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PRZECIWKO:
A. wiadrom wYlJl~i1 i 11ub grup wyznaniowych i Ilub narodowych. opierających się na tradycjach Talmudu i I lub dla
ktorydl Talmud jest księgą SloSOWDlIą,
B. wyznawcom wyznali i 'lub osobom naletąeyrn tlo grup
wy7.llalllowyeh i Ilub narodowych, opicrająeydl się na tradycjach
Talnludu i 11ub dla klÓf)'ch TnIIt1utl jest księgą S!OSOWDllą,

C. wspólpracownikorn

wyZlmń

i Ilub grup wyznaniowych

i Ilub narodowych. opierających się na tradycjach TaluuH.lu i I
lub dla których Talmul.ljest księgą stosowaną,
D. współpracownikom wyznawców i I lubos6b nale;tących
do grup wymaniowych i Ilub narodowych, opiel1l.jących się na
tradycjach Tahlludu i Ilub dla których Talmud jest ksi~gą sta-

I NA PODSTAWIE
NASTI\I'UJĄCYCH ARTYKUŁÓW KO-

DEKSU KARNEGO
QBQWIĄZu.JACEGOW

RZECZYPOSPOLITE,' POLSKIEJ:
Rozdział

XVI Przestepstwa przeciwko pokojuwi. lu#ko$ci

oraz pncsle!łs!wl wojelloe:
Arl. 118(Ekstenninaeja)
Arl. 119 (Przemoc i grotba bezprawna)

sowaną,

E. twórcom Talmudu.

NA PODSTAWIE

NASTĘPUJĄCYCH

ARTYKUŁÓW KONSTYTUCJI

RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
,.
Z dnia 2.04.1997 r :
Rozdział

J. Arl. 8:

Rmmf I:

'Konstytucjajesl Najwy.t5zym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.'
pjlf3grar2: 'PI7.episy Konstytucji stosuje się bezpośrednio,
chyba t.c KOl1$tytucja stanowi inaczej.'
Rozdział I. Art. IJ: "zakazalle jest istnienie partii polityczn)'ch i innych organizacji odwołujących się w swoich programach
dototalitamych melod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i ko111unizmu. a takte tych, których program lub działahl~ć zakłada
lub dopuszcza nienawiśt rasową i narodowościową, stosowanie
przemoc)' w celu zdobycia władzy łub wpływu na politykę pafJstwa aloo przewiduje utajnienie struktur lub czlonkostwa.'

Rozdzjalll, Arl. S811aragr. 2: 'Zakazane są:m:eszellia, których cel lub dzialalnośt sąspn:ecme z Konstytucją lub ustawą.'

."

Ro7.dzial XVII Przcs!emtwa przeciwko IUeczyOO!joolilci rolskjcj:
Arl. 127 (Zamach stanu)
ArI.IJO(Szpiegoslwo)
Rozdział XIX

Przestepstwa pn:es:jwkot)"Cju i zdrowju:

A.rł.148(zabójstwo)

Arł.

160 (Naratellie na niebezpieczeństwo)
Arl. 162 (Nieudzielenie pomocy)

Rozdział

XX Przestepstwa przeciwko belpieczc6stwu po;
wsuchnemu: •
Arl. 165 (Inne niebezpiecl.eństwa)

Rozdział

XXII PrzCSlel)Stw8 przeciwko wolnoścj:
Arl. 190 (Groźba karalna)

ROl.d1.iał

XXIII PrLUlcUmn Daedwko

w{lłowej

sumjenja

i wyznania:
Arl. 194 (Ograniczenie w prawach)
Arl. 196 (Obraza uczuć religijnych)
ROl.dzial XXV !'rzcslel1slwa przeciwKo wolnpści seksualnej
jobyqajowo$cj:
'
Arl. 197 (Zgwałcenie)
Art. 198 (W)'korzystallie beuadn~ei)
•u

l,' .,.

r. n .. ""

."n

Art. 19' (Nadutycie zolctll'*:i)
Ar!. 200 (Malolelni)
A'·l. 202 (Pornografia)

Rozdzial XXX "ou1ęl'S1wa nl'leęLwko wymjarowj sur1wję=
d!iwo!d:
Art. 240 (Nic7.3.wiatlou.ienie O lIr7-eSlępslwie) paragraJ 1.

Rozdzial XXVII I'cze~tw51'n urlCdwko uc! j IIjetykah,w d

PQ ZAPOZNANIU

cielę$nęi:

SIĘ:

Arl. 212 (Znieslawienie)
R07.dzial XXIX l'czeSlenljlwa pnec!wkg jnsh'lyciom:
Arl. 228 (lapownictwo)
Arl. 229 (Pl7.ckupSlwo)
Arl. 231 (Nadutycie funkcji)
Rozdzial XXX I'CWlleuMwa nwch,.kq wymja((pwj spuw1t~:

Arl. 232 (l'rleIllOC i groiba bezprawll3)
Arl. 23J (Fałszywe zemania)
Arl. 234 (Fałszywe dowody)
Arl. 235 (Falszywe oskaczenie)
Arl. 239 (l'oplcczniClwO)
Arl. 240(Nieząwiadolllięnieo przesl~pslwie)
Arl. 24S (Zmuszanie świadka)
Rozdział XXXlIl'nęml'st"a pr.u:ciwko oorządkowl publick
"",",'

Art.
Art.
Art.
Arl.
A,·l.

25J (ltaudelludżmi)
255 (Nawoływanie do i pochwalanie przeslępSlwa)
256 (Propagowanie fasry7JIIU i lolalilaryzmu)
257 (Znieslawienie grupy lub osoby)
258 tZorganiwwana grupa i związek pr~.cSlępezy)

treścią czo;ści Talmudu iSlotnych dla ninicjszego 'AkIU
oskarnnia',
b. z wypowiedziami znawców Talmudu o ~wanooci Icj tytlowskiej ksi~gi,
c. z wyrokiem sądu w~gierskiego 1. 1932 roko, oraz
d. z przykładami slosowania przez tydów zasad lalmudycznych,
lak w Izraclu, jak: w Polsce i na świecie - w c7..3sach obecnych i w przeszłooci (od najdawniejsrych c~sów do dziś).

•

1.

marny wiarygodną wlatlomośt' o kan lny'" prz)'golow)'"'anio llllJ.o usiłowalliu lub t.lokon)'wanill c1-)'nów ubroniun)'ch okrcllonych w naslęlmjąc)'cb aTI)'kolach Kodcksu Karnego RI': 118 (Ekslenuillacja), 119 (przelllOC i grofba bezpraw118), 127 (Zamach SlallU), IJO (SzpiegosIwo) i 148 (zabójsIwo).
i w związku Z Iym, powodowani wymoga'ni art. 240 lego Kolłęksu Karncgo, uwiadamiamy nie1.wlocwic organ po"'olali)' d" ścigania Ilrteslęl1stw, to jesl Min iSlcrslwO Sprawietlliwlr
ści i I'rokuraturę Generalną Rl', kierowane przez minislra Slanlstawa lwanickiego. W najwytszym Slopniu zbrodnicze okollcz·
noŚci. spowodowane beUaT11yn. Slosowaniem1.brodnicrych, raSiSlowskich lradycji lalmudycu.ych, Si wanających ogromne zagroteuie dla Narodo i l'alislwa Polskiego, sprawiają te:
I.

Rozdl.ial XXXIV j'nweps\wa "(Leciwko wjaryg91lnośd dokVlneutów:
Arl. 270 (Fałszowanie)
Arl. 271 (Poświadczenie)
Art. 272 (Wyludzenie poświadczenia nieprawdy)
Arl. 273 (Utycie poświadczeli nieprawdy)
Arl. 276 (Nis7.<:zcnie, ukrycie)
Rozdzial XXXV fnWw<lwa paesjWk\) micniu:
Arl. 278 (Kradziet)
Arl. 181 (Kradzież rozbójnicza)
Arl. 184 (1'Tzywlaszczenie)
Art. 286 (Onuslwo)
Art. 291 (l'aserslwo)

2.

3.

R07.d"l.ial XXXVI l'ruslWSlwa Ilrpes;wkgqbrolgwj gosoodu-

mmH'
Art. 296 (Nadotycie 7..aofania)
Art. JOJ (Nicru:lelna dokumcntacja)
Arl. J04(Wyrysk)
Art. JIO (Fałszowanie picniędzy)

4.

S.
Rozdział XI

przetlawnjenie:
Art.. 105 (Wylącu:nie prudawnieuia) pi\l1l&ł'3fy: 1,2.
Rozdział XIII Ściganie pa mocy um"", mied1Vuarodowycb:
Art. I IJ (Ściganie na mocy umów międzynarodowych),

6.

