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 Ja wierzę w krew, w świętą krew ojców,   która, ujarzmiona i skuta przez ob-
cych, dzisiaj jeszcze ich bogom się modli, ale kiedyś nam uratuje Ojczyznę

Kim są Polacy? W  skrócie można  podsumować to  tak: jakiś  tłum wyemigrował ze staro-
żytnych państw Grecji, Rzymu i Egiptu  i dlatego jest  w Warszawie  ulica  Tłomackie oraz
Ostrów Tumski i tłumy te leżą w grobowcach i piramidach a  ich dzieła to nasze największe
zabytki, zamki, pałace, świątynie, rzeźby , dzieła  pisane a nawet  Brama  Brandenburska w
Berlinie, należącym niegdyś do słowiańskich Łużyc, została zaprojektowana przez naszego
krajana…. Carla Gottharda Langhansa. 
Polakom wciska  się cały czas brednie  o prymitywnych pogańskich , piastowskich  przod-
kach w łapciach , wyznawcach drewnianego Światowida i germańsko -nordyckiej  mitologii
, o wikingach i pogańskich  bogach, o łacińskim chrzcie Polski w roku 966 jakiego nie było,
podczas  gdy dzieje nasze  są zupełnie inne .Nasi władcy znający  języki takie  jak greka i
łacina    na długo  przed wiekiem  IX-tym   byli potężnymi władcami pochodzącymi z wiel-
kich  dynastii  starożytnych zamienionych na  rodzimych udomowionych i zbarbaryzowa-
nych Piastów, władców określanych tak dla podkreślenia ich wciskanego nam szablonu po-
gańskiego i słowiańskiego  prymitywizmu.   "Historiografia polska, szczególnie ta pozosta-
jąca w zgodzie z taką wizją dziejów Polski, jaką promował do tej pory Kościół, chętnie
przedstawia początki naszych dziejów tak, jakby przed Mieszkiem, a szczególnie przed ak-
tem, jakiego dokonał, tj. przyjęciem chrztu, na ziemiach tych była po prostu pustynia". 

Już po upadku powstania jońskiego w 494 p.n.e. greccy uczeni z Azji Mniejszej  dotarli
do ujścia Wisły. 
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 Zawartość  e- booka 
  pod każdym  hasłem  jest mnóstwo wiedzy szczegółowej  i materiałów foto.

   Str 1-26
 Kim byliśmy  podania legendy baśnie  artykuły  publikacje propaganda  katolicka i  inna -  
Czy był jakiś 'chrzest Polski ' - Stara  Baśń  wiking i runy- Dowody na grecki chrzest w Pol-
sce -Propagandowe  Millenium w odcinkach- Rzekomo w drugiej połowie 964 roku został 
zawarty sojusz między Bolesławem I Srogim a Mieszkiem I, księciem polskim. W celu 
utwierdzenia przymierza w 965 roku Dobrawa została wydana za Mieszka I.-  Reakcja  po-
gańska  oraz Sclavus saltans - Słowianie w VI wieku – Stolemowie  kaszubscy kim byli - 
Nieco prymitywnej wiedzy szkolnej o naszych przodkach-Etnogeneza Słowian
Str 26-47
Wenedowie -Wanda-  Królowie  Wandalów-Interpretacja etniczna Sarmatów w  duchu  ger-
mańskim- Pierwsze państwo słowiańskie czyli jakie- Mieszko  książę  Wandalów-Drugi Bi-
skupin osada w  Barłożnie- Wenedowie, Wandalowie czy Słowianie-Antowie Wenedowie i 
Polacy kim byli- Antyczne fundamenty polskiej demokracji-Bóg  i religia w starożytnej Pol-
sce -
Gród słowiański  dlaczego  grody były drewniane-Spreparowany Żywot św. Ulryka z lat 
972-993 - Jaki  Mieszko I 
Str 48-62
Wielkie  Morawy i państwo Samona zafałszowani- Greckie świątynie  w Polsce- Łysa  Góra
Święty Krzyż- Religijny Panteon grecki czy słowiański- Na Wzgórzu  Lecha
Str 62-77
Gniezno stolicą  kultu Lecha  Pana-   Lech  Lecho Lestek znaczenie imienia - Panonia  La-
cjum Lędzianie-Antropologia kulturowa-Święty Jerzy i rzymskie  Vinalia- Inkulturacja-
Dziewanna i mitologia grecka- Tryglav
Str 78-82
Atylla   Hun czy Awiłło-Atylla, władca ziem obecnej Polski (406-453 n.e.). Pierwszy król 
pomorski- Huni Hunowie Wandalia- Państwo Bolesława Chrobrego  

Str 83-94
Jan  Kochanowski twórcą  języka  polskiego  czy  Jakub  Parkoszowic ? Skąd się wziął  : Ję-
zyk polski  czyli bełkot pseudonaukowy-Rzekomo za najstarsze w języku polskim uchodzą 
dwa zdania zapisane w 1270 na karcie 24 Księgi henrykowskiej-Spreparowana Księga hen-
rykowska-zabytek piśmiennictwa  polskiego-Casper Elyan  pierwszy drukarz polski   i jego 
biografia-Pierwsze polskie wyrazy -Polski    prymityw uczył się od  katolickich księży i od 
obcych- Epoka polszczyzny przedpiśmiennej-Złoty kodeks gnieźnieński -Kodeksem wy-
szehradzki-Złoty kodeks pułtuski-
Rzekomo : Nie zachowały się   rzekomo na żadne zabytki pisemne wprost przekazujące 
twórczość przedchrześcijańską na ziemiach polskich a jednak  były nawet całe  księgozbio-
ry i starożytne  nauki
-Sfałszowany Geograf  Bawarski i jego kronika o Polakach-Jakub  Parkossius   Rektor  Aka-
demii Krakowskiej  i jego  alfabet  polski ( jak i  przez  kogo został  zafałszowany)-Jak  po-
wstał  polski  alfabet- Parcossius czy Kochanowski -  Jak powstał  język polski -Języki sło-
wiańskie
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Str 94- 101
Górne  Łużyce  i Wieleci-Redarowie – średniowieczne plemię słowiańskie  grecki zabytek 
Redarów -  Kronikarz  Gall  Anonim Polak  Grek czy Wenecjanin-Greckie  nauki i Bizan-
cjum-Filozofia  bizantyńska czy taka  była – Justynian  Wielki  cesarz- Fałszerstwa  antybi-
zantyńskie- Laskarysowie Helleno Polonica
Str 101-117
Zmyślony panteon  słowiańskich  bogów- Sventowit  Światowid  -  Joachim  Lelewel-  
Szkoła lelewelowska -Przedmurze  chrześcijaństwa- Kto się wdarł między szlachetnych 
Sarmatów- 
Sarmatyzm  jak  był wyszydzany-Sarmaci   niezwyciężeni  kim byli-   Scytyjsko  - sarmac-
kie skarby – Rzymianie i Sarmaci- Rycerze  polscy i  Drzwi  Gnieźnieńskie-Związki   Polski
z  Bizancjum czyli z   Grecją -Mieczysław  Mieti slavus-Listy  polskich władców  piastow-
skich   do Bizancjum
Str 119-131
Zafałszowane   Drzwi  Gnieźnieńskie  zabytek  kultury chrześcijańskiej  czyli  Porta  Enea- 
Kto  był  twórcą  Drzwi- czy  Piotr Włostowic  szwagier  Bolesława  Krzywoustego-Co    
przedstawiają  Drzwi.  Typy przedstawień-Siemowit  Ziemowit imię  władcy Polan z IX 
wieku-O chrzcie  ( Polski) którego nie było artykuł profesora  Jasińskiego -Skąd się wzięły 
dowody na  chrzest  Polski-Czy  Mieszko I  chrześcijański władca  mógł mieć 7 żon-Archi-
tektura aleksandryjska w Polsce- Miniatura z  XVI wieku z chrztem  Mieszka I-  Baptyze-
rium i  fałszowanie i  zatajanie  cywilizacji na naszych ziemiach
Str 131-137
Pre  romański  Ostrów  Lednicki- Sztuka przedromańska  i romańska- Odkrycia  na Ostro-
wie Legnickim-Dlaczego   Miecislavus nie  mógł  mieć drugiej  żony jeszcze  jedno wyja-
śnienie -Krótko  o Bizancjum w Polsce- Byzas  piastowski władca  bizantyński- Bolesław  
II  Opolski w   książęcej mitrze  bizantyńskiej-Na bizantyjskim dworze  czyli  kłamstwa  i 
fałsze
Str 138-142
Imperium Popielidum-Popiel  Pąpil czy Pompilius-Święty Idzi co wszystko widzi – sfałszo-
wana    katolicka  biografia  świętego    popularnego w Polsce i innych krajach   jako patro-
na schizofreników-   Romański  czyli bizantyński kościół świętego Idziego w Inowłodzu -
Romańska rotunda bizantyńska  kaplica  Świętego Idziego
Str 143-158
  Świętopełk  -  Sphentoplikos  844 – zm. 894) to władca ziem obecnej południowej Polski i 
Śląska-Świętopełk (II) gdański (Wielki, pomorski) i sfałszowana Kronika  Oliwska-Święto-
pełkowie  dynastia- Powstanie chochołowskie-Jordan ur. ?, zm. ok. 982/984 –pierwszy  bi-
skup Polski  kim był-W jaki sposób więc zagnieździło  się  u nas  chrześcijaństwo   rzymsko
-katolickie 
czyli żywot świętego Wojciecha  i nawracanie  Prusów- Bruno z Kwerfurtu - współtwórca 
chrystianizacji Polan i apostoł Pomorza, męczennik oraz święty Kościoła katolickiego  i 
jego  sfałszowana  biografia- Imperium Romanum w Polsce widać było cały czas jak  na 
dłoni -Rzymskie pradzieje polskiego Pomorza  zabytki  kultury- Władcy bizantyńscy jako 
wikingowie- Wizyty Wikingów  kim byli- Wikiński Biskupin-Perski  sanskryt i język  pol-
ski-Słowiański  gród  i galeon- 
Galeon Smok- Największa flota na  Bałtyku- Wojna  duńska 
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Str 158-169
Scytyjski gryf - Scytyjska Pieczęć Gdańska 1299 r. - Sztuka scytyjska  i wycinanki ludowe- 
Gemma w  Polsce  czyli kamea- Sztuka tracko scytyjska i Skarby z Czermna  zafałszowane 
na ruskie- Kurhany  i tumulusy- Greccy  Rusini grecki Lublin-Polonia Polanie Kolchidzkie 
Pole

Str 170 -187
Antowie  Sklavinowie  Wenetowie- Lwów  grecki Leo polis- Pantaleon Lew  Halicki  - 
Lwów  lechicki- Scytyjska syrenka  warszawska- Waregowie  rzekomi założyciele  Rosji i 
Ukrainy  co oznacza  słowo  wareg-Tajemniczy Słowianin  germański spod Wrocławia- 
wielki  architekt   twórca  Bramy Brandenburskiej- Scyto Sarmaci - Mieszko II na majesta-
cie z greckim  napisem-Scytyjski Gryf  herb Jaksy i herb z Miechowa czyli z Kopanicy i 
herb  Miechowa- Panteon rzymski  cesarza  Oktawiana  Augusta to przykład  rzymskich   i 
polskich bazylik  bizantyńskich -       FORUM   AUGUSTUM   WILNO   KATEDRA   
FUNDACJA  KRÓLA  JAGIEŁŁY -Antokoln antyczna  kolonia  - Katedra wileńska  to   
miało być Quies heroum -Jak z celtyckich Didunów zrobić słowiańskie dziadowstwo-Bitwa 
zwycięska z Niemcami w Kraju Dziadoszan  2 września 1015 r. -Celtowie Galowie, Galato-
wie i  Keltoi  -  skąd  się wzięli na ziemiach  polskich 
Str 187-193  
 Polskie szyszaki średniowieczne   czyli szołmy i hełmy 
Str 194-202
Obszerny  przypis który dotyczy    zafałszowanej historii  języka  polskiego, druków  pol-
skich i  historii  Polski. Najstarszy druk polskojęzyczny-Pierwsze  drukarnie  polskie i ich  
historia-Ortografia polska Stanisława  Zaborowskiego- Liryka polsko-łacińska  w wieku  
XV-Szkoły parafialne w Polsce  czego  i jak uczyły- Biernat z  Lublina twórca  pierwszych  
przekładów na język  polski i pierwszego modlitewnika polskiego Raj duszny- Co się działo
w myśli filozoficznej epoki baroku-  Szkolnictwo  jezuickie  i wychowanie -Architektura w 
Polsce- Kto i kiedy wymyślił Słowian- Zjazd Słowiański (Kongres Słowiański) -Sprawa 
ukraińska na Zjeździe Słowiańskim w Pradze czyli jak  wykreowano  państwo  ukraińskie  i 
Ukraińców – Ruski  Sobór  
Str 203-
 Bolesław o sfałszowaniu imienia władców – Skąd  się wzięły imiona słowiańskie- O   sfał-
szowanej Staropolskiej  Encyklopedii  Glogera  i  Brucknera- O przerabianych Kronikach    
zawierających historię  Polski  Ptolemeusza  Jordandesa-Thietmara z Merseburga-Widukin-
da z Korbei – i wiele  innych  danych
Str 209-209
  Pochodzenie języka  polskiego  wyjaśnione -Zafałszowany Mikołaj Rej 
210 -215
Kanclerz w Polsce urząd  kanclerza - Sejm koronacyjny 1507-Fałszerstwa  kanclerskie-
Zafałszowana Archidiecezja Gnieźnieńska wraz  ze sfałszowaną historii  budowy,siedziby
Prymasów Polski , rzekomego   miejsca  koronacji królów  Polski
Str 216 - 230 
Chrzest  Władysława  Jagiełly i Litwy  sfałszowana  Unia w  Krewie 1385 – Przyczyny  za-
prowadzenia w Polsce  wyznania  rzymsko - katolickiego-  Biblia  narzędzie  propagandy-  
Prawda  o działalności  jezuitów zakonu uważanego za  najlepszy  w Polsce  pod  względem
edukacji 

                                                           4.



Str 231 – 239
Kto i jak  ustanowił  Prymasa  Polski – Sfałszowana  Bulla  Gnieźnieńska - Sfałszowana hi-
storia Gniezna i stolicy  Prymasów  Polski i inne  fałszerstwa katolickie – Skąd się  wziął  
obrządek  rzymsko - katolicki w Polsce- osiadłości prymasów i wykaz  biskupów słowiań-
skich - Klucz  Tumski- Biskupi krakowscy- Duninowie-  Piotr  Świętosław  fundator  Drzwi
Gnieźnieńskich i prymas  - Wincenty  Kadłubek-Astronomia i  Krzyż  Południa- Tales  z 
Miletu
Str 240-242
Zawartość  publikacji 
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Uczono  w szkołach,że snoby magnackie tak się  stylizowały i puszyły na zachodnią  modłę
że sobie  fundowały epitafia  nagrobne  budowane  przez  przyjezdnych artystów Włochów
sprowadzanych  przez  zacofanych królów  polskich z Padwy i Wenecji , którzy się  w  ten
sposób cywilizowali i dociągali do zachodniej Europy! A także,że cywilizacja ta u nas za-
częła się dopiero w epoce renesansu ,a przedtem  były lepianki i kurniki .
Niewiele  osób chyba wie, w  tym  badaczy dziejów,a  może dopiero się dowiedzą,że pań-
stwo Piastów  powstawało już  na gruncie  całej  wielkiej spuścizny  starożytnych cywiliza-
cji.  Istniało już od dawna  skodyfikowane  prawo  oraz  wszystkie  dziedziny  nauk grec-
kich skąd się wywodzą. 
  Nie do przecenienia jest rola uczonych bizantyjskich, którzy zachowali dla potomności
dużą część starożytnej spuścizny intelektualnej, dzięki czemu możliwy był późniejszy roz-
wój nauki. Barbarzyńscy sukcesorzy Imperium Rzymskiego na zachodzie w ogóle nie wy-
kazali zainteresowania nauką i filozofią. Jedyną ostoją działalności intelektualnej pozostały
chrześcijańskie klasztory, w których gromadzono, przechowywano i przepisywano księgi.
Umiejętność czytania i pisania ograniczała się   na zachodzie  Europy do księży i zakonni-
ków w przeciwieństwie do wysokiej piśmienności na przykład w starożytnej i bizantyńskiej
wschodniochrześcijańskiej Grecji. 

W  Tomie II  jest nieco   wiedzy  o monetach, które  są znakomitym źródłem  wiedzy histo-
rycznej ale  które  są  niewłaściwie  interpretowane .  
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Handel   monetami  czyli  zabytkami  polskiej  historii    czyli aukcje  powinien  ustać  i mo-
nety  powinny  wrócić do  muzeów  ,  jako dziedzictwo  narodowe  a nie jakieś znaleziska.
Monety  muszą  być na  nowo  odczytane,  na  nowo  zinterpretowane  oraz  przebadane w
świetle  odkryć serii Wielka  Slavia a  kolekcjonerzy  będą  musieli  je  zwrócić. 
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                 

Zawartość  e- booka  pod każdym  hasłem  jest mnóstwo wiedzy szczegółowej  oraz  re-
welacyjnej grafiki i materiałów foto.

 Str 1-2  Renesansowy Psałterz słowiański Karol Wojtyła …...że wierzę w przemijanie naj-
gorszych dni katorg, w jasność wierzę idącą z twojej wawelskiej gontyny, co nad słowiań-
skim ludem, jak Jowisz rzymski Stator Sprawiedliwości miarę i miarę dzierży Czynów. I 
otóż na Wawelu symbol duszy słowiańskiej kształtów nad kondygnacją kaplic…….

Str 2-6      Wizerunki  podrabiane i prawdziwe naszych władców Wczesnosłowiański 
gród   Gniezno 
Str 6-14     Antyczne władztwo Gracha 
Str 15        Analiza językowa imion władców Wandalii na ziemiach Polski i w Afryce
Str 16        Bizantyńskie korony   władców  lechickich 
Str 17-21   Rzymskie  sztandary  i orzeł  
Str 21-22   Rzymski Jan III Sobieski - Triumfalny wjazd Augusta III do Warszawy 
                  przez rzymski Łuk triumfalny                                                                       
Str 23-25   Pamiętnik słowiański  
Str 25-28   Polacy Grecy Scytowie Macedonia  - Antyczne  artefakty-Agrippa pisał o 
Morzu Bałtyckim jako północnej granicy Dacji
Str 29-33   Starożytna Macedonia   rzymska  Imperium  Romanum Generał Aleksan-
dra     Wielkiego  znaleziony w  Amfipolis
Str 33 -42  Gaspar Hellen język polski i  język  grecki demotiki grecki alfabet -Greko
                  -słowiańskie naczynia - Garść  historii  Greko – Słowian  Lech, Czech i 
Rus  Bizantyńsko - romański zamek  Czoch - Międzyzecz - Ostromecko - Wozuczyn 
Str 43- 46  Celtycki  gród  Pędzików- Drewno potem cegła- Wątek wendyjski wątki
                   kamienne  i ceglane w  budownictwie 
Str 46 -48  Palatia 
Str 48-53   Pierwsze  bazyliki greckie  w Polsce  -Temat  bazylika i  styl w architek-
turze  romańskiej  - Kałdus  wczesnośredniowieczny  gród  celtycki 
Str 53-55   Kazimierz Wielki grecki i Sofokles  greckie  szaty  króla na monetach  
KrólWładysław  Łokietek w greckich szatach                                                         6.



Str 55- 59  Wiedza  która  płynie z kapiteli  romańskich   Architektura romańska  i
                  ornamentyka  bizantyńska -Szukając  korzeni Dregowicze, Drogowicze ,
                  Drewlanie -  Przykład zafałszowanej  mapy  polańskiej i słowiańskiej - 
Grecki   chrzest Włodzimierza Wielkiego 
Str 60-62   Wędrówki ludów  czyli polityczne  emigracje  Fortece Daków /Traków 
Dacki tracki  czy grecki i słowiański  gród -Bułgaria to jedno z najstarszych państw 
w Europie - Sztuka  tracka 
Str 63-64   Chrystus w  kole solarnym  jako  Bóg Słońce -Armia starożytnej Macedo-
nii  -Macedoński  piastowski zamek w Ojcowie
Str 65-68  Grecki Włodzimierz  I Światosławicz  Svetoslawicz -Prawo rzymskie  i 
  bizantyjskie na Rusi  Kijowskiej
Str 69-71 Piast  Kołodziej  czyli  koło dziejów  dynastia Piastów w Polsce - Pater  pa-
triarcha  ojciec /zwierzchnik  i wódz/przywódca -Pan  Bóg opiekun terenów Lechii-
 Wywodzący się z Arkadii -Rzymski  akwedukty w polskiej  Arkadii  i greckie    ar-
kadie 

             Str 71-74 Skąd się wzięły słowa  pan i pani w języku  polskim - Sarmaci - Legendy
                             sarmackie i arturiańskie-Pieczęcie i bulle książęce   Sventa  Gora  - Athos 
Święta Góra  i Święte Gory i gaje w Polsce Bóg który wszystko  widzi z  góry Svantewit 
                             Wszystkowidzący Światowid

Str 74- 76  Marek Aureliusz Probus -  Henryk IV Probus oczerniany  jako świadomy
               propagator niemczyzny -Fałszywy Henryk III Głogowski                   
Str 77- 82  Grecki Akropol ateński - wymyślony neolit i rozumny jaskiniowiec  Pizy-
strat z  neolitu– Bitwa nad  Granikiem -   Łysa  Góra  Opactwo  benedyktyńskie  któ-
rezałożył Bolesław I Chrobry w 1006 r.
Str 82-85   Asklepejon   Agora i plac targowy- Architektura grecka na ziemiach  pol-
skich  kariatydy i inne -Żelazo na ziemiach  polskich 
Str 86 -88  Legendarna Kruszwica  piastowska  czy celtycka  -Piastowski zamek  
Bojnice Premislovcy 
Str 89- 94   Nie było żadnego rozbicia dzielnicowego - Jak za  Zygmunta Polska  
upadła   Domy staropolskie - Przykład opola oppidium - Zamek  polski czy celtycki
Str  94-98   Okna w średniowieczu - Kaganek  oświetlić wieki ciemne
Str 98-99    Zafałszowana  karczma  jako  zajazd  i tawerna 
Str 100-106 Portal trakt  amfilada  -  Heraklion i Knossos  - Epitafia  greckie i rzym-
skie w Polsce
Str107-114 O fałszowaniu dziejów rodów  przykład  szablonowej  stylistyki - Rzym-
skie monety w Polsce -Genealogiczne  wymysły Sobieskiego  czyli fałszowanie kró-
la- Fałszowanie i podważanie wywodów  genealogicznych - Zaścianek i
 zaściankowe zamki -Meble  i skarby  antyczne   
                                        

             Str 114-121  Pomorze i Gryfici – Herb  miasta Ełk z Bogiem rzymskim  Janusem  -
Archonci Archeologia i wykopaliska  - Svantevit połabski- Scytyjski sztylet typu akinakes
  z VI-V w. p.n.e. i    doskonale zachowany  celtycki miecz z początku II w.
p.n.e.sensacyjne  odkrycia Archeologiczna wystawa w Muzeum Etnograficznym we Wło-
cławku      monety arabskie czy bizantyńskie 25  luty 2015 - Wzgórze Lecha
 Panieńskie czy Pannońskie                  
             Str 121-130 Mitologia pogańskiej Arkony  Arkona Arch  Archonia czyli  biskupstwo 
- Słowianie  połabscy- Ranowie i  Rugia - Frankoński  kościół  romański- Rugia i 
   rugi pruskie Waldemar duński i inni władcy -  Porty słowiańskie- Słowiańsko-
   niemieckie stosunki językowe -Zachodniolechicka cywilizacja znad Łaby -Chram 
     czyli świątynia-  Libacja  liturgia  antyczna - Archonia w Arkonie                              7.



             Str 130 -133 Bizantyńskie  herby  orły dwugłowe Świętego Cesarstwa  Rzymu grec-
kiego w herbach państw  europejskich a także  o  rugowaniu  herbów z  orłami  lwami i  
gryfami w  epoce  unijnej
             Str 133-145   Słowianie i  Germanie - Teutoni- Allemanowie-Cymbrowie- Furor  
teutonicus- Skordyskowie celtyccy- Jednak nie teutoński kocioł z  Gundestrup - Greckie
   sanktuarium w  Pratulinie- Wały Chrobrego- Zamek  sieradzki- Rzymski  
   Gdańsk- Szkuta i wiślany handel - Zamek w Pińczowie - Lugidunum  -Zamek  Firlejów 
              Str 145-149  Rzeczpospolita spichlerz  Europy 
              Str 149- 161 Polska  flota  czy grecka- Gdański smok  nie był  pierwszy - ''Piotr z 
Gdańska”  największy okręt na Bałtyku w XV wieku-  Władysław  Warneńczyk - cenotaf
 Kazimierz  Jagiellończyk  i flota kaperska Jana Skalskiego zwycięskie wojny
  z  zakonem  krzyżackim  - Grecka  flota  morska  Zygmunta Augusta 
              Str161-168  Obrona  Głogowa 1109  i  antyczne  machiny  oblężnicze -Szlak  poli-
chromii  brzeskich na Śląsku - Stara Nieszawa -  Republika  Nowogrodzka   czy Nowo
  Grecka -Sieradz - nazywany na przestrzeni dziejów Sira, Syraz  od  Syrakuz
  greckich  - przykłady  antycznej  architektury
               Str 168-174 Romańska  bazylika w Tumie TUM oznacza  DOM. łac. Deo Optimo
  Maximo - Bogu Najlepszemu, Największemu – to napis jaki widniał na
 świątyni Jowisza Kapitolińskiego w starożytnym Rzymie - Brachygrafia -   kontrakcja skró-
ty językowe 

               Str 175-178  Zamek  w Płocku zamieniony na bazylikę łacińską -Jak zafałszowano 
język   łaciński  - gdzie nie spojrzysz wszędzie  niemiecki XIX wiek...

