
 

 

O Boże, dlaczegoś nas opuścił? 
15 grzechów Kurii i droga krzyżowa wyborców. 
 
2 kwietnia 2015 r., Krzysztof Puzyna 

plik: http://iddd.de/droga2015.pdf 

Zdrada Judasza, pojmanie Jezusa, aresztowania, wyroki, bicia, trzykrotne wyparcie się Jezusa 
przez Piotra, osądzenie przez Piłata, zakłamania, szyderstwa tłumu, amnestia więźnia 
Barabasza, tortury, wyzwiska, śmierć, pochowanie, 15. Stacja Zmartwychwstanie. 

28 marca 2015 roku okazało się, że Polacy nie mają potrzeby wybierania na 
najwyższe stanowisko najlepszego kandydata. Ludzie nie poparli ani Dr 
Kornela Morawieckiego ani Zdzisława Jankowskiego. 

Dlaczego uważałem ich za najlepszych? Otóż przedwyborcze zobowiązania, 
umowy społeczne, obietnice nie są ważne po wyborach. Nie ma w ustroju 
przedstawicielskim praktycznych możliwości odwołania posła, czy prezydenta 
za działalność polityczną, czy za jego błędy. Jest on chroniony immunitetem 
formalnym i materialnym. Dlatego kandydaci obiecują, co im stratedzy 
kampanii wyborczej podsuną, lub czego oczekuje większość wyborców, 
wiedząc, że i tak nie będą musieli rozliczać się ze swoich obiecanek. 

Dlatego kryterium bambuko-, kto obieca więcej, jest złym kryterium- 
dopuszcza wyssane z palca profilowanie się oszustów politycznych. 

http://iddd.de/droga2015.pdf


A więc jeżeli nie kryterium bambuko to kryterium zaufania. 

Tacy ludzie jak Dr Kornel Morawiecki, Zdzisław Jankowski przedstawili 
swoje polityczne zasługi. Po czynach w przeszłości można było 
przypuszczać jak będą działali w przyszłości! 

Niestety kandydatów uczciwych i skromnych trzeba było samemu 
intensywnie wyszukiwać. Mass media odcięły Polaków od informacji o 
nadających się do wyborów kandydatach.  

Pozostali kandydaci nie spełniają kryterium zaufania, gdyż albo nie mają 
dowodów na skuteczną obronę Polski albo pokazali, że są kolaborantami 
obcych sił, czyli wrogami Polski.  

Janusz Ryszard Korwin-Mikke - polityczny oszust. "Zwalcza" Unię 
Europejską za nasze pieniądze oraz grzeje do ludzi "wolnym rynkiem", będąc 
finansowany z naszych podatków. Teraz zabiega o podwyżkę pensji 
państwowej.  Jego rozwiązaniem jest ściągnąć, jako król, lub prezydent 
wasze podatki. Można być pewnym, że dalej będzie ciągnął do siebie i do 
swojej licznej rodziny, a reszta go nie będzie obchodzić. To fałszywiec do 
trzeciej potęgi! Publikacje w Internecie uparcie twierdzą, że nazywał się 
Ozjasz Goldberg - można to nazwisko wpisać w Google i poczytać lub 
posłuchać czy JKM ma coś do powiedzenia na ten temat. Na wideo1 można 
obserwować, wręcz dotknąć jego maskę- "Poker face". 

Dla Polski, pomimo lat aktywności, JKM nic nie zrobił. Wg Wikipedii to 
nawet nie wygrał mistrzostw świata w brydżu, tylko mistrzostwa Polski. 
Wspólnie z mistrzem świata, napisał podręcznik do brydża. J.K. Mikke to 
dobry kandydat niedouczonych i niedoinformowanych. Pytanie o stanowisko 
w sprawie TTIP i ISDS odpowiedział jego zwolennik, że Korwin zajmuje się 
tematami gospodarczymi i wolnym handlem, a takimi sprawami jak TTIP to 
Korwin się nie zajmuje. 

