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 ''Naród  który   nie zna  swojej  historii  przestaje  być  narodem.    Ludzie , którzy  ją  
zakłamują i przemilczają są   jawnymi  popełnianego   przestępstwa  współuczestnikami''.      

                                       Teatr  Wielki w Warszawie  grecki Rydwan Apollina
                          
_                                                           OPIS   STRONY_____________                                            

Omówienie  problematyki związanej  z brakiem wiedzy  historycznej  wraz z treścią e- 
booków.Warto  napisać   słów  kilka o poziomie  edukacji historycznej w polskich szkołach  oraz 
na studiach.Są  to gorzkie słowa ale podyktowane rozczarowaniem się co do poziomu  wiedzy  
historycznej w Polsce. W  Polsce  jest straszne  bagno w dziedzinie  historii  gdyż  jest to dziedzina 
która  była związana ściśle z polityką  często zakulisową oraz z religią .Nauka  historii w Polsce  
opiera się od dawna  na ściśle  określonych szablonach  i schematach z pomijaniem wielu  
zakresów  niewygodnej  historii objętej  cenzurą.  Dlatego też poziom nauczania   historii  jest 
niski, żeby nie powiedzieć tragiczny i  wg ustalonych  kiedyś  tam przez  kogoś schematów . Jest  
to może  nie tyle  bagno ale  skamielina,  skostnienie  i zesztywnienie.
Nie  jest to tylko zjawisko polskie .Podobne szablony obowiązują chyba na całym świecie  , a 
zacząć  trzeba od Europy, kolebki krajów  emigracyjnych. Historykom w Polsce przyznaje się 
dyplomy na wyrost  oraz stopnie naukowe , przez co  mają  oni o sobie bardzo wysokie  
wyobrażenie , nie  potrafią  badać źródeł ,nie umieją niczego zanalizować, nie  widzą nawet  luk w 
tekście  czy różnic w  tekście, nie umieją odróżnić postaci na zdjęciach czy obrazach. 
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Mało  tego, nie mają nawet pojęcia  o tym , że  ich dyplomy  mogą sankcjonować  wiele  
dziejowych  fałszerstw  historycznych .Ale  często uchodzą za  autorytety. 

Historia  Polski do tej pory była  przedstawiana i naświetlana  wyłącznie   jako katolicka  czyli 
niewłaściwa  i zafałszowana  oraz  ocenzurowana. Zaczyna się od  fałszerstw  katolickich mniej 
więcej  od wieku  XVI  gdy na dobre  zaprowadzono w Polsce  rzymski  katolicyzm .I to skażenie 
oraz  spaczenie  przetrwało w  tysiącach  publikacji  oraz  innych  opracowaniach. Dlatego  
zawodowy historyk to zły  historyk, tak było do  tej pory ,co nie dotyczy  tylko samej  religii ,ale  
nastąpił  przełom 

Nie jest to żadna złośliwość ani umniejszanie postaci szeregów historyków , tylko  zaznaczenie
końca pewnej szablonowej i mocno  zatęchłej oraz  zapleśniałej epoki .

Zresztą  liszaj na  naszej  historii  już osiągnął swoje apogeum .Liszaj płaski (lichen planus) to
choroba   która  objawia  się  pojawieniem się  czerwonych  wykwitów,  jakie  mają  tendencję  do
zlewania i tworzenia rozległych plam...co ciekawe, dotychczas nie odnaleziono przyczyn liszaju !
A stęchlizna – to gryzący, brzydki zapach,  charakterystyczny dla  niewietrzonych pomieszczeń z
którym wiele osób nie potrafi sobie poradzić. Jak można go usunąć? Kupiliśmy nowy dom i trochę
w nim śmierdzi  ,zrobiliśmy wentylacje zrywamy tynki i podłogi a w szafach nadal śmierdzi - o
czym to świadczy  ? 

                                                  

Mediewista (fr.  médiéviste),  średniowiecznik –to   historyk,  badacz  okresu  średniowiecza,
specjalista w zakresie mediewistyki,zazwyczaj  heros makulatury. Do zawodu przygotowują studia
mediewistyczne w instytutach historii wyższych uczelni . Pozostawiają jednak te  studia  wiele do
życzenia  .Znanymi  uznanymi za  wybitnych polskimi mediewistami byli:  Tadeusz Manteuffel,
Henryk  Łowmiański,  Benedykt  Zientara,  Gerard  Labuda  (  powielał   germano-  slavistyke  i
wyuczył wielu  następców , istna  tragedia, co on pisał ) , Stefan Maria Kuczyński, Marian Biskup,
Marian Plezia i Aleksander Gieysztor. 
Spośród  żyjących  duże  zasługi   -   jak   twierdzą   źródła  -  dla  mediewistyki  położyli  Henryk
Samsonowicz,  Feliks  Kiryk  i  Jerzy  Wyrozumski.  W  zakresie  językoznawstwa  staropolskiego
wyróżniali  się  Stanisław Urbańczyk i  Wacław Twardzik  .Także i  ta  mediewistyka  oraz  i   to
językoznawstwo  są  już  mocno  przestarzałe i   także  skażone fałszerstwami,jak na przykład
Słownik  Starożytności Słowiańskich. Redakcja główna: Władysław Kowalenko, Gerard Labuda,
Tadeusz Lehr-Spławiński, Zdzisław Stieber i inni.  
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Jak można  być mediewistą  przy  braku źródeł  z  tego okresu ? Polecam  bezpłatne opracowanie
Ordynacje rodowe Radziwiłłowie z manufaktury  czyli szajka Ościka.
                   Źródła o  średniowieczu i źródła z  okresu  średniowiecza,  to nie  jest to samo.

Słowianie .Choć opanowali rozległe przestrzenie  Europy, ich ekspansja pełna jest zagadek. 

''Słowianie przez historię maszerowali w łapciach z łyka albo kory. Został po nich co najwyżej 
garnek pozbawiony ozdób, niezdarnie ulepiony w rękach, bo nie używali nawet koła 
garncarskiego. 
Do bitwy szli, zakasując portki, żeby nie przeszkadzały im w biegu i walce. '''
.....tak nas poniża się cały czas  we współczesnej  prasie oraz w wielu wydawnictwach.

Z tematyką Słowian trzeba się dopiero  zapoznać, gdyż w Polsce  jest to  temat  nie znany lub
znany wąskiemu gronu, często z niewłaściwych źródeł. Wprawdzie coś  tam ludzie  na pewno
kojarzą,że  są jakimś Słowianami, ale  poza  tym  raczej nic  bliższego nie wiedzą  lub kojarzą z
językiem czeskim  , podobnym do języka polskiego , albo z rosyjskim. 

Seria Wielka  Slavia wykazuje , że wielka cywilizacja grecko -  rzymska  dotarła do nas już w czasach
przed Chrystusem  jako trwałe  osadnictwo  cesarstwa  rzymskiego oraz  państw miast  greckich na
naszych ziemiach  oraz całej  Słowiańszczyzny i nie są to żadne  ślady , związki lub kontakty tubylczej i
prymitywnej  ludności ,  jak to prezentują  różni zatwardziali archeolodzy , ale kontynuacja antycznej
Grecji i Rzymu .Polacy  przeżyją   nie mały szok  kulturowy i religijny,   gdyż nie  uczyli się   także  o
kulturach i  religiach antycznych ,ale  już o  samym o chrześcijaństwie  katolickim ,  które miało nas
wprowadzić do  grona  cywilizowanego  zachodu Europy.
 Tymczasem  historia  antycznej   Grecji,całej  Azji  Mniejszej  ,Imperium  Romanum oraz  greckiego
Bizancjum, to nasza  polska  narodowa  historia a nie dopiero  czasy  Mieszka i zmyślony chrzest Polski
w  roku   966  wraz  ze   spreparowaną  pogańską  Polską  i  pogańskimi  ludami  prapolskimi.Analizy
źródłowe   w  serii  Wielka   Slavia  oraz  ustalenia  na   na  gruncie  źródłowym   i
lingwistycznym  ,,doprowadziły  do  odkrycia    naszego  wykasowanego  z   historii  Polski
pochodzenia ,wielu innych  nieznanych  faktów z naszej  historii  oraz  sfałszowania  wielu źródeł .

