojej strony bez dekretu ;-), o przepraszeám, bez odbioru. 
 
M. Lappalainen 

6.  

Halka24 listopada 2020 08:33 

No i Lappalainen'a powinniśmy mieć z głowy :-). 
Jak się odezwie... znaczy, że nie dotrzymuje słowa "bez odbioru" ? A to będzie oznaczało 
wtedy, że... że kłamczuch i krętacz. :-) 

Usuń 
Odpowiedz 

15.  

Urszula Domyślna15 grudnia 2020 19:52 
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!!!  
DOBRA WIADOMOŚĆ Z TWITTERA PANA ŚCIOSA - BĘDZIE NOWA KSIĄŻKA! 
 
Cyt.: 
 
Jaka racja stanu, czym polskość i naród, gdzie droga do Niepodległej... 
 
Książka "Jaka Polska" to 3 część "Nudis verbis". 
Istniejący dziś zapis na Ściosa sprawia,że w III RP nie wyda jej żadne wydawnictwo. Jeśli powiodą się 
rozmowy z zagranicznym wydawcą,książka ukaże się w 2021r. 
 
https://twitter.com/SciosBezdekretu/status/1337473555345387526 
 
=========== 
 
Bardzo się cieszę i serdecznie pozdrawiam Pana Aleksandra i niestrudzonych Pana Obiboka i Mirosława-
Rodaka, których też obserwuję na TT. :-) 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

rodakvision116 grudnia 2020 15:54 

Dziękuje bardzo Pani Urszulo i również pozdrawiam kłaniając się nisko. 
 
Mirosław 

Odpowiedz 
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sobota, 19 grudnia 2020 

1014. „W TYCH SŁOWACH JEST PEŁNIA WOLNOŚCI” 
  

„Nikogo nie „oskarżam” i nikomu nie „zarzucam”. Że inni, czy wszyscy inni, idą jakąś drogą 

polityczną, ideową, czy każdą uznaną przez nich za słuszną, to ich rzecz. 
Upieram się natomiast, że wolno mi tę ich drogę obserwować i — w warunkach wolności słowa — 

nawet opisywać. 
Kiedyś nazwałem tę drogę „donikąd”. Dziś uznana została przez „instynkt narodu” za docelową. 
W tym zdaniu nie ma (złośliwej) ironii. Jest tylko stwierdzenie faktu”. 
Nieuchronnie zbliża się czas, w którym wybór musi być dokonany. Nie z przymusu, ani groźby choroby, 

nie dla zysku lub makiawelicznych planów. 
Musi być dokonany, by nie spadły na nas słowa Józefa Mackiewicza. 
Ten, który „drogę wielkiego ześlizgu” przemierzył skalą nudis verbis, wiedział, jak kończy się 

„stwierdzenie faktu”. 
„Nie ja wygrałem. 
Wygrali ci, którzy organizują "instynkt narodu". 
Ja przegrałem z kretesem. 
Więc proszę o pobłażanie”. 
Przed pięcioma laty pisałem, że to wyznanie Mackiewicza, uczynione u kresu życia wielkiego pisarza, 

jest wyrazem geniuszu i politycznej wizji.  
Darów, które ciężarem logiki mackiewiczowskiej, zawsze skazują na wykluczenie i samotność. 
Jednocześnie - to słowa tak wstrząsające, że nie wolno dopuścić, by ktoś je powtórzył. 
        Nieuchronny jest więc wybór – między tym, co „instynkt narodu” uczynił drogą 

powszechną, prowadząc moich rodaków na manowce III RP, ku obcej krainie „donikąd” - i tym, co w 

naszych marzeniach, w niepoprawnie śmiałych planach, wytycza drogę długiego marszu i wiedzie do 

