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Moje sentencje na FB
Od połowy 2018 zamieszczam na FB moje krótkie mniej (wg krytyków) lub bardziej tzw. "złote myśli" dotyczące
bieżącej sytuacji w Polsce.
Zamieszczane są na tablicach, zatem muszą być zwięzłe... Ułożone są chronologicznie (od dołu ku
górze) i będą uzupełniane. Niektóre frazy po pewnym czasie nie kojarzą się już z ówczesnymi
wydarzeniami, inne jednak są ponadczasowe...
*
*
*
Jo/Anna Paluch (Lichocka) i Anna Paluch - co one w Pisie robią z paluchami?
Prokuratura zajęła się Fuckiem i Puckiem - to dwa bliźniacze miasta?
Kiedy cysterny Orlen-Kubica wyjadą w Polskę z lichockim fakiem?
Nazwiska Lichocka, Warchoł i Kanthak to prawdziwe Ozdoby rządu Kaczyńskiego
Na słynnych listach niektóre nazwiska są nieczytelne - w jaki sposób je uznano?
luty 2020
NAWACKI? Możecie nam teraz naskoczyć! [szatniarz z Nowogrodzkiej - nie mamy waszych płaszczy i co nam
zrobicie?]
styczeń 2020
Premier Morawiecki proponuje walkę z piratami drogowymi. Zacznie od rządowych sﬁlmowanych gonitw?
Morawiecki ogłosił węglowy sukces - cieszmy się, jednak w Unii będziemy żyć... najkrócej
„Mój klient nie został i nie planuje zostać ojcem” rzecze prawnik. A możliwe „in vitro”? Szydełkiem się wspomaga
pod mikroskopem?
Najpierw lansują Banasia i ks. Tymka, a potem mają pretensje, że ludek krytykuje i śmieje się do rozpuku.Może
żałobę ogłosić?
Gdyby Tymek był z Tusków, to już nazajutrz po jego potknięciu Kurski obwieściłby paromilionową widownię
rzetelnego felietonu TVP
Widzimy pannę Krysię na królewskiej kolacji w Sztokholmie?Owszem, jako świnkę z jabłkiem w ryjku...
Czekamy na deprymicję i na poradnik „Jak wyrwać się spod władzy rodzicielskiej i szponów kleru”
Tymek ośmieszył PiS, rodzinę, KK i wszystkich notabli uczestniczących w prymicji na Jasnej Górze oraz... siebie
Tymoteusz Igła i Marian Pancerny - dwóch nawróconych. Jak ich ocenią zwolennicy dobrej zmiany?
A mógł być sympatycznym bohaterem dalszego ciągu serialu TVP„Ptaki ciernistych krzewów”...

Ks. Tymoteusz wbił kolejne szydło w wór pełen ideałów ległych w ruinach hipokryzji
Zostawcie Titanica i... Banasia - jest coraz ciekawiej przed wyborami wiosną 2020
Kiedy w pokucie współczesny społecznik dr Judym Karczewski złoży wieniec na grobie Stefana Żeromskiego?
Jak współcześnie rozumiesz ideały, w tym Judyma, głoszone przez rządowych etyków wzorcowej partii?Matura i
wybory, wiosna 2020
PAD, czyli czarny a najcenniejszy pisowski kryształ Swarovskiego - ciągłe swary i dzielenie Narodu, zwykle podczas
nocnego rytuału
Bareja obsadziłby dwa kryształy w serialu - Karczka jako Judyma i NIKosia jako Dyzmę
Lekarz bez granic (etyki), idealista Karczewski, przez 6 lat otrzymywał ze szpitala 200 zł dziennie dodatku do
senatorskiej gaży
Ślubowanie Pauli i Piotra bez świadków jest nieważne! I po ciemku? Pomylili ślub z nocą poślubną?!
Kto w końcu wykręci żarówki z tego cholernego żyrandola, aby wreszcie PAD zakończył nocne antypolskie harce?
Jeśli Sałatka „Unijna Szmatka” może być sędzią w TK, to Nergal „Profan” może zostać doradcą KK?
Czy PAD i UE wiedzą, że najnowsza sędzia TK unijną ﬂagę nazwała szmatą?
Minister Michał WOŚ nie zgadza się z TSUE. Dodać mu P (Polska) do nazwiska i dać puszkę - niech pokutuje
zbierając na WOŚP 2020
Pierwszy wolontariusz, społecznik i Judym III RP dorobił 400 tys. zł zachęcając innych lekarzy do pracy dla... idei
Przesadne klęczenie może zaszkodzić kolanom
- Prezes
Każde pokolenie ma swoich sprzedajnych karierowiczów - dzisiaj mamy wielu prawników, w tym PADa
Rząd państwa teoretycznego można ośmieszyć jednym felietonem niezależnej telewizji
Watergate - Nixon (USA)
Crystalgate - Duda (RP)
Będąc nieskazitelnym kryształem wywindował syna na ﬁnansowe szczyty; po pęknięciu obaj spadną - plon jednego
felietonu TVN
Jeśli ktokolwiek sądzi, że PiS niczego szokującego już w tym roku nie wymyśli, to nie docenia destrukcyjnego
geniuszu Prezesa...
Czy na balkonie przed wyborami można powiesić na powrozie portret z dwoma kryształami, czyli PADa i NIKusia?
Po Stanisławie Piotrowiczu mamy drugiego Wallenroda - Mariana Banasia, który także bohatersko walczy z
totalitarną partyjną władzą
grudzień 2019
Pisowski kryształ topnieje i zamienia się w pancerz - kolejny cud nad Wisłą
Weź kozę i potem ją wygoń - snadnie się polepszy! Banał? Ale to metoda PiS. A koza ma na imię... Banaś.
Międzynarodowa Organizacja Pracy zaprasza pannę Krysię jako specjalistkę od prawa i mopa z unijnej szmaty
I tak sympatyczniejszy prof. J. Stelina od wielkiego prawodawcy tow. J. Stalina!

Pierwsze posiedzenie Sejmu i od razu wszystko jasne - nadal trwa wojna polsko-polska!
Zebrano wyczyny dwojga nowych „sędziów” TK, przełożono na angielski i wysłano ze sztućcami oraz instrukcjami
do prawników UE?
Polska państwem dobrobytu? Kwota wolna od podatku 3000 zł (20000 zł w... Grecji)
Emerytury powinny być przeliczone na euro i wypłacane w złotych, bo za parę lat niewiele za nie kupimy...
Marszałkini prosiła 3 razy i nic. Policjant nie prosił - od razu zastrzelił. Jak podczas okupacji...
Kolaboranci - czy to słowo kojarzy się wyłącznie z okupacją?
Piotr/owicz i Paw(e)ł/owicz to czołowe antychrysty polskiej temidy. Duch do nich pasuje.
Marszałek Tomasz Grodzki nie popiera grodzenia, sortowania i dzielenia Narodu
Duch Święty okazał się niezwykle (c)hojny dla pani Elżbiety
listopad 2019
Czy na Święta wyślemy życzenia rządowi ze znaczkiem naszej Noblistki?
Kiedy ukaże się znaczek z naszą noblistką Olgą Tokarczuk?
Turek wrzucił do auta 200 000 zł w starych banknotach, czyli 20 zł na pół litra?
Czy urzędnicy powinni mieć kursy "Jak umiejętnie brać w łapę?" i "Jak nie dać się sprowokować?"? Potem egzamin i
certyﬁkat.
W Kielcach senator Krzysztof Słoń odsłonił pomnik wielkiego patrioty
„Wiele krajów mogłoby uczyć się od Polski demokracji” dworował sobie ostatnio z Narodu Michał Dworczyk, szef
Kancelarii Premiera
Pan Banaś może prowadzić prywatną korespondencję zamiast pracować w NIK? A Ty?
Kto zerwie z córką skubiącą z kasy frajerów a pomagającą rodzinie? Lud jest głuchy na skandale - liczy się tylko
kasa, nie etyka!
Simon Kamienicznik "Złoty" sławniejszy niż Simon Templar "Święty"
Do akowców: swoje majątki zapisujcie godnym instytucjom a nie podejrzanym herosom - tak wielu wojennych
bohaterów nie ma na leki
Skarbówka obrabiała mechanika od jednej żaróweczki - kiedy weźmie się za bezparagonowego Simona od wielu
pokoików?
Niby ten sam Kościół: Popiełuszko - bohaterstwo, duma i wzruszenie; Jędraszewski - wstyd i żenada
Głąbów jest więcej niż inteligentów, zatem wynik wyborów o dużej frekwencji jest oczywisty - wygrają rozdawacze
wspólnej kasy...
Każdy poseł lub senator zmieniający partię po wyborach powinien być wykałużony
Hektarynka - posiadaczka hektarów; w szczególności przepisanych przez premiera w szczytnym a prywatnym celu
październik 2019
Dlaczego żaden zagraniczny zaproszony gość nie odpisał: "Bez D. Tuska nie przybędę"? Brak solidarności!