  Str 178-189  Antyczne  szaty  piastowskie rzymskie  greckie  bizantyńskie  agrafka  
fibula  Apollo  Belwederski - Datowanie fibulami/agrafkami - Starożytności 
 antyczne ze słowiańskich  salonów -        Grecki   dwór  Bolesława  I zwanego 
  Wysokim  i Jadwigi Śląskiej-Sala    Pompejańska, najbardziej reprezentacyjna
  sala w Belwederze - Grecki  Belvedere 

 Str 189-192 Bizantyński Kraków  Bizancjum oraz  Grecję zafałszowano na renesans 
-  Rzym  i Bizancjum w Kamieńcu Podolskim - Brahma mistyczna symbolika 
 bramy –bramy w architekturze  polskiej – Brama  Lacka w Kijowie z  Hoplitą
   greckim                 
   Str 191-195 Scytyjskie czyli  chłopskie  stroje  ludowe - Indoirański ( perski) scy-
tyjski typ  narodowy 
   Str 195 - 198  Higiena w dawnej   Polsce-   Polacy byli dla Francuzów czy Wło-
chów prawdziwym ewenementem, jeśli chodzi o higienę. Dziwiono się, że polska
  szlachta potrafi myć całe swe ciało, i to jeszcze w zimnej wodzie, nawet
  kilkukrotnie w tygodniu
Str 199-202   Czy w Polsce  byli  kaci obalanie fałszywych  mitów  - Prawo  niemiec-
kie   jak zmieniano  przekręcano  i zniemczano  nazwy -   Elbląg  Elbing Albin
 Klodiusz Albinus Rzymianin Albinus   Ołbin Elbing                                                    
Str 202-207   Jak  pozmieniano nam nazwy  miast aby wyrugować   antyczną historię
na przykład  Nysa grecka Nicaia celtycki  Niece - Greckie rzeźby w Elblągu  
 Achilles  i Tezeusz  - Nasi celtyccy( polscy)  herosi  i dorobione antyceltyckie  
zbrodnie   rodowe  - Mieceslavus  imię  boskie 
Str 207-210    Pannonia rzymski  obóz w Carnuntum
                                                                                                                                8.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina


Str 210- 212   Jak wypaczano i ośmieszano imiona greko -słowiańskie 
Str 212-  214  Powstanie serbsko-chorwackiego języka  Nasi  Słowianie  południowi 
                       Serbowie Serdowie - Rzymski  młyn wodny w Polsce 
Str 215- 216   Czy była  bitwa pod Cedynią czy pod Cudnowem   Syców  czy Cyców
Str 217- 218   Legnica Lugidunum  ryciny
Str 218- 219   Ciekawostki językowe Roman Rzymianin Romanowicze  Rurykowi-
cze Pantalejmon  Pantaleon Iziasław  czy Izydor 
Str 220-221    Pałac  Kultury i Nauki  PKIN w Warszawie   jako Poseidonion Faraon 
i far Czyje były  święte  gaje słowiańskie  
Str 222-227   Smok Wawelski  czyli Żmij  - Kraków  jako nowe  Ateny Kraków  mia-
sto  Kruków  - Heros Włodzimierz Potocki herbu Pilawa - Magna Graecia  -
                       Magnus czyli Wielki - Magnat Władysław Łokietek
Str 228  -231 Bizantyński zamek  Grodno i zamek  Lwów  Sowie  Góry  nad  bramą  
widać   orła  bizantyńskiego  dwugłowego  Świętego Cesarstwa  Rzymu Wschodnie-
go    oraz  gryfy - Grecka  i rzymska  architektura w  Polsce 
Str 232 -233  Więcej  o znaczeniu  imion  Walenty  Walencjusz  Konstancja-  Panteon
                      rzymski  Fara w Poznaniu  i dorobiona sfałszowana jezuicka  historia  
Str 234- 235  Ursyn i celtycka  Rawa  biskupa Jana Grota z 1334  czyli rewitalizacja
Str 236 -239  Lech czy pech  przedostał się do świadomości szlachty -Kotys VIII lub 
Kotys  III,  Gajusz Juliusz Kotys VIII Lestko III - Sauromates III -Kronika Marcina
 Bielskiego  niejednorodny styl oraz  różne  gatunki wskazują na  fałszerza oraz
    kompilację 
Str 240- 243 Tajne Archiwum Watykańskie Polska jest krajem starożytnym  - Histo-
rya   narodu polskiego wg Adama Naruszewicza  - Poniatowski z Pontu -Antyczne
                     władztwo Gracha w Polsce i Cracov - Podział Wandalii. Corsico królem
Str 243-249 Gdzie się podział  narodowy język  grecki   - Sauromaci- Historia Ala-
nów - Ptolemeusz o Sarmacji - Hunowie skąd się wzięli - Sarmaci i Scytowie-Króle-
stwo Bosporańskie 
Str 250         Bizatyński  herb Ziemi  Przemyskiej  Dwugłowy orzeł bizantyński  
symbolem   Boga  Janusa                                                                                                
Str 251-252  Helios drogę pokazuje    

    Str 253- 256 Gniezno  i sfałszowana  prokatolicko  historia   grodu  piastowskiego 
rzekomego pierwszego ośrodka  państwa  polskiego  w którym znaleźli się  greccy 
arcybiskupi  przedkatoliccy  i sfałszowana  Bulla  Gnieźnieńska 

 Str 256- 259  Metropolita Sawa (Hrycuniak) Ślady misyjnej działalności św. Meto-
dego na ziemiach polskich z komentarzem historycznym  Redakcji ;  bizantyńskie  
małżeństwa  dynastyczne  piastowskich królów polskich zamienionych  na rzym-
skich  katolików 

Str 260-  265 Słowiańskie wystąpienia antykościelne czyli  antykatolicka  krucjata 

Str 265- 267 Jeszcze  jedne   bizantyńskie  małżeństwa dynastyczne  piastowskich 
królów polskich  zamienionych  na rzymskich  katolików   
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Str 268-269 Denar czyli solid Chrobrego oraz sfałszowane wizerunki króla na mone-
tach

Str 270 – 276   Czy  Bolesław Chrobry był Świętym Cesarzem Rzymskim po śmierci
Ottona III, który już na Zjeździe w Gnieźnie   w roku 1000 -  Gall Anonim przedsta-
wiał Bolesława jako władcę równego niemieckim imperatorom- Plany cesarza  Otto-
na III  jakie były  i kim się okazał  niemiecki  cesarz Otton III  oraz  jego żona  Teo-
fano-  -Cesarstwo uniwersalistyczne-Sfałszowany  Ewangeliarz  Ottona III z ok. 
1000 roku-Czy cesarz Otton III koronował Bolesława Chrobrego na króla? Różne  
wizerunki króla na  obrazach- Historia  ze  zjazdem  gnieźnieńskim w roku 1000  zo-
stała  sfałszowana  -Cesarz Otton III  był otruty- Cesarz nie pozostawił potomków. 
Tron po nim objął jego kuzyn Henryk II Święty  który  wszczął  krucjaty przeciwko 
Polsce  - Kim był  Henryk II 

Str   277 – 282 Kazimierz  Wielki   król Polski oraz  dynastia  węgierskich  Arpadów 
i ich  związki   dynastyczne z Cesarstwem Bizantyńskim  - pochodzenie  króla  pol-
skiego i władców  węgierskich związanych z Polską Kim byli  Arpadowie - Zmyślo-
na bitwa z  koczowniczymi  plemionami węgierskimi i Ottona I   pod  Lechweld  
955-  Celtycki  czy niemiecki  Otto I 

Str 283 – 288  As  assarion  monety bizantyńskie w Polsce –  Dukat od cesarza  Du-
casa -Denar -Grosz  problemy z numizmatyką  -  Kocioł z Gundestrup II lub I w. 
p.n.e. i  jego  symbolika z  orłem  piastowskim 

Str 289-  292  Wykaz zawartości 

                                                        E-  BOOK                                        
                                           nie da się  być światłym  obywatelem bez  czytania   
                                                                                                                                           
                                            WIELKA  SLAVIA  Tom III                                                  
                 Z  dziejów Polski,  Litwy ,Prus ,Rusi i Greko Słowiańszczyzny                         
                                                           Stron A-4 374  cena   40  zł 
                                                    ISBN    978-83-65319-02-9
                                        Opracowanie źródłowe naukowo - badawcze  
                                                         Krystyna  Ziemlańska
                                          Redaktor  Naczelna  BIAŁEGO  ORŁA
           
Dzieje  Polski, Litwy, Rusi, obecnej  Ukrainy ściśle są ze sobą związane wspólną  historią
ale  także wspólnymi krzywdami a kiedyś także  wspólną  religią.  Nie tylko te dzieje ale
także  osoba wielkiego króla  Władysława  Jagellona została zafałszowana i zrobiono z nie-
go  pogańskiego dzikusa  litewskiego jakim  nie był, także cała  historia  Litwy do wieku
XVI jest zafałszowana wraz z imionami  litewskich władców. 
Imiona te  zostały zmyślone i dorobione aby zacierać grecką i rzymską  historię, i tak mię-
dzy innymi   z  celtyckiego  Mendoga zrobiono  pogańskiego księcia a był to Mendolphus
.Także szereg  imion  które są śmieszne i kuriozalne zostało  dorobionych  jak Świdrygiełło,
Towciałło i wiele  innych. Giedymin to  być  może Gaudencjusz , Lubartas  to Liberius i tak
dalej.   Fałszerstwa  zakonne (  katolickie zwane  jako mnichowe) oraz niemieckie i rosyj-
skie które datują się z czasów rozbiorów  także odcisnęły swoje piętno na wielu zruszczo-
nych  imionach ( Tatiana to rzymska  Tacjanna, Jewna   to grecka  Eugenia ) ale  także na
wielu  ruskich latopisach, które  także padły ofiarą  przeróbek w celu  rugowania  prawdzi-
wej rzymsko - greckiej  historii  Litwy i samej Rosji  ,oraz  Polski,a także  obecnej  Białoru-
si  i Rusi Kijowskiej zwanej  Ukrainą.                                                                                10.



Sytuacja  ta dotyczy  także procesu fałszowania wielu  map, co miało miejsce  szczególnie
w czasach powojennych ale także i wcześniej  przez  zaborców.

                                                 Król Mendog czy Mendolphus ?

Także  utrzymujące się  tendencyjne  łączenie dziejów  greko- Słowiańszczyzny z teoriami
wikingowskimi wpisuje się w  cykl tych  fałszerstw. Nie mówiąc już o  krzywych hakowa-
tych nosach na wielu podrobionych  wizerunkach uchodzących za słowiańskie .Publikacja
omawia  także  historię  Litwy i  Rusi związaną z  naszymi  dziejami ,  historię  zamków
krzyżackich i wiele  innych  zagadnień. 

Dzieje  narodu  polskiego Tom I  - Autor  Jerzy  Samuel  Bandtkie  na  stronie  51 wyraź-
nie pisze   
(….) wszystkie  starożytnych narodów  dzieje,  jak najdawniejsze  Traków, Daków, Gietów i
Sarmatów  uważali Słowianie  na czyny  Przodków  swoich  odwiecznych.                            
 Cóż to za  dziw, że  i najnowsi  Sławianie  nucili  sobie śpiewy o wojnach  Aleksandra 
Wielkiego  …. dlatego też  i tyle grobów Owidiusza , Owidowe Jezioro..…- nie oznaczało 
to więc naśladownictwa ,ale podtrzymywanie  swoich narodowych i rodowych tradycji   
określanych w antypolskiej  i antysłowiańskiej propagandzie jako  małpowanie  albo mega-
lomania ! 

Zawartość  e- booka  pod każdym  hasłem  jest mnóstwo wiedzy szczegółowej oraz  
analiz  źródłowych czyli przedzierania się  przez  fałszerstwa 

Str 1-5 Czy  Bałtowie to germańscy wikingowie czy Scytowie - Swebowie- Kwadowie- 
Markomanowie- Alemanowie  - litewskie  tajemnice- Litewskie imiona także zostały zmy-
ślone brzmią zbyt współcześnie co wskazuje na  jakiś  XIX wiek lub XVIII. Imiona te są  
kuriozalne i nie występują w żadnych  wykazach  jak Towciwił, Wykint,  Treniot, i inne. 6 
lipca 1253. Skoro jest  obraz więc musiała  być  także  koronacja !  Mendog  poślubił córkę  
bizantyńskiego władcy Daniela  Halickiego. 

Str 6-16  Pochodzenie  Litwinów-nazwa  Litwa i rody  litewskie -Aleksander  Twerski - 
JAK ZWYKLE  TO  ONI  NAFAŁSZOWALI…..Teorię o wikińskich korzeniach Rusi wysunął
w 1749 roku niemiecki uczony żydowskiego pochodzenia Gerhardt Friedrich Müller, zapro-
szony do badań przez członków Rosyjskiej Akademii Nauk-

Obecność haplogrupy R1a świadczy jednak o skoligaceniu z rodami słowiańskimi-Rycerze i
Noc Święto- Jańska-  Scytyjskie  artefakty-    Skąd się wzięło tyle zamków   krzyżackich 
naraz i kto  je budował ?-  Wielkie Księstwo Litewskie  wielka  zagadka-  Litwa  Ruś Au-
ksztota- 
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Str 16-21   Prusy Prussia  Bruzja- Pomezania   Pogezania   Galindia   Sasinia   Warmia   
Barcja   Sambia   Natangia Nadrowia   Skalowia   Sudawia (Sudowia, Jaćwież) i grecki  
Bóg  Zeus -Jaćwimgowie- Jazygowie -  kultury  archeologiczne i dialekty- Co to  była  Unia
polsko- litewska-   król  Jagiełło został po urodzeniu ochrzczony, przez swoją matkę – ruską
księżniczkę Juliannę, w Kościele prawosławnym-  Ruska  lub ruski  oznaczało niegdyś gre-
ko- prawosławie -  Brama Uściłuska, Góra Katedralna w  Chełmie Uhrusk 

Str 23-30  Klasztory i zakony w Polsce- Jadwiga Andegaweńska-  Stauroteka  z Ostrowa 
Lednickiego- W poleskich zaściankach szlacheckich „Tradycje ziemi pińskiej”- O 
SZLACHCIE  NASZEJ  GARŚĆ  STEREOTYPÓW z  kompleksem  polonizacji - Skąd się 
wzięła  nazwa  litewski -JĘZYK  GRECKI W  POLSCE  RENESANS 

Str  31-38  Pierwsza  stolica Litwy- Zamek  Lubarta- Mazury  i Wormany Waregowie-  
zamki krzyżackie

Str 38-47 Co to  były  Prusy  Zakonne  ? Lyda Leda  Lida Litwa -Ruś Czerwona- Aleksan-
der  Wit  Witelius zamieniony na  pogańskiego Witolda -Gallindowie  Galowie  Gal Linden-
Kultura wielbarska  '' pogańskich'' Prusów- Litwa  Livonia- Livland- Inflanty-Język  litew-
ski 

Str 47 - 59 Rozwój gmin żydowskich w  XV  wieku- Ukraina skąd się wzięła - Iwan  Groź-
ny który był Grekiem -Ruś  Kijowska  Rurykowie- Słowiańszczyzna wschodnia przed przy-
byciem Rusi -Saraceni -  Republika Nowogrodzka -Aleksander (  imię  greckie) Newski -
Waregowie  czy Rurykowie                                                                                                       

Str 59 - 66 Attyla  Hun Rex Wandalorum - Skąd się wzięli  Hunowie  - Aleksandrety Pol-
skie- Hunowie w  Europie- Żydzi chazarscy, żydzi wschodnioeuropejscy, żydzi ruscy 

Str  66- 75 Czy Rosjanie  to Roksolanowie-  TARTARORUM tajemnicza  bitwa pod Legni-
cą - Dwie Legnice  i Lublin-  Tatarzy w Polsce-  Najazd  mongolski na Polskę

Str 75- 80 Lubelski  Palatium-  Palatyn - Zamek  Piastów Śląskich w  Brzegu- Karawana i 
kupcy- Hanza, Liga Hanzeatycka, Związek Hanzeatycki -Chłop  czyli niewolnik 

Str 80-100 Zawisza  Czarny rozpracowanie  wielkiej  legendy rycerskiej i eposu narodowe-
go  kim  był  Czarny   Rycerz  Zawisza sławny na całą Europę

Str100- 109   Świdrygiełło zagadka imienia- Wsie  i miejscowości staropolskie- Topór z 
północy, jedna z najpowszechniejszych broni we wczesnym średniowieczu - Widoki sło-
wiańskie jak się żyło w dawnych wiekach- Czy  Dicike to Dacja - Michał Wyszewic  Wy-
sław  książę  Wiślan- Pokolenie prokonsula  i patrycjusza  Michała  syna  Wusewuca  księ-
cia Zachlumian- Fragment Żywotu św. Metodego-Prokul Proklos czy  Prokulf jeden z 
pierwszych biskupów misyjnych w Małopolsce obrządku słowiańskiego, na co wskazuje 
jego greckie imię- Cesarz Bizancjum - Konstantyn  VIII Porfirogenet nazywa różnych  knia-
ziów  Zadunajskich   Archontami to jest wojewodami  w wieku  X….”- POLSKI czyli LE-
CHICKI  AREOPAG  

Str 109  - 113 Waregowie  greko- słowiański Kijów  i Bizancjum - Wikingowie  czyli North
men-   Kijów  był miastem  Greków  najjaśniejszą ozdobą Grecji- O  zmienianiu  imion 
greckich na  rosyjskie  czyli rusyfikacja  chazarska 
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Str 113-123 Cenzurowana  bizantyńska   sztuka romańska w Polsce  znana  jako  ruska-  Co
termin "Ruś" oznacza u Nestora-Związki z Litwą i Polską-  Prawosławne arcybiskupstwo 
nowogrodzkie -HERBY BIZANTYŃSKIE  i GRYFY -Najstarszy na Pomorzu znany sym-
bol gryfa pochodzi z Kamienia z około 1124 roku-relikwiarz kruszwicki z I połowy XII 
wieku

Str 123-127  Celtycki i bizantyński skarb gnieźnieński  zatajony- Romański  portal w bizan-
tyńskiej Katedrze  Gnieźnieńskiej- Tajemnica  Grodów Czerwieńskich  wyjaśniona 

Str 127- 136 Tajemnice  monet władców polskich 

Str 136 -150    A gdy przyszli do Kafarnaum.......żydzi i synagogi w Polsce - skąd się wzięły
zabytkowe  synagogi w Polsce  i ich tajemnicza  architektura - ZAKON  W INFLANTACH 
MÓGŁ  BYĆ  ZNISZCZONY  ALE  SIĘ  NIE UDAŁO- Kolaboracja Żydów ze Szwedami 
w Krakowie  -SCLAVENI NIEWOLNICY -

Str 150-156  Scytyjskie  tajemnice-  Czy Scytowie to Partowie-  Sakowie i Partowie- Scy-
tyjscy władcy- Organizacja i charakter państwa Partów-   Takie  imiona jak Hostymir to 
polski Kościej !Hosty'mir (Kości'mir~Ghosty'mir kościsty- duch )  tak zniekształcono wie-
le  oryginalnych  imion 

Str 156- 164 Czapka frygijska -  KIOS  i   PRUSY  (Prowincja Rzeczpospolitej) MITRY KIOS  i   PRUSY  (Prowincja Rzeczpospolitej) MITRY--
DATES  PRUSJASZ - założyciel  Prus -  BITYNIA I PERSJA DATES  PRUSJASZ - założyciel  Prus -  BITYNIA I PERSJA Prusjasz I  - Grecka wyspa 
Kios  czasy rzymskie i bizantyńskie oraz  prześladowania  Greków przez  islam

Str  164-177   Słowianie  i ich pochodzenie  teorie i nauka -  Osadnictwo-  Zagadnienia  ge-
netyczne- Hipotezy o pochodzeniu- Teorie  - Języki prasłowiańskie- wiedza  standardowa  
dotychczas  stosowana  i inne

Str 178- 184  Prawda i fałszerstwa   o założeniu  Kijowa  legendy analizy , dzieje  rodu  Ru-
rykowiczów , prawdziwa historia  powstania Rusi obecnie  Ukrainy oraz  skąd się wzięli  le-
gendarni Polanie
Str 184-222  Dynastie  litewskie i bizantyńskie, pochodzenie  rodów  litewskich  które  wy-
kazują  celtycko- greckie  pochodzenie  jak  też  cała  Litwa - dynastia   Jagiellonów i jej  
pochodzenie  oraz  związki dynastyczne z  Bizancjum i Rusią oraz  Polską  - Tak zwani Le-
gendarni władcy Litwy-Palemonowicze  i ich  prawdziwe pochodzenie- Dacja  skąd  się 
wzięły na Litwie i w Polsce  plemiona i rody z obecnej Rumunii -  Nazwa  Karpaty-Pruso-
wie  Jaćwingowie wielka  religia  i kultura plemion    bałtyckich oraz  ich eksterminacja  
krzyżacko  katolicka- Straszna historia   na Drzwiach  Gnieźnieńskich  przykład  kultury  
katolickiej -Romowe- Galindia znana  obecnie  jako Mazury w Polsce-  religia  wierzenia 
historia i podboje – Państwo  Pruskie

Prusowie na tle epoki nie wyróżniali się ani in plus, ani in minus. W podręcznikach zwy-
kle pojawiają się przy trzech okazjach: zabójstwo św. Wojciecha, uciążliwe najazdy na Pol-
skę, walki z Zakonem Krzyżackim. Tymczasem w pewnym sensie plemiona pruskie, mimo 
różnić językowych, powinny być nam bliskie. Wielu Prusów w czasach „przedkrzyżackich” 
trafiło do Polski w charakterze brańców i musiało zamieszkać w tzw. osadach jenieckich.W 
historii silnie zakorzenił się mit prymitywnych, odzianych w skóry pruskich pogan. A  był to
wielki  naród z wielką  religią  i kulturą .
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Str  225-257  

Z historii  Prus nieznana  historia-  Układ w Dzierżoniu -Z  historii  walk  pruskich przeciw-
ko  Krzyżakom -Heros zapomniany przez Europę - Jaćwięgowie – najpotężniejsze plemię 
pruskie-kim był  i  kim byli Prusowie  -Kalendarium walk z Zakonem  Krzyżackim  niezwy-
kłe  męstwo  i bohaterstwo- Sklawonia  Ragneta  forty  pruskie- Czapka frygijska - Chorą-
giew komturii ragneckiej w bitwie pod Grunwaldem  1410 -Prusy Królewskie były najbar-
dziej rozwiniętą gospodarczo i kulturalnie prowincją Rzeczypospolitej -Wojna trzynastolet-
nia-Królestwo Prus- II  wojna światowa w  Prusach- Herb  Prus  Wschodnich  czyli  pia-
stowski- Geneza rodu heraldycznego Prus-WINDYG WITING  z  tej nazwy zrobiono Wi-
kingów skandynawskich w  Polsce-Powstanie  pruskie- Pomezania-  Hymn  Prus  Wschod-
nich - Przyczyny wysiedleń  powojennych z  Prus- Tajemna wiedza  pruskich kapłanów- 
skąd pochodziła 

Str 257 – 262  Kto sprawdził  Krzyżaków do Polski prawda  i fałsze  o  zakonie ,  podrabia-
ne dokumenty i germano slavistyka - Malbork  największy zamek na świecie 

