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Armagedon PDO533 Szabasowa 
premiera wicepremierów 

(Gliński, Morawiecki) 
Zniweczona Rzeczywistosc von 

Stefan Kosiewski ZECh 
Pidgin_Art 

Napisał sowa (») Wczoraj o 15:07 w kategorii Studia 
Slavica et Khazarica, czytaj: 44× 

 
radio:  gloria.tv/audio/BGhcpLnZa1kR4TrmrQUTF4MkQ  MULTIVERSE THEATER 533 Prolegomena do 
Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego Armagedon HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski 
Fascynacja Obłędem pod koniec życia na końcu czasów Studia Slavica et Khazarica Zarys Estetyki Chazarów   

Stefan Kosiewski do Prof. Piotra 
Glińskiego, Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Polsce 

Szczęść Boże, Państwu! 

Szanowny Panie Premierze,  

przepraszam, że do Pana piszę klinem niejako 
szturchając patyczkiem w glinę tablic totalitarnej 
władzy  reżimu terroru ciemniaków, jak słusznie 
nazwał Pan po imieniu (Bóg Zapłać!) to obżydliwe 
barachło detabuizując smętną prawdę ukrywaną 
dziesiątkami lat przez tzw. poprawność 
polityczną, nie przewidziawszy przy tem 
konfundacji, którą miało mieć przynieść wnet 
przyjęcie propozycji zasiadania w jednym 
szambie tu i tam, albowiem takie jest życie, 
wiadomo, że z jednej strony: osoba poprzednio 
piastująca zajmowane przez Pana stanowisko 
państwowe nie wykazała się, nie zdążyła być 
może przed odwołaniem jej ze sceny politycznej, 
odpowiedzieć na informację o popełnieniu w 
miejscu publicznym Republiki Federalnej Niemiec 
przestępstwa pochwały systemu totalitarnego 
przez aktora naturszczyka, robiącego na stałe w 
roli purymowego przygłupa i reżysera z PL, 
Jerzego Oscara Stuhra, które to przestępstwo 
samo w sobie wariactwem jest o charakterze 
chuligańskim i jako takie dałoby się z lekka 
zapisać amoralnemu starcowi na karb ociężałości 
umysłowej po permanentnym taplaniu się całe 
życie w gównie dobrodziejstw systemu 

żydokomuny dla swoich, jako syn prokuratora z okresu stalinowskiego w Bielsku połączonym przez debili z 
Białą, albowiem tylko głupiemu mogłoby przyjść na myśl połączenie inaczej, niźli mostami żelbetonowymi 
dwóch różnych organizmów miejskich, historycznie, jak Moguncja i Wiesbaden, Frankfurt nad Menem i 
Offenbach am Main, w którym osiadł z Frankistami fałszywy Mesjasz. A jednak udało się to i owo, w PRL-u bez 
głosu sprzeciwu obywatelskiego na miejscu, reżimowego prokuratora Stuhra.  
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Z drugiej strony człowiekowi zwyczajnie może przyjść na 
to, obrzuconemu z nagła czekoladowymi jajami, 
niespodziankami, że przełknie pierwotnie występujące 
zakrztuszenie się, odczeka obronną czkawkę, która 
zawsze łapie na rzucone przez łącznika hasło, że przecież 
można by tak dołożyć dłoń do belki w latrynie, deski w 
klauzurze na rycerskim zamku, doradzić swoje przy 
robieniu geszeftów, albowiem cuda w medycynie 
zdarzają się,  natomiast w religiach świata niezwykłości 
takie, jak np. bilokacja, przebywanie jednoczesne w 
dwóch miejscach, to normalka, u Sai Baby.  

Skoro Prezydent Andrzej Duda może za jednym 
zamachem polecieć do Izraela i do Ziemi św. dla 
Chrześcijan, nie zaglądając zarazem na chwilę nawet do 
Palestyny, to przecież jest w stanie także nie 
zaakceptować składu nowego rządu z Macierewiczem w 
roli Hauptmanna von Köpenick oraz w interesie Narodu 
Polskiego może zapragnąć dla siebie do towarzystwa w 
oficjalnych wyprawach państwowych, na drugą kadencję 
Prezydenta RP, córkę po rotmistrzu Pileckim, zamiast 
sprawdzonej już córki po gen. Andersie, o której 
żydowski minister Ayoob Kara wypowiedział się na 

fejsbuku z uznaniem (w tłumaczeniu automatycznym) Wczoraj o 10:32: Cześć, przyjaciele. 
 