 

 

 

 

 

 

1 https://youtu.be/5U__lMkbbAg 
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Bronisław Maria Komorowski - kolaborant żydowski. Ośmiesza Polskę, 
zniesławił Polaków przepraszając Żydów w imieniu Polaków za niepopełnione 
zbrodnie w Jedwabnem. 2  

Wróg Polaków. Zamiast stanowiska Prezydenta powinno być oskarżenie 
o zdradę stanu! 

Adam Sebastian Jarubas - polityczne zero, bez zasług politycznych dla 
Polski. Marionetka niegodna kandydatury na najwyższe stanowisko w 
państwie. 

Paweł Piotr Kukiz - działalność na rzecz JOW, popiera CIA i rząd USA. 
Łatwiej i taniej się rządzi decydentom w ambasadzie amerykańskiej w 
Warszawie. JOW upraszcza, umacnia i usprawnia korupcję decydentów. W 
ordynacji wyborczej JOW wystarczy finansować kampanie wyborcze, tylko 
nielicznych, wybranych, kluczowych kolaborantów.  

Marian Janusz Kowalski - polityczne zero, bez zasług, bez matury, bez 
pieniędzy, zwolniony z pracy, niedoświadczony amator stanowiska 
prezydenta. Może stać się kandydatem protestujących wobec dyktatury 
niepolskich mediów w Polsce. Szczególnie jemu, zaszkodził wywiad w 
niemieckim brukowcu Fakt. 

Jacek Wilk - polityczne zero, bez zasług, z tej samej partii, jak JKM. 
Marionetka niegodna kandydatury na najwyższe stanowisko w Polsce. 
Wystawienie JW jest strategią Jana Korwina Mikke. Kandydatura Jacka 
Wilka odbiera konkurentom głosy oraz tworzy JKM awaryjną bazę 
zwolenników, gdy będzie on potrzebował dodatkowych głosów- to Jacek Wilk 
przekaże Mikke swoich wyborców. Dobrze pomyślana akcja polityczna, jak 
zagrywka w brydżu.  

Andrzej Sebastian Duda - polityczne zero, bez zasług, ale z alibi- w 
godzinach odlotu Prezydenta Kaczyńskiego do Smoleńska podsekretarz 
stanu mu nie asystował, tylko spał w domu w Krakowie.  A. Duda to 
marionetka Prezesa PiSu, z niewyjaśnionymi syjonistycznymi powiązaniami, 

2 http://idb.neon24.pl/post/95554,niemcy-manipuluja-strona-z-dowodami-zbrodni-w-jedwabnem 

http://zakazanahistoria.neon24.pl/post/31477,jak-niemcy-polakow-wrabiali-w-mordowanie-zydow 

Jedwabne - ostatni świadek - https://youtu.be/MwmNek5vKwY 

JEDWABNE - ŚWIADEK HISTORII - https://youtu.be/sajQZyiGP7Y 

Fakty o Jedwabnem - Śp. profesor Jan Moor-Jankowski - https://youtu.be/gt893EKyKF8 

Prawda o Jedwabnem i o II W. Ś. - Wykład śp. prof. I.C. Pogonowskiego - https://youtu.be/7xG_Qdq8vvk 
21:35 Prof. Pogonowski: to śp. Lech Kaczyński, powołany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 14 
czerwca 2000 na urząd ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, podpisał przerwanie ekshumacji w 
Jedwabnem! 
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żoną Żydówką, ryzyko dla żywotnych interesów Obywateli i Państwa 
Polskiego, niegodny kandydatury na najwyższe stanowisko w Polsce. By 
pozostać w grze, powinien spuścić spodnie.. Żydówki wychodzą za mąż w 
Polsce tylko za Żydów z pochodzenia lub z mojżeszowego wyznania. 