Niepodległej. 
Trzeba się zdecydować - „gdzie kończy się wmówienie a zaczyna związek realny czy wskutek przeżyć 

historycznych nie staliśmy się psychicznie skrzywieni i na wypadki reagujemy teraz z prawidłowością 

histeryków czy wciąż jesteśmy barbarzyńskim plemieniem wśród sztucznych jezior i puszcz 

elektrycznych”. 
Trzeba wybrać – czy dalej „obserwować”, „opisywać” i obdarzać uwagą zwodnicze „realia”, w jakie 

wpychają nas zniewoleni demiurdzy w służbie tego państwa, czy może – 

odrzucić to nędzne simulacrum i skierować myśl na projekt godny Polaków. 
Nie sposób pominąć słów Mackiewicza, nie wolno ich lekceważyć ani odsyłać w otchłań historii. 
Głupcami są ludzie, którym dziś wydaje się oderwane od przeszłości i narodowych doświadczeń. 
Głupcami są ci, którzy słów autora „Nudis verbis” nie odczytują jako współczesnej przestrogi. 
„Jak można na dłuższą metę wychowywać naród politycznie, bez przeprowadzenia „kanciastej” granicy 

pomiędzy pojęciami tak prymitywnymi jak: „sojusznik” i „najeźdźca”, „wierny” i „zdrajca”, „swój” a 

obcy, czy wrogi „agent ?” – pytał Mackiewicz w roku 1947. 
Jeśli dziś nikt nie odważy się postawić takiego pytania, czy wolno twierdzić, że uwolniliśmy się z 

ówczesnych ograniczeń? 
Mackiewicz – pisarz przeklęty geniuszem, musiał przekopać powojenną rzeczywistość do fundamentów, 

a nie znajdując nigdzie ratunku przed tymi, którzy „organizują instynkt narodu”, uznać swoją porażkę. 
My nie musimy. 
Nie dlatego, by z sukcesji komunistycznej, pod nazwą III RP miała wyrosnąć Wolna i Niepodległa, ale z 

uwagi na przestrogę pozostawioną przez Mackiewicza. 
Dzięki niemu wiemy, że „obserwacja” i „opis” - kończy się porażką, a „zarzuty” i „oskarżenia” - 

choćby najcelniejsze i trafiające w głąb przegniłych fundamentów, doprowadzą do wyznania – „nie ja 

wygrałem”. 
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        Wiem, że wielu z Państwa odczuwa odrazę do rzeczywistości skleconej przez „wybrańców 

narodu”, że mierzi i razi stan tego państwa, przeraża ogrom nieprawości i niebotyczne zakłamanie 

politycznych decydentów. 
Ta reakcja – jakże naturalna dla ludzi uczciwych, daje pewność, że nadszedł czas, w którym trzeba 

dokonać wyboru. 
Być może tym, którzy od lat przemierzają drogę długiego marszu, wybór wydaje się łatwy. Może 

świadomość – czym jest to państwo, jak i dla kogo je stworzono, jakie są jego „elity”, interesy i zakres 

suwerenności, niesie dostateczną wiedzę, by dokonać wyboru właściwego. 
Zawsze jednak pojawi się pytanie – co dalej? 
Wejść do „wieży z kości słoniowej” i wybrać wzniosłe milczenie? Oskarżać i piętnować, obnosić 

szlachetną pogardę, odwrócić się plecami? Śledzić sprawy tego państwa – by wprawiać się w goryczy, 

obserwować jego „elity” - by poznać ogrom nędzy? 
Nie sądzę, by na tym polegał wybór i jeśli tak miałaby wyglądać droga długiego marszu, lepiej nam 

pozostać z milionami „sytych i umarłych”. 
Zawsze twierdziłem, że długi marsz jest drogą dla ludzi odważnych. Tych zaś nie zadowala „szat 

rozrywanie” i najwznioślejsza krytyka. Nie wybierają „wewnętrznej imigracji” i nie poddają myśli 

dyktaturze miernot. 
Dlatego w pytaniu – co dalej - ujawniają się dziesiątki wyzwań: jak obalić bękarta, udającego państwo 

polskie, gdzie droga do niepodległości, na czym budować silną państwowość, jaki ustrój,organizacja i 

sojusze, czym racja stanu, czym polskość i naród, jakiej Polski chcemy, na jaką się odważymy? 
Wybór – to próba odpowiedzi na takie pytania, to obowiązek ich podjęcia. 
        Nie wystarczy wiedzieć, co za sobą zostawiamy i co odrzuciliśmy na ścieżce donikąd. Tyle 

wiedział Mackiewicz, gdy ta wiedza pozwoliła mu wyznać - „Nie ja wygrałem. Wygrali ci, którzy 

organizują "instynkt narodu". 
Dlatego wybór, musi przekraczać granicę dzisiejszej niby-państwowości, a przekraczając je, budować 

wizję nowej, wolnej Polski. 
Wiedza – czego chcemy, do czego zmierzamy, jest odpowiedzią ludzi wolnych i niezależnych, jest 

antidotum na dzisiejsze zniechęcenie, na poczucie beznadziei i apatii. 
Przez trzydzieści lat sukcesji komunistycznej, pseudo-elity tego państwa nie wypracowały żadnej wizji 