Ż;jdamy nalychmiastowego wszcz~da posl~powania karnego pruciwko wSZyslkim:
a. wladzom wyznali i f lub grup wyznaniowych i Ilub narodowycb, opierających się na lradycjach Talmudu i f lub
dla klórychTalrnudjest księgąslO5Owaną,osobom fizycznym i prawny'n wymienionym w A.-E" nastronie picrwszej niniejszego' Aklu oskarnuia'.
b. innym osoborn fizyt:zoym i prawnym, powiązauym z wladzami, wyznawcami i współpracownika",i określonymi
w (A.• E.), w sposób naruszający prawonądność.
2.ądamy zakazania działalności wyznań i I lub grup wyznaniowych i f lub narodowych, osób fizycznych i prawnych
wymicuionycb w A. - E.
iądarnyu7JlaniaTalll,utluza księgę "awołującądo i pochwalającąprzeslępslwa, w tym przeslępstwa wojenne i pru:sl~p
$Iwa przcl:iwko ludzkości, z powodu przynalctności narodowej, wyzl1alliowej, ntsowej, oraz 1. powodów gospodarczych, politycznych i innych.
żądamy slwierdzenia obywalelSIwa. nąro<!ow'*:i, rasy, wyznania. przekona". polilycmych, prz)'naletności poJilycznej
i organizacyjnej, oraz kolejnych miejsc pracy i zamieszkauia osób fizycznych i prawnych okreśłonych w niniejsrym
'Akcie oskartenia'.
Po wykryciu WS1.ySlkich osób fizycznych; prawnych określonych w niniejsrym 'Akcie oskartcnia', tądamy zbadania
w jaki sposób osoby le osiągnęły ob«ny SlaU posiadania ruchomości. nieruchomości, środków finansowych i innych,
Dla zabezpieczcnia wszc:lkich kosztów pl"ocesowych, 0fU
jak najbardziej prawdopodobnych roszczeli cywilno-praw_..~,. 4."'__.. _;~'8 .... ;~,~ ... ,~ ......h Ihv":.,."""h i nr.:Iwnvch

7.

8.

9.

objęlycllniniejszym 'Aktem ()SkaIŹenia', których stan po-siadanlil zoslał OSiągllięly uie zgodllie z pl<lwem.
{..ądalny u:nalcllia wszyslkich winnych nie IIf2Cpl"owadzcnia do
lej pory SkmeC7Jlcgo posl~pow(Ulia pl7.cciwko ()sOOonl fizycznym i prawnym okreśkmYlIl w Ilinicjs;r;ym' Akcie ()Skartenia'.
żądamy \\ylqczenia z wplywu na i prowad7.cnie postępowania
wlloszullegu lIiniejszylll 'Ak lem oskar:l'.cllia', wszyslkieh osób
pocllOd7-Cllia tydowskicgo. nielllicckicgo(w 'ym volskdeutsche.uwskicgo), a taktc wszelkich osób powiązanych w jakikolwiek
szkodliwy dla wllOSl.OI1CgO postl;powal,ia sposób z objętymi
niniejszym 'Aklem oskar2Cnia' przestępstwami i Ilub pr.rest\:'P"
ealui. oraz osobauti i Ilub nasll;llCarni prawnymi osób flzyczllych i prawnych objętych ninicjszym 'Aktem oskartenia'.
W związku z tak długim iSlnieniem Tałmudu, oraz opartych
jego nauki grup wyl'..JW,niowych i I lub narodowych, jak najprawOOpodoblliej będących wylęgarnią czynów przestępcl.)·ch,
włącznic z czynami przestępczymi najciętszego stopnia, na
ogrolllllą skalę. tądamy zawieszenia at do wyjaśnienia, praw
osub lizycmyeh i prawnycli obj,<!yeh niniejszym 'Aktem oskartc"ia' w takim 7.akre.~ic, ktÓly ulliemot!iwi lym osobonl lil.y(:znym i prnwnym:
korJ;ySlanie 7. śrooków i moZłiwości. klóre jak najpraw<Jopodobniej uzyskaly w wyniku popełniania pr~lępslw,
ukrycie środków, które jak lIajprawdopodobnie; będą po.trzebne na odS7.kodowania dla poszkodowanych osób fIzyeZIL)'ch i prawnych,
pudejmowallie działań vnien:ająeych:
popc!n iall ia prLCstępstw,
do wprowadzania w bląd spoleczel\stwa i opinii public7Jlej,
uniknięcia odpowiedzialności karnej i cywilIlej,

°

UZASADNIENIE
I.
prlCkazywalle uSlnie a następnie zo'Biblii', Obok 'Biblii', tydzi gromadzili osobno swą tradycję pozabiblijnąi to dało
poel.ątek pótlliejszemu 'Talmudowi'. Tak zwani 'uczeni w piśmie' komerltowali tak tradycje pozabiblijne jak i zawarte w 'Biblii', poniewat umano, te zawierająQ/"lewiele wiadom~ci i przepisów, które wymagają wyjaśnień. Cał~ć tych komcrllarzy zwan)'ch 'i\1iSZllll'. narastała w ciągu wielu stuleci przed ukrzytowanicm Jezusa Chrystusa.. w I"Ótnych skupiskach ludności tydowskiej, aglównie w Babilonii i w Palestynie, Dopiero kilka wieków po ukrzytowaniu przez tyd6w Jezusa Chrystusa, zaczęto
'Miszn~' kodyfikować. zaczęly pojawiat się tet komentarte do
spisanej 'MiS7,ny', poniewatjej objętość rozrosia się i stala się
rlieuozullliała dla ludu. Te komentarze do komentarza, którym
jut poprzednio byla sama 'l\'1iszna', nlłXwaOO 'Gemara'. 'Minnil' jest jedna. ehociat powstała w wielu miejscach, a główrlie
IV llabilonii i IV Jerozułimie. 'Gemary' natomiast są dwie: babi·
loilska ijerozolimska, które bardzo rótllią się 'rdcią. Całość
przedstawionej tu, pozabibłijnej, spisanej tradycji tydowskiej,
czyli 'l\1i$2nll' i 'Gem ara', została nazwalla 'Talmudem', to
mae:l:y 'studjum tral.lyejj tnJowskjej'.
Z upływem czasu, 'Talmud' zajął miejsce 'Biblii' w tyciu
tydów, zwlaszcza w erzechn,cścijańskiej. Ci tyd:l:i, którzy uznali Je:wsa Chrystusa za McsjasUl, przestali być tydami i sIali się
chrześcijanami, a ei którzy nie uwali Jezusa Chrystusa za MesjaNie wszystko co

było

stalocXl;ściowospisane,zostalo włączone do
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cy judaiullu powstali niemal wyląc7Jlie pny 'Talmudzie', zachowując z 'Biblii' tyłko 'l'i~eioksiąg MojtcsUl', a res:a~ 'Bibłii' uwatająe za lilcralurę hisIOI)'czną, powieściową i poety",ką.
'Talmud' 7.iuwny z ' I\lisI.ny' i ·Cema..y' stał się k5i~!;:IlJl!,f'Jln
ną i w niektórych wydaniach jego objętoU dochodzi do sZC5nastu
wielkich tomów. Jc.~tlo księga bardw zawiła. Jcj treść opiera się na
autorytetach łUbinów, którzy nic są kaplallllmi tylko adwokalami,
znawcalIIi I'rnwa religijnego. W ciągu okoto dwóch tysięcy łal,lych
autorytetów zebralosię StraslJle Illnóstwo i narosla Iniędzy nimi wy_
miana poglądów, Dlalego, 'Talmud' stal się księgązawiląa prze7.to
nicdoslęp!lą dla zwykłych ślniertcluików. Powstała w~ k()llicc7Jl\lŚĆ
zrobienia wyciągów z 'Talmudu' i tak powsIal '&ulchan Arueb'
(stół zastawiony). Z czasem i 'S:wkltall Aruch' okazał się opraco·
walliem zbyt obszemym i tlUdnym, więc streszczono go i powstał
mały podręczrtik o nazwie 'Uaba Uatra' (otwarta brama).
Początkowo, 'Talmud' miał udostępniać tydorn naukę '!libili', czyli lllozaivnu, ale p6tniej, zwłaszcza w el7.c chrześcijmi
skiej, przewaiylodąt.enic do przekonania tydów o słuszności Sallhedl)'nu i starszyzny tydowskiej codo Ilie uZl1aniaJezusa Chl)'stu·
sa 7~' obiecanego MCSjas7.a. Stąd wzi~la się w 'hllllud7.ie' ogm"'·
na ilość strasznych blutnierstw i oknllnych napaści na Chrzclcijai"
slwo:'litllll ud' stał się 7JlSadrlicząksil;gątycia .tydów wrogo usposobionych do K~ciola Kalolickiego i ogólnie świata chrześcijaJi
skiego. 'Talmud' sial się główrlą podstawą wałki judaizmu PQCciwko Chrześcijar'lstwu - szczególnie w p6tniejs:l:ych wydaniach,
kiedy wśród tydów utrwalała się nowa doktryna mesjanistyczna,
wooługklórejobiecanym Mesjaszem nie jest jakaś OS()ba fizyczna,
tylkoosoba-grol11ada, tesam naród tydowskijest Mesjaszem, wybawicielem nie tylko tydów lecz całej ludzkości. L:ydzi uznali, te
nadal są 'narodem wybranym', a rlaWe! 'narodem mcsjaiiskirn', czyli
:d>awieielskim, a diaspora(tycie w rozproszeniu nacałym świecie)
rlie jest kant Botą Ul zamordowanie pr~:I: nich Jewsa Chl)'stusa,
ale odwrotllie,jest drogą i środkiem do op8l1owal\ia polityC7.llego,
gospodarczego i kulturalnego całego świata.
Jest wicie wydańTalrnudu i bardzo rótniąsię tre$cią, głów
nie z powodu wplywów Kabaly i Gnozy ora:l: najrozmailszych
odłamów tydowskich. Zawartośt 'Talmudu' zalety co llajumiej
od rodUlju wydania, roku wydania i kraju wydania. To co znajduje się w jednym wydaniu, trudno waletć w innym,

