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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 
 

Józef Bizoń 

 

Po euforii wyboru Andrzeja Dudy  
i oh, ach w mediach toruńskich O. T. Rydzyka i niektórych biskupów 
w atmosferze oślepienia i zaczadzenia kto by na to zwracał uwagę? 

 

[01.06.2015 r.] "Proizraelskie lobby zaczęło działalność w sejmie” 
 
„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w poniedziałek w polskim sejmie  

zaczęła działalność proizraelska grupa lobbystyczna. 

 

Inauguracyjne spotkanie proizraelskiego lobby w sejmie. Trzeci od prawej poseł Jan Dziedziczak/ World Jewish Congress 

http://www.greenpointpl.com/wp-content/uploads/2015/06/izrael.jpg 

 

[Miejsce wykonania zdjęcia (co do jego przekazu) wydaje się być nieprzypadkowe. Niech sobie tam na dole … – 
przypis J.B.]  
 

Na jej czele stanął poseł PiS Jan Dziedziczak. 
 

Dzięki inicjatywie posła Dziedziczaka,  

który w przeszłości był m.in. rzecznikiem premiera Jarosława Kaczyńskiego,  
Polska ma w obrębie swoich władz oficjalne proizraelskie lobby [wspierane przez media 
toruńskie O. T. Rydzyka i niektórych biskupów – przypis J.B.].  
Na jej inaugurację przyjechała do sejmu delegacja Świądowego Kongresu Żydów razem z 
członkami Israel Allies Foundation. 
 

W poniedziałek [01.06.2015 r. – przypis J.B.] w sejmie doszło do pierwszego spotkania 

grupy, którą kierował będzie poseł Dziedziczak. 
 

W jej skład weszli zarówno posłowie opozycji jak i koalicji rządowej, 
między innymi poseł Platformy Obywatelskiej, Michał Szczerba, który jest  

członkiem sejmowej komisji spraw zagranicznych. 
 

W czasie spotkania z delegatami z Izraela podkreślano znaczenie jakie mają wzajemne stosunki obu 
państw. 

http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/
http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/
http://jozefbizon.wordpress.com/
http://www.greenpointpl.com/wp-content/uploads/2015/06/izrael.jpg
http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/


2 

Blog Sursum Corda na http://jozefbizon.wordpress.com  | Kontakt: jb.boguchwala@gmail.com  

 

Powstaniu proizraelskiego lobby towarzyszyło duże zainteresowanie izraelskich mediów. 
 

Izraelskie dziennik zamieściły artykuły zapowiadające powstanie grypy, jak i relacje 
z poniedziałkowego spotkania w Warszawie. Polskie media całkowicie zlekceważyły tę 

sprawę. 
 

Co ciekawe swoją inicjatywą nie chwali się również poseł Jan Dziedziczak [Po co miałby się 
chwalić, a inni nagłaśniać? Żeby popsuć manewr wspierany przez media toruńskie i niektórych 
biskupów? Żydzi mają wiedzieć co się święci, a nie Polacy. – przypis J.B.]. 
 

Wśród najnowszych informacji zamieszczonych na jego oficjalnej stronie internetowej 
widnieje wiadomość o odwiedzinach w Kaliszu prezydenta elekta Andrzeja Dudy.” 
 

Za: http://www.greenpointpl.com/proizraelskie-lobby-zaczelo-dzialalnosc-w-sejmie/ 

---  

Zaś zapowiedź tegoż mamy pod datą 31 maja 2015 r. w artykule 
 

„Poseł PiS pokieruje proizraelskim lobby w sejmie” 
 

http://www.greenpointpl.com/posel-pis-pokieruje-proizraelskim-lobby-w-sejmie/  
 

===  

"Duda: To ja mam być prezydentem RP" 
https://jozefbizon.wordpress.com/2015/05/22/duda-to-ja-mam-byc-prezydentem-rp/ 
----  

"Co ciekawe swoją inicjatywą nie chwali się również poseł Jan Dziedziczak. 

Wśród najnowszych informacji zamieszczonych na jego oficjalnej stronie  
internetowej widnieje wiadomość o odwiedzinach w Kaliszu prezydenta elekta  

Andrzeja Dudy." 
 

Za: http://www.greenpointpl.com/proizraelskie-lobby-zaczelo-dzialalnosc-w-sejmie/ 
==== 

Namaścili, zrobili, odwiedzili. 
 

