
Niemiecka Kurwa Atomowa
Dlaczego poważna prawicowa niemiecka gazeta - Süddeutsche Zeitung 
opublikowała fotografię z plakatem Merkel "Die Deutsche Atom - Nutte"  

Krzysztof Puzyna, 4.10.2010  

W poniedziałkowym wydaniu z 20 września 2010 prawicowej niemieckiej gazety dla 
wykształconej klasy średniej i wyższej Süddeutsche Zeitung [SZ] Nr. 217, na stronie 
5 opublikowano artykuł Michaela Bauchmüller i Fabiana Heckenberger pod tytułem 
"Protest der Generationen" (protest pokoleń). Dla ilustracji tego artykułu, redakcja 
SZ umieściła w tekście zadziwiającą fotografię autorstwa argus z demonstracji 
antyatomowej stu tysięcy w Berlinie. 

Na pierwszym planie widać 
plakat z wizerunkiem kanclerza 
Niemiec Angeli Merkel z 
chadecji (CDU) zatytułowany w 
tłumaczeniu na polski 
"Niemiecka Kurwa Atomowa" 
dalej czytamy "Merkel: 
"Bezpieczeństwo ma 
pierwszeństwo, ale..." - My nie 
tolerujemy ALE Nasza 
Kanclerz Angela Merkel kurwi 
się z czterema gigantami 
energetycznymi: E.on, RWE, 
EnBW i Vattenfall sprzedając 
bezwstydnie swój naród!"  

Całe tłumaczenie po polsku 
treści plakatu znajdziecie 
państwo ekskluzywnie u dołu 
tego artykułu. 
 
Wyzywanie na Merkel ma 
głębokie podstawy i logikę, 
spróbuję je tutaj zilustrować:  
Ostatnia propozycja Pani 
Minister Pracy i Spraw 
Społecznych z chadeckiej partii 
CDU Ursuli von der Leyen 
podwyższenia o 16 centów (ok. 
60 groszy) na dzień zasiłku dla 
ubogich robi w Niemczech 
furorę.  

Wreszcie można miesiącami 
dyskutować, czy rzucić 

zarejestrowanym przegranym 60 czy 120 groszy jałmużny. To niemiecka 
specjalność długotrwałego znęcania się nad najsłabszymi.  
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Tekst oryginalny po niemiecku można przeczytać na powiększeniu 
plakatu na stronie:          iddd.de/umtsno/PlakatKurwaAtomowa.htm 

http://www.iddd.de/umtsno/PlakatKurwaAtomowa.htm


Niemiecka psychopatyczna burżuazja odkryła, że to nie imigranci ze wschodu są tymi 
najsłabszymi. Łatwiej kopie i pluje się w najuboższych, leżących na bruku rodaków, 
którzy nie potrafią się skutecznie bronić. Dlatego postawa Ursuli von der Leyen, 
córki byłego prezydenta Dolnej Saksonii Albrechta, który swego czasu 
terroryzował rząd NRD Honeckera swoją decyzją o składowaniu odpadów 
atomowych przy granicy z NRD w Gorleben, jest całkowicie zrozumiała.

16 centów dla przegranych 
- to też konsekwencja z 126 000 rozwalających się beczek z odpadami 

radioaktywnymi w Asse, 
- to następstwo przymusu wydania 4,5 miliardów Euro na likwidację tego już po 20 

latach niebezpiecznego "wiecznego składowiska" Asse, 
- to następstwo "natychmiastowej" pomocy - (po jednotygodniowej dyskusji, że nie ma 

innego wyjścia..) dla splajtowanych banków w wysokości 600 miliardów Euro! - to 
następstwo milionowych premii "od sukcesu" dla nieudolnych, splajtowanych 
bankierów, 

- to następstwo uprzywilejowania rent dla tych z kasty panującej, jak 20000 Euro 
miesięcznie renty dla "eksperta bankowego" za 19 miesięcy pracy, 

- to następstwo wojen rabunkowych, takich jak w Afganistanie, czy na Bałkanach,
- to następstwo 21 miliardów forsowanych na budowę dworca kolejowego w 