2.
M, H. De Hcekelingerl, w ksiątce 'Izrael: przeszłość i Qa):'.:
~', pisze te "llyły rabbi Drach, nawr6cQ/"ly na kal.olicyzm, mówi,
te Taltllud 'zawicnl wiele refleksji, zabawrlYch fWllazji, nicsmaczI\ych nieprly:l:woitości, a nade wszystko najs'raszliwszych blutnierstw przeciwko wszystkiemu, co w religii chrześcijallskiej jest
najdrotszego·. 'Jeśli chodzi O tłumaczenia Talmudu pnez nie-L:ydów, zaWS:I:C preferowałiślllY tłumaczenie LucCl\skiego, którego dokładnośt jest uznana przez sąd w ł923 r. Glówny prokurator Wę
gier .zarządził wSU7.ymania wydawania lil1l1\udu w~'gierskiego pod
7.arzulcm ataku na mornln~t pubłiclJ\ąOl'll2. polllog.ralii. W wyroku sąd OZJlajmil m. in.: W lall11ud:l:ie pnetlumaczonym prze:l: Alfreda LucerIskiego vlajdują się rzeczy straszliwe. Jego tłumac:renie
jest poprawne pod względem wiem~ci oryginałowi'."
Samson lIir$ch, żyd z Frankfurtu nad Menem, rlapisał
w 18841'.. te 'Tałmudjestjedynymtrodlern, z któregotydostwo
wypłynęlo,jestgruntem na którym tydostwo istnieje i jest duszą
tyjącą, która tydostwo ksztaltuje i utrzymuje'.
Rabin dr Groneman, r~czoznawcaw procesie przeciwko

mudjest rniaroo:bjnt:m 1zódlem Pfll"'llClll tyd6w i posiadajesztu pcblą, SWlI"'3l1oit'.
Rabi.. Munk Z 6erlinapis:al w 1924 r. w nicmicd<im piśmie
'C. - V. ZeitUllg': 'W talmudzie z.a......u JlOSZC2L&Ólrle twicrcimlia

Art. 240 kk (Njmwjadomienje o pmslep51wjc. me.
H(DSIW' mccjw!«t wymjarpwj SQ!1Wjędljwojcil.
3.

1'1111.1111 okreila nie-Zydów nas!«",jlteym!sło_ni: 'Ih.·
(ClI:ic:ic:1 gwiazd, bałwochwalca), 'coj' {poplin}, '.oc:llrl.'
(obcy), klifo! (n~;k1oiernl,dniea).
Art. 111 kk <Znjcsbwjcnjc. Prz.cs!mMWJ mcciwko mj
j ojętykalooAcj osobistej).
Art. 1!Hi kk (0lxJZł utzut «lig[jnycb - Pnqtęm.!wlI prze.
~iwko wp!pgScj).

4.

KJitt_ ~Iidru.t tatpol: 'Stworzył ich (oie-Ż)'dów)w bm-

; l'l>Z:SlrZY&Jlięciro ~jakotMie. nickoniecnieobow~ NalOm_ ~ti. prz)Uzy ulmudu, ~"., c:alej pełni miarodajne
i lCrn
obowi;pujlp: naród .tydgwski po ws:zysUie a:r.y

*"""

i ... katdej ~i łwilla do uJqqo posilIszdl$łwa'.
iłftlf)·k Lo-.2yd k16ry studiowM i lIunAc:zyl Tlhnud, wyIaZiI ~ o nim IIłSI(llUAro: 'Jako ~ jako kodd.s tyl;ia i Q.
ddu pra_ jc:5Ijed)"Jlym W swąjej porwomoki i nit.dol ztullOki·.
Ks. Slanisb".,Tworllo,,'sltl: 'ON:lle nIp1lW'dę po.znał Um $I,
t)'dzi.lrZdJa uwa2nie pneezytat ksłuę.kllnjesl Ooti.:iem Wszy
t)'dow$lOei, wedlu; której: kI1.dy 2yd m)'ili, dziab. i nimawidzi.
.k:st 10 Tahnud,ksiwl przewl1llllOki i kbmsl....._ Talmud jest tak
:tbrodniczą księgą, it. widokrocnie wlacUJe łwmie i lkldlowne
wydawały prneciwko niej surowe rozponą1zmia.. Tllmud zawiera
obelgi, blumierstwa przeciwko Bo&u. Trójcy Świętej, Krzymwi
'wjęlemu. Kościołowi, oraz bezwstyd/IC j Il)~ opowiadania.'
W 18?3 roku, Teodor !'rluch ogłosil siedem przepisów
z ChOJlell J(llm;JlPllf i wbowił,Zlll się dowidt sądownie ich
pnlwdziwoki. a Zyd6w nazwał mIfdzynarooowym sprzysięte
uielll osCl:uslÓw.

kie ludzi na adt Iznc:la. nie ąbnwinn slwqr.ttni w innym
celu,jaIc dlasłutenia im (.tydom/ :2.ydom)dnian i noą; i nie
motnl im dat kiedykolwiek odpoczynku, ni dniem ni noą.
Nie przystoi bowiem Iznc:lic:ie, Iby mu slutyły zwienętl ...e
własnej postaci, lecz zwieQęla w poslaei ludniej.'
ArL 255 kk (Nawoływanjedo i pochw. lanie pr«S!epslwa'
Przestcpstwa przeciwko pou,ądkowj publjcznemy)
w :twiątku z:
Arl. 118 kk (Ekstęnnjnącjal
Art l l?kkU'rzauQCj grotbabęlJ!JWIII-I'mstcpsłwłmt:
cjwko pokojowi llldzkośs:j oraz prlCS/CPSlWA wojeoOO.
Art 153 kk(Haode1lydtmj - Pms!CQS!WI prucjwlso 00mdkowj oobJiewemy).
Arl. 240 kk (Nieząwjadomjęnieo przestepstwie. PruS!ęD
SIWI pmsjwko wymjarowj smwiedljwoki).
Art. 256 kk(PropuoWJllie raszyzmy j 1OI.!jllO'Wly .lm
S1e!!StWJ prm;jwko F!!'!ml!!!s0wj ooblicmemy).

3.

,

W wigilię swej paschy, 2ydlj WYJlOW;~jllnaslępująccslo"'I anly-c:h~ijlliskiejblublkll:zcj modliIwy: 'Wylej Ol nicb
IchrWjjan)gnjew swói szal gnkwu rn'U0ni«b icb Oł!anJje.'
Nic więc: clziwncgo, te z.aW.,1e w T_lmlldzje ~ki, :tlI\ecenil
i nakuy dla 2.ydów I tydów, ukladajll się w poromucany po
rOlnych czękiach lej"tydo'l'l's....J kJlfc;,kodeks poslępo"·llIia
OOcz)'icy. 010 njeklÓle nmklll!y'
I. Dwu 0....11 ~KNf J1: 'zakomunikowanie cm nie-tydowi o naszych SlosunUch ndiJijnych równa się zabkiu
~id\Ż)li6w, bo pIytly nio-tycki wie<ltieli argo o nic:h
lKZ)'TDy, 10 by NOS ponbijali.'
Art. lJ Konslylllcji RP: -z.kaDnejesl iSlnienie partii po.
lityanydl i ino)"<:b orpniuc:ji odw1lłu.Mc:Y<:bsię w swoich programach do IOlIlitamy<:h melod i praktyk dz;iagoia nazi:nnu, fllU)'7Jl\u i konllmilmu,. taUc 1)"<:11, kl6rych Pfogram lub driałll~ zak'-da lub dopusxu nienawiśł rzsowll i narotiowokiow, SlO$OWaIlk przemocy
w celu zdobycia wlad:ty lub wpływu ni potilykę pai\stWI
albo pnewiduje ulajnicnie slruktur lub czJonkoslwa.·
Art. SS plnogr. 2 KOIIJtytucJł lU': 'zakazane są :uzesunia. kl6ryd. ~ellub dzialalnołt sprze<:VlC:t Konsty1U~j" lub U$tawll..'
Arl. 258 kk (Zoq:aujWII'IIII grupa i zwjnek przc:S!epc:zyPrzc:slepsiwa p[ZCl;jwko ponadkowj oobljel.llemul.

5.

wzw~uz:

Art. III kk(O<lmJJill1d.1 i Art.119kk (Ppmoci CIlIt:
III bezpqwnł- Pmslms!wJ przeciwko pokojowi Iydz.
kolej Ql'IZ llIZesltpstwJ woi(Doc>'
Art. 148 kk (ZabóiSlwO' Przcs'WlWl pmciwko mjy

izxi9wiu).
ArL 240 kk <NiczAwjadol'nienic o prząlmtwic - PncS!tI):
HWI Ilfmjwko wymiarowi spowjcdljwpścj).

6.

$l'

1.

