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Enej: dziś potańczysz, a jutro
odrąbie ci głowę. Dwóch
Ukraińców tworzy w Polsce zespół i
nadaje mu nazwę będącą
pseudonimem ukraińskiego
zbrodniarza
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Nasze
Stowarzyszenie

NIE PRZEGAP

„Kiedy ś Polacy przy jdą i będą
szukać swoich. Pokaż im to
m iejsce, jeśli m nie już nie będzie”
– NASZA RELACJA z konferencji
„Ludobójstwo na Kresach”
Grupa Bilderberg knuje przeciw
Orbanowi? Na Węgrzech trwa
dy skusja o reakcjach Europy na
prowadzoną przez Orbana polity kę
Waldem ar Pawlak: "Prem ier Tusk
potknął się o własną retory kę,
żeby nie powiedzieć dem agogię.
Sam głosił hasła, że partie źle
wy dają pieniądze." NASZ
WYWIAD
Obstrukcja radny ch PO, PSL i SLD
w podkarpackim sejm iku. Buczak
(PiS) o wiceprzewodniczący ch: „To
dezercja”. Miklicz (PO): „To
zachowanie honorowe”
Jacek Kurski m iędzy wierszam i o
poparciu przez Solidarną Polskę
kandy data PiS w II turze wy borów
w Elblągu: Mam y razem 3 8 proc.

"Widoczne są w Polsce elem enty
celowej degradacji pam ięci
narodowej i history cznej". NASZ
WYWIAD z Maciejem Świrskim z
Reduty Dobrego Im ienia
Bogusław Kaczy ński o sukienkach
prem ierowej za państwowe
pieniądze: „Stanowczo protestuję
przeciw takiem u rozum owaniu”
Dr Rafał Chwedoruk: "Casus
elbląski: lista zwy cięzców jest
dłuższa niż pokonany ch." NASZ
WYWIAD
Moskwa Snowdenem ośm iesza
Obam ę, Wcale by m się nie zdziwił,
gdy by Snowden utknął na stałe w
Rosji
Wajcha jest tam , gdzie by ła, czy li
nie m a m owy o jakiejś rady kalnej
zm ianie w m ediach. Tam wiedzą,
że Tusk jeszcze się nie poddał

P ET RO OLIJNYK

Jadę taksówką

i

z

głośnika
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„E NEJ ”,

PŁK

słyszę

prymitywną podróbkę bałkańskich rytmów,
słowiański folk, albo – jak mawiają na
Bałkanach – turbofolk.
Nic to, nie muszę słuchać. Na dworcu te

NAJNOWSZE
same nutki,

NA KUBIE

w przejściu

UPA;

FOT .

WIKIMEDIA COMMONS /T ARAS DEMIANENKO/LICENCJA CC-BY-3.0.

Reklama została
wyłączona. Cofnij
W przyszłości postaramy się
wyświetlać reklamy bardziej trafne.
Pomóż nam lepiej dopasować reklamy,

aktualizując
ich preferencje.
DELEGACJA MARSZAŁEK KOPACZ POLECIAŁA
DO CHIN
ZA 130 TYS. ZŁOTYCH. NIE
podziemnym...
ta sama
LOT-EM, ALE AIR FRANCE.
ŻEBY BYŁO TANIEJ...

fraza. Pytam w końcu znajomego: co to, kto to?
Okazuje się, że mamy w Polsce nową
gwiazdę – zespół „Enej” składajacy się z Ukraińców
i Polaków. Sięgam do wikipedii i dowiaduję się, że zespół działa od 2002 roku, a nazwę przyjął na
cześć głównego bohatera „Eneidy” autorstwa Iwana Kotlarewskiego – to taka, mało znana,
ukraińska przeróbka Wergiliusza.

HGW przeprasza, GW zarabia.
Prezy dent stolicy wy daje nasze
pieniądze, by kajać się za
zorganizowany przez siebie
skandal
Minister Sławom ir Nowak
doskonale odnalazłby się na Placu
Czerwony m wśród rosy jskich
przy wódców. On też potrafi
docenić rolę zegarków

http://pl.wikipedia.org/wiki/Enej

wPolityce.pl

Coś jednak nie daje mi nadal spokoju, muzyki mogę nie słuchać, nie pokaleczy mi uszu, ale
ten „Enej”... zaraz, zaraz – pukam się w czoło, toż to przecież pseudonim największego łajdaka z
Wołynia, człeka, który własnoręcznie odrąbywał Polakom głowy.

Lubię to!
30.376 osób lubi obiekt wPolityce.pl.

Sprawdzam, istotnie: Petro Olijnyk pseudonim „Enej” - pułkownik UPA, w 1943
kierował masowym ludobójstwem na Wołyniu. Mordował Polaków.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Petro_Olijnyk_(wojskowy)
O, myślę sobie, to w polskich stacjach radiowych, należących m.in. do Niemców, takie teraz
wiatry.
Dwóch Ukraińców tworzy w Polsce zespół i nadaje mu nazwę będącą
pseudonimem ukraińskiego zbrodniarza, a cała Polska tańczy w rytm tej muzyki?
Przecież, to gadanie o prymitywnej, mało znanej, ukraińskiej 'Eneidzie” jest funta kłaków

Kanał RSS

niewarte. Gówniarze muszą mieć niezły ubaw patrząc na tłumy podrygujących, w takt ich muzyki,
Polaków.
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Ponoć wygrali nawet jakiś wielki konkurs w którejś z prywatnych stacji telewizyjnych w
E-mail:

Polsce.
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Ciekawe?
ZAINTERESOWAŁ CIĘ ARTYKUŁ?
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3,2 tys. Tw eetnij

33

Witold Gadowski
Reporter, autor filmów dokumentalnych, miłośnik kaw y i Bałkanów . Badacz afer i
terrorystów . Wraz z Przemysław em Wojciechow skim w ydał książkę "Tragarze śmierci"
ujaw niającą nieznane ślady znanych terrorystów ("Carlosa", Abu Dauda, RAF).
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