Emilia Szmydt - jedyna nawrócona; a co z przestępczymi sędziami z Ministerstwa Hejtu? Dyscyplinarka bez prawa
wykonywania zawodu?
Polski rząd płaci rodakom za donosy i hejty? Niezbędna kolejna komisja sejmowa!
Afera z wrobionym Milewskim (prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku w 2012) to michałki przy Piebiakgate...
Nie będę latać z rodziną i kolegami!
Tak mi dopomóż Bóg!
(aneks do przysięgi)
100 lotów HEAD Nieskazitelnych? Nowak z cwanej partii poślizgnął się na przydrogim zegarku (tańszym od jednego
lotu).
Miliardy na religię i etykę, a jak już wybieramy marszałka, to sobiepaństwo i rzekomy brak przepisów... Może
zwykły tygodniowy kurs etyki dla przywódców?
sierpień 2019
Sławomir Nowak mógł zamateuszyć i poinformować, że męski zegarek jest jego żony? Hektary działek są wszak
Iwony Morawieckiej, nie premiera...
W 1956 Chruszczow ratował radziecki komunizm ogłaszając szokujący referat o patologii w partii. Co zrobi nasz KK
w sprawie pedoﬁlii?
Czy PAD powinien lecieć w czerwcu 2019 do Stanów z żoną i z krzesłem?
Z tęczą jest podobnie jak ze swastyką - ongiś i dziś mają inne znaczenia, inny jest ich odbiór; symbole te zostały
przejęte a nawet zawłaszczone
Moniuszko miał dziesięcioro dzieci oraz stałe kłopoty ﬁnansowe; teraz miałby ekstra 10x500+ i głosowałby na PiS
Na czele pisowsko-rządowej deﬁlady trzeciomajowej dostojnie sunie Krystyna Pawłowicz z wielką lazurową ﬂagą o
złotych gwiazdach - to czołówka kolejnej polskiej superkomedii?
PiS obwiesza się w 2019 unijnymi ﬂagami jak Adolf sloganami o pokoju w 1938, a ludzie byli i nadal są naiwni...
maj 2019
Emerycie - wolałbyś swoją emeryturę dostawać za 10 lat w złotówkach czy europach? Która opcja jest dla Ciebie
bezpieczniejsza? Np. zamiast 4000 zł - 1000 €? Patriotyzm czy rozsądek?
Coroczne pokazywanie męki i ukrzyżowania Jezusa jest OK, ale już wieszanie lub obijanie Judasza nie jest OK?
Hipokryzja?
Po konsultacjach z rządem PiS, prezydent Macron natychmiast znalazłby 40 mld € na podniesienie z ruin Notre
Dame oraz relacji społecznych nad Sekwaną
Gdyby drewniane konstrukcje były zastępowane stalowymi, to nie byłoby pożarów kościelnych dachów i
niepowetowanych muzealnych strat dla ludzkości
Jaka kara grozi dyrektorom za wypłatę nauczycielom za czas strajku i czy kara ta będzie atutem po zmianie rządu?
Czy bardziej zaskakująca jest para pań wychowująca adoptowane dzieci, czy para panów? Na spacerze dwie panie /
dwóch panów z dzieckiem w wózku?
Prezes polskiego sądu dorabiał przy winobraniu we Francji - można to tak?
Czy polski minister Czaputowicz powinien pogratulować słowackiej prezydentce Zuzanie Čaputovej?

Księga „Mein Kampf” powinna zostać spalona czy udostępniona?
Ile nie zapłaci Falenta za swoje poszukiwania po całej Europie i za dowóz do polskiej celi?
Im więcej udzielanych kredytów, tym mieszkania są droższe
Politycy chcą weryﬁkować nauczycieli - dobry/kiepski; kto wreszcie zweryﬁkuje polityków bez wieloletniego
czekania na wybory? Nauczyciele?
Gdyby dzisiaj planowano zbudować w Warszawie wieżę Eiﬄa, to byłby podobny rozgardiasz jak z przekopem, czyli
podział na dwie Polski...
Strażnik żyrandola a strażnik długopisu to niebo a ziemia...
kwiecień 2019
Przekop to bardzo dobry pomysł uniezależniający nas od rosyjskich kaprysów; pożądany handlowo, militarnie i
turystycznie; oby jednak opływ mierzei był nadal stabilny
Falenta jest tak ciężko zapracowany, że nie ma czasu na odbieranie awizów i szukanie szczoteczki do zębów...
Wzdłuż bulwarów z popularnymi restauracjami, nad lustrem wody powinny być rozwieszone siatki zbierające
butelki i chroniące konsumentów przed utonięciem
Po wypadku autostrada powinna być przejezdna przynajmniej na jednym pasie w maksymalnie pół godziny - mamy
wszak XXI wiek!
Jak rząd dolicza odprawy emerytalne do płac nauczycieli? Przy płacy 4000 zł odprawa to tylko 3/(12x40)=25 zł
Gdyby wstrzymano Brexit - co na to PiS? Sukces Tuska zamieniliby na sukces Morawieckiego?
Policja namierzy Falentę na parę dni przed wyborami, a za poszukiwania zapłaci zachwycony Suweren
Co do oświaty - piszemy Teksas, ale Newada (zamiast Nevada) grozi obniżeniem oceny dyktanda z języka...
POLSKIEGO
Zwykle panie są bardziej wygadane, niż ryby, a kwietniowa Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda? Jest niemal
spod znaku Ryby...
Za Stalina też tak było? Kto pierwszy przestawał klękać wypadał z gry?
Dlaczego chwaleni są policjanci, którzy nie dali mandatu pierwszemu sortowi za znaczne przekroczenie prędkości,
skoro drugiemu sortowi karę by wymierzyli?
Relacje płacowe powinny być wg modelu skandynawskiego, czyli o mniejszych dysproporcjach?
Jeśli lump skrzywdzi dziecko na podwórku, to wszyscy o tym wiedzą. A w przypadku rodzica, kapłana i nauczyciela
sprawy są latami tuszowane...
22-letnia córka wiceministra energii zażądała od ojca alimentów 2500 zł, argumentując wysokim poziomem życia.
Może to dobra podpowiedź dla Narodu?
Trwa budowa zamku w Puszczy Noteckiej i dyskusja nad jej legalnością - świetna ilustracja teoretycznego państwa
„Powołaniem się nie najem” - nauczyciele i lekarze NIE, ale ci, co nie płacą za najem...
Najważniejszy poseł zapisze majątek Kotu, Rodzinie, Kościołowi czy Suwerenowi - 4 warianty pytania za milion zł
Czy znany jest przypadek zgonu znanego Polaka podczas wielogodzinnego oczekiwania na pomoc na korytarzu?
Konstytucja ma tu jakąkolwiek wartość?