                                      
     NA  CZYTANIE  ZAWSZE  TRZEBA  ZNALEŹĆ  CZAS

      LEPIEJ  MIEĆ  CZAS  NA  CZYTANIE  NIŻ  NA  INNE   RZECZY 

  
Seria Wielka Slavia ujawnia prawdziwe  antyczne  korzenie cywilizacyjne  państwa polskiego  poprzez
wiele  odkryć,   szereg   artykułów,   publikacji   oraz   opracowań  badawczych  .  Seria  jest   bogato
ilustrowana  ,zawiera  wiele  materiałów  fotograficznych  z  zakresu  archeologii,  architektury,  kultury,
sztuki,  numizmatyki   i  nowatorskie   analizy  wielu  źródeł  literackich,  historycznych  wraz  z
językoznawstwem oraz danymi encyklopedycznymi i publikacjami  internetowymi. 
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Są  to pierwsze  tego rodzaju wszechstronne i kompleksowe  badania naukowe  oraz odkrycia źródłowe
w Polsce jakich  nikt  przedtem  jeszcze nie prowadził .  Przy czym  stwierdzić  trzeba, że nigdzie
żadnych  gotowców  nie było,  za  to bardzo było bardzo dużo  fałszerstw narośniętych  warstwowo oraz
źródeł pobieżnych i często niewłaściwie  interpretowanych, które  trzeba  było przesiewać , zestawiać  i
drobiazgowo analizować o czym jest mowa  w  opracowaniu o fałszowaniu źródeł  historycznych  Tom
VII Wielkiej Slavii.   

  Istnieją w Polsce  tak zwane  ruchy rodzimowiercze , ale nie mają  one nic  wspólnego z prawdziwą
historią Polski.  Ruchy te wyznają słowiańszczyznę  zafałszowaną i zmitologizowaną. 

Seria Wielka  Slavia                  

         Kim jest ten Piast ?
 To Wercyngetoryks przywódca  antyrzymskiego  powstania

 Galów - Celtów  46.r.p.n.e od  których wywodzą się
   piastowscy  władcy Polski.

Celtowie na ziemiach polskich. 
Pojęcie „Celtyki Wschodniej” powstało  w trzydziestych latach naszego stulecia, kiedy to prace M.
Jahna,  W.  Kerstena,  J.  Kostrzewskiego,  R.  Pittoniego,  J.  Rosen-Przeworskiej,  M.  Smiszki,  T.
Sulimirskiego i  innych ujawniły na obszarze środkowej Europy dość znaczną ilościowo grupę
zabytków archeologicznych o cechach niewątpliwie celtyckich. Niestety, Celtowie poza  tym,że są
w Polsce  zupełnie nieznani  to w dodatku   zostali straszliwie  zafałszowani   między innymi na
irlandzkie  Haloween oraz  jakiś  napływowy lud  o nieznanym pochodzeniu  i stali się  postrachem
chrześcijan  i  wszyscy   dosłownie  historycy   oraz  archeolodzy  powielali  te   same  przedruki
głupoty. 
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Galijski przodek  słowiańskich Polaków 
                       dwa  tysiące lat temu !                                            

                                                                                                                                                                      
                                                        To są nasi przodkowie

Jak  dotąd główna  specjalista od Celtów  Janina  Rosen - Przeworska,zmarła w roku 1991,  historyk 
etnolog oraz  celtolog z  okresu PRL-u ( posiadająca  pradziadka w Wielkiej Genealogii Minakowskiego
Salomona Mendelsohna - Potomkowie Sejmu Wielkiego) napisała w jednym ze swoich opracowań:
     
  PRZEŻYTKI CELTYCKIE I CELTO-SCYTYJSKIE NA OBSZARZE  POLSKI 

   Jej  tendencyjne  i  często  kłamliwe objaśnienia wielu  rewelacyjnych znalezisk  oraz  sensacyjnych
odkryć w Polsce , były zamieszczone w  środowiskowym  biuletynie  ,którego nikt chyba  czytał  poza
samym środowiskiem -  Archeologia Polski  rok  1975 i wcześniejsze. 
(....) Widoczna więc jest Jej  konsekwencja,  z jakim poświęciła się umiłowanemu tematowi. Pokolenia
najmłodszych  archeologów  swoje  pierwsze  zetknięcie  z  problematyką  pradziejów  zawdzięczają  Jej
podręcznikowi. ( Z Biogramu w: http://www.muzarp.poznan.pl) .
W dalszym ciągu kontynuowana przez Nią z energią działalność naukowa jest trwałym wkładem w nauce
polskiej.  Źródło:  "Z otchłani  wieków"1972.(....)  Od  tamtej  pory  a  nawet   jeszcze  dużo wcześniej,
jeszcze  się nic nie zmieniło w tej dziedzinie  w Polsce, także z powodu skażenia germano -slavistyką .
Rosen Przeworska  dokonała szeregu odkryć ale   raczej  ustaleń na bazie innych  polskich opracowań  i
zafałszowała  ich znaczenie.   W tym między innymi zafałszowała  Ślężę,   jedną z  pierwszych  kolebek
naszej  starożytnej państwowości.
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Seria  Duch  prawdy i  duch fałszu                                 

Mozaika z VI wieku przedstawiająca Boga  Słońce Jezusa Chrystusa 

w Kościele Sant’Apollinare Nuovo w Rawennie 
oraz  wizerunek z Całunu  Turyńskiego 

Warto też wiedzieć,  że katolicy w Polsce i  nie  tylko zresztą w Polsce,  nie znają w ogóle  historii
chrześcijaństwa i często reagują  histerycznie na  wszelką  krytykę  kościoła  katolickiego , o którym
mają wiedzę  schematyczną  i szablonową. Katolicki monolit  ( poprawnie  judeofrankoński  znany jako
łaciński  i  rzymski   )  zrobił  swoje   i  skutkuje   automatyzmem  i  zacietrzewieniem,  ale  także
wykorzystywaniem tej religii do  politycznej propagandy. Tymczasem  Biblia  została  sfałszowana  już
wiele wieków temu. Zagadnienie  to, nieznane   w Polsce  łączy się z  podziałem kościoła na zachodni
niemiecko -judeo-katolicki oraz wschodni greko-katolicki .

 Dlatego zamieszczone są e -booki o  historii  chrześcijaństwa w dziale  Filozofia i religia a w menu e-
booki  wielka  seria  Duch  prawdy i duch fałszu poświęcona odkłamaniu  dziejów  chrześcijaństwa i
kościoła.    W   menu  kultura   podmenu  religia   na  portalu  jest    dużo  bezpłatnych   obszernych
profesjonalnych opracowań o  historii  kościoła wschodniego  wyrugowanego z Polski kilka  wieków
temu. Historia  chrześcijaństwa  jest związana z dziejami całej ludzkości nie tylko Polski  i trzeba tę
historię znać. Z  tą historią  jest związana  także  seria  Wielka Slavia. 

Warto  także zainteresować się  filozofią. Nie jest to trudna dziedzina, ale  wymaga ona głębokich
przemyśleń poprzez systematycznie utrwalaną wiedzę.  Epiktet  to wielki  grecki  filozof i moralista
przedchrześcijański ,zwany  drugim Sokratesem  ,ale  jest bardziej chrześcijański  niż nam się może
wydawać.  Grecka  filozofia  bowiem  dała  podstawy  chrześcijańskiej   moralności  i  etyce  i  była
fundamentem, na którym  zostało zbudowane wschodnie  chrześcijaństwo w  Bizancjum a  zatem w serii
Wielka  Slavia. 
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     Nasz grecki Bóg Zeus  na tronie. 