Janusz Marian Palikot - ma polityczne zasługi, chociaż wielu Polakom to się 
nie podoba. Pokazał i otwiera oczy Polaków, na to, że są waleni od tyłu, 
obojętnie, czy są homo, czy nie. Od pozostałych kandydatów, odróżnia się 
elastycznością, duchowym rozwinięciem i zdolnością instrumentalizacji 
mediów dla celów własnych. 

Grzegorz Michał Braun - ma polityczne zasługi, ale na temat uczciwości 
tego kandydata musiałby się wypowiedzieć Kornel Morawiecki. W artykułach 
opublikowanych w marcu jest pokazane, że G.B. ma korzenie żydowskie i 
jego działalność przypomina działalność dywersyjną brata dziadka. Brat 
dziadka Jerzy Braun będąc żydowskim masonem wysokiego stopnia zwalczał 
masonerię i Żydów. Ja mu nie ufam, gdyż każdy, który ciągnie lub ciągnął 
"stypendia" ze Stanów jest dla mnie osobą podejrzaną o korupcję i 
sterowanie przez CIA. 3 

Paweł Jan Tanajno - polityczne zero, bez zasług dla Polski, ale już z 
aspiracjami na politycznego oszusta. Wjeżdża na scenę polityczną na idei 
demokracji bezpośredniej ( przeze mnie wprowadzonej do Polski w roku 
2003). Na szczęście z jego wypowiedzi można łatwo zrozumieć, że DB to on 
ma w dupie, a chodzi mu tylko o własne interesy. Absolutnie niegodny 
kandydatury na najwyższe stanowisko w Polsce. 

Magdalena Agnieszka Ogórek - wygląd jak fotomodelka, ale polityczne zero, 
bez zasług dla Polski. Rozsądne, uczciwe wypowiedzi o funkcji Prezydenta - 
w przeciwieństwie do innych powyższych. Patrz wideo Magdalena Ogórek. 
Rola prezydenta. 4 

M. Ogórek przynajmniej nie udaje i nie obiecuje Polakom rzeczy całkowicie 
niemieszczących się w uprawnieniach stanowiska Prezydenta- jak to czynią 
nieodpowiedzialnie i kłamliwie pozostali kandydaci. Ma, więc dystans do 
stanowiska i to podoba mi się, gdyż jej ograniczona prezentacja własnych 
kwalifikacji staje się uczciwa i realna. Nie ona jest, więc przeszkodą w 
kandydowaniu tylko jej cienie i sponsorzy. 

Przede wszystkim Leszek Miller, który nie rozliczył 15 milionów dolarów 
łapówki od CIA za umożliwienie Amerykanom nielegalnych tortur i mordy w 

3 http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/120664,metody-manipulacji-polakami-grzegorz-braun-jako-przykład 
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/grzegorz-braun-polski-kandydat-na-prezydenta-2015-03 
4 https://youtu.be/3O5gGyKG8U4 
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Starych Kiejkutach porwanych, niewinnych turystów. Teraz Polska jest 
zmuszona płacić pierwsze odszkodowania. 5 

Jest to, więc kompromitacja M. Ogórek i brak wyczucia, stawać publicznie u 
boku politycznego oszusta i kryminalisty. Polacy, nierozumiejący, 
przyczyniają się do rozpadu Polski. 

Dlatego Ogórek jest dla mnie marionetką, osobą niegodną sprawowania 
najwyższego w państwie stanowiska. 

Bez Jackiewicza i Morawieckiego, mamy, więc wyrównaną do dołu- 
politycznego szamba, klasę kandydatów bambuko: teraz łatwiej mają, 
populiści i oszuści.  

O Boże, dlaczego znowu z deszczu pod rynnę? 