„Przemysław J. (28 l.) zabił matkę prokuratorkę Annę Jedynak (†52 l.)” - zaskakująca polska osobliwość w
podawaniu danych osobowych
Ministrowie Rostowski z Londynu i Czerwińska z Łotwy - czyżbyśmy nie mieli ekonomicznych orłów wśród 40 mln
tubylców?
21 500 zł - najwyższa emerytura. Może pokazać tę panią jako wzór pracowitości i zapobiegliwości? A może jako
kuriozum, bo pracowała do 81 lat?
2 gr najniższa emerytura? Może nie wypłacać do 10 zł lub jednorazowo wypłacić do 100 lat?
Stalinowski rytuał obowiązuje - piękne miasto Astana na fali kultu wodza CZASOWO zmieniło nazwę na Nursułtan. A
u nas?
Jeśli nauka dokona postępu i łatwo będzie można w łonie operacyjnie zmienić czynnik LGBT na hetero, to ile
procent zaniepokojonych mam zdecyduje się na zabieg?
„Wara od naszych dzieci!” - od dzieci ulokowanych przy złotych korytach dzięki Rodzinie PiS+?
Nie byłoby zamachów i ludobójstw, gdyby nie było pogan, chrześcijan, muzułmanów, żydów...
Poziom uczciwości w PiS jest najwyższy, bowiem to jedyna partia odwołująca się do Boga i Dekalogu...
Najpopularniejsza pozycja (skurcz kolan) PADa oraz dar bajarza i prawnika pseudokonstytucjonalisty, po wyborach
zapewni mu stanowisko speca od unieważniania małżeństw kościelnych
Cywilizacyjny koszmar - dwie katastrofy lotnicze spowodowane wadliwym oprogramowaniem i niefortunną
współpracą z pilotami
Następca Karola Wojtyły - abp. Marek Jędraszewski? To hamulcowy pociągu nowoczesnych polskich katolików w
drodze do postępowej Unii
Bóg panuje nad całym światem, ale w polskim Kościele panuje PiS
Premier w Dniu Sołtysa wspomniał, że w młodości doił, zatem wiemy kto jest protoplastą Dojnej Zmiany, która się
niebawem doi/gra
Wskaźnik pedoﬁlii wśród kapłanów powinien być znakomicie niższy (wręcz zerowy!), niż w całym społeczeństwie;
porównywanie i usprawiedliwianie jest koszmarnym nieporozumieniem!
Mawiają, aby zeza nie robić, bo może zostać - a co z PADającym na kolana?
Będzie druga Irlandia? Polscy katolicy rozważają masowe odejście z Kościoła śladem ongiś bardzo katolickich
wyspiarzy...
Prawicowy australijski działacz zabił 50 muzułmanów w Kościele Chrystusa (Christchurch) - miejsce wybrał z
powodu nazwy?
Kariery twórcy rewolucji październikowej oraz ojca geotermii rozpoczęły się po powrocie do swych ojczyzn z...
Niemiec i nie są to wieści z proniemieckich mediów
Księża to grupa społeczna najskuteczniej ukrywająca swoich pedoﬁlów
Może kilku gejów albo kilka lesbijek utworzyć wspólnotę i zaadoptować dzieci pod nazwą „przedszkole”? To będzie
kolejny krok?
Gdyby twórca Mazurka Dąbrowskiego okazał się pedoﬁlem, to zmienilibyśmy hymn RP?
Ostatnio przeprosiny to najpopularniejsza forma dyskusji PiS z Suwerenem, która po wyborach słusznie zaniknie...
Zabójca karpia - wyrok 3 miesiące. Co z mordercami chorych krów (koszmarny reportaż Superwizjer TVN)? Czy sąd

prześpi ten skandal?
Kilkaset przestępstw seksualnych. A ile grzechów przeciw moralności - księżowskie kochanki i dzieci? Co zatem z
celibatem?
Słynne upadki:
Bizancjum - 1453
Pisancjum - 2019
Bochenek - każdy kraje, jak mu wypieków z bezwstydu staje
Istnieją trzy dziedziny ludzkiej niedoskonałości - ﬁzyczna, psychiczna i seksualna?
Dlaczego w więzieniach lepiej karmią niż w szpitalach? Bo przestępcy są monitorowani przez organizacje...
humanitarne
Cała UE powinna negocjować ceny leków i gazu dla wszystkich państw Unii, aby minimalizować ceny dostaw
Co specjalista do spraw wizerunku poradziłby wipowi planującemu zakup alkoholu?
„Wiemy, JAKI Suski ma temperament”
i wiemy JAKI podprowadził transparent...
Co na to JAKI?
Przy jakiej liczbie urzędników zawali się polski system socjalny i emerytalny? Z ich przerostem mamy dogonić
bogatszy Zachód? Kiedy?
Kariera prałata HJ jest dowodem na to, że nie ma co pracować jako urzędnik, bo lukratywniejszą drogę gwarantuje
powołanie na zawołanie
Znowu katastrofa lotnicza - życie POLEGA na omijaniu pechowych samolotów
Im więcej komputerów, tym więcej urzędników i fachowców z infobranży; więcej traconej energii, papieru i tuszu cywilizacja na zakręcie...
W markecie lubiany biskup kupił krówkę, lecz nie mleczną, i został nagrany. No i zaczęło się...
Zamiast czarować seniorów rzekomo bezpłatnymi lekami - należy im obniżyć ceny WSZYSTKICH leków o
wynegocjowany procentaż zależny od wieku
Martyna na Martynikę, Kownacki do Kowna! Perukarz do Peru albo do odnawianego Pałacu SUSKIego z tablicami
układu Prezesa!
Z powodu podpisania w stolicy karty LGBT przed wyborami stracimy wiele głosów - nie można było przewidzieć
szkodliwej kontrakcji PiS?
Dlaczego w mediach zamazywana jest twarz prawnika J. Kalusa w przeciwieństwie do innych „współkatów” i
dlaczego śledztwo trwa ponad rok?
Koperty z pięknymi znaczkami (Matka Boska z Dzieciątkiem) z przywieszkami oraz z kulami dla polityków rarytasy! Proponuję przekazać na 28. WOŚP
Zybertowicz (komuniści podzielili się władzą ze swoimi agentami) i Katz (Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem
matki) - niecne uogólnienia!
Ile oraz kto zapłaci za akcję poszukiwania rodziny i dlaczego znowu podatnicy?
Urzędniczy stan - grupa ciągle powiększana i najbardziej odporna na kryzysy; okrzepła i nieruszalna - kto w końcu
ją zredukuje?
Rząd Finlandii podał się do dymisji z powodu odrzucenia reformy świadczeń socjalnych i opieki zdrowotnej... Co to

za dziki kraj?
NAM SIĘ TO PO PROSTU NALEŻY! - która z partii wyszyła sobie to hasło na sztandarze?
Tęskno do zrujnowanej Polski nękanej upiornymi aferami w rodzaju zegarka Nowaka za 20 tys. zł...
W Polsce zasiłki na dzieci są najwyższe w porównaniu do płac. Praca wprawdzie jest w cenie, ale zasiłki są wręcz...
bezcenne
500+? Czy istnieje państwo o podobnej kondycji gospodarczej, w którym za zasiłek na dziecko można kupić 20
butelek wódki?
Wolicie solidne płace i zasiłki z ośrodka pomocy społecznej dla potrzebujących, czy obecny poziom płac z
wszechobecnymi zasiłkami?
Gdyby robotnicy wznoszący przedwojenną Gdynię zasmakowali dzisiejszego systemu zasiłków, to by poszli na L4 i
dorabiali na czarno
Zamiast 500 zł+ lepiej 120 E+? Byłaby dłuższa ochrona przed inﬂacją
Czy zwiększanie świadczeń socjalnych powoduje wzrost szacunku do pracy?
Prof. Krzysztof Maria Szczerski szczerze oszczerski jeszcze szefem gabinetu Prezydenta RP jest?!
Gdynia gratuluje Gdańskowi świetnego wyboru Prezydentki!
„Przecież pieniądze 500+ wrócą do państwa” - po ujęciu mnie po skoku na bank, liczyłbym na uniewinnienie przy
takiej linii obrony
Gierek też szturmem zdobył Polaków: cofnął podwyżki Gomułki i pozostawił jego obniżki. A że kasy mu zabrakło i
po paru latach się zawaliło...
Zatrudniono ok. 6000 dodatkowych urzędników, aby obsługiwać program 500+, więc zmniejszono bezrobocie może to dobry kierunek?
Sienkiewiczowskie „teoretyczne państwo” - ongiś poważny zarzut dla PO, ale dzisiaj to jedynie michałki przy
rządach PiS!
Szkoda, że dwórki NBP utwierdzają stereotypy o namiętnoustych blondynkach i o karierach w nowej RP według
pozamerytorycznego klucza
Kto powinien zapłacić za ściganie listem gończym pana Falenty?
Nostradamus tego nie przewidział! Prezes może być przesłuchiwany przez niemieckojęzyczną temidę z sierpem i
młotem w godle państwa!
Ile zarabiają prezesi narodowych banków w UE w porównaniu z innymi swoimi rodakami - dysproporcje podobne jak
u nas?
Przejęto miliony podrabianych papierosów oraz maszyny do ich produkcji - zniszczyć czy przekazać na cele
charytatywne?
marzec 2019
Jaka jest deﬁnicja wyzysku? Czy wielkie rozbieżności płacowe demokratycznego i rzekomo solidarnego państwa nie
są synonimem wyzysku?
W NBP nie samą głową się pracuje - może wyemitujemy nowy banknot 50 000 zł z wizerunkiem prez. Clintona i
Moniki na tle cygar i ﬂag narodowych?
Brejza to znakomity poseł, jednak afera fakturowa w Inowrocławiu (prezydentem ojciec polityka) powinna być
wyjaśniona