SIll/hell')'1I 59, AbolIII ZIl'II'·lJ StIlg/rll IJ: 'Katdy goj,
który Sludiuje Talmud i kUdy 2yd. klóą mu w lym pomiga. winirnjest łmicrd.'
Art. 190 kklGrotba Km,!nt- PrzQtn?Slwa przeciwkowol·

Ulba i\I«ja 114b: 'Wy jesleście ludhni, Ile n.,ody łwi'lł
nie $\ ludtmi, lylko zwie~lami.'
Arl. 212 kk IZnjeslawirnie - PmSICIll\Wil pClcciwko czcj
j ojctyk.!noki osobimil.
Arl. 256 kk (Propagowanje faszyzmy IlOlaljlaryypu)
Ari. 257 kk (ZUjCWlUlOjC grupy lyb Wby • PrzCSI(MtW'
przeciwko oorndkQWj pUbIjClJlCDlU) w twillnu z:
A rl. 118 kk <EksterminAAja • Prz«lepstw. paccjwko 00:
kpjowL Iydzkoścj oraz przeslCPSlwA wojenne).
Art. II' kk ll'rzqnoc j grntt>o btzmwna· Przc;s!ęostw;I, lI7C:
clwko pimi.....;.
OOIZ q II "" 1'516 wpjcnne).
ArL 240 kk CNjezawjadomieOie o prltS!tpSlwjc. PncS!CPRwa paccjwko WYmjarowi spowiedljw'*j>.

'''3m

"""'-

Art. 255 kk CN....O!yWłDic do j oosb""laoję przq!ęps!Wł_
PrzestępSIW. ornejwko porudkQwj publjgnemyl
w zwillzXu z:
Art. 148 kk fZabóju"'o - Prmlcpmn mccjwko tycju

Abod_ zano 26b ToseRI: 'Nljlepszy wir6d gojów zasługu
je Ol ł1nieft.'
Art. 155 kk lNJwoływanjedo i pocb'I:"ł'llIję pms!WSłWI
Przrsl(PUWI pruciwko ooą.adkowj pybljcznemu)

7.

Olb_ Kamili_ IIJb: 'Goje,jako niewolnicy,

bydlęta

s.Iut:\-

cesynom 1:zraeIa,nale2ądo2ydaŻ)'ciemswoim imaWian.'
,.-...-... _ ... ....... o-. ....
~

_~

•

Arl. 212 kk (Znjesławicnje - l'rzeS!cl'slWll IIC.u:ciwko czcj
i nia)"k;r,]noścj osobjslej).
Art. 256 kkCf'ropuowaoje !"aszyzIpu j tolłljtaryzmy - rrzc.
S1WSln przeciwko wwJkowi wbljczncmu).
Arl. 257 kk (Zuiewatmic !!DIDY !ub ........... Pm:s!.WSlWl
prnsjwko p9WMlkgwi wbljememyl.
Arl. 255 kk {Nawoływaniedo i IIQl;bwaląnie pm;s!ęQID.....
I'rUS!plSlwa pf1.cejwky porzadkowj pybljcznemu)
w 7.wi~u1.:
ArL 118 kkCfiSlmnillllCiA - Pms!rostWJprzecj..-kp pp.
kojpi- hw"!soSd oraz przcsICPSlwl ...-oirnod
A rL 119 kk CPnnnoc j trp#Q bwnwna - Pruste!lHW'
pn«jwko ookojowj.lyclzlsoKj oraz prm!CVS!wa wp:
~.

-

I\.rl. 278 kk (Krallzjet- PrzeS!CI)S!WP p!2«jwko mjeniu).
ArI.l34 kk CPrzyw!mnrnje - PruSlepsiwa llI1.eCiwko
Art. 281 kk l!lpdzjęt rnrMinjc;g, - PrmtCllSlWJ pm;ci..-ko mjegjy).
Art. 2411 kk (Niezawjadollljelljeo prns!cm!wje - Pria1CD.nnpm:cjwlw wymilWwj s[J@wie,Jljwo$cj).
8.

BabII Bllfrll S4b:
'Jettli Z,yd WCIknllll)'\ko rydel w ziemię goja. jut się SIli
panem caIoki.'
'''Iaj~ gojów jest jak pustynia, klo.ill.
nin:h.ill. zd0bywa.'
Arl. 112 kk (Znjesławjenje - CrzęSlcpstwa paecjwko czci

nw,

i

llisl)'kalll9ŚCj

Arl. 255 kk <Nawoływanjetło j pochwlIlallie pr«slCl1Slwl
·I'rzWmwa przecjwko oorz.adkowj publitlJ)CUlUI.
Art. 157 kk Cwjewł2cuje gruDY Iyb osoby • PnestęR:.
$Iw.pmci...·kp !l!lmlAll'A·i !lllbljq.ngoy).
li. a.-U_liqMf,ptlrąnifl76,1ItI.11: ·JdditylJnajątt}"<b.
by dla nisgo pmrowal z !ym, te wszyslkoco znajdzie będzie do
n~'\lIlebłoi jeull \(:n tydninkasuje p!JwlÓlnóc długdla sw.:go
fJ"Ili u nietyda. klÓl)' IQ dług był zapłacony. !oflicllilldr.e le naje.
~ do poslańea, gdyt. Sll.i'ko coj ~ '
A rL 255 kk <Nawoływaniedo i pocb19llUje P!ZWCIlSIWJ •
Przel!CpSIWa orzeciwko porzadk.owj pub1jeUlcmy)
w zwil\7.k.u 1.:
Arl. 278 kk (Kradzj«. PrzeS!ePSlw. prn;cjwko mjeniy).
Art. 284 kk (f'lzyw!!lsz&m\ie - !"t7si'S!lSJwil pr«cjwku micJljy).

/1. OlW"..M IIIImis<plll, p"r"Krtif 183, lin. 8: 'ktdi tyd od goja
pRU. posbńca tyda ~ Ol kmJyI ubrwlie i w !mJlinie daje
znowu lemu pos/ailcowi pitn~ by ~i zaplacil naletnoSt,lcczóW poslaoicc 7.I11iarkOWII,1c lO; całlr.iel n o Iym lapomnial, lO poslaniec musi Z"'nicić t:ytIowi pic:niądl.e I nie mob:
mówić. teje zatrzyma. bo 1119tC goj sobie pnypomni. a lakJ.e
nie ,nobe lIłÓ\O'it, te ch« goja upłacićdla chwały botęj.·
ArL 255 kk (Nawoływaniedo i pocb .....!lIlic prns!rosl"'a.
PrUllepSIWI pmcjwko ponadkowj pybl;czpemu)
wzw~oz:

Arl. 218 kk (KroWa - Prr&Sleps!waprlecj"komjenjul.

Art.184 kk(f'rzyy.tJS7lzwie. J>rp;grnuwalll"4"th\'klllnimJYl

QSgbjsl,cil.

ArL 256 kk <Propagowanie fwyzmu j 1000liwyzlUIlI I Art.
251 kk ezoięwalmjegrupy !ub psohy - Przrs!msIW2;!II7F=
cj'tlko rgza4knwj pybljs:zoony),
Arl. 255 k"<Nawoływanje do j IIQl;bw.lapje Dl'ZC$lrnstnPruS!eps!wa przecjwko ponadkowj publjcznemu)
w związku 1.:
Arl.178 kk CKIJW(t· Przeslepslwa przeciwko m jrnju).
Art. 234 kk (Przyw"w«nic' Pmsteps!wa pruciwko

-

Art. 281 kk CKry1zjet cwMjnjcza - f'msK:0SIWJ pm;cjwko mimjyl.
Arl. 118 kk (Eks!mnipacia).
Art. 119 kkU'rmnQCj !lIWWbe?Wl"na-prmJ"""""'Atr«awJso rt......... i- hWkPkj lIJZ'7VWf§'WI wojcno;l
Art. NO kk (Niq.Jw;aOOmjmje O "7S"rm!Wk - Pr7ą!m
$Iwa pmcjwko wymjarowi slOwjpd.ljwokj>.

JJ. Oosun JiIlnrb:!p<lf,p"rlfgrllf1J1, lin. 1: 'Je2eli Z,ydodbicn
pim~ od

nictyda pn:ez J:ydaposWca,. nictyd s~omyli!
i dał Zł dum, zwy2b nalety do 2;ydl posbl'oca, ch}1;a, te tqo
nie zauWJtyI. bo w Iakim razie nalc1y do 1qO, klO go wyslal.'
Art. 255 kk fNAwpływaojedo j IIQl;bwAlaoie pngtCP$lWIl'rzeS!cpSIWa przecjwkq pprudkowj Publicznemu)
wzwi~uz:

ArL 278 kk (Kradzjet- faęstepslWIpaęciwkomjeoiq).
Ań. 2~ kk (E'!zn':·'ąwzmje- PtuskPSlwa pa.cc;"kp
micniJt).
/4. C/wJzell JiGmiszpuf,pGrugruj J411: Nic.tyda mO'.na bezpo~rcdnio ok~, IOjesl OSUlkać go w rachunku ilp. byle !ylko
nie 2Itliarltowal, gdy t imię bote mogłoby być mlewatone.'
ArL 255 kkfNawqływaoje cip; IIQl;bwalaoie PI1.CS!rPSl..... PrzesiepsIwa przeciwko poaadkpw; publicznemu}
wzw~uz:

9.

