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Słowo „łatwe” 
jest używane 
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pracy innych 
ludzi.
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Polska i Polacy

Wizję współczesnej Polski masz 
niestety postawioną na głowie 
(nie Ty jeden oczywiście). Wizja 
ta podbudowana jest potężny-
mi negatywnymi emocjami, któ-
re uniemożliwiają obiektywne wi-
dzenie rzeczywistości. Zapozna-
łem się dobrze z tym, dosyć roz-
powszechnionym, stanem umysłu 
i nie bardzo liczę na to, że mój list 
coś tu zmieni. Muszę jednak od-
powiedzieć, co robię poniżej. Nie 
będę przy tym polemizował z Two-
imi szczegółowymi zarzutami pod 
adresem obecnej władzy, bo z do-
świadczenia wiem, że to prowadzi 
tylko do beznadziejnego, niekoń-
czącego przepychania się szcze-
gółami. Poprzestanę na faktach 
pierwszoplanowych, bo tylko tak 
można zrozumieć generalną sytu-
ację, a o to przecież chodzi.

Przy „Okrągłym Stole” doga-
dał się Natolin z Puławianami, 
czyli tzw. chamokomuna z potom-
kami żydokomuny, którzy omotali 
„Solidarność”.

Już przedtem Polska zaczę-
ła być niszczona ekonomicz-
nie przez nomenklaturową zło-
dziejską prywatyzację. Po Okrą-
głym Stole proces ten był konty-
nuowany a dodatkowo Polskę za-
częto niszczyć kulturowo i ideolo-
gicznie. Zaczęto niszczyć sku-
tecznie, bo za komuny to się nie 
udawało. Politycznie, już za cza-
sów komuny byliśmy niczym a po 
1989 roku nie robiono nic by uzy-
skać jakąkolwiek podmiotowość 
polityczną. Ten stan rzeczy trwał 
do 2015 roku z małymi przerwa-
mi rządów Olszewskiego (1992) 
i braci Kaczyńskich (2006-7). Na 
szczęście zmienił się diametralnie 
po objęciu władzy przez Dobrą 
Zmianę. Poniżej przedstawię ana-
lizę porównawczą obu okresów 
przed i po wprowadzeniu Dobrej 
Zmiany, ograniczoną do najważ-
niejszych spraw. Odpowiedz, pro-
szę, na postawione tam pytania.

Zacznijmy od ekonomii

Prywatyzację rozpoczęto jeszcze 
przed Okrągłym Stołem pod no-

śnym hasłem Pierwszy milion 
trzeba ukraść. Później wprowa-
dzono plan Balcerowicza a jak 
się po latach okazało de facto 
plan globalnego spekulanta Geo-
rga Sorosa. Realizacja tego pla-
nu zniszczyła polski przemysł, 
miliony pracowników wyrzucono 
na bruk, ponad milion za granicę, 
setki doprowadzono do samo-
bójstwa. Nastąpiło skrajne bez-
robocie i zubożenie społeczeń-
stwa. Jeżeli jakieś przedsiębior-
stwa zaczęły kontynuować dzia-
łalność to te sprzedane za gro-
sze kapitałowi zagranicznemu, 
m.in. banki i media, telekomu-
nikacja, cementownie, cukrow-
nie itd.. Zlikwidowano ogromną 
ilość połączeń kolejowych i auto-
busowych, wykluczając prowin-
cję. Zniszczono PGR-y. Zaczął 
sie rozwijać zagraniczny wykup 
polskiej ziemi poprzez tzw. słu-
py. Staliśmy się kolonią obcego 
kapitału i pośledniejszym krajem 
Trzeciego Świata z ekstremalnie 
niskimi płacami.

 Później kontynuowano wy-
przedaż i złodziejską prywatyza-
cję, m.in. kamienic, z warszawski-
mi na czele. Tzw. „czyściciele ka-
mienic” wyrzucili dziesiątki tysięcy 
lokatorów na bruk. Donald Tusk 
zlikwidował polski przemysł stocz-
niowy w interesie Niemiec (za co 
Merkel zrobiła go szefem Komisji 
Europejskiej) i omal nie doprowa-
dził do bankructwa LOT-u, który 
miał być przejęty przez Niemców. 
Omal nie sprzedano Niemcom 
Lasów Państwowych i Poczty Pol-
skiej, a Rosjanom Lotosu i chcia-
no im przyzwolić na kupno rafine-
rii w Możejkach. Waldemar Paw-
lak zawarł kuriozalnie niekorzyst-
ną umowę gazową z Rosją. Wcze-
śniej Leszek Miller utrącił dostawy 
norweskiego gazu, który unieza-
leżniałby nas od gazu rosyjskiego.