W Warszawie w Polsce ekscytujące wizytę w akademiku, gdzie szanowany premier menachem zaczyna siódmą. 
Towarzyszył mi polski senat, Anna Maria Anders, której ojciec, generał Anders, był, na syberii i dowódcą pocieszające w wojnie 
przeciwko Niemcom. 
Kiedy Anders przybył w głowę wielkiej mocy do Ziemi Świętej - większość żydowskich żołnierzy opuściła siłę Anders bez 
pozwolenia i dołączyła do żydowskiej osady. 
Menachem był jedynym, który poprosił o pozwolenie, by opuścić moc i dołączyć do żydowskiej osady, i otrzymał zgodę generała 
Anders w miłości. 
· 
Oceń to tłumaczenie https://www.facebook.com/MKAyoobKara/videos/2052803944734777/ 

 Ayoob kara - קרא איוב

Wczoraj o 10:32 · הנערץ הממשלה ראש בזמנו גר בהם הסטודנטים במעונות מרגש ביקור אמש ערכתי שבפולין בוורשה ,חברים שלום 
 .ל"ז בגין מנחם

 במלחמה ל"ז בגין מנחם של ומפקדו בסיביר גולה היה ל"ז אנדרס הגנרל שאביה ,אנדרס מאריה אנה הפולני הסנאט חברת אלי התלוותה
  .הגרמנים על ובניצחון בנאצים

 לישוב והצטרפו רשות ללא אנדרס של הכוח את עזבו היהודים החיילים רוב - הקודש לארץ גדול כוח בראש ל"ז אנדרס הגיע כאשר
 Zobacz więcej ....היהודי

Wspomniany w tłumaczeniu Menachem Begin zapytał gen. 
Andersa, czy ten jako dowódca Wojska Polskiego zezwoli mu na 
opuszczenie tego wojska w czasie wojny, toczonej o wyzwolenie 
Polski spod hitlerowskiej okupcji tak, żeby uniknął w przyszłości ew. 
oskarżenia o dezercję, zadekowanie się w na cywila w kibucu.  

Anders nie ścigał żydowskich dezerterów z II Korpusu; albo był 
wtajemniczony w plany syjonistów i żydomasonerii, albo był 
jednym z nich, jak mnie swojego czasu podsunął w poczekalni 
Wohnungsamtu gazetę Bild Zeitung przed oczy wyglądający na 
Niemca może i Późny Przesiedleniec z Siedmiogrodu, albo z 
Rumunii sfrustrowany kilkumiesięcznym wyczekiwaniem na 
przydział mieszkania i oburzony artykułem informującym o udanej 
integracji 24 dzieci imigrantów syryjskich w 26 osobowej klasie 
szkolnej, w której po niemiecku mówi oprócz nauczycielki jedno 
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tylko dziecko, ponieważ drugie sepleni podobnie do Tuska i Gronkiewicz, mieszając po kaszubsku do słowa 
KUŁWA głoskę ź, żeby kuźwa zabrzmiało dosadniej i jako jasne dla wszystkich, w czym rzecz.  

- Wir szafen das, powtórzyłem hasłowo składając znacząco palce obu dłoni, nie rombalnie, jak Lech Kaczyński, 
ale niczym Bergoglio w dwie litery V, Victory połączone ze sobą w przekabaceniu szatańskim w M, jak 
masoneria ustawione pod krzyżem w herbie papieża Wojtyły. Turek, czy Bułgar zaskoczony ezoteryczną 
reakcją na jego oburzenie, wykrztusił podejrzliwie po niemiecku: A może Wy są też tacy sami?  - Weiss ich 
nicht genau, przystałem cicho z pogodnym uśmiechem. Sam nie wiem tego z pewnością.  
 
