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Egzekucja policyjna na stadionie Concordii... von mysowa 

dzisiaj Policja uzyla broni CANTO CDXCI PKN20 FO von Stefan Kosiewski PDO109 

http://dai.ly/x2ov05c  

Uprzejmie wnoszę o wyjaśnienie, czy nowy Minister Sprawiedliwości RP, dr Borys Budka, ur. w 
Czeladzi 1978 r. i wykształcony na Uniwersytecie Sląskim może mieć z urzędu coś wspólnego z 
nieodzowną w interesie publicznym kasacją wyroku nakazowego, wydanego z rażącym 
naruszeniem prawa 1 sierpnia 2008 r. w Tomaszowie Maz. na niekorzyść osoby ur. w Czeladzi we 
Wigilię 1953 r. poety i dziennikarza, emigranta politycznego od czasu stanu wojennego, nauczyciela 
języka polskiego w Niemczech, magistra filologii polskiej Uniwersytetu Sląskiego, relegowanego w 
grudniu 1977 r. z Uniwersytetu Sląskiego „za postawę niegodną studenta PRL”, tzn. za działalność 
demokratyczną, antykomunistyczną, narodową i polską; skazanego za to samo w marcu 1978 r. 
przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu (oficjalnie: za kopnięcie w tylną część ciała studentki i w pierś 
studenta, który był jednocześnie etatowym pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej w Katowicach tak samo, jak kandydujący 10 maja 2015 r. po raz drugi na stanowisko 
Prezydenta RP Bronisław Komorowski był jednocześnie fałszywym opozycjonistą i prawdziwym 
zięciem żydów i ubowców o służbowym nazwisku Dziadzia, wielokrotnie potem zmienionym dla 
zatarcia śladów tak samo, jak rzekomo skopane przeze mnie żydostwo zmieniło sobie zapewne 
nazwiska, pod którymi musiało zapaść Polakowi w pamięć: Zbigniew Stupak oraz Maria Wnętrzak, 

użyci przez SB 
przedmiotowo. 
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Jako Polak i Katolik modlę się za duszę 27-letniego Polaka, zamordowanego dzisiaj na Sląsku w 
Knurowie z zimną krwią, albowiem w Czeladzi mamy wciąż wielu kibiców dwóch klubów piłkarskich, 
natomiast w Polsce ustanowionej oficjalnie w Magdalence przez bandę żydoską Kiszczaka i 
Jaruzelskiego, policja strzela od lat nie tylko bezkarnie do studentów w mieście Łodzi i do 
Polaków przesłuchiwanych w komisariatach tak samo, jak w Stanach Zjednoczonych policja 
morduje ludzi w komisariatach;  

Stefan Kosiewski  

283 obserwatorów|357 008 wyświetleń  

...w Baltimore prokuratura zapowiedziała wszak dwa dni temu realizację Zmiany Obamy i 
uruchomiła dochodzenie przeciwko policjantom w sprawie zamordowania Murzyna.  

 

 

Baltimore: Tausende zu "Siegeskundgebung" erwartet zeit.de In Baltimore feiern Tausende eine 
überraschende Wende: Sechs Polizisten werden nun doch des Mordes an Freddie Gray angeklagt. 

Die Polizei hingegen kritisiert die Anklage. 
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/Y6ipCCepx84  

Czy Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach może wszcząć sam z własnej woli dochodzenie 
zmierzające do udzielenia odpowiedzi na pytanie: dlaczego na załączonym na dowód filmie nie 
słychać ani wezwania do zejścia młodzieży z płyty boiska, ani nie słychać szczęku oręża, walenia 
pałami na postrach najpierw o tarcze? A potem po udach, tylnych częściach ciała itd. Kto był taki 
odważny, żeby wydać nieludzki rozkaz w demokratycznym państwie prawa? Prowokujący 
antypaństwowe rozruchy w Polsce, którą mamy z woli KGB Andropowa, Gorbaczowa i Putina? 