Obowiązywała nonsensowna 
zasada, że „najlepszą polityką go-
spodarczą jest jej brak”. Taka za-
sada dawała zielone światło zło-
dziejom krajowym i zagranicznym 
a decydentów krajowych prze-
kształcała w biorców łapówek. 

Specjalnością władz było robie-
nie afer i krycie tych afer. No i za-
fałszowana propaganda i fałszy-
wy piar. Interes Polski się nie li-
czył, wręcz przeciwnie.

Żal Ci Wojtku tej grandy?

Sądownictwo

Sądownictwo odziedziczyliśmy 
niezmienione po komunie. We-
dług obecnych ocen ławników 
(grupa dobrze zorientowana) ok. 
połowa składu tej niewybieral-
nej kasty, to po prostu gangste-
rzy. Sądownictwo stanowiło istot-
ny składnik mafijnego państwa 
III RP, uczestniczący w złodziej-
skiej prywatyzacji – przemysłu 
i kamienic. Postkomunistyczni sę-
dziowie i prokuratorzy obsługi-
wali swoich gangsterskich towa-
rzyszy w sferze biznesu. Drobny 
przedsiębiorca, który kropił wodą 
święconą swą firmę, skazany był 
na szykany lub wręcz na unice-
stwienie. Jeden z takich, niezwy-
kle uczciwych, przedsiębiorców, 
Roman Kluska, zbudował z nicze-
go potężną firmę – „Optimus”. Zo-
stał zniszczony w potworny wręcz 
sposób (w Internecie można się 
z tym zapoznać). Polecam Ci też 
film „Układ zamknięty”, przedsta-
wiający analogiczny ówczesny 
prawniczy bandytyzm. 

Tzw. III RP, to państwo nie 
dla Polaków a dla anty-Pola-
ków i złodziei, wywodzących się 
z komunistycznej chlewni, czy 
to spod znaku Władysława Go-
mułki, czy to szefa Puławian Ro-
mana Zambrowskiego („niena-
widzącego wszystkiego co pol-
skie” – jak pisze o nim Jerzy Bro-
chwicki w swej książce „Rewolta 
Marcowa”).

Żal Ci Wojtku tego 
towarzystwa?

Kultura i historia

Zaraz po Okrągłym Stole rozpo-
częto walkę z polskim poczuciem 
tożsamości narodowej. Zapano-
wała tzw. „dydaktyka wstydu” wła-
snej historii i kultury. Lekcje histo-
rii w szkołach zaczęto ograniczać. 
Klasyczne lektury szkolne zaczę-
to eliminować. Patriotyzm spro-
wadzano do faszyzmu (co zresz-
tą dzisiejsza opozycja robi nadal). 
Teatry przekształcono w sexsho-
py, w których obrażano (i obraża 
się nadal) uczucia religijne Pola-
ków (patrz np. „Klątwa”). Nie ro-
biono nic, by zastopować wrabia-
nie nas w „polskie obozy zagłady” 
a nawet temu sprzyjano. 

Nad tym wszystkim górowa-
ły zblatowane antypolskie media: 
niemiecka polskojęzyczna prasa, 
Gazeta Wyborcza i telewizja TVN.

U początków tej ostatniej fi-
guruje złowroga postać Jerzego 
Urbana, który już 1983 roku na-
maścił niejakiego Mariusza Wal-
tera na medialnego dywersan-
ta ówczesnej komuny. W tym sa-
mym roku Walter wraz Janem 
Wejhertem (obaj związani z ko-