Janosik, Robin Hood i PiS - sławna trójka zabierająca jednym i rozdająca innym wg socjalistycznego klucza o
niejednoznacznych ocenach
Jakim to sposobem po ﬁlologii rosyjsko-ukraińskiej można zarabiać w NBP ok. 50 tys. zł miesięcznie? Wizerunkiem i
promocją?
Minister Dworczyk sam (bez dworu) poleciał samolotem za 33 tys zł i zadworował sobie z Suwerena oraz z PiS,
który za to samo krytykował Tuska
Ilu emerytów zrzekłoby się 100000+ na prima aprilis, skoro nie oni by spłacali, a pożyliby sobie parę lat jak
paniska...
Marcial Maciel Degollado - pedoﬁl chroniony przez JPII; miał co najmniej trójkę dzieci z dwiema kobietami. Co sądzić
o papieżu i o takich paniach?
Czy Suweren ma prawo wiedzieć, ile złotych wyemitowano w kolejnych latach, zwłaszcza podczas transparentnych
rządów?
Czy po Dobrej Zmianie poseł Sławomir Nitras powinien otrzymać zwrot części uposażenia zablokowanego przez
marszałków Sejmu?
Rząd PiS nie chce europów, bowiem to nasze pieniądze można sobie drukować do woli i rozdawać przed wyborami
Jeśli wielu wiedziało o grzechach księdza Jankowskiego, to jakim CUDEM ten pomnik stanął?!
Powinien być zakaz kosztownych obietnic przed wyborami z wpisem do Konstytucji! To korupcja i demoralizacja!
Gdyby PiS rozdawało nam złoto wydobyte z galeonów... Jednak rozdaje nam złotówki pobrane z naszego konta lub
obciążając je długami
Skoro 500+ na wszystkie dzieci i trzynastka dla emerytów, to może dajmy sobie spokój z węszeniem za kopertą?
Polskie specjalności - eksport na Zachód sztućców, zaściankowości i... piątej kolumny
Igrzyska rozpoczęte! Na czele delegacji RP Krystyna Pawłowicz z wielką lazurową ﬂagą o złotych gwiazdach i
haftem FIFTH COLUMN
W instytucji przyjaznego państwa tłumacz powinien być rzecznikiem cudzoziemca
Kościuszko? Od 6 lat pewna rodzina hańbi to nazwisko, a teoretyczne państwo całkowicie nie radzi sobie z tymi
przestępcami
Znane słowiańskie układy:
Warszawski, Mendelejewa, Kopernika i... Kaczyńskiego
Piąta kolumna z odkurzoną ﬂagą UE szykuje się do zajęcia Brukseli
Twardzi wyborcy są jak żony gangsterów - zwykle nie pracują, dostają kasę i wolą nie wiedzieć skąd ona jest oraz
modlą się za bossa
Kryształowi działacze majątek zdobyty w polityce powinni notarialnie zapisywać Narodowi
Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Nożnej w Polsce - prezes Kurski ogłosił sukces. RP była w ruinie, a zaraz stadiony
będą gotowe?
Kto po Prezesie odziedziczy/łby udziały Srebrnej oraz ewentualne zyski z wieżowców, czy inne nieznane zasoby?
Zapisze Suwerenowi?
Wzorowej Matce Polce, Marcie, brakuje jeszcze jednej przedemerytalnej przygody
Program Mama4+

W sprawie koperty zaprośmy Prezesa, Austriaka i byłego księdza do spowiedzi przy wariograﬁe
Nie trzeba znać języków i wyjeżdżać! Prawdziwy patriota stawia srebrne wieżowce za złote z polskiego banku i żyje
z czynszu...
„W życiu gospodarczym i społecznym nie stosować odpowiednika, słusznie potępianej, zasady odpowiedzialności
zbiorowej”
premier Jan Olszewski, 1991
„Rząd musi się nauczyć nie rządzić narodem, ale rządzić z narodem, za jego codziennie uzyskiwanym
przyzwoleniem”
premier Jan Olszewski, 1991
„Mamy wystarczająco wielu ludzi o czystych rękach i sumieniach, którzy mogą służyć społeczeństwu i państwu”.
premier Jan Olszewski, 1991
Czy działania PiS są zgodne z ideałami JPII i Jana Olszewskiego?
Symbol Brukseli
Manneken PIS
odpowiednio przywita takichże europosłów
„Zwiał z Polski dla dobrej posady” - kogo miała na myśli szlachetna p. Romaszewska? JPII czy Donalda Tuska?
Gdzie jest ks. Rafał Sawicz? Jeśli wypełnia PIT i opłaca składki, to zapewne US ma najlepsze informacje...
Dubler to słowo, które może zabić, zaś mówca może być oskarżony o zabójstwo. A wyrazy: taśmy, Srebrna, Gerald,
koperta są wporzo?
A wystarczyło rok temu (w wieku 65 lat) iść na emeryturę, a nawet pies z kulawą nogą nie grzebałby w teczkach
TW Ryszarda
„Rodzina na swoim” - ile takich „srebrnych” rodzin mozolnie buduje swoją prywatną wypasioną IV RP pod
sztandarem dobrej zmiany?
Państwo Kujdowie - pokorne, pracowite, poczciwe i bogobojne małżeństwo transparentnej RP; cicha miniaturka
państwa Ceaușescu
Pani Magdalena Ogórek - pracowała u kilku socjalistów, wyszła za jednego z nich (ma zarzuty) i z wielkim oddaniem
pracuje dla... TVPiS
Podatkowy brak logiki: płatnik powinien wpłacić wg faktury i JEDNOCZEŚNIE przelać do US należny podatek!
Kujda - gdyby za młodu był przyzwoity, to na starość nie musiałby honorowo podawać się do dymisji
KUJ
(żelazo, póki się)
DA
Obciachowy wybór Trumpa na prezydenta USA jest małą pociechą w użalaniu się nad Ojczyzną naszą
Ongiś Polak pospieszył z odsieczą Austriakom i obronił Europę, teraz oni nam pomagają taśmami w słusznej
sprawie
Na cześć ideologiczno-biznesowej nieskazitelności Wodza i Partii, IV RP zmieni nazwę waluty złoty na srebrny
(potocznie - srebrniki)
Pani Tomaszewska (tłumaczka od srebrnych wieżowców) pracuje u 3 europosłów po 0,6 etatu, czyli ok. 15 godzin
dziennie. Pracowita!
PZPR i PiS - obie partie z pretensjami do dwóch 'zagranicznych' Polaków, którym nieobojętna Polska, ale pierwsza

