HANDEL NIEWOLNIKAMI ŻYDZI
WYSYSALI Z MLEKIEM MATKI Cz. 1
Profesor Ivo Pogonowski „jak to opisuje miesięcznik National Geographic, w numerze
poświęconym niewolnictwu naszych czasów. Izrael jest jedynym nowoczesnym
państwem na świecie, w którym prawodawstwo nie zakazuje handlu niewolnikami”
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ROK XXIV

KLĘSKA SENATOR STAROŃ

Na kłamstwach i oszczerstwach niszczeniu ludziom zdrowia, karier a nawet życia i na
programach Jaworowicz pani
Staroń gładko wjechała do Senatu. Tak się robi polityczne
kariery w Polsce. Ręce opadają.
Trudno uwierzyć ze skończyła
szkołę średnią. Jeżeli nie był to
złośliwy żart ze strony pisu to
jest to partia półgłówków
Przede wszystkim to jest
CHOR A osoba, po udarze;
niesprawna intelektualnie.
W takim stanie nie powinna
startować na stanowisko Rzecznika. W ogóle nie powinna
znajdować się w parlamencie.
Jej miejsce w domowych pieleszach, w ogródku...
Kobicina nie nadaje się do tej
roli. Może grać epizod u Jaworowicz bez pokazywania nóg

COVID 19. PROPAGANDA
SZCZEPIEŃ, SEGREGACJA I SZANTAŻ

Dobrowolne szczepienia? Egzekwowane
przez szantaż! Po wszystkich „dobrych wiadomościach” o postępach w opracowywaniu
szczepionek o ubocznych nieznanych działaniach, rozpoczyna się kolejna agresywna ofensywa. Dosłownie wszystko zostanie wyciągnięte, aby „przekonać” ludność, że naprawdę
powinni otrzymać szczepienie covidowe...
Najbardziej optymistyczne historie są następnie umieszczane w mediach głównego
nurtu (kupionych, opłaconych) o tym, jak
fantastyczny jest rozwój różnych szczepionek
covidowych, ale już przewidują problem
z dystrybucją.
Więcej na str. 6
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JEDYNA GAZETA,
W KTÓREJ
PISZEMY
100% PRAWDY

KUP PRZECZYTAJ SPRAWDŹ

„ZGADZAMY SIĘ
W ZASADZIE
Z HITLEREM!”
– MÓWI
PRZYWÓDCA
ŻYDOWSKICH
HITLEROWCÓW
CZY W POLSCE
PiS DA SIĘ ŻYĆ?
Cz. 3
CO RATYFIKOWAŁ
DUDA?
NIE WIE TEGO
ON SAM,
A TAKŻE JEGO
ADWERSARZE
WIELKI RESET
WYWIAD Z JEGO
EKSCELENCJĄ
ARCYBISKUPEM
CARLO MARIO
VIGANÒ
RZYM I JEGO
PODBOJE
JEDYNY TYGODNIK
NARODOWY W POLSCE

SPRZEDAWCO
JEGO MIEJSCE JEST WŚRÓD INNYCH
TYGODNIKÓW W TYM FORMACIE.
TYLKO MY BEZKOMPROMISOWO
UJAWNIAMY KŁAMSTWA O POLSCE
I POLAKACH
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KUP KILKA EGZEMPLARZY I PRZEKAŻ INNYM
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PANI SENATOR ŻĄDAMY
NATYCHMIASTOWEJ REZYGNACJI
Z SENATORSKIEGO MANDATU !
JEDYNA W POLSCE GAZETA PISZĄCA O SPRAWACH, O KTÓRYCH INNI BOJĄ SIĘ NAWET POMYŚLEĆ

Ogladalem 18-06-2021
Pytania i odpowiedzi, zenada . Az trudno
uwierzyc ze skonczyla szkole srednia. Jesli nie
byl to zlosliwy zart ze strony pisu, to jest to partia półgłówków
pinokio 19-06-2021
a przekupkę na targu by się nadawała , a co

Miki 22-06-2021
Na kłamstwach i oszczerstwach niszczeniu
ludziom zdrowia, karier a nawet życia i na programach Jaworowicz pani Staroń gładko wjechała do Senatu. Tak sie robi polityczne kariery
w Polsce
Rece opadaja. Trudno uwierzyc ze skonczyla
szkole srednia. Jezeli nie byl to zlosliwy zart ze
strony pisu to jest to partia półgłówków

jaką ma wiedzę żadną prawniczą , wypowiedzi
jej to tragedia, zastanawiam sie kto takich ludzi
wybiera do senatu tak że emeryturkę będzie
miała piękna , na pewno jest cwana i zawzięta
jej musi być na wierzchu i nie ważne że człowieka zniszczyła a drugi przez jej pomówienia odebrał sobie życie dale mimo wyroków sądu twierdzi że to ona ma rację, strach się bać takiej baby
, sprawa olszyńska to pokazała ,

Emil 18-06-2021
To była kompromitacja tej pani
żenada 18-06-2021
U Jaworowicz myślałem że z niej bardziej wygadana babka a tu tylko bełkot typu : tak,że tak
powiem,powiem inaczej,nie mówię jako polityk
ble ble itp.