Niepodległej, nie wytyczyły drogi do obalenia magdalenkowego porządku i zerwania więzów 

łączących nas z komunizmem. Ludzie, którzy nadali sobie nienależne miano „autorytetów” i 

„przywódców narodu”, okazali się niezdolni do „myślenia po polsku”, do wyjścia 

poza tchórzliwe dogmaty. Oparcie owych „elit” na systemie partyjnym, uzależnienie od profitów i 

politycznych synekur sprawia, że niezależność i autonomia intelektualna, są atrybutami nieznanymi w 

III RP. Tu nie pojawi się świeża myśl, nie zaistnieje śmiały „pomysł na Polskę”, nie powstanie projekt 

burzenia starych fundamentów. 
Nie znalazł się żaden polityk, który rozstanie z mitami „demokracji” i „georealizmu”, uznałby za 

wymóg polskiej racji stanu. Nie ma też – i być nie może, ani jednej partii, która podważałyby przymus 

ustrojowy, zapisany w konstytucji tego państwa. 
Nie znajdziemy tu również środowisk, dla których punktem wyjścia refleksji politycznej, byłby pogląd, 

że linia dzisiejszych podziałów, nie wynika z urojonej „wojny polsko-polskiej”,lecz jest konsekwencją 

półwiecza okupacji rosyjskiej, efektem zdrady magdalenkowej i budowania sztucznej wspólnoty My-

Oni. 
W miejsce odważnych wniosków dominuje zabobon, jakoby Polacy odzyskali pełnię wolność i na jej 

fundamentach budują dziś państwo prawa i demokracji. Ten irracjonalny pogląd, sprzeczny z 

elementarnym doświadczeniem i wiedzą o stanie państwa, spycha nas w pułapkę „georealizmu”, 

wywołuje dysonans poznawczy i przesądza o klęsce. 
        Kto poważnie traktuje sprawy polskie, komu nieobca przyszłość naszej Ojczyzny, nie może godzić 

się z tym ograniczeniem. Nie wolno też poprzestawać na „obserwacji” i 

„opisywaniu” komunistycznej anomalii. 
Droga długiego marszu musi przynieść odpowiedź na pytania podstawowe – jaka Polska i jak ją 

zbudować? 
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Do tego wyzwania nie trzeba nam mediów, partyjnych gazet i ekranów telewizji. Nie 

trzeba polemik z Obcymi i zawierania zabójczych „kompromisów”. Nie trzeba akcesu do pseudo-elity, 

ani pochwały fałszywych proroków. 
Potrzebna jest pewności, że wszystko zależy od nas. Od naszej reakcji na zakłamanie i łajdactwo, od 

odrzucenia rzeczy łatwych i sprzeciwu wobec zła. Od codziennych, prozaicznych czynności, z których 

powstaje polska teraźniejszość i od myśli, które zbudują przyszłość. 
Niech głupcy uznają to za utopię, tchórze zaś - za szaleństwo. Niech ludzie zaczadzeni partyjną retoryką, 

wzruszają ramionami. 
To bez znaczenia. 
„Trzeba śnić cierpliwie w nadziei że treść się dopełni że brakujące słowa wejdą w kalekie zdania i 

pewność na którą czekamy zarzuci kotwicę”. 
 

Nie znajdziemy lepszego czasu dla dokonania wyboru. 
Wiele lat temu, mój Mistrz i Przyjaciel, zadał pytanie: „czy wiesz, co znaczy - Bóg się narodził? Czy 

rozumiesz wagę tych trzech słów? 
Bo – jeśli On się narodził, jeśli stał się człowiekiem, nie ma już rzeczy niemożliwych, celów 

nieosiągalnych. Nie ma granic ani wizji, których nie sposób przekroczyć. W tych słowach 

jest pełnia wolności”. 
 

