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Wpisy internautów - dezintegracja mieszkańców (zał. nr 2) 

  

 

Wpisy internautów , jako przejaw braku miłości oraz dezintegracji mieszkańców metropolii 

katowickiej 

jak jest jakis artykuł o Ślasku zgłoś +19 / -2  

RYBNICZANIN (gość), 26.07.12, 23:16:58  

to zawsze znejdzie sie komentarz dwóch najwiekrzych Polskich ciuli Polska ma tyle milionów 

obywateli i zodyn nimo pretensji yno zawsze te dwa ciule niedorozwiniete czyli ROBI I 

SZKODNIK Dwa debile Made in Poland    Bo ty k**** lwowska jesteśzgłoś +14 / -3 

karolinka (gość), 26.07.12, 22:46:52  

Takich jak ty to wywozimy nazot nach rusia we bydlyncych wagonach  

@szkodnikzgłoś +12 / -2  

jo/ich (gość), 26.07.12, 23:27:24 czy ty ciulu prowokatorski naprowdy chcesz,zeby wtos twoj 

ryj w kibel wsadziol ???jebniynty impotynt!!! Bryl (gość), 27.07.12, 05:12:50  

Nagonka w prasie gorno slaskiej byla przez ostatnie ponad 10 lat zeby na RAS glosowac. i co 

z tego wyszlo? 

Wielkie G 

Wysuplali troche po niemieckiego scierwa, ktore teraz zasmieca fora internetowe, a wynik 

jest jasny dla kazdego Slazaka jak slonce, i zadna ilosc waszych profaszystowskich obelg pod 

adresem Polski i Polakow tego nie zmieni 

"mam wyje... na ten p... klub, któremu od zawsze życzę jak tylko najgorzej... Pablo masz z 

tym kłopot???? To trza go rozwiązać..... Jeb... niebieski psie - lepiej????". 

@moja wersjazgłoś +5 / 0  

jo/ich (gość), 27.07.12, 11:34:08 hm,s tymi trupami to asz taki problym niy bydzie-jak sie 

prosicie !!???  

   

 

Lwowiaku, raus z tego forumzgłoś +8 / -1 karolka (gość), 27.07.12, 11:28:58  

Tu ciebie nikt nie chce. 

Jesteś polackim chamem i opluwaczem wszystkiego co Schlesierskie. 

Raus ciulu  

~hanys [8 godzin temu]  

Wolny Slunsk ! 

prawdziwy Górnoślązak2012-07-11 12:13:39 

do hanysa... 

hanys ty masz jakiś kompleks, bo wg ciebie gorolu zasrany-tak gorolu!!!! wszyscy tu zostali 

przywiezieni, a to przecież twoi przodkowie jak ich to komuna przywlekła, ze wiochy, w której 

srali przez żerdki- ....to włosy myli w spłuczce sedesowej....a poza tym, to prawdziwy 

Górnoślązak nie napisze o sobie hanys !!!! 

Nick [godzinę temu]  

wszyscy Polacy zapraszają Żydów do Polski, na szczescie obozy nadal stoja, wystarczy tylko 

ponownie rozpalic w piecach, 

W 1958 roku gdy przyjechałem na Śląsk z Białegostoku handlując mydłem,to  

handlarz mydłem (gość), 10.08.12, 16:04:24  
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wygrałem w 3 karty od jednego śląskiego aborygena : jego dom 6 hektarów pola ornego i 

jego żonę.Później zatrudniłem go jako parobka. Ślązacy to w tych czasach ani czytać ani 

pisać nie potrafili.  

BakiB [godzinę temu]  

Typowa hanyska m@rda. Nikczemna, chciwa, koniunkturalna i podła. Często jest zapuchnięty 

od wódy ten durczok hanyski... 

Juyz mie to wkurwio  

Wkurwióny Hanys (gość), 19.09.12, 19:15:34  

Po kiego ciula my we naszym Hajmoacie momy durch polokom ,udowodniać ze my niy sóm 

polokami, i durch muszymy udowodniać naszo uodrybność, by uznali naszo godka i nos, kiej 

by zaś boua wojna to pokożymy im bes godki kaj ich mómy,niy bydóm musieli tukej 

razjzować wyszczelomy ich jak kaczki i szlus  

narodowi szlesierów! zgłoś +6 / -14  

 

GLIWICZANIN (gość), 21.09.12, 21:08:58  

Ale nie ma złego, co by na dobre nie wyszło - można to potraktować jako pretekst dla 

folksdojczowskiej hołoty, żeby sobie pobluzgała.  

Z kart HISTORII skrzętnie ukrywanych przez Kościół i zafałszowywanych przez  zgłoś +2 / -4  

Laszlo pap (gość), 23.09.12, 14:41:39  

�.Adamski znosi liturgię, kazania oraz śpiewy w języku polskim, i nawołuje do podpisywania 

volkslisty. 

 

Nareszcie zgłoś +6 / -15  

 

Szkodnik RAŚowski (gość), 24.09.12, 10:18:40  

jakaś alternatywa i przeciwwaga dla tych wszystkich zaprzańców, separatystów, Nie-polaków, 

Szlyzjerów, wyłażących z różnych kątów i zakamarków volksdojczy i "Übermensch-ów" ,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


