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Prawda o życiu

Życie zaczyna się po osiemdziesiątce, raczej zaci-
na się – poprawka W. Bartoszewskiego.
(TVN 24, 24 IV 2015)

korwiN-mikke: Poglądy 
kaNdydata Na PrezydeNta rP

Kara chłosty zamiast więzienia, bo te demoralizu-
ją, a od chłosty boli ciało, nie dusza.

ambicja

Biskupi Rzymu od św. Piotra poszukiwali dla Koś-
cioła miejsca w świecie, a św. Jan Paweł II chciał 
przystosować świat do Kościoła i zostawił ten kło-
pot swoim następcom; Franciszek takich ambicji 
nie przejawia.
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ukraiNa

To nasz potencjalny wróg, który w przyszłości 
może kwestionować nasze wschodnie granice.
(TVN 24, 16 IV 2015)

Podobno na Ukrainie błądzi pogląd, że jej wroga-
mi są Rosjanie, Polacy i Żydzi.

„Nagła i niebywała miłość Polaków do współczes-
nej Ukrainy to smutna miłość bez wzajemności”. 
Ludwik Stomma, Na zielonej Ukrainie.
(„Przegląd”, nr 17, 20–26 IV 2015)

wielkaNocNe ludowe bajdury

Dlaczego do ukrzyżowania Jezusa użyto trzech 
gwoździ? Dlatego, że jeden ukradł Cygan.

PiS i PO jedno zło (1 IV 2015).
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biskuPi koNtra iN vitro

Episkopat zagroził posłom sankcjami za głosowa-
nie za ustawą w tej sprawie. O. Paweł Gużyński 
komentuje: „Polityka odrywa się od moralności”.
(TVN 24, 2 IV 2015)

były ambasador Prl w moskwie 
staNisław ciosek i jego teoria dla rosji

Nie zapędzać niedźwiedzia do matecznika, bo 
może się zezłościć i narozrabiać. 10 lat na placów-
ce i takie rady. Dobre i to.
(TVN 24, 9 V 2015)

jak zawsze dobrze PoiNformowaNy 
albo Przemądrzały jaN rokita

Według jego tajemniczej wiedzy Indie i Chiny (ich 
przywódcy) pojawiły się w Moskwie, wymuszając 
na Putinie pojednawczy stosunek do Zachodu.
(TVN 24, 9 V 2015)
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PaPlaNiNa dr. sławomira dębskiego

W „Horyzoncie” sugeruje on, że Rosja chce za-
właszczyć pokonanie nazistowskich Niemiec. 
Doktorat nie chroni przed paplaniem. Według 
niemieckich historyków 80% strat zadała Niem-
com Armia Radziecka (źródło prof. Norman). 
Czyli Rosja bierze swoje, panie doktor.
(TVN 24, 9 V 2015)

Polskie morskie okNo Na świat w Prl

W Gdańsku stocznia, budowy statków.
W Gdyni stocznia.
W Szczecinie stocznia.

Tych przedsiębiorstw już nie ma.

Z inicjatywy D. Tuska i B. Komorowskiego po-
wstają nowe inwestycje RP, a to:
Muzeum Solidarności,
Muzeum II Wojny Światowej,
Muzeum Emigracji, stąd Z. Brzeziński w 1938 r. 
wyjechał do USA.
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