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Strona Mancinelli_NMP_Polska na: http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska 
Veritas et libertas ultra omnis sunto _ Prawda i wolność ponad wszystko inne  
 

- Premier Izraela Beniamin Natanyahu, Jerozolima 23 luty 2011 r. 
– na powitanie premiera RP Donalda Tuska wraz z jego rządem - 

„Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali,   
by zaprojektować wspólną przyszłość” 

 

UWAGA! Karta jest bezpieczna. Nie zawiera ona żadnego szkodliwego oprogramowania, ani też makr. 
Jej działanie oparte jest jedynie na wykorzystaniu hiperłączy [linków]. 

Zastosowane rozwiązanie pozwala na bardzo szybkie skopiowanie na swój dysk lokalny materiału zamieszczonego na witrynie 
http://jozefbizon.wordpress.com i późniejsze zapoznawanie się z tym materiałem bez konieczności łączności z Internetem [za 
wyjątkiem skorzystania z obcych materiałów wskazywanych w odwołaniach /linkach/]. Rozwiązanie to pozwala na skopiowanie 
przygotowanego materiału [wraz z folderem 999_KN1_LOK] na płytę CD i przekazanie jej innym osobom – również takim, 
którzy nie mają dostępu do Internetu, mają kłopoty z jego obsługą lub z różnych innych racji nie chcą z niego skorzystać.  

UWAGA! Karta nawigacyjna KN1_LOK jest sprzężona z kartą nawigacyjną KN1 i numery wersji obu kart powinny być takie same. 
 

Instrukcja. 
1. Załóż na swoim dysku lokalnym np. dysku C [w katalogu głównym] pusty folder o nazwie: 999_KN1_LOK  
2. Zapisz w tym utworzonym folderze [999_KN1_LOK] tę kartę nawigacyjną [998_KARTA_NAWIGACYJNA_KN1_LOK.pdf]. 
3. Wywołaj [otwórz] z folderu 999_KN1_LOK kartę nawigacyjną 998_KARTA_NAWIGACYJNA_KN1_LOK.pdf. 
4. Teraz wykonaj kolejno poniższe kroki pobierające grupowo [w paczkach – zazwyczaj zawierających wiele plików] 

materiał zamieszczony na witrynie http://jozefbizon.wordpress.com . Po pojawieniu się planszy „Pobieranie pliku” wybierz 
„Zapisz”, a następnie wskaż do zapisu folder 999_KN1_LOK 
Pobierane pliki są spakowane [.zip] i po ich pobraniu należy je rozpakować do folderu 999_KN1_LOK 
 

5. PLIKI DO POBRANIA. 

a) 1 - Pobranie galerii zdjęć Lech Kaczyński, IZRAEL 2006 - [ZIP, 15,9 MB] – 11.09.2011 

b) 2 - Pobranie galerii zdjęć Donald TUSK, IZRAEL 2008, 2011 - [ZIP, 7,48 MB] – 11.09.2011 

c) 3 - Pobranie zawartości strony KOR_BATORY_INNI - [ZIP, 6,23 MB] – 11.09.2011 

d) 4 - Pobranie zawartości strony głównej MOTTO - [ZIP, 6,49 MB] – 14.09.2011 

e) 5 - Pobranie opracowań z 2002 r. [Unijny MATRIX] - [ZIP, 7,67 MB] – 11.09.2011 
 

f) Pobranie aktów prawnych i innych dokumentów z obcych źródeł stanowiących uzupełnienie opracowań z 2002 r. 
Uwaga piki te nie są spakowane i mają format PDF. Należy je zapisać do folderu 999_KN1_LOK.  Po ich zapisie są one 
już gotowe do dalszego wykorzystywania przez kartę nawigacyjną KN1_LOK.  

