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ieszko I przyjął chrzest, skutkiem czego wydał ustawę antyaborcyjną.

Bolesław Chrobry i Otton III otworzyli Wielki Jubileusz Roku Tysięcznego i przez rybę
przeszli w Drugie Millenium.
W bitwie warszawskiej Polacy przegrywali, ale pokazała się Matka Boska i wydała
rozkazy.
Polska utraciła niepodległość ponieważ Polacy nie kochali Ojca Świętego.
PPR została założona przez satanistów po czarnej mszy.
Rasputin został zamordowany ponieważ propagował antykoncepcję.
Królowa Jadwiga jest święta ponieważ urodziła dziesięcioro dzieci i dawała na KUL.
Bierut zmarł na zawał serca gdy zobaczył Stalina na orgii grupowej.
Napoleon jako narodowiec uprawiał miłość francuską.
Kazimierz Wielki założył na UJ pierwszy w Polsce Wydział Teologiczny.
Królowa Bona wprowadziła w Polsce zwyczaj brandzlowania się ogórkiem i bananem.
Cywilizacja egipska upadła ponieważ nie reprezentowała uniwersalnych wartości
chrześcijańskich.
Stalin został wywalony z seminarium za oglądanie filmu „Dogma".
Polska odzyskała niepodległość dzięki modlitwie Ojca Świętego.
Reymont w „Chłopach" ukazuje szacunek do księdza, parafię oraz wieś polską.
Sienkiewicz w „Trylogii" ukazuje walkę Narodu Polskiego z trzema błędami
doktrynalnymi: prawosławiem, protestantyzmem i islamem.
Wojnę chłopską w Niemczech wywołali prowokatorzy komunistyczni.
Wielka schizma zachodnia doszła do skutku ponieważ Kościół był inwigilowany przez
Służbę Bezpieczeństwa.
Caryca Katarzyna była „Semiramidą Północy" ponieważ słuchała radia „Maryja" i
prenumerowała „Nasz dziennik".
Car Piotr był wielki ponieważ zaprosił Ojca Świętego do złożenia wizyty.
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w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
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przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
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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
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.
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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.
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