munistycznymi służbami) założył 
holding ITI w oparciu o ogromny 
kapitał, uzyskany (jak się wska-
zuje) z afery FOZZ. Afera FOZZ 
(Fundusz Obsługi Zadłużenia Za-
granicznego) to królowa transfor-
macyjnych afer i jednocześnie 
afera założycielska III RP. Z hol-
dingu ITI wywodzi się w prostej li-
nii TVN. Ta, suto wyposażona te-
lewizja prywatna, prześcignęła 
z czasem telewizję publiczną, tej 
samej orientacji zresztą (z krót-
kimi przerwami). TVN wtargnę-
ła na lata do polskich mieszkań, 
przyzwyczajając ludzi do życia 
z nią od rana do nocy. Gdziekol-
wiek się przyszło z wizytą, leciał 
TVN24. Słuchany akurat albo nie, 
ale nadawał. Prał w ten sposób 
skutecznie (i pierze nadal) mózgi 
swoich bezkrytycznych słuchaczy 
(szczególnie jego „Szkło kontak-
towe”), czyniąc z nich fanatycz-
nych popleczników postkomuny. 
To istny urbanowski majstersztyk, 
biorąc pod uwagę, że większość 
dzisiejszych ofiar TVN-u, to dawni 
zdeklarowani, a nawet zasłużeni 
antykomuniści. Dzisiaj rozpacza-
ją z powodu obniżenia byłym SB-
-kom emerytur.

Ciebie też to Wojtku martwi?
Obecnie TVN jest własnością 

amerykańskiego koncernu Disco-
very. Jego głównym właścicie-
lem jest, wywodzący się z Pol-
ski, niejaki David Zaslav – czło-
nek Kongresu Żydów Amerykań-
skich, którego nastawienie do Pol-
ski jest analogiczne do nastawie-
nia Adama Michnika. „Amerykań-
ski” właściciel chroni TVN przed 
polskimi konsekwencjami anty-
polskich manipulacji. Jedną z ta-
kich była ustawka obchodów uro-
dzin Hitlera koło Wodzisławia. 
Ustawkę tę pokazywały telewizje 
całego świata obok najważniej-
szych wiadomości, szkodząc nam 
ekstremalnie.

TVN pokazał, jak przy pomo-
cy propagandy wróg może zrobić 
ze swoich ofiar swych fanatycz-
nych zwolenników (współczesna 
odmiana janczarów) i równie fa-
natycznych wrogów tych, którzy 
chcą ich ratować. Przeżywamy 
dzisiaj w Polsce zrealizowane wi-
zje Orwella.

Oczywiście TVN nie działa 
sam na antypolskim medialnym 
polu. Działa cały zespół antypol-
skich mediów, stworzonych i na-
pędzanych przez tzw. „resortowe 
dzieci”, co przedstawia książka 
Doroty Kani, Jerzego Targalskie-
go i Macieja Marosza Resortowe 
Dzieci. Media.

Oto charakterystyka tej książ-
ki, podana na jej tylnej okładce:

Resortowe dzieci. Wychowa-
ne w rodzinach działaczy i funk-
cjonariuszy KPP, PZPR. Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, a potem SB. Doskona-
le ustawione potem w życiu, dzię-
ki koneksjom, a potem pienią-
dzom i „grubej kresce”. Czasem, 
choć wywodzą się z niekomu-
nistycznych środowisk, związa-

ne ideologicznie oraz materialnie 
z byłą władzą i bezpieką. Za mło-
du aktywiści komunistycznych or-
ganizacji młodzieżowych, potem 
biznesmeni, właściciele i zarząd-
cy nowych mediów. Właśnie dla-
tego tak zdecydowanie przeciw-
ne dekomunizacji i lustracji, szy-
dzący z patriotyzmu, polskich tra-
dycji i w ogóle z polskości [po-
grubienie – JK]. Niebezpieczne, 
bo usytuowane w opiniotwórczej 
prasie, a przede wszystkim w te-
lewizji i stacjach radiowych. Obec-
ne w nich od stanu wojennego – 
do dziś.

Polecam Ci tę książkę 
Wojtku. 

Postkomunistyczne media 
to źródło gangreny, która nas zże-
ra, nie tyle po upadku, co po trans-
formacji komunizmu.

Ideologia

Przez ponad pół wieku byliśmy 
pod panowaniem moskiewskiego 
marksizmu.

Po 1989 uciekliśmy w kierun-
ku kultury zachodniej. A tam oka-
zuje się, że zamiast tej kultury też 
marksizm, tyle że brukselski. Faj-
nie? Wyjaśnię to dalej.