ALELUJA I DO PRZODU 18-06-2021
Zadalem sobie trud obejrzenia tej zenady
w wykonaniu kandydatki wskazanej przez PiS
na RPO . Z jednej strony to bylo mi jej nawet
zal a z drugiej strony to po co sie tam pchala , ta
kobieta nie ma najmniejszych kwalifikacji na
zaden urzad panstwowy to ze dostaje nie male
pienieniadze podatnika to jest skandal

Bo pytania były 18-06-2021
niewygodne. I tak nie zapytali o człowieka,
który popełnił samobójstwo...bo kłamstwami
i oszczerstwami go zniszczyła !
Itditd 19-06-2021
Tak jest po udarze, po ktorym uczyla sie
mowic i nadal seryjnie pomawiać i szkalować
swoich adwersarzy.

Maja 19-06-2021
To jest niedoleczona ,chora zaburzona kobieta po udarze. Urlop zdrowotny a nie posada
w urzedzie RPO.

Twist 18-06-2021
Nie, nie powinna być na rencie! Ludzie po
udarze, z demencją czy z Alzheimerem powinni
mieć swoich reprezentantów w Senacie! Mają
już takich reprezentantów w Sejmie, oraz
w Kancelarii...

spoko 18-06-2021
To co zrobiła ta Pani w niby obronie spółdzielców i oskarżanie zarządu spółdzielni
w Olsztynie zakrawa na proces sądowy . Ciekawe czy wszyscy wiedzą jak ta Pani uwłaswzczyła
się na działce budowlanej której właścicielem
była spóładzielnia. Gdy skończy się imunitet
wtedy będzie podlegać procesom cywilnym i zapadną ciekawe wyroki
Jaśmin. 19-06-2021
Przede wszystkim to jest CHORA osoba , po
udarze; niesprawna intelektualnie. W takim
stanie nie powinna startować na stanowisko
Rzecznika. W ogóle nie powinna znajdować sie
w parlamencie. Jej miejsce w domowych pieleszach, w ogródku ...
Antoni 18-06-2021
Słuchałem wypowiedzi tej pani, jak dziecko
3 letnie gorzej być nie mogło.
Miała udar w 2018 r. 18-06-2021
powinna zrezygnować z parlamentu i stanowisk! To chora osoba na badania psychiatryczne!
Czytelniczka 18-06-2021
Jak pani Staron jest po udarze to moze lepiej
dla niej, zeby pracowala np w bibliotece czy
Domu Kultury, a nie zajmowala jedno z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk w panstwie.
kobieta 18-06-2021
to po jaką cholerę się zgodziła ,taka niby
mądra ,bo co chciała aby wszyscy oklaskiwali ją

src 18-06-2021
Teść mojej córki po udarze już 3 lata z łóżka
nie wychodzi. W ubiegłym roku z powodu pandemii nawet rehabilitant odmówił mu pomocy
! Zgroza! A taka paniusia po udarze na RPO się
pcha ? Powinni ją psychiatrycznie zbadać !
ADAM 18-06-2021
Strach ją zapytać ileż to jest 2+2.
yuna 18-06-2021
Szczęście bo byłby to damski Dyzma . Kompromitująco niski poziom wiedzy . Można odnieś wrażenie , że kandydatka nie ogarniała
pytań .
Adam 18-06-2021
Tragedia to mało powiedziane. Na szczęście
senatorowie obnażyli dramatyczną niekompetencję.
majka 18-06-2021
Porażka tej pani. Kto ją wystawił na to stanowisko? Ośmieszył ją.
kos 18-06-2021
straszne !!! i ta pani jest SENATOREM RP...
ludzie !!!\\
szkoda kobiety 18-06-2021
kobieta po udarze niezupełnie doszła do zdrowia, widać, ze ma trudności z zebraniem myśli
i logicznym wypowiedzeniem się..

asia 18-06-2021
A mnie nie jest żal tej pani, wykazała się brakiem inteligencji, elokwencji i wszelakiej znajomości tematu. Nie wystarczy bardzo chcieć
powinny być obowiązkowe badania psychiatryczne dla polityków ! Zwolennikiem i propagatorem takiego pomysłu jest Leszek Bubel.
Popieram.
ANTECZEK 18-06-2021
Gdybym ja pożarł,. to bym miał niestrawność
a sraczkę pewnie też..
nie ma nic gorszego niż chore ambicje ........
ewa 18-06-2021
i ta pani jest senatorem – to wstyd, ogromny
wstyd. Zupełnie bez klasy.
obserwator 18-06-2021
To pani pokazała swoją nijakość i żenująco
niski poziom intelektualny. Mogła by być rzeczniczką wsi lub co najwyżej gminy ( z całym szacunkiem do osób tam zamieszkujących). To
parcie na szkło ją przerosło.
al. 18-06-2021
Kobicina nie nadaje się do tej roli . Może grać
epizod u Jaworowicz bez pokazywania nóg
Krakowianin. 18-06-2021
Na krzywdzie Polskich obywateli i lansowaniu się u pani Jaworowicz nie wystarcza na to
miejsce.
Babo 18-06-2021
i po co było ci to potrzebne!? Ino wstyd.
emerytka 66 18-06-2021
Bo chciała tak powiedział Terlecki.
@@ 18-06-2021
To była katastrofa Sejmu i Senatu. Jak można
było pozwolić na głosowanie RPO, człowieka
merytorycznie przygotowanego na poziomie
ucznia na wolontariacie do pełnienia funkcji
chroniącej obywatela przed krzywdzeniem …
mia 18-06-2021
Fatalnie wypadła ta pani. Fataaaaalnie. Brak
fachowości w wypowiedziach , zero erudycji ,
zestresowana i spięta . Absolutnie nie trafiony
kandydat . Absolutnie !!!
kat-olik 18-06-2021
jeden z senatorow zarzuca jej, ze jeszcze przed
swoja choroba bardzo rzadko uczestniczyla
w posiedzeniach komisji a ta uparcie odpowiada, ze sie leczyla i rehabilitowala. Brała senatorską kasę przez prawie rok i w tym samym czasie
ponad 30 razy brała udział w programach Sprawa dla Reportera i Państwo w Państwie, a ponoć
była na zwolnieniu lekarskim,które nie przeszkadzało jej lansować się w programach telewizyjnych ! oszustka i tyle. Do niej wogóle nic nie
docieralo ta baba powinna sie leczyc na glowe.
Yan 18-06-2021
Jak ta pani znalazła się na takim stanowisku