TOUftil, Abodll ZIIril 1,1: 'Żydzi nawa kupujlłt majętności
gojów, l'Q"'umiejll, te je wyzwalajll, ratują 7.!l\k gojów.'
Arl.155 kk (Nawqlywaoie dl' i pochwalanje !lf"LCslcpSlwaPrzn!eps!wa przeciwko pows/kowj pyblicwewy)
w

zwi4zku z::

ArL 286 kk(Omł<!WSI-Prm"PS!"'! prm""kąmjegjy).
/O. T<neftll Erlłbhr YIII. I: "Na dwór goja patny się jak na
ZJg'OOę

dla bydła. wollłO (w mtblls) przenosić do dworu
i 7. dworu do domu, tetjdll w owym dworu mieszkajeden
tyd, !o on odpowiada, it przenosić n«:t)' nie WOllłO, albą.
wiem dWÓr uwł!ł się jakoby za jego wlasoo$t. ,
An. 258 kk <ZorgMJizpww gOIm i Nieuk PGCSnlCZYPrzes!eps!wa przeciwku oorzadkQwj oublicznemu)

Art. 178 kk(KrJ4zjc.t .l'rmtepslWJpaecjwkq mjeniu).
Arl. 184 kk lI'rzywlaszczenje. f'rz.cSICpslwa paecjwko

mimiu).
I S. ChorJn JiIllltis-.p4I,p"fagraj176, lin. /1: •Jctell jeden wsp6Inik tydowski col ukradł lub Dllbow.ll. 10 mIlSi ~ z tb&im

W1pÓInikicm podrielit. ~ ponosi sam. Alejętdi moda
przysrla dopiero po podziale. 10 ~obaj. Taks.no ~
s~ rna,pli jeden ze wspólników kupił kDldzionc.'
Arl. 255 kk (Nawoływanje:do j lIQl;!lwalaoje przCS\CpSIWDPrze:S!epSIWI prze:s:jwkll pqrzAdkqwj nybliqoemy)
WZW~IIZ::

Art. 291 kkCf'asmtwp" PrzcsKps!"J1 !lI"Z!CC;".kg mjmN>.
Ań. 278 kk (Kradzjęz;. frzcs!emtn prncjwlp mienjy>'
..... '-M kk (Pr7.vwlaszczcnie - Pnestrnstwa QrlKiwko

16. TnqI.Ab(M.Z.'. VI/U: 2:ylI lOOb::lOjU.bitbezbm~,
I""; tydI nie mo& Jet.eli CO; zabil &ojI1ub 7.abi12:yda, 10
.......oa.b.je1t'li Żyd ~I goj;l to nie odpow......
Art.1SS kk (Nawo/ywJoie dp j _walanie pru.sJWSl"'JPąCSlCpS!WI prucjwko !!Oliądkpwi publicUlemu)
... 'l... iiip:ku :z:
Art. 148 kk /ZlbóJstWU - PrzeslęDSlwl pmclwkO tydy
j~.

MI. 240 kk CNjwwjadomjcllic o pr(,Cilfl1sIWje - I'm;ł!ęl'Slwa prW:jwko wymjarowi SQlIwjcsJljw<!$s;jl.

17. KJifg. Z.hllr,

~ł

'Pęwne jest.

te niewola.1ISZI
(t.ydów) ~ Irw.1lI1lt doqd, dop{*i nie
""yltpieni z Dani (nie-t)·dzi) sprIWU.MeY ~ /\Id ludami o::ztz\I, 119b:

1J)$l""

botków:

C)ml

Arl.1S5 kk lNawob1'lQie do i DQCh"1I1..ie '!7tSCPS!Wł.
rrzUlęlłSlWI l!{«cjwko porzadkowj DQbljczoeQlU)
.. zwq,;i<1l z:
An. 118 kk lE!QlmpjOlCiV
Arl. II' kk (Pmmoc i gmt'" bgpra..'nl - Pxmtepslwa
pwcjwkp Pll;lt\yj ].wł'lkOŚCj onz paqlęmtwa wp.irnM).
/lrl. 148 kk (Zabój»WQ - !'rnSltwtwa Pl1&cjwko ty,ju

i l.lIom:ill).
Arl.140 kI; (NjeZlwiadlun jenjc o IllZesU:OSlWjc: •
SI ..'a prncjwkp wym;Alo... j SPAwjedljwgkj).

!'rI&SlęD=

14 MlljmonWts, lIil1u1t .A'''.... rr,A X, ,.,.,,,,/111: 'lzndita
nie mob: uJsdy "'Cdu& prawi swqo lIIIicdlIt tępieniap>jów,
_~m<bt...ale~nil:wom_itjlł:icgolcoł

..idt miejsca.' 'Gdzie l1ndici &órvAsibn~1liqodr;i......iaUcsl
~it między

um jlkic&o baIwodlwaIcę

_ .,;

~

.-UUll:pozwóImy(dwzdci'jIrl....... i)IQI'.t..,ię.' 'dlonirch
do odstępstwa od lUlku (sP) RlIIdonią, albo niech DIbi,il\.'
Arl. 255 kl;CN.woływanjędoj oos;bw.liIlieIll2Qlępstwa
Przuu:psIW' przędwko porządkowj Publiqnemll)
w zwiąlJ<u z:
Art. 118 kk <EkslronjlJłCja)i Art. 119 kk (ł'n!;QlOC j &I2L:
ba bwgWDjl' Prus!C!lSIWI przeclwkopgkoiowL Judzkokj QW I!!ZCSIC!lSIWI wojgme).
An. 14S kk lZabóistwg - Prnslęps\!'J !lIUCiwko mjll
i~

Ar!" 240 kklNiczawjedgmimieo PU'SlanF'Il'jc· Przrsm:
SIM pq.ttj..'kO yrymiłnmj mmrjędljwgki).
1'1

S~/«

OT Iv.d 17711: 'Zuisza tycie klirOl (dIl"zdc:ijaninI)

J abijje; będziesz bowiem mily Majc:slIlowi Uosk.icmu,jako
len. klóry sllada Qroar~ li.adzidb.'
Arl. 255 kk(Nł\\'ołyWlllie do i POChWJlanie prwleps!.WJ·
frzęslcpSIWł pcZCdwkp porzłdkgwj Pllbli,znęmy)
w ZW;ą1J;,U

z:

/lrt. 118 kk (ĘlsłlCnnjnas:jł'Crnslepstwl !ll"U(;jwl;,O POkojowi. IlIdzkości OAZ prm!tp5lw' woieMel.
Art. II" kkCI'n.clDOC i ImtłM bcZIll'lWOI- PruslepslwJ
DJZttiwko pokojgwi. Il/lW(ościQIIZ prm!ępsIWJWit:

""""

Art. 14JJ kk

(Zahłtjyllp

i~

- Paroeps!. .... pacch,rko b,;N

Arl. 2.tO kk(Njępwifdrmjmjc O prz.es!C01wjc - PncsIW...... _ i....... _ i _ ; . - .... i•••II,... ..,u.i'

10. S'. .kJIlU1 .r_da. c-,.flł Owzm ... tłłifOlM'. ,,-c.Krtif 156
.rf.

S: 'Dozwalasię tydom przyjśt do Ikllll\l (dlrzdc:ijJni-

Ol) jemu putya.at. Z nim kandlowlt - znisznyt lO.'

An. 25S kk CNawm""Jlljędo i ood!WJ"'jęl!fu$ląps!w,
rrUsleoslw. przeciwko poczas!kowi pgbliqncmll)

w _iązku:z:
/In. J04 kk (Wyzysk - !'neslęPSlw. pącs;jwkgobroło ... j
895 podarqclllll).
Ar!. 286 kk (!JsZII!H\lO - !'U.esICpsIWI mtcdwl;p IIIjc.

""'.

1/. CII(JSlM IItJmis1,piI1, pIlrtJI"'/ 176 .n J1: . Jcteli je<kll ze
wspóInik6w ni ... ~ ręłcę IIIIldlowal.tdcchl),n lub nieczy·
$I)'TD bydłem, 10 ~icm musi $tę dticlit Z drułim Włp6lni·

kicm, aJc: ~ poaosi $MU.'
Art. 25S kk<NJwpływwJjcdo j !!Oth"·IIanie przes!fPSl!!'ł
PU.UlępS!"" pwdwko J)QRIdkgwj publjclIIemy)
wzwqzku z:
An. 160 kk lNwat,cnję iii nidx'mjcą:ętwwp- Puą!CR"
Uw, !!IZCCjwko bS"jll i lolIam::iIIJ.
Arl. 165 IIkllnoc oję!lwlie9"'Slw•• Pru;scępsN"I!!ZC'
dwkg bczpje,zcńSlWIIOOWSZ«hllęmU).