W momencie wstępowa-
nia Polski do Unii Europej-
skiej w 2004 roku była ona jesz-
cze powierzchownie Unią jej za-
łożycieli: Schumana, de Gaspe-
riego i Adenauera, którzy kulturę 
zachodnią prezentowali. Ale była 
to już tylko fasada. Za nią rządzi-
li od dawna lewacy z kontrkultu-
rowego buntu (1968) Cohn Ben-
dit’a (znajomego i odpowiednika 
naszego Adama Michnika), Rudi 
Dutschkego (też kolega Michnika) 
i Joschki Fishera. Ich ideologią 
jest nihilistyczny postmodernizm, 
bez etyki i bez prawdy obiektyw-
nej oraz neomarksizm (nazywa-
ny też marksizmem kulturowym) 
ze swym tzw. „nowym proletaria-
tem”: aktywistami LGBT, feminist-
kami, zielonymi i imigrantami is-
lamskimi. Cała ta niespójna i dzi-
waczna mieszanina finansowana 
jest sowicie przez wspomnianego 
już Georga Sorosa, którego ce-
lem jest niszczenie więzi rodzin-
nych, narodowych i generalnie – 
cywilizacji europejskiej.

Czy o to Ci Wojtku chodzi?
Dzisiejsza Unia Europejska, 

to Europa komunisty włoskiego 
Antonio Gramsciego i innego ko-
munisty włoskiego Altiero Spinne-
lego, którego imieniem nazwano 
gmach Parlamentu Europejskie-
go (dolna ilustracja na poprzed-
niej stronie). Wiedza o neomark-
sizmie jest jeszcze u nas niewiel-
ka a powinno się ją upowszech-
nić, by ofiary TVN-u zrozumiały, 
co jest grane.

Polecam Ci tę książkę Wojt-
ku. Widzisz w Brukseli sym-
bol kultury europejskiej. Tym-
czasem idąc na sznurku tam-
tejszego lewactwa i naszych 
postkomunistycznych me- ▶

Twoja Polska postawiona jest na głowie
 ■ Drogi Wojtku! Odpowiadam na Twój list. Jan Kowalski
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Polska i Polacy
diów, walczysz z cywiliza-

cją europejską. 

Polityka zagraniczna 

Napisałem już, że do 2015 roku 
polska polityka zagraniczna (jak 
za komuny) nie istniała, jeże-
li za taką nie rozumiemy właże-
nia wszystkim w koło w tyłek i da-
wania im za bezdurno wszyst-
kiego czego tylko zechcą. Bez-
wład w polityce zagranicznej był 
tak duży, że doprowadzono na-
wet do obumarcia, żywotnego 
dla Polski, projektu V4 (Grupa 
Wyszehradska).

Czy to jest Wojtku dla Cie-
bie ideałem polskiej polityki 
zagranicznej?

Kreowanie antyPiS-
owskiej psychozy

Bracia Kaczyńscy, tak jak Jan Ol-
szewski, tym się różnili od forma-
cji Gazety Wyborczej, ukształto-
wanej przez potomków stalinow-
skich zbrodniarzy z lat powojen-
nego terroru, że kierowali się pol-
skim patriotyzmem. Jarosław Ka-
czyński i PiS kieruje się nim na-
dal. W związku z tym rozpętano 
przeciwko braciom Kaczyńskim, 
a później PiS-owi, bezprzykładną 
kampanię oszczerstw, nienawi-
ści i pogardy. Proceder ten otrzy-
mał już swoją nazwę „Przemy-
słu pogardy” i został udokumen-
towany przez Sławomira Kmieci-
ka w dwutomowej książce (2014) 
tak właśnie zatytułowanej. 

Ten zmasowany i podły 
hejt, rodem z bolszewickiej pro-
pagandy, rozwijał się zwłaszcza 
przez ostatnie osiem lat rządzenia 
Platformy Obywatelskiej, wzmac-
niany przez antypolską polsko-
języczną prasę i ze zwykłej głu-
poty przez jego ofiary. Platfor-
ma w końcu przegrała, ale wielo-
letnia lawina nienawiści i pogardy 
zrobiła swoje, deformując na dłu-
go mózgi i psychikę jej ofiar.

Polecam Ci Wojtku te książ-
ki. Zobaczysz wtedy jak się 
przeprowadza taką operację 
infekowania nienawiścią mó-
zgu normalnego, przyzwoitego 
człowieka. 

