OJCZYZNA W }IIEBEZPIECZENSTWIE

MOBILIZUJE POLAK6W

Rz4dy PO usiluj4 dobid umgczon4Polskg
Po narodowejtragediipod Smoleriskiem10 kwietnia2010r., po dziesi4tkach
lat niszczenia
Polskii NaroduPolskieggprzedPolakami.zaistnialarealnaszansawzigciaw swojergcelosy
Polskiniszczonejgor4czkowoprzezn4dy PO. Kiedy rz4dPO pozbylsig Prezydenta
Lecha
Kaczyriskiegoi innych Polak6w, kt6rzy - w ramachswoich mo2liwoSci- bronili narodowego
majqtku i pozycji Polski na areniemigdzynarodowej,Tusk i Komorowski ,,prywatyzuj4'',czyli
sprzedaj4
w obcergceistniej4cejeszczepolskiezakladyi przedsigbiorstwa.
Pozbylisig nawet
polskiej mennicy (kt6ra produkowalapieni4dze)i rezerwyNarodowegoBanku Poliskiego, co
pa6stwa.PrzezlikwidacjgPZU nie bgdziepienigdzyna
stanowilofundamentsamodzielnego
wyplatg emerrtur i na innych Swiadczerispolecznych.
Amerykariskitygodnik,*AmericanFreePress"z 5 maja2010r. podaje,2ePrezydent
Kaczyriskii calanarodowaelita rz4dowazgingli dlatego,2ebyli przeciwniniszczycielskim
zalo2eniomglobalizmu.A slawnana iwiecie JaneBurgermeister,
austriackadziennikarka,kt6ra
podalado s4duorganizacjemigdzSmarodowe
za ich planoweludob6jstwow formietoksycznej
szczepionkina Swirisk4grypgHlNl, piszena swojejstronieintemetowejwww.theflucase.com,
2e
Tusk zostal odznaczonyprzez AngeleMerckel za likwidacjg PrezydentaLecha Kaczyriskiegoijego
otoczenia,kt6rzy sprzeciwialisig ludob6jczemuglobalizmowi.
W rytuacji Smiertelnegozagtozeniaparistwai Narodu Polskiegow Polscedokonasig
historyczny zwrot na lepszepoprzezmasowyu&ial Polak6w w wyborach,najpierw na Jaroslawa
Kaczyriskiegona prezydentaPolaka,a p62niejna innych prawdziwych Polak6w na urzgdy w
tereniei do Sejmu.Partia PO doszlado wladzy na drodzezotganizowanejpropagandyklamstwa i
oszczerstwa.
Gdyby przyw6dcy PO oraz mediana ich uslugachw latach2005-2007ukazali publicznie
cho6bykilka procentprawdyo programiei dzialalno5cirz4duPiS pod kierownictwemJaroslawai
Lecha Kaczyriskich,Nar6dPolskiw stu procentachdalbypoparcierz4dowiPiS. DziSwszyscy
Polacy,takZeci, ld6rych okoliczno6cipostawily w r62nychugnrpowaniachpolitycznych, widz4
oczywisty fakt, ze przedwyborczapropagandaPO ograniczasig do powtarzanychklamliwych,
cz7stooszczerczych,slogan6wpod adresemJaroslawaKaczyfskiego. Przykladems4np. posel
Niesiolowski i czlonek honorowy komitetu Komorowskiego,Bartoszewskt,kt6rry gr,zlrtrq,ze
JaroslawKaczyriski ma zboczenianekofilii, nie jest zonaty i zajmuje sig kotem.
-jego nieprzecigtn4
m4dro3d
Znaj4cod dziesi4tk6wlat postai JaroslawaKaczyriskiego
palityczrt4,wielk4 kulturg, zr6wnowazenie,moraln4postawgi wielkie zaangazowaniew pracy dla
dobraPolski-jasnejest,2etakiezarzutyNiesiolowski,Bartoszewskii im podobnimog4
fabrykowa6tylko na podstawiewlasnych odchyleripsychiczrych. Normalnemu czlowiekowi nigdy
nie przyjd4 do glowy takie zazuty.
Nie spos6bwymieniai tu zaawansowanychprac i dokonatirz4duPiS-u w latach 2005-2007
nad odbudow4zniszczonejPolski. Wymierimy Iylko W fleczy: zahamowano prywatyzacjg,
czyli rabunek maj4tku narodowego,stabilizacjawartoScizlott6wki,szczeg6lniew ostatnich
latach Swiatowegokryzysu finansowego,oraz podjgto prace nad rozwojem polskiego
rolnictwa. PrezydentLech Kaczyriski. prowadzil rozmowy z wladzami Egiptu w sptawie eksportu
polskiej zdrowej zlvnoSci do Egiptu.
Staj4cw obliczuujawnionychfakt6w,kaidy Polak p6jdzie do wybor6w i bgdzieglosowal
najpierw na Jaroslawa Kacryrflskiegojako Prezydenta Polski, a p62niejna innych praw&iwych
Polak6w na wszystkie urzgdypanstwowe.Od kazdegoz naszaleirytratowanie Polski, kt6ra bgdzie
przyklademdla innychnarod6ww przeciwstawieniu
sig ludob6jczejclvrilizacji Smierci.
Nowy Jork, 12 maj 2010rok
Komitet ObronyNarodu Polskiego
Prezes- BoleslawPolkowski
Kopiuj i przesylajdalej.