11. CIousUII lI"mislP"f, p'''''grtl/J88: •Jc1eli tyd jaki fałszuje
monety w rnickie. w którym nąd 10 zakazali nalety się oba·
wiat. tA: mou lO wszyslkich tyd6w narazit n. niep<Zyjem.
oości. lO IllIcty owqo tycia prustm:c. ~rzcp ~ ty.
do"uk;. A dopicto w!edy, gdy 2yd 0110 nie -ZWfXlI u....i.
mobul go wy<W wład.ty i ziotyt zapewnienie. k 10 1)'1I;p
&enjcden 2yd rym się lndlil,.1c inni n~.'
Ar!" 255 kUNłwpłxwaoie do j oocbw.!pjc paqląps!.... Prz,:nępSlW. pacsiwko poąadkpwj PllblicznemU)
w związtlu z:
Ał1. JlO kk ffthmwM!ie pimifdzy - "rzM'ros""ł!ł1C=
cj...ko głnJlgwj pjenjędmlj j papjegmj Wil19$ciQwymU,
Acl. 2JJ kk CfA1mwe ZWIania. !'neStePSlWłprzcs:jw_
to wymjarowj IllGwicdljwo.ki).
U. CIooSUII J1amiłtpłJt, pIlrl'grtl/ 176. "". lI: 'ktc:li dw6ch
tyd6w ma niedoboy dluł i lro:bJ z lC&0 powodu s~ do
pro:ł;upstWa.ljcdm Z oit:b nic cllu lIic lilIO przekupstwo
dat. lO dru&i mok dokonał pn:ckUpstWl Ol C1ftZ swojej
aęści. lir bliżni nie mok nic przeciwko temu mieC..·
Ał1. %55 kk m.... oływIpję do i llpdllUI_jc OC«1'ąps!ll'I
PrnSICllSlw' prusj .... ko pgrudkgwj pllbljęzncmll)
w zwq,;i<u z:
Ał1. 228 kk U.apgwlljgwg - Pnts!emIWJ pącs;iwtp
ir»M!lCjom).
Art. 129 kk (PrzekUpsIWO - PrzeSlęl'SlWa prns:iwko inIDIUdOm ).
Act. 270 kklfłlgQwąojc-I'rzeslrpslwa pl'l&cj ... kp wj••
ry8odngś<:1 dokllmentów),
Act. 271 kk (I'g$wjadg.enie niępowdy - !'neslęps!wa
pn:ecj ... kQ wj.mw.; dQlaHDęnlóW),
Ał1. 272 kk (Wyb.d7ł'ftjępg$>o'jadcpja njeppwdy _erze·
Slep$lWł prUSiwkg ... iarv'gdookj dt*1IJ!m1Ow)'
Ał1. 273 kk lUmie połwjadc;zcO pjcmwdy. PrzM'm:
HWJ llIZCS"iwkg wjarypdno$c;j MIMIIClI'Ó!!').
Ał1. 216 kklliia'lcu;;, ytmję - Pxzntcps1wa przeciw:
kn ... w-............,i dokumentów\'

ChO$ltfl Iluminpat, fHJragruf 169: 'Jeteti tyd nie d~erta
"i ~ia. lylko do pobierajako urzędnik. lo wedle nieklórych
I1Ibinów n ie poow inien przeszkadzać tym '_ydOIlI, kt6ny clą
do obcjłł, c1lyba,
s~ banlzo boi.'
Art. 255 kk (Nawoływaniedo j pochwalanie przestepstwaI'CZcslepslwa przeciwko p0r1.ldkowj publicznemu)
w związku z:
Art. 131 kk (Nadutycic funkcji - Pn.est~wa przeciwko ill$l)'tutjom).
Art. J(lJ kk (Njerzmlna dokumen!łCja • Przeslcpslwa
!lIUCiwko obrotowj gospos1mzemu).
Art. 270 kk (falswwanie - PrnSlepstWl przeciwko wiaO'godnoki dokumeIllÓw).
Art. 271 kk (Pośwjadczenje njeprawdy • Pnes'eostwa
!lIUCjwko wjao:aodnQŚCi dokumenlów).
Art. 272 "'k(Wyłudzenie pcdwjackztnianjwrnwdy- PrzeSICPStwa prw:iwko wjarnodnwj dokuIDell!Ów),
Arl. 27J kk <Utycie poświadczeń njep@wdy. Przestepsiwa przeciwko wiaaKoUności dokumentÓw).
Arl. 276 kk <Niszczenie. ukrycie· Przestepstwa ornciw51.0 wiarygodnoŚcj dokumcll!ów).

Art_ 255 kk (NawołYwanjedo j pochwalll!lie przestcPStw,Przestcpstwa przeciwko porzadkowj publiczncmu)
w itwiązku z:
ArL 2JJ kk (ulszywe 2tD!anja - rruslcpHwa przeciwko wymjarpwi slJOIwjcdljwp$cj).
Arl. 2J4 kk (fałszywe dowody 'l'ru:stcpslwlllfttCjwko
wym jarowj spowjedljwoścj).
Arl_ 135 kk (ulmwe nsk!rtrnje • PrLeSlepst""jI pm..
ciwko W'IIujarowj swwicdljwo$cj).

'.e

SUl/cllun IJfI/CIt, częSł Jort ON, paragrafl57 arl. 1: 'Jeteli
mote (2;yd) oszuk~ ich (chrześcijan), teby go uwatali Ul czciciela gwiazd (akuma-chrześcijanina) wtedy woloo (udawał).'
Arl. 255 kk (Nawoływaniedo i oocbwaJanje przestepstwaPrzcslcpstwa prz.ecjwloo porwfIsowj ooblicz!lemul.
MisUla, (to'tdllrim JJI. I: 'Motna powiedl.iet; wszelki ślub,
klÓf)' ucquię. niecllaj będzie uniewatoiony, lecz powinno
się pamiętać o tym podczas składania ślubu.'
Art. 255 kk(Nawoływanjedo i pochwalanie QlYS1mslWIPrzcSltpslwa przecjwko poczadkowj publjczncmu)
wzwi~u z:

Arl.13J kk (fa/mw; zt:zDIOja. Przes!tpSlWA przecjw_
ko wymiarowj swwiedljwoki).
Arl. 234 kk (Falszyw, dowody· Przestemlwa przccjwko
wymiarowj SP'łwjędliwokD.
Art. 135 kk (hlszywe wbr?(nje· Przeprosiwa [lIZCciwko wymjarowi SQfilwj«lliwo$cj).

Jialla Ib: 'Pr.tysiągł rabin Akibaswoimi wargami,lecz IV sercu swoim natychmiast tę przysięgę uniewa2nił.'
Art. 255 kk (Nawolywanie do i psx;hwl!auje przęs!epSIWa
PrzeSlcpstwa przeciwko porzadkowj publicznemu)
w związku z:
Art. 133 kk <fałgywe zezoanja. Pmslcpslwa przecjwko wymiarowj sprawiedljwości).
I\rl. lJ4 kk (falszxwe dowody· l'rzęslcpSlwa PrZecjwko
W\'lI! jarowi sp@wiedljwości).
Arl. 135 kk ll'a!gywcoskartęnje-I'rzęsłeps!w.przęsjwko
wymjarowj sprawjedliwQŚCjl,
Lot"e,SlMf~haIlArucb, WJ'dlVlie 1,1.147:

'Celem uniewu·
obielnM; tyd udajesiędo~ina,.gdy &O niemI, zapm:u trzeclt innych tydów,lDÓW"i im, te tt1uje i.tto uctynil i llllie>O--a2nia, oni zaś mówi\doniqo !nylUy;
'Dluller lach' ('wolno lObie')'. Tym sposobem, 2ydzi 'IV katekj chwili w ciągu roku jednosuonnic zrywają. zobowiązania
f_,~__ .... W7vo<...\ ~,; " ..... hu. :tPln im duty
nicnidlub6w,prz:)'$ią&.i

~'e. St.U'~han Aruch, WJvlanie l, I. "6 i Pnfn"owkL
Talmud 11I.118: 'Wszystkk:h ślub6wi zobowiąlań i k"'wi larzekań się i zaklęt i odmian, ktÓf1: poaąwSl)' od legodnia J»"
jednania do p-zyszJego dnia pojednania, co aby nam szczęśli·
wie nastal, ślubować, przysiępł. obiecywał i nimi w~ się
będziemy, wszyscy :lałujemy Glltleraz) i rnają był rozwiąza·
ne. odpuszczone, zniesione, uniceslwione, ska50wane, bezmocne i niewulIe. Naszcślubyniemajl\byt taduyllli ślubami. a lIiI·
57.e pnysięgi nie mają był tadnymi przysięgami.' - jeslloteks!
słynnej pidni 'Kul·Niore' ('wsl)'stkie śluby')!piewanejlny. krotnie w d1.ic(, ~IlY, 7.wanyJorn Killur. Tym SIlosobem. tyl4i
w bobticy zrywają przysięgi i zobowiązania pnystle. klóre
mogą podjąć w eil\gu nadchodzącego roku.
Arl. 255 kk (Nawoływaniedo j psx;hwalauje przęslepstwa
PrzcslepUw. przecjwko porzadkowj publicznemu)
w związku z:
Arl. 233 kk (Falmwe zęznania -1'rzesICpSlwłprzcciwk o wymjarowi smwjqi!jwpkj).
Art. 234 kk (Fałszywe dowody. Przestepstwa prm:jwko
wymjarowi sprawiedliwości)·
Art. 135 kk (fałszywe oskaaroię - Prztslepslwa gmcjwko wymiarowi sorawiedljw*j).

29.