Str 263   - 280
 LITWA  WALKI Z  ZAKONEM KRZYŻACKIM  RÓD CZARTORYSKICH    POGOŃ   
HERB    LITWY  ROSJI   HERB   RODU CZARTORYSKICH  - dane o herbie -  Słupy 
Giedymina -Konstanty Czartoryski (ur. ok. 1335, zm. 1388/1392) – książę Czartoryska – 
Pochodzenie  herbu  Pogoń które  wcale   nie było łatwe do  ustalenia a  jest to  także  herb  
Litwy   i Rosji- Aleksander  Newski  Ruś  Nowogrodzka – Tajemnicza  pieczęć  Aleksandra 
Newskiego z Pogonią-   Aleksander  Newski Jest  związany z rodem Rurykowiczów,  dyna-
stią   greko – katolicką    skoligaconą   małżeństwami z dynastią  piastowską w Polsce -Bi-
twa pod Durben  Mendolphusa-  pierwsza  bitwa z Zakonem  Krzyżackim – Kiernów  stoli-
ca  Litwy – Skąd się   wzięła  nazwa  Pogoń- Morderstwa  i wojny  rodowe  prawda  czy  
wymysły fałszerzy- Wojsiełk  - Swarnas-  Trojden- Kto  zamordował pierwszego władcę Li-
twy Mendoga- Genealogia  Giedyminów i  króla  Jagiełly  
Str 281-313
Mendog   król litewski zhańbiony  o zafałszowany wraz z dziejami  Litwy – Sfałszowane 
dokumenty donacyjne  Mendoga  opis  i omówienie  fałszerstw antylitewskich 
Str  314-334
Pieczęć  lub bulla  Mendoga-Konstanty Czartoryski  i jego moneta (ur. ok. 1335, zm. 
1388/1392) – książę Czartoryska na Wołyniu . Skąd  się wziął  Wołyń  na Litwie? Czarto-
ryscy – magnacki ród książęcy herbu Pogoń Litewska, wywodzący się od Konstantego, 
księcia na Czartorysku – Zamki  rodowe wraz z  historią  Litwy  - Wołyń i jego historia  li-
tewska polska i ukraińska - Pokój na wyspie Salin, pokój (układ, traktat) saliński   sfałszo-
wany- Sfałszowana  prahistoria  Litwy- Kultura  przeworska  i zarubińska- Przeworsk -Ka-
tedra w Wilnie -Woruta  Kierniów  Troki   zamki i początki Litwy- Wileński  Akropol -Góra 
Giedymina  Góra  Trzykszyska-  Legendy o  męczeństwie  franciszkanów  oraz  prawosław-
nych  męczenników- Cerkiew Trójcy Świętej i klasztor Bazylianów w Wilnie-Zarzecze  
Rossa  - Belmont dzielnica  Wilna  nazwa  i jej  biblijne  pochodzenie- Rycerski Zakon 
Szpitalników Świętego Jana  i co robił w Polsce- Emaus  Nikopolis- Miasto  Zwycięstwa  -
Który Przychodzi Szkoła Nowej Ewangelizacji 
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Str 335 - 348
Dalsze ustalenia  i badania  źródłowe  zamek w  Malborku   historia   budowy remontów  
i przebudowy - Zakon krzyżacki  i fałszerstwa dalsze  ustalenia  źródłowe  -Kiedy zakon za-
garnął  Gdańsk i pomorze  i w jaki sposób- Sfałszowany  układ w  Dzierzgoniu-  Pokój  ka-
liski  i jego  zaplecze z  fałszerstwami
Str 348  - 36
Prusy  Zakonne  i  wojna  trzynastoletnia-  Brandenburgia-Prusy-Traktaty welawsko-bydgo-
skie-Sfałszowany  układ w  Myśliborzu  i przejęcie  Pomorza  Gdańskiego- Rzekomy krzy-
żacki  Gdańsk- Umowa z Malborka (1454)-Przełomowa kampania wojny trzynastoletniej
1462  zwycięstwo  floty Piotra Dunina z Prawkowic-Zafałszowany pokój  toruński-Lidzbark
Warmiński podobno także  krzyżacki i romański -Zamek w Niepołomicach -Szlachta  pru-
ska  - Traktat Welawsko-Bydgoski  - Kronika Pruska Piotra z  Dusburga   sfałszowana 
Str 366-370 
Rzecz   o monetach 
Str 371-374 
 Zwartość  publikacji     

                                                                  E-  BOOK                                        
                                    nie da się  być światłym  obywatelem bez  czytania   
                                                                                                                                           
                                                  WIELKA  SLAVIA  Tom IV                                          
      Z  dziejów Scytów i Sarmatów  Celtów  Traków   Daków Sasów Germanów
                                         Franków oraz  kultury   polskiej                                                   
                                                        Stron A-4 346  cena 40 zł  
                                                ISBN   978-83-65319-38-8     
                                    Opracowanie źródłowe naukowo - badawcze  
                                                     Krystyna  Ziemlańska
                                        Redaktor  Naczelna  BIAŁEGO  ORŁA

                                                           Wojownicy scytyjscy.                                                      
                                             
Zawartość  publikacji - zagadnienia  kluczowe pod  każdym zagadnieniem  jest mnó-
stwo wiedzy szczegółowej  oraz  rewelacyjnej grafiki i materiałów foto.
Str 1-8   
Scytowie  pochodzenie zwyczaje  kultura- Tracja sierdce Słowiańszczyzny- Języki  trackie- 
Mądry jak Grek Graikoi- Hellada- Związek Achajski- Ureusz  i inne 
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Str 8-11  
 Włochy -Odkryto grobowiec etruskich władców- Tadeusz Wolański  -wykazał  także, że  
alfabet  etruski jest  zbieżny z  cyrylicą  oraz  greką-Etruskowie- Lidia - Sardes

Str 12-18  
 Rzymska  historia na Słowiańszczyźnie- Polskie  nazwiska  rodowe- Starożytny  gołąb w  
herbach polskich- Efez- Apoloniusz z  Pergi i Apoloniusz z Tiany- Krzyże solarne- O  ja-
kichś okresowych greckich  korzeniach Persji
Str 18-24 
  Bizantyńska szlachta w Polsce-  Skąd się wywodzą  herby  i kartusze 
Str 24-33  
 Gdy Polska zamkami stała- Gubernator- Mur cyklopowy- Argos- Zamek Larissa i inne 
zamki - Grecko -rzymski Stary  Rynek w Poznaniu
Str 34-39  
 Skąd się wziął  mur pruski w  Polsce - Prusy - Dyscyplina etruska- Związek  Pruski - Mur 
etruski
Str 40-45  
 Tajemnice i sensacje  lubelskiej Archikatedry - Z historii lubelskiej  fary i katedry 
Str 45-49 
  Śledztwo w sprawie  Bazyliki Dominikanów w Lublinie  - Barbarzyński  barok- Krzyż  pa-
triarchalny- Renesans w architekturze  co oznaczał  -  Sfałszowana historia   klasztoru Ka-
pucynów - Barok  toskański
Str 50-56 
  Gimnazjon z pałacem  i bazyliką -Swastyki- grecki  ornament i celtycka  plecionka- Garść 
historii  lubelskiej- Organy i sztuka sakralna- Zafałszowana  twierdza  leżajska
Str 57-66  
 Przemyśl- Premislia- Rzymski panteon- Klasztorne  okupacje-  Sekretne podmianki  konsy-
storz  kuria  ratusz -Ratusz-  Katedra  lubelska- tajemnice przebudowy                                   
Str 66-70  
 Jak  Grek został  jezuitą- Sfałszowana  Biblia Maciejowskiego, Biblia Krzyżowców, Biblia 
Ludwika IX, Biblia Morgana -Biblia  kodeks  czy historykon- Jeszcze  o jezuitach- Niniwa-
Zafałszowana Biblioteka Aszurbanipala w Niniwie - Barbarzyński  barok   barbar  i rokoko-
Str 70- 73  
 Zafałszowana  periodyzacja sztuki i pozmyślane kierunki w sztuce  aby rugować antyczne  
korzenie  i ich  kontynuację
Str 73-80  
 Grody na planie oppidium-Leszek Czarny- Współczesne  jezuickie  fałszerstwa o prawie do
zasiedzenia- Rzymski Panteon  lwowski -Rokoko –czyli bękart- Grody Czerwieńskie (Zie-
mia czerwieńska) -  Wspaniały Zamek w  Tyńcu  zamieniony  na  opactwo  katolickie-Liwo-
nia  język  liwski
Str 80- 86 
  Co oznaczał zakaz  handlu  dla szlachty- Zacofana  Rzeczpospolita i  panowanie  Jagello-
nów w Polsce- Gramoty i rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku  -Dworskie  realia 
Str 86-92 
   Zakodowany język polski - Kryształ i Celtowie w Polsce -Weda  ezoteryczna- Język pol-
ski  sokratejski-  o przerabianiu  języka polskiego czyli greckiego na łacińską modłę -Jan 
Kochanowski  językowy  sfinks
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Str 92-94 
  Lew  Nemejski  - Mykeny-  Lwia  brama  twierdze i zamki mykeńskie w Polsce
Str 94- 101 
   Wspaniały sarmatyzm-Trackie  łamigłówki językowe -   Sarmatyzm Aurea libertas – Złota
wolność Kultura  obyczaje -Królestwo  Bosporańskie
Str  102-106  
 Słowa  rebusy czyli trackie  łamigłówki   językowe odkrycia naszej  historii- Herby- Sym-
bolika antyczna- Rodzaje  koron
Str 107- 111  
   Jak to się  stało, że  ci prymitywni Słowiańscy Polacy byli bardzo wykształceni we  wcze-
snym średniowieczu -Celtycki jako słowiański krzyż solarny z Państwa Wielkomorawskie-
go - Wielki  kosmiczny  krzyż  kardynał- System Heliakalny- Podział Nieba na warty i rze-
ka Warta

Str 111-118  
 Panteon celtycki jako słowiański i  jak  został zafałszowany -Celtycka  archeologia-Wielka 
Macierz  Bogów w celtyckiej Polsce  misteria  greckie  czyli słowiańskie-  Jeszcze  o języku
polskim i językach słowiańskich     
Str 118-126 
  Scytowie  Sakowie  Partowie- Kultura scytyjska- Scyto-Trakowie- Frapujące mity - Ari-
maspowie
Str 127-134 
  Romowe i Weydewuto  na  Litwie -Pomezania- Pogezania- Święty  Wit- Vidovdan-  Tracja
Dacja  dziwolągi językowe  -  Dacja -  Decebal i upadek państwa   oraz  Dakowie w Polsce-
Wojny Rzymu z Dakami- Panowanie celtyckie w Tracji
Str 135-138 
  Więcej o Celtach Galach i  Galatach - Panteon tracki panteonem  greckim -Obodryci  pro-
blem z nazwą 
Str 139-146 
  Czy Scytowie są  Słowianami a  Słowianie   Scytami? Budynowie- Wenetowie- Rzeka Du-
naj celtycka  i słowiańska
Str 146-149 
  Deifikacja  Homera- Mitologia lechicka  czyli grecka i rzymska  zafałszowana na pogański
demonizm -  Chrzest Władysława Warneńczyka w 1425 roku  i krzyż  dynastii  Jagellonów -
cyrylo -metodiański                                                                                                                    
Str 150-153  
 Dynastia Jagielońska i Habsburgowie -Henetowie  Paflagończycy- Pod  rządami  Pontu   
Str 153-166 
 Jak mieszkali i żyli  prasłowanie  czyli prawda o słowiańskich rekonstrukcjach i słowiań-
skim budownictwie,  zwyczajach i religii  
Str  167- 170  
 Bolesław  II Szczodry Śmiały -   Sarmacki  Grobowiec Bolesława  Szczodrego
Str 170-173  
 Liwianie zostali  także  zafałszowani -Przemyślidzi i  Sławnikowice  fałszerstwa i doróbki 
antypolskie  antyczeskie  i antyceltyckie  analiza żródeł z  historią 
Str 173 -180 
  Sasi i ich związki z Polską  -Prawo saskie   -Zwierciadło saskie-  Skąd się wzięło Prawo 
magdeburskie - Królowie sascy  na polskim  tronie-Wołosi  czy Celtowie- W każdym razie 
jest obecnie niekwestionowane, że etnos wołoski wywodzi się ze zromanizowanej ludności 
trackiej i iliryjskiej również dackiej) .                                                                               17.



Str 180-185  
 Sasi  i Serbo Łużyczanie - Saksonia  Górne Łużyce- Słowianie Połabscy-  Kultura łużycka- 
Kultura halsztacka i lateńska- Biała  Serbia- Powieść  minionych  lat- Problemy z  Powie-
ścią Minionych Lat latopisem  ruskim o Słowianach -Weleci  Lutycy-   Wspólny Herb unii 
Polsko-Litewsko-Saskiej 
Str 185-188  
 Niemiecki czy saski Śląsk -Celtowie i Marobodus Wielki  Kruk oraz  Wenedowie -Burgun-
dowie 
Str 189-192   
Czy byli jacyś Markomanowie germańscy-Jacy górale z Podhala-Kim  byli Germanowie-
Zapinka celtycka fibula zafałszowana  jako frankijska z VI w. n.e -Teutoni, Teutonowie lud 
śląski- Skąd się wzięli jacyś  niemieccy  czyli niemi  osadnicy u nas i kim się  okazali-Dom 
przysłupowy -Kalendarium łużyckie 
Str 193- 198  
 Czy możliwe  było zasiedlanie  Niemcami Polski  po  saksońskich krucjatach ? Krucjata 
połabska z roku 1147 -Osadnictwo słowiańskie na obszarze obecnego Berlina ok. 1150 r.- 
Rozsiedlenie i ważniejsze grody Wieletów alias  Wenetów-Grunwald Wieleckich Wenetów-
1056 - Bitwa pod Przecławą -Zafałszowana Bitwa na Śmiłowskim Polu 
Str 198-201 
Fragment-  Helmold i jego  zafałszowana Kronika  Sławiańska- O mieście Wineta- Bitwa 
morska u ujścia Warnawy 
Str 202-206 
  Wikingowie kim byli -Świętopełk  -  imię  greckie-Suatopluk, grecki Sphendoplόkos -  Ni-
klot-
Str 207-213  
 Mapa  Traków i polskie nazwy Traków w Polsce -Historia Polski (1697–1763), Polska w 
czasach saskich, czasy saskie – Sascy  Wettynowie związki z Polską -Longobardowie  - 
Długobrodzi - wywodzili się ze Skandynawii- Skandynawia - Cheruskowie
Str 213-217   
 Dania - Kanut Wielki  Norwegia Plemiona  germańskie- Normanowie- Języki  jafetyckie- 
Szwecja- Skąd się wzięli Germanie i Niemcy- Skąd się wzięła  germanizacja  i kto za  tym  
stał- Kto był sprawcą  krzyżackiego  chrześcijaństwa
Str 218-225   
Trakowie w Polsce-Skąd się wzięła w Polsce  jakaś Sarmacja
Str 225-232    
Scytowie — zagadkowy starożytny lud i dlaczego nagle zniknęli -Skarby scytyjskich kurha-
nów -Dakowie  Trakowie  polscy  górale  Getowie 
Str 232- 235   
Wandale  Wandalici Wandale i  Polacy                                                                                     
Str 235-248  
 Prasłowanie  raz  jeszcze- Język wenetyjski- Alfabet etruski- Runy- Inskrypcje- Epigrafika-
Kultura badeńska- Kultura lendzielska - Grupy lokalne na ziemiach polskich - Rondel co to 
takiego - Brama Morawska- Szlak Bursztynowy-Bojowie - plemię celtyckie na Śląsku-
Bohemia-  Kultura halsztacka 
Str 249-253
Nowa Cerekiew-Język galijski –O Galach i ich języku -Plecionka jako element architekto-
niczny 
Str 253-255  
 Greccy Jonowie  plecionka i grecka  architektura  przykłady w Polsce 
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Str 256-261   
Jonia i Attyka  co mamy  z tym wspólnego- Sunion Świątynia Posejdona  grecka wyspa- 
Eleusis- Maraton-Świątynia Artemidy w Brauron   Głowa Agamemnona, detal z attyckiej 
oinochoe czarnofigurowej  - Ifigenia- Agamemnon- Dioskurowie- Kastor i Polluks czyli Lel
i Polel – postacie z mitologii słowiańskiej 
Str 262-279 
  Z  historii greckiej  Jonii- Sensacje z  historii  Grecji Wielka  Idea - Elefterios Wenizelos  
wygląda jak  polski szlachcic  i wielu  innych  Polaków jak na przykład  pisarz Stefan Że-
romski - Ożenił się z córką polskiego zesłańca, inżyniera Zygmunta Zofią. Ich syn – Andre-
as Papandreu (późniejszy premier Grecji) urodził się na wyspie Chios w 1919.
Str 279- 292 
  Zygmunt Minyeko- Jego wyprawa znalazła ślady świątyni Zeusa w Dodonie-Podczas I 
wojny bałkańskiej, jego plany strategiczne były kluczowe w osiągnięciu przez Greków kil-
ku znaczących zwycięstw - Dodona  wyrocznia w Dodonie -   Krezus - malowidło na amfo-
rze -   Mitologia: Archetyp Mitologii Indoeuropejskiej - Grecka  czyli słowiańska  mitologia
- Ouroboros  symbol 
Str 292-297
Akademia Florencka i jej  tajemnice  językowe ( o fałszowaniu dzieł  antycznych w epoce  
renesansu)- Język wernakularny- Zafałszowana Lingua franca -Język włoski -Język umbryj-
ski-Języki italskie- Język wenetyjski- Alfabet etruski –Bustrofedon-Polski dworek to Porzą-
dek toskański -Echinus Abakus

Str 297-310  

 Wstęp do Tomu XI  FRANKIJSKA SENSACJA Z  MEROWINGAMI   I KAROLINGA-
MI  Frankowie Saliccy- Meroweusz  Klodion Wschodni Frankowie-Celtycka zapinka fran-
kijska z VI w. n.e  taka sama  jak słowiańska-   Skąd się wzięli  Frankowie salijscy związani 
z  historią Polski -W Niemczech odnaleziono celtyckie skarby - Język galijski – zespół wy-
marłych dialektów celtyckich-Pochodzenie  nazwy Frankowie -Wyprawy krzyżowe -Chlo-
dwig - Faramund władcy frankijscy- Markomir  Mojmir Mojmirowice- Rościsław  Sławo-
mir- Ludwik II Niemiecki -   Sukcesy  Karola Wielkiego 
Str 311- 316   
Starożytna historia Polaków Piastowie                     
Str 317-320  
Frankowie raz  jeszcze
Str 321-  324   
 Trakowie  nad  Bugiem w Polsce  -Sensacyjne odkrycie  pochodzenia  króla  Bolesława  
Chrobrego 
Str 325- 342  
Sensacje scytyjskie i słowiańskie 
Str 343 -346
Zawartość  publikacji 
                                                               Kto czyta nie błądzi …
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                                  Komnata ‘celtyckiego’ księcia w Krakowie na Wawelu.

Przeszedłem bólów i zawodów koło, wszystkiegom się musiał wyrzekać;
                   troską o gwiazdę mą sępiłem czoło, a Ty kazałeś mi czekać. 
Byłem pod pręgierz szyderstwa wystawień i stawion w bezczelnych gronie.
                 Drżałem ku myśli tej, czy będę zbawion, gdy żar nieprawość schłonie - ? 
                         Kazałeś czekać i wytrwać w mocy, choć giąłeś mię ciężarem, 
                                     w trudach i walce długiej nocy, nim jutrznia błyśnie pożarem.  
Rzekłeś, że przyjdziesz, Słowem zbawisz, że stąpisz nad grodzisko,
                 że nas niewolne ułaskawisz i zejmiesz pośmiewisko.
                       Nie będzie już bólów ni łez, Przybywasz oto, Boży Lwie. 
                          Położysz klęsce, kłamstwu kres przez Twojej mękę krwie. 
            O Nieśmiertelny, ponad świat, nad światy władny mnogie; położysz kres niewoli lat
                    i pęta zejmiesz wrogie, położysz kres niewoli lat i pęta zejmiesz wrogie.
                                                                                Stanisław  Wyspiański AKROPOLIS 
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 Celtowie  położyli podwaliny pod całą  europejską  kulturę . Ten grecki naród  starożytny
zamieniony na  Celtów został  całkowicie  wymazany z kart  historii Polski  i Europy   i  jest
strasznie zafałszowany. A  tymczasem to właśnie Polacy są Grekami i po  drodze   także
Celtami aczkolwiek nie tylko  Polacy.

  Tom V jest  poświęcony  Celtom ,  ich  galijskim   korzeniom   wykazanymi na kanwie
licznych  analiz  źródłowych oraz  badań  kulturowych i językowych, które  umożliwiły
ustalenie prawdziwych oraz antycznych dziejów i  korzeni Polski.  Są to zebrane dane o tak
zwanych Celtach, ich  kulturze,  zwyczajach , religii i innych, skąd się wzięli jacyś Celtowie
, kiedy  tak ich nazwano  a  także  skąd się wzięli w Polsce .W  innych tomach także są licz-
ne dane i wzmianki celtyckie, warto się z nimi zapoznać.

Do tej pory  to Wielka Brytania oraz  Irlandia  uzurpowały sobie  prawa do  korzeni  tego wielkie-
go antycznego ludu .Wszędzie słychać było  uważaną za celtycką muzykę  irlandzką a de  facto
iro -szkocką - można   obejrzeć tak zwane  celtyckie  zabytki na Wyspach , ale historia i  kultura
tak zwanych Celtów została zafałszowana na  prymitywnych szamanów z epoki  Stonehange oraz
jaskiniowców i są cały czas przedstawiani jako barbarzyńskie   i dzikie  prehistoryczne plemiona a
w Polsce zrobiono z nich  także wikingów.
Dawniej uważano, że pod koniec VI p.n.e. wieku z terenu Galli czyli  Francji Celtowie powędro-
wali na Wyspy Brytyjskie osiedlając się w Brytanii i Irlandii. I tak było ale obecnie  ta  historia
jest już  nieznana  i bardzo skażona fałszerstwami .
Francuzi także  szczycą się także  ‘celtyckimi’   wykopaliskami i sami  także  już nie mają pojęcia
o swoich korzeniach jako Frankoni. Wprawdzie odkryto we  Francji w roku 2015  wielki ‘celtyc-
ki’  grobowiec  z  V wieku przed  naszą erą  i nie  miało  to większego znaczenia dla  historii
Francji. 
  
 Najpiękniejszymi okazami ‘celtyckich’ krzyży, które możemy dziś podziwiać na Zielonej Wyspie
są tzw. „high crosses” czyli „wysokie krzyże”. Zostało ich niewiele, są jedynie w około 40 miej-
scach, czasem po kilka w jednym …Z tego co wiadomo, w Dublinie nie ma już ani jednego „wy-
sokiego krzyża”. W stołecznym hrabstwie jest jeden zniszczony i jeden malutki.   http://around-
ireland.blogspot.com

Nie  świadczy to o tym,że nie  było  tam jakichś Celtów bo byli i  są  ale stanowią naród  ir-
landzki a  obecnie stanowią  świetny  komercyjny  zysk pochodzący z tak zwanej i  zmyślo-
nej  celtyckiej  mitologii i zmyślonych legend  pseudo celtyckich oraz  celto-irlandzkiego 
panteonu. 
Cytat : To dobry, ważny, ekscytujący dzień. Irlandia Północna uznała małżeństwa jednopł-
ciowe- 2020. Jednak ci tak zwani  Celtowie nie  mieli  takich zwyczajów. 
 Odrodzenie Celtyckie (ang. Celtic Revival) – zapoczątkowany w latach 80. XIX wieku 
zwrot irlandzkiej literatury ku tradycji spreparowanych przez kogoś  sfałszowanych pseudo 
celtyckich mitów, podań i legend, które stały się osnową współczesnych mu tekstów literac-
kich.   

 ...O Celtach wiadomo jednak dość dużo - bo wiedzę na ich temat można czerpać nie tyl-
ko z niemych zabytków wydobywanych w czasie wykopalisk, ale też z zapisków starożyt-
nych historyków.Ta informacja  jest przykładem  nieznajomości  tematyki  celtyckiej: 
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"Ze wszystkich informacji wyłania się obraz Celtów jako wojowniczego ludu, którego sys-
tem społeczny promował podboje i napady łupieżcze - to przyczyna ich prosperity. Celtowie
korzystali garściami z majątku,  który nagrabili - to cecha wszystkich wielkich cywilizacji" -
przekonuje dr Dulęba z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego."Wszystko 
wskazuje na to, że zniknęli z naszych obszarów w podobny sposób, w jaki do nas trafili - 
pod wpływem kolejnych migracji w II w. p.n.e. związanych z ruchami plemion germańskich
- Cymbrów i Teutonów.Celtowie byli bardzo pragmatyczni - skoro mogli znaleźć bardziej 
korzystne miejsce do osiedlenia się gdzieś indziej - nie wahali się, by podjąć decyzję o emi-
gracji" - kończy dr Dulęba.  PAP - Nauka w Polsce. 

• Publikacja  : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego -Celtowie - innowacyjni 
przybysze na polskich ziemiach.

  W Prowansji (Entremont) odkryto płaskorzeźby w formie czaszek i głów zdobiące podpo-
ry i nadproża celtyckich świątyń. W Bouches-du-Rhône odnaleziono rzeźbę związaną z cel-
tycką mitologią, zwaną Potworem z Noves. Przedstawia ona podobne do lwa, siedzące zwie-
rzę pożerające człowieka (z gęby wystaje ludzka ręka). Łapy potwora oparte są na dwóch 
ściętych, ludzkich głowach. Motyw obciętej głowy związany jest z celtyckim zwyczajem 
ścinania głów pokonanym wojownikom i przytwierdzania ich w formie trofeum do tarcz i 
ścian domów.