1 - Zdradziecki Układ Europejski z 16.12.1991 - [akt prawny PDF] – 11.09.2011 

2 - Rozpracowanie duchowieństwa parafialnego [ISP] – [PDF] – 11.09.2011 

3 - Program ogłupiania społeczeństwa [PIS] UKIE – [PDF] – 11.09.2011 

4 - Obwieszczenie koncepcji przestrzennego zagospodarowania Polski – [akt prawny PDF] – 11.09.2011 
 

g) 6 - PA001 [artykuły we wpisach - cz1] – [ZIP, 5,8 MB] – 11.09.2011 

h) 7 - PA002 [artykuły we wpisach – cz2] – [ZIP, 5,86 MB] – 11.09.2011 

i) 8 - PA003 [artykuły we wpisach – cz3] – [ZIP, 6,99 MB] – 11.09.2011 

j) 9 - PA004 [Spotwarzona przeszłość – R. Kafel, publikacje na stronie Mancinelli] – [ZIP, 7,43 MB] – 11.09.2011 
 
 
 
 
UWAGA!.  
Czysto biały kolor pola kółka - z umieszczoną w nim pozycją artykułu – oznacza, że nie jest wymagane zapoznanie się z treściami 
innych wcześniejszych artykułów dla właściwego rozumienia treści przekazywanych tym artykułem. 
W pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią STRONA_GŁÓWNA, KOR_BATORY_INNI, a także ze zdjęciami i ich 
opisami [Blok obsługi galerii zdjęć]. Dalej proponuje się rozpocząć czytanie od S1, S2, a następnie od  artykułów 
umieszczonych w bloku ‘A’ i kolejno w następnych blokach. 
  

KARTA NAWIGACYJNA KN1_LOK. 
Stanowi ona ułatwienie w poruszaniu się po 

materiale zamieszczonym na witrynie 

http://jozefbizon.wordpress.com 

 po skopiowaniu materiału na własny dysk 

lokalny przy użyciu niniejszej karty. 

Niżej schemat blokowy materiału z witryny http://jozefbizon.wordpress.com  

–z podaną kolejnością zapoznawania się z tymi materiałami dla ułatwienia ich zrozumienia  
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Chanuka i 
patriotyzm inaczej? 11 

Wybory przez pryzmat 
„Nocnej zmiany – czy 

nocnej zdrady?” 

 

5 

Tu odkrywamy prawdę – 
MATRIX – lekcja 2 1 

Nie uderzaj w księży ku 
własnej zgubie!  9 

Kontrakt wojewódzki 
instrumentem zniewolenia 

przez UE – lekcja 4 

 

10 

Dwa żywioły antypolskie 
wiszące nad Polską  1 

Polski trójkąt bermudzki 
CZĘŚĆ I – NARODZINY  2 

Polski trójkąt bermudzki:  
CZĘŚĆ II POJMANIE POLSKI  3 

Nocna zmiana – czy 
nocna zdrada?  4 

Sprzedali Polskę i Polaków 
Unii Europejskiej – AW$LD 13 Jan Olszewski i Układ 

Europejski z 16.12.1991r 6 

Sprzedali Polskę i Polaków Unii 
Europejskiej – ulotka 

NAZWISKAMI 

 

12 

Kandydaci na Prezydenta 
RP a Układ Europejski 2 

UWAGA! 
KLIKAJĄC w OZNACZENIE 

otwiera się do czytania 
wybrana pozycja WPISU. 

Prezydent Kaczyński 
porównał siebie do  premiera 

Ariela Szarona 

 

1 

Polska stać będzie u 
boku Izraela! 2 

Tabu – o tym nie 
wolno mówić, pisać! 8 

Układ Europejski z 
16.12.1991 r.  4 

Program ogłupiania 
społeczeństwa pod UE  6 

Rozpracowywanie ducho-
wieństwa parafialnego 7 

START 

Kontekst smoleński doktryny 
politycznej ujawnionej przez 

PiS w Fundacji Batorego 

 

15 

Diabelski mechanizm 
został już zbudowany 14 

Naczelny Rabin Polski Micha-
el Schudrich o L.Kaczyńskim 3 

Na Wawel za kładzenie 
podwalin pod budowę 
państwa żydowskiego 

 

4 

Aby krzyk Narodu Polskiego 
nie został przez świat 

zauważony 
 

 

5 

Oni wyboru nie mają, ale 
Ty go masz 7 

Jeżeli Radio Maryja i Nasz 
Dziennik nie wiedziały kogo i 

co popierają, to teraz 
już wiedzą 

 

 

7 

Jarosław Kaczyński 
gwarantem – czego? 8 

Polska – najlepszy 
przyjaciel Izraela w UE 9 

Judasz w 
cieniu Smoleńska 10 

Rzecz o Kaczyńskich, Marku 
Jurku i nie tylko – Zadymy 

sejmowe a sprawa 
odszkodowań dla Żydów 

16 

Radio Maryja, Stanisław 
Michalkiewicz a UPR 2 

Niepowtarzalna szansa – 
Polska może pójść 

własną drogą! 
 