???? to jest przecież chodząca niekompetencja,
masakra i żenada

Piotr 18-06-2021
Czy kogoś to dziwi, to zwykła krzykaczka
z której &#34;gwiazdę&#34; zrobiła autorka
taniej sensacji niejaka Jaworowicz. Bez wykształcenia , bez elementarnej wiedzy , populistka, krzykaczka, z przerostem ambicji. W dodatku osoba prymitywna, mściwa i podła .
Żałosne wystapienie chora? 18-06-2021
Ona prawdopodobnie jest chora, nie rozumie
pytań , nie potrafi odpowiedzieć na zadawane
pytania. Jej wypowiedzi był ŻAŁOSNE !!! albo
wcale nie miały nic wspólnego z odpowiedziami. To był żałosny !!!!!! występ szkoda ze najbliżsi i rodzina nie powstrzymała jej od tego żałosnego wystąpienia
Kaczyński sie nad nią pastwi 18-06-2021
Jak można było wybrać kobietę po cięzkim
udarze na rzecznika tylko PIS potrafi sie pastwić
nad chorymi. Ona jest chora i nie rozumie co
do niej mówią zadający pytania. Senat to nie jest
miejsce na takie żałosne osoby z uszkodzeniem
Poziom poniżej krytyki 18-06-2021
Oglądałem tą panią w Senacie i wypadła
żenująco, zero polotu i elokwencji, niezrozumiałe odpowiedzi i wypowiedzi. Kompletne
dno i żenada.
emer 18-06-2021
Oglądając wystąpienie Pani Staroń jako przeciętny obywatel odczuwałam niesmak i wstyd,
że mamy takich kandydatów jak ta Pani na
RPO. Jakie parcie na objęcie stanowiska bez
żadnego zażenowania i refleksji. Totalny brak
wiedzy i predyspozycji do piastowania takiego
stanowiska. Mamy w Polsce wielu mądrych
i wykształconych ludzi.
??????????? 18-06-2021
Jakie ma IQ, bo logiki w tym, co mówiła
brak.
OBYWATEL 18-06-2021
Nie szkoda mi tej baby. Sama bardzo chciała
zrobić z siebie pośmiewisko, no i zrobiła. Tyle
w ty tym temacie.
żenada 18-06-2021
Ja po czymś takim wstydziłabym się pokazać
w pracy
viki 18-06-2021
Ta pani jest zwyczajnie tępa. Tacy niestety
opanowali polską scenę polityczna. Nachapać
się to ich motto.
IQ – 18-06-2021
Jeżeli ktoś się zastanawiał, dlaczego pani senator Staroń nie skorzystała z zaproszenia Konfederacji na spotkanie, to już zna odpowiedź. Po
prostu sama nie byłaby w stanie odpowiedzieć
na żadne z zadanych w jego trakcie pytań. Na
pytania odpowiadał drugi z kandydatów na
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PO PRZECZYTANIU GAZETĘ PRZEKAŻ INNYM – TYLKO POLSKA co środę w kioskach

RPO prof. M. Wiącek, a pani senator przekazała, że odpowie na nie pisemnie – pewnie siłami
osób zatrudnionych w jej biurze senatorskim.

Józef 18-06-2021
To nie jej dramat, tylko ona jest DRAMATEM !!!

obecnie2sort 18-06-2021
słuchałem i ręce mi opadowywyją -nędza
z biedą to słoneczny poranek w porównaniu z tą
kobieta

Dana 18-06-2021
U Jaworowicz jest na świeczniku i łatwo jej
wychodzi sklecenie kilku zdań ciągle identycznych, w senacie niestety porażka, i nie chcę się
więcej pastwić na tą kobietą.