JO. ZlIhllr, Cl(Jł I, 18b; J911: 'I jak purpurajest Ultą (chlubną
i wyrótniajl\cl\ 80g'), tak wyfÓtnia się i odZIl.eZl tych
wszystkich, klórz)' zabijali pozostałe narody (chrzdcijailskk)
cz.czące botków.'
Art. 255 kk (Nawoływanjędo i !X!CbWJlauie przęstepSlwl
Przeł!rDSlwl przecjwko oorzadkowj publicznemu)
w związku z:
Arl_ 118 kk(Ek.s1enujnacja. PrzęslepslWj! przeciwko 1!9kojowj. ludzJsoM:j OAZ pnestepSlwa wojenne>,
Arl. 119 kk (Przemoc i grożba bezprawna - Przeslepsm'a
przecjwko pokojowi, ludzlw$cj oraz przeS!epslwa wo-

i<wloJ.
Ar!. 148 kk (ZabÓjstwo· Przes!cpstwa przeciwko tycju j Z::

,""","".
Arl. 240 kk (Njezawjadomienje Q przes1epstwie -!'rzcStepSIwa oarcjwkQ wymiarowj sorawjcdljwo$ci).

11. Sallhtdryn Ub 10seft4;
'Psa więcej nalU)' SzallOWał ni.tjego (chn.dcijanina).'
'Nasienie jego (goja) uwata się za nasienie zwienęeił, a potycie nlał.tcńskiechrzdcijan. jesl jak. parzenie się zwierząl.'
Art. 212 kk (Znjesławjęnie - Przeslepslwa prLGjwko czcj
j njmylnoki osobistej).
ArL 256 kk(ProporoWJnir faszyzmu i IQUlitammu - PrzeSleps!wa przecjwko porzadkowj pybljcznęmu).
Art. 257 kk (Znjcwatcnie grupy lub mqhy • Przestrps!WI
nnr..f:;wkn nnnNfknwi nuhlicmcmut

Arl. 245 kk <Zmllmpie !wia*a • Prwtepsl .... oo.cci,....
ku wymiarowi łIDwkd1jwQ$cjl.
Arl. 239 kk<PgpIccmiqwo' Przt1ICPMWI prmjw!lR wymiarowj HQwiedJiwgkjl.

Art. 255 kli <N.woływanie do! gb....Janie pąeslePSl"'''_
rrusteoml'l orne;wkg IłOrzadkowj Rubl;PMmMI
wn'.-~uz:

Art. 118 kk<Eks!CJQlinlcj.· fnplCpSlWlIlfZCi;wtoJ!O:
kojowi h"Śpki OOZ Dr#S!W1.... woieood.
Art. 11' kktPrzgnoc i grolte bezmI..... rw- ~
PrLccj...·!;g poł;oiowj !!Iddlołcj lQZ JlIlE1Iroł!W'"'0-

..-

Art. 2AO kk<NjcAwWN.,iglleo pmsKpSlwię- !'rz.cs!;eoSl"lI patti>l'tq wymjKowi slQWicdljwpkil.

J1. ~ 1~,.""ntf16,Mt l: 'Nir woklo~sil;
w ~ ~ i w ~"*"-:b.Zakult"n
~ Ud)' pI3Wll niU):dowstie 19

nie lraCi :siły nawet w

s-.... m6oori, 00 1:)"dow$kie, oraz t1Yby<Jbóe"'y tyayły lObie
zw"kif się 00 s;p. nid:ydolollt. KIOI"IlrIl5ZY lI:!l ~ jesz
zb:z)1'lą. ~1ali n:...r.~~\I, :rnie'oo"ll1J:lliui podniesieniu ręki nacalyzako:wl ~ _ s.stymwskijesz l1"IOCOl
fIIlo;ł)t ""niegonU!j i dw:n:m i nic: zdejll1()wat.z niegollll:dlugo
:at"","',i swego prltt....llikaZ rąk wla<Uy nietydow~'
Art IJ KonSIJlucjilU': MZ.k'U1ne je$t ismicni" partii politycznych i innych orsanimcji odwQlujllCych się w swoich prog.rnm~ch do tOlalitarn)'ch "lelod i praktyk d:óała
lliH na~i~mu, rasZYUllU i komuni1~nu. a lakte Iych. klóI)'ch program lub dziala',,~ 1.Bklatla lub dopuszcza nienawiść l1IS9"'ą; narodowl>ŚCkJwą, slQSO>Vanie przemocy
w cdu "Z<lOOycia ...'ładzy lub wpływu na I'9litykę pao;$Iw'
albo pruwidujc utajnienie J1ruktur lub członkostwa.'
Art. 58 paragr.1 KOl'SC)1ocjl RP: 'ZBkazMc ~ lnUZaIiB, k1órydlod klbdziablnolC~spm-=oezKonsl)'lU:jąklb_",'
Art. 258 kk flon:anjl.QWłDlROIQI i zwjaW; DrZCStm:Zy'
Przestępuw. przeciwtp !lOIZłdtowj pqb1iclJleIDP)
w związtUl::
Art.lJ2 kkfPrmnoc j I mfłe bcmmml' Prm!wtwI
prZCCi!!1tp wymjarpwj wn ·jcdliJ!'Okjl.
Art. 245 kk <Zm1"Wie iwj '" - ł'ms!epst..... !!!1;C(:iwto wymiMowj SIOI'rjcd!iwgkj).
Art.lJ9 kir. (Pm!ttmjsrwg - frzn!rPK'!ł prmj...W wymjarowj smwjcdljwAki>.

J4, IJINK._ flJ., 'Gdyi:yd i&oj przyjdądo.,.mo
USZIO .... oInit wed~ pra..... Izraela, uwohlij CO; IdY loj się
będzie !brtyl. PD"'.ie>.lz:: n&RC pnIwo lal<. cht;c, Jdli mo«:u;
łO uwoktit wedle ' " ' " Wdów ziemi, uwolnij CO i puwiedz:
lik d>ce...- prawo. A gdy nicjc$t rno.tli_ anijemo ani
dn!gic. puIIępllj plZICCiw niemu cbyu->:e. •
Art. IJ KOlIilylKji RP: -~jestistnienie pertii polityc2nycb i innych organizacji odwolll~ch się W lWo>icb JIlOłTWIIXlt do lOQliwnych rnnod i pnkt)1o dl.iallonil! I\Uizmu. faszyzmu i kcmllllizJnu, • Wtłe Iych, kl~
rych progJ<1m lub 1Wal.1~ uldada lub dopuszt;za nienaw~ taiOwą i narodowościo"" slosuwanie przemocy
w celu zdobycia whllky lub ...·pływu n'l'9lilykę pooństwa
albo 'II"LCwiduje Ulajnienie itr!Lktur lub CdOflkostw•. •
Art. 58 ..aragr.1 KOI\$I)'llICji RP: 'ZakamIle są iTlCSlmia, kló,ychocJ Iubdzialaloość sąsprl«'DICZ KonsI)111cją IubllSlll'"1\-'
A rio 158 kk IZOll!alljwwMlI sroQł j zwjnck pru;stcpny •
Przeslepstwa przeciwkp ppu.dko",; publicznemy)
w związku:t.:
Arl, 1J1 kk {I'rnmoc j groiha beZ!ll.wlla _ l'mr.ltps!'l·jl
lK"«ciwkR wymjarowj SDl"łWjedljW*jl.
Arl. 245 kk (Zmyu3l!ię'wjllłko - ł'rzwuS!w. eatl:iwli.lł
wymjarowi łQlJwjęd!iw04D.
Art. 2J91ik (Pookcmjctwo. PmslePSlw, pmcj.... kq wy.
miaro....i HQwjęd!iw04jl
Jj,

JJ. CIuIsun lIamis:pl1l.".,.,../ll, MI. J l 4: '.Ic2E~ nie:t)"d ąIa
od tyda. by !wiadcl)'l pr~iw !)'dOwi w ~ gdyt winjc.,
m.. PCWIlólo s.....ę i ty<! mć&lbY !w~t JPI1'wicdJiwie. nie
mu lezą czynit. A~jdli f)'d tądI od tyda, by w takioj
spawir !wiadayl pruc:;""ko nidydowi, 1O~.'
Arl. IJ Kon,lylKjl RP: "7..akaunejc:sl istnimie panii polityullych i innych or&aniZIICji odwołujących się w swoich programach do lot.alitamycb "'elod i praktyk działa
nia naziunu, flt5ZYvn.. i kQmunizmu, a lakte tych, któI)'ch program lub dzialaltto!t zakłada lub dopu$ZCZB nie.
n"wiść rasową i 'larodowokiowll. sIosowanie przemocy
w celu1.dobycia władzy lub wpływu na politykę pańsIwa
albo przewidujc olajnienie struktur lub członkostwa.'
Art. 58 p'n1gr. 2 KOnJlylurjl KI': 'Za!tazanesą>:rZe$Unia,
klórycb "I lub dzialalno!t są spn:cczne z Konslytucją lub
lISIaw," •
Arl. 258 kk (l.oręaniwy.'wg"'Pl.i wjazd; pneslepczy.
rl«slrpSIWl ornciw1sp pmudkowj publicznemu)
... z.... ~u z:

AJ1.119kl<ł1't1pppcj '7'Ńt9hctTrpnt.fl:zrwmDpA'"
dwtą PR'pjgwl'l'1z!s<ici !QZ'"
..... !!I'fljmnę\
ArL 240 kk <Nicw!iIdomjenic p panlą!slwje. -

PrwIm:

.....mo

A •• 717

~~

f _ ; .... _Iw-:rnnwn•• ~ , ..•

J",... ~ ".",../ 1411: 'PI6d w lonie kobiet)' COjowslr.icj
nia;ym ,ię nie roJni od bydlęlCiL'
Art. 212 kk lZojcslawjmje - fnts!ęPSlWf 'I"«ei!r'1jq ucj
i njctykalpMri 959hjs«j\.
Art. 256 kk<f'rpr9I<nn1\ię(łIDZlJ)u i IOl.I!jtaryzmu) i ArL
257 kk<ZnjewVmięgrupy Ipb ........... PrwICP'D!J Ilf»
'm'kp !l!lW!ł...... j lllIb!ignqnp) w zwiąD:u l::
Art. lIS kkCDSlnUlinarja- PrmKpsrn pnzcjwkOR
tojowl h""c*j OAZ przę;:!IępH .... wojnpc>.

