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Veritas et libertas ultra omnis sunto _ Prawda i wolność ponad wszystko inne 
 

Józef Bizoń 

 
 

 

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną 

 

 

Krzyż na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego – upamiętniający dzień 

10 kwietnia 2010 r. – powinien tam pozostać. I nie z tego powodu, jak to 

od samego początku różni i przeróżni twierdzą, że pod Smoleńskiem 

w katastrofie prezydenckiego samolotu zginęło 96 „wybitnych rodaków” – 

inni mówią „wybitnych Polaków” – lecz dlatego, że ludzie nie zdający sobie 

sprawy z tego co się faktycznie wydarzyło w tym dniu postawili tam ten Krzyż 

- również nie zdając sobie z tego sprawy - w istocie jako zapowiedź wejścia do 

tego pałacu Polaków służących Narodowi Polskiemu, a nie innym nacjom. 
 

Krzyż ten ma tam przypominać pierwsze przykazanie:    

„I. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.” – a przecież Polska to 

kraj katolicki – a prezydent twierdził, że też jest katolik. 
 

W pałacu prezydenckim na dobre zadomowiała się już menora 

i Chanuka.  

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,759,ceremonia-zapalenia-

swieczek-chanukowych.html  
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Prezydent Lech Kaczyński chadzał po pałacu w jarmułce, od trzech lat odwiedzał 
regularnie synagogę nożyków, 
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2008/galeria,226.html  
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palił świeczki w oknach pałacu i bawił się z rabinem w jakieś ich tam gry 
chanukowe. - http://www.youtube.com/watch?v=lgZE5158hKQ  
 
Rozdawał wysokie odznaczenia państwowe za odbudowę życia żydowskiego 
w Polsce.  

Odznaczeni zostali: 

- za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych 
w Polsce, za zasługi dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej 
Polsce: 
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

Pan Piotr Krzysztof KADLČIK 

- za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego 
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

Pan Krzysztof Symcha KELLER 
Pan Michael Joseph SCHUDRICH 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
Pani Joanna Małgorzata PODOLSKA-PŁOCKA 
Pan Marek SZUKALAK 

- za zasługi dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

Pan Yosef EREZ * 
Pan Michał Stanisław SAMET 

 

Lech Kaczyński porównał siebie do izraelskiego premiera Ariela Szarona.  
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/prezydent-kaczynski-porownal-siebie-do-izraelskiego-premiera-
ariela-szarona/   

 
Podpisał Traktat Lizbońki – oddając ostatecznie Polskę i Naród Polski w niewolę 
bezbożnej UE.  http://www.youtube.com/watch?v=-ca0jQbbw70  
 
A tak prezydenta Lecha Kaczyńskiego opłakiwał go Naczelny Rabin Polski 
Michael Szudrich 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/naczelny-rabin-polski-michael-schudrich-o-lechu-kaczynskim/   

 

Krzyż ten ma tam pozostać - i to pomimo tego, że obecnie wykorzystuje się go 
przewrotnie do celów politycznych – gdyż nadejdzie dzień, że Polacy i cały 
Naród Polski właściwie odczyta jego symbolikę w tym miejscu w życiu Narodu 
Polskiego. 
 

Boguchwała, A.D. 05 sierpnia 2010 r. – mgr inż. Józef Bizoń 
___________ ______________ 

Ps. 

Tylko w swej zdecydowanej większości świadomy naród dokonanego na nim 
totalnego oszustwa jest wstanie poszukiwać wyjść z grożącej mu zagłady. 
 

Józef Bizoń - Boguchwała, A.D. 28 lipca 2010 r. 
__________________ ___________________  

Wejdź tu: 
strona pobierania opracowań z 2002 r. oraz oficjalnych dokumentów 
http://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/   
 

Czytaj wszystkie teksty i dokumenty dostępne na stronie Józefa Bizonia 
http://jozefbizon.wordpress.com/  
 

Przemyśl spokojnie wszystko, kopiuj póki jest to dostępne, przekaż innym [np. 
na CD] skopiowane dokumenty, teksty i informację o tej stronie - bo z żadnych 
mediów, bez jakiegokolwiek wyjątku, o tym się nie dowiesz. 
= = = = = = =  

Przeniesiono i uaktualniono z: 
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2792 
Opublikowano na: 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/08/nie-bedziesz-mial-cudzych-bogow-przede-mna/  
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