                                  I Wielka  Brytania i Irlandia , Szkocja  i  Walia  
                                 oraz Hiszpania uznały ich za swoich przodków !?                        

                            I takich  oto  wspólnych  celtyckich  przodków  mielibyśmy posiadać?!  
      
      ..                              Zapytaj mnie, a zdradzę Ci tajemnice prostoty
                                          o Celtach-   moda na Celtów- dzicz Europy !

                                    

             
Wesołe celtyckie  tradycje  i przy  okazji  także  rekonstrukcje.  O co  tu chodzi ? 

                              Żeby z tych  tak zwanych  Celtów  zrobić  prymityw i wampirycznych krwiopijców,  
                                      to może odechce się  innym narodom  takich przodków 
   i takich  korzeni. Szczególnie,  jeśli  mieliby to  być  jacyś polscy Słowianie ,  jakich widać niżej. 

           Trudne jest to do zrozumienia, są  to  meandry ,które  trzeba koniecznie  prześledzić. 
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                                Zamek Grodno celtyckie ornamenty i lwy mykeńskie  

           Często stosowanym motywem zdobniczym Celtów jest tzw. "wieczny węzeł" – ciągła li-
nia,
                                      bez początku i końca, splątana w misterny wzór.

                 
Zamek Grodno (niem. Kynsburg) – zamek położony w południowej części Gór Wałbrzy-
skich na szczycie góry Choina (450 m n.p.m.) wznoszącej się nad lewym brzegiem Bystrzy-
cy. Dolina tej rzeki, zwana kiedyś Śląską Doliną, stanowi naturalną granicę między Górami
Sowimi i położonymi na zachód od nich Górami Wałbrzyskimi.  Zamek wzniesiony został
przez Bolka I, księcia świdnicko-jaworskiego.Bolko (Bolesław) I Surowy (Srogi) lub jawor-
ski (ur. pomiędzy 1252 a 1256, zm. 9 listopada 1301) .  Oprócz wymienionych do sieci nale-
żały zamki leżące wewnątrz państwa oraz starsze użytkowane już przez  celtyckich  przod-
ków Bolka.
Źródło : Archeologia  Polski  1963 

W Polsce mnożą się ślady kultury celtyckiej wykraczające daleko poza określenie „impor-
tów handlowych". Ekspansja celtycka idąca na ziemie Polski nie tylko od strony Słowacji,
Czech i Moraw, ale również od wschodu wzdłuż Dniestru i Karpat nie miała charakteru wo-
jennego, pozostawiła bowiem zbyt wyraźne ślady w ekonomice, kulturze społecznej.  Co
ciekawsze, zaznaczyła się także i w wierzeniach, stanowiąc nie dość jeszcze zbadany wkład
w' mitologię słowiańską. '.
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 Pisali o nas  także i tak: Celtycka inwazja zaborcza miała opanować nie tylko Śląsk, ale i
Małopolskę zachodnią. Takie stanowisko zajęli niemal wszyscy archeologowie polscy. 
W. Antoniewicz stwierdza, że„...pierwsza  nawała  celtycka w IV w.  p.n.e. opanowała je-
dynie dolny i środkowy Śląsk.

Po II wojnie światowej badania niemieckich Celtów odbywały się głównie w Niem-
czech Zachodnich i  Austrii.  Badania  w tej  dziedzinie  kontynuowane  były  w Freiburgu,
Bonn, Marburgu , Hamburgu i Innsbrucku .W tym okresie Hans Hartmann , Heinrich Wa-
gner i Wolfgang Meid wnieśli znaczący wkład w naukowe zrozumienie granic obszaru języ-
ka celtyckiego i położenia ojczyzny narodów celtyckich. Krzesło Berlińskie w językach cel-
tyckich nie zostało zajęte od 1966 r.  Dzisiaj studia celtyckie prowadzone są tylko w kilku
niemieckich uniwersytetach, w tym w Bonn,  w Trier ,  i w Mannheim .  Johannes Guten-
berg University of Mainz ,  i Uniwersytet Philipps w Marburgu .  Jest także na Uniwersyte-
cie Wiedeńskim .  Tylko Marburg, Wiedeń i Bonn utrzymują formalne programy studiów,
ale nawet wtedy, gdy jest to podsekcja lingwistyki porównawczej lub ogólnej. Tylko Mar-
burg oferuje kurs MA specjalnie w Celtic Studies. 

Wcześniejsze centra Freiburgu, Hamburga czy Berlina nie były badane w celtyce od lat
90tych. Ostatnim pozostającym przewodniczącym w celtyckich studiach, w Humboldt Uni-
versity of Berlin , został zniesiony w 1997 roku. Jedyna Katedra Celtic Studies w Europie
Kontynentalnej jest na uniwersytecie w Utrechcie (w Holandii). Powstał w 1923 r., kiedy to
badania celtyckie zostały dodane do Katedry Studiów germańskich na specjalny wniosek
nowego profesora AG van Hamela 

                  SPECJALIZACJA CELTYCKA NA WYDZIALE ANGLISTYKI, UAM 
Badania celtyckie  są nauczane na innych uczelniach w innych miejscach w Europie, w 
tym Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytetu w Poznaniu (Polska) , Pawła II 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana (Polska), Uniwersytet Moskwa (Rosja), Uniwersytet w
Uppsali (Szwecja) .
                                                                      24.



Badania irlandzkie są prowadzone na Uniwersytecie w Burgos (Hiszpania) i Uniwersytet A 
Coruña ( Galicja ). Galicja posiada również własny Instytut Studiów celtyckie . Celtologia 
są prowadzone zarówno na poziomie studiów licencjackich i podyplomowych na Uniwersy-
tecie w Sydney (Australia), który znajduje się również trzyletni australijskiego Konferencja 
Celtic Studies. 

Zawartość  publikacji - zagadnienia  kluczowe pod  każdym zagadnieniem  jest mnó-
stwo wiedzy szczegółowej oraz  rewelacyjnej grafiki i materiałów foto.
Str 1-12
O migracjach  barbarzyństwie  rzymskim i cywilizacji celtyckiej 
Str 13-21
 Tajemnicze  celtyckie państwo Lecha  i celtycki Światowid  sensacyjne odkrycie - Lug/
Lugh posąg  ze  Zbrucza- Czym  jest świat astralny- Celtycka  Lechia - Lugiowie
Str 21-28 
Języki  ilirskie-  Dakowie- Goci-Apolonia - Buloni- Poloni-Ledianie  Lędzianie  Lugianie- 
Polach  czy Polak- Sklawinowie- Ardagast-Celtowie w  antycznej Europie
Str 28-38
Celtowie na ziemiach polskich-Celtyckie  społeczeństwo- Skąd się wzięli Słowianie w  Pol-
sce , skoro  byli to między innymi  różni Celtowie ? Dla wielu badaczy jest to nie  lada  pro-
blem !Sklawinowie- Antpowie- Czy  byli Celtowie w Wielkiej Brytanii- Sygryda  Święto-
sława-Sarmacja europejska -Leucaristus-Związek  Lugijski
Str 38-46
Wenetowie- Galowie i Galia - Skąd się wzięli  Galowie ?-   Malarstwo  propagandowe  an-
tysłowiańskie czyli antyceltyckie -Domy słowiańskie  czy domy celtyckie  - dlaczego nam 
pokazują  jako rekonstrukcje wersję dużo  gorszą jako słowiańską ?
Str 46-64
Krak (Krakus lub Gracchus) − legendarny władca Polaków, założyciel Krakowa-Krakowa
historia nieznana - o tym podręczniki do historii milczą-Państwo Wiślan - Wielkie  Morawy
Bohemia- Kraków celtycki-Zasięg  kultury  przeworskiej  początek IV wieku po  Chrystu-
sie, to już  było jakieś celtyckie państwo znane  jako pra- słowiańskie !-Najstarsze wzmianki
o Celtach -Celtologia- Odrodzenie celtyckie  ( tylko  nie  w  Polsce ) -Pochodzenie i  kultura
Celtów  zbieżności z  polską  kulturą- Celtyckie  hełmy uważane za  hełmy Wikingów
Str 64-75
Polskie  czy celtyckie  tradycje  wojskowe- Sztuka celtycka- Horoskop celtycki  druidowie -
Rzeźba umierający  Gal- Religia i święte  dęby w Polsce  - Religia na polu bitwy -Celtycki
miecz, około 60 roku przed naszą erą-  Pochodzenie słowiańskich Polaków jako Lechitów -
Królowa  Wanda   i Wandalowie-Dagda-  Dadźbóg- Samon-Wandalowie- Kultura zarubi-
niecka- Kultura praska 
Str 76-86
Rugia Arkona- Pomorze -Zuantevit SVENTOWIT „Troja Północy”-  Libacja jako  obrzęd
religijny-Stanica-Celtyckie Wzgórze Lecha, Góra Królewska, Gnieźnieńska Góra, Góra na
Gnieźnie, Góra Lecha -Celtycki Bóg czy nie Bóg  Cernunnos-Co oznaczają  rogi- Rzymski
wojenny  i wojskowy portyk  rodu Radziwiłłów  herbu Trąby-Rzymianie  rzymska i polska
literatura- Gazeta  rzymska- Wergiliusz- Listy  rzymskie
Str 86-95
Literatura polska w okresie średniowiecza od początków państwowości -Nazwa “Polska/Po-
lacy” w wersji łacińskiej występuje dopiero  od XI-XII w. – wcześniej występowała nazwa
Lechia  -       RADOGOST ARDAGAST -Lugidunum, antyczna stolica Związku Lugij-
skiego-Państwo Marboda- 
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-   Kolejne wzmianki o związku Lugiów z Dziadoszycami- Didunowie  jako Dziadoszyce-
Biblijna Lechia- Grecki czy celtycki herb  Polski – legenda  o założeniu  Gniezna  okazała
się  prawdziwa -  oraz celtycko – unicki  krzyż prawosławny -Legenda  gnieźnieńska opo-
wiada o  tym,jak  trzech  braci Celtów  otrzymawszy  misję mesjańską 
Str 95-99
Karantania -Karantanie czyli Chorutanie  Chorątanie  - Słowiańskie księstwa we wschod-
nich Alpach około roku 800 -Sfałszowany Kosmas z Pragi-Z  Galii do Polski- Oblężenie
Awaricum  przez rzymskiego prokonsula Gajusza Juliusza Cezara w 52 r. p.n.e. podczas po-
wstania celtyckiego wodza Wercyngetoryksa
Str 100-107
Ukrzyżowane Słońce  celtycki  krzyż  unicki  prawosławny-  Sławutowo- celtyckie  kresy-
Galijska historia Francji

Str 108-119
Celtowie  Wenetowie- Entowie -  Italia- Wszystko wiedzący i widzący  celtycki druid  PAN-
VID -druvides to najmędrsi - Celtycki  Esus i Taranis-  o fałszowaniu  greckiego panteonu -
Laska  Hermesa  -- Kaduceusz, kerykejon- keryks- Druidzi  byli też na  Litwie -- -Celtycka
Epona  - Fortuna- personifikacje- Słowianie czy  Wenetowie -Słowianie daccy- Słowianie
panońscy
Str  119-130
Veneti tajemniczy lud

Str 131-141
Kultura  przeworska co to takiego-Celtyckie symbole  wymieszane z   irlandzką mitologią
sekciarską -Mistyczne plecionki- Inne  celtyckie  symbole-Złoty  Krzyż solarny celtyckich
druidów-         Krzyż  unicki  celtycko- katolicki-Boży Lew - Lugh  -Krzyż celtycki  i jego
symbolika
Str 141-148
Nazwa Karkonosze ma pochodzić od nazwy celtyckiego plemienia Corconti -Gryf - Attis 
Celto -Romana- Rzymsko- galijski  Piast -Celtycko- galijscy  woje Mieszka I-go - Wercyn-
goteryks (82-46 p.n.e.) był wodzem jednego z najpotężniejszych plemion celtyckich,Awer-
nów- Alezja czyli amnezja  rekonstrukcja umocnień pod Alezją- Nasi celtycko- galijscy Pia-
stowie  i słowiański  gród  
Str  148-157
Okres  lateński-  Fibula-  Słowiańskie  czyli celtyckie  fibule (o fałszowaniu  fibul)-Na czym
polegał podział Cesarstwa Rzymskiego w 395 r.-Karol I Wielki frankijski postrach  Celtów-
Frankowie- Odrysowie -  Wlachowie Wałachowie- Wołoszczyzna- Słowianie  najbardziej
tajemniczy lud na świecie -Celtyckie Wielkie  Morawy- Leszek  Lestek- Gall  z Galii rzym-
skiej  Siemomysł (Ziemomysł) Semovitus (ur. prawdopodobnie na przełomie IX i X wieku
– zm. w latach 950–960) – trzeci książę Polan z dynastii Piastów 
Str 158-169
Recja  zagadki językowe- Wendowie  Karnowie- Kultura  halsztacka- Celtyckie  monety i
najstarszy w Polsce  napis
Str 169-177
Nieznane dziedzictwo druidów -Kobieta u Celtów-Domy szachulcowe  i wiele innych cel-
tyckich rewelacji- Grecki i celtycki  Portal Zamku Piastowskiego w  Legnicy -Przykłady ar-
chitektury celtyckiej w Polsce
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Str 177-189
Połabianie Wieleci  Lucice Celtowie -Nazwa  Polski- Princeps  Poloniae-Przykłady  grec-
kiej  architektury w Polsce  oraz  greckiej  kultury religii i mitologii - Tajemnice  pisma sło-
wiańskiego  cyrylica  głagolica prawda i fałsze oraz rewelacje o religii Słowian i inne od-
krycia-Kamienie mikorzyńskie -Dowody na istnienie pisma słowiańskiego-Piśmiennictwo 
Rusów-Rościsław  Świętopełk Lestek- Siemomysł
Str  189-205
Wawrzyn Laur  Gal - Jan  III  Sobieski w wawrzynie  i Sarmata -Pałac w Wilanowie miał 
być zbudowany rzekomo jako naśladownictwo epoki  i snobizm na  antyk !-Złoty  Róg i 
rap- Orły i sokoły Zeusa-  Hellada to  kraj Boga  Słońce  Heliosa-  Pałac  Działyńskich w 
Poznaniu i inne  pałace  zafałszowane na  renesans  włoski- Odrodzenie w sztuce  czyli 
oszustwo naukowe-        Greckie zabytki zwane  jako  renesansowe  lub klasycystyczne -  
Konrad Celtis- Lechicki  Jasza  Esus - Gniezno to miasto na siedmiu wzgórzach niczym 
Rzym-Celtas   nosili długie włosy,  jako jedyni nosili spodnie ,które  przejęli Rzymianie dla 
swojej kawalerii oraz  piękne  wysoko cenione przez  Rzymian  płaszcze  spinane  fibulami
Str  205-215
Panonia  kolebka Celtów Polaków - Carnuntum  i inne  rewelacje-  Kultura  łużycka-Jedną z
najbardziej zagadkowych postaci jest figura Chrystusa(?) na krzyżu celtyckim. 
Str 215-231
Celtycki  miecz  gladius- Torques  kruk- Podkowa  symbolika celtyckiej  podkowy -  Le-
chicki początek Polski-  Krak- Kruk-  obrany królem przez braci Lechitów, uchwalał prawa, 
nadawał ustawy-Popiel  Chościsko  Grecja Kruszwica- Polanie Polachy- Goplanie  Bobrza-
nie - Celtycki zamek w  Kruszwicy u dużo więcej wiedzy
Str  232-243
Goplanie  Myszeidzi  i król  Gryzomir- Myszeida  poemat  Ignacego Krasickiego -Anarto-
wie- Jak to nasz  Lech z  Aleksandrem wielkim  wojował -Kultura puchowska celtycko  
tracka-Brakteat Mieszka  - O obrocie  pieniężnym  u Rzymian- Brakteaty i prawo  magde-
burskie
Str 243-252
Silva Rerum  Piastowskie pieniądze -Denar wendyjski -Wózek z Domasławia i kultura 
halsztacka- Wenedowie Antenor- Problemy ze  Słowianami- W mediach można spotkać się 
ze stwierdzeniem, że wiele miast wschodnioniemieckich  zostało założonych przez Sło-
wian... -
Str 252-262
ZAFAŁSZOWANE  WOJNY  GALIJSKIE  CEZARA-  Wojny galijskie – seria kampanii i 
bitew stoczonych w latach 58-51 p.n.e. przez rzymskie legiony z plemionami celtyckimi, 
zamieszkującymi Galię -Bitwa pod Alezją-Pomorzanie – wielkie plemię słowiańskie, z gru-
py plemion lechickich zasiedlające południowy brzeg Bałtyku-Stanowisko archeologiczne 
w Biskupinie –Zamek Książąt Pomorskich -Zamek Piastowski - "Śląski Wawel"-
Str 263-273
 Płocka bazylika a w  niej  greccy  władcy  Polski  - Bolonorum  - Jak  wymyślono prawo  
magdeburskie - Czy były słowiańskie i polskie  lepianki z chrustu plecione, kurne ? -Grecja 
i Rzym na  planie miast polskich- Magdeburg czyli Dziewin- Czy Etruskowie to Celtowie- 
Święte  pogańskie  gaje słowiańskie  czyli celtyckie- Wierzenia Słowian Bałtów 
Str 274-284
Kim byli Keltoi- Wielka  Hellada -Greckie kolonie na zachodzie Morza Śródziemnego-
Apollo Lugh Helios  Lugh- Szlak bursztynowy -  Lugiowie , język polski
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Str 284-296
 Imperium Lechitów – pseudohistoryczny mit krytyka  i szyderstwa -Eneasz  Dardanos Sa-
motraka - Etruskowie Celtowie podobieństwa  Apollo z Weje- Sztuka  ilirijska  i etruska - 
Kwestia pochodzenia Etrusków-Czy  Lugia to Lechia - Kultura  łużycka- Bojowie  Hario-
wie- Wandili i inne  celtyckie plemiona-  Lugiones Sarmataes
Str 296  -306
Badania genetyczne potwierdzają, że Słowianie są starożytnym ludem - Cmentarzysko Etru-
sków  i kopiec Kraka- W Italii  przebija wybitnie  grecka  kultura-O koloniach greckich -
Wędrówka po krainie zmarłych- Polacy a może  Wenetowie- Boloni  Poloni - Sfałszowane  
brednie też są źródłem  informacji- Nazwa  Polski  -  Cywilizacja galijsko- etruska - Święto-
pełk I ( Suatopluk, grecki Sphendoplόkos starosłowiański słowacki Svätopluk)- SKALVINI 
zamienieni na  SCLAVINI czyli na niewolników- Etruski  dwór  polski  i świątynia  etruska
Str 307-315
Narodowe Muzeum Etruskie w Villa Giulia -Pegazy z Tarkwinii, IV/III w. pne i  Pegaz na 
gmachu poznańskiej opery -Wawel etruskie nagrobki -  Zygmunta I Starego i Zygmunta II 
Augusta  -Na temat osadnictwa celtyckiego w dorzeczu Sanu Kotynów-Kultura oksywska- 
Rzymskie podboje i niewolnictwo Scythica- Etrusko celtyckie  dunum - Tyr i Troj -  więcej 
o  tajemniczych Etruskach - Vilanowa  Noviodunum
Str 315-324
Etruskowie  i polskie  runy- Czy Tyrrenowie  to słowiańscy  Ranowie- Czy Etruskowie to  
także   Słowianie  ? Kultura  przeworska  i  kultura wenedzka- Etruskie pochodzenie  Gdań-
ska - 
Badania genetyczne mają rozstrzygnąć kwestię pochodzenia Piastów-  Polskie czyli  celtyc-
kie twierdze - największe bastiony Europy-Początki Polski w nowym świetle-Ostrów Le-
gnicki  Lugidunum
Str 325-335
Chrzest  Polski i  kronikarz  Wincenty  Kadłubek- W  Kronice  Kadłubka  znalazły się  za-
szyfrowane przekazy  o Gallach- Anonim Gall  kromikarz  polski - Nie  było polsko- ru-
skich  wojen -Wydała się  prawda o pozmienianych  imionach -O przerabianiu  latopisów  i 
kronik - Kroniki  staropolskie- Miorsza  Kronika  Lęchitów  i Polaków- August Bielowski   
-Karol Hadaczek - Getowie  i Celtowie-  Eneasz  lliada  i Grecy 
Str 335-344
Eolida - polis- świątynie- Troja- Kultura i cywilizacja mykeńska -Achajowie- Mykeny-  dia-
lekty greckie-   Kto założył  Troję  oraz  Troadę- Dardanowie i inni- Dardylis  Bardyl-  Czy 
dardański Bardyl był antycznych Grakchem, Krakiem?
Str 345-351
Kronika Prokosza- Sarmaci Scytowie  Partowie  Lechici- wywody genealogiczne i  leksy-
kalne  dotyczące władców lechickich  czyli polskich- Skąd się wzięli Sarmaci  leksykologia 
nazwy
Str 351-360
Mieszko I schematyczna i  obiegowa biografia celtyckiego władcy -Jonowie  dialekt  joński-
Porządek  joński  Jonia Dodekapolis- Jonowie  przodkowie Słowian- Celtycka  Ślęża  i jak
została  przez  slavistów zafałszowana i inne  fałszerstwa  archeologów
- Karantania − jedno z pierwszych państw celtyckich uważanych  na słowiańskie na tere-
nach dzisiejszej Austrii i Słowenii -Tajemnica Góry Zyndarma Sensacja archeologiczna w
Małopolsce- Mykeny w Polsce- Helena Trojańska - Parys  i inne  sensacje
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Str 360-371
Grecy bizantyńscy  i greko- prawosławni w katolickiej  Polsce -Dusza polska, greckie serce-
Grecy w Poznaniu kamienica Żupańskich- Mykeny i herb Polski - Grób Agamemnona- Bo-
gowie olimpijscy – Hermes, Zeus i Atena -Grecki Pantheon -Jak z  greckiej Pallas  Ateny 
zrobiono  Najświętszą   Panienkę i Matkę  Boską dla Lechitów  i inne wersje  katolickie 
Str 371-378
Czym jest  mitologia grecka- Bogowie  i królowie greccy  oraz  wcielenia  Boskie - Delos  
sanktuarium greckie  - grecka  mitologia  i religijne  tradycje- Teorie o pochodzeniu mitów- 
Kraków   grecki Pałac Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych sensacje 
Str 379-387
Ilirodakowie Dacja- Trakowie- Dardanowie Argonauci- Milet-Religia  Traków- Kim  byli 
Trojańczycy- Argos  i władcy  Argos ( Argolida) - Jawanowie Jonowie  geografia  grecka- 
Eneasz w  sztuce
Str  387-399
Dardanians (Trojans)-Kultura  cucutini  odkrycie  kultury  mykeńskiej - Homer-Obol i denar
w Polsce i inne  przykłady greckiego malarstwa   historycznego na wazach  sceny z wojny  
trojańskiej 
Str 400-410
Monumentum Piasteum -Pieczęć herbowa Bolesława II Niemodlińskiego (1318-1361) z  
hełmem spartańskim - Brzeg Zamek Piastów Śląskich-Grecki Zgorzelec- Troja cytadela  
miasto- Lechickie Koło Czcicieli Światowida –Greckie pochodzenie Polaków - Początki 
Państwa Polskiego-Helleńskie  imiona słowiańskie - Kronika czeska - Kronika  Dzierzwy  -
Dynastia Lechów-Dynastia Piastów morawskich -Wanda Wiedza Weda  mędrcy -Kronika 
wielkopolska-Prokosz i jego kronika- Genzeryk  czyli Gąsiorek -Rzymsko  - grecki  panteon
w Polsce  -  Świętowit woliński -  Arkona  czy grecka  archontia
Str 411-415
Skąd się wzięły polskie  imiona słowiańskie -Trojan – Kruk i Carodunum  czyli Kraków  -
Freski ze scenami z Eneidy na elewacji ogrodowej pałacu w Wilanowie
Str 416-430
Kultura celtycka, która na Dolnym Śląsku -Jońska  archtektura w Polsce- Celtyckie  herby 
zagadka  ukraińskiego  Tryzuba  Celtyckie  krzyże  i woluty na szyi Włodzimierza Wielkie-
go -Co   przedstawia  ukraiński  Tryzub- Celtycki młot  Thora- Orzeł Piastowski z  Grodu  
Lednickiego- Orzeł celtyckich Piastów na drzwiach  katedry we  Wrocławiu oraz  triskelon 
joński- trójlistek celtycki  czyli lilia ( symbol ZHP w Polsce ) 