dzielnie tłumiła wrogość w sobie
Żądamy obcięcia emerytur peerelowskim działaczom, urzędnikom i funkcjonariuszom przygarniętym przez PiS!
Wg PiS - Donaldowi Tuskowi nie wolno zajmować się Polską, ale Prezes ma prawo zajmować się... biznesem.
Czy przewiny polskich księży, kolidujące z zasadami Kościoła, powinny być zgłaszane do Watykanu przez rząd i
media?
Ilu komuszych „patriotów” w 30 lat przeskoczyło z przaśnej PRL-PZPR do zamożnej IV RP-PiS przy boku Prezesa i za
kasę Suwerena?
Supersekretarka - za komuny korzystała z przywilejów i parzyła kawę generałom z krwią na rękach, teraz bryluje w
PiS. Oto IV RP?
Pani Basia - najważniejsza kobieta PiSu, świetna tajna agentka tej transparentnej partii w Ludowym WP za czasów
W. Jaruzelskiego
Jedna austriacka taśma a ileż to w niej rodzinnych, biznesowych, podatkowych i historycznych wątków - to pomysł
na nową IV RP?
Barbara Skrzypek (ps. Basia) - sekretarka w dwóch Polskach: gen. M. Janiszewski (m.in. WRON) oraz prezes J.
Kaczyński (PiS)
Trump i PiS to najgorsze, co mogło się przytraﬁć obu dzielnym narodom
Krystalicznie uczciwy, uprzejmy, bezinteresownie doglądający biznesu, płacący na czas; teraz to chyba już tylko
'santo subito'...
PiS nie poparł napaści na kodowca w Radomiu, ale to zrozumiał. Krytycy kłamczuchy (makijażu nawet nie
poprawiła) to wg PiS 'dzicz'
Przysypiał i chorował,
ale twardo negocjował
Ukradł Srebrny Glob. Czy postawi Srebrne Wieże? A za niemal austriackie gadanie otrzyma Srebrne Usta?
Kiedy manifestowano przed domem Jaruzelskiego to PiS nie broniło generała, ale wg tej partii „atak na Ogórek jest
haniebny”...
Zamiast wieżowców na cześć Brata,
może by zbudował hospicjum dla Świata?
Nadwyżka wartości spadku ponad oświadczenie majątkowe powinna przepadać na rzecz Skarbu Państwa
„Jestem w całkiem dobrej sytuacji, jak na warunki polskie” (K. Kujda - prezes NFOŚ) - cała prawda o polskim
dobrobycie...
Jeszcze chwila, a napadnięta i uśmiechnięta Magdalena Ogórek rozdawałaby autografy przez ...otwarte okno
Służby czekały parę lat z sekshakami na S. Niesiołowskiego - jakie to koszty? I dlaczego tolerowano przez lata ową
przestępczość?
WIOSNA weźmie 10% anty-PiSowi oraz po 5% PiSowi i niezdecydowanym? I dobrze!
Idee ponad kasą czy odwrotnie? ...Przejrzyści i Skromni... PiS
Jak wysokie i na co przekazywane byłyby zyski z wynajmu dwóch wież, gdyby je zbudowano?
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Do polityki nie idzie się dla pieniędzy, zatem spółkę SREBRNA przekazać Suwerenowi - znacjonalizować!
W Sejmie min. Ziobro podawał pełne dane 'Stefan Wilmont', a potem jedynie 'Stefan W.'. Może mieć kłopoty
ﬁnansowo-sądowe?
CBA autonomicznie zadecydowało o ujęciu Misiewiczów? Jestem pod wrażeniem!
Dwa zabójstwa polityczne o wspólnym mianowniku - ongiś chciano zabić Prezesa, teraz zaś uczynić go dyktatorem
Szkoda, że nie ma u nas euro - chociaż oszczędności i emerytury można byłoby uchronić: czas wymieniać zł na
mocne waluty
Podatki miały się zmniejszać, a mamy coraz większe rozdawnictwo, zatem???
WOŚP uzbierała na szpitale, zatem rząd ma kasę na emerytury dla wielodzietnych mam
Czy powinny powstać komisje sejmowe w sprawie NBP i zabójstwa Prezydenta?
Może w podzięce za dobre wychowanie, kochająca czwórka bezpośrednio przekaże swej mamie po 300 zł
miesięcznie?
Gdyby język polski był podobny do niemieckiego, to niektórzy politycy grzmieliby niczym AH
Zabójca, ochroniarz, ministrowie i posłowie mają coś z deklami - co to za kraj?!
Tatuś przybędzie z dalekiego kraju, siedmioro dzieci, w tym bojownicy ISIS, i emeryturka czeka w RP...
A co z emeryturami mam, którym dzieci (nazwijmy to - wszak niezręcznie o tym wzmiankować) losowo się
wykruszyły?
A może niech Państwo potrąca dzieciom na dodatkowy fundusz emerytalny rodziców?
Mamusia Adolfka otrzymałaby emeryturę, gdyby urodziła wiele dzieci i żyła w Polsce...
Emerytury dla mam z wieloma dziećmi - a jeśli zamożne dzieci (tu lub zagranica) zapomniały o mamusiach?
Emerytury dla mam z wieloma dziećmi - a jeśli dzieci będą przestępcami?
Jak duża jest odpowiedzialność rodziców za dzieci?
Za Kaina, Adolfa, Breivika, Wilmonta?
A Państwa?
Nie mamy aż tak wielu dobrych Polaków, abyśmy mogli sobie pozwolić na skreślenie Jurka
Językowa chuliganeria powinna być wykluczana z rządzenia Państwem w trybie wyborczym - powołać zewnętrzną
Sądową Komisję Etyki!
Miejmy nadzieję, że od dzisiaj będą usuwane komentarze zawierające język nienawiści i pogardy. Zero tolerancji także na FB!
Jeśli w Parlamencie KTOKOLWIEK zastosuje język nienawiści,
powinien natychmiast zostać wyniesiony z sali!
Właśnie rozpoczęły się dwa pogrzeby - wielkiego Człowieka i małej partii
Nasi prawi i sprawiedliwi właśnie rozpoczęli zajmowanie miejsc na RMS „Titanic”: urna będzie górą lodową...
Państwo ponownie nie zdało egzaminu, tym razem na linii: przestępstwa - wyrok - resocjalizacja - badania kontrole - zbrodnia
Prezydenta nie zabił Stefan Wilmont.

To my zabiliśmy mową nienawiści!
Niech każdy przejrzy swoje wypowiedzi!
Starszy pan. Podszedł do ołtarza. Przyjął ciało Chrystusa. Po wyjściu ze świątyni przegonił dzieci z puszkami WOŚP.
Katolik
Jeśli nie popierasz języka nienawiści, to wiesz na kogo nie głosować. Nie dajmy się nabrać ponownie na dobrą
zmianę!
Zatrudnianie hejterów przez partie i instytucje należy uznać za niehonorowe i bezprawne - zdelegalizować!
Wielu przeżyło Holocaust, bitwy, tortury, bombardowania, a wszyscy widzieliśmy jak łatwo można zabić Człowieka
podczas święta w RP
Jestem zły na Papieża - powinien w końcu zdecydowanie zgromić ten nasz dwulicowy Kościół i jego jednostronne
polityczne poparcie!
Jeśli ktoś zechce rzucić granatem w tłum, to żadna policja nie zapobiegnie tragedii
Jeśli ktoś zginie podczas obchodów Bożego Ciała, to kto odpowie za zabezpieczenie i kto zadośćuczyni? Kościół,
Państwo, nikt?
Czy Kościół wie, że to PiS nadal dzieli Polskę i czy otwarcie zaapeluje do tej partii, aby zrezygnowała z języka
nienawiści?
Jeśli zabójca Prezydenta nie miał dostępu do rządowych mediów, to oczywiście nie był to mord polityczny!
Za przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa i ﬁrm ochroniarskich oraz za prawne niejasności i brak kontroli odpowiada
Państwo
Jurku, profesorkę (tę od szmaty, do której teraz zatęskniła) i innych świętoszkowatych pisiorów podaj do sądu o
zniesławienia!
Abp Gądecki: „zabójca potrzebuje większego współczucia niż zabity”. Racja, wszak armia kapłanów odpowiada za
religijne rzezie
Lee Harvey Oswald - zabójca Johna F. Kennedy'ego (1963); przeżył Go tylko o 2 dni...
Dajcie listę obrzydliwych wypowiedzi polityków z ostatnich lat, a wskażę partię, która odpowiada za fatalne miejsce
Polski w świecie i za gdańską tragedię
Teraz rząd wzorowych katolików wystąpi o delegalizację WOŚP z powodu narażania uczestników na
niebezpieczeństwo
Sam się przedstawił, świat go omawia, a u nas cenzura? To Stefan Wilmont - pokłosie języka nienawiści prawych i
sprawiedliwych
Każdy polityk, który choć szepnie w języku nienawiści powinien natychmiast wylecieć na zbity pysk!
Znowu zawiniło Państwo - z paki wypuściło chorego: tym razem nie rzucił się na zwykłego obywatela i dlatego
zmienione będzie prawo
Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Policji, poinformował o ataku na prez. Pawła Adamowicza (aż dreszcze
przebiegają po plecach)
Ksiądz z Elbląga datki z tacy dał na WOŚP. A mógł dać na przekop!
Pokoje zagadek - tragiczny brak przepisów; teraz brak tychże dla elektrycznych hulajnóg: kiedy tragedia? Mądry
Polak po szkodzie
PAD mało wie o obecnym ociepleniu klimatu na Ziemi. Czy wie, kiedy i skąd na niej pojawił się Człowiek?

