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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” 

 

Witryna ma charakter edukacyjno-informacyjny i służy odkrywaniu skrzętnie ukrywanej prawdy o otaczającej nas 
Polków rzeczywistości. Prezentowane treści na tej witrynie nakierowane są na rozumienie zbudowanych [i nadal 
budowanych] mechanizmów zniewalania Narodu Polskiego we wszelkich żywotnych dla Narodu Polskiego obszarach. 
Burzone są wytworzone mity ogłupiające Polaków pod realizację obcych celów na terytorium Polski. Ukazywane jest 
wykorzystywanie religii katolickiej i duchownych Kościoła Rzymsko-Katolickiego dla realizacji celów godzących 
w żywotne interesy Narodu Polskiego, a i samego Kościoła. Ukazywana jest w tym rola poszczególnych partii 
politycznych, ludzi i mediów - łącznie z tymi mieniącymi się tylko polskimi. 
Dla wielu osób prezentowane treści będą całkowitym zaskoczeniem i w pierwszym odruchu mogą wywoływać wręcz 
oburzenie wynikające z siedzącej w ich głowach medialnej papki w konfrontacji z faktami  udokumentowanymi na tej 
witrynie. Dokonano [i dokonuje się nadal] niebywałego oszustwa w dziejach Polski. 

Dla uśpienia czujności Narodu Polskiego nową jego niewolę nazwano wolnością,  
a część osób [i ugrupowań politycznych - teraz PiS] odpowiedzialnych za ten stan rzeczy kreuje się na wielkich 

polskich patriotów i zbawców Narodu Polskiego. 
 

Konsekwentnie realizuje się plan budowy  'Rzeczypospolitej Obojga Narodów'  [zwaną IV RP] - tzn. Żydów i Polaków 
lub Polaków i Żydów - jak kto woli, ze skutkiem wiadomym dla Narodu Polskiego. 

 

Rzetelna wiedza o rzeczywistym stanie rzeczy jest punktem wyjścia do dalszych działań na rzecz Narodu Polskiego. 
 

Dlaczego akurat omawiany jest PiS [Prawo i Sprawiedliwość] – bo:  
 

1) Największe tutaj jest zakłamanie;  

2) Na bazie tego totalnego zakłamania PiS kreowany jest na zbawcę Narodu Polskiego, a stan 
faktyczny jest wręcz przeciwny;  

3) Celem wykazania, że w stanie faktycznym PiS niczym nie różni się od PO [Platformy 
Obywatelskiej] – obie formacje realizują plany Izraela w stosunku do terytorium polskiego;  

4) Jest najbardziej niebezpieczny [z uwagi na to zakłamanie] dla interesów Narodu Polskiego - nim 
blokowane są [przechwytywane] wszelkie działania środowisk szczeropolskich;  

5) Pozostałe główne formacje polityczne [PO, SLD, PSL] są w miarę dobrze rozpoznane i służą tym 
samym celom co służy PiS. 

 

Solidne rozpoznanie PiS i metod jego działania daje jednocześnie pełne rozpoznanie w tym zakresie pozostałych 

głównych formacji politycznych działających w Polsce, a także pozwala na właściwą ocenę innych grup i środowisk 

pojawiających się [lub już istniejących] na polskiej scenie politycznej, a także pozwala na właściwą ocenę postaw 

księży – w szczególności hierarchii kościelnej [Episkopatu Polski]. 
 

 
 
Jeżeli dany artykuł [wpis] umieszczony został na karcie nawigacyjnej, to jego tytuł poprzedzony jest 
oznaczeniem ‘KN1.y.xx’ – gdzie: 
- ‘y’ - jest literowym [duża litera] oznaczeniem bloku, w którym zostało umieszczone wejście do artykułu. Brak 
oznaczenia bloku oznacza, że artykuł nie został przydzielony do jakiegokolwiek bloku;  
- xx – oznaczenie pozycji w bloku dla tego artykułu [umieszczony jest w polu kółka na schemacie blokowym]. 
Np. KN1.B.10 – oznacza, że wejście do artykułu znajduje się w bloku ‘B’ pod pozycją 10. 
Oznacza to, że celem przyswojenia sobie treści podawanych w tym artykule należy wcześniej zapoznać się z kolejno 
treściami artykułów umieszczonymi w bloku ‘A’ i następnie kolejno z artykułami w bloku ‘B’ poprzedzającymi ten 
artykuł. 
 

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. 

Proponuje się rozpocząć czytanie od S1, S2, a następnie od  artykułów umieszczonych w bloku ‘A’ 
 
  

KARTA NAWIGACYJNA KN1 - WPISY. 
Stanowi ona ułatwienie w poruszaniu się po 

materiale zamieszczonym na witrynie 

http://jozefbizon.wordpress.com 

 celem szybkiego zrozumienia otaczającej nas 

Polaków rzeczywistości. 

Niżej schemat blokowy zamieszczonego materiału na witrynie http://jozefbizon.wordpress.com  
–z podaną kolejnością zapoznawania się z tymi materiałami dla ułatwienia ich zrozumienia  

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

KLIKNIĘCIE w oznaczenie w polu kołowym  
– przejście do wybranej pozycji na stronie witryny 

 KLIKNIĘCIE w brązowy prostokąt [lub w ]  
– pobranie w PDF wybranej pozycji 

Diabelski mechanizm 
został już zbudowany 14 
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Chanuka i 
patriotyzm inaczej? 11 

Wybory przez pryzmat 
„Nocnej zmiany – czy 

nocnej zdrady?” 

 

5 

PiS w Fundacji Batorego 
George’a Sorosa  S1 

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 

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 

Układ Europejski z 
16.12.1991 r.  4 

Obwieszczenie koncepcji 
przestrzennego zagospo-

darowania kraju 
5 

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 2 

 

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 

3 
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 

 KLIKNIĘCIE w brązowy prostokąt [lub w znak PDF] – pobranie w PDF wybranej pozycji 
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Nie będziesz miał cudzych 
bogów przede Mną 6 

Karta nawigacyjna KN1  

Wersja NR 3  

Data wystawienia 14.09.2011  

KARTA NAWIGACYJNA NR 1 - WPISY. 
Schemat blokowy zamieszczonego materiału na witrynie  http://jozefbizon.wordpress.com 
- z podaną kolejnością zapoznawania się z tymi materiałami dla ułatwienia ich zrozumienia. 

 

KLIKNIJ TU: Wywołanie karty nawigacyjnej KN1_LOK szybkich grupowych pobrań materiału i jego obsługi z własnego dysku 

Roman KAFEL 

Spotwarzona przeszłość, 
czyli o żydowskich zbro-

dniarzach wojennych 1 
P
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