Prof. Julian Kornhauser, poeta z Krakowa ogłosił kilka lat po 1974 r., w którym debiutowałem 
wierszem w katowickim dwutygodniku Poglądy, poemat o tytule Biały Murzyn; przypominam o tej 
zgrabnej metaforze (bo chodziło o Polaka) w intencji zdjęcia absurdalnego i fałszywego zarzutu 
zamiaru dokonania kradzieży dzieciom starej, zniszczonej i bezwartościowej piłki do gry w piłkę 
nożną, którym obarczono mnie bezpodstawnie i skazano bezprawnie przed 6 laty tak samo, jak 
Jarosław Kaczyński niesłusznie obciążył zięcia poety i żyda Juliana Kornhausera obowiązkiem 
zbytecznego ośmieszenia się, za Prezesa partii PiS, w niegodnym starciu wyborczym z zięciem 
żydów i ubowców, fałszywym hrabią Komorowskim. 

 
 

Współczuję przy tym kandydatowi ludowców, który z całego barachła 
chętnych do zasiadania tam, gdzie Ojciec Dyrektor, Tadeusz nota 
bene z rozgłośni robiącej za katolicki głos w polskim domu, słusznie 
dojrzał skądinąd śmierdzące SZAMBO po przyjęciu córki żydów i 
ubowców Olejnik w Pałacu Prezydenckim przez Marię Kaczyńską z 

Mackiewiczów (nazwisko, między nami, typowo żydoskie litwaków setkami tysięcy spolonizowanych 
ustawowo przez Piłsudskiego po zamachu stanu 1926 r.), gdy szło o wyrażenie przez Kaczorów 
poparcia dla legalizacji zbrodniczych skrobanek; wydaje się kandydat Jarubas najbardziej 
sympatyczną osobą, z prezentowanymi poglądami na szereg spraw publicznych, przynajmniej dla 
emigranta żydoskiego w Szwecji o nazwisku Cierpisz, Krzysztof - urobionym od miasteczka w 
Małopolsce; natomiast drugi tzw. patriota w Szwecji, który robi za żydoską Wirtualną Polonię, 
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rozsyła przez USOPAŁ Janusza Kobylańskiego obżydliwe paszkwile na osobę nieżyjącego już więźnia 
KL-Auschwitz, cudem ocalałego od zagłady w 1941 r. , po zwolnieniu go przez hitlerowskich 
narodowych socjalistów z kolejki do gazu i krematorium ze względu na zły stan zdrowia; nie 
zasługuje nawet ten Kukliński, żeby ścigać żyda za fałszywy antysemityzm ksenofoba i zaprzańca 
takiego, jak Jerzy Oskar Stuhr, aktor i reżyser, syn żyda i prokuratora żydokomunistycznego a zaparł 
się publicznie tożsamości etnicznej popełniając w miejscu publicznym, jakim jest Muzeum Filmu we 
Frankfurcie nad Menem, krzywoprzysięstwo i przestępstwo wychwalania zbrodniczego systemu 
żydokomunizmu.  

  http://www.spreaker.com/user/mysowa/dzisiaj-policja-uzyla-broni-pkn20-pdo109  

Wnosząc jw., o to, ażeby Minister Budka zainteresował się może kasacją niesłusznego wyroku, 
wydanego z rażącym naruszeniem prawa, rozważył przy tym także uwzględnienie wniosku o 
uznanie reprezentowanego przeze mnie Polskiego Komitetu Narodowego za rzecznika interesu 
publicznego, czynną stronę procesową w sprawie mającej zmierzać, po odwołaniu prokuratora 
Seremeta, powołanego przez Lecha Kaczyńskiego na 2 tyg. przed własną śmiercią, do ustalenia w 
końcu osoby winnego spowodowania katastrofy powietrznej 10 kwietnia 2010 r. w okolicach 
Smoleńska. 