Za wszelkie przepisy i kontrole oraz za ich brak odpowiada Państwo, które powinno ponosić konsekwencje
Północnokoreańscy Kimowie przekimali w Azji ponad pół wieku, PiS zaś kima teraz w UE - oba klany bez poparcia
ogółu państw
Po termoobróbce zarażone mięso dzików i świń jest zdrowe. W sklepach powinno być oznakowane? Eksport i
pomoc humanitarna - OK?
Czy Kaczyński jest politycznym samobójcą? Najpierw Andruszkiewicz, teraz Salvini. Co na to pisowskie lemingi na
skraju przepaści?
(Le) Pen (wł. i fr. pióro, ang. długopis), zatem jest wspólny mianownik z... PADem
200 tys. dzików po 500 zł to 100 mln zł - prawie tyle, co zbierze WOŚP...
Jaka kara grozi za odstrzał prośnej lochy, a jaka za przypadkowe zabicie obywatela?
Le Pen - Salvini - Kaczyński – czy przed wyborami PiS sugerował Polsce takie sojusze? Trójca zwolenników
nowoczesnej UE?
Utajnijmy osiągnięcia sportowców i ich dochody, aby nie czuli zazdrości, urazy, niedocenienia i dyskomfortu
Ile zarabiają państwowi prezesi w Skandynawii, a ile w Polsce i skąd takie koszmarne rozbieżności?
Ewa Raczko - przedstawicielka NBP; na konferencji o płacach wycofała się rakiem z najważniejszych tematów
Andruszkiewicz - specjalista od antyarabskich cyfr, zaś PiS popiera wyłącznie antyarabskie konie
Prez. Clintona temida pytała o Monicę; czy w przejrzystym państwie dobrej zmiany też może zapytać prezesa
Glapińskiego o Martynę?
Konie nie kłamią i nie dadzą się przekupić akcją obrok 500+; od razu ujawniają (nie)kompetencje PiS
„Gdyby te dziewczyny od Glapy nie rzucały się aż tak w oczy, może sprawa nie byłaby aż tak rozdęta” - rozdęta jak
wargi owych pań?
Narodowy (sic!) Bank Polski nie wie, że dobra zmiana stawia na transparentność i skromność? Bank Suwerena czy
PiS?!
Gdyby Donald Tusk dla smakoszy wprowadził na rynek zestaw „Wina Tuska” lub perfumy o tej nazwie, zostałby
multimilionerem...
Który rząd jest odpowiedzialny za koszmar w Koszalinie, skoro za tragedię w Smoleńsku oskarżany jest konkretny
rząd? Polak mądry po szkodzie...
„panic button” powinien zadziałać w przypadku awarii prądu - a jak jest w tysiącach „escape roomów”?
#MuremZaAndruszkiewiczem?
Chyba że nowym a solidniejszym... berlińskim
Konie z Janowa to nie suwereni - nie dadzą się oszukać i pogonić do roboty oraz nie klaszczą na obradach
Bóg wiedział, Bóg dopuścił i „Niech Pan Bóg ma w swojej opiece”
(pożar w Koszalinie)
Jak bardzo nienawidził Lech Kaczyński Czesława Kiszczaka? Opublikowano korespondencję - sfałszowana?
Konsternacja w PiS...
Rząd PiS chce negocjacji, gdyż RP wstąpiła do innej UE. Czy Newada przystępując do Unii (USA) w 1864 także
będzie renegocjować?

Znowu PiS dzieli Polaków? Tym razem TVP - naszą lepszą patriotyczną stację oglądało więcej rodaków, niż onych
gorszych. Żenada!
Konrad Wąż - znakomity dziennikarz pisowskiej TVP, doskonały w uprawianiu propagandy: syczy, kąsa, nęci, kluczy
i lawiruje
Im więcej Andruszkiewiczów, tym mniejsze poparcie dla PiS, zatem ja popieram tę linię rządu jako typowy strzał w
swoją stopę
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Najpierw PiS wciska nam kozę do domu, a potem PAD ratuje i raduje nas swym zwycięskim podpisem z okazji jej
wyrzucenia...
Zagłosuję na partię, która kwotę wolną od podatku zrówna posłom i suwerenom
Czy Serce Europy może zbudować wielki piękny pasażerski statek?
Polska stal, biuro, stocznia i załoga, a my udziałowcami?
Czy nie za dużo płacimy posłom za godzinę efektywnej pracy? „Nam się to należy!”?
Może NIK skontroluje żyrandol PADa pod kątem stosowania ledowych żarówek?
„kto ośmiesza lub znieważa polski Naród podlega karze”
- od kloszarda po prezydenta?
Ubóstwo, pokora i czystość to drugie imiona naszych pasterzy a kapłanów...
PAD podpisywał 6 razy ustawę o SN, choć formalnie nie musiał i ostatni raz, kiedy formalnie jednak już musiał...
Rząd dzbanów
Gdyby wszyscy byli ateistami nie byłoby wojen religijnych...
A jak sobie radzą z prądem rządy innych postradzieckich państw? Także skokowe podwyżki?
Poseł Horała o ustawie o SN - „PAD zachował się jak mąż stanu”. O tak! Na chwilę przed... rozwodem z Suwerenem
Czy jest możliwe w gospodarce wolnorynkowej, aby energia drożała skokowo o kilkadziesiąt procent? Przecież to
kpina z Suwerena!
Media nie powinny reklamować pożyczek na lichwiarski procent, zaś lichwa powinna być prawnie ścigana! Kto się
za to weźmie?
Czy węgierska ustawa niewolnicza jest zgodna z prawem UE?
Demokratyczna Republika Konga, państwa demokracji ludowej oraz
Prawo i Sprawiedliwość: dysonansy językowo-znaczeniowe
60 czy 98%? A coś pośredniego? Samorządowe i państwowe - dla całej Polski boniﬁkaty powinny być JEDNAKOWE!
Gwoli Konstytucji!
Adriano
Benito
Dudalini
Dać mu czapkę z frędzlem, a wykapany duce
Gdyby TSUE przywrócił kolejarzy do pracy, to PAD też zwlekałby z podpisem i zbeształby za niezwłoczne stawienie
się na służbie?

Duda - potocznie „niedołęga” (słownik języka polskiego)
Który z prezydentów III RP jest największym krzykaczem i prawniczym mataczem?
„W 2019 roku energia elektryczna nie podrożeje”. A jeszcze w 2018?
Rzeczniczka KE, Mina Andreeva, jest miną dla ustaw prezydenta Andreya, który robi dziwne miny w złej grze
PAD ma pretensje do sędziów, że wzięli się za robotę przed jego podpisem - bareizm?
PiS nie czuje idei UE i chce w niej pozostać? Nabierzemy się?
Kopcińska - rzecznik rządu PiS, który ciągle kłamie, że aż czacha dymi
To nie wporzo: nie zgadzam się na odejście p. Pawłowicz - od lat znakomicie obniża notowania PiS!
Pan Remigiusz spóźnił się wiele lat z walką o Tomasza Komendę - będzie miał kłopoty jak Wojciech Kwaśniak?
Słynne sejmowe cytaty:
Te nagrody nam się należały!
Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da!
Nie będzie podwyżek cen energii!
O ile 500+ zwiększa drożyznę? Ile dodrukowano banknotów?
Miało być transparentnie a nie jest? A kto widział przezroczysty transparent?
Kto wynegocjował od pani Anny Tymienieckiej listy JPII za 10 778 535 zł?
A kiedy poznamy pierwszego męża siostry zakonnej?
Celibat? Kiedy poznamy pierwszą żonę polskiego księdza?
Karolina Soczewka - ﬁnalistka konkursu Miss Polski 2018; niejeden fotograf uwieczni ją w obiektywie
Olga Buława - Miss Polski 2018; każda Polka nosi buławę w swej kosmetyczce
Luką 250 mld zł powinni zająć się biegli sądowi - albo to prawda, albo pomówienie. I gdzie są te pieniądze?!
W pewnej kawiarni wywieszono kilkanaście kolorowych widokówek okupowanej Gdyni (swastyki na ﬂagach) - co o
tym sądzicie?
Zdumiewający ﬁlmik: przyszły prezydent Duda podsuwa fotel prez. L. Kaczyńskiemu - kariera krzesłowego?
Czy WOŚP otrzyma tabliczkę „Ulica Lecha Kaczyńskiego” na licytację?
Pan Andrzej wpisze do CV: w grudniu 2018 dwukrotnie leciałem przez Atlantyk z Prezydentem Wałęsą
Mówią, abyśmy wstali z kolan, a sami klęczą przy każdej okazji
Dowcipas Makowski tak naubliżał prezydentowi Wałęsie, że przegrany proces ma jak amen w pacierzu
PAD - Polski Anegdotyczny Długopis do nocnej profanacji Konstytucji
Z prezydentem Wałęsą leciał nieznany światu, ale sympatyczny, choć kiepski, strażnik Konstytucji
Prezydent Wałęsa godnie reprezentował miliony Polaków w USA - polskie słowo KONSTYTUCJA
Kto mądry ogłasza złomowanie elektrowni wiatrowych tuż przed szczytem klimatycznym organizowanym w
ojczyźnie eurosmogu?
Kto mądry zwołuje szczyt klimatyczny w sezonie grzewczym w państwie emitującym największy eurosmog?