Str 431-435
Celtycki  triskelion co oznacza -  Celtycka    Katedra na Wawelu i inne  przykłady- Co ozna-
czają  drapieżne ptaki- Greccy Jazonowie w Polsce-   Biała  lilia - Czy mamy zafałszowany 
i niewłaściwy herb  czy godło Polski 
Str 435-451
Analiza Etrusków- Rzymskie warownie Celtów początkiem polskich miast- Zeus  Mars-
Święte  gaje- Jak wyglądały grody- Noc spadających  gwiazd- Wawrzyniec Laurencjusz La-
cjum- Celtycko- etruskie osadnictwo  na terenie obecnej Polski-Wulca-  Jowisz Pater i sło-
wiański Olimp - Sensacyjne odkrycie  etruskich i polskich Minojczyków 
Str 451-465
Kto zbudował  cytadelę w Maszkowicach -Kultura winczańska  czyli VINCA kogo dotyczy 
i co oznacza - Rzymskie warownie Celtów - Celtowie  Galowie  Lugiowie  Jonowie- Tracka
łamigłówka  językowa dzięki której dokonano  wielkiego odkrycia
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Str 466-473
Wenetowie i Galowie- Zagadkowy lud – Wenetowie  co robili nad Wisłą -Wenetowie nad-
bałtyccy-O  kulturze  lateńskiej - O celtyckich  nazwach w Polsce  i różnych  kulturach -Co 
to znaczy słowiańskie słowo- Zorian Dołęga Mostowicz  autor  pierwszej pracy o Sławia-
nach- Janin  Jonowie  Morze  Jońskie  Dodona Epir  Apollonia Korynt- Słowo i Słowianie- 
Jak i gdzie  znaleźli się Słowianie oraz Prasłowianie 
Str 474-478
Wojny galijskie - Bitwa w zatoce Morbihan (zwana także bitwą u ujścia Loary) – starcie 
zbrojne, które miało miejsce u wybrzeży Bretanii w roku 56 p.n.e. 
Str 478-489
Celtina i Keltos  Keltonowie - Etymologicum Magnum -Stefan z Bizancjum - Hekatajos- 
Pauzaniasz-  Przykład antyceltyckiego  fałszerstwa -Czarny kruk uchodzi za symbol inteli-
gencji-
Str 490-502
Mykeny- Grecy i Celtowie- Jawanici-Stopa  Orła - Peloponez to Polonez- Ganimedes (Jo-
wisz III ) królewicz  trojański -   - Co  oznacza  Ganimedes z kogutem- Starożytna  mistyka  
kogucia
Co przedstawia  kultura  przeworska 
Str 503 -517  
Starożytni Celtowie to tajemniczy lud. Co to za ludzie – Celtowie
Str  517  -537 
 Raz  jeszcze Etruskowie   i  Celtowie 
Str 538- 542 
Lugidunum, stolica Związku Lugijskiego protoplastów Polaków i Lew Lugijski
- Gotiskandza czy taka była w Polsce
543 - 548  CELTOWIE SŁOWIANIE MORAWIANIE PIASTOWIE  JĘZYKI CELTYC-
KIE
Str  549  - 562    Rzymscy  czy greccy Etruskowie -  Skąd  pochodzą  tajemniczy Etrusko-
wie ich związki z  archeologią w Polsce- Sztuka  etruska  - religia   grecka czy rzymska-
sfałszowany panteon  etruski-Jowisz  Jupitter – Wiktoria bogini zwycięstwa-antypolska  
moneta  Mennicy Polskiej  i inne odkrycia celtycko- etruskie 
Str  561 -568 
 Nazwa  Celtowie   i pochodzenie Lachów Lechitów – Lędzian-  Korynt- Lechajon- Aspa-
zja-  Ramat Lehi-Galacja- List do Galatów  Świętego Pawła sfałszowany-Wyjaśnienie po-
chodzenia Galów i Lachów 

Str 569- 619  Ustalenia z dnia 24  i 25  luty 2021
 OSTATECZNE  USTALENIA   pochodzenia  Celtów  Gallów Polaków  Lechitów oraz  na-
zwy  Polska  

Str 620-  624  Spis  treści wykaz zawartości 
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  W tym tomie jest  dużo wiedzy o fałszowaniu źródeł  i ich przerabianiu  wraz z językiem
jak też   kronik, postaci historycznych i ich biografii  oraz wielu  znanych  historycznych
miejsc. Ale także dużo wiedzy o antyku, symbolice , sztuce i odkryciach archeologicznych
oraz  pochodzeniu naszej cywilizacji. Na scenie dziejowej Słowianie pojawiają się dopiero
w VI w n.e. .....a  przedtem?

Hej, Słowianie, jeszcze nasza mowa Słowian żyje,
póki nasze wierne serce za nasz naród bije.
Żyje, żyje duch słowiański, i żyć będzie wiecznie,
Gromy, piekło – złości waszej ujdziemy bezpiecznie!
Dar języka dał  nam Pan Bóg, Zeus gromowładny…...bo On bardzo lubi się  przebie-
rać...
Nie śmie nam go tedy wyrwać na świecie wróg żadny.
Ilu ludzi, tylu wrogów, może  być na świecie,
Bóg jest z nami, kto nam wrogiem, Tego Piorun zmiecie!
Niech się nawet ponad nami groźna burza wzniesie,
skała pęka, dąb się łamie, ziemia niech się trzęsie.                                                                    
Stać  będziemy stale, pewnie, jako mury grodu.
Matko ziemio, pochłoń tego, kto zdrajcą narodu

ZAWARTOŚĆ  PUBLIKACJI 
Str 1-12
Palone na stosie – Kroniki Jana Długosza-Pewnych  książek   nie należałoby wydawać -Sło-
wiańskie  neandertale- Wspaniały renesansowy zamek  zamieniony na chlew  przez  żydo-
komunę  i inne  greckie zamki w Polsce- Samborowice -Wyszeł Sambor- Sławików  znisz-
czona  antyczna  Polska- Herb Piastów  Dolnośląskich- Greko - bizantyński  Lublin- Coś tu 
jest od  dawna pozasłaniane  kotarami...Zacieranie śladów  po greckich fundatorach              
Str  12- 24
Węgiel  sól i bursztyn  - kopalnictwo na ziemiach polskich -Dymarki- Piramida w Rożno-
wie -Aleksy Sylvius, Aleksy Sylwiusz Polonus-Piramidy w Polsce oraz niszczone  zabytki
przez inwestorów -Rożnów- Dytryk (ur. po 992, zm. po 1032) – rzeczywisty, bądź tytularny
polski książę dzielnicowy - Imiona greckie  męskie na literę D -Kamienna  Góra co  kryły
podziemia- Namysłów -Władcy księstwa namysłowskiego 
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Str 24-28
Salomea Salonika Saloniki w dworach polskich- Sołomija Kruszelnycka-Etnografia Lu-
belszczyzny - Obrzędy - Słowiańskie  divy devy
Str 28-36
Podrobiony   "Dagome iudex" analiza  dokumentu o jego treści
Str 37-48
Skarby monet rzymskich z Polski -przykład   bardzo  tendencyjnego naukowego artykułu --
Plemię-  książę - princeps - starosta- gazda- stanica-  pierścień  czyli  symbole- Gdzie nieda-
leko  Polski  stacjonowały rzymskie  legiony-Co to  jest styl  unikowy
Str 47-52
Słowiańska  pieśń  nie eurodiotów- Mit współczesny i  ateizm- cop jest  mit i mitologia-Mit
a  legenda- Wcielenia  boskie- Symbolika  archiwolty-  Co się stało z dziejami Lechii?- Hi-
storię Europejczyków dziwnie ponazywano, aby tylko zagmatwać i ukryć ich ciągłość histo-
ryczną jako  różne niedorzeczne  kultury -Calisia czyli Kalisz i antyk
Str 52-54
Fałszując   archeologię  w Polsce-Tajemnica pomorskiego antycznego miasta  Askaukalis-
Badania  nad  mapą lub jej  zmienianie i badania  germańskie- XIX wieczne fałszerstwo
oxfordzkie które daje wiele do myślenia-Antyczna historia produkcji sera na ziemiach Pol-
ski
Str 55-63
Jak katedry historii starożytnej  w Polsce zajmowały się  tanimi sensacjami i  głupotami ,  -
Przerabiany  Adam Naruszewicz o jego historia  Polski- Feudalizm- Wasal- Inwestytura-
Beneficjum- Czy  Janukowycz  znajdzie  w Polsce  króla  i jak Watykan położył łapę na  
greko prawosławiu- DAMIAN  czy  DANIEL   Romanowicz Halicki - Pantelejmon to  Pan-
taleon – imię męskie pochodzenia greckiego
Str 63-68
Wielki dzień  Henryka z Wierzbnej- Jak źródła  katolickie i niemieckie  opluwały greko - 
polskich władców i biskupów Henryk z Wierzbna biskup wrocławski w latach 1302–1319-
WACLAV  II  PREMISLAVUS    przykład zniemczonej  biografii                                          
Str 68-76 
Do szopy hej piasterze- Unijno - germańska  historia  Polski w Wikipedii i nie  tylko- Przy-
kłady  fałszerstw  XIX wiecznych i produkcji  fałszujących  progermańską  historię  Polski-
Wiedźmińska  lingwistyka - Słowianie powrót  do korzeni -salon słowiański i słowiańska  
ubikacja- O zafałszowanej  książce "Kat w dawnej Polsce, na Śląsku i Pomorzu" -Owszem, 
Kadłubek 
Str 76-86
Co to jest  gildia-  Mieszko  I przykład  skażenia  mnichowego i proniemieckiego  -  Wiele-
ci, Wieletowie, Wilcy, Lucice, Lutycy -  
Str 86-93
Żargon jidisz- Więcej o znaczeniu  języka- Stoa  i inne - Termy  perystyl Wulca-Palatynat  
Trojański na  7  wzgórzach- Strabon grecki historyk  Tak zwane:  Udane wykopaliska Pola-
ków w szczęśliwej greckiej kolonii
Str 94-107
Jasna  Góra  miała  być  uniwersytetem  i Wszechnicą Aleksandryjską w Polce - Co oznacza
Jasna  Góra-  Fałszywa i zatruta wiedza o  historii klasztoru Jasnogórskiego  spaczona  sym-
bolika  katolicka na Jasnej  Górze -Niewłaściwy   obecny i właściwy herb miasta Często-
chowa- Okupacja Jasnej  Góry- Paulini i  ich biznes  oraz  inne ciekawostki  Iwo  Odrowąż  
( celtyckie  imię  Iwo)  kanclerz Leszka Białego-Odrowąż – herb  szlachecki pochodzący z  
celtyckich Moraw- Co zawiera archiwum jasnogórskie sensacje  i rewelacje                32.



Str 107-119
Pieczęć fundatora  Władysława Opolczyka, namiestnika królewskiego  na Rusi  Halickiej z 
1379 z herbami Piastów i Rusi. Tytulatura:    „Dziedzic i pan Rusi” -Grecki Władysław  
Opolczyk z żoną z  mitrze w  koronie z  krzyżem  greckim- Jak  fałszowano  kroniki  oraz  
biografie w klasztorach  i inne dokumenty- Fałszerstwa  fundacyjne  rzekomo Władysława  
Opolczyka- -Zafałszowana  zbójecka  biografia wielkiego Piasta celtyckiego-i władcy-  Ka-
tolickie  doróbki do dorobionego sanktuarium - Jasna Góra odsłania tajemnice- Jasna  Góra 
spółka z o.o. Sensacyjne odkrycie zamku królewskiego i zespołu zamkowo – pałacowego 
zamienionego fałszerstwami donacyjnymi na klasztor Jasnogórski gdzie miał być  uniwer-
sytet europejski oraz druga Biblioteka Aleksandryjska.                                                            

Str 119-124   
  Panslawizm
Str 124- 134
Kogo obchodzi historia Litwy? Sumy neapolitańskie lub barskie   Bolesław  Rogatka czyli 
Rogacjusz  i Jadwiga Anlhalcka- Hrabia graf  święte  cesarstwo
Str 135-149
 Zapomniana historia Polski: tajemniczy Cesarz Słowian  i chrześcijańskie niewolnictwo  
Tajemnice historii Polski i Słowian: Chrobacja  -Zamek na Łysej  Górze - Przed  naszą  erą- 
o niszczeniu  rzymskich dróg w Polsce w  komunie  oraz  nieprawidłowym liczeniu czasu 
Str 150-157
O zafałszowaniu  mitologii greckiej - Kategoria:  Kompleksy 
Str 157-165
Co kryją polichromie z  XX wieku w Katedrze  Płockiej Piastowskim  Panteonie i  zamku 
królewskim  (lub książęcym)  - Romańska  bazylika  i dwór  królewski w Płocku zamienio-
ny na klasztor- Władysław niemiecki  Herman  czy   grecki Heron Co to jest bulla-  Herb 
ziemi halickiej Kruk celtycki  i orzeł-   Daniel  czy  Damian Halicki   Wielki  Książę  halic-
ko włodzimierski z dynastii  Rurykowiczów związanej z  dynastią  piastowską 
Str 165-168
 Z  greckiej  historii  Grecji  i Egiptu  genealogie słowiańskie  czyli  jońskie- Jonowie i inni 
Str 168-180
Mandorla  sztuka   religia i  nauka-  Z  historii Argos  pierwszego  króla i jego  rodu  wywo-
dzącego się od Zeusa- Jazus  Jazios  Hageladas grecki rzeźbiarz  i jego dzieła  antyczne- 
Doryforos  Kuros  Świątynia Apollina  - Moschoforos  z  barankiem-  Byk  co oznacza  
symbolika  - Gryf strażnik skarbu Apollina w polskich herbach i innych
Str 180-203
O zafałszowaniu Wojny trojańskiej  omówienie źródeł czyli  Troja bez  mitów -  Czy Illiada 
Homera  mogła  zostać zafałszowana  kiedy i przez  kogo omówienie źródeł 
Str 204-213
Polski wyraz „lekarz” pochodzi od celtyckiego słowa - Sairima  Pantipakajon Milet -Na-
ukratis  grecka  metropolia w  Egipcie i jej dzieje- Heracleion-  Fałszerstwa o  kataklizmach 
które miały  zatopić  lub zniszczyć  egipsko- grecką cywilizację-Pelusium  to PELUSION- 
Najwcześniejsza znana ilustracja konia trojańskiego, z wazy z  Myken  około  670 p.n.e -
Rekonstrukcja Argos -Zatopione miasto Tonis i inne  miasta -  jaka  była  przyczyna  zato-
pienia - 
Str 214-219
Piastowski orzeł  bizantyński- Denar Chrobrego z wizerunkiem tajemniczego ptaka na 
awersie  -   Więcej wiedzy o herbie polskim  dużo  orlej  grafiki i związki  herbów polskich 
z Bizancjum                                                     33.



Str 219-222    Dynastia Paleologów i jej związki z Polską 
Str 223 -227
Akant i jego antyczna  symbolika- Akant w polskiej  historii  i kulturze- Esownica- Mody-
lion- Kroksztyn- Barbara  Zapalska  Akant- Liść  akantu religijne uniesienie
Str 228-234
 Celtycki dąb  w sztuce i literaturze oraz  jego antyczna  grecka i religijna  symbolika  także 
słowiańska- Dąb motywy roślinne na elewacjach pałacu wilanowskiego-Bóg Zeus i jego 
święty  dąb- Sanktuarium w  Delfos rekonstrukcja -Starożytna Dodona -O czym szumią 
dęby-Nasze  pochodzenie -Tron słowiański czy tron Zeusa
Str 235-236
Dąb drzewo  genealogiczne  słowiańskich  języków.... bez greki- Krzyż na który Jezus ( czy 
Zeus ?) był ukrzyżowany był z Dębu 
Str 236-246
James Hillman Symbolika żołędzia
Str 246-254
Obwody mózgowe i Drzewo Życia  symbolika -Anielski dąb z Johns Island - Celtycki czyli 
grecki  Dąb  Bartek  i sensacyjne wydarzenie związane z dębem -Jerzy z Podiebradów - 
Edykt wieluński 
Deukalion  -   Stwórca  greckich  rodów-Ksutos-  Pronoia  z  której  Żydzi  zrobili  paranoję-
PYRRA to polska  PYRA czyli ziemniak!  Raczej  była  to:  Partenia-Atena - Co oznacza
DEUAKALION- 
Kallimach z Cyreny - Diaboliczny   papież Paweł  II-Grzegorz z Sanoka Miał brata Pawła
noszącego przydomek Długosz -być może, że jego kroniki uchodzą za  Kroniki sławnego
Długosza- 
Bartolomeo Platina-Władysława Opolczyka moneta 
Str 255- 258
 Pan Doron czyli puszka Pandory
( o zafałszowaniu  pięknego mitu religijnego)- Jedność  i byt-Świątynia Atheny Pronoi w
miejscu Delphi w Grecji  i inne sensacje
Str  259- 263
JaGellon Władysław gr. Ladislaios  nasz polski Władziuchna  - grecka  etymologa imienia  
Władysław - Słowianie   to ludzie  honoru- Kultura honoru i kultura prawa-Lada lub Lado 
Parazonium- Nieznane wizerunki władców 
Str 264-270
Wielki książę litewski Witold  i litewska  Troja  skąd się  wzięła   oraz  nazwa  Litwa-Sto-
warzyszenie Etruscan / Lydian od dawna jest przedmiotem przypuszczeń-Pierwsze monety  
lidyjskie-Satrapia- Hyparchia... tak dzieje Polskie stały się na opak podobnemi do Ateń-
skich.......Kronika  Jana Długosza-w  tle  jest  Imperium Achajskie -Mamy imię Mieszko -o 
imieniu  Dagobert
Str 270-276
TAJEMNICA   DAGOME  IUDEX   - Schinesghe  Sardes  i Sardynia- Królestwo Frankonii
Wschodniej  -Co może znaczyć słowo ' dagome 'sprawiające najwięcej  trudności
Str 276-282
Wandalowie I- Już w XII wieku angielski kardynał Gerwazy z Tilbury pisał w swoim Otia
Imperialia, iż Polacy "określani są mianem Wandalów i sami tak siebie nazywają"- Wanda-
lowie II-
Z WANDALSKIEJ   HISTORII SARDYNII Dzieje  Sardynii są związane z Kartaginą  , Fe-
nicją , Rzymem oraz  Bizancjum -                                                                                  34.      



Str 282-285
Sztuka scytyjska to   sztuka sarmacka- Jońska woluta  oraz  gryfy  w sztuce scytyjskiej -Kim
byli Scytowie ustalenia  badawcze - Kultura Boiana  
Str 285-289
SCYTOWIE  FRYGOWIE  TRAKOWIE  -Czapka frygijska - Cybele  to właśnie inna na-
zwa Sybilli- Sibylla wieszczka przepowiadająca przyszłość  oraz  Sibulla i bulla- Według
Herodota , 
Str 290-299
Skąd się wzięła nazwa  Tracja--Ten który przynosi światło , nosiciel pochodni -Róg obfito-
ści także róg Amaltei-  Bóg-    Identyfikowany z greckim Apollem lub Heliosem-Frygia- Si-
pylos  Niobe- Gwiazda heksapentalna symbol solarny -Rozeta  dlaczego  u Słowian  jest  ta
rozeta ? - Lucyfer- Lucyper  jaka jest różnica- Maionia  Macedonia - Ludoi lud ludzie-   Re-
lief  Saittai area [Maionia]  Lydia, Asia Minor -Symbol  półksiężyca w  reliefie  oraz w  in-
nych miejscach -Bóstwa księżycowe - Księżyc
Str 300-306
Słońce - Księżyc-Agatyrs - Tyrs  -buława-Winna latorośl-Asklepios- Dionozos Don  Isus-
Bachus- 
Dionizos  Naxos  srebrna  tetradrachma  pokazuje syna Zeusa -Sztuka  egipsko  panhelleń-
ska-PERSJA PERSOWIE I ZWIĄZKI Z  GRECJĄ  ORAZ  SŁOWIAŃSZCZYZNĄ -   
Persepolis  oraz  Świątynia egipska w Karnaku -Sztuka  scytyjska z  jońską wolutą  - sztuka 
tracka -  perska   i    grecka -Kyliks
Str 306-309
Starożytna historia Polaków. Wzlot i upadek.Ko (s) miczny ale wartościowy  artykuł  inter-
nauty-Fokas- Phokas  Pokosław i wiele sensacji
Str 309-316
PERSOWIE   ACHAJOWIE   SŁOWIANIE  Dariusz I Wielki (język staroperski: Dāray-
awuš, perski-  język starogrecki: Δαρεῖος  Dareios ) (ok. 550-485 p.n.e.) – władca perski 
(„Król Królów”, szachinszach)- Cyrus II Wielki, zwany także Starszym (ok. 590-529 p.n.e.)
 – król Persji z dynastii Achemenidów-Achemenidzi -Greccy  Persowie- Pismo Behistun 
(także Bisotun , Bistun lub Bisutun , Stary Perski :prawidłowo-  Bagastana -Awesta-  Partak 
- -asna (Jasna) czyli liturgia  Yasna  Gora Jasna  Góra-Królestwo Grecko-Bactrian , III-II 
wiek pne 
- Ahuramazda
Str 316-319
Siedem  Boskich  Emanacji-  Emanacja  emanatyzm, emanacjonizm-  Hipostaza -Chalke-
don, Chalcedon-ZORRO  film  (as Zoroaster)  Protector of the world- Amerykański  bóg
słońce-Sanksryt  
Demotyka- język polski należy do tej samej rodziny co sanskryt -Czy Fenicjanie  to  Etru-
skowie ?Alfabet Fenicki  i  Alfabet  Etruski-Cyfry Brahmi - Arabowie 
Ster 320-323
Imiona i nazwy Boga-  Enneada 
Str 324-325
Helio polis  i Eneasz  Trojański-  Pius piuska -Dariusz  Frygijski Dares Phrygius 
Str 326-334
 Więcej o  kulturach archeologicznych w Polsce sensacyjne odkrycia-Celtycki miecz okre-
ślany przez  fałszerzy w Polsce  jako  miecz ,,antenowy" -Dzban  mykeński  lub minojski
określany w Polsce jako  łużycka kultura-Kultura Unietycka-Tumulusy jako Wielkopolskie
Piramidy -Słowiańscy  Persowie  -Persowie  Hetyci Mykeńczycy-Hetyci i szlak  bursztyno-
wy-                                                               35.