Także i po to, żeby prezydent Lech Wałęsa nie gryzł się do końca 
życia z dylematem, który z bliźniaków przyczynił się bardziej do 
zamordowania 96 osób, pośród których zginęło kilka osób 
spotykanych przez mnie z racji wykonywanych obowiązków 
społecznych, na różnych konferencjach, itd. ; szanowałem, jak to się 
mówi a może i nawet darzyłem oznakami sympatii w obejściu, 
takiego np. Wiceministra Spraw Zagranicznych Kremera, czy 
ministra Przewoźnika, od sprawy opieki nad Mogiłami Polskimi w 
Niemczech. Szkoda, że stało się, jak się stało, a Jarosław Kaczyński 
jeszcze nie został skonfrontowany z nagraniem rozmowy, którą 
bezpośrednio wpłynął na brata, jak to miał w przemożnym zwyczaju 
człowiek powszechnie znany z tego, że w demokratycznym państwie 

prawa, członku Unii Europejskiej zarządza niczym żydoski cadyk, pod przykrywką partii politycznej, 
grupą ludzi ubezwłasnowolnionych przez niego, którzy godzą się na zamordyzm prezesa dla 
osiągania korzyści finansowych i dla honoru organizacji sitwy. 
 

W rocznicę ogłoszenia przez masonerię Sejmu Wielkiego Ustawy 
Rządowej podpisanej „W imię Boga, w Trójcy Swiętej Jedynego” 
przez Stanisława Augusta, używającego wcześniej nazwiska 
Poniatowski i herbu Ciołek, „z Bożej Łaski i woli narodu” Króla Polski, 
Wielkiego Księcia Litewskiego, Ruskiego, pruskiego, Mazowieckiego, 
Zmudzkiego, Kijowskiego, Wołyńskiego, Podolskiego, Podlaskiego, 
Inflandzkiego, Smoleńskiego, Siewierskiego i Czernichowskiego 
„...wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad 

życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność 
wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony...” itd., „dla dobra powszechnego, dla 
ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej...” itd. zgodnie z zapisem tekstu konstytucji. 

Z Panem Bogiem 

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski 

https://shoudio.com/user/sowa/status/17522 

Pieśń Konfederatów Barskich 

Written by sowa (») 13. 3. in category Tradycja, read: 97× 

 
Stefan Kosiewski Postfach 800626 65906 Frankfurt nad Menem 
Słuchaj Izraelu: Donald Tusk, Pakt Rapallo, Hitler-Stalin, Nagroda 
Rathenau read on 
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 Budka Suflera Prolegomena do Odzydzania 108 Ogrod Frasze...  

Budka Suflera Prolegomena do Odżydzania po Myśli Prof. Feliksa Konecznego 108 Ogród 
Fraszek Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski CANTO CDXC ...- gratuluje się niniejszym 

subiektywnego poczucia siły obywatelowi oraz nadziej... Pages: 3 Reads: 71 Published 2 days 
ago 

 

Nowy Ruski Bidermajer z Nocnemi Wilkami PDO106 Do 
Ogrod...  

Ben Bieder(majer) od zatyłka (zadku) z Nocnemi Wilkami, a na to z 
objaśnieniami fraszka o charakterze staropolskim przez Stefana 
Kosiewskiego, podług Pawia, Ludwika z 1847 r.; coby żydowin szedł w 
dutepasy (uciekał, umy... Pages: 3 Reads: 38 Published 3 days ago 

 

Latarnik PKN19 Lech Marek Jaworski PDO105 FO von 
Stefan Ko...  

Polski Komitet Narodowy 28 kwietnia 2015 1. Latarnik PKN18 
Lech Marek Jaworski; podobno trzymali Pana pod zarzutem 

nielegalnego sprowadzenia do Australii materiałów 
profilowanych, o lufach krótkich. Tak chyba rozpowszech... 

Pages: 6 Reads: 53 Published 4 days ago 

https://de.scribd.com/skosiewski 

 

 

- W najczarniejszych snach nie przewidziałbym takiego zdarzenia - boleje 
prezes Resovii Aleksander Bentkowski. (Fot. http://podkarpaccykibice.pl/) 
gazeta wyborcza michnika (syna Szechtera, żydokomunistycznego 
funkcjonariusza Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi na terenach 
Polski okupowanej przez Związek Sowiecki po 17.09.1939) 
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