Wreszcie w 2015 roku przy-
szła Dobra Zmiana.

Omówię zmiany jakie wpro-
wadziła w punktach takich jak 
poprzednio.

Ekonomia

Nowy rząd wprowadził rozwojo-
wą politykę gospodarczą, odrzu-
cając nonsensowna zasadę, że 
„najlepszą polityką gospodarczą 
jest jej brak”.

Wstrzymano wyprzedaż pol-
skiego majątku i zaczęto odku-
pywać niektóre sprzedane fir-
my. Odkupiono PKO SA, elek-
trownię w Połańcu, kolejkę lino-
wą na Kasprowy. Planuje się re-
polonizację polskojęzycznych 
mediów będących własnością 
zagranicznego kapitału. Urucho-
miono, zainicjowany przez Le-
cha Kaczyńskiego Gazoport, 
uniezależniający nas częściowo 
od rosyjskiego gazu i podjęto na 
nowo projekt dostawy norweskie-
go gazu (Baltic Pipe), który unie-

zależni nas od rosyjskiego gazu 
całkowicie. Udało się skutecznie 
zasądzić od Rosji rekompensa-
tę za przepłaconą umowę Paw-
laka. Zaczęto realizować przekop 
Mierzei Wiślanej, uniezależniają-
cy połączenie żeglowne Zalewu 
Wiślanego z Bałtykiem od rosyj-
skich decyzji.

Rząd Dobrej Zmiany w krót-
kim czasie zredukował do mi-
nimum bezrobocie, doprowa-
dził do wzrostu płac i osiągnął 
jeden z najwyższych w Euro-
pie wzrost gospodarczy. Spółki 
Skarbu Państwa zwiększyły zy-
ski, m.in. LOT, który został urato-
wany przed bankructwem.

Rząd zaczął przeciwdzia-
łać wcześniejszemu wyklucze-
niu prowincji. Zaczął odtwarzać 
połączenia autobusowe i kolejo-
we oraz zajął się remontem dróg 
lokalnych.

Dzięki zablokowaniu okrada-
nia budżetu państwa przez ma-
fie watowskie rząd był w sta-
nie uruchomić programy pomo-
cy społecznej (głównie program 
500+) przez co ograniczono 
znacznie strefę ubóstwa, sięgają-
cą wcześniej 30% populacji.

Przeszkadza Ci to Wojtku?

Sądownictwo

Podjęto niezwykle trudną reformę 
sądownictwa, która powoli prze-
kształca samo-wybierającą się 
mafijną kastę, służącą postkomu-

nie, w system jaki działa w krajach 
zachodnich.

Kultura i historia

Dobra Zmiana zerwała zdecy-
dowanie z „pedagogiką wstydu” 

i przeszła do promowania pol-
skiej historii, kultury i patrioty-
zmu. Fundamentalną rolę w tym 
procesie odegrało odzyskanie 
dla Polski telewizji publicznej, 
która wcześniej była częścią me-
dialnego antypolskiego monopo-
lu. Poza nim była tylko telewizja 
„Trwam” i „Repu-

blika”. TVP uruchomiła polskie hi-
storyczne seriale. Pojawienie się 
pierwszego z nich – „Korony Kró-
lów”, było jak wejście legionów 
Dąbrowskiego w polską tragicz-
ną, porozbiorową rzeczywistość. 

TVP produkuje i pomaga produ-
kować filmy o treści patriotycznej 
i je prezentuje.

Wielkim sukcesem było ura-
towanie pamięci Żołnierzy Wy-
klętych (Niezłomnych). Są oni 
dalej traktowani jako „bandyci” 
przez współczesny puławiano-

-natolin. Zgodne 
to z dawnym bolszewicko-ubec-
kim traktowaniem żołnierzy po-
wstania antykomunistycznego 
jak i bolszewicko-hitlerowskim 
traktowaniem AK. Uwypukla 
to najlepiej podział światopoglą-
dowy i tożsamościowy w obec-
nej Polsce na naród i wręcz an-
ty-naród. W tym ostatnim domi-
nują jednak na szczęście ludzie 
tylko zbałamuceni, co powinno 
być stanem przejściowym.

Po której stronie Wojtku 
chcesz być?