Ten tekst, jest życzeniem świątecznym, życzeniem dla Państwa – Czytelników bezdekretu. 
Darem jedynym, jaki mogę ofiarować, złożonym ze słów, w które głęboko wierzę. 
Życzę Państwu - byście dokonali wyboru, a dokonawszy go, odnaleźli radość i nadzieję. 
Życzę zuchwałych marzeń i sięgania po najdalsze cele. Tylko takie godne są walki. 
Życzę odwagi – w słowach, myślach i czynach. Odwagi nieposkromionej, bo ona przystoi ludziom 

wolnym. 
Życzę Państwu - byśmy za rok spotkali się w naszej blogowej wspólnocie - w łasce zdrowia i wolności 

ducha. 
Życzę, wreszcie, by pytanie – jaka Polska, stało się najważniejsze. By przekreśliło sprawy tego 

państwa i „dylematy” z teatru cieni. 
Mam pewność, że te życzenia mogą się spełnić, że są w zasięgu ręki, w 

kręgu naszych możliwości. Mam pewność, że nikt i nic nie zagrodzi drogi długiego marszu. 
Mam pewność, bo Bóg się narodził. 
 

*** 
 
Tym, którzy chcieliby rozwikłać słowa znaczone kursywą, polecam lekturę: Józefa Mackiewicza- „Na 

drodze wielkiego ześlizgu” i Zbigniewa Herberta -”Zasypiamy na słowach…”, „Rozważania o problemie 

narodu”. 
 
Autor: Aleksander Ścios o 07:13:00   
Wyślij pocztą e-mailWrzuć na blogaUdostępnij w usłudze TwitterUdostępnij w usłudze FacebookUdostępnij w serwisie 
Pinterest 
Etykiety: Boże Narodzenie, długi marsz, Jaka Polska, nudis verbis 

13 komentarzy: 

1.  

Lappalainen20 grudnia 2020 10:43 

22. BOŻE NARODZENIE. 
Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, 
Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. 
Adam Mickiewicz. 

Odpowiedz 
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2.  

Katarzyna20 grudnia 2020 18:53 

Dziękuję za tekst ! 
Zdrowia i długiego bycia z nami :) 
Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Pańska fanka, Katarzyna 

Odpowiedz 

3.  

Kazimierz B.20 grudnia 2020 21:34 

Wielkie dzięki za kolejny przenikliwy tekst i życzenia. 
Panu i wszystkim Ściosowcom, życzę Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 
Roku! 
 
Ps. Panu Aleksandrowi rychłego wydania kolejnej książki. 

Odpowiedz 

4.  

PiotrK22 grudnia 2020 03:46 

Panie Aleksandrze! 
 
Bardzo Panu dziękuje za te nieszablonowe życzenia! 
Myślę, że dla Pana priorytetowym 'artykułem pierwszej potrzeby' wśród życzeń i spełnienia tych życzeń 
jest zdrowie, więc szczerze Panu życzę przede wszystkim zdrowia. 
 
Co do Polski i jej przyszłości - mamy wspólne i zgodne życzenia - oby w pierwszej kolejności wiatr 
przemian zajrzał na Nowogrodzką, gdzie dzisiaj mieści się centrum dystrybucji pogardy wobec 
polskiego społeczeństwa. 
Później pomaszerujemy po naszą Polskę, taką Polskę, której chcemy. 
 
Również dla pozostałych czytelników bezdekretu najlepsze świąteczne życzenia Bożego Narodzenia. 

Odpowiedz 

5.  

kazef22 grudnia 2020 09:17 

Ten komentarz został usunięty przez autora. 

Odpowiedz 

6.  

kazef22 grudnia 2020 09:19 

Szanowny Panie Aleksandrze, 
 
bardzo dziękuję za ten znakomity i wyjątkowy tekst. Dla osób, którym Polska leży na sercu poruszający 
do głębi. 
 
"Już nie jedna gwiazda wigilijna, a ich cała normalna masa wysypała ma firmament. Mrugają, kpią z 
biednego człowieka. Wiatr za miastem, zaraz za krzyżem przy rozstaju staro-ejszyskiego traktu, 
dmuchnął raz, drugi, mroźny, a później już uczepił się i nie puścił, i tylko «wiii...» w drutach 
telegraficznych przydrożnych, a co słup, to mu odpowiada basem: «huuuuu...»" 
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 Józef Mackiewicz, Wspomnienia wigilijne, "Lwów i 
Wilno", 1949, nr 99 (całość: https://www.salon24.pl/u/andikas/556466,jozefa-mackiewicza-
wspomnienia-wigilijne) 
 
Życzę Panu nieustających łask Bożych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 
Sobie życzyłbym Pańskiej nowej książki, którą mógłbym obdarować najbliższych i przyjaciół pod 
choinkę. Ale skoro nie zdążymy na tę Wigilię, to mam nadzieję, że już wkrótce w Nowym Roku.. 
 