 Często  zaglądałam  przez   ramię w  autobusie różnym dziewczynom i paniom , które  czytały  książki w
czasie  jazdy i stwierdzić  muszę, że  czytane  książki  to  po prostu bezwartościowe  tolkieny  czyli
szmira  i watolina.Ale także  emigranci w Ameryce  oraz  ich potomkowie wychowani są na  literaturze
anglosaskiej i nie mają  bladego pojęcia o  historii Europy oraz  literaturze europejskiej ( a  jeśli to tylko
głównie o brytyjskiej) . A przecież  Amerykanie to  w  większości potomkowie  Europejczyków , którzy
mają  taką samą wspólną  historię i takie same  korzenie.

 5 marca 2019   Co czytają Polacy? Wyniki plebiscytu Lubimyczytać.pl
Wychodzi  na  to,  że  najpopularniejsza  bywa  nie  literatura,  lecz  książki  nieliterackie,  celebryckie.
Przykładem  „A ja  żem  jej  powiedziała...”  Katarzyny  Nosowskiej,  zbiór  felietonów,  publikowanych
najpierw  w formie  krótkich  filmików  na  Instagramie.  Takie  właśnie  są  te  zapiski:  skondensowane,
oszczędne, humorystyczne, z wielką prozą niemające wiele wspólnego, ale i niespecjalnie szkodliwe. Co
dziwi, to zwycięstwo w kategorii „literatura piękna” .Kreowanie  celebryckiego półświatka  szczególnie w
Internecie  ma  już  swoją  tradycję  oraz   kreowanie  pustoty  i   głupoty  szczególnie  z   półświatka
aktorskiego . 

Collegium Invisibile –  organizacja  pseudo-naukowa założona  w 1995 roku,  skupiająca
wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na
zasadzie mistrz–uczeń. Założenie Collegium możliwe było dzięki wsparciu Open Society
Institute niejakiego typa George'a Sorosa.System nauczania stosowany w Collegium jest
podstawowym elementem edukacji liberalnej  czyli  poprawnej politycznie i  o wątpliwej
reputacji  przynajmniej w dziedzinie  historii  - a  akurat ta dziedzina jest najważniejsza.
Collegium nawiązuje swoją działalnością do XVIII-wiecznego Collegium Nobilium, dążąc
do  wykształcenia  inteligenckich  elit  ,dzięki  zastosowaniu  metod  pracy  renomowanych
angielskich uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge... ale  stanowczo dziękujemy za te
elity i ten ustalony z góry poziom  i same  szablony ! 

                                           Germańska   Słowiańszczyzna 
Ukranenland /  czytaj Ukradenland- Ukradziony land czyli ziemie– skansen archeologiczny
w miejscowości Torgelow w RFN w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. Od
strony  lądu  w  otoczeniu  drewnianej  palisady  wybudowano  pirs, przy  którym  cumują  dwa
historyczne  okręty  koga  Svarog –  zbudowany według konstrukcji  z  około  900 r.  oraz  koga
Svantevit – według konstrukcji z około 1100 r. Tymi okrętami odwiedzający osadę mogą odbyć
rejs po Wkrze. 
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Centrum średniowieczne Castrum Turglowe znajduje się w centrum Torgelow obok ruin pobliskiego
zamku.  Myślą przewodnią  Castrum  Turglowe  jest  przybliżenie  odwiedzającym  sposobu  życia
Słowian zamieszkujących te tereny.Podobnie jak w wiosce słowiańskiej także w Castrum Turglowe
spotyka się  pracowników w średniowiecznych szatach.  Prezentują oni  również różne rzemiosła  i
czynności  związane  z  życiem  codziennym  słowiańskich  osadników.  Znajduje  się  tam  warsztat
powroźniczy oraz tkacki - chyba dla  przypomnienia  nam, gdzie  jest nasze  miejsce w UE...?   

                                    Słomianie z  Ukranenland  

                                       Słowiańskie ( słomiańskie) castellum.

  Płot  z  wymyślonymi  bogami słowiańskimi.       
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Ukranenland  jest  częścią  międzynarodowego  projektu  Baltic  History,  którego  zadaniem  jest
scalenie i ożywienie wczesnośredniowiecznej historii terenów wokół Morza Bałtyckiego. Do tego
przedsięwzięcia  należą:Osada  Wikingów  w  Foteviken  (Szwecja),  Osada  Słowian  w  Wolinie
(Festiwal Słowian i Wikingów).   Poza tym Ukranenland jest częścią projektu Lagomar, który
sprawuje pieczę nad kulturowym dziedzictwem południowej części Morza Bałtyckiego. 
Wśród rzemiosł są tu obecne również podstawowe zawody dla Słowian w UE  takie jak:
 tkanie, filcowanie, wikliniarstwo, snycerstwo, kuśnierstwo, pieczenie. 

Zarówno dla dorosłych, jak i dzieci organizowane są konkursy ze strzelania z łuku, rzutu toporem
do tarczy, przeciąganie liny oraz inne zabawy. Co też świadczy o samych Niemcach, że  dzieci
nie  mają się  gdzie bawić. Przy pomieszczeniu, w którym znajduje się  kasa ,można również
zakupić liczne pamiątki z osady. Obcowanie z dziką  naturą  jest  ze  wszech  miar pozytywne,
dookoła sam przemysł  i technologie a Słowianie  byli bardzo pomysłowi,  stosowali  starożytne
monety  jako ozdoby do uszu…...

               TORGELOV   CZYLI  POLITYCZNA  PROPAGANDA

Późnośredniowieczny kompleks budowlany Castrum Turglowe w Torgelow.
Osada Ukranenland położona jest 1,7 kilometra na południe od miasteczka Torgelow, 156
km od centrum Berlina  i  57 km od centrum Szczecina.  Usytuowana wśród łąk między
skrajem lasu  nad  Wkrą  z  dala  od  osiedli  i  ulic.  Na  podstawie  rzekomych  wykopalisk
archeologicznych  zrekonstruowano  tutaj  chaty  o  oryginalnych  wymiarach  o  konstrukcji
wieńcowej, filarowej i plecionkowej z IX i X wieku. 

 Przy wejściu do osady, po lewej stronie znajduje się zagroda, w której pasie się stado owiec
oraz  koń.  W  osadzie  na  stałe  obecnych  jest  dwunastu  mieszkańców  ubranych  w
charakterystyczne stroje z epoki. W czasie gdy osada jest otwarta dla odwiedzających osoby
te  mieszkają  w chatach,  w  których  nocują  oraz  wykonują  codzienne  prace  związane  z
utrzymaniem i dalszą rozbudową wioski. 

Chętnie pozują do zdjęć i opowiadają odwiedzającym (również w języku polskim) o osadzie
i średniowiecznej historii tych terenów. Każdy z mieszkańców ma opanowane przynajmniej
jedno  historyczne  rzemiosło,  wśród  których są:  odlewnictwo z  brązu,  garncarstwo albo
kowalstwo. Każdy z odwiedzających ma możliwość sprawdzenia swoich sił w każdym z
warsztatów  rzemieślniczych,  co  stanowi  również  istotną  część  pedagogicznego  aspektu
utrzymywania osady jako muzeum.

Ale  castrum raczej  tak nie wyglądało . Co to jest  castrum.
Castrum Romanum (łacina), częściej w gramatycznej liczbie mnogiej:  castra Romana (obóz
rzymski) lub  castra Romanorum (obóz Rzymian) – warowny obóz rzymski wznoszony przez
legionistów według ściśle określonego planu, przeważnie na wzniesieniu w pobliżu wody i lasu,
na terenie umożliwiającym szybkie rozwinięcie szyków. Słowo pochodne to castellum:  
twierdza, forteca, zamek, garnizon .
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TORGELOV 
Nazwa  pojawia  się  w  źródłach  pierwotnie  w  formach  Turglowe (1270),  Torglowe (1271),
Turiglov (1281),  Tuchglove (1320).  Wywodzi  się  z  połabskiego  Turoglovy,  powstałego  z
połączenia słów tur i glova „głowa”.    