Uczciwie mówiąc, osobiście znajduję to bardzo dobrze, że został Pan Premier zaproszony uprzejmie i 
serdecznie do wspólnego spożycia kolacji szabasowej we właściwym towarzystwie, obok młodego 
Morawieckiego, który też robi za wicepremiera; Git 
Szabes! Tak mówi się chyba jeszcze odpowiednio na 
Węgrodzie w Czeladzi (nie wiem, bom na emigracji 
politycznej od 35 lat, 15 grudnia br. minie!) życząc 
dobrze dobrym ludziom smacznego. Ojciec tego 
Morawieckiego zasłynął natomiast podniesioną w 
Sejmie RP wskazówką, bez mała jadem: Polska nie tylko 
dla Polaków! Syjonista marcowy, zapalony taki, 
bojowiec biegał z ulotkami po Wrocławiu kobietę 
ciężarną w mieszkaniu zostawiając samą, z Mateuszem 
w brzuchu. Niepoważny, drugi taki sam Borusewicz w 
Gdańsku, żyd i katolik po KUL-u, założyciel tzw. 
Wolnych Związków Wybrzeża z prof. Lechem 
Kaczyńskim; Czempińskiego teraz przymknęli w 
areszcie wydobywczym w Katowicach, żeby się nie 
wydało, że prowadził Olechowskiego, który Tuska z 
Piskorskim do Platformy Obywatelskiej doprowadził, po 
zwycięskim strajku sierpniowym 1980 z jedną 
motorówką i jedną motorniczą tramwajową Krzywonos, 
dzielną. Obcina kupony z tego zwycięstwa 
kontrwywiadu wojskowego Marynarki Wojennej PRL 
obywatel RFN Basil Kerski, dyrektor Centrum 
Solidarności w Stoczni Gdańskiej z nadania 
Adamowicza, prezydenta Gdańska, z którym odejdzie 
wkrótce mój kolega po piórze, poeta Antek Pawlak, z 
którym ostatnio widziałem się na Frankfurckich Targach 
Książki przed osiemnastu laty, bodajże i zapytałem widząc przed sobą Wydawcę książek w Polsce, tak samo, 
jak wcześniej zapytałem Krynickiego: Czy z tego idzie wyżyć, jeśli mówi się, że Polacy nie czytają książek?  

radio: https://gloria.tv/audio/qTqwhwPbvxuy1yBXu9FkDbWCb 

Czyt.: BOGATY MLODZIENIEC PDO257 FO von Stefan Kosiewski ZECh Morawiecki w ujęciu teleologicznym 
ZR CANTO DCLIV  
PDF: https://www.scribd.com/doc/294707329/BOGATY-MLODZIENIEC-PDO257-FO-von-Stefan-Kosiewski-
ZECh-Morawiecki-w-ujeciu-teleologicznym-ZR-CANTO-DCLIV-Kaczynski-sortuje-Jerzy-Urban-Minister-
Jaruze 
 
Por.: Kurski Za Majdan Do Rzadu PDO232 KARTEL SITWY  
https://archive.org/details/KurskiZaMajdanDoRzaduPDO232FOVonStefanKosiewskiGugalaKobylanskiKUKUL
KIWojnyKryms 
 
Młody Morawiecki ma z czego wyżyć, krępował się nawet mówić o tym w liczbach przed objęciem posady w 
rządzie; ojciec waleczny ze Solidarności Walecznych nie wpoił odważnych zachowań. Nie było w domu 
rodzinnym rozważań o tradycji i ethosie w konflikcie cywilizacji; patrz prof. Feliks Koneczny: Cywilizacja 
żydowska Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski Warszawa 2001; Katholischer Erwachsenen-Katechismus 
Das Glaubenbekenntnis der Kirche Bonn 1985 
Wypadałoby przypomnieć przed Wigilią obu Wicepremierom rządu RP, gościom szabasowym Izraelskiego 
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Polityka nie tylko to, jak robi się w Polsce karpia po żydosku ale i o takiej rzeczy przypomnieć, iż nie należy 
odrzucać pochopnie, jako głupstwa niedorzecznego, kamienia węgielnego, praktykowanego przez starszych 
braci Karola Wojtyły, zabobonu daru bilokacji, która w starozakonnym obrządku kulinaryjno-religijnym dla 
Kary nie musi przecież być karą boską, ale może okazać się najzwyklejszą na świecie rewizytą jednoczesną w 
dwóch miejscach, w dwóch rodzinach Polaków i Katolików 24 grudnia br. W kolejne urodziny, obchodzone na 
emigracji politycznej przez Poetę Polski już po raz 35-ty, osobiście znajduję taką możliwość bardzo dobrze, 
ustanowiwszy ją normą: zaprosiłem ongiś mianowicie wdowca na Wieczerzę Wigilijną był, ażeby nie oddawał 
się depresyjnym myślom samotny tegoż wieczoru żydowski lekarz mój naówczas, dr Adam Szerman z 
Kelkheim. Czekaliśmy z połamaniem się opłatkiem do pierwszej gwiazdki, a potem było i swojsko, i 
interkulturalnie, jak w ewangelicznej opowieści o rozmnażaniu chleba i zbieraniu nie zjedzonych okruchów 
koszami; Basia zdziwiła się: skąd tyle tego pod nogami? Ach, wiesz, jako Polak i Katolik popisałem się 
erudycją: to normalne, żydy mają to do siebie, że szczodrze kruszą przy dzieleniu się, ale nie jest prawda, że 
mlaskają przy barszczyku z uszkami. Guten Appetit! 
 