Proboszcz od Jakuba 18-06-2021
Pani Staroń pani się po prostu kompromituje każdym swoim wystąpieniem . Pani nie zasłużyła żeby piastować to stanowisko , co więcej
historia pani pracy w Senacie to jedna wielka
porażka .Głosowała pani za wszystkimi szkodliwymi antydemokratycznymi ustawami PiS-owskimi . Pani niezależność jest tego samego typu
co PAD a pani katolickość oficjalnie głoszona
i jej wpływ na decyzje to zaścianek .
Proszę odpocząć i zacząć się psychiatrycznie
leczyć.
Obiektywny 18-06-2021
Jest wielu Polaków uczciwych, którzy bezinteresownie pomagają potrzebującym bez czarnego PR na szklanym ekranie. Pani staroń kreowała się dzięki politycznym koneksjom i swobodnym istnieniu w tv. Jednak pani staroń jako
polityk NIGDY nie zainteresowała się stanem
i wyposażeniem oddziałów onkologii i hematologii dziecięcych szpitali. Pani staroń NIGDY
nie zainteresowała się losem starszych ludzi-emerytów, którzy ciężko pracowali całe życie
na takich darmozjadów jak ona, i zostawili
w pracy całe swoje zdrowie. A teraz wegetują.
Może dlatego, że to temat trudny, a ona była
w stanie zajmować się promilem problemu. Na
więcej nie stać jej.
Normalny 18-06-2021
Po udarze ma się zaburzenia poznawcze jako
pobjaw demencji. Dziwię się, że taka osoba kandyduje na tak poważne stanowisko
STARY 18-06-2021
gdzie ona kończyła szkołę czy zdała maturę
wyglada mi na kobiete oderwaną od miotły
Wolin Jacek 18-06-2021
Niech się pani nie kompromituje więcej.
Oglądałem to panie przedstawienie w senacie
i wniosek nasuwa się jeden – pani nie nadaje na
RPO, zerowe przygotowanie prawnicze, a to co
pani ma to typowe dla laika.
ula 18-06-2021
jej wypowiedzi to masło maślane !,zero wiedzy i kompetencji
Polak 18-06-2021
Do tego senackiego występu mogła upoważnić Jaworowicową ta ma gębę medialno nie
wyparzoną.
Wisła 18-06-2021
To niesłychane draństwo PIS, by dla swoich celów politycznych wykorzystywać kobietę po udarze! Skutki choroby były bardzo
widoczne, zupełny brak koncentracji, rozkojarzenie , niemożliwość pozbierania myśli.
Braki merytoryczne pani Staroń, z uwagi na
brak doświadczenia prawniczego, są w takiej
sytuacji mniej istotne
Kobieta 18-06-2021
Poprostu kompromitacja
art. 18-06-2021
prawda jest taka że po programie ,jak zgasną
światła olewa ludzi którym obiecuje pomoc !!!
tylko skąd obywatele mają to wiedzieć? jaworowicz im tego nie powie. osobiście znam ludzi
którzy po programie zostali z obietnicami.nic
im nie pomogła! nawet się do nich nie odezwała. pisanie do niej to adres na berdyczów! nie
liczcie nanią. dobrze to ona wygląda w programach i po to tam chodzi. w rzeczywistości kłamie i w niczym nie pomaga a ludzie czekają
z nadzieją tygodniami. kłamca kłamca i nic
więcej. nie wierzcie w jej obietnice bo tylko
czas tracicie...

Alicja 18-06-2021
Może Pisowi chodziło o osmieszenie tego stanowiska.Inaczej tego nie mogę sobie wytlumaczyc
Ola 18-06-2021
Tak sobie narobiła że ludzie poznali jej prawdziwe złe partyjne oblicze i brak inteligencji.
I po co się pchała.
ast 18-06-2021
Słuchałem tego przesłuchania P.Staroń żenujące odpowiedzi jest osoba niekompetentna na
takie stanowisko. Kaczor ja wystawił na po
śmiech.
WYBORCA 18-06-2021
Żal Pan Staroń. Jakiś polityczny nieudacznik
wytypowal Panią senator, ktpra nie ma przygotowania prawniczego i tak swoimi wypowiedziami osmieszala sie, że sluchalo się Jej wypowiedzi ze wstydem. Nie potrafiła odpowiadać
na pytania, których chyba nie była w stanie
zrozumieć. Żałosny spektakl!!!
lekarz 18-06-2021
słuchałem, Ona nawet nie potrafiła czytać
tego co jej ktoś napisał, nawet tego wcześniej nie
czytała !!!
taka sytuacja 18-06-2021
ona z jej umysłem szatniarką w teatrze być nie
powinna
Ada 18-06-2021
Ona już dała popis intelektu w niedawnym
wywiadzie w programie Sprawdzam. Redaktor
Skórzyński miał trudny orzech do zgryzienia,
bo plotła coś bez sensu nie słuchając pytań.
wierząca 18-06-2021
Przepraszam ale ta Pani nie potrafi zbudować
poprawnie zdania prostego
zdak 18-06-2021
słuchałem jej wywodów i przyznać trzeba że
takiego bełkotu to ze świecą szukać. Same brednie i bełkot
rysio 18-06-2021
Ogladalem zenada ,ta pani niestety nie nadaje sie na to stanowisko ,a tak w ogóle jak dostala sie do senatu ,jej wypowiedzi -kompromitacja
Danuta z roksa.pl 18-06-2021
ta pani bardzo mi przypomina koleżankę
z która „pracowałam” na prywatce. Łatwo sprawdzić, bo ma wytatuowaną różę na prawej piersi
obrzydliwość 18-06-2021
Ona nie nadaje się nawet kucharzyć
Lucjan 18-06-2021
Ona ukonczyla raczej szkole specjalna dla
ulomow.
JA 18-06-2021
Nie potrafisz, nie pchaj się na afisz!
madzia 18-06-2021
fałszywa , zarozumiała ,, społecznica; która
dorobiła się majątku na spółdzielni i byciem
politrukiem , oj dobrze się żyje tym wybrańcom
, zamiast pomagać innym sami się bogacą , czy
zawsze będziemy skazani na takich karierowiczy
i nieudaczników , a tak pięknie szczerzyła swoją
protezę i ci i klapa
Pisówa 18-06-2021
Ograniczona, powolna i oporna w rozumieniu pytania. Ciekawe, gdyby była katechetką , to gdyby dzieci spytały co uważa