W dniu niedzieli palmowej 29 marca przyszło mi do głowy skojarzenie, że 
gdyby w Polsce kandydował Jezus Chrystus, to zaślepieni wyborcy, by go też 
nie wybrali. Przy czym nie chcę insynuować, że moi niedoszli kandydaci są 
Jezusami. Ale z daleka, z Hamburga wydaje mi się, że konkretnie to 
interesów Polaków już nikt nie będzie bronił. Jak masochiści zrezygnowali 
polscy wyborcy z najlepszych, by wybrać gorszych. W perspektywie jest już 
widoczne następne rozczarowanie i dalsze polskie straty i męki ludności -
spadamy dalej w dół!  

Gdzie leży przyczyna przyciągania przez Polaków nieszczęść? 

Polacy nie są w stanie odróżniać prawdy od kłamstw i manipulacji 
medialnej. Dzisiaj w zielony czwartek 2 kwietnia widzę, jako główną 
przyczynę zachowanie kleru! 

Winię kościół katolicki, gdyż ma on w Polsce największy wpływ na moralność 
Polaków.  

Czysta moralność, umożliwia jasne spojrzenie na rzeczywistość. Natomiast z 
tą moralnością to polska kuria stoi na bakier, blokując polecenia Papieża 
Franciszka.  

Czy otworzono w zimie kościoły dla bezdomnych, by mogli tam spać?- tego 
zarządzenia papieża Franciszka, jak wiem nie podano dalej ani w Niemczech 
ani w Polsce. Czy polscy księża dzielą się częścią pensji z bezrobotną 
młodzieżą? Tak podobnież czynią teraz księża we Włoszech. 

Także powrót kościoła do chrystusowych korzeni jest w Polsce blokowany. 
Papież Franciszek mówi, że religia katolicka, kościół jest dla ludzi, 

5 http://iddd.salon24.pl/632319,skarga-na-polske-o-tortury-przez-cia-ostateczny-wyrok-trybunalu-
europejskiego 
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szczególnie dla biednych i powinien się dopasować do ich potrzeb, a nie 
odwrotnie do potrzeb kościoła,- jak utrzymuje kuria polska. 

Jeżeli Franciszek mówi o pokorze i pokucie, o drodze krzyżowej Jezusa to 
polskim wiernym serwuje się posłuszeństwo wiernych wobec władzy 
kościoła! Bądźcie czujni, z Rzymu poszedł powiew odnowy, który polski kler 
zablokował, bo się boi oddawać ludziom złote łańcuchy i posiadłości.  

W okresie Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka 
Sobota) pasuje przytoczyć dosłowne tłumaczenia słów Ojca Świętego 
Franciszka, któremu zależy na oczyszczeniu kościoła nie tylko z 
homoseksualistów, ale i z pazernych na władzę i pieniądze. 

Katalog chorób dostojników kościelnej hierarchii wygłoszony przez Papieża 
Franciszka 22 grudnia 2014 roku został bez wyjątku opisany w języku 
polskim własnymi słowami dziennikarzy. Dlatego się cieszę, że punktualnie 
przed Wielkanocą ukazało się polskie tłumaczenie piorunującej przemowy 
Ojca Świętego do Kurii Rzymskiej z dnia 22 grudnia 2014 

http://iddd.de/Franc15grzech.pdf 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2014/december/docu
ments/papa-francesco_20141222_curia-romana.html 

Podczas uroczystości niedzieli palmowej w Watykanie 29 marca 2015 r. 
mówił Ojciec Święty: "Pójście drogą upokorzenia Jezusa jest naszą drogą. 
Mamy tylko tą drogę. Nie ma pokory bez upokorzenia. Pokora to służba, to 
otwarcie, oczyszczenie, pokonanie własnego JA, by służyć bezdomnym, 
dyskryminowanym, prześladowanym wierzącym, upośledzonym. To miłość 
prowadzi nas i daje siły." 

Życzę czytelnikom i ludziom, którzy podadzą powyższy tekst dalej, własnych 
postępów duchowych i oczyszczenia Polski z obcych wpływów gospodarczych, 
politycznych i duchowych. 

Krzysztof Puzyna 

http://www.petycjeonline.com/akt 
https://twitter.com/aktwolinarodu 
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