TVP-Info stało się w Polsce 
głównym kanałem informacyj-
nym. Dzięki temu oddziaływanie 
TVN24 znacznie zmalało. I o dzi-
wo, TVN też stał się na pozór pa-
triotyczny a nawet poniekąd ko-
ścielny. Bez tego bowiem prze-
padłby z kretesem. Przypomnijmy 
jednak, jak to kiedyś Adam Mich-
nik, ze swoim towarzystwem, la-
tał po kościołach i witał Papieża 
i był oczywiście „patriotą”. 

Ideologia

Dobra Zmiana zerwała z nihi-
listycznym postmodernizmem 
i neomarksizmem. Blokowa-
na jest ideologia gender i LGBT. 
Następuje powrót do fundamen-
tów cywilizacji europejskiej opar-
tej na greckich zasadach praw-
dy i dobra, na rzymskim pra-
wie i republikanizmie, na etyce 
chrześcijańskiej i na oświecenio-
wym racjonalizmie.

Polska koncepcja zjednoczo-
nej Europy pokrywa się z kon-

cepcją jej (wymienionych wcze-
śniej) twórców. Unia Europejska 
ma być Europą Ojczyzn de Gaul-
l’a a nie federalnym, biurokratycz-
nym super-państwem komunisty 
Spinellego, Paneuropą dawnych 
niemieckich nacjonalistycznych 
ideologów, od Fichtego poczyna-
jąc, czy też beznarodową, zdo-
minowaną przez imigrantów mie-
szaniną Georga Sorosa. 

W zjednoczonej Europie Oj-
czyzn ważną rolę będzie spełniać 
grupa państw Międzymorza, czy-
li ściślej współpracujące z sobą 
państwa Europy Środkowej.

Czy to źle Wojtku?

Polityka zagraniczna

Przy prezentacji polityki za-
granicznej Dobrej Zmiany trze-
ba zacząć od jej prekurso-
rów w czasie transformacji ustro-
jowej, od wspomnianych krót-
kich rządów Jana Olszewskie-
go (1992) i krótkich rządów PiS-
-u w latach 2006-7.

Rząd Olszewskiego zablo-
kował próbę ówczesnego prezy-
denta Lecha Wałęsy przekształ-
cenia baz rosyjskich w polsko-ro-
syjskie spółki handlowe. Zostali-
byśmy wtedy w rosyjskiej stre-
fie wpływów i wejście do NATO 
byłoby niemożliwe.

Lech Kaczyński przy-
czynił się do zablokowa-
nia w 2008 roku inwazji Ro-
sji na Gruzję, występując tam 
na wiecu razem z przywódca-
mi państw postsowieckich, któ-
rych przyjazd zorganizował.

W czasach Dobrej Zmia-
ny Polska nareszcie wstała 

z neokolonialnych, komprador-
skich kolan i zaczęła prowadzić 
aktywną, podmiotową politykę 
zagraniczną. W UE zablokowali-
śmy wybór wroga Polski Fransa 
Timmermansa na szefa Komisji 
Europejskiej. Przeciwstawiamy 
się Francji w ograniczaniu moż-
liwości pracy polskich przewoź-
ników na jej terenie. W interesie 
całej Europy Środkowej zabiega-
my o podniesienie dopłat do rol-
nictwa w tym rejonie. Rozbudo-
wujemy V4 do rozmiarów Mię-
dzymorza. Przeciwstawiamy się 
Izraelowi i amerykańskim środo-
wiskom żydowskim we wrabia-
niu nas w Holocaust. Skutecz-
nie zwalczamy używanie kłamli-
wego określenia „polskie obozy 
zagłady”.

Doprowadziliśmy do wyjątko-
wo dobrych stosunków ze Stana-
mi Zjedno-czonymi (m.in. znie-
sienie wiz). Staliśmy się głównym 
sojusznikiem NATO w Europie 
Środkowej.

Zagranica zaczęła się z nami 
liczyć. Nasza pozycja między-
narodowa już stała się bar-
dziej znacząca od tej, uzyskanej 
przed wojną przez II RP.

Przeszkadza Ci to Wojtku?
Niestety, to wszystko może 

być zniszczone poprzez propa-
gandowe, skuteczne zmanipulo-
wanie dużej części naszego spo-
łeczeństwa przez antypolskie 
media; poprzez Twoją, źle użytą, 
kartę wyborczą. 

Na tym kończę, uczyniwszy 
co powinienem.

Jan

▶
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