o cudzie mnożenia wina,pewnie odpowiedziałaby im,, że gdy zobaczy, to się tym zajmie. Wstyd, że tak infantylne osoby reprezentują Obywateli.
Majka 18-06-2021
Oby co noc śnił się jej czlowiek, który popełnił przez nią samobojstwo.
wyborca 18-06-2021
Pani Staroń swymi wypowiedziami i praktyką
głosowań przyniosła wstyd swym wyborcom
pcimok 18-06-2021
Krawcowa od kaleson w Zarządzie Spółki
Państwowej może ,może
Zygmunt 18-06-2021
Ale do handlu jajami na targowiskach to by
się nadawała.
Janek 19-06-2021
Żenujący poziom wypowiedzi i głęboki brak
samokrytycyzmu.
Kiedy senator Bosacki dopytywał, czy walcząca o urząd RPO zgadza się, by wyroki TSUE nie
obowiązywały w Polsce, Lidia Staroń stwierdziła: -To nie tak, że nie mają tutaj, że tak powiem
działać, to nie to.Tak to jest jak wieczorowy
inżynier budownictwa usiłuje być prawnikiem.
jawa 18-06-2021
Dla mnie niezrozumiałym jest, że aż 45 senatorów zagłosowało za kandydaturą Lidii
Staroń, po tym co usłyszeli podczas jej przesłuchania. Przecież ona nie potrafiła złożyć nawet
zdania w języku polskim, a o wiedzy merytorycznej już nie wspomnę. Przerażające jest to,
że obywatelom rządzący są gotowi zaproponować coś takiego.
SUWEREN 18-06-2021
Słuchałem przez chwilę Pani Lidii Staroń
w Senacie. Dłużej się nie dało słuchać. Hmm,
byłem lekko zażenowany językiem jakiego
używa Pani Staroń – język bełkotliwy. Nie nadaje się ona do pełnienia jakiegokolwiek wyższego urzędu. Senatorem już jest i na tym basta.
Nie róbmy sobie żartów.
ktośśśśś 18-06-2021
PRZYKRO to powiedzieć ale P. Staroń nadaje się /ze swoją wiedzą do dojenia krów/ a nie
być rzecznikiem
Web 19-06-2021
Ta osoba nie jest że tak powiem w formie,
żeby pełnić jakąkolwiek funkcję publiczną!!!
Skandal, że jej tego nie powiedzieli i skazali na
śmieszność.
Weltschmerz 18-06-2021
Moim zdaniem, dramatem Lidii Staroń jest
to, że urodziła się i nadal kontynuuje swą drogę
na tym świecie kosztem naiwnych. Należy jej
współczuć i łączyć się z nią w jej bólu...
Rozczarowana 18-06-2021
słuchałam i nie mogłam uwierzyć w to co
widzę,to był żenujący spektakl,ani jednego
pełnego sensownego zdania, brak kompetencji ( nawet na senatora),brak wiedzy jakiejkolwiek, hasło jak; ktoś przyjdzie to się zajmę;,poziom intelektualny dramatyczny, bardzo mały zasób słów, wystawiona przez PIS na
pośmiewisko i pożarcie , ale skoro sama”
bardzo chciała”
Wanda G. 1961 18-06-2021
Ło Jezu, jaka ona prymitywna. Na jej miejscu
już po pierwszych pytaniach senatorów, na które
zupełnie nie potrafiła sensownie odpowiedzieć,
wstałabym i podziękowała za zaufanie i grzecznie
zrezygnowała z kandydowania. Bez wątpienia
gwiazdą przesłuchania kandydatki Staroń w Senacie był wice, czyli Michał Kamiński. Chwała
mu za bystrość umysłu i bezcenne spostrzeżenia.
Brak slow ! 18-06-2021
Stracilismy z rodzina szacunek do tej pani
polityk po obejrzeniu zadawania pytan w sena-
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cie przez senatorow ,Pani ta okazuje sie zwykla
karierowiczka polityczna raz po stronie PIS
a raz po stronie PO w zaleznosci gdzie jej bedzie lepiej ,przy okazji wyszlo jak glosowala
w waznych dla kobiet sprawach !pani Staron to
farbowany lis !
Strzyga 18-06-2021
Przecież od dawna wiadomo, że to prowincjonalna miernota z parciem na szkło.
I czego się można było po takim czymś spodziewać..?
!!!!! 18-06-2021
Taka chlopka krzykliwa.
Chicago 19-06-2021
Włączyłam yt i posłuchałam pani Staron.
Daleko mi do obrażania ludzi, ale to co zaprezentowała sobą pani to komedia? Pastisz?
Groteska?
Bólu zębów łącznie z włosami można dostać,
a nie tylko palpitacji serca lub migreny. Wstyd
mi by było być na miejscu głosujących senatorów, którzy glosowali tę osobę.
Wyraźnie widać było jak unikała konkretnych odpowiedzi, które by przeczyły stanowisku prawicy. Najbardziej porażająca , a właściwi
zupełny bełkot na pytanie senatora Bosakowskiego. Wstyd.
petrodaktyl 18-06-2021
kolejne pazerne stworzenie udające jak to
strasznie pomaga ludziom a tak naprawde od lat
buja się po stołkach urzędniczych czyli żyje
ponad stan za czyjeś pieniądze nie mając poza
intrygami gierkami zakulisowymi rozgrywkami
pojęcia o niczym pożytecznym.
act 19-06-2021
Jak można popierać osobę , która nakręcona
jest tylko na jeden temat. Brak wiedzy prawniczej totalny, brak spójnego myślenia, taka Ciocia Klocia i nic tylko ble, ble, ble. Żal było słuchać jej wypowiedzi
Ela 19-06-2021
Żal kobiety,że ma chore ambicje.Zawsze myślałam,że Senator to wysokiej inteligencji przedstawiciel ludzi.Niestety wystąpienie tej pani
zweryfikowało moje zdanie.
Aniela 19-06-2021
jak mi wiadome ta pani po drodze do kariery
zniszczyla kilku ludzi.
inna 19-06-2021
po wysłuchaniu wywiadów i wystąpienia w/
wym Pani zastanawiam się, jak może pełnić
funkcję senatora?? Taki bazar Różyckiego sprzed
kilkudziesięciu la.
zz 19-06-2021
Ta kobieta jest skończona teraz cała Polska ją
poznała i jej bełkot
Młodoń 19-06-2021
Rzeczywiście poziom sklepu powiatowego.
Trzeba nie mieć wstydu żeby z takim poziomem
intelektualnym ubiegać się o taką funkcję. To
pis w pigułce każda miernota chce i może być
każdym byle była wierna.
Wa-wa 19-06-2021
Jak taka osoba została senatorem !!! Kandydatka na RPO to jakiś dramat ona nawet nie
wie sama co mówi .Nich zmieni psychiatrę !
Gfdd 19-06-2021
Tak bardzo broniła ludzi przed wszystkim
że jak wdala się w spór ze spoldzielniami to
w rzeczywistości prezes spółdzielni został
uniewinniony A więc wiceprezes nie żyje bo
odebrał sobie życie. Dla mnie to jest człowiek który nie powinien w ogóle być nawet
senatorem....
Antygłupol 19-06-2021
Oprócz wielu innych braków dominuje brak
wstydu i zwykłej uczciwości.
C.D. na str. 7
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C.D. ze str. 5
Emerytura 19-06-2021
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się
głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. (Mark Twain)
Pani Staroń to jest wielkie nieporozumienie ,
kto tą kobietę wprowadził do Senatu? Czy ci co
ją wybrali do Senatu mieli klapki na oczach? I to
coś w/w starało się o stanowisko RPO. Żałosne!
Słupek. 19-06-2021
Nie wiem, w jakiej kondycji była p.Staroń
przed zachorowaniem.
Ale OBECNIE powinna być kategorycznie
oddalona od sprawowania jakichkolwiek czynności senatora !
Lex 22-06-2021
Wystąpienie pani Staroń to kompromitacja
rodaków, ktorzy wybrali ją na to stanowisko.
Dac władzę komuś takiemu to jak jazda bez
trzymanki....
aza 19-06-2021
Prymityw. Wstyd ,że takie coś jest senatorką.
To jak dać małpie brzytwe
PiS 19-06-2021
Jestem wyborca PiS, ale powiem wam szczerze, ze nie wiem co to za belkot. Mowi jakby
byla dobrze nacpana czyms. Ani jedna nie jest
nawet w polowie konkretna. To takie przeczenie
wlasnemu przeczeniu, czy jalby to wgl. nazwac.
Posluchalem chwile i sie zawstydzilem.
W ktoyms momencie pomyslalem, ze moze to
ja jestem az tak glupi, ze nie rozumiem doslownie nic co ta kobieta mowi do nas wszystkich...
dab46 18-06-2021
Tak się przygotowała, że wszystko czytać musiała i do tego z błędami i wieloma poprawkami.
Słowem, nie znała i nie pamiętała swoich dokonań, sukcesów i planów na przyszły urząd RPO
( nie) oczywisty. Tysiące spraw załatwionych,
Tysiące osób zadowolonych z pani pomocy ?
Całe 40 minut, to jeden wielki sukces pani
w Senacie, że te wypracowanie wysluchali panowie i panie,tak niedbale odczytane i niezrozumiale.Pani wybaczy ale przepaść panią dzieli
z obecnym RPO.
kiel 18-06-2021
Jej największym osiągnięciem jest to, że tak
zaszczuła człowieka z Olsztyna, że popełnił samobójstwo.
Kgguk 18-06-2021
2 miliony złotych odszkodowania dla pomówionego przez Staroń człowieka. Tyle nas kosztowała ta hej pomoc.
Grzegorz 18-06-2021
Mnie do tej pory głowa . Ta pani nawet nie
potrafiła wymówić poprawnie jednego zdania.
Bamse 18-06-2021
Ta Pani jest po ciężkiej chorobie i rechabilitacji.
Normalny zrozumie.
Re 18-06-2021
Tylko się zbłaźnili ale niestety na własne życzenie. Za grosz samokrytycyzmu. Wstyd nawet
za takiego senatora a już nie mówiąc o rzeczniku
praw obywatelskich. W jakim kraju my żyjemy
ze do władzy na wysokie stanowiska państwowe
zostały dopuszczone miernoty i kukiełki.
Dociekliwy 18-06-2021
Ta cała Staroń, to następne odkrycie kulinarne Brylanta.
dziadek 18-06-2021
uf... dobrze, że jest senat
odp 18-06-2021
To prawda, żenujące, ale ta pani bryluje w Polsacie, który rzekomo jest neutralny. Dawno zaszufladkowałam ją do osób, które nie potrafią
wypowiadać się, jasno i klarownie formułować