Stuttgarcie przez mafię budowlaną na czele z prezydentem miasta, chadekiem 
Stefanem Mappus, ministrem federalnym infrastruktury Ramsauer, ministrem spraw 
wewnętrznych Heribertem Rech i szefem kolei niemieckiej "Deutsche Bahn" Rüdiger 
Grube, 

- to następstwo wojny domowej 2010 w Stuttgarcie, po 46 demonstracjach (do 
4.10.10) z ponad  400 poranionymi dziećmi i starszymi paniami. Niemieccy "stróże 
ładu społecznego" - policjanci, jeśli osobiście kopią i pałują to tych co najłatwiej 
kopać - tych najsłabszych. Szef partii Zielonych 2.10.2010, Cem Özdemir: 
"Mappus chce widzieć krew". 
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- to następstwo przekonania, cytuję komentarz z "Zeit Online": "My jesteśmy 
dziedzicami Trzeciej Rzeszy i NRD.." 

- to następstwo dalszych wydatków państwowych na korzyść panującej klasy 
dziesięciu tysięcy psychopatycznych pasożytów.

Dla pasożytów - organy z Chin i Indii  
Rozumiejąc konsekwencje organizacji przez państwo służby zdrowia tylko dla dobra 

establishmentu politycznego i najbogatszych, stało się dla każdego normalnego 
człowieka, niemożliwe ofiarowywać własne organy na przeszczepy, czy oddawanie 
własnej krwi na korzyść ludzi z zachowującej się jak wampiry klasy panującej.  

Jeśli widać, że decyzje rządowe opierają się na bezwzględności, kłamstwach i 
kurestwie to znaczy, że politycy wypełniają zlecenia lobbystów, którzy 
zakupili korzystne dla pozostających w cieniu prawdziwych decydentów 
decyzje polityczne.

Takie zachowanie kurw politycznych - działanie na zlecenie tych co płacą, jest też 
typowym zachowaniem się ludzi uzależnionych narkotykami, czy alkoholem, 
nazywanych w Polsce naćpanymi, alkoholikami, nałogowcami, z amerykańska 
junkies.

Cały system demokracji przedstawicielskiej oparty jest na dążeniu do 
zaspokajania nałogów przez "wybranych przedstawicieli " narodu. 
Parlamentarzyści aby uzyskać dzienną rację narkotyków, czy tylko więcej 
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40 tysięcy demonstrantów przeciwko budowie dworca podziemnego w Stuttgarcie (30.09.2010) 
zostało znowu brutalnie zaatakowanych przez siły policyjne armatkami wodnymi pryskającymi silnie 
żrącą cieczą.  Naród mówi NIE !



pieniędzy albo więcej władzy, zachowują się typowo jak ćpający, jak 
narkomani, jak junkies.  

- w 46 próbkach pobranych przez wytarcie umywalek w toaletach Parlamentu Unii 
Europejskiej w Brukseli ( w strefie dostępnej tylko dla Europosłów) było 41 próbek, 
czyli 89 procent skażonych kokainą, (podobne wartości osiągnięto w parlamencie 
niemieckim w Berlinie, gdzie 22 próbki z 28 , (79 procent) były zanieczyszczone 
kokainą)- patrz mój tekst z 22.7.2005 pod tytułem "Główna przeszkoda dla 
Demokracji Bezpośredniej w NRF" ( w języku niemieckim).  Dalszych badań na 
narkotyki pomieszczeń Parlamentu Niemieckiego "przedstawiciele" narodu 
niemieckiego zabronili już w roku 2005, a badań kontrolnych pomieszczeń 
Parlamentu Unii Europejskiej zabronili "przedstawiciele" narodów Europy rok 
później.  

iddd.de/indexidddbis20marz.html#koka

Dlatego też redaktorzy poważnej gazety o wysokim nakładzie "Süddeutsche 
Zeitung" odpowiedzialni za artykuł i jego ilustrację pozwolili na publikację 
fotografii z plakatem "Merkel. Niemiecka Kurwa Atomowa"

W roku 2009, Kanclerz Angela Merkel wspólnie z ówczesnym ministrem finansów 
Peer Steinbrück podjęła w ciągu 6 dni decyzję wpompowania w upadłe, splajtowane 
globalne banki 600 miliardów Euro! 