SlWl przeciwko wymiarowj 'lQWjcdliwc*j),

J6. Ektr 11.. ~, ".,r..g,af 6 ..". I: 'Kitda

łOjówkI (nie·ty·
tl6wka) jCil nierządnicą'.
A", 112 kk (lnjcsławjcnię - Przntml.... paccjwko czci
l ojetykl!!npki osobistej).
Art. 257 kk GlJljcwłUnic ROmy Iyb 95ilhY. PąęSlCpłlWi
przecjwko oon,ądkowj pybliczncmyl.

)7.

Ekn 11"~'fHl'..gr"f]O ..", 11101/111: 'Jneli dorosła ko>bieta (!ydówk.a) uwiedzie chłopca poni?Cj dl.icwięciulBl, nie
jest win.... $Inicrci.... nie powinno się karać m~~y(tydI)
:ci llQoSunek płciowy z dziewc.zyną ponitej trzecb lal.'
Art.1SS kk <Nłwglywaojc:dR i oocbWJlaoiępacSlrnslw,P,zcłlCPlilwł pluci,..kp poąatlkpwi pyblic2.QCmyl
w z... iązl<u ;c:
A rl_ 100 kk (MaJo""'n' • PrttuCllStwll ~""'kQ wolnn-

jK. kto ma wladą nbtt ~ niceh zabiJlja"'nic, mieczen,
pli nie. lO niech3j s~ do podstępów, at q~
A n. lSS kk (NłWyłyWłQjcdo i poch.... 'W1jc lrLeS!ęPSlWl •
"rumpslwa prnciwkO oowdkpwi publjcuemu)
w zwiV.ku 7~
Arl. loC8 kk (zabójstwo - frnsleQSłWa przecjwko tyciu
j zdrowiu).
Arf. 162 kk (Njcydzjdęnie OOUlOS:Y - !'ILl:S!ClłS\Wł pnc.
ciwko tyciU j zdrowjU).
Arl. l?>ł kk(ORiWJN:Wtie w !HłWłCh - Pr1&SIaWwa ortt=
cjwkp wolności sumienja j wyznaoM).
ArL 240
(Niezawjmwimie o IlfUSlępstwic - Prm!ęlt
st_a QlZCCiwko wymjarowi Sl!@wjedljwgki).

Art. IIJ1I<I< IZc'9łm!jc - Pncs!CJ!SlWJ llfl.CCi»ko woł
I'*i rin'nci i ob)'gajgwokjl.
Ar1. ItS I>k (WvkOCnSlłDjc bezradności uputkd«uja_
1'rwlt"QSlwjl! DfZ«jI.-W wpltwi KłWąJnc:i i ~
~,

Arl. 199 kk <Nadutysie Zlldno$ei - l'r7.cstq2s!wa prz.cciwko wplności seksualnęj j obyczajowlł$ęj).
MI. 2(12 kk (I'oDlografia. _ 1'l7&iilctlS!wa ora;ciwko wul_
ności seksualnej j obycz.ajowo$cil.
llł.

&.abb'lI /168, TO$efla: rabin Mair llU)'wa księgi ehnricijan (księgi Nowego Te$l3Inc:nlu) 'bięgami niegod:liWQiŚCi',
Arl. 196 kk (Obra2ł '!!'ZIM' Il'li'ijnycb - ł'm;umuwa WZk
cjwko woho$ei łUlDjmia i ~).
An. 257 kk (Zoicwa«uic pupy lub gwl>y - Pr1.c.HepslWJ
QlZCCi"'U Jt!If2I!8,;owi oobJjcmemy).

19. /ij;rt" ZootIr, €l(lt /I, 182.: Uay, te Jezus O1rySlus Wechi jak zwicrlł i:wst.al pogrv:bally w kupie nie«ySl*i, na.
kl~j Idą ponutooe zdechłe psy i zdechłe O5ly, i gdzie są
pochowani synowie Cz.awa (chl7.Ckijallie) i lsmada (Turcy),
te \łUe Jezus i Mahomel uicobrLClallY i nicczysly, klOny
sąpsami zd«hlymi, zostali w niej pogncb3ni.
Arl. 1% kk (Ob[aza Ue" Il'liejjn)'Cb - !"nC5Icpslwa Dm:ciwko wolnokj Sllmicnia i WWJłl!W.
ArŁ 257 kk (Znratmie llOIDY lub osoby - Pms!nntwa
pmci.... ko ppmdIurwj !ll!b!icmqnlll.
O. S;Mklt.n Arwdł,c-..pć Jore Oft,"'fflzrvf141,.n. Ul: 'Cicn
domu w.łwoc:hwalc«go. tal<; wcw~j. i ZC~ln nitgo.
cztery łokcie pru:d jego brarn., (głOw~ jest mbroniony;
nie zabm1ia się lM cienia z Iylu (kokiola):
Arl. 196 kk (Obraza. uemt religijnych • fnesl~pstwa pn;e-

ciwko wolnoki sumienia I wy.t.nania).
Art. 257 kk IZnjęwa1eojc grupy Iyb osoby
PlUCjwkll pcaadkowj publjcj'Jlcmu>'

_I'rustępstwa

1>"

DOWODY:

4.

'Cbackiianjn ... Jalmydzjc', u. JUSlyn I'nnajlis. "')'Cttfdziclo doIyczącc Tłhnudu, nwicra;lłCC jego
IJumx:tCtlie wraz z leksll~rn hcoojskim.
'Mesjanizm a kwestia tydowska' , ks. dr Slanislaw Truciak,
'Tahnud o &1!.iDili1 kWestia hllowska', ki dr Slanisaw Trzedak.
'IiIlnl.ulI' w(gierski w IlulllOCzeniu Alfreda l.uceńskiego.

S.

'nImi.IlI' wildIski t.

l.

pu~ tródJo"'e

2.
3.

6.

7.

sa
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6(6S) z J 1.01.2000 r_ Nr l(óS) 201.0042000 r.
'Epcy\loppłja Bjatvm Plam'. Tom l, PoIsłr;ic Wydawnic-

Enqklopedycznc s.e.. Radom 2000.
'Bestie końca cPs,'.llenryk Paj~, Wyda"-niet....o 'Relro·.
Lublin 2000.
'JedWAbne geszefty',lł, Pająk, 'Retro" Lublin 2001.
'Dwa wjdli oolskjej &Orgmy',~!. raj." 'Retro', Lublin lm.
'A Naród $Dj',I~.I)ająk, 'Relro', Lublin 2000.
'B3Udy!'fllll NATO', li. Pająk, 'Relro'. Lublin 1999.
Slosowanie przez Żydów I tydOw zasad IalllludycZllych, lak
w IZI1IClu,jak w Polsce i na świecie, tak w C2IISIICh obecn)'Ch,
j . w ~i, od najdawniejszych czasOw do chwili obec·
nej.
lWO

8.
9.
10.

II.
12.
13.

/, S:.u/dł/In tIruch, cz.#t Jon ihll, ptlrllgrll/I jf), lin. 1; 'M iejS« kullu ehrzekijańskiego nazywa się bet lllla - dom &łupo
\)'. nikczmJnoKi, zamilSl bet lefil. - dom modlitwy.'
Art. 196 kk (0bnD uczuć ndilijnydl- fneslępstwa przedwko wolnoki SIIDIicnia i wymania).
Art. 257 kk (uieWJtmk ayPy lub osoby - ł'rw!eosWJ
przeciwkO !l!!'7ł!!kowj publkmgnU).

l. AtwdilZar" 16 b; 'HcrctykóW, zdrajców i od51~ n.lety
sl"lClt (do sludni) a ni(: wycil\8at.'
Arl. 25S kk (NawołYWanieda i pochwalanje pm:$!eIl$\WAPrZeslępslwa przecjwko yorzodkowj publjczuemu)
w 7.WI~1Jr.U z:
Art. 148 kk (zabójstwu' !'n.esICoSIWJ przecjwko hdu

i~).

ArI. 162 kk(NKudzkknie PQllłPSy - Przestepstw. Dm:cjwko tyciu j zdrowiu).
ArŁ 194 kk(Ompjrzrpjc w llrJyyacb. Przram<!WJ1lG!C=

ei... ko wo!npłcj symjcqja i wyznania).
An. 2.eo kk CNjęzawjadpmjepicO nrztS'C9Swjc; - f'n.t$Kp=
$IW1l!1ZCCiwko wymiarowi s!lOwjedliwokil.

Do

wiadomości:

l. M~Sp1rwWcwloętla!)'dli AOOlftsłracji RP, Polska
2 1"łipietJa-J P2-..'Cł II. Wałybn
3. Nln;juszAposlolsł;:lWaRa."~
oC.
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