1 

Kontrrewolucja 2010 w 
wydaniu kandydata 

Korwina Mikke 
 

1 

Tu odkrywamy budowane 

przez długie lata mechanizmy S2 

 UWAGA! Wcześniej zapoznaj się kolejno z całością treści zamieszczonej na:  1)  STRONA GŁÓWNA   2)  KOR_BATORY_INNI 

Gwałtowna reakcja na serwisy 
informacyjne ukazujące 

mechanizmy zniewolenia 
11 

Dariusz Kosiur kandydatem z 
listy PiS – Po ‘Requiem 3 

 

Czy taką rolę chce odegrać 

Radio Maryja, Nasz Dziennik 

niklewizja TRWAM??? 

12 

Ustawa o ostatecznym 
wywłaszczeniu Narodu 

Polskiego !!! 
 

13 

Masz problem przed 
wyborami? Kup KanalioZator 1 

4 
Fałszerstwo wyborcze – 
którego nie było. Tezy i 
hipotezy ad absurdum. 

 

WYBORY 

F 

Opis metody i strategii działania dla 
zniewolenia Narodu Polskiego 

A 

Zasługi braci Kaczyńskich i PiS dla 
społeczności żydowskiej i Izraela  

C 

Opisy mechanizmów pod UE – DOKUMENTACJA z 2002. Akty prawne,  
oficjalne dokumenty. PUBLIKACJE zamieszczone na witrynie. 

B 

DEKALOG  Kościoła 
Rzymsko-Katolickiego  X 

St. Michalkiewicz, Radio Maryja 
i UPR 

D 

WARTO WIEDZIEĆ 

E 

Nie będziesz miał cudzych 
bogów przede Mną 6 

Karta nawigacyjna KN1_LOK  

Wersja NR 3  

Data wystawienia 14.09.2011  

KARTA NAWIGACYJNA KN1_LOK – obsługa z dysku lokalnego materiałów po pobraniu. 
Schemat blokowy zamieszczonego materiału na witrynie  http://jozefbizon.wordpress.com 
- z podaną kolejnością zapoznawania się z tymi materiałami dla ułatwienia ich zrozumienia. 

 

BLOK 
obsługi 
galerii 
ZDJĘĆ 

Lech KACZYŃSKI 

GAL_1 GAL_2 GAL_3 

GAL_4 GAL_5 GAL_6 

IZRAEL 2006 r. 

Donald TUSK 

GAL_1 GAL_2 GAL_3 GAL_4 

IZRAEL 2008 r. IZRAEL 2011 r. 

KLIKNIĘCIE niżej w pozycję oznaczoną kółkiem otwiera wybraną pozycję z dysku lokalnego. 

Unijny MATRIX – 
Opracowania 2002 r. 

 

1. Mechanizmy władzy 
kolonialnej nad Polską. 

 

2. Samorządy terytorialne na 
usługach UE – cz.1. 

 

3. Samorządy terytorialne na 
usługach UE – cz.2. 

 

4. Województwo 
podkarpackie a UE. 

 

3 

Obwieszczenie koncepcji 
przestrzennego zagospo-

darowania kraju [PDF] 
 

Obwieszczenie koncepcji 
przestrzennego zagospo-

darowania kraju [DOC] 
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PiS w Fundacji Batorego 
George’a Sorosa  S1 

KOMENTARZ do 
Niepowtarzalna szansa … 2 

Roman KAFEL 

Spotwarzona przeszłość, 
czyli o żydowskich zbro-

dniarzach wojennych 1 

MANCINELLI 

Kraków 1610, Wilno 1620 
 - Pietrzak 1926 1 

Kraków 8.V.1610 i 2010 2 

Michael 2010 –marzec, 
kwiecień 3 

O dialogu z Żydami 
– ks. prof. W. 
Chrostowski 

POMOC_NAWIGACJA 
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