Oby był dla Pana zdrowy i niósł dobre wieści. 

Odpowiedz 

7.  

CT22 grudnia 2020 11:06 

Szanowny Panie Aleksandrze, Drodzy Przyjaciele, 
Wszystkim Państwu życzę zdrowych, pogodnych, pełnych błogosławieństwa Bożego Dni Świąt 
Narodzenia Pańskiego i Nowego 2021 Roku. 
Niech te zdumiewające siłą i mądrością słowa powyższego tekstu, są dla nas wszystkich pomocą, i 
towarzyszą nam w drodze ku upragnionej Ojczyźnie. 
Szczęść Boże Wszystkim! Pozdrawiam serdecznie. CT 

Odpowiedz 

8.  

Halka23 grudnia 2020 14:56 

To dobrze, że takie czasy WRESZCIE nadchodzą. Nie mam wątpliwości, że żyjemy w czasach 
ostatecznych. 
 
Coraz mniej możliwości wyboru „stu rozwiązań” i giętkiego wyginania plerów. 
Coraz mniej możliwości kamuflażu dla „cameleonów”. Tak, będzie coraz trudniej ukryć prawdę o 
sobie/ o innych. 
Coraz bardziej czasy będą wymagały określania się TAK/NIE. Konkretnej postawy. I trzeba będzie 
wybrać to TAK lub NIE. Nie będzie możliwe już miglancowanie. 
Coraz wyraźniej będzie można ujrzeć: kto odważny/ kto tchórz. Kto patriota/ kto idiota? Kto uczeń 
Chrystusa/ kto uczeń diabła? Kto za prawdą/ kto za kłamstwem? 
Kto za „instynktem narodu”? A kto za „marzeniami, w niepoprawnie śmiałych planach, będzie wytyczał 
drogę długiego marszu… ku Niepodległej. 
 
Tak trzeba zdecydować. TAK TRZEBA WRESZCIE WYBRAĆ! A wybór będzie wreszcie związany z 
absolutnym wzięciem odpowiedzialności za ten wybór. Ten wybór to poważna sprawa taka na śmierć i 
życie, nie zaś infantylnie odfajkowany „krzyżyk” w krateczce… 
Że tak podwieszę się do życzeń autora: Życzę Państwu - byście dokonali wyboru, a dokonawszy go, 

odnaleźli radość i nadzieję”  
 
P.S. 
Dziękuję za ten tekst. Bez Boga na nic wszystko. Nic nie ma sensu. 

OdpowiedzUsuń 

9.  

Aleksander Ścios24 grudnia 2020 13:04 
Serdecznie dziękuję za Państwa obecność, za dobre słowa i życzenia. 
 
Zdrowych, spokojnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 

Odpowiedz 

10.  

Kazimierz B.24 grudnia 2020 14:27 
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Co się dzieje z Panią U.D.? 

Odpowiedz 
Odpowiedzi 

1.  

Urszula Domyślna24 grudnia 2020 16:38 

 
Jestem, jestem, tylko nieco spóźniona. :) 
 
Wesołych Świąt, drogi Panie Kazimierzu! 

2.  

Kazimierz B.25 grudnia 2020 17:59 

Bóg zapłać! Wesołych Świat, droga Pani Urszulo. 

Odpowiedz 

11.  

Urszula Domyślna24 grudnia 2020 16:36 

Drogi Panie Aleksandrze, 
 
Dziękuję za Pańską Wiarę, tak mocną i żarliwą, że "góry przenosi" i podnosi na duchu każdego z nas. 
 
Narodził się Bóg, więc są przed nami wszystkie możliwości ... i jest nam wszystko jedno w jakiej 
jesteśmy sytuacji. : ) 
 
Panu i wszystkim tu poznanym Przyjaciołom życzę Zdrowych i Radosnych Świąt! 
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