PO PRZECZYTANIU GAZETĘ PRZEKAŻ INNYM – TYLKO POLSKA co środę w kioskach
swoje myśli. Neutralna osoba, litości. Jaką krzywdę wyrządzają Ci Polsko. Vivat Senat.
wstyd 18-06-2021
szok to było słuchać tej pani, jak unikała odpowiedzi straszne a raczej okropne , do tej pory
mam ból głowy jak jej słuchałam
Greys 19-06-2021
Pani Staroń całkowita kompromitacja słuchając jej wypowiedzi miałam wrażenie że ukończyła tylko szkole podstawową, chociaż dzieci
w podstawówce sa bardziej rozgarniete. Jednym
słowem SZOK
Władek z Piskarek małych 18-06-2021
Pani Lidio czy te kalafiory są świeże? Tak tak
to jest ten poziom! Do warzywniaka a nie na
RPO!
Poszła w pis-..u 18-06-2021
Tak prymitywnej kobiety jeszcze nie widziałam .Nie potrafiła wypowiedzieć nawet jednego
zdania poprawnie po polsku . Przy niej poseł
Perukarz to kopalnia intelektu .
OKH77 18-06-2021
To że jest po wylewie to do sanatorium a nie
do Senatu czy polityki kompletna ruina wizerunku tej kobiety a każda próba jej obrony to
akceptacja blamażu i wiedzy merytorycznej
kenzo32 18-06-2021
P. Staroń odpowiadając – kłamała jak szewc
chociażby w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej. Oj, p. Staroń wstyd tak kłamać!.. Dobrze,
że takiej kłamczuchy nie wybrano na RPO.
Kumu 18-06-2021
Katastrofa, tak, katastrofa... Przecież przeciętna sklepikarka z małego miasteczka ma chyba
wyższy intelekt od tej pani...
Thor 18-06-2021
Nie obrażaj sklepikarek
Belfegor 18-06-2021
Straszna kobieta, zakochana w sobie. Wystąpienie w Senacie RP porażające i prawdopodobnie jej gwóźdź do trumny. Senator Ujazdowski
świetnie ją podsumował – brawo!
sceptyk 18-06-2021
Kto osobiście zna panią Staroń ten doskonale wie, że w normalnym kraju jej walory
intelektualne pozwoliłyby na karierę do poziomu powiatu.
omoplata 18-06-2021
Zapewniam Cię, że stanowczo ja przeceniasz!
olsztynianka 18-06-2021
górny poziom to gmina głupkowice
olpi 18-06-2021
Po udarze na takie stanowisko, do łóżka ,szpitala ,do psychiatry!
olsztyniak od urodzenia 18-06-2021
przepraszam za Olsztyn , jest mi głupio
i przykro , może wreszcie olsztyniacy przejrzą na
oczy jak rzeszowianie , jeszcze raz przepraszam.
omoplata 18-06-2021
Pozdrawiam Kolegę, Olsztyniak z urodzenia,
do dzisiaj został mi w tym pięknym mieście
dom na Radiowej (Lumumby). Osobiście znam
jej ofiary! Ona nadal setkami donosów
i kłamstw morduje ludziom zdrowie i kariery.
Jako mieszkaniec Olsztyna wstydziłem się za
kandydatkę na RPO L.Staroń.Mało że mam
w pamięci Jej zajadłą walkę z Zenonem Procykiem gdzie po 17 latach wszystkie instancje sądowe przyznały rację byłemu prezesowi spółdzielni Pojezierze.Otrzymał ponad 2 miliony
odszkodowania zdrowia nikt Mu nie zwróci.
Dziś nie wspomniała Pani senator o finale tej
sprawy.Tylko chwalenie się 60.000 tys spraw
załatwionych z dwiema współpracownicami.To
jest bajka bo w jej biurze jest tylko aplikant radcowski i dziewczyna sekretarka..