                                                           
 Torlegow herby                                                                                Herb wielki Kowna z  turem

                                                          Faraon ma także rogi                                                  

Oprócz typowego przykrycia głowy egipskiego władcy, na wizerunku widoczne są rogi tura.
                   
                           Jest to jednoznaczny dowód na powoływanie się  faraona na słowiańskie tradycje.
                    (  jest to dowcip ,ale nie  taki całkiem   niemożliwy , jak się dowiecie z Wielkiej Slavii !) 

Tur  jest  w   herbie  miasta   Sejny  oraz   Kowna  (  po  prawej)  i  innych   miast.   W herbach
symbolizuje majętność  i  status  społeczny,  ma  też  dawać  siłę  ,  witalność,  upór  i
determinację  .Zawołanie  w   herbie   Kowna  na  wstędze  tłumaczy  się  jako  „Umiłujcie
sprawiedliwość, sędziowie ziemscy!”, co jest  wersetem   z Księgi Mądrości. 
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   Nasze  tury.    Władysław Łokietek.     Kazimierz Wielki.                                   Cracus.

   
Ponad  tysiące srebrnych monet o wadze w sumie ponad 2 kilogramów. Skarb odkryty nieopodal 
wzgórza zamkowego w Lubuszu można oglądać na wystawie w tym brandenburskim mieście.   
Okrycia jesienią 2015 roku dokonał Frank Slawinski, znany niemiecki archeolog amator i 
poszukiwacz skarbów. Skarb był pierwotnie zawinięty w lnianą chustę i zakopany w glinianym 
naczyniu. Spoczywał 30 centymetrów pod ziemią, nieopodal uczęszczanego tysiąc lat temu szlaku 
handlowego - donosił serwis poszukiwacze.org. Srebrne monety pochodzą z czasów, gdy terenami 
Brandenburgii władał polski książę, jak komentowały to niemieckie media.  A  polskie media  nie 
podały o tym nic!                                                                                                      
...................................................
Na  dziedzińcu  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  hetmana  Jana  Zamoyskiego,  terenie
leżącym na stoku doliny Czechówki, znaleziono brązową monetę wybitą w czarnomorskiej
greckiej kolonii Pantikapaion, położonej na wschodzie Półwyspu Krymskiego. 

Jest to najstarsze znalezisko numizmatyczne z okolic Lublina datowane na IV w. p.n.e. Kolejnym
numizmatem jest tetradrachma partyjska Mitrydatesa II emitowana w II–I w. p.n.e., znaleziona na
terenie Zemborzyc. Z początków naszej ery pochodzą  denary: Trajana (po 117 r.) znaleziony na
terenie Jakubowic Konińskich oraz Antoniusa Piusa (po 156 r.),  który został  wyłowiony przy
okazji  wybierania  piasku  z  dna  Bystrzycy.  Z  Zemborzyc  pochodzi  również  sesters  Faustyny
Młodszej (lata 161–176). Najmłodszym numizmatem z okresu  rzymskiego jest brązowa moneta
cesarza Galeriusa, emitowana w latach 305–311 n.e., znaleziona „na polach za koszarami” (za: S.
Nosek 1957,  s.  311; także A. Kokowski 1985,  s.  46).  Kolekcję uzupełniają znaleziska monet
odkrytych  w  Ogrodzie  Saskim,  na  ulicy  Narutowicza  i  w  okolicach  ulicy  Radziszewskiego.
Lublin otrzymał prawo miejskie 15 sierpnia 1317 roku z rąk Władysława Łokietka. 
Książę  wydał  dokumenty  potwierdzające  status  miasta,  określił  jego  wielkość  i  ustalił  nowe
zasady funkcjonowania. 
                                                                    11.



Miasto założono na gruntach istniejącej już od jakiegoś czasu osady  być może lokowanej już
wcześniej  między innymi na  terenie obecnej dzielnicy Czechów.   Lublin od wieków stanowił
jeden z ważnych przystanków na międzynarodowych szlakach wymiany towarów

Z biegiem czasu  liczne  w tym okresie  drogi  handlowe  zmieniały  swój  przebieg,  zależnie  od
wydarzeń historycznych i  rozwoju urbanistycznego Europy.  W starożytności  Lublin przecinała
wschodnia odnoga szlaku bursztynowego, łączącego wybrzeż

a Bałtyku i Morza Czarnego, a we wczesnym średniowieczu miasto było punktem handlowym na
trasie  Kijów–Praga–Ratyzbona.   Lublin  odgrywał  niepoślednią  rolę  także  w handlu krajowym,
gdyż  łączył  stolice  państwa  jagiellońskiego:  Wilno  i  Kraków.  Tędy  przebiegała  trasa  szlaku
łączącego Kijów i Włodzimierz Wołyński z Bałtykiem i Poznaniem.

 Wyznaczony w XIV wieku szlak z Węgier na Litwę, którym spływały towary 
południowoeuropejskie, przecinał nasze miasto, podobnie jak szlak równoleżnikowy na linii 
Ukraina–Niemcy, który zyskał na znaczeniu w XV wieku. W XVI wieku w Lublinie krzyżowały 
się drogi handlowe z Turcji i Grecji, Litwy i Rosji, a także Niemiec i Czech. W  Lublinie  także 
powstał  Biały Orzeł. 

            
 Niklot (zm. 1160) –książę  obodrycki czyli słowiański dla laików   ( 1131-1160), który walczył
o wolność swego ludu  podczas judeo-frankońsko- niemieckiej  krucjaty połabskiej  w 1147 .swego ludu  podczas judeo-frankońsko- niemieckiej  krucjaty połabskiej  w 1147 .

                                                            

Władca zachodniej Słowiańszczyzny  ( między Łabą i Odrą ) który pokonał wyprawę Władca zachodniej Słowiańszczyzny  ( między Łabą i Odrą ) który pokonał wyprawę 
krzyżową i powstrzymał przymusową niemiecką akcję chrystianizacyjną.krzyżową i powstrzymał przymusową niemiecką akcję chrystianizacyjną. Imię Niklot  nie  Imię Niklot  nie 
jest wymieniane w spisach imion  . jest wymieniane w spisach imion  . 

Za  to jest imię Za  to jest imię NikonNikon – imię męskie pochodzenia greckiego, wywodzące się od greckiego  – imię męskie pochodzenia greckiego, wywodzące się od greckiego 
νικη (nike)νικη (nike), co oznacza "zwycięstwo", co oznacza "zwycięstwo" oraz  imię  oraz  imię NikostratosNikostratos - imię męskie pochodzenia  - imię męskie pochodzenia 
greckiego, składa się z członów greckiego, składa się z członów Niko-Niko- ("zwycięstwo") i  ("zwycięstwo") i -stratos-stratos ("wojsko").     ("wojsko").    

Foto: Foto:     Zamek w SchwerinieZamek w Schwerinie (niem.  (niem. Schweriner SchlossSchweriner Schloss) z  pomnikiem  Niklota  -) z  pomnikiem  Niklota  -
Nikostratosa – zamek położony na wyspie muzealnej w centrum Schwerina. Jest siedzibą Nikostratosa – zamek położony na wyspie muzealnej w centrum Schwerina. Jest siedzibą 
parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego.                                                               12.parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego.                                                               12.



Przez długi czas była to rezydencja książąt meklemburskich.Przez długi czas była to rezydencja książąt meklemburskich.Pierścieniowy kształt tej ponad Pierścieniowy kształt tej ponad 
tysiącletniej budowli pochodzi od układu tysiącletniej budowli pochodzi od układu wałów słowiańskiego groduwałów słowiańskiego grodu, jaki został , jaki został 
wzniesiony ok. 965 na małej wyspie na jeziorze Schweriner See.wzniesiony ok. 965 na małej wyspie na jeziorze Schweriner See.