Z Panem Bogiem 
Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski 
https://gloria.tv/audio/BGhcpLnZa1kR4TrmrQUTF4MkQ  

http://konserwa.blox.pl/2017/11/Stefan-Kosiewski-do-Prof-Piotra-Glinskiego.html 
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Stefan Kosiewski 
 

POLEN  

MULTIVERSE THEATER PDO533 

Armagedon 

pod koniec życia na końcu czasów 

 

oślizła żaba ciemnemu duchowi podobna  
wydobywa się z ust fałszywego papieża 
nieczysta wypowiedź heretyka Bergoglio  
 
na temat Sądu Ostatecznego ultimum  
iudicium wystawia łapę smoka pazurami  
bestia porywa się na depozyt wiary  
 
bezgłośnie płynie rzeka w dolinie  
milczenia dla oddzielenia dobra od zła 
Wszystkowiedzący osobiście zstępuje  
 
na ziemię po siedmiu kamieniach  
wygładzonych na brzegach rzeki  
ciąży wspomnienie nie tego co było 
 
żaba skrzeczy Pod koniec naszego  
życia będziemy sądzeni z miłości  
serce zmarłego w Sali dwóch Prawd  
 
waży tyle co pióro ptaka na szali  
zmartwychwstali Pod koniec życia 
antychrysta stają w bramce skanowań  
 
w końcu czasów trudnych dla islamu Birmy  
i Bangladeszu Piotr Rzymianin Isa po upadku 
obyczajów i dojściu do władzy ludzi głupich 
 
robi za zbawienie wierzących inaczej były 
kapelan generała Videli i świadek zmniejszenia 
populacji ze samolotów do oceanu bez sądu  

 

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/QaaCdeTmWqt 
 

http://franciscus.blox.pl/2017/11/MULTIVERSE-THEATER-PDO533-Armagedon-von-Stefan.html  
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sobota, 11 listopada 2017 Bergoglio z konsekwencją Stalina pozbywa się przyjaciół: Thomas Weinand, 

mianowany 2014 r. w USA przez Benedykta  
 
Stefan Kosiewski  
1 godz.    
Bergoglio z konsekwencją Stalina 
pozbywa się przyjaciół: Thomas 