Ponieważ zadłużone na 1700 miliardów Euro Niemcy tych pieniędzy już w roku 
2009 nie miały do dyspozycji, więc zabezpieczono transfer wymyślonych 
wirtualnych miliardów, pracą jeszcze Nienarodzonych - przyszłymi podatkami od 
Niemców, którzy się jeszcze nie urodzili !  

Moim zdaniem zabezpieczeniem faktycznym, o którym się tutaj w Niemczech 
otwarcie nie dyskutuje, są zaplanowane po cichu podobne wojny rabunkowe 
jak w Afganistanie, czy na Półwyspie Bałkańskim.  

Niemcy przygotowywali pierwszą wojnę światową pożyczkami krajowymi bez 
pokrycia, a więc inflacją i rabunkiem i tak samo finansowali drugą wojnę światową 
najpierw pożyczkami bez pokrycia w bankach, drukowaniem sztucznych pieniędzy i 
papierów wartościowych, a następnie ogołacali zajęte kraje z dóbr i majątków by 
pokryć zadłużenia w bankach głównie tych "globalnych"...  

A przecież skuteczne, tanie i uczciwe rozwiązanie jest od jesieni 2008 roku widoczne. 
Niemcy mogą postąpić jak Islandczycy z globalnym bankiem Icesave i upadłe banki 
niemieckie polikwidować.  

7 marca 2010 naród islandzki w referendum narodowym zadecydował 
większością 93 procent uprawnionych do głosowania, że nie będzie 
wyrównywał strat prywatnego banku islandzkiego, puszczając z torbami 
tysiące spekulantów z Holandii i Wielkiej Brytanii.  Naród islandzki 
zadecydował bezpośrednio ogólnoislandzką demonstracją o dymisji rządu i 
wsadził premiera Geira Haardevor do więzienia. We wrześniu 2010 roku 
zaczął się jego proces przed "Wysokim Sądem Landsdomur"!

Polityka rządów socjaldemokracji z chadecją (SPD z CDU/CSU), a następnie chadecji z 
liberałami (CDU/CSU z FDP) przesunęła niemieckie zasoby finansowe i złota w 
obszary liczb urojonych - którymi można liczyć i żonglować, ale za które nic nie 
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http://www.iddd.de/indexidddbis20marz.html#koka


można sobie kupić.

Aktualnie w październiku 2010 roku lekceważąc opór ludności, ryzykuje Kanclerz 
Niemiec Merkel lekkomyślnie zdrowie narodu niemieckiego, zrywa umowę podjętą 
przez rząd wcześniejszy i wbrew najnowszej wiedzy naukowej zarządza wydłużenie 
czasu użytkowania elektrowni atomowych o średnio 12 lat. Aby załamać opór 
ludności planuje opornych posiadaczy ziemi w pobliżu oprotestowanych składowisk 
radioaktywnych odpadów, powywłaszczać. 

To jawny zamach stanu, rodzi się nowa niemiecka dyktatura!  

Zarządzanie "wiecznymi" składowiskami odpadów radioaktywnych w Gorleben, w 
szybie Konrad, a nawet w rozpadających i zawalających się składowiskach Asse i 
Morsleben zamierza przekazać w odpowiedzialność firm prywatnych! 

"Pani Merkel sprzedaje energetyce atomowej krok po kroku bezpieczeństwo ludności" 
skomentował decyzje Merkel nowy szef socjaldemokracji niemieckiej SPD Sigmar 
Gabriel.  

sueddeutsche.de/politik/plaene-der-regierung-neue-herren-fuer-gorleben-1.1003220  

Najbardziej chowana i niszczona przez dodatkowe ekspertyzy organizowane przez 
mafię atomową jest praca epidemiologiczna StSch 4334 (KiKK) opublikowana w 
grudniu 2007 roku na temat podwyższonego ryzyka białaczki u dzieci 
mieszkających w odległościach do 50 km od 16 niemieckich elektrowni atomowych.  