Pierwsze zorganizowane wyprawy z obszarów Europy południowej po  elektron odbywały
się   rzekomo dopiero w V w. p.n.e.  żeby zacierać ślady po wcześniejszych związkach z
Mykenami w Polsce  oraz  Egiptem ! Biblijne tajemnice "Przejścia przez Morze Czerwone" 
Str 335-341
Kadesz-  starcie zbrojne, które miało miejsce pomiędzy wojskami egipskimi a hetyckimi w
piątym roku panowania faraona Ramzesa II-|Syria  Assyria- Nemrod- Noe-  Sargon wielki-
Bediuni Badijah- wiele  tajemnic- Ludy morza  są bardzo ważne  dla naszej  historii  euro-
pejskiej oraz  polskiej...szasu
Str 341-345
 FRYGOWIE TRAKOWIE - Co oznacza    tajemnicza  ręka Dionizosa -Sabazios Zeus  -
Szyszka motyw dekoracyjny w kształcie szyszki, stosowany w dekoracji architektonicznej i
rzemiośle artystycznym.                              
Str 346-355
Misteria gorzelane u Słowian  i bóg  Zarazos -Sabatos- Orfizm (Orficyzm) –Filistyni   co
mają wspólnego ze Słowianami i Polakami -Alfabet  fenicki -z  historii  fenickich- Teby i
cywilizacja  mykeńska- Kadmos Tyr  tyrrenoi- Atamas ...Barana złożył w ofierze Zeusowi
(katolicki Baranek Boży ) -Kartagina
Str 356-360
Fenicjanie — najwięksi żeglarze starożytności- Przylądek Herkulesa-Gibraltar Pomnik gen.
Sikorskiego-  Początek szlaku znajduje się przy Jews gate-Pierre  Grimal-  Sabazjos czyli
Zebedeusz -  oraz  zamordowany Jean-François Champollion-  francuski językoznawca, ar-
cheolog, egiptolog i poliglota. Uznawany za twórcę nowoczesnej egiptologii-Włoski arabi-
sta ksiądz Michelangelo Lanci w memoriale opublikowanym w 1825 roku w Rzymie ostro
skrytykował dzieło Champolliona, jako nie oparte na Biblii ( hebrajskiej) ...
Str 361-369
NAZWA  ITALII - Rzymscy Słowianie - Anartowie Wolkowie z Moraw-Nazwa  Sarmatia
Europe- Bardzo grecki  Pers  Ferdowski-Język osetyjski  czyli scytyjski -  Grażdanka  to cy-
rylica  oparta na  greckim alfabecie -Argidowie Danajowie Achajowie-  Genealogia   Helle-
nów - Turbosłowian
Str 369-378
Troja i Scytowie- -Nasi Achajowie-  Grecką amforę datowaną na okres od drugiej połowy
VII do VI wieku przed naszą erą odkryli archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego w cza-
sie badań w Chotyńcu -  Scytowie | Słowianie - Wiara Przyrodzona-Arsacydzi-  Aorsowie
(starogr. Aorsoi)  Dzieje Scytów nierozerwalnie związane są z historią Europy Środkowej i
Wschodniej-           
  MIESZKO I W MIESZKOWICACH   Z  JOŃSKIMI WOLUTAMI 
Str 378-383
Relief z Pałacu Krasińskich w Warszawie ze sceną triumfu Marka Waleriusza Korwinusa -
Gejza - Giza II z rodu Arpadów (ur. ok. 1130, zm. 1161 lub 31 maja 1162) – król węgierski i
chorwacki od 1141-Parnowie  Dahas  Dachau- 9 kwietnia 1945 wojska amerykańskie wy-
zwoliły hitlerowski obóz koncentracyjny w Dachau- Bavaria Slavica – 28. LIPCA  2017-
DZIEŃ   ŚLĄSKA POLSKIEGO -Bolko Świdnicki  i Jan  Luksemburski-Synagoga w Luk-
semburgu – synagoga znajdująca się w Luksemburgu, stolicy Wielkiego Księstwa Luksem-
burga, przy 45 Avenue Monterey -
Str 383-388
FanFair Luksemburg -Co symbolizuje  koło -Koło i rozeta-  Kaduceusz  Laska  Hermesa  i
Czakra Korony (Głowy) Kundalini- Cyfra siedem 
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Str 388-392
WIELKIE  ODKRYCIE  SŁOWIAN w  MEKSYKU-  Majowie z Jukatanu -Starożytne Tu-
lum- Maionia Decapol Decapolis- Tres Zapotes – Stela –polskie nagrobki na cmentarzu
czyli  stele-   W Polsce  stela  nazywa  się  tablicą pamiątkową albo pomnikiem-Epitafium i
stela 

 Str 393-400
Dionizos i menady-Kolchida i Baranek Boży- Idy marcowe - Argonauci-Jazon ze złotym ru-
nem  Iberia i Celto - Iberowie -Chryzoberyl- Złoto jako symbol- Chrysomallos -Ares  brat
Ateny  słowiański Jarowit-  Ateński Areopag czyli Wzgórze Aresa-Hymny do Aresa 

Str 400-411
Sędziowie z Dagome Iudex-Celto  Iberowie  kaukaskie plemiona -Iberia-Kimmerowie -So-

doma   Gomorra- Tajemniczy Majer  Bałabani polski  prawosławny ród  Bałabanów z Alba-
nii-  Dyzunici   i  nazwa  Albania-  Appolonia- Piemont-  Longobardowie-Germański Wodan
Odyn -Dionizy i collage-Skąd się wzięły Szwaby  - Styl imperium-Synagoga z Wallersteinu -
Kreta  Mykeny i kretowisko 

Str 412- 423  
O Troi i Mykenach Hetytach i wielkiej cywilizacji mykeńskiej i religii  która  była  pierwszą
wielką grecką  cywilizacją w Europie
Str 424-  429 
Leopolis nie Lwów
Str 430-437 
Zawartość  publikacji 
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  Dzieje Słowiańszczyzny pisali Neumani …                    
Biada wam, którzy rozpowszechniacie kłamstwo i niegodziwość! 
Są tacy, którzy piszą i zwodzą wielu swoimi kłamstwami. 
Nie ma dla was ocalenia, ale szybko zginiecie.  Apokalipsa.      

 Słowo ‘rewelacja ‘oznacza w synonimach językowych  jakąś nowość oraz niezwykłe wyda-
rzenie o dużym znaczeniu  a także sensacja, bomba, ewenement, nowość, informacja, nowin-
ka.   
Władzę na jakimś  obranym terytorium  sprawować można  nie  tylko za pomocą wojskowej
okupacji ,ale także za pomocą  fałszerstw  traktowanych  jako  narzędzie  propagandy. Stąd
też  takie fałszerstwa  musiały być podtrzymywane  przez całe wieki dla celów  sprawowania
władzy oraz rozmaitych rządów   ,czy też  narzucania religii i tak się  właśnie działo.  
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Jeśli  jakieś  fałszerstwo zmieniało  historię na czyjąś  korzyść  lub niekorzyść , to tym sa-
mym  wypaczało  obraz rzeczywistości ,a  co za  tym idzie kreowało  inne  wyobrażenie
oraz  inne  nastawienie, przez co wpływało na  myślenie oraz  wydarzenia  i samą  politykę.
Jest to  forma  działania zakulisowego ale przestępcza i wręcz  zbrodnicza , gdyż  dużo
większą  krzywdę można  wyrządzić  umiejętnym fałszerstwem  niż  nawet  samą  wojną,
która się zakończy a  fałszerstwo  będzie  trwać  przez  całe wieki, dopóki się  nie ujawni
dzięki  czyjejś  pracy  badawczej. 
•
Naukowcy nie zdawali  sobie sprawy  z licznych i różnorodnych fałszerstw  historycznych i
uczyli  się z niewłaściwych źródeł, pisali  doktoraty z fałszerstw i nie umieli odróżnić cech
fałszerstwa od źródła wiarygodnego . Niestety, brak wiedzy o  tym  zagadnieniu  skutkuje
powielaniem  skamieliny   i źródeł   przestarzałych. 
•
Kto i jak  fałszował historię -  przykłady  fałszerstw  są  w  tym opracowaniu w tym sfałszo-
wane  malarstwo  Jana Matejki ,   fałszerstwa zamieszczane w różnych  publikacjach  wraz
ze  zmyślonym i spreparowanym  Ostrowem Lednickim siedzibą  pierwszych  władców Pol-
ski  oraz  sfałszowane  mapy historycznych  granic Polski.
•
A  także  fałszerstwa  rzymskie-  Czy w Koloseum mordowano chrześcijan? Starożytny
Rzym i Grecja o fałszowaniu dziejów i źródeł. Opracowanie  omawia  rodzaje  fałszerstw
historycznych i metody  fałszowania  źródeł  na   różnych przykładach  jak też  metody ba-
dania  źródeł oraz ich rodzaje ,  oraz  jak powstawały serie  wydawnicze  Białego Orła  i
inne  ebooki  oparte na autorskich  metodach badawczych.   Przedtem  ukazał  się  e-book z
roku 2021  ‘O Scytach  Sarmatach  Persji i  Iranie ‘w  którym jest mowa o  fałszowaniu sta -
rożytnych  źródeł w  tym artefaktów  , ale  nie są to  jedyne  przykłady ,  których jest  znacz-
nie więcej. 
Hasło na  okładce  e- booka : No pasarán! Nie  przejdą!– symboliczne hasło używane w
Hiszpanii dla podkreślenia determinacji utrzymania swej pozycji w walce w faszystowskim
generałem  Franco. W pełnej wersji słowa   aktywistki Dolores Ibárruri Gómez brzmiały:
„Nie przejdą! Lepiej umierać stojąc, niż żyć na klęczkach!”. Od tego czasu powiedzenie to
stało się najpopularniejszym hasłem używanym przez stronę republikańską  w walce z  fa-
szystami generała Franco.   Trzeba to hasło dobrze rozumieć w kontekście  Księgi Henocha
/Heliosa.  

                Warto przeczytać : https://pl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
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 Wiedza jest środkiem do wolności, a filozofia jest dążeniem do mądrości 
                                                 i   drogą życia. 
Buddyzm  konfucjanizm oraz  taoizm jak też wedyzm  to nauki  o wiele  głębsze niż  chrze-
ścijaństwo . Wedyzm w Polsce został zniszczony przez  kościół  rzymsko - katolicki a  sam  
buddyzm  oraz  jego odłamy -  konfucjanizm  i taoizm  oraz  buddyzm  tybetański   zostały  
wypaczone  jako wielkie  religie i  systemy filozoficzne  co   jest  ujawnione w  tym  opra-
cowaniu. 

Zawartość  publikacji 
Str 1- 9    
Wedyjska  słowiańszczyzna skąd się wzięła   HELLENO - BUDDYZM  związki kulturowe  
z Polską i słowiańszczyzną -  Język  indoirański-Indoarowie - Indoeuropeistyka -Pisemne 
badania czy fałszowania    Celtów, ich kultur i ich języków powracają- Greco-Buddyzm-
Pismo Święte-Imperium Kushanu  - krótkie  wyjaśnienie  pojęć 
Str 9-20  
Filozoficzne wpływy-Hellenistyczny buddyjski panteon co znaczy słowo  Budda i związki z
Polską - Dharma- Mariautralizm Gandharan na Wschodzie-Greco-buddyzm na Zachodzie-
Buddyzm i chrześcijaństwo -Yaksha polskie słowo JASZ  JASZU Jasza (łac. Yassa) lub Je-
sza (łac. Jessa) – rzekomy bóg zachodniosłowiański, wzmiankowany od roku ok. 1405 zwy-
kle określany jako rodzimie polski lub lechicki-Budynki religijne - Grecy w indyjskich re-
liefach kamiennych- 
Str 21- 27 
Czy  Hindusi to   potomkami starożytnych  Egipcjan  - Nazwa  Hindus skąd  się wzięła -
Rydwan –Indoariowie lub Indo-Ariowie –O egipskich korzeniach  Hindusów -Greccy mnisi
z Ashoki - Mahadharmaraksita-Pierwotny kształt stupy na przykładzie Stupy w Sańći w In-
diach to  etruski  tolos  i kurhan-Woluta joński  symbol, ślimacznica -Kim był  Asoka   wiel-
ki buddyjski mędrzec? 
Str 27-31
Terytorium indo-greckie-Królestwo grecko-bactrowe - Wpływ na sztukę indyjską w III wie-
ku pne 
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Str 32-37
Pierwsze greckie wizualne przedstawienia indyjskich bóstw -Rozszerzenie na subkontynent
indyjski (po 180 pne)-Zmyślona uzurpacja Eukratidesów -Cygański  młody Hindus  - wy-
gląda jak  Egipcjanin -Grécko-Bactrianowie  wykazują wyrafinowaną hellenistyczną Kultu-
rę Minojską-Greko-  induski Zeus
Str 37-41
Odkrycia greko słowiańskie- Chlamys  czyli  płaszcz grecki -Chlamis w polskiej  kulturze.
To będą  przede wszystkim celtyckie monety oraz  portrety  i monety 
Str 41-43  
Skąd się wziął  jakiś sanskryt  - pismo hieratyczne  oraz linearne porównania- Sanskryt a   
hieroglificzne symbole znaków Zodiaku  podobne do  sanskrytu  oraz  symbole astrologicz-
ne

Str 44- 60
INDIE  I KRÓLESTWO  INDO -  GRECKIE -  Cywilizacja doliny Indusu  Ruiny Mohen-
dżo-Daro na planie Roma quadrata -Ariowie- Hindusi= Wedy- Maat- Ashoka  miał  sfałszo-
waną  biografię- Spaczony buddyzm i Budda- Znalazł się  prawdziwy  grecki  Budda-  Bo-
dhisattwa także  grecki   jakiś  kapłan- Skąd  się wziął spaczony zen w  religii  buddyjskiej 
Str 60 -122 
KRÓLESTWO  INDO -  GRECKIE  obszerne  opracowanie z analizą  i  komentarzami
gdyż  historia  tego królestwa  została  zafałszowana  przez  brytyjskich  naukowców – w
tym  sztuka,  architektura, dynastie  indo- greckie  ,koń trojański - islam w Indiach- święte
pisma  indyjskie  skąd się wzięły- Godło  czyli herb Indii to także słowiański czyli celtycki
Tryglav 
Sr 123-145 
 JANINA ROSEN-PRZEWORSKA  PRZEŻYTKI CELTYCKIE I CELTO-SCYTYJSKIE  
NA OBSZARZE POLSKI  Opracowanie poświęcone   odkryciom celtyckim na Ślęży po-
szerzone   o  wiele  odfałszowujących  redakcyjnych komentarzy  i objaśnień  oraz  związki 
ze  sztuką  indo grecką -Co  oznacza  ukośny krzyż  tak często spotkany na zabytkach ze 
Ślęży 
Str 146- 162
Spadek po Celtach GALERIA  FOTO    Z  RZYMSKIMI CELTO - SŁOWIANAMI   
Wojownicy celtyccy w  tym proto Grunwald- Stroje i ubiory oraz wyposażenie-Antyczni 
Celtowie  czyli rzymscy Grecy galijscy -Brennus oraz   Celtycka i gallo rzymska  Kronika  
Galla Anonima -Słowianie czy Celtowie najbardziej tajemniczy lud  ?Tak zwana kultura  
przeworska  -
 Spadek po Celtach Cassis  galea-  Cheruskowie  Gallowie  Wasal czyli protektorat-Na po-
żegnanie Awiłłowi Leszkowi, Tyberyusz Klaudyusz ....
Str 163-172
Sensacyjna  historia Wolina  Winety słowiańskiej   Wenecji  Północy -Wineta – legendarny 
gród i port z latarnią morską u ujścia Odry, największy ośrodek handlowy  średniowiecznej  
Europy- - zafałszowany na wikiński – legendy mity prawda -Zniszczenie  Winety  było 
związane z  niszczeniem  Cesarstwa  Bizantyjskiego 
Str 173 -177
Naukowcy  co raz  to coś  odkrywają   ale nic nie potrafią  określić ani   opisać-  czy są  to 
świadome  fałszerstwa  ?Znaleziska   skandynawskie w  Polsce  czyli sensacja  -Co się  kry-
je pod tym skandynawskim  charakterem znalezisk? Za granicą  też  fałszują  znaleziska na  
brytyjską sztukę zdobniczą -
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Sr 177-180
GRECKA I JOŃSKA  ARCHITEKTURA I SYMBOLIKA W POLSCE galeria i omówienie
Str 180-187
Tajemnice  scyto-celtyckie   węgierskich  Arpadów związanych z  dziejami  Polski  -  Gesta
Hungarorum  sfałszowane -  Skąd się wzięła  nazwa  Arpady i Bela  imię  władcy Z  historii
Węgrów-  Jesse Issa -  pochodzenie imienia męskiego: egipskie.   Polański Jassa / Jessa
czczony był, jak wynika ze źródeł  średniowiecznych, przede wszystkim w okolicach rów-
nonocy wiosennej - Od  imienia Jesse  grecki ISUS  pochodzi imię  Jezus. -Czym podróżo-
wali prymitywni Celtowie z Imperium   Romanum -
Str 188-190
Sarmaci  Sauromaci  zwani  także  jaszczurkami - jest to pochodzenie  nazwy  związek z
Taoizmem-
Str 192-199
Między mitem a prawdą – rzecz o pochodzeniu Romów/Cyganów oraz ich prawdziwe  ko-
rzenie 
Str 200- 202
 Celtycki  krzyż  i koło  Dharmy – Boreasz  Bóg polski  oraz  helleno budyjski i jego zna-
czenie  oraz  wersja perska -Ahur  Mazda  i mazdaizm- Demiurg 
Str  203 – 213 
POWIAŁ  BOREASZ ORAZ  DEMIURG  -Koło Dharmy   o religii buddyjskiej   która jest 
bardzo ciekawa    także dla chrześcijan - Teby i Tybet -Panteizm orfizm-Giordano Bruno , 
włoski oraz grecki uczony  który ewangelizował o transcendentnym i nieskończonym Bogu,
został spalony na stosie w 1600 roku przez inkwizycję   katolicką - rzymską -Eusebeia i 
dharma-Temida    wizerunki Lady Sprawiedliwości w opasce   są nowoczesne i nie klasycz-
ne – ślepa  Temida w Polsce i  normalna w innych krajach- Religie post-wedyjskie-
Manu- praojciec ludzkości i prawodawca -Truth Alone Triumphs - Prawda zwycięża 
 214 -236
 Chiński  Budda i  Konfucjanizm- skąd się wzięli  - Wielki  Budda z Leshan-znalazł  się
prawdziwy  chiński  Budda oraz  jego  fałszywe wizerunki- Chan a kultura i polityka-W
okresie swojego największego rozwoju, chan szybko rozprzestrzenił się na sąsiednie kraje:
Koreę, Wietnam i Japonię-Dynastia Shang Song i kultura- Obiata żertwa  hinduizm i sło-
wiańszczyzna- Rygweda podrobiona księga- Konfucjusz kim się  okazał  wielkie odkrycie
chińskiego  mędrca  i jego prawdzie imię  oraz jak został zafałszowany konfucjanizm -Tra-
dycyjnie na kultury i kraje chińskiej sfery kulturowej silny wpływ ma konfucjanizm, w tym
Chiny kontynentalne , Tajwan , Hongkong , Makau , Korea , Japonia i Wietnam -Mitologia
chińska czyli prawda -Kultura Longshan-Kultura Yangshao – skąd się wywodzą – Motyka i
Skorpion II,  popularnie  król  Skorpion,  w rzeczywistości   Serket  –  władca  starożytnego
Egiptu oraz  jak  zafałszowano dynastię  egipską- Kto zbudował  Mur  Chiński?  Sfinks
SYMBOL TAJEMNICY  i  ZAGADKI 
Str 237 – 247 
 CHINY   JONOWIE  GRECKA  CHIŃSKA  SZTUKA I SYMBOLIKA – Chiny  tradycyj-
nie uważane  były za  jedną z  najstarszych  cywilizacji- Sztuka chińska należy  rzekomo do
najstarszych na świecie-  jest omówiona i zestawiona ze  sztuką  grecką oraz  symboliką i
innymi odkryciami 
Str 248 - 256
Mykeny  kolebka greckiej  i europejskiej  cywilizacji  i  związki ze  starożytnym  Egiptem-
- Hyksosi mieli  najeżdżać na  państwo  faraonów kim się   okazali- Tajemniczy brak źródeł
o upadku cywilizacji mykeńskiej -Kiedy i przez  kogo została  zniszczona  cywilizacja  my-
keńska  czyli  grecka- Pismo  chińskie  to pismo  mykeńskie  Linear B 
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 257 - 269
  TAOIZM    czy  DAOIZM – tradycyjny chiński system filozoficzny i religijny – przez
kogo został  stworzony  i jakie  zawiera  nauki nie tylko dla  Chińczyków- Pentagram- Pita-
goras  i jego nauki  a także kim był-  Wielki  Ołtarz  Zeusa
Str 270- 276 
Wedyzm  omówienie wielkiej  religii  wraz z  jej  odłamami jak tantryzm - Rod-  Asura-
Sansara  - Deva-  Sutra  serca-Teravada-  Karma- religia sztuka  kultura i fałszerstwa oraz
związki ze  Słowiańszczyną  
Str 277 - 311
Buddyzm tybetański  shintoizm  zen -Cztery Szlachetne Prawdy -Shinto- Kult kami -Religia
grecka  zafałszowana na  japońską i  pogańską-   Niezwykłe opowieści  o Bodhidharmie-
Prawdziwy Bodhidarma  Angkor Wat  wielka  świątynia w stylu greckim w  Kambodży –
Wisznu - Kryszna  Chrystus - Rama i małpy -Zen  oraz  buddyzm  japoński-  Shinto Asuka
czyli Ashioka - Pogańska Hōryū-ji „Świątynia Rozkwitu Prawa”  i jej  egipskie  korzenie-
Horus Sokół  Weda i wiedza-   Kapłani egipscy  czy  kapłani  buddyjscy-Cernunnos- Sztuka
Angkor Wat  to sztuka  egipska  galeria wraz z odkrytym pałacem  faraona w  Kambodży-
Ręce  Boga- Garuda  czyli gryf  nie sokół- stupa i dżed - Słoń  jako zwierzę  i jego astrolo -
giczna  symbolika -Trimurti  Trójca hinduistyczna) – Śiwa sanskryt łaskawy przychylny  -
Trójząb  trisula- Siwa  Światło- Antyczna Wieża Wiatrów  w Atenach  i Boreasz -Neptun i
Ryby-Karma  - Oko Horusa – Angkor Anchor  
czyli  Kotwica  znak Polski Walczącej -Krzyż słoneczny, słoneczny krąg -Koło  Dharmy
312 - 313
GALERIA  HINDUSÓW   EGIPCJAN  CHIŃCZYKÓW
Str 315 -325
Znalazł  się   Taoizm  od faraona- Indianie   amerykańscy   pochodzą z Tybetu  -Lud  Xion-
gnu
Mongołowie Japończycy Koreańczycy Wietnamczycy Laos Tajlandia Birma  Kambodża Ne-
pal
 326 -328  Wykaz zawartości 
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Odkrycie  starożytnego Rzymu: Nie było   żadnych wpływów rzymskich  tylko  monar-
chia  która  legła  u podstaw  późniejszego łacińskiego  Rzymu. Zdaniem Dionizego  z Hali-
carnassus wielu historyków rzymskich (w tym Porcius Cato i Gaius Sempronius) uważało,
że pochodzenie tubylczych Rzymian było greckie.Utarły się  w historii szablony o cywiliza-
cji łacińskiej czyli  rzymskiej,  czyli zachodniej, która  później  przeszła na kościół  rzymsko
– katolicki oraz  podboje i nawracanie  Europy Wschodniej na nową  rzymską   
i łacińską religię  zwaną  także  cywilizacją  chrześcijańską  a prawda o  tej  cywilizacji oka-
zała się inna, podobnie jak o    Etruskach ,  o których źródła  także  pisały, że  są mało znani
i nierozpoznani. Także  sam rzymski ustrój  republikański miał   być zdobyczą   cywilizacyj-
ną a ustrój ten polegał na  podbojach  rzymskich oraz  ludobójstwie  które  trwało kilka wie-
ków  wraz z gladiatorami  któremu kres  położyło  dopiero  grecko -  egipskie chrześcijań-
stwo. 

Tematyka Rzymu  oraz  jego historia to  także  historia Polski  gdyż ze starożytnego Impe-
rium Romanum  zaczęła  się   wielka  emigracja ludów  także na tereny  Polski. Współcze-
śni Włosi  także  nie znają  swojej  historii, uważają, że wywodzą się od Rzymian.

