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Nad Wisłą tajnym służbom nigdy nie działa się krzywda. Bezpieka cywilna i

wojskowa najpierw umacniała władzę ludową, potem broniła socjalistycznej

ojczyzny przed Kościołem i opozycją demokratyczną, by ostatecznie stać się

zakulisowym animatorem III RP.

Całe rodzinne klany zagnieździły się w strukturach MBP, MSW i MON. Duża

władza, dostęp do tajemnej wiedzy i spore pieniądze. Znajomości, wpływy,

międzynarodowe koneksje i często podejrzane interesy.

"Gruba kreska" dała im jeszcze większe możliwości. Wykształceni, obyci w

świecie, zaczęli służyć nowej władzy i komercyjnym firmom.

Dziś większość bohaterów naszej książki wiedzie beztroskie życie, czasem

pisze wspomnieniowe książki, poucza i komentuje polską rzeczywistość,

aspirując do miana autorytetów.

Zwykle nie zapominali pomóc swoim dzieciom w interesach lub

zarekomendować komu trzeba.

Prawie 1000 stron fascynujących historii, nazwisk, dat, liczb i dokumentów.

Twarde dane o dynastiach w służbach specjalnych Peerelu i III RP.

Zakres i skala przeprowadzonej kwerendy archiwalnej do drugiego tomu

"Resortowych dzieci" robią na mnie - historyku, spore wrażenie. To co jest

niewykonalne dla badaczy, okazuje się możliwe dla trojga publicystów z

których przecież tylko jeden jest naukowcem. Im więcej kolejnych części

"Resortowych dzieci", tym szerszy margines naszej wolności, bo przecież

fundamentem systemu III RP jest chęć ukrycia prawdy i zakulisowych

interesów ludzi tajnych służb.

dr hab. Sławomir Cenckiewicz
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Księgarnia Izajasz poleca

Resortowe dzieci. Media

ONE. RESORTOWE DZIECI. Wychowane w rodzinach działaczy

i funkcjonariuszy KPP, PZPR. Ministerstwa Bezpieczeństwa

Publicznego, a potem SB. Doskonale ustawione potem w życiu,

dzięki koneksjom a potem pieniądzom i "grubej kresce". Czasem,

choć...

Warto być ojcem

Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. O radości z

bycia ojcem, ale także o odpowiedzialności, władzy i służbie.

Warto naprawić małżeństwo

Naprawdę chcesz naprawić swoje małżeństwo? Zacznij od teraz!

Ta książka pomoże Ci znaleźć przyczynę problemu a potem

powie jak z nim zwyciężyć.

Urzekająca

Każda kobieta była kiedyś małą dziewczynką. A każda mała

dziewczynka piastuje w swoim sercu najskrytsze marzenia.

Marzy o porwaniu w wir romansu, o odegraniu niezastąpionej roli

w wielkiej przygodzie, o roli Pięknej w czyjejś historii. Te

pragnienia są czymś więcej niż ...
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