Manipulacja tej pracy przez panią profesor Maria Blettner była dla specjalistów tak 
oczywista, że całe ich grono skrytykowało manipulację obliczeń pani Blettner. 
Nawiasem mówiąc to pani Blettner była odpowiedzialna za niemiecką część 
programu Interphone, ona podała, że żadnego zagrożenia nie znalazła. Można więc 
przypuszczać teraz dlaczego ona nic nie znalazła - bo nie umie statystyki?..  
Profesorowie, którzy sprawdzali jej badania KiKK stwierdzili manipulację 
współczynników. Patrz link oryginalny do stanowiska grona kontrolnego 
składającego się z następujących osób:  Dr. I. Brüske-Hohlfeld , Prof. Dr. E. 
Greiser, Prof. Dr. W. Hoffmann, Dr. A. Körblein , Prof. Dr. K.H. Jöckel, PD 
Dr. H. Küchenhoff , Dr. S. Pflugbeil, Dr. H. Scherb, Dr. K. Straif , Prof., Dr. 
J.U. Walther , Prof. Dr. S. Wirth , K. Wurzbacher  

bfs.de/de/kerntechnik/kinderkrebs/Expertengremium.html  
Nazwisk profesorów na stronie urzędowej trzeba osobno szukać, na stronie 
iddd.de/umtsno/60krebs11.htm#expe 
są podane nazwiska wszystkich autorów krytyki badań KiKK.

Swego czasu ówczesny minister ochrony środowiska S. Gabriel (SPD) zapytany jakie 
decyzje podejmie on w obliczu tak zatrważających wyników badań KiKK - 
poprawionych przez wyżej wymienionych ekspertów. Minister Gabriel odpowiedział: 
"My wycofujemy się z energii jądrowej, a to jest prawidłowe rozwiązanie na takie 
zagrożenie"  

Aktualnie Kanclerz Niemiec Angela Merkel zerwała ważną umowę państwową 
pomiędzy państwem i energetyką atomową, bez zgody Rady Federalnej 
próbuje przeforsować nową umowę, lekceważy żądania polityków i ludności o 
referendum. 
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Jest to polityka skorumpowana, niezgodna z niemieckim prawem 
podstawowym, nazywanym tutaj potocznie konstytucją.  

Wnioski: 

Dobrym rozwiązaniem dla Niemców byłoby sobie przypomnieć,  

- że podejrzanych o ciężką korupcję polityków jak Merkel, Mappus, Rech i Grube 

     Merkel. Niemiecka Kurwa Atomowa, K. Puzyna 04.10.2010                                                                           Str.6/8



można zaskarżyć z powodu korupcji oraz zdrady stanu. (Dyrektor Kolei Niemieckiej 
Rüdiger Grube: "Nie istnieje prawo do protestu przeciwko budowie dworca 
kolejowego, gdyż ten projekt budowlany ma wystarczającą demokratyczną 
legitymację") 

- że takich polityków powinno się przebadać na konsumpcję narkotyków. - że trzeba 
by zacząć rozwijać nowe strategie walki z korupcją najwyższych władz w państwie. 

- że trzeba wreszcie dać pieniądze na rozwój narzędzi dla demokracji bezpośredniej:
 
1. na rozwój infrastruktury głosowania w intranecie 
2. na szybkie referenda lokalne 
3. na referenda odnośnie decyzji strategicznego rozwoju państwa.  

Dotychczas praktykowane obliczenia wyników głosowań są z reguły nieczyste i 
dowody na ich prawidłowość są z mediów ale nie od wyborców. 

Pozwolę sobie przy tej okazji podać krótko moje prywatne propozycje 
rozwiązań:  

- zorganizować referendum na temat zwrotu straconych miliardów przez złodziejskich 
bankierów. 

- zorganizować referendum na temat zwrotu szpitali publicznych pomimo 
jednoznacznego referendum przeciwko ich prywatyzacji, 

- zorganizować referendum na temat zabrania czy wycofania niesamowitej sumy 600 
miliardów Euro wpakowanych przez Merkel w splajtowane banki!! 