asa 18-06-2021
ta kobieta nie umniejszając nikomu nawet na
targu pietruszki by nie sprzedała dno totalne
w wystapieniu zero wiedzy prawniczej i merytorycznej. porażka wstydzę się za takich dennych senatorów. jak za lenina nie matura ale
partia mnie tam postawiła a wiedzy nul
oburzona 18-06-2021
Widziałam tę osobę kilka razy w tv w sprawach , w których była osobą zabierającą głos
w ludzkich, trudnych sprawach . Nie wzbudzała mojego specjalnego szacunku , bo za
mało o niej wiedziałam . Teraz obserwuję
dociekliwie co mówi, i przekonałam się , że
ona jest gorsza niż zadeklarowany pisiorski
poseł !!!!!!! Ciągle powtarzała to samo , bez
ładu i składu !!!! NIE UDZIELIŁA ODPOWIEDZI NA ANI JEDNO PYTANIE !!!!
A przy okazji charakterologiczny krętacz
!Chce być rzecznikiem praw obyw. a nie pamięta ani jednego własnego głosowania
w sprawach najżywotniejszych dla obywateli
!!!!! Skandal , że ktoś taki w ogóle ośmielił się
starać o taki urząd !!!! Pokazała się jako zarozumiała osoba , z żadną wiedzą prawniczą
i nierozumiejąca istoty urzędu ,do którego
aplikowała !!!! Chwała Bogu , że poszła w buraki !!!! I to jest senator ....
Pirx 18-06-2021
Telewizja miała swoją Jolę Rutowicz, Samoobrona Begerową i Hojarską, a miłościwie nam
panujący Przyłębską i Staroń. Bez takich celebrytek świat jest nudny i smutny. Nawet kabarety tak nie bawią .... bo to był horror głupoty
Małgorzata 62 18-06-2021
żenujące ! wstyd !
mika 18-06-2021
z prasy wynika, że ma na sumieniu życie jednego człowieka, a drugiego doprowadziła prawie do zawału. Odsiedział niesłusznie , dostał
odszkodowanie i wiele, wiele innych spraw
żaba 18-06-2021
Jestem z Olsztyna i prędzej bym sobie rękę
odgryzła niż zagłosowała na panią Staroń. Załatwiła wielu spółdzielcom uwłaszczenie się za
złotówkę i oczywiście sama też z tego prawa
skorzystała , wcześniej załatwiając sobie umorzenie długu wobec spółdzielni jak już pozbyła
się Pana Procyka. Teraz działkę obok jaj budynku korzystnie sprzedała. Nie cierpię jej za to , że
wiceprezes spółdzielni doprowadzony do ostateczności przez nagonkę , odebrał sobie życie
skacząc z wieżowca. Pana Procyka Sąd uniewinnił i nakazał wypłacić Mu ogromne odszkodowanie. Twórców tych oszczerstw powinna spotkać zasłużona kara.
z Londynu 18-06-2021
Ja wyrobiłam sobie opinię na temat kompetencji p. Staroń.Występowała w programie
Sprawdzam i kompletnie się skompromitowała.
Red. Skórzyński, zwykle poważny, nie mógł powstrzymać uśmiechu. Jak taka osoba może zasiadać w parlamencie i współtworzyć prawo?!
Boże, miej nas w opiece.
Aga 18-06-2021
To jest dramat. Kto na tą panią głosował, że
znalazła się w Senacie? Dopóki się nie odzywała
wydawała się poważną osobą. Ale jak już przemówiła pokazała na jakim jest poziomie.
Ady 18-06-2021
Staroniowo, jakbyś podstawiła Staska z lasu,
to by ci wygroł pomimo, że po zawodówce.
Opos 18-06-2021
Oglądałem wystąpienie i odpowiedzi tej pani
– kompromitacja , brak słów że ktoś taki mógłby pełnić tę funkcję , do pięt nie dorasta w porównaniu do obecnego Rzecznika .Błazenada
i niekompetencja to mało powiedzieć .
Kasik 18-06-2021
Uff.. Jednak Bóg istnieje i czuwa nad nami