Komitet Słowiański w Polsce – organizacja społeczno-polityczna powstała w 1945 roku,
koncentrowała  się  na  organizowaniu  głównie  działalności  propagandowej,  celem
pozorowania  umacniania  przyjaźni  i  ścisłego  związku  narodów  słowiańskich  ze
stalinowskim  ZSRR.  Komitet  Słowiański  koordynował  prace  wszystkich  Towarzystw
Przyjaźni  w  Polsce,  a  ponadto  współpracował  dla  realizacji  swych  zadań  z  innymi
masowymi organizacjami społecznymi, jak związki zawodowe, organizacje młodzieżowe,
Związek  Nauczycielstwa  Polskiego  czy  Liga  Kobiet.Komitet,  jak  i  jego  propaganda
wspólnoty  słowiańskiej były  w  swojej  istocie  kamuflażem  dla  bolszewickiej  koncepcji
budowy europejskiej federacji komunistycznej.

W Polsce za centrum tego ruchu obrano nie przez  przypadek -Kraków. W Krakowie istniał
utworzony jeszcze przed wojną ośrodek nauki o Słowiańszczyźnie skupiony w Instytucie
Słowiańskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

We wrześniu 1946 zależność narodowych Komitetów Słowiańskich została  wzmocniona
ideologicznym nadzorem powołanego w Moskwie Instytutu Słowianoznawstwa Akademii
Nauk  ZSRR.    Za  kontakty  z  moskiewską  centralą  dyspozycyjną  odpowiedzialna  była
Ambasada  Polska  PRL  w  Moskwie.  Za  datę  zakończenia  działalności  Komitetu
Słowiańskiego w Polsce przyjmuje się 3 sierpnia 1953 roku.

Jest  jeszcze  Komitet  Słowianoznawstwa   Polskiej  Akademii  Nauk  ;  swym  zakresem
działania  obejmuje slawistykę  (językoznawstwo,  literaturoznawstwo,  folklorystykę  i
kulturoznawstwo słowiańskie), archeologię, etnologię oraz dawną historię Słowian.Komitet
prowadzi  działalność  naukową i  edukacyjną:  organizuje  cykliczne  posiedzenia  naukowe
oraz konferencje, a także współpracuje z różnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
Pełni  funkcję  Komitetu  Narodowego  ds.  Współpracy  z  Międzynarodowym  Komitetem
Slawistów.  Ponadto  zajmuje  stanowisko  w  sprawach  dotyczących  rozwoju  dyscyplin
wchodzących  w  zakres  jego  działania,  a  także  mających  ogólniejsze,  istotne  znaczenie
społeczne. Pełni funkcję inspirującą badania, opiniotwórczą, doradczą i ekspercką.

Do działań podstawowych Komitetu należą  między  innymi: zajmowanie stanowiska w 
sprawach dotyczących stanu i rozwoju slawistyki i dziedzin pokrewnych; opracowywanie w
miarę potrzeby opinii i analiz w tym zakresie;wypowiadanie się w sprawach polityki 
naukowej państwa, analiza potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk 
reprezentowanych w Komitecie;analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w 
sprawach kształcenia kadr naukowych; zgłaszanie i opiniowanie kandydatów do nagród 
naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet. 

                                    I dlatego powstała seria  ‘Wielka Slavia’.   
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Dodać  trzeba także,  że  dziedzina  zwana slawistyką , nad  którą  pieczę  sprawuje PAN,została
wykreowana  sztucznie  wraz  ze  Słowiańszczyzną, o czym jest mowa   w Tomie I Wielkiej Slavii
oraz    w e- booku bezpłatnym Misja  Cyrylo- Metodiańska na ziemiach polskich w serii ‘ Duch
prawdy i duch  fałszu’. Ale  niestety  weszła do  obiegu  jako dziedzina naukowa,  stąd  w  serii
Wielka  Slavia  są omawiane   źródła  tak zwane słowiańskie. Słowianie  zostali stworzeni na
gruncie  językowym ale  jako nie istniejąca  odrębna nacja  jakiej  nie było. 

                 
 PONIŻEJ : Tak tak ! To my daliśmy podwaliny pod cały antyczny Rzym ,z którego  musieliśmy
się  ewakuować  na   obecne   ziemie  polskie  z  powodu   prześladowań  i  podbojów  cesarzy
rzymskich .

Cassis – galea to typowy, otwarty, metalowy  hełm rzymskich legionistów, wywodzący się
z formy hełmu celtyckiego (  ściślej   greckiego hełmu doryckiego ). A  obok to  nasze
wojenne  okręty oraz budowa ‘celtyckiego’ mostu na  Odrze  dwa  tysiące lat temu który
przetrwał  do roku 1905 . O Celtach jest mowa   obszernie w  Tomie  V Wielkiej  Slavii .
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      Tak się uczy dzieci  historii Polski :

W Inwałdzie na kamienistym wzniesieniu, otoczony drewnianymi balami, powstał gród średniowieczny, 
zajmujący teren 2500 m2. Przekraczając jego podwoje cofamy się w czasie do XV wieku.        
Sala tortur daje realistyczny obraz średniowiecznego sposobu wymierzania kary - dyby, madejowe łoże, 
krzesło czarownic, pręgierz. Były to raczej  kościelne wynalazki z czasów  inkwizycji  służące  jako 
dostawki ideologiczne czyli propagandowe. Za  to prymitywna osada średniowieczna, przylegająca do 
warowni, tętni życiem, oddając klimat codzienności ówczesnych czasów. W drewnianych chatach, można 
spotkać garncarza wypalającego garnki, niewiasty tkające materiały na krośnie, kowala wykuwającego 
miecz oraz szewca zajmującego się wyrobem skórzanych ciżemek.Całego grodu pilnują smoki, które czają
się w parku, pomiędzy krętymi ścieżkami, strumieniami i tajemniczymi roślinami.

               Ten smok ma straszyć dzieci  i  zniechęcać do  zgłębiania dziejów  ojczystych 
no bo przecież w  takich zamkach mieszkali  sami straszni  magnaci i  nieludzcy krwiopijcy!

                                                       REKLAMA 
Odwiedź Warownię Pszczyńskich Rycerzy i zakosztuj Średniowiecza. Co tydzień mamy dla Was 
nowe atrakcje, wydarzenia tematyczne i zabawy. Inwałd- Inwałd- małe miasteczko położone w małe miasteczko położone w 
niedalekiej odległości od Oświęcimia i Wadowic. Znajduje się tam Park Miniatur. Mając małe niedalekiej odległości od Oświęcimia i Wadowic. Znajduje się tam Park Miniatur. Mając małe 
dzieci w parku śmiało można spędzić pół dnia. Bardzo polecam.dzieci w parku śmiało można spędzić pół dnia. Bardzo polecam.
                            
                                  SZKALOWANIE  POLSKIEJ   HISTORII 
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Tak wyglądają  jeszcze  wspaniałe zamki  wielkiego króla Kazimierza Wielkiego  o którym  piszą  
obecnie,że: Wybudowane w czasach Kazimierza Wielkiego były siedliskami rycerzy rozbójników, którzy 
ograbiali bez litości przejeżdżających kupców. … Złoto, kosztowności i drogie kamienie miały być 
ukrywane w górach przez zbójników, rycerzy oraz śmiałków, którym udało się odnaleźć złoża cennych 
kruszców. Jeden ze skarbów ponoć znajduje się w podziemiach zamku w Czorsztynie. Dla dwóch 
zuchwałych pasterzy próba jego odnalezienia skończyła się jednak bardzo smutno. Wojtek i Szymon – bo 
tak mieli się nazywać owi nieszczęśnicy – od najmłodszych lat byli nierozłącznymi przyjaciółmi.Żadnemu
z nich nie wiodło się jednak w życiu zbyt dobrze – ani w fachu juhasa, ani w roli flisaka nie udało im się 
dorobić majątku, o którym marzyli......

                                REKONSTRUKCJA ZAMKU RZEKOMO Z XVI WIEKU 
  Zamek  Kazimierza Wielkiego w Olsztynie podobno  tak kiedyś  wyglądał 
       być może  nawet  już  wieku X   lub XI  naszej  ery  i potem  został  rozbudowany  .
                          