Zawartość  ebooka 
Str 1-7
Na początek zacznijmy od rzymskiego Pantheionu  -  stwierdzonego także u nas  w Polsce
zwanej Słowiańszczyzną  przedmieszkową , gdyż  wg szablonów  przez  władcą polańskim
Mieszkiem I nic  u nas nie  było - Jowisz, Jupiter-Tablice iguwińskie -Kapitol-J-Via Sacra
(Święta Droga) -Forum Romanum - Oficjalna  historia  ostatniego króla Rzymu która się
wyjaśniła  dalej  jako  zafałszowana  ale która  nadal  obowiązywała  jako ukuta  wersja
obiegowa-Tabularium-Merkury-Synkretyzm
Str 7-11
 PANTEON   BOGÓW  RZYMSKI  ORAZ  GRECKICH
Str 11-16
Początki  Imperium  Romanum -   Umbrowie -Terni -Tablice  Igueva , znane także jako Eu-
gubskie Tablety -tłumaczenie  tablic jest rzecz  jasna  ordynarnie sfałszowane !
Str 16-21
Polscy i greccy Achajowie- Opaska i chiton grecki  także u polskich Piastów -Latynowie 
Str 21-23
JAK POWSTAŁO IMPERIUM ROMANUM  SENSACJE I  TAJEMNICE 
Str 23-28
 Penates ( w chrześcijaństwie zamienione na anioły)-Eneasz Aeneas -Legenda o Romulusie
- -Wzgórze rzymskie Palatyn 
Str 29-33
 Upadek rzymskiej  monarchii   Tarkwiniusza-Lars  Porsenna i  rzymskie  dzieje-  Samnici-
Sabellianie -
Iulius Sabinus
Str 33-42 
RZYM   HISTORYCZNE  ZAGADKI ORAZ NAZWA  Roma-  -Numitor -Prokas- Aventi-
nus-Askaniusz -Kreuza- Hekabe-Odyseusz - Laertes- Dzik kalidoński-Etruskowie -Patrycju-
sze - Ostatni z dynastii Tarkwiniuszy z przydomkiem Pyszny  - rzymska  historia  Imperium
Romanum                                                                                                                   
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Str 42-51
Liga Łacińska-Lucjusz Juniusz Brutus oraz  cała historia obalenia monarchii  Tarkwiniusza
Suberbusa -  Wojna- Konsulat- Traktat kartagski- Republika Niezależna -Grecki Lapis Satri-
canus Sr 51-59
Rzym królewski -Numa Pompiliusz-Tuliusz Hostiliusz-Ankus Marcjusz-Tarkwiniusz Stary-
Serwiusz Tuliusz-Cheruskowie  Etruskowie -Ekwowie -Wolskowie  III -IV-  Stela z Tanis i
Poemat o bitwie pod Kadesz
Sr 59-71
Ludy Morza-John Chadwick (ur. 21 maja 1920 w Surrey, zm. 24 listopada 1998) – brytyjski
lingwista i filolog klasyczny, wraz z Michaelem Ventrisem odczytał w 1952 roku mykeńskie
pismo linearne B- Kilka tygodni przed publikacją swoich badań w październiku 1956 Mi-
chael Ventris zginął w wypadku samochodowym- Michael Ventris był synem brytyjskiego
oficera i Polki- Mówiło się, że Ventris został zastraszony przez środowisko akademickie-
wypadek czy zbrodnia-
Łacina  czy greka ? -Kuria Rada  miasta-  Ateny Rzym  i Litwa-
Str 72-84
Kim był zamachowiec  próba  wyjaśnienia  tragedii  obalenia  monarchii  rzymskiej -Mamy
po drodze  litewskiego Perkuna  czyli Zeusa  Gromowładnego- Thracian per (u) skała oraz
per (u)   wymowa  PER  AH wielki  dom   pałac  faraona w Egipcie  -Dalej  śledztwo rzym-
skie
Str 84-89
Królowie Rzymu (753-509 pne)- a  potem Republika Rzymska która była  anarchią-Legen-
da o Romulusie i Remusie  czyli putty-  Putta na Kolumnie Trójcy Świętej w Bystrzycy
Kłodzkiej i inne  
Str 89-106
 Obalenie władzy królewskiej i wprowadzenie ustroju republikańskiego początkiem złego
Str 106- 109
Pompeje
Str 109-115
Cywilizacja Grecji -HELLENO  - CHRZEŚCIJAŃSTWO    POLITEIZM  STAROŻYTNE  
RELIGIE  CZY  BYŁY    TAKIE ZŁE  -Pelazgowie, gr. Pelasgoí- Porwanie Sabinek - Kul-
tura Villanovan -
Liga Etrusków, Federacja Etrusków lub Dodecapolis-
Str 116-121
Lycurgus pol. Likurg- Agoge-Gerousia -Wielka  Rhetra
Str  121-126
 Twórca  Rzymu Numa Pompilius był legendarnym drugim królem Rzymu 
Str 126-129
Syrakuzy-Miasto to powstało jako antyczna kolonia greckich Dorów z Koryntu w 733 p.n.e.
Str 129-139
Republika rzymska -ZAGADKA  ANTYCZNEGO RZYMU - SKĄD SIĘ WZIĘLI  RZY-
MIANIE  ?Co się   stało z  linią dynastyczną  króla  Tarkwiniusza  Superbusa ? Ród  Juni i 
Brutus-są  też dodatkowe poszlaki obalenia  prawowitej  monarchii-Prawo azylu -Ród Brut-
ti-
Str 139-145
Etruskowie spod egipskich piramid - Co chrześcijański diabeł ma wspólnego z Etruskami? 
Nie z tej ziemi -Już samo pochodzenie nazwy „Etruskowie” otoczone jest tajemnicą i budzi 
określone emocje
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Str 146-153
Rzymska okupacja -Gladiatorzy oraz Trop etruski -Trop italski (kampański)-Wojsko w Gre-
cji to  późniejsze wojsko w Rzymie -Wychowanie do służby wojskowej-Lacedemończycy-
Spartiaci-
Str 153-162
Brody i  fryzury  -Przez kogo nastąpił  upadek Republiki   rzymskiej-Kryzys gospodarczy
upadkiem oraz  Genzeryk  i Wandalowie znad  Wisły-    Ale jest to nasz  PIAST na  mone-
cie!  O DO VACA R   ODOVARUS Odoakar po polsku - (433-493) t
Str 162-164
TILIUSZ  lub AKWILA Attyla (łac. Attila z goc. dosłownie „Mały ojciec”, „Ojczulek”), 
zwany też „Biczem Bożym (łac. Flagellum Dei) (ur. 406, zm. 453) Attyla zrobiony  jest na 
Mongoła 
Str 164-170
Geneza Senatu rzymskiego sięga czasów obradującej u boku królów piastowskich rady kró-
lewskiej- Słowiański prokonsul.
Str 170-174
Galilea Galija Galicja polska  - Język celtycki -Starożytna Galatia
Str  174-179
Brennus celtycki  wódz Senonów - plemię galijskie wywodzące się z nowoczesnych obsza-
rów Francji,  znanej jako Seine-et-Marne , Loiret i  Yonne ; w 387 roku pne, w bitwie o
Allię , prowadził armię Cisalpine Gauls podczas ataku na  okupacyjny Rzym- Bitwa nad
rzeką Alią –Anatolia Greckie Bizancjum zamienione na  turecki islam-
Str 179-183
EGIPT  OFIARA  OKUPACJI  REPUBLIKI  RZYMSKIEJ  -Jeszcze  jedno sensacyjne od-
krycie-
OSTRO GOCI  I  WIZY GOCI Z WIZYTĄ W POLSCE  JAKO  KULTURA WIELBAR-
SKA-celtyckie  fibule  tych Ostrogotów
Str 183-187
ZNALEŹLI SIĘ  BAŁTOWIE ZNAD  BAŁTYKU!  Elricus  Alaricus  Balt  Alaryk I (ur.
ok. 370, zm. 410) – od 395 król Wizygotów z rodu Baltów, którym cesarz Walens zezwolił
osiedlić się na terenie Cesarstwa rzymskiego w Mezji-Kultura Otomani
Str 187-193
TROJA   KARPACKA   dzieje  regionu związane z  Celtami i  kulturą  mykeńską -               
Str 193-199
LIGA ACHAJSKA - Genzeryk czyli Gaisericus  
Str 200-206 
PRZYKŁAD  FAŁSZOWANIA  CHRZEŚCIJAŃSKICH ŹRÓDEŁ  BIBLIJNYCH 
Str 206-212
Karnutowie, Carnutes, lud celtycki (Celtowie) zamieszkujący w starożytności środkową Ga-
lię, gdzie znajdowało się   ich duchowe centrum  
Str 212-215
-Woluta jońska i jej  antyczna  symbolika -Styl joński 
Str 216
SŁOWIAŃSKI PERUN ZEUS GROMOWŁADNY Z  ORŁAMI
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Str 217-224
Skąd   się wzięła nazwa WAWEL - -Wiwern  wawelski  smok-Jeden z wzorów węży celtyc-
kich mających chronić przed złymi duchami i złą energią. .Najstarszy zapis legendy o smo-
ku wawelskim pochodzi z przełomu XII i XIII wieku. Jego autorem był Wincenty Kadłu-
bek. Na kartach Kroniki polskiej, w uczonym wywodzie, mistrz Wincenty powiązał dzieje
Polski z historią starożytnego Rzymu i uczynił jednym z władców kraju Grakcha, utożsa-
mianego przez późniejszych kronikarzy z Krakiem ( celtyckim  Krukiem). 
Str 224-230
Wyrocznia Delficka - DELFY i  RZYM......szkoda  jednego i drugiego, że ich   nie ma!
Gallo  Roman   statki i okręty. 
Str 230-235
Skąd  się wzięły imiona słowiańskie 
Słowianie wyłonili się z ciemności...bez  imion... SPOROI sporo ich było ale  tu chodzi o
SPQR -  RZYM  I GRECJA Rzymski i grecki zarazem  Pałac  Sapiehów z  jońskimi woluta-
mi  przykład  jeden z wielu w Polsce oraz ród Sapiehów
Str 235-237  
Zakończenie
Fundacja Rzymu Romulusa -Numa Pompilius 716–673 BC [King of Rome] A  KTÓŻ  TO
TAKI ?   NUMBER ONE ! Czyż  to nie jest  Bóg  jako Numa Pompilius ! Laska  jońska wi -
doczna na  monecie  to późniejszy  biskupi pastorał. Bóg rzymski  Janus  dwutwarzowy
symbolizuje  Bogo Człowieka  i inkarnacje  boskie - oraz   król Sparty  Likurgus. 
Str 238 – 458
Rzym ma sfałszowaną historię oraz mitologię sensacyjne odkrycie założycieli Rzymu -
Latynowie -Etruskowie -język grecki -Mitologia rzymska i grecka która okazała się historią-
Zmyśleni Italikowie- Ligurowie- Toskania- Lacjum - powymyślane kultury archeologiczne-
Źródła
antyczne- Republika Rzymska -Celtycka inwazja na Rzym -Senonowie- Samnici- Związek
Lateński- Sabinowie
Str 258 - 263
Król Numa Pompilius- Od niego czyli od samego Boga pochodzą zwyczaje kościoła rzym-
sko
katolickiego między innymi instytucja papieża
Str 264 - 269
Pitagoras Bóg czy mędrzec i filozof odrzucony przez Rzym
Str 270- 271
Mars Pole Marsowe
272- 274
Wulkan Bóg ognia i Wezuwiusz - Lawa i Lawinia
Str 275 - 285
BAŁKANY W IMPERIUM  ROMANUM także  kolebka Słowian i Polaków 
Dalmatia  Epirus  Pannonia   Noricum  Raetia  Iliria – mitologia grecka czyli prawda oraz
kronika polska  potwierdza  starożytne  pochodzenie  Polaków- Antyczne  państwo  Graccha
 285-305
Kartagina miasto Fenicjan metropolia egipsko -  grecka i związki z Polską .Kartagina 
była centrum i stolicą starożytnej cywilizacji kartagińskiej , po wschodniej stronie jeziora 
Tunis w dzisiejszym gubernatorstwie Tunis w Tunezji .
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 Kartagina była powszechnie uważana za najważniejsze centrum handlowe starożytnego 
Morza Śródziemnego i była  jednym z najbardziej zamożnych miast klasycznego świata . 
Bojowie  Bolonia Polonia -   Apollodoros   i panteon architektura  w Polsce -  

 Kwadryga z  Apollinem na  frontonie  Teatru  Wielkiego w Warszawie -Apollo Helios   Bóg
Grecki - Igrzyska pytyjskie – igrzyska panhelleńskie organizowane w Delfach ku czci boga 
Apollina, drugie co do ważności po igrzyskach olimpijskich wydarzenie o charakterze reli-
gijno-sportowym w starożytnej Grecji
Str 306 -319
CELTOWIE  ZAMIENIENI  NA GERMAŃSKICH  GOTÓW   I OSTROGOTÓW UPA-
DEK  RZYMU oraz  jego  rekonstrukcja   -  Odoaker  Teodoryk  cesarze  rzymscy – kim 
byli wraz z Celtami Drzewo genealogiczne Eneasza   Ajneiasa oraz o mitach i  Forum  Ro-
manum
Str 320 - 326
Drewniane oppidia ‘celtyckie’ w Galii czyli jak mieszkali greccy Gallowie
Str 327- 348
Nazwa Italia - skąd się wywodzi - greckie korzenie Rzymu
oraz grecka mitologia jako rzymska i Spartanie
Str 349-350
Kartagina inaczej
Str 351-354
Kartagina inaczej III wojna punicka- armia rzymska-wydarzenia wojny trojańskiej
Str 355- 358 Rzymski  Bóg Janus  ma grecką etymologię
Str 359- 370   Rzeczpospolita   czy Republika   -  Cezar Casimir the  Great  -   Galia  i   Gre-
cja-   Empuries- Kratis  Kylix-   i wiele innych 
Str  371-374 
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Tom X jest poświęcony w większości historii greckiego starożytnego Bliskiego Wschodu
oraz związkom kulturowym , językowym i nacyjnym ze współczesną Polską ale także z Li-
twą, Niemcami i innymi rewelacjami .Starożytny Babilon został  bowiem zafałszowany na
biblijnego szatana  oraz  wszelkie  zło.  Początki filozofii babilońskiej jednak można prze-
śledzić wstecz do wczesnych mezopotamskiej literatury mądrości , która ucieleśnia pewne
filozofie życia, zwłaszcza etyki , w formach dialektyki , dialogów , epiki , folkloru , pieśni ,
piosenki , prozy i przysłów .
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Babilońskie rozumowanie i racjonalność opracowane było  poza empiryczną obserwacją. 
Babiloński tekst Dialog pesymizmu zawiera podobieństwa do antagonistycznej myśli  sofi-
stów , w Heracliteańskiej  doktrynie kontrastów i dialogach Platona , a także jako prekursor
Sokratejskiego sposobu myślenia.  Z Miletu filozof Thales wiadomo że  również badał filo-
zofię Mezopotamii.

Zawartość  publikacji to zagadnienia  kluczowe - pod  każdym zagadnieniem jest mnó-
stwo szczegółowej wiedzy dodatkowej oraz  rewelacyjnej grafiki i materiałów foto.
Str 1-7
STAROŻYTNY BABILON IMPERIUM  ACHEMENIDÓW BABILON -  BA BA LON -  
BABALION   -  BAW ILION  
Wiedza  oficjalna- Babilonia – starożytne państwo znane  jako semickie w Mezopotamii, na te-
renie obecnego Iraku-Seleukos- Naczynie z  IX  wieku  przed  C. z  typowymi celtyckim orna-
mentem znalezione w Iraku-Irak-  to Iraklion-Chaldejczycy -  Brama Isztar -JOŃSKI  BABI-
LON BA WIL ION
-Wiszące  ogrody Semiramidy w Babilionie  Wilionie  BaWilionie to czysty  styl  Bizan-
cjum 
bazylik a także  architektura    krużgankowa-Wielki  Ołtarz Zeusa w Pergamonie  to Myke-
ny i pałac w Knossos tylko dużo większy  
Str 7-9
Wiszące ogrody królowej Semiramidy w Babilonie -Semiramis ( Shamiram)- napisy kró-
lewskie wymieniają  to jako dahyu (Achajowie) pojęcie powszechnie interpretowane w zna-
czeniu zarówno grupy ludzi, jak i kraju i jego ludu, bez żadnych konsekwencji administra-
cyjnych-Wyprodukowany język aramejski to język  fenicki 
Str 9-14
Odkrycie  Lachistanu w  Judei!    Lachish  -  obok Jerozolimy -Oblężenie Lachish-SĄ NASI
LECHICI  LACH  L  ACH  ACH A  JOWIE  ACHAJONI-Nasz  gród  słowiański  - polski
Lachish - Lakhisz  - wielkie  grodzisko  celtyckie i słowiańskie  Lugiowie wywodzić się
muszą od nazwy Lachish jako  Lachy   Lechici -  w Lakisz odnaleziono także inne świadec-
twa kultury materialnej przedizraelskiej
Str  14-20
Tell, także tall – typ stanowiska archeologicznego-Niniwa -Noe - Tablica Narodów -Syno-
wie Jafeta-Synowie Gomera-Synowie Jawana-Synowie Chama-  Synowie Sema-Niniwa to
nieco inny   pałac mykeński   jak w  Knossos-Egipt  z  Grecją - -Ptah egipski  , jego perski
odpowiednik zwany  jako  babiloński  lub asyryjski  a w ogóle to achemenidzki- Koziołek w
herbie lubelskim z  Bramy Isztar   -Przybytek w Ugarit, poświęcony Baalowi-Synkretyzm
sztuki tak zwanej  perskiej  czyli achemenidzkiej
Str 20-26
 Mauzoleum w  Halikarnasie - Halikarnassos-Wizerunek   egipskiego  Baala na steli z Uga-
rit (XV-XIII stulecie p.n.e.) - perski  orzeł  czyli  egipsko grecki  - oraz relief  podobny do
celtyckiego kotła z Gundestrup na  naczyniu  perskim ze  świątyni Baala w Ugarit-Baal kto
to taki-Belenus  - Prawdopodobnie również od imienia legendarnego króla Belina w Histo-
rii Królów Anglii Geoffreya z Monmoutha
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Str 27-31
Marduk-Amon-Ra, Bel-Marduk Ra - Marduk and Jesus Christ -Rozeta  symbol solarny - je-
den ze symboli związanych ze słońcem lub jego aspektami zawartymi w mitologiach. Także
jako forma triskelionu  celtyckiego-Triskelion lub triskele-Mezopotamia - Memnon i Acha-
jowie
Str 32-37
IMPERIUM  AKADYJSKIE     ASSYRIA  GUTEJOWIE KASSYCI -Amoryci -Listy z
Amarny 
Str 37-44
Minya-    Menes-ACHAJOWIE OD..ACHA ...? - Minos-Minos pojawia się w literaturze
greckiej jako król Knossos już w czasach Iliadu i Odysei Homera-Pierścień Króla Minosa -
mityczny król Krety-Argiwska  genealogia w greckiej  mitologii  historycznej 
Str 44-52
GUTEJOWIE i GUTEJA-Sztandar z  g)Ur-Groby Królewskie w Ur –Ziggurat w mieście Ur
znany z biblii  jako Wieża Babel  ( Świątynia  Baala)-Armia asyryjska-III dynastia z Ur-Ela-
mici -
GUTEIA to JUDEIA-Gideon-Sasanidzi- Simurgh  Sasanidzki demiurg  oraz  scytyjski gryf-
Co my tu mamy- sasanidzki  a zarazem  jakby celtycki hełm ze skrzydłami a  w  głębi czap-
kę  frygijską- Gryf Suza, relief   jako tzw. zwierzę fantastyczne z pałacu Dariusza I Wielkie-
go w Suzie, V w. p.n.e. -  

Współczesne  siedliska  w  górach Zagros  być może  były takie same w starożytności...
Obecny  Kurdystan-Gutejowie(Gutejczycy, Gutowie...  co przyszli  na gotowe...)starożytny
lud wywodzący się z gór Zagros (dzisiejszy zachodni Iran).  Stąd polskie  słowo  zagroże-
nie,  zagrażać grozić, groza, zgroza
Str 53-58
Akadyjczycy, Akadowie – dorobiona nazwa   Gutejów ludów semickich-Kasyci -Góry Za-
gros-Kudurru i kassyci-Imperium akadyjskie – Utu-he-gal -Stanął na czele powstania prze-
ciwko panowaniu Gutejów w Sumerze-Kobieta z Lagaszu Sumer=Akad= Babalon- Lagash-
Nanna, Nannar 
Str 58-62
Magia babilońska Babilion  zamieniony na  Babilon-Biblioteka Aszurbanipala w Niniwie -
Asarhaddon właśc. Aszur-aha-iddina -Sargon II, właśc. Szarru-kin II-Salmanasar V, właśc.
Salmanu-aszared V-Samaria akad. Samerina, Samirina-Język  akadyjski
Str 63-69
Istoty te zwane są Annunaki  co oznacza Ci Którzy Spadli Z Nieba    Ankh nu naki - Gryf
polski czyli scytyjski  oraz grecka  czyli  jońska baba  ryba-Grecka sztuka Mezopotamii  -
Minister transportu Iraku twierdzi, że 7000 lat temu Sumerowie latali w kosmos -Sumer
czyli Babilion-   Sumer   Egipski Sngr i Hittite Šanhar (a)   stąd nazwa  Sahara -Naram-Sin
(akad.  Narām-Sîn,  tłum. „ukochany przez boga Sina”) – władca imperium akadyjskiego-
Kurdystan i Gutejowie-
JAK Z  GUTÓW   ZROBIONO KURDÓW 
Str 69-73
MEKKA   MEDYNA  MEDIOWIE - Medea (lub Medeja, gr. Μήδεια Mḗdeia, łac. Medea)
– w mitologii greckiej czarodziejka, córka Ajetesa (króla Kolchidy), wnuczka Heliosa-Złote
ozdoby wykonane przez Colchians z VI wieku pne identyczne ze  scytyjskimi oraz ozdobne
ostrza  narzędzi-Czterej Pancerni i ich pies Szarik  serial komunistyczny oraz Szar-kali-szar-
ri-„król wszystkich królów”- Akad Akkade
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Szar-kali-szarri  -  Huliya, Haltamti oraz  perski Xuz  Suza. Wielki starożytny geografista,
Strabo , uważał Elam i Susianę za dwa równorzędne  regiony geograficzne. Zwracał  się do
Elam jako "ziemia Elymaei", głównie jako teren górzysty K huzestanu (obecnie Kazahstan).
Przy  okazji:  ELIMA maść do leczenia ...Stąd  też i w Polsce  występują podobne regionali-
zmy ''ziemskie '' jak Ziemia  Lubelska,  Ziemia kłodzka ( kłodzianie)  oświęcimska, chrza-
nowska( Chrzanianie ) i wiele  innych.