  

http://www.greenpointpl.com/proizraelskie-lobby-zaczelo-dzialalnosc-w-sejmie/
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Zaś Grzegorz Braun (na liście kandydat nr 1 na Prezydenta RP, który wezwał swych zwolenników do 

głosowania w II turze na Andrzeja Dudę) już wcześniej odwiedził prezydenta elekta. Może się 

wkupi. 
 

"Grzegorz Braun i Andrzej Duda w Wilanowie" 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AP2ahs1Vg4w 

 

"I mogę państwa zapewnić, 
że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, 

jak w każdym demokratycznym państwie, 

to polityka wobec Izraela się nie zmieni" 
. 

- Prezydent RP Lech Kaczyński, Izrael - 11.09.2006 r. 
--------------------------------------------------------------------  

"Budują na polskiej ziemi "Rzeczypospolitą Obojga Narodów" 
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/10/22/buduja-na-polskiej-ziemi-%e2%80%9erzeczypospolita-

obojga-narodow%e2%80%9d/ 

-----  

Podzieleni sektorowo: Kukizy, Dudy, Branuny, Tuski - wszyscy razem to samo j.w. 
realizują. 
----  
A teraz 

[03.06.2015 r.] „Szef MSZ dziękuje zasłużonym Żydom” 

 

„We wtorek w Warszawie minister spraw zagranicznych, Grzegorz Schetyna, odznaką 

„Bene Merito” odznaczył Żydów wzmacniających Polskę na arenie międzynarodowej. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AP2ahs1Vg4w
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/10/22/buduja-na-polskiej-ziemi-%e2%80%9erzeczypospolita-obojga-narodow%e2%80%9d/
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/10/22/buduja-na-polskiej-ziemi-%e2%80%9erzeczypospolita-obojga-narodow%e2%80%9d/
https://www.youtube.com/watch?v=AP2ahs1Vg4w
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Od prawej: rabin Michael Schudrich, szef MSZ Grzegorz Schetyna, Helise Lieberman i Jonathan 

Ornstein/ msz.gov.pl 
http://www.greenpointpl.com/wp-content/uploads/2015/06/schet.jpg  

 
„Cieszę się, że możemy się dziś spotkać i że mogę  podziękować za wasz wkład w relacje 

polsko-żydowskie” – powiedział Grzegorz Schetyna, gratulując odznaczonym. Szef polskiej 

dyplomacji dodał, że Polska docenia wysiłki, starania oraz zaangażowanie na rzecz budowy relacji 
polsko-żydowskich i rozwój społeczności żydowskiej w Polsce. 
 

„Nasza wspólna historia nabiera dziś bez wątpienia nowego wymiaru. Cieszę się, że 

możemy ją razem pisać i wspólnie odczuwać z niej satysfakcje” – stwierdził Grzegorz 
Schetyna. 
 

Według komunikatu prasowego na stronie MSZ odznaczenia otrzymali: rabin Michael 

Schudrich, Helise Lieberman i Jonathan Ornsteinow. 
 

Urodzony w Nowym Jorku, rabin Schudrich od ponad 10 lat pełni funkcję Naczelnego Rabina Polski. 
Swoją pracę rozpoczął w Warszawie, gdzie w latach 90. był przedstawicielem Fundacji Ronalda 

Laudera, staraniem, której w 1994 roku otwarta została „Morasza Lauder” – pierwsza po wojnie szkoła 

żydowska w Warszawie. 
 

Helise Lieberman, również urodzona w USA to pierwsza dyrektor żydowskiej szkoły „Morasza Lauder”. 

Od ponad 20 lat mieszka w Polsce razem ze swoją rodziną. Obecnie pełni funkcję dyrektor Centrum 

Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce. 
 

Jonathan Ornstein, jest założycielem i pierwszym dyrektorem Centrum Społeczności Żydowskiej w 
Krakowie. W dziesiątkach wywiadów udzielonym mediom z całego świata przedstawia Polskę jako kraj, 

w którym Żydzi czują się czasem bardziej bezpiecznie niż w Europie Zachodniej. 
 

Honorowe odznaczenie „Bene Merito” ustanowione w 2009 roku przyznawane jest przez ministra 
spraw zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski 

na arenie międzynarodowej. 
 

Za: http://www.greenpointpl.com/szef-msz-dziekuje-zasluzonym-zydom/  

----------  
Wcześnie 19.05.2015 r. poinformowano 
 

„Tysiące Żydów dostało możliwość otrzymania dodatków z Polski” 
 

A tam m.in. 
 