- wprowadzić ustawę o przymusie referendum na zgodę do użytkowania w obszarze 
społeczności lokalnej technik i urządzeń bezprzewodowych jak telefonii 
komórkowej, WLAN, WiFi, WiMax teraz Tetra, LTE, aż do DVB-t, DVB-S i 
tak dalej.  

Ludzie już chorują masowo i wiele z nich umiera z powodu długotrwałego 
napromieniowania sztucznymi pulsującymi polami elektromagnetycznymi. 
Ale lekarze nie reagują, gdyż lobby telekomunikacji bezprzewodowej ich 
skutecznie zastraszyło. 

Przykłady uczciwych naukowców i lekarzy, których od lat niszczy i ośmiesza mafia 
telefonii komórkowej, spowodowały zamknięcie się na temat wrażliwości 
elektromagnetycznej większości lekarzy i w konsekwencji braki w tej wiedzy, 
powodujące fałszywe diagnozy.  

Ci skorumpowani robią pieniądze za wyniki prac badawczych zamówionych przez 
mafię telekomunikacji bezprzewodowej zorganizowanej międzynarodowo w 
prywatnym klubie ICNIRP.  Uważam, że 82 miliony ludzi w Niemczech jest w 
swojej masie uczciwsze i mądrzejsze od establishmentu politycznego sterowanego od 
lat przy pomocy wysoko rozwiniętej mieszczańskiej kultury korupcji. To kultura 
korupcji tworzy podstawę funkcjonowania systemu demokracji przedstawicielskiej. 

Dlatego decyzje rządu w demokracji przedstawicielskiej powinny być 
kontrolowane na bieżąco przez referenda. Także w tym miejscu żądam 
wprowadzenia badań parlamentarzystów i politycznej elity na konsumpcję 
narkotyków - jak już żądałem w tym artykule u góry. 
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Referenda kontrolne i kontrola antydopingowa polityków to najlepsze 
rozwiązania dla uczciwej większości obywateli.  

Ze słonecznym pozdrowieniem 
z Hamburga Dipl.-Ing. Krzysztof Puzyna

P.S. 
Dla Niemców i ich handlu zagranicznego z Polską to czas najwyższy by zaczęli zacząć 

spłacać odszkodowania Polsce za drugą wojnę światową. 

Tekst plakatu w tłumaczeniu na Polski:

Merkel: "Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo, ale..." - My nie tolerujemy ALE 
Nasza Kanclerz Angela Merkel kurwi się z czterema gigantami 
energetycznymi: E.on, RWE, EnBW i Vattenfall i sprzedaje bezwstydnie 
swój naród.  Przyszła przysięga Urzędu powinna więc brzmieć:  
Przysięgam, poświęcić całą moją siłę interesom czterech energetycznych 
gigantów, pomnażać ich dochody, chronić ich przed przeszkodami, strzec 
i bronić prawa silniejszego, wypełniać moje obowiązki w stosunku do 
energetycznych olbrzymów oraz zrezygnować z praworządności w 
stosunku do każdego obywatela. Tak mi dopomóż lobbysto elektrowni 
atomowych.  

Przy uczciwej analizie wszystkie intensywne i konieczne inwestycje w 
bezpieczeństwo byłyby gospodarczo nieopłacalne i prowadziłyby do 
natychmiastowego zakończenia produkcji prądu atomowego.  Żądza 
zysku nielicznych korporacji jest zaspokajana na odpowiedzialność i 
koszty społeczeństwa. Decyzja przedłużenia pracy elektrowni atomowych 
jest aktem nieodpowiedzialnym i oszustwem z premedytacją w stosunku 
do własnego narodu. Ten akt uniemożliwia zmianę polityki energetycznej. 
Ignorowanie kosztów odpadów atomowych jest świadectwem 
niemoralności i bezkompromisowości. 

Energia jądrowa jest w dużym odstępie najdroższą i najbardziej 
niebezpieczną możliwością wytwarzania prądu.

_______________
Koniec tekstu plakatu

Więcej zdjęć z demonstracji w Berlinie i Sttutgarcie znajduje się na stronie Naród mówi NIE, walka 
społeczeństwa z korporacjami i lobbyzmem

http://www.iddd.de/umtsno/bocianatomowyDemoDE.htm#zjaz
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