mec. Wyrwa - pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego; poszkodowana wyrwała bańkę za księżowskie niemoralne
wyczyny, ale towarzystwo chce z powrotem wyrwać kasę po skardze w SN
Rewolucja zastąpiła srogi carat krwawą bolszewią i zatęskniono za... poprzednikiem, czyli carem. Podobnie PO PiS?
grudzień 2018

Najłatwiej kroi się tłuste państwowe torty, a tłuszcza do roboty za parę złotych!
ORP Ślązak był tworzony 21 lat = trwanie przedwojennej II RP
Pan Osiecki poznał prawdziwych przyjaciół: w biedzie wyłożyli 108 000 000 zł na kaucję - pozazdrościć!
Kiedyś Marcin Plichta i Marek Chrzanowski, dzisiaj Marcin P. i Marek Ch. - czy polskie media znormalnieją?
Partia Patriotów Polskich - Glapiński i Chrzanowski założycielami? Wstąpilibyście?
Przykre, ale niemal wszystkie konﬂikty wojenne w Europie po II w.św. z udziałem... Słowian
Jaka kara grozi za podanie w mediach nazwisk osób wieszających portrety polityków?
Były prezes KNF patriotą? Polskie ubrania, AGD, auto? Czy dużo polskich... złotówek?
Hitler też dzielił ludzi na sorty...
Czy NIK powinien sprawdzić kwaliﬁkacje tysięcy aniołków setek Glapińskich?
O ile byłaby wyższa stopa życiowa, gdyby nie dotacje do sportu? a do Kościoła?
Dlaczego z Suwerenem nie przedyskutowano inwestycji w hobby F1?
100 mln zł na wyścigi a dzieci żebrzą na operacje ratujące życie
KNF (2017) - 920 etatów, a śr. płaca 10 538 zł; co Suweren ma z pracy tylu fachowców?
1918 - 2018: 100 lat afer i nepotyzmu, czyli polskie cwaniactwo II i III RP święci tryumf!
Dlaczego dobre rozwiązania prawne innych państw nie są u nas po prostu przepisywane?
Cezary Morawski (dyrektor teatru) - patologia dobrej zmiany w pigułce
Żarówkowa procedura skarbówki powinna być oﬁcjalnie potępiona przez Rząd RP
Dlaczego Chrzanowski otrzymał milion zł z banku prezesa Morawieckiego i na jaki procent?
Wczoraj Kędziora i Kądzior zostali wyczesani jedynym golem przez Travnika i jego kolegów z Czech na gdańskiej
murawie...
W stulecie Niepodległości RP zignorowano jedynego obecnego zagranicznego dyplomatę
Czy poprzemy płacenie za organy, jeśli uratujemy umierające dzieci?
Dlaczego rozgorączkowanych krzykaczy nie potraktowano strumieniami zimnej wody?
Jaka odprawa należy się byłemu szefowi KNF od suwerena?
A gdyby chrzanowate taśmy KNF ujawniono przed wyborami?
„Komuniści i złodzieje” (Brudziński/Kaczyński) to OK, ale już „bolszewicy” (Tusk) to skandal? - Hipokryzja!
Zaproponujmy niemieckim przyjaciołom odbudowę Pałacu Saskiego - na pewno się zgodzą

Od dzisiaj pana Rafała Z. nie obsługujemy
LIDL / bareizm
Co stałoby się z ﬂagą Unii Europejskiej podczas marszów 11 listopada 2018?
Rodacy, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, pomyślmy choć przez chwilę o zniewolonych Kurdach!
Obchodzimy Narodowy Dzień Niepodległości. Jesteśmy wdzięczni Turcji, ale kiedy poprzemy Kurdów w uzyskaniu
niepodległości?
Przez lata nas dzielili, a dzisiaj modlą się o jedność
i to w Kościele, który także jątrzy...
Każdy ma prawo być gejem, ale po co się z tym obnosić?
Wielu policjantów i lekarzy zadrwiło z Państwa oraz wykantowało Suwerena na L4 i nikogo nie ujęto?
Obiecali powrót wraku a tracimy lwy we Lwowie...
Dlaczego Polska nie ściągnęła Michnika podobnie jak Izrael Eichmanna?
„Takiego sukcesu jak PiS nie odniosła żadna partia” jak to nie? a niemiecka partia robotników pod Moskwą 1941/42?
Z bezwizowego ruchu w UE powinny być wyłączone osoby karane - takie występowałyby o wizy
Waszczykowski - „Nie daj Bóg, aby Tusk powrócił do władzy”.
I Bóg kolejny raz nie wysłucha PiSu...
Demokracja
Demokracja ludowa
Demokracja pisowska
ewolucja odwrócona?
Chwalimy się niskim wskaźnikiem bezrobocia. Jaki byłby, gdyby wszyscy rodacy powrócili do Ojczyzny?
U Sowy mięsił i swoim załatwiał robotę, a teraz systematycznie mateuszy
Ustalono granicę niedaleko Bornholmu i zaraz nasz statek tam zatonął. Znak, klątwa i kara za mateuszenie?
mateuszyć - poważnie mijać się z prawdą (propozycja do słownika)
listopad 2018

A fakturę opłaci suweren, którego premier MM okłamał i teraz przymusowo przeprasza...
Czy Polacy powinni współuczestniczyć w Marszu Ponad Podziałami
11 listopada 1939 na zaproszenie Hitlera i Stalina?
Po zakończeniu kariery PAD ma gotowy świetny i darmowy spot jako właściciel hurtowni z tradycyjnym
oświetleniem
Czy PAD - wielki patriota i demokrata - zawiesi żyrandol z lampami naftowymi Łukasiewicza?
Ongiś przedwcześnie ogłaszano zwycięstwa pod Moskwą i Stalingradem...
PiS wymyka się logice darwinizmu! Błędna odnoga?
Wolę lawirantów niż hipokrytów - ci pierwsi potraﬁą wyciągać wnioski
Hipokryzja PiSu przysporzyła wyborców AntyPiSowi...

Warszawa pozostaje w Europie! Warszawiacy, dziękujemy Wam!
Obiecano transparentne urny i PiS. A udało się jak z frekwencją - na 50%...
Właśnie wróciłem pełen nadziei ze spotkania z urną
PiS partią skromnych, ideowych, prawych, tolerancyjnych, porządnych i miłych działaczy?
PiS: „80% Polaków chce zmian w sądownictwie”. Owszem, suweren chce zmian, ale nie awantur! To zasadnicza
różnica.
Która partia ma najwięcej niesympatycznych, wręcz aroganckich, działaczy?
„Ryży” zmienia znaczenie - już nie Tusk, lecz sposób traktowania Polaków przez premiera Morawieckiego...
Szczyt hipokryzji - podzielili nas i głoszą hasło... POLSKA JEST JEDNA!
Który Polak ma największą obstawę i dlaczego?
40 lat temu Polak został papieżem - czy dzisiaj JPII poparłby agresywny rząd PiS?
Nowy konkurent ryżu HALINA wchodzi na rynek - ryż MATEUSZEK KŁAMCZUSZEK
Antoni wziął do armii Misiewicza, bo słyszał, że zna się na moździerzach, ale nie dosłyszał, że na... aptecznych
W limuzynie (USA) zginęli wszyscy (18 osób), choć pędziła znacznie wolniej od Tu154M i nie przewróciła się
Gdyby podawano nazwiska wszystkich przestępców, to spadłaby przestępczość w Polsce - komu zatem nie zależy
na tym spadku?
Mit niepokalanego premiera M. Morawieckiego nieco skruszał po
ujawnieniu taśm prawdy?
Za próbę uzdrowienia Unii pani Beata dostała 27-kwiatowy bukiet i jeden wazon...
Czy Mateusz i Cristiano powinni stracić z powodu zaszłości?
100 przekleństw na 100-lecie Odzyskania Niepodległości (w tym odgrzewane)
W zeszłym roku babcia dała wnukowi 300 zł na wyprawkę, za co uściskał babcię
teraz rząd wziął babci 400 zł i dał wnukowi taką wyprawkę, więc wnuczek podziękował... rządowi
Czy jest różnica pomiędzy taśmami prawdy a odgrzewanymi kotletami?
Skoro Kościół zapłaci za księdza, to redakcja powinna zapłacić za swojego dziennikarza (zniszczenie aut i śmierć
Słowaka)
Dlaczego chcecie, aby reżyser realizował ﬁlmy o Eskimosach, skoro woli o Indianach?
„Kler” do szkół - na lekcje religii i etyki!
Zbyt często kapłan zmienia się w kapłona - czy obejrzysz „Kler”?
październik 2018

Za ile życzenia dla noblisty prez. Wałęsy wylicytuje na WOŚP 2019 prem. Morawiecki?
Premier Morawiecki stracił nie tylko twarz po kłamstwach, ale i głos podczas odczytywania przeprosinowego
oświadczenia...
„Arbeit macht frei” i „Konstytucja” - jakże opacznie można to rozumieć...

