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2003
maj
Eurosceptycy wygrywają referendum...
sierpień
Polska zgłasza w ONZ projekt Międzynarodowego Dnia Walki z Komunizmem.
grudzień
Powstaje Chrześcijańska Unia Jedności. Hasło nowej partii: „Twój ChUJ nigdy Cię nie
zawiedzie".
2004
styczeń
Powstaje paramilitarna organizacja „Deo and Polonia".
luty
Kropiwnicki zostaje ministrem Głównego Urzędu Ewidencji Ras Kolorowych.
lipiec
Wprowadzenie koncesji na sprzedaż środków antykoncepcyjnych.
sierpień
Wprowadzenie kary dożywotniego więzienia za obrazę uczuć religijnych.
wrzesień
Zmiana konstytucji. Zakaz działania „partii, stowarzyszeń i organizacji, które przeciwstawiają
się dziedzictwu narodowemu i dobru Polski" oraz wprowadzenie do preambuły Invocatio Dei i
wierności nauczaniu Kościoła Świętego.
listopad
Likwidacja agencji towarzyskich, TIR-ówek, magazynów erotycznych i wypożyczalni
erotycznych kaset wideo przez policję i „Deo and Polonia".
grudzień
delegalizacja partii antypolskich i szkodliwych dla Narodu Polskiego.
2005
marzec
Polska zgłasza w ONZ projekt międzynarodowej walki z sektami.
sierpień
Ojciec Rydzyk otrzymuje Order Orła Białego.
październik
Wprowadzony zostaje zakaz posiadania: „Main Kampf", wszystkich prac i książek Marksa,
Engelsa i Lenina oraz „Mitologia" Parandowskiego za propagowanie neopogaństwa.
sierpień
Kolejne zmiany w prawie. Malowanie sprayem po murach kościołów traktowane jest jako lżenie
narodu polskiego. Do lżenia narodu polskiego włączona zostaje napaść na kler „powszechnie
wyznawanej religii" i działaczy „partii sprawującej władzę". Władze samorządowe przed
podjęciem „istotnych decyzji" zobowiązane są do zasięgnięcia opinii „przedstawicieli religii
kształtujących życie moralno-etyczne narodu". Zabójstwo prymasa zrównane zostaje z
zabójstwem prezydenta.
wrzesień
Ponieważ sondaże wykazują znaczną przewagę ChUJ, Sejm podejmuje uchwałę o przedłużeniu
kadencji na cztery lata. Zaoszczędzone pieniądze zostają przekazane na politykę prorodzinną
— progresywne dodatki do dziesiątego dziecka włącznie i zakup wózków bliźniaków.
grudzień
Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę.
2006
styczeń
Polska zgłasza w ONZ projekt Międzynarodowego Dnia Czystości.
kwiecień
Ignacy Botwiński, ojciec dziewczyny zgwałconej przez księdza sam wymierza mu
sprawiedliwość — ksiądz trafia do szpitala w stanie ciężkim. Zostaje aresztowany i oskarżony o
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lżenie narodu na podstawie nowego prawa.
maj
W całym kraju trwają strajki domagające się oskarżenia Ignacego B. za pobicie i księdza za
gwałt. W obronie Ignacego B. w liście otwartym do premiera występuje grupa działaczy
opozycyjnych.
czerwiec
„Wydarzenia czerwcowe". Ignacy B. zostaje skazany za lżenie narodu polskiego, ksiądz zostaje
uniewinniony z zarzutu gwałtu z braku dowodów. Dochodzi do rozruchów i walk ulicznych.
Rząd do stłumienia zamieszek używa wojska i ciężkiego sprzętu. W telewizji występuje premier
Buzek apelując o spokój i respektowanie prawa.
lipiec
Represje wobec sygnatariuszy listu otwartego do premiera.
2007
styczeń
W Pradze powstaje Radio „Swoboda" nadające dla Polski południowej a w Wilnie — północnej.
kwiecień
Żołnierze otrzymują obowiązek uczestnictwa we mszy świętej i służenia do mszy. Odmowa
traktowana jest jako niewykonanie rozkazu.
lipiec
Urząd Ochrony Państwa otrzymuje szerokie uprawnienia: inwigilacji członków kultów
szkodliwych i sekciarskich, prostytutek, osób persona non grata. Policja otrzymuje możliwość
prowokacji homoseksualnej.
listopad
Aktualizacja listy związków wyznaniowych. Usunięte zostają „kulty szkodliwe i sekty". Zostaje
dziewięć wyznań — osiem chrześcijańskich i ortodoksyjne muzułmańskie.
2008
kwiecień
Zakaz obrotu środkami antykoncepcyjnymi. Wprowadzenie kar za homoseksualizm. Oddanie
do oglądania największego krzyża na świcie — 112 metrów wysokości, rozpiętość ramion — 33
metry, waga 60 ton.
maj
Przed pielgrzymką Ojca Świętego Piusa XIII premier Buzek przechodzi na katolicyzm.
czerwiec
Do Polski przylatuje papież Pius XIII. Premier Buzek na lotnisku klęka przed nim i całuje w
rękę.
2009
maj
Policja rozpędza nielegalną manifestację pierwszomajową. W wyniku tego sanitariusze, którzy
wieźli uczestników do szpitala zostają oskarżeni o ich śmiertelne pobicie.
wrzesień
Ginie redaktor Agnieszka Wołk-Łaniewska.
październik
Odnalezione zostają zwłoki zamordowanej red. Wołk-Łaniewskiej. Policja przyjmuje hipotezę
mordu na tle seksualnym.
2010
luty
Pobitych przez nieznanych sprawców zostaje dwóch opozycyjnych posłów.
2011
Poseł Niesiołowski wydaje książkę „Trochę, kurwa, dobrych manier czyli jak
postkomunistów uczyć kultury".
2012
listopad
Pobity przez nieznanych sprawców zostaje asystent posła Millera.
2013
W ciągu roku ginie kilkudziesięciu działaczy opozycyjnych. Sprawy traktowane są jako
zaginięcia.
2014

W trosce o moralność narodu dla panien warunkiem przyjęcia na studia wyższe lub
dostanie pracy staje się przedłożenie zaświadczenia od ginekologa o posiadaniu błony
dziewiczej.
2017
październik
Premier Buzek obchodzi 20-lecie premierostwa. Na uroczystość przybywają delegacje Iranu,
Watykanu i Afganistanu.
2018
wrzesień
Przed Kancelarią Premiera publiczne spalenie dzieł niektórych historyków, socjologów i
politologów.
2019
lipiec
Nowożeńcy otrzymują w prezencie od państwa książkę „Krótka historia Kościoła katolickiego".
2020
wrzesień
W Częstochowie powstaje obóz koncentracyjny.
Maciej Psyk
Publicysta, dziennikarz. Z urodzenia słupszczanin. Ukończył politologię na
Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2005 mieszka w Wielkiej Brytanii. Członekzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów oraz członek British
Humanist Association i afiliowanego Ealing Humanist Association.
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w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
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wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

