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

Józef Bizoń 

 

Tu odkrywamy prawdę – MATRIX - lekcja 2 
 
Chcąc rozumieć dzisiejszą otaczającą nas rzeczywistość - w tym i obecne przeróżne 
posunięcia polityczne, propagandowe i dezinformacyjne z wykorzystaniem wszelkich 
świętości dla Narodu Polskiego – koniecznym staje się cofnięcie się wstecz do „Układu 
Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, 
z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej 
strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.” – Dziennik Ustaw z 1994 r. 
Nr 11 poz. 94.  
Jest to kluczowy akt prawny cały czas obowiązujący. 
  

O wadze tego układu niech świadczy już sam fakt, że na oficjalnej stronie internetowej Sejmu 
RP z aktami prawnymi odnośnie tego układu mamy w obecnej chwili jedynie informację, że taki 
układ został zawarty i został opublikowany, a po treść układu odsyła się do załącznika, którego 
treść nagle niedawno w ostatnim czasie zniknęła  
[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940110038]. 

Można go jednak pobrać w całości tu: 
http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B2A4F6D0D2C08ACFC1256E7B0049ED16/$file/ue.pdf?Open  

i warto to zrobić, bo za chwilę może się okazać, że jego treść stanie się nieosiągalna dla 
zwykłego śmiertelnika. 
  

Radzę też zatem pośpieszyć się z pobraniem oficjalnych materiałów pod wskazanymi linkami, 
a to: 
  

 - „DUCHOWIEŃSTWO PARAFIALNE A INTEGRACJA EUROPEJSKA” :  
http://www.isp.org.pl/files/2859202120524500001117705942.pdf  

  

- „KONCEPCJA POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU”: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20010260432 

(opublikowana: Monitor Polski z 2001 r. Nr 26 poz. 432) . Jest to akt prawny cały czas 
obowiązujący, a jego głównym patronem jest Jerzy Buzek. 

  

- UKIE – „PROGRAM INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA” (w związku z UE), czyli program 
ogłupiania PIS: 
http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/dok_przyjete_RM/Pispl.pdf  

  

Przy okazji okazuje się teraz, że nieszczęśnik Aleksander Szczygło (były szef BBN), który 
zginał w katastrofie pod Smoleńskiem 10.04.2010 r., był powołanym przez Ryszarda 
Czarneckiego dyrektorem Departamentu Informacji Komunikacji Społecznej i on kierował 
pracami nad programem ogłupiania społeczeństwa.  
  

Ujawnia to teraz Czarniecki pisząc na swym blogu m.in.:  
„- Jako zupełnie nieznaną ciekawostkę podam, że departament, w którym kierował 
opracował na moje zlecenie specjalny program, mający przygotować naszą opinię 
publiczną, różne środowiska i branże na wejście do Unii Europejskiej. Program nosił 
nazwę… "Program Informowania Społeczeństwa", w skrócie PiS! Cóż, Olek chyba 
przypadkiem okazał się prorokiem - pisze na swoim blogu Ryszard Czarnecki.” – 
http://wiadomosci.onet.pl/2160470,11,nieznany_fakt_olek_okazal_sie_prorokiem,item.html 

  

Zwrócimy uwagę na to, że „Układ Europejski” z 16.12.1991 r. został ostatecznie 
ratyfikowany przez Wałęsę 20.10.1992 r., a w Dzienniku Ustaw opublikowany został dopiero 
27 stycznia 1994 r. Przepchnięcie przez Sejm tego układu nastąpiło pod osłoną burzy 
lustracyjnej - co zostało opisane w „Nocna zmiana – czy nocna zdrada”  
 

Przy tej okazji urządzono medialny sztuczny dramat rządu Jana Olszewskiego, który 
wykorzystano w wyborach 2005 r. do promowania PiS.  
O „Układzie Europejskim” PiS milczało i milczy jak zaklęte, a ciągnięty za język w tym temacie 
Jan Olszewski kluczy i mętnie się tłumaczy  
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[Czytaj: „Jan Olszewski i Układ Europejski”]. 
 

Układ Europejski to temat tabu. Nigdy i nigdzie publicznie nie był on omawiany 
[w żadnych mass-mediach] co powinno każdemu dać dużo do myślenia szczególnie 
przy okazji zawziętego wręcz promowania PiS przy okazji każdych wyborów i to bez 
względu na twarde fakty – w myśl zasady: gdy fakty są niewygodne, to tym gorzej dla 
faktów. 
  

Okazuje się też, że Lech i Jarosław Kaczyński byli bywalcami Fundacji Batorego 
Georg’a Sorosa i tam też wygłaszali swe mowy – więcej w: 

„PiS w Fundacji Batorego George'a Sorosa”. 
 

Na bazie tego „Układu Europejskiego” budowano z mozołem diabelski mechanizm prawno-
organizacyjno-finansowy wykańczający Polskę i Naród Polski. Zostało to solidnie 
udokumentowane w opracowaniu z 2002 r. [łącznie z zamieszczeniem schematów 
mechanizmów] - idź do: „Diabelski mechanizm został już zbudowany”. 
 

Opracowanie z 2002 r. /wykonane w oparciu o akty prawne/ składa się z czterech 
części:  
 

1) Mechanizmy władzy kolonialnej nad Polską;  
2) Samorządy terytorialne na usługach UE - część 1;  
3) Samorządy terytorialne na usługach UE - część 2;  
4) Województwo podkarpackie w świetle UE.  
 

Do tego dochodzą pliki z podstawowymi aktami prawnymi i oficjalnymi dokumentami, 
na których oparto m.in. opracowanie z 2002 r.,  
a także zbiór artykułów powstałych w różnym czasie na bazie tego opracowania. 
 

Całość do samodzielnego pobrania z: „Opracowania_MATRIX_UE_2002” 
http://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/  
Są to unikatowe opracowania. Warto po nie sięgnąć - chociażby po to, aby się o tym 
samemu przekonać.  
 

 

Główni konstruktorzy i realizatorzy tego mechanizmu podzieleni na dwie duże grupy 
(PO, PiS) występowali w tym czasie (i nadal występują) jako zbawcy Narodu Polskiego 
– z taką tylko różnicą, że w jednych mediach PO to uosobienia dobra Narodu 
Polskiego, a PiS to tego zaprzeczenie, a w innych mediach odwrotnie – PiS to samo 
dobro dla Polski i Narodu Polskiego. 
 

W taki to oto sposób współgra to wszystko z doktryną polityczną wygłoszoną przez 
Jarosława Kaczyńskiego w Fundacji Batorego George’a Sorosa.  
No i wśród serdecznych przyjaciół psy Naród Polski i Polskę zjadły. 
 
Boguchwała, A.D. 25 kwietnia 2010 r. – mgr inż. Józef Bizoń 
_______________ 
 

Odwołania w tekście do innych artykułów opublikowanych przez Józefa Bizonia: 
 

Nocna zmiana – czy nocna zdrada 

http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/nocna-zmiana-%E2%80%93-czy-nocna-zdrada/ 
 

Jan Olszewski i Układ Europejski 
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/21/jan-olszewski-i-uklad-europejski-z-16-12-1991-r/ 

 

PiS w Fundacji Batorego George'a Sorosa 

http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/17/pis-w-fundacji-batorego-georgea-sorosa-uaktualnienie/  
 

Diabelski mechanizm został już zbudowany 

http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/diabelski-mechanizm-zostal-juz-zbudowany/  

 
Opracowania_MATRIX_UE_2002 

http://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/ 
_______________________ 

Przeniesiono i uaktualniono z: 
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2568 
_______________________________ 
Opublikowano na: 
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_________ 
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