Gdyby tysiące inteligentnych księży zasilało polską naukę, przemysł i rolnictwo mielibyśmy większy dobrobyt marnotrawstwo!
Czy pierwsza dama otrzyma służbową rurę do tańca?
Totalna opozycja? A jaka ma być, skoro mamy rząd totalny?
Skandalista biskup Krasicki też ośmieszył kler i miał kłopoty („Monachomachia”)
Czy pierwszej damie godzi się tańczyć przy słowie KONSTYTUCJA?
Obiecali przyzwoitość, a przed wyborami kłamią i plują jadem!
Przemyślane reformy - TAK! Rewolucyjny przewrót - NIE!
Temida
Obiecali zmiany w prawie, ale zamiast ewolucji dokonują rewolucji - kolejny bolszewizm nie przejdzie!
A mogła być nadal nauczycielką języka narodu, za którym PiS nie przepada...
Aby komuś coś zafundować, to należy obniżyć poziom życia własnej rodziny...
500+
Średniowiecze już się zbliża, już puka do mych drzwi, pobiegnę je przywitać, z radości serce drży...
Postulat - „Testamenty i darowizny osób publicznych powinny być ujawniane”
Jak się podkuruje, to znowu kogoś obrazi w przemówieniu...
Jaki zlikwiduje korki i w stolicy będą tylko kapsle
„Europa ciągle nie rozumie, że Niemcy przechodzą transformację”
Adolf H. 1936
Nowy Cud nad Wisłą - w 3 lata podnieśliśmy się z kolan i ruin, i weszliśmy do wielkiego świata na salony...
Nie trzeba być doktorem prawa, aby zauważyć, że zmiany w polskim prawie, to chłam
Każdy dzień jest cudem do chwili ujawnienia kolejnego pomysłu PiS
„Kłamstwo retoryczne Mateuszka nie jest kłamstwem!”
- polska temida
Przed wyborami 2015 nie zanosiło się na katastrofę!
Geniusze kują szczytne napisy w granitach ku czci boCHaterów na zlecenie partii i Żądu - co druga płyta ma
błędy... To szkoła PAD?
Kto jest w czołówce kleru? Obwód w pasie, nazwisko eminencji i funkcja...
Jeśli się z kimś umawiam, dotrzymuję słowa; jeśli się nie umawiam - kłamię... o kim mowa?
Koszmar - polska demokracja zależy od 500+!
„Monachomachia, czyli kler Oświecenia” - nowy ﬁlm Smarzowskiego na podstawie dzieła biskupa Krasickiego?
Skąd „niedziela”? Sześć dni robotę dzielę, zaś nic nie dzielę w niedzielę...
Może Smarzowski z budżetu Ministerstwa Kultury zrealizuje ﬁlm wg Monachomachii? (autor - wybitny katolik biskup
Ignacy Krasicki)
Żaryn nieźle pojechał w temacie jechania po nieistniejących drogach budowanych przez wyzyskiwanych

niewolników
PAD Warszawa i PZL Świdnik - zbyt często na kolanach...
Rząd PiS ma się do Unii jak Henryk VIII do katolicyzmu i papieży
Który z księży ma wisielczy humor?
Nareszcie Dobra Zmiana! Złodzieje zwracają luksusowe auta!
Mogli dać klęcznik lub choć taboret...
W Stanach mańkuci podpisują na stojąco...
Panie Prezesie - Suweren nie chce waszych sądowych rozwiązań!
Transparentność rządów powinna być wpisana do Konstytucji
(bez czekania na pytania)
Milicjanci podczas ścieżek zdrowia (Radom 1976) okazywali swoje niezadowolenie, że pokrzywdzeni znaleźli się na
na ich trasie
Kiedy pisokracja przejdzie w końcu do (niechlubnej) historii?
Trzeba wybrać: opozycja totalna czy rząd totalny?
500+ płacone w E miałoby dłużej swoją wartość niż płacone w zł
Euro: inﬂacja mniejsza, ceny niższe - życie stabilniejsze
Gdybyśmy od dawna mieli euro, to nie byłoby afery z frankiem szwajcarskim
Na Dudę dałem się nabrać w drugiej turze
i tego błędu już nie powtórzę!
Afera esemesowa w temidzie, to większa afera niż z gdańskim prezesem sądu!
Księga Guinnessa zaprasza do współpracy prezydenta A. Dudę w klęczeniu na czas
Wczoraj Dominika Arendt-Wittchen powinna dostać zestaw paintballa - nie musiałaby podchodzić
Polska wstała z kolan, ale PAD ciągle klęczy
„Lepiej będzie mu w więzieniu niż na wolności”
ławnik (sprawa P. Mikołajczyka: wyrok 25 lat)
Nowa inicjatywa PiS - 100 policzków na stulecie Niepodległej
Pan Brudziński ma zaległości - nie dostał jeszcze po pysku za komunistów i złodziei
W niedemokratycznej Rosji nie było przypadku, aby cywilny przedstawiciel władzy uderzył manifestanta...
Matejko dzisiaj namalowałby „Hołd kościelny PAD 2018”
Rozbiliśmy Polskę i prosimy o jedność!
PiS
wrzesień 2018

Tablicę z hali ku pamięci Kaczyńskich przekazać na licytację WOŚP!
Kanthak - walczy z kanciarzami bez stosowania haków

Przez 3 lata milion najmłodszych pełnoletnich Polaków zyskuje prawo głosu. Większość to przeciwnicy PiS.
Przez 3 lata milion najstarszych Polaków traci prawo głosu. Większość to zwolennicy PiS.
STOP TOTALITARNEMU PAŃSTWU!
Irlandzki sąd głęboko utkwił Prezydentowi w pamięci. Nawet na drugim końcu świata, w Nowej Zelandii...
Andrewsi* i terytorialsi – nowe oblicza naszej armii
* - Fregata andrewsi (fregata białobrzucha) – gatunek dużego ptaka z rodziny fregat (na cześć Andrzeja)
Każde 100 mandatów na plaży, to mniej o jednego topielca!
Australijskie Dudy regaty:
załatwił nam... ptasie fregaty
(łac. Fregata andrewsi – Andrzejowa fregata)
TRANSPARENTNOŚĆ wg PIS to matowa szyba! coś tam niby widać...
Słońce Australii przyćmiło Słońce Peru
To Pinokio Krzywousty negocjował wejście Polski do Unii! Wiedzieliście?! Może wyjście (literówka)?
Za komuny na blokach Przymorza alpiniści pionowo zamieszczali słowo SOLIDARNOŚĆ
Za PiS na blokach Przymorza alpiniści pionowo może zamieszczą słowo KONSTYTUCJA?
Dzisiaj mija 10. rocznica koszmarnego wypadku w Italii
Nazwisko na czasie: Buława - dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
sierpień 2018

Zapomniana katastrofa lotnicza we mgle; też wina pilotów (nie powinni lądować), ale nikt nie zginął
W Kairze w zoo farbują osły na zebry, w Warszawie miernoty na sędziów
Są strażacy, którzy podpalają, są strażnicy Konstytucji, którzy ją niszczą!
Gdyby Watykan ograniczył wiek do 65 lat - JPII prowadziłby nas tylko 7 lat
Holendrzy podali, że nasz rodak Suska, pacjent kliniki psychiatrycznej im uciekł, czyli dał długiego suska
Zamek w Puszczy? Kolejna komisja sejmowa, natychmiast wstrzymać prace i powiadomić Brukselę!
Dlaczego PAD nie podał listy sędziów, z którymi nie przedłuży umowy? Transparentność?
Prorządowy Wiesław Johann - wiceprzewodniczący KRS ma 78 lat i popiera ustawę o wieku 65 dla sędziów SN. To
nie hipokryzja?
Co JPII myśli w niebie nt. przymusowego przejścia na emeryturę w wieku 65 lat? Jest za? Jak sądzicie?
Czy polityków PiS dzisiejszej doby, którzy nie przestrzegają Konstytucji, można uznać za zdrajców i przestępców?
lipiec 2018
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