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DODATEK SPECJALNY po AKT OSTATNI 

 
Już po opublikowaniu - AKT OSTATNI 
  
„O tym jak Gajowy Marucha kpiąc sobie poległ na „Osoba i czyn” Kardynała Karola Wojtyły (Wydanie I z 1969 r.)” 
http://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/02/o-tym-jak-gajowy_marucha_polegl_na-osoba-i-czyn-kardynala_karola_-wojtyly.pdf 

 

Komentarz nr 126 został usunięty przez Gajowego Maruchę z charakterystyczną adnotacją. 
http://marucha.wordpress.com/2013/02/21/karol-wojtyla-i-jego-maryjnosc/#comment-232760  
 
-------------------------------------------------- 

„126.  „Józef Bizoń powiedział/a 
2013-02-27 (środa) @ 18:39:32  
 

Nachalny bełkot nie na temat został usunięty. 
Admin.” 
-------------------------------------------------- ------------ 

 

A usunięty komentarz nr 126 – ten nachalny bełkot  - (wcześniej już opublikowany i widoczny dla wszystkich) miał następującą treść:  

„126.  Józef Bizoń powiedział/a 

2013-02-27 (środa) @ 18:39:32  

Marost i Pan Gajowy Marucha jasno już się wypowiedzieli co do podjętego zagadnienia tu pod 

http://marucha.wordpress.com/2013/02/21/karol-wojtyla-i-jego-maryjnosc/#comment-231776 

Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby w tej sprawie  

(podrzuconych przez nich TEZ bezpodstawnie i przypisanych Janowi Pawłowi II – mając teraz do wglądu oryginał /wydany w języku 

polskim/ “Osoba i czyn”) Wydanie I z 1969 r. o tu: 

http://marucha.wordpress.com/2012/10/21/osoba-i-czyn/ 

wypowiedziała się jeszcze pani Tralala. 
To w ramach zasady wysłuchania drugiej strony (trzech osób bezpośrednio związanych z opublikowaniem tych TEZ). 

Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do repliki z mojej strony szczególnie w związku z wypowiedziami JO pod moim adresem.” 

-------------------------------------------------------------- --- 

Teraz ostatnim komentarzem są plwociny ‘Marost’ pod nr 125.  
Prawdy – ani dochodzenia do niej - to oni nie ścierpią! 
 
Niżej dowody w postaci skanów ekranu. 
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