Str 73-75
 ARKADIA  WISZĄCE  OGRODY SEMIRAMIDY -Ur w Biblii -Huryci (   inna nazwa
Górali - górytów)-Huryci zostali bardzo sprytnie wymieszani z Hetytami-Mitanni -Listy z
Amarny -Rygweda -Jedna z najsłynniejszych izolowanych strof Rygwedy to  gajatri, naj-
świętsza i najważniejsza mantra wedyjska, modlitwa skierowana do Sawitara  ( słowiański
Zawitaj) bóstwa łączonego ze słońcem-Aditjowie-Dewa dewanagari-  Jońska Devi  w  Ang-
kor - deva diva  bogini  Dziewanna dziewica  Diana
Str 75-80
Symbole, które były używane w religijnych naukach wczesnego człowieka były trzymane
tak aby jego oczy zwracały na nie uwagę i aby jego umysł był na nie skoncentrowany-Koło-
Papirus Anana -Kwadrat-Trójkąt-Spirala  ( woluta jońska) -Krzyż Ankh-Gwiazda sześciora-
mienna-  Filar-Magiczny trójkąt-Pentagram, pentagrammon -Imię Baal  raz  jeszcze- Dagan,
hebrajski Dagon – główny bóg rzekomo czczony przez północno-zachodnie ludy semickie a
przy okazji szef  izraelskiego Mossadu  wywiadu- Siódemka bogów
Str 81-88
 Symbolika ryby i aspekt duchowej przemiany 
Str 89-98
Siódemka (bogów) - (Sebittu, sumeryjskie Iminbi). "Siódemka" - jest nazwą nadaną grupie
bogów opiekuńczych-Mityczne Plejady-Wołosożary-Likofron z Chalkis -Nie lękajcie się iść
w przyszłość przez Bramę BRAHMINA  którym jest Chrystus- Trzy koncepcje Brahmana-  
Kultowe słupy - kolumny - Kurhan i jego przekrój kosmiczny -Kapiszcza czyli "świątynia"
w Płocicznie -Kurhan Królewski Kercz Świątynia Jowisza Najlepszego Największego -Re-
publika rzymska -Stela  etruska z  Zeusem Marsem  Jowiszem -IV wiek pne stela grecka z
Aten- Grecki   dworzec  kolejowy  w Odessie , Krym 
Str 99-103
Egipskie Peru - Jońskie  woluty i  hełm  hoplity  w  Peru  Machu  Picchu-Nazwa  Tupac
Amaru  kojarzy się z  egipską Ziemią  Amurru
Str 103-116
Gutejowie zakała świata...  jak i dlaczego  opanowali cały świat --Drzewo Życia – biblijne
rajskie  drzewo,  którego owoce miały zapewniać nieśmiertelność- Mezopotamski    czyli
egipsko - achemenidzki zwany jako  babiloński fryz przedstawiający Drzewo Życia, pocho-
dzący ze starożytnego Babilonu- Kogut i jego symbolika-Idomeneusa przedstawiano z ko-
gutem na tarczy, a „herbem” Protesilaosa miał być koń z głową koguta-Protesilaos  polski
Protazy – w mitologii greckiej syn Ifiklosa i Astyoche, jeden z zalotników Heleny, uczestnik
wojny trojańskiej-Śmierć Protesilaosa  i polski  nagrobek w kościelei inne  stylowe nagrob-
ki-
Str 116-120
SAUROS  OMMA = SARMACI  -  -Symbol ankh był tak powszechny, że znaleziono go w
kopalniach aż do Mezopotamii i Persji, a nawet na pieczęć króla biblijnego Hezekiaha (pol-
ski Ezechiel)-Ślady krzyża odnajdujemy już w starożytnym Babilonie i Asyrii w XVIII i
XVII w p.n.e.-
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Str 121- 128
Niewola babilońska-Nie było miasta na ziemi, które w starożytności miałoby sławę Babilo-
nu. Babilon(gr. Βαβυλών Babylon z języka akadyjskiego: "Babilani" – brama bogów) to sta-
rożytne miasto położone w Mezopotamii, nad Eufratem, dawna stolica Babilonii. W  hebraj-
skiej Apokalipsie Świętego Jana – symbol wszelkiego zła; przeciwieństwo Syjonu, miejsce
szatana i  ucisku niewinnych.  Izajasz nazwał go „perłą królestw” (Iz.13:19),  a Jeremiasz
„złotym kielichem upijającym ziemię” (Jer.51:7). Herodot, historyk grecki, napisał, że „jego
splendor górował nad wszystkimi miastami świata” -Rzetelna wiedza o tajemniczym Babi-
lonie jest wciąż mocno rozproszona- 
 Dokumenty biblijne dotyczące emigracji -Na  mapie  znaleźli się  także  nasi węgierscy
partyjscy i  scytyjscy czyli achajscy  Arpadowie od nazwy  miejscowości    położnej nieda-
lego Karkemisz -Arpad stąd węgierscy Arpadowie-Nebuchadnessar i babilońskie siły- Lite-
ratura wychodźcza czyli   histeryczny dramat Judy Gutei -Znaczenie w historii Żydów 
Str 129-141
Trzeba  także  wspomnieć o haremach bogate ilustracje-Szarawary -Kozak w  szalwarach 
oraz czapce  frygijskiej
Str 141-144
Persowie (Πέρσαι) – tragedia antyczna autorstwa Ajschylosa powstała prawdopodobnie w
roku 472 p.n.e-Miltiades ojciec  Kimonosa   tego z  orłem - Cimonosa  (Simona) no i mamy
polskiego orła  narodowego !  Ale jest to raczej Perykles nie  jakiś  Franek Kimono ! Kit  o
Kimonie....  Grekom  także  islamiści pozmieniali  oryginalne greckie nazwy !
Str 145-153
Kilka  fałszerstw  o  starożytnej Grecji  - chyba jest mowa o islamie ?  CO   WYWIEŹLI
ZŁODZIEJE   i  FAŁSZERZE  Z  IRANU ?  Jest  nasz  koziołek  lubelski ! Urartu   Ararat
lokane królestwo Str 153-163
Gdzie jeszcze mamy jońskie woluty ?  Czy były wojny  persko - greckie?  Bitwa pod Mara-
tonem – najważniejsza  bitwa pierwszej  wielkiej  inwazji  perskiej  na  Grecję,  która  miała
miejsce w roku 490 p.n.e.- Jonian rebelia w  Lydii koło Smyrny i Sardis ??Tyle jońskich
wolut u Achemenidów  musi budzić zdziwienie !Jonia
Str 163-179
Znalazła  się  historia Powstania  Jońskiego pod  hasłem  Aristagoras !Aristagoras ( grecki :
Ἀρισταγόρας ὁ Μιλήσιος ), d. 497/496 pne, był przywódcą Miletu pod koniec VI wieku pne
i na początku 5 wieku pne oraz kluczowym graczem w początkowych latach powstania joń-
skiego przeciwko perskiemu Imperium Achemenidów  
Str 179-186
SKĄD  SIĘ  WZIĘŁA  NAZWA  MOSKWA  -a przy  okazji znalazł się nasz Mieszko  I -
Nazwa Moskwa miała też etymologię szkolną, która łączyła imię Mosocha , syna Japheta , z
nazwą miasta, tak że uważano, że postać biblijna jest przodkiem Rosjan i innych Słowian. 
Mapa  z  Arzawą - ! mamy nazwy  takie jak  Nesa- polska  Nysa, Alalah  =Allah islamski
oraz Wilusa - Wilnius-więcej o nazwach-   Mapa  zasięgu Rusi  Kijowskiej -Nazwa Ruś Ki-
jowska-Grecka nazwa rzeki  Wołgi Ρώς (Rhos) – dokładnie tak samo, jak brzmiała grecka
nazwa Rusi i Rusów.  Rea Sylwia – matka Romulusa i Remusa- Lwia Brama w Mykenach
reprezentująca  boginię  Rea-Jarosław  Mądry  z  dynastii   Rurykowiczów  Achemenidzki
władca  Rusi  Kijowskiej z  jońskimi elementami -Babilońskie proroctwo-               
Str 193-199
Więcej o imionach biblijnych i nazwach-Terminologia "Niemcy", "państwa niemieckie" i
"Niemcy" jest skomplikowana przez niezwykłą historię Niemiec w ciągu ostatnich 2000 lat-
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Nazwa  Niemcy  rzekome  zachodniogermańskie  plemię,  które  żyło  w  pierwszym  wieku
przed Chrystusem na obszarze górnej Nadrenii pomiędzy Palatynatem i Jeziorem Bodeń-
skim.W języku angielskim słowo "niemiecki" zostało po raz pierwszy potwierdzone dopiero
w 1520 r., - Celtyccy Niemcy
Str 199-210
NERWIANIE  z   KOCZOWISK -Ważne odkrycie archeologów. Neurowie istnieli i za-
mieszkiwali teren obecnej Polski- Kim byli tak naprawdę Neurowie -Kultura miłogradzka 
czyli podhorecka- Germańscy Treveri znad  Tybru - Treveri Identyfikowani są z celtycką 
kulturą Latene. Odmianą  tej nazwy  są Arverni-Od  Treverów pochodzi nazwa  tawerna-
Taverna w Grecji jest powszechnie znana jako restauracja- Ołtarz Zeusa Agoraios 
Str 210-222
Katedra  lubelska  i antyczna  agora  grecka ...tu  odbywały się najważniejsze wydarzenia
polityczne (głosowanie przez ogół obywateli), wybory urzędników, sądy,spektakle i inne-
Celtycki  i joński kamień  runiczny Wikingów-Podobne ''runiczne'' inskrypcje większego z
Jelling Stones w Danii -Waregowie...zalożyciele   Rusi kto umie czytać niechaj czyta-Skan-
dynawskie sagi
Str 223-234
Księga Welesa-Koptyjska głagolica-Skąd się wzięło  jakieś pismo słowiańskie? 
Str 234-244
Mannu - Kwadowie (Swebowie)-Germańska Polska-Te Gotini, lub Cotini, Getyni, Gepidi,są
również wymienione w innych źródłach rzymskich i wydają się być pozostałością starszej
populacji celtyckiej-Katualda, władca ziem obecnej Polski w ok. 19 r.n.e.-Katualda i Mar-
bod dwaj celtyccy władcy-Herrmundury od  Heroda  czy Heroldów-Cheruskowie   Etrusko-
wie  to herosi-Cymbrowie  to Kimmerowie  czyli Scytowie  czyli Persowie  czyli  Achajo-
wie -Więcej o biblijnych korzeniach-Etymologia Araba- 
Str 245-256
Gutones   Gotowie Goci -Hurdanaye, Kurdanaye, Kurdaye -Kadzidło (arab.:lubbān, hebr.
ketoret, gr. libanos, thymiana, łac. tus, incensum) -Księga godna zaufania czyli UR ( ra)bia-
nie gutejską propagandą -Wiarygodna historia która  jest  wiarygodna miejscami .Jest to
bardzo sprytne wymieszanie  faktów w  fałszerstwami okraszone  duchową  i religijną wie-
dzą.  Haruspicja  -Przyszłość  odczytywana  z  wątroby-Zapowiedziany  z  imienia  Cyrus
Wielki-Tabernakulum-Arka   egipska -Ahuramazda i uskrzydlone słońce. Płaskorzeźba u
wejscia do głównej sali tripylonu w Persepolis. 
Lucjusz Tarquinius Priscus , czyli Tarquin Starszy , był legendarnym piątym królem Rzymu
od 616 do 579 pne. Jego żoną była Tanaquil . Według Livy Tarquin pochodzi z Etrurii . Livy
twierdzi, że jego oryginalne etruskie imię brzmiało  Lucumo , etruskie  Lauchume celtycki
Lugh  stąd także  polskie  Lachy Lechici  ( np. Lechia Warszawa  klub  piłkarski )  oraz  sta-
rożytne Lachisz na  terenie obecnej Palestyny.Miasto ma oczywiście  sfałszowaną  historię
proizraelską.
Str 257 – 259Jeszcze  raz o Gutejach 
Str 260- 264 Wykaz zawartości.
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Słowianie  zachodni   oraz  ich wielka  kultura  i religia to temat  nieznany   wraz z krucjata-
mi  krzyżowymi  i   eksterminacją  wielkiego narodu.  Obodryci  obrośli sfałszowanymi le-
gendami   jako  piraci  oraz  wikingowie   słowiańscy które  się  szerzą w  internecie  i wielu
publikacjach książkowych. Ziemie  Zachodnich  Słowian to    cały  obszar wschodnich Nie-
miec, uprzednio NRD. Dlatego jest to ważne zagadnienie  nie tylko dla Polaków ale także 
dla  Niemców  i całej Unii  Europejskiej. 

Średniowieczni frankoni  uważali Słowian za psy i podludzi. Twierdzili, że mają święte pra-
wo ich mordować.  1000 lat  temu nie uważali  Słowian nawet za ludzi.  Pisali  o naszych
przodkach, że ci byli podstępni, okrutni i prymitywni. Porównywali ich do psów oraz bydła.
I twierdzili, że słowiańskie życie nie ma najmniejszej nawet wartości. Już najwcześniejsze,
powstające  na  przełomie  VIII  i  IX  wieku,  teksty  poświęcone  Słowianom były  stekiem
kłamstw i bzdur. 

Przykładowo według autora legend poświęconych życiu pierwszego misjonarza, który zapu-
ścił się na wschód od Łaby, opata Fuldy imieniem Sturm, Słowianie zachowywali się ni-
czym dzikie bestie. Biegali nago po zaroślach, zbierali się w stada i cuchnęli jak nieboskie
stworzenia. Na ich widok ze strachu zadrżał nie tylko Sturm, ale także jego rumak. Z kolei
autor opowieści krótko skomentował, że „oprócz srogich zwierząt” święty mąż nie napotkał
na wschodzie żadnych żywych istot. Innymi słowy: wszystkim Słowianom odmówił czło-
wieczeństwa.Ta konkretna historia – żeby nie powiedzieć: rasistowska agitka – powstała
jeszcze  za  czasów Karola  Wielkiego.  W epoce,  gdy  nawet  najświatlejsi  czytelnicy  byli
skłonni uwierzyć, że tajemniczy Słowianie niewiele różnią się od niedźwiedzi. Żyjący w
czasach Bolesława Chrobrego biskup Merseburga Thietmar pisał o wszystkich Polakach, że
„cieszą się, gdy czynią zło”. Z kolei o zamieszkujących nieco dalej na zachód Lutykach wy-
rażał opinię, że „w czynieniu zła są zawsze zjednoczeni”.

Tak pierwsi, jak i drudzy byli jego zdaniem z natury podstępni, okrutni i prymitywni. Wy-
rwały mu się nawet – nierzadkie w X i XI wieku – porównania do psów i bydła.
Także biskup Gumpold, autor jednego z pierwszych żywotów świętego księcia Czech Wa-
cława ocenił, że Słowian cechuje wrodzona niższość.  Są barbarzyńcami spoza granic cywi-
lizowanego świata. Jako tacy mają obowiązek podporządkowywać się kulturalnym Niem-
com i brać z nich dobry przykład. Nie mają natomiast prawa oczekiwać poprawy swojego
losu.Mogą się chrzcić, uczyć łaciny i klepać pacierze.                                                        53.



 Wciąż jednak nawet ich władcy będą stać o wiele stopni niżej niż choćby szeregowe nie-
mieckie rycerstwo. Biskup Gumpold twierdził, że Słowian cechowała wrodzona niższość .
Potem byli hitlerowcy  i to samo twierdzili  i robili. 

Nie  lepiej jest z historią  tak zwanych  krajów  normańskich czyli także  germańskich.  
 Zostały  one zunifikowane   pod  tymi  nazwami wraz z  dynastiami  i całą  normańsko-
germańską  przeszłością , która  została poddana analizie i ujawnia  zupełnie   inną historię.

Ciekawostka z  polskiego Frankfurtu nad Menem :
           herb miasta  Frankfurt - obok herb Polski. 

Na terenie obecnego Frankfurtu  Rzymianie wznieśli w I w. n.e. kilka obozów wojskowych, 
a   rzekomo później także miasto Nida, istniejące do drugiej połowy III w. n.e.Miasto  Nida  
posiadało forum, teatr, dwie termy i port na rzece. Funkcjonowały tu liczne świątynie, w 
tym pięć poświęconych Mitrze. 

Zawartość  publikacji.
Str 1- 12
Słowianie  połabscy  i ich  pochodzenie  na tle  germanoslavistyki-  Wodzowie i przywódcy
plemiona  i rody -   analizy językowe i  źródłowe
Str 12  -22
 Radogoszcz  i Arkona  świątynie  słowiańskie   Redarowie -Odkrycia  na Rugii -Zachod-
niolechicka cywilizacja znad Łaby -Obodryci  Słowianie Połabscy i ich  etnogeneza - Naj-
starsze państwo Połabian czyli tych  nad  rzeką Łabą 
Str 22-27
 Konfederacja Obotritów czy  Wenetów – zagadnienia  etniczne,   książęta, Powstanie Sło-
wian Połabskich- Sanktuarium w Rethrze i nazwy  Słowian
Str 27- 37
Skąd się wziął słowiański Bóg  Swarożyc  historia  niezwykłej religii  zamienionej na  po-
gańską-
Niebiański  Helios    Bóg  Słońce - Grecki Magiczne papirusy i ich znaczenie dla  religii
także  chrześcijańskiej 
Str  38-41
Światowid ze Zbrucza -  i jego  nieznana  symbolika mistyczna- Panteon  połabski skąd się
wywodził  
Str 41-45
Jaksa z Kopanicy  założyciel  Berlina władca  Stodoran oraz  ich pochodzenie – Księstwo  
Kopanickie-Diecezja  Lubuska- Księstwa  Rugii
Str 45- 46
Kwadowie  i Swebowie  germańskie  plemiona  skąd się wzięły- Nadłabski krąg kulturowy
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Str 47-53
Wenedowie  - Szwabia i Szwabowie  Alemani   protoplaści  Niemiec odkrycie ich  etnoge-
nezy oraz  religii -  mapy  analizy  dochodzenia 
Str 54 -63
 Karol  z  piekła  rodem znany  jako   Karol Wielki  władca  frankoński  – Frankowie  Salij-
scy  i ich   odkryte  nie niemieckie pochodzenie 
Str  63 – 69 
 O założeniu Berlina  – Via Imperi- Helweci- Retowie - symbolika
Str 70 -83
Odrysowie i Bessowie czy plemiona  słowiańskie   - Zachodnio lechickie  plemiona sło-
wiańskie  czyli połabskie -   analiza skąd  się wzięły jakieś  plemiona połabskie ,skąd się  
wywodzą , fortece  i zamki połabskie, nazwa  Ukraina i Wołyń od nich pochodzą, dynastie 
książąt  Pomorza, Meklemburskie i inne dynastie  niemieckie  wywodzą się  od  Połabian , 
skąd się wzięli Duńczycy  prześladowcy słowiańskich  Połabian 
Str 84 -92
Pragermanie  kim byli-  Heruskowie – Rugiowie – Ranowie- Redarowie - Zemsta  po wie-
kach  Nemezis -  Święte  Cesarstwo  Rzymu  rzeźnika  Karola Wielkiego-Międzynarodowa 
Nagroda Karola Wielkiego twórcy  państwa  Franków i  Cesarstwa Rzymskiego  uważanego
za prekursora oraz  ojca integracji europejskiej . Jego   genealogia została  sfałszowana  już  
w IX wieku.

Str 91-112
DANIA  NORWEGIA  SZWECJA   I   GERMAŃSKA  HISTORIA  
 pochodzenie Normanów  analizy źródłowe  -  historia  Germanów i Normanów  jest dla  
nas bardzo ważna, z  Germanami  łączy nas  straszna  historia  II  wojny światowej a  przed-
tem eksterminacja Słowian  Zachodnich  która  zaczyna się w Danii,  ze  Szwecją Potop 
Szwedzki a z Norwegią II wojna światowa, tak więc  jest to wspólna historia  i raczej  bole-
sna.   Również  sami Normanowie utożsamiani z Germanami i ich  germańską  mitologią 
nie znają swoich korzeni ani  prawdziwej  historii, którą  trzeba  było odkopać i przeryć. 
 Dania  - pochodzenie  nazwy -  język  genealogia religia- Odyn  sfałszowana mitologia  
germańskiego  boga kim się okazał – Teutonowie  lud germański znany  jako hitlerowcy  
kim  był- dynastie  i założyciele Danii  Norwegii i Szwecji- związki  dynastyczne z Rusią   
oraz  Polską – Gesta  Danorum – Waldemar I Wielki  i biskup Absalom- Cystersi  czyli ba-
gno- Norwegia i Szwecja-   dorobiona  sfałszowana  historia  między innymi, że  Normano-
wie mieli  odkryć  Amerykę- dynastie  normańskie i  ich początki kim się okazali- Goci Go-
towie czy  Niemcy  i Germanowie-    wielki naród  gocki-   Odoaker  wódz    germańskich 
Gotów  który  wykończył  Imperium  Romanum  kim był-   Getowie i Dakowie  i ich  
związki z   Germanami   i Szwecją  - - Nazwa  Szwecji ma inną  etymologię od oficjalnej  . 

Str 112- 118
Niemcy. Historia oficjalna  czyli zgermanizowana  - Nazwa  Germania i nazwa  Deutchland
Germania starożytna - apoteoza  Germanii a przy okazji  Belgia i Holandia także  germań-
skie.
O  Niemcach i ich  prawdziwym pochodzeniu  jest mowa w Tomie X  str 193-199, bo
tak były zbierane  dane w latach  2015-2017 i  wrzucane do  plików. Także o  Niemcach
jest mowa  jeszcze w Tomie II str  133-145. 
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Str- 119- 148
IRLANDIA   BRYTANIA   SZKOCJA  NORMANOWIE  LEGENDY  MITY  I FAK-
TY 
Sascy królowie  zasiadali na  polskim tronie a  z samą Saksonią i Sasami  łączy nas wspólna
historia.Co  się zaś  tyczy  krajów  Normandzkich  to także mamy z nimi  wiele wspólnego  
właśnie  przez  ‘celtyckie ‘i dynastyczne  korzenie:  
Zawartość  działu :
- mitologia irlandzka i prawdziwe pochodzenie  Irlandczyków  i ich władców  oraz  języka i 
religii -nazwa  Irlandii oraz  irlandzki cesarz  Gallów – Szkocja  i  pochodzenie Szkotów  
oraz  ich języka
                     Jak długo można oglądać  brytyjskich celebrytów na  balkonie 
                             i czytać  o   wojażach i dzieciach   tych pasożytów?
 Brytania   rzekomo normandzka-  - pochodzenie  nazwy Brytania- Anglowie  kim  się oka-
zali- Beda  Czcigodny  wielki  grecki  uczony misjonarz  Anglosasów święty  jak  został  za-
fałszowany i przez  kogo-   Akwizgran  związki z  Brytanią- Historia ecclesiastica gentis 
Anglorum  - Historia kościelna ludu angielskiego  sfałszowana-  Anglosasi  kim byli na-
prawdę -   pochodzenie   znad Wisły i Łaby- Widikund  wielki król Sasów  kim się   okazał -
Języki celtyckie  i prawdziwa nazwa  Anglii -  Saksoni i ich  prawdzie  pochodzenie- Sztuka
anglosaska-  - Wilhelm  Zdobywca    pierwszy  władca  normański   Anglii –
 Normanowie   Grabarz Prostak Jąkała  Łysy i inni - Królowa  Wiktoria  i jej mąż  Albert -  
Dynastie saskie i celtyckie  co się z nimi  stało-  Katarzyna  II caryca  Rosji  i Polski kim 
była- Bitwa pod Hastings  i koniec  celtyckiej  Brytanii   – WIKTORIA  KRÓLOWA  BRY-
TYJSKA  oraz    genealogie  dynastyczne  germańskie  i frankońskie - Caen miejsce  po-
chówku  Wilhelma  i operacja  Overlord – Wielkie  zwycięstwo   Polaków  w Normandii 
Str 148- 159
CYMBROWIE   GERMANIA I NAZWA  GERMANÓW 
Skordyskowie  Bojowie  Kolchida-  Królowie cymeryjscy i bosporańscy  -Sauromaci- Nie-
miecki  Tacyt  czyli  zafałszowany -Hermundurowie  - Manus- Królestwo Bosporańskie
Sundowie  i Sund 
Kultury  starożytne , nazwy i  pochodzenie  narodów  starożytnych oraz  średniowiecz-
nych czyli  jak  Autorka  doszła do pochodzenia nazw  narodów  i ich   wspólnych sta-
rożytnych korzeni 
Str 160- 161 
Państwo Kościelne Karola  Młota 
  Str  162- 170 
 Analiza  sfałszowanej  genealogii  celto- greckich  władców  Anglii. Wywód  ten ma zwią-
zek z dziejami  Litwy  oraz  dynastią  Jagiellonów  i jej    początkiem    od rodu Giedymi -
nów ,  który wywodzi się od  ostatniego króla Anglii  Haralda II  - dalej:  Nazwa  Brytania
jej  pochodzenie  i  Wenedowie   
Str  171-175 Jeszcze z  dziejów  Franków  i początków żydowskiego papiestwa 
Str 176 – 191   Dodatek z 2 marca  2021  roku 
 EUROPA  JAKO MAGNA  GRAECIA  oraz  wyjaśnienie znaczenia  nazwy  CELT 

Str  192-193 
 Zawartość  publikacji                                                                                             
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  Kronika Sławiańska  Helmoldta poświęcona Słowianom Zachodnim i walkom z frankoń-
skimi krucjatami    judeo-katolickimi  zwanymi tylko jako  katolickie.  Kronika Słowian (ty-
tuł oryginału łacińskiego Chronica Sclavorum) – średniowieczne dzieło historyczne autor-
stwa mnicha Helmolda, który towarzyszył jako kronikarz niemieckim wyprawom chrystia-
nizacyjnym na Połabiu i Pomorzu Zachodnim. Jest kontynuacją dzieła  Gesta Hammabur-
gensis ecclesiae pontificum napisanego przez Adama z Bremy. Dzieło opisuje czas od pano-
wania Karola Wielkiego do ostatecznego podboju Rugii  i  kraju Obodrytów dokonanego
podczas Krucjaty połabskiej w roku 1147. Jest to  wersja frankono - germańska  i antysło-
wiańska i  i bardzo  zafałszowana, napisana z pozycji podbijania  pogańskiego ludu  przez
oświecicieli  frankońskich  i wymaga  obecnie  bardzo  drobiazgowych  studiów  oraz  bada-
nia  bibliografii do tej kroniki. 

  Ponadto  zawiera  takie fałsze jak między innymi  rzekome  walki  i zdrady ,jakie  miały
mieć miejsce  między Słowianami zachodnimi,   które  nie wydają się  możliwe   .Jakąś
prawdę strasznie  wymieszaną z  fałszami i kłamstwami  Kronika  ta  zawiera ,ale  jedynie
szczątkowo. Kronika  Sławiańska  Helmoldta wymagałoby obecnie napisania  jej od  nowa
w oparciu o źródła i ich badania , także  źródła   współczesne . Wersja frankono- germańska
a  dokładniej żydowska  ponieważ to żydzi zajmowali się  fałszowaniem  wszelkich źródeł
na różne sposoby i w różnych  stylach - jest dostępna  bezpłatnie w Internecie. Znaleźć  ją
można  poprzez  wyszukiwarkę  google pod  tym samym tytułem. 

O SERIACH   WIELKA  SLAVIA i DUCH PRAWDY DUCH FAŁSZU 

Wulkan   w wierzeniach Rzymian Bóg ognia i rzemiosł metalurgicznych, utożsamiany z
greckim Hefajstosem. Od jego imienia utworzono nazwę wulkanu jako tworu geologiczne-
go. Płaskorzeźba- to grecki Hefajstos,   jest imponujący  !

Naukowcy posiadając pełną listę jego  erupcji począwszy od początku naszej ery, oszacowa-
li cykl  przebudzania się  wulkanu  Wezuwiusza na około 20 lat. Oznacza to, że jego obecne
uśpienie jest niezwykłe w skali ostatniego tysiąca lat. Wezuwiusz powinien przebudzić się
już co najmniej trzykrotnie, ale tego nie zrobił.To niepokojące, ponieważ oznacza to iż kra-
ter wulkanu zatkał się i magmą  i nie może swobodnie wydostać się z wnętrza ziemi. Zakor-
kowane wulkany  przez  magmę są wyjątkowo groźne, ponieważ nie można przewidzieć ich
erupcji. Jeśli  nastąpi, nie  można przewidzieć jego skutków.                                            57.



Magma  coś, co nie ma wyraźnego kształtu lub nie zawiera w sobie żadnej istotnej treści
czyli fałszerstwa.. Historia zbudowana na fałszerstwach.   
                                         Inaczej  błoto,  bagno, także  lawa.

13 luty 2019 Zaskakujące wieści "Deutsche Welle". Niemiecka gazeta donosi, że Jezioro 
Lacher See (okolice Bonn) znajduje się w miejscu wulkanu, który nie wygasł i powoli bu-
dzi się do życia. Wskazywać na to mają bąbelki dwutlenku węgla na powierzchni wody, a 
także niewielkie trzęsienia ziemi. Eksperci ostrzegają, że może on stanowić zagrożenie dla 
znacznej części Europy.Gazeta przypomina, że jezioro Lacher See w zachodniej części Nie-
miec jest efektem wybuchu wulkanu, który miał miejsce około 13 tysięcy lat temu. Przez 
setki lat panowała opinia, że wulkan ten jest uśpiony, ale najnowsze badania wskazują, że 
może się on budzić do życia. Świadczyć może o tym m.in. fakt, że w pobliżu południowo-
wschodniego brzegu jeziora zaobserwowano bąbelki dwutlenku węgla, które mogą świad-
czyć o wydobywaniu się magmy.

                                                                   58.

                               


	Średniowieczni frankoni uważali Słowian za psy i podludzi. Twierdzili, że mają święte prawo ich mordować. 1000 lat temu nie uważali Słowian nawet za ludzi. Pisali o naszych przodkach, że ci byli podstępni, okrutni i prymitywni. Porównywali ich do psów oraz bydła. I twierdzili, że słowiańskie życie nie ma najmniejszej nawet wartości. Już najwcześniejsze, powstające na przełomie VIII i IX wieku, teksty poświęcone Słowianom były stekiem kłamstw i bzdur.