„Tysiące Żydów na całym świecie, w tym ocalałych z Holocaustu, otrzymało formularze, 
które mają umożliwić wypłacanie im przez Polskę regularnych, comiesięcznych dodatków. 

Tylko w Nowym Jorku jest ok. 3 tys. takich osób.” …. 

http://www.greenpointpl.com/wp-content/uploads/2015/06/schet.jpg
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 „Jak czytamy w komunikacie urzędu „jest to gest solidarności polskiego ustawodawcy, by uczynić 

życie choć trochę łatwiejsze tym, którzy cierpieli w latach 1939 – 1956 represje za to tylko, że byli 

polskimi obywatelami lub za to, że nie chcieli pogodzić się z utratą przez Polskę 
niepodległości”.” 

…  
„W dalszej części artykułu  tygodnik cytuje także 86-letnią Luisę Eimer z Forest Hills, która wciąż nie 

wierzy, że dostanie pieniądze. 
 

„Nie mogę uwierzyć, że Polska cokolwiek zapłaci” – mówi kobieta. „Uwierzę jak zobaczę, bo Polska nie 
jest gotowa do wydawania pieniędzy” – dodaje. 
 

„Jewish Weekly” podkreśla w tym kontekście, że Polska jest jednym krajem w Europie 

Wschodniej, który „odmówił utworzenia drogi do ubiegania się o restytucję prywatnych 
majątków należących do Żydów przed Holocaustem”. 
 

Za: http://www.greenpointpl.com/tysiace-zydow-dostalo-mozliwosc-otrzymania-dodatkow-z-polski/  
------  

Te wypłaty z pieniędzy polskich podatników stały się możliwe dzięki nowelizacji ustawy 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego oraz niektórych innych ustaw. 
 

Głosowanie nr 79 - posiedzenie 59. 
Dnia 24-01-2014 godz. 13:20:58 

 

Głosowało - 436  Za - 434  Przeciw - 2  Wstrzymało się - 0  Nie głosowało - 24    

Wyniki indywidualnew formacie PDF 

Wyniki głosowania wg klubów 

Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za  Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało 

PO 203 196 196 - - 7 

PiS  136 127 126 1 - 9 

TR  36 34 34 - - 2 

PSL 33 32 32 - - 1 

SLD 26 24 24 - - 2 

SP  17 16 16 - - 1 

niez.  9 7 6 1 - 2 

 

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=59&nrglosowania=79  
 

Z PiS ZA m.in. byli: Duda Andrzej (poz. nr 22), Kaczyński Jarosław (poz. nr 40), Dziedziczak 

Jan [poz. nr 23].  
Przeciw było tylko 2 posłów tj.: Szarama Wojciech (PiS) i Wipler Przemysław (niezrzeszeni).  
 

W ten oto sposób (obok nagminnie powtarzanych przez środowiska żydowskie „polskich obozach 

koncentracyjnych”) przyczyniono się do utrwalania w powszechnym odbiorze (w szczególności 
u Żydów) stereotypu o winie Polaków za holokaust Żydów.  

Odszkodowania (nazwane dodatkami) płaci bowiem ten co jest winnny poniesionej szkody – i tak to 

będzie odbierane przez całe rzesze Żydów i nic tu nie pomogą jakiekolwiek zapewnienia, że to nie 
z tego tytułu.  

====  
W strategicznym teraz momencie (w 2015 r.) O. Tadeusz Rydzyk – wraz ze swymi mediami – 

stanął na wysokości zadania na rzecz Żydów, podobnie jak to miało miejsce 10 lat temu 
w roku 2005, gdy budowane było wahadło „raz PiS, raz PO”.  
 

– Czytaj:  KOR_BATORY_INNI  „A.D. 2005 r. – brzemienny w swych skutkach.” 
https://jozefbizon.wordpress.com/kor-batory-inni/   
 

Integralną częścią tego artykułu jest załącznik  
  

„Zrzuty ekranów - proizraelskie lobby w Sejmie RP”  
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/06/zrzuty-ekranc3b3w-proizraelskie-lobby-w-sejmie-rp1.pdf   
 

Boguchwał, A.D. 04 czerwca 2015 r. – Józef Bizoń 
-------------  

Opublikowano na: 
https://jozefbizon.wordpress.com/2015/06/04/po-euforii-wyboru-andrzeja-dudy-i-oh-ach-w-mediach-torunskich-o-t-rydzyka-i-
niektorych-biskupow/  
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