Pierwsza wzmianka o zamku olsztyńskim, wtedy identyfikowanym jako zamek w Przemiłowicach, 
pochodzi z 1306 r., a zawarta została w aktach drugiego procesu biskupa krakowskiego Jana Muskaty. 
Wiadomo, że zamek istniał jednak już wcześniej, same ww. akta dotyczą wydarzeń z 1294 roku . 
Istniejącą  strażnicę rozbudował w XIV w. Kazimierz Wielki jako jeden z najbardziej warownych zamków
na pograniczu śląsko-małopolskim.
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     Zamek  Kazimierza Wielkiego w Olsztynie                    Mistra Grecja  Bizancjum     Zamek  Kazimierza Wielkiego w Olsztynie                    Mistra Grecja  Bizancjum

       Zamki  króla Kazimierza Wielkiego- nie powstały być może -jak się  wciska w szkołach
                         dopiero w  wieku  XIV ,ale wiele  wieków  wcześniej !
                                                                  

Bobolice - Zamek Kazimierza Wielkiego                Będzin - Zamek obronny   rzekomo z 
XIV

Konstantynopol wśród Polaków był znany  jako Carogród  ( Carodunum  także nazwa  
Krakowa ).   

 KonstantynopolKonstantynopol – nazwa Bizancjum nadana miastu przez Konstantyna Wielkiego, który  – nazwa Bizancjum nadana miastu przez Konstantyna Wielkiego, który 
wybrał je na swoją siedzibę; w latach 330–395 stolica cesarstwa rzymskiego; w latach 395–wybrał je na swoją siedzibę; w latach 330–395 stolica cesarstwa rzymskiego; w latach 395–
1453 stolica Cesarstwa Bizantyńskiego.Odbudowany fragment murów miejskich które  1453 stolica Cesarstwa Bizantyńskiego.Odbudowany fragment murów miejskich które  
powstały w pierwszych  wiekach  budowy miasta  metropolii . Historia  Cesarstwa  Rzymu powstały w pierwszych  wiekach  budowy miasta  metropolii . Historia  Cesarstwa  Rzymu 
Wschodniego znanego jako  Bizancjum została całkowicie wykasowana z  całej Europejskiej Wschodniego znanego jako  Bizancjum została całkowicie wykasowana z  całej Europejskiej 
historii  cywilizacji  i w Polsce  także  jest w  ogóle nie znana, ponieważ  łączyła się z  religią  historii  cywilizacji  i w Polsce  także  jest w  ogóle nie znana, ponieważ  łączyła się z  religią  
grecką , grecką nauką i grecką filozofią,  z  którą  walczyło  papiestwo oraz z  islamem .grecką , grecką nauką i grecką filozofią,  z  którą  walczyło  papiestwo oraz z  islamem .
        

                                                                        17.                                                                        17.



W starożytności  powstały  cywilizacje,  których  dziś  jesteśmy  spadkobiercami.  Współczesna
zachodnia  cywilizacja europejska czerpie z dorobku cywilizacji antycznych.  A Polacy  nie -
dlaczego tak jest ?   To właśnie w dziejach tych  cywilizacji i kultur ludów starożytnych tkwią
korzenie współczesnej tożsamości,  kultury i mentalności ludzi i narodów.......ale czy tylko na
zachodzie  Europy? 
 
                     Czytamy  w  najdawniejszych starożytnych księgach, że Panonia 
                                               PAN +IONIA  Pan  Władca Jonów
                      jest  matką  i gniazdem wszystkich słowiańskich narodów. 

 Serię Wielka Slavia należałoby czytać  od Tomu VII   Serię Wielka Slavia należałoby czytać  od Tomu VII  poświęconego   fałszowaniu źródełpoświęconego   fałszowaniu źródeł
oraz germano - slavistyce ale  także  jak się  powinno badać źródła. oraz germano - slavistyce ale  także  jak się  powinno badać źródła. Seria Wielka Slavia nieSeria Wielka Slavia nie
jest  chronologią dziejów Polski  ale  zbiorem nowych danych  i ustaleń  badawczych  ,jest  chronologią dziejów Polski  ale  zbiorem nowych danych  i ustaleń  badawczych  ,
bardziej  encyklopedycznych, wykazujących  nasze  prawdziwe  antyczne dzieje  wraz zbardziej  encyklopedycznych, wykazujących  nasze  prawdziwe  antyczne dzieje  wraz z
wieloma analizami  kulturowymi,  językowymi i  porównawczymi i   bogatym unikalnymwieloma analizami  kulturowymi,  językowymi i  porównawczymi i   bogatym unikalnym
materiałem fotograficznym. Praca  nad  serią  była  ciężka, żmudna  i czasochłonna, trwałamateriałem fotograficznym. Praca  nad  serią  była  ciężka, żmudna  i czasochłonna, trwała
wiele  lat. Czyta  się te  e- booki   łatwo  jako gotowe  opracowania, ale  trzeba  pamiętać, żewiele  lat. Czyta  się te  e- booki   łatwo  jako gotowe  opracowania, ale  trzeba  pamiętać, że
są  to wyniki  wytężonej pracy  są  to wyniki  wytężonej pracy  ..

...Próbując  bowiem   wejść  w  głębszy  nurt  pracy  nad  sobą  i  samodoskonalenia,  w  nurt
autentycznego rozwoju osobistego, wewnętrznej przemiany, trzeba się dobrze przyjrzeć błędom i
wypaczeniom zarówno w nauce,  religii  jak i  sztuce,  ażeby móc dobrze rozpoznawać i  omijać
wszelkie pułapki i tragiczne błędy. Prawdziwa i uczciwa nauka i religia zawsze jest rzecznikiem
postępu, zdrowia, ekologii i sprawiedliwości społecznej.  …
                  

            Zasadniczo  te  dwie  serie  czyli Wielka Slavia i Duch  prawdy i duch  fałszu  -  
                     to Duch prawdy i duch fałszu.  Są ze  sobą ściśle związane,  co wynika  
                                ze  ścisłego związku religii z  dziejami  Europy, 
                          nie tylko  Polski  ,czy tak zwanej  Słowiańszczyzny.

 
                                                                         Ogłaszam  nadejście nowej epoki                                                                         Ogłaszam  nadejście nowej epoki                   

                                                                    18.



                                             Oto przedstawienie badań
Wyraz „historia” pochodzi od greckiego słowa ἱστορία (istoria), pierwotnie znaczącego 
„badanie, dochodzenie do wiedzy” oraz „wiedza zdobyta poprzez badanie”. Wielki  Grek 
Herodot użył tego słowa do określenia charakteru swojej pracy rozpoczynającej się słowami
      
 Oto przedstawienie badań  (gr.  (gr. ἱστορίης ἀπόδεξιςἱστορίης ἀπόδεξις  istories apodexisistories apodexis) ) Herodota z Herodota z 
Halikarnasu.”Halikarnasu.” Od tego sformułowania bierze swój początek nazwa całej nauki.  Od tego sformułowania bierze swój początek nazwa całej nauki. 
Starożytni Grecy uważali historię za jedną ze sztuk a  nie za  bezmyślne powielanie.  Starożytni Grecy uważali historię za jedną ze sztuk a  nie za  bezmyślne powielanie.  
    
  Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do słowa   Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do słowa sztukasztuka to: mistrzostwo, spektakl,  to: mistrzostwo, spektakl, 
realizacja, talent, przedstawienie, perfekcja, kompetencja, znawstwo, kunszt, wirtuozeria, realizacja, talent, przedstawienie, perfekcja, kompetencja, znawstwo, kunszt, wirtuozeria, 
artyzm, warsztat, fachowość, profesjonalizm, wprawa, technika, wirtuozostwo, zajęcie, artyzm, warsztat, fachowość, profesjonalizm, wprawa, technika, wirtuozostwo, zajęcie, 
kompetentność, umiejętność, rzemiosło, sprawność, obeznanie, …           synonimy.netkompetentność, umiejętność, rzemiosło, sprawność, obeznanie, …           synonimy.net

  Seria Wielka Slavia powstała w latach 2015-2017  
    dodatki  w roku 2020 i 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------
KIM JESTEŚMY
Społeczeństwo  pozbawione  prawdziwej  historii  i  prawdziwej  kultury  oraz  religii,  jest
gettowym  zbiorowiskiem  półanalfabetów,  ludzi  pozbawionych  własnej  tożsamości  i
świadomości narodowej. 
Polacy  podobnie  jak  żydzi   chazarscy  (  aszkenazyjscy)   zostali  także  pozbawieni
tożsamości  narodowej, z  tą różnicą, że   jedni  i drudzy  byli wychowywaniu w  innej
religii. 

O tożsamości i świadomości narodowej w przypadku Polaków decydowały wykasowane i
wyrugowane  z  naszej  historii  antyczne  korzenie  szczególnie  greckie  których zostaliśmy
pozbawieni wraz z religią grecką, grecką  filozofią i naukami  greckimi  . Ponad tysiącletnia
epokę  greckiego  wschodniego  Cesarstwa   Bizancjum zaczęto  celowo nazywać  epoką
średniowiecza  żeby  potem  zmienić  nazwę  na  średniowieczny  ciemnogród  i  synonim
zacofania i wszelkiego wstecznictwa.

Całe nasze dzieje zostały sprymityzowane i są obecnie często przedstawiane jako trudne do
ustalenia z powodu braku źródeł lub ginące w mrokach dziejowych i wiązane głównie z
nordyckimi Wikingami oraz Niemcami. Historia korzeni naszej państwowości opiera się na
powielanych i niekompetentnych źródłach przedstawiających dzieje Rzeczpospolitej jako
zacofanego i prymitywnego regionu słowiańskiego z epoki kamienia łupanego z dzikimi i
nieokrzesanymi  w  władcami  oraz  prymitywną  szlachtą  ,  którzy  dopiero  po  przyjęciu
chrześcijaństwa  w  roku  966  wkroczyli  na  drogę  rozwoju  ,wraz  ze  sfałszowaną  tezą  o
pogańskiej Polsce i polskim przedmurzu chrześcijaństwa .
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Kilka  szablonów   z  obiegowej  historii Polski. 
Zygmunt II August dążył do budowy własnej floty w miejsce floty kaperskiej, powołał 
Komisję Morską. Dzięki wymianie handlowej coraz więcej Polaków poznawało nowe prądy
umysłowe oraz  osiągnięcia renesansowej nauki i sztuki..- cytat jakich wiele.
           
Lech Chmiel- Szablonowa Historia klasa I gimnazjum z roku 2000 i nadal  jest taka 
sama 
1. Polska za pierwszych Piastów
1. Narodziny państwa polskiego
- Gdzie powstawały pierwsze państwa słowiańskie?
- Z jakich państw docierało chrześcijaństwo na ziemie słowiańskie?

Na ziemiach między Karpatami a Bałtykiem, w dorzeczach Odry i Wisły, mieszkały 
plemiona polskie. Ziemie nad środkową i dolną Wartą zamieszkiwali Polanie, a 
najważniejszymi ich grodami były: Poznań, Gniezno i Kalisz. Na północ od nich, między 
Notecią a Bałtykiem, żyli Pomorzanie, a ich grody nadmorskie - Szczecin, Kołobrzeg, 
Wolin, Gdańsk były ważnymi ośrodkami handlowymi.

Nad górną Wisłą i jej dopływami mieszkali Wiślanie z grodami Krakowem i Wiślicą. Na
zachód  od  nich  w dorzeczach  środkowej  i  górnej  Odry  żyły  plemiona  Ślężan,  których
najważniejszymi  grodami  były  Opole  i  Wrocław.  Na  wschodzie,  nad  środkową  Wisłą,
mieszkali Mazowszanie, których głównymi grodami były Płock i Czersk, zaś na południe
od  nich  wokół  Sandomierza  -  Lędzianie.  W  tym  czasie,  kiedy  Słowianie  południowi
tworzyli  już  własne  państwa,  plemiona  polskie  żyły  jeszcze  w  luźnych  związkach.
Najwyższą władzą był wiec zwoływany w celu radzenia o ważnych sprawach: o obronie w
chwili zagrożenia czy podjęciu wspólnej wyprawy wojennej.

W 965 r.  Mieszko ożenił  się  z córką czeskiego władcy Dobrawą,  a  w następnym roku
przyjął chrzest i wprowadził chrześcijaństwo do Polski. Było to wydarzenie ogromnej wagi.

W stosunkach wewnętrznych, w miejsce dotychczasowych różnych kultur plemiennych
w poszczególnych rejonach kraju, wprowadziło ogólnopaństwową religię, wzmacniając tym
samym wydatnie  pozycję  panującego;  w zewnętrznych -  wprowadzało Polskę do grona
państw chrześcijańskiego Zachodu i umożliwiało korzystanie z bogactwa kultury łacińskiej.
Mieszko umacniał też swoje przymierze z Czechami i mógł nawiązać stosunki z innymi
władcami  świata  zachodniego.  Dobrowolne  wprowadzenie  do  Polski  chrześcijaństwa
odbierało Cesarstwu prawo nawracania Polaków siłą. 

Na  zaproszenie  Mieszka  na  ziemie  polskie  zaczęli  dość  licznie  przybywać  duchowni,
początkowo z Czech, a następnie z Niemiec i zachodu Europy. Przynosili oni ze sobą tak
potrzebne do świadczenie i  pomoc w organizacji  młodego państwa.  Odtąd byli  bliskimi
współpracownikami  i  doradcami  polskich  władców  prowadzili  kancelarię,  kierowali
dyplomacją, byli posłami. 
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Dzięki duchowieństwu dotarła na nasze ziemie znajomość pisma (oczywiście łacińskiego).
Duchowni zakładali pierwsze szkoły,w których pobierali naukę młodzi Polacy - kandydaci
na  kapłanów,  mający  umacniać  młodą  wiarę  w  społeczeństwie.  Przyjęcie  chrztu  przez
Polskę  szybko  zaczęło  przynosić  korzystne  rezultaty,  przede  wszystkim  w  polityce
zagranicznej.  Stosunki Mieszka z cesarstwem układały się na ogół poprawnie, natomiast
gorzej  z  zarządcami nadgranicznych okręgów - margrabiami.  Kiedy w 972 r.  margrabia
Marchii Wschodniej Hodo napadł na Polskę,wojska polskie pod Cedynią zadały mu ciężki
cios. Pokonany margrabia odwołał się do cesarza. Sytuacja na tyle się już zmieniła,że nie
można było tłumaczyć napadu na Polskę jako wyprawy przeciw pogaństwu. 

-------------------------------------- NIECO INNA WIEDZA
O umiejętnościach wojennych Słowian i wadze dla celów obronnych grodów świadczy 
przekaz tzw.  Geografa Bawarskiego z IX wieku, który wymienia jakieś'' pra-polskie 
plemiona'', podając ilość grodów, którymi dysponują (871).Witold Hensel stwierdził wręcz, 
iż prapolskie fortyfikacje należały do najpotężniejszych tego typu w ówczesnej Europie.  
Ale inne źródła twierdzą, że żadnych prapolskich oraz polskich plemion u nas nie było , 
skąd się zatem wzięły te fortyfikacje? I  skąd się wzięły nazwy Polska i Polacy?   W  jaki 
sposób staliśmy się Polakami, skoro nie było żadnych Polan?  I skąd się wzięli jacyś 
Słowianie ? 