7

dode 18-06-2021
to senator polskiego senatu ma taki intelekt
jak ta pani ??? Jezu ! jakim cudem senator moze
mieć tak niski poziom !!!!... straszne.Taki poziom ustanawia Wodzuś Polski Kaczynski. Jemu
taki poziom kuchni odpowiada.
Lech Jacek – 18-06-2021
Żeby tak się zbłaźnić przed całym światem ?
Zgroza !!! no ale ona taka jest teraz wiemy.
olsztyniak 18-06-2021
Olsztyniacy na nią głosowali bo się przedstawiała jako niezależna a po wyborach wyszło szydło (nie mylić z Beatą) z worka. Okazała się pisowcem. Oszukała swoich wyborców dlatego przeszła.
Olo 18-06-2021
Kurczę jakim cudem ta pani została senatorem?! Poziom inteligencji żenujący. Wstyd dla
Kaczyńskiego, by wystawiać taką kandydatkę.
Pani Staroń powinna jabłka sprzedawać na bazarku (nie ujmując w niczym innym sprzedawcom).
rta54 18-06-2021
Baba nie nadaje sie na przewodniczaca kolo
gospodyn wiejskich, ale wg pis na kazde stanowisko .zenadda
nek 18-06-2021
Niech lepiej pani Lidia Staroń pozostanie
rzecznikiem w programie tvp u Jaworowicz tam
non stop bazar brak kultury i chamstwo.Program dla marginesu i patologii.
Misiek 18-06-2021
to wystąpienie Lidii Staroń to był gwóźdź do
trumny ...myślę, że jej kariera polityczna jest już
skończona i nikt już za nie więcej nie zagłosuje
ani do sejmu ani do senatu
nero 18-06-2021
Byłem ZA ale to co zrobiła senator L. Staroń
przekracza wszelkie granice głupoty startuję na
RPO i nie głosuję sama na siebie mimo że ma
takie prawo , pani Lidio dzisiaj straciła Pani
Twarz !!!. mało ale Honor i Ambicję o co tu chodziło Bóg Jeden Wie
Prawda 18-06-2021
To jest mitomanka, która dorobiła się na
oszustwach kupując za grosze mieszkania spółdzielcze i sprzedając je po normalnej cenie.
Nawet jej zeznania podatkowe są niejawne, wykazuje niskie przychody, a jej mąż tak mało zarabia, że praktycznie cudem jest że jeszcze do
pcpr nie zwrócił się o pomoc, a żyją w luksusie
więc z czego? Tylko jedna odpowiedź się nasuwa
okradania Polski, tak złodziejstwa
Przejęty Polską 19-06-2021
To wszystko jest zgodne z Leninowską teorią
że i kucharka może rządzić.Zapomniał dodać że
w kuchni.Pani Staroń nie reprezentuje wiedzy
prawniczej nawet na poziomie licealisty.A to co
nawyczyniała negatywnego dla ruchu spółdzielczego wymaga odrębnej komisji śledczej
Anielica 19-06-2021
To byl policzek dla wssayzstkich wyznawcow
PiS-u! Katastroflny zasob slow i bardzo zly jezyk
polski. Nigdy taka uczennica nie zdalaby u mnie
matury.! Nie wien kto przygotowal jej te liczne
dokumenty, ktorych nie byla w stanie odczytac
poprawnie. Nie potrafila odpowiedziec prosto
na zadne z pytan, duzo gestykulacji, duzo mimiki i nic nie znaczace slowa jak w telewizyjnych
programach dla marginesu. Staraszna glupota
i naiwnosc oraz zacietrzewienie. Kopletne dno
intelektualne, nie nadaje sie nawet na kierownika sklepu, a coz mowic o tak powaznym stanowisku? ciemnota!!!!
Misiek 18-06-2021
Pani Jaworowicz poziomem niestety dopasowała się do elektoratu i poziomu programów w których opowiada pierdy. Pani Staroń też niestety
ujawniła taki poziom. Przykre to, ale do tej pory
znaczna część społeczeństwa żyła w niewiedzy.
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