Weinand, mianowany 2014 r. przez Benedykta 
członkiem Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej, zmuszony został do ustąpienia z 
pozycji doradcy Konferencji Episkopatu USA 
dlatego, że odważył się listownie, w lipcu 2017, 
zapytać w sposób wyszukany i wysoce ułożony 
Franciszka nie świętego przecież choćby i dlatego 
tylko, że prowokującego biskupów permanentnie 
i prostacko nieustająco na peryferiach Kościoła 
św., nie tylko na zaimprowizowanej w samolocie 
konferencji filohomoseksualnej (antykatolickiej, 
propedalskiej) ale i na synodach namawiającego 
hierarchów diecezjalnych do otwartości i 
przejrzystości w Kościele Jezusa Chrystusa; 
zapytał teolog amerykański szubrawca 
apelującego do naiwności ludzkiej, czy nie dziwi 
rezydenta Domu św. Marty, że biskupi całego 
świata pozostają głusi i niemi na zakłamane, 
rozszczepione w pokoleniu wężowym, 
dwujęzyczne podpuszczanie klerków przez 
heretyka zwyczajnego do ujawniania się z palcami 
podniesionymi do.:.Góry, ujawniania się głupich, 
maluczkich, którzy wychylą się nieostrożnie 
wprost pod dubeltówkę łowczego szatana, 
myśliwego satanisty, żeby ten mógł z nimi 
skończyć, jak Beria zrobił z Trockim za wielką 
wodą na życzenie Judajewskiego, który najpierw 
robił za Gruzina napadającego na banki, żeby po 
zamachu na używającego wielu pseudonimów 
Uljanowa, z ojcem w stopniu radcy carskiego i 
przez tę służbę nobilitowanego, podniesionego z 
żydostwa do szlachectwa ukazem carskim, robił 
za ruskiego, z matki bogatej żydówki Blank. 
Wprawdzie teolog amerykański subtelnie owinął 
prawdę w bawełnę, nie wspominał historycznemu 
asystentowi kościelnemu dyktatora Videli o 
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represyjnym zastraszeniu Kościoła św. przez nie 
uznającego żadnego dialogu teologicznego 
wyrodnego ojczyma desakralizującego świętość w 
Kościele Rzymskokatolickim Syna Boga Naszego w 
Trójcy Przenajświętszej Jedynego, w liście 
ujawnionym dopiero w dniach ostatnich, ani o 
milionach zamordowanych ofiar terroryzmu 
państwowego w Związku Sowieckim, rzecz jasna, nie 
w Państwie Miasta Watykanu, żeby prawda nie 
wyzwoliła heretyka na dawno oczekiwaną przez 
prostych katolików emeryturę papieską.  
Nieludzki, apodyktyczny styl rządzenia się 
miłosiernego inaczej Samarytanina, wyrozumiałego 
w stosunku do złoczyńcy grzesznego, takiego np. 
pedofila Wesołowskiego bezwstydnie biegającego za 
chłopcami z obrzezanym penisem w dłoni pod pisuarem Krzyża Południa, Bergoglio represyjny w stosunku do 
chrześcijanina, obrońcy Prawdy, nie w stosunku do zwyrodniałego złoczyńcy etnicznego, którego wcielony 
szatan ukrywał haniebnie pod białą sutanną w Domu św. Marty przed wymiarem sprawiedliwości ludzkiej, jest 
destrukcyjny dla religii jako takiej, ekumenicznie ponad podziałami, na wyznawców Talmudu i Kościóły 
Wschodnie, równe postanowieniem soboru Watykańskiego II za równe z posoborowym, Powszechnym i 
Apostolskim, nie z prywatną kaplicą Bergoglio w hotelu kościelnym. http://www.faz.net/…/papst-franziskus-
vorwurf-der-mangelnde…  

Berater der Bischofskonferenz: Kaltstellung nach Kritik Seine Heiligkeit halten einer theologischen Prüfung 
nicht stand: Nach einem kritischen Brief tritt ein Berater der amerikanischen Bischofskonferenz zurück. 

Verträgt der Papst keinen Widerspruch? 
faz.net  https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1562733790449801  
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23 godz. 
W domu Jonny'ego Danielsa w Warszawie odbyła się wczoraj szabasowa kolacja z udziałem 
izraelskiego ministra telekomunikacji Ajjuba Kary. Na spotkaniu byli obecni także polscy politycy, 
między innymi Piotr Gliński,  
Mateusz Morawiecki, Adam 
Bielan, Jan Dziedziczak i 
Arkadiusz Mularczyk. O kolacji 
na swoim Facebooku 
poinformował sam minister 
Kara.  
Do sieci trafiła nie tylko sama 
informacja o spotkaniu, ale 
także wideo, pokazujące gości. 
Minister Kara mówi na nim o 
współpracy polsko-izraelskiej. 
Zapowiada on zaproszenia dla 
kolejnych polskich ministrów do 
Izraela. W trakcie ich wizyt mają 
być omawiane różne rodzaje 
współpracy pomiędzy naszymi 
krajami. 
Ajjub Kara mówił także o ciągle istniejącym zagrożeniu, jakim jest ekstremizm na Bliskim Wschodzie. 
Nie krył on, że chciałby uzyskać w Polsce sojusznika w przekonaniu Unii Europejskiej do wywarcia 
presji na Iran. http://wiadomosci.onet.pl/…/politycy-pis-spotkali-s…/7y8789v 
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stypendystki a polskiej pani premier Szydło wciskaniem 

kobiecie do gabinetu nauczyciela  historii, mgra  Mateusza 
Morawieckiego, którego CV  ubogaciło parę US fakultetów na 

drodze figuranta KU SŁONCU 
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elektryk : Pan Morawiecki zgromadził z 
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