Zgodnie z teorią wschodnich ojczyzn, Słowianie wyłonili się z ciemności..bez  imion…   
Dlaczego uczy się w szkołach fałszywej historii Polski , która rzekomo zaczęła się dopiero 
1000 lat temu ,a wiele kronik twierdzi , że historia ta zaczęła się jeszcze wiele wieków 
przed naszą erą ? Pierwszym władcą polskim miał być Mieszko I a gdzie się podziali jego 
przodkowie i skąd się on w ogóle wziął ? Czemu Gallowie w swych kronikach mówią o 
królestwie Lechitów ( dokładniej Lugiów ) a nie o ziemiach zamieszkałych przez plemiona 
lechickie - lugijskie ? Kim byli owi Lugiowie - Lechici ?Nasza historia jest silnie obciążona 
poglądami zgodnymi z poglądami kościoła ,co nie zawsze jest zgodne z prawdą.

W 2021 roku w szkołach uczą ciągle tej samej sztampy o zachodniej cywilizacji:

W roku 966 książę Mieszko I przyjął w imieniu swego państwa chrzest .Znaczenie chrztu:
a) stworzenie jednolitego organizmu państwowego
b) możliwość oddania państwa polskiego pod opiekę papiestwa (rok 990, Dagome Iudex)
c) włączenie państwa polskiego w poczet chrześcijańskich, cywilizowanych państw 
ówczesnej Europy
d) zrównanie księcia polskiego z innymi rządzącymi na Starym Kontynencie
e) ekspansja kultury piśmienniczej ( znanej już dwa tysiące lat pne.)
f) możliwość korzystania z dorobku cywilizacyjnego świata zachodniego

Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Stanowi kolebkę całej cywilizacji
zachodniej,  miejsce  narodzin  demokracji,  filozofii,  Igrzysk  Olimpijskich,  wielu
podstawowych twierdzeń naukowych, zachodniej literatury, historiografii, politologii oraz
teatru , zarówno komedii, jak i dramatu.
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 A na wschodzie Europy mieszkają prehistoryczne dinozaury , które  nie mają z  Grecją nic
wspólnego ?  W starożytności powstały cywilizacje, których dziś jesteśmy spadkobiercami.
Współczesna cywilizacja europejska czerpie z dorobku cywilizacji antycznych. To właśnie
w  dziejach  tych  cywilizacji  i  kultur  ludów  starożytnych  tkwią  korzenie  współczesnej
tożsamości, kultury i mentalności ludzi i narodów. Ale  nie w Polsce, dlaczego tak jest ? 

Toalety były szybciej na polskim Wawelu niż w Luwrze. Kiedy w XVI w. Henryk Walezy
został pierwszym elekcyjnym królem Polski, nastąpiło zderzenie dwóch odmiennych kultur.
Francuski  monarcha  był  zaskoczony  wieloma  obyczajami,  a  także  wspaniałością
renesansowej królewskiej rezydencji na Wawelu. Ogromne wrażenie zrobiły na nim toalety
i kanalizacja – rzecz ówcześnie w Zachodniej Europie bardzo mało znana.  Podobno toaletę
ze  spłuczką  wynalazł  brytyjski lord John Harrington.  A  może  tylko  skopiował  rysunek
mistrza  Leonarda  da Vinci.  W 1596 r. Harington napisał o swoim wynalazku popularną
książkę A New Discourse on a Stale Subject: The Metamorphosis of Ajax  Opublikował go
pod pseudonimem Misacmos .Dlaczego  pod pseudonimem?  Bo to  może  być  bajka z tym
rzekomym  wynalazkiem  Ajaxem.

Krzyżtopór  powstała w latach 1627–1644 rezydencja pałacowa otoczona fortyfikacjami
bastionowymi położonej w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była to
największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu. 

Kąpiele  dwa  razy  w  roku,  łaźnie  wykorzystywane  w  celach  erotycznych,  a  nie
higienicznych, wszy plądrujące przyprószone pudrem przepastne peruki XVIII-wiecznych
dworzan  i  przyklejone  do  ciała  niczym druga  koszula  robactwo.  Oto  wstydliwy  obraz
zachodniego Europejczyka na przestrzeni wieków.  Odwiedzający nas w 1674 r. Francuz de
Hauteville dziwił się: "Mimo, że w Polsce panuje wielkie zimno, kąpiele są tam bardzo
popularne  i  nie  ma  tam lepszego  domu,  który  by  nie  posiadał  łazienki.  Każde  miasto
posiada publiczne łaźnie. 

Ale  nie tylko   toalety czy łaźnie  bo całą wielką  antyczną  i wymazaną  polską historię,
którą   ujawnia  seria  Wielka   Slavia.Są  to   zbiory   analiz  źródłowych  które  wykazują
prawdziwe  pochodzenie Polaków oraz  ich antyczną  historię  .  Byliśmy    Słowianami    o
czym wszyscy  wiedzieli  a także  Celtami o czym  nikt nie wiedział , ale  tak  o nas  pisano
w  wielu źródłach  i dlatego  trzeba  te źródła poznać,  bo  stanowią    także  historię . 

    Niewątpliwie  najważniejszy  jest Tom V   poświęcony Celtom  czyli  korzeniom
Polaków i w  ogóle  narodów  europejskich -  ale  inne  także są  ważne a  zacząć  trzeba
od  Tomu VII  o fałszerstwach  i badaniu źródeł. Bowiem  cała  historia  Polski  oparta  jest
na  fałszerstwach, sfałszowanych  i  przerobionych  kronikach staropolskich,  nawet  na
sfałszowanych mapach  i wielu  innych  sfałszowanych  źródłach  które  są  omówione w
Tomie  VII  serii Wielka  Slavia  wraz ze  sfałszowaną  historią  kościoła  katolickiego  i
prymasami  Polski -   Tom I   serii  oraz  publikacje  bezpłatne  dziale  kultura- religia  oraz
seria  Duch  prawdy i duch  fałszu.Nie  tylko Polski , ale dzieje  całej  Europy  zostały
sfałszowane, Azji  również.  Dlatego   te  dwie serie  są  przeznaczone  dla  całego świata. 
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NAZWA  SERII  WIELKA SLAVIA  

Slavia  zapisy w ortografiach alternatywnych: 
znaczenia:  rzeczownik   (1.1)  ziemie słowiańskie  
Wielka  Slavia to Wielka  Ziemia Sławiańska   czyli sławna .

Anagram słowa  Slavia to Salvia 
Słowiański pochodzi od słowa z  sanskrytu ( staroirański perski)  slovo  . Słowa  to język a 
język to  literatura czyli wiedza.

Salvia (język łaciński)  znaczenia:  rzeczownik,  (1.1) Mędrzec - Salvus  znaczy zdrowy  - 
Salve  znaczy  po łacinie cześć,  honor , witaj, bądź  pozdrowiony  - Salva znaczy  po 
włosku zapisać a  po łacinie   salva  znaczy wsparcie.  Salwa  - w  wojskowości. Via-  to 
droga. Lavi(n)ia  oznacza imię. 

Słownik szaradzisty anagram – nazwa wywodząca się od słów greckich: ana- (nad) oraz 
grámma (litera), oznacza wyraz, wyrażenie lub całe zdanie powstałe przez przestawienie 
liter bądź sylab innego wyrazu lub zdania, wykorzystujące wszystkie litery (głoski bądź 
sylaby) materiału wyjściowego. 
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	Nasze tury. Władysław Łokietek. Kazimierz Wielki. Cracus.
	
	Jest jeszcze Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk ; swym zakresem działania obejmuje slawistykę (językoznawstwo, literaturoznawstwo, folklorystykę i kulturoznawstwo słowiańskie), archeologię, etnologię oraz dawną historię Słowian.Komitet prowadzi działalność naukową i edukacyjną: organizuje cykliczne posiedzenia naukowe oraz konferencje, a także współpracuje z różnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Slawistów. Ponadto zajmuje stanowisko w sprawach dotyczących rozwoju dyscyplin wchodzących w zakres jego działania, a także mających ogólniejsze, istotne znaczenie społeczne. Pełni funkcję inspirującą badania, opiniotwórczą, doradczą i ekspercką.


