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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 

 

UWAGA - prowokacja!  
Dla Stonogi ma być ułaskawienie, a jak nie to powstanie, 
wojna domowa – Marek Podlecki w Monitor-Polski - w tym 

pomoże? 
 

Po trwających od dłuższego już czasu na monitor-polski.pl atakach na Kościół 
Rzymsko-Katolicki oraz na osoby Go broniące, szydząc i wylewając przy tym 
najprzeróżniejsze kubły pomyj celem Go (i ich) zohydzenia – za przyzwoleniem 
administratora strony Marka Podleckiego, wykorzystując  kłamstwo, wieloraką 
manipulację i psychosocjotechnikę,  uruchomiono akcję: 
 
„Poparcie dla Powstania Narodowego zainicjowanego przez Zbigniewa Stonogę” 
http://www.monitor-polski.pl/poparcie-dla-powstania-narodowego-zaincjowanego-
przez-zbigniewa-stonoge/ 
 
pisząc tam na zakończenie: 
 
„Należy poprzeć ten ruch by nie został zniweczony, a pula nie jest błaha, 
bowiem jak w Powstaniu Styczniowym czy Listopadowym, należy się liczyć w razie 

klęski z tysiącami ofiar – młodych odważnych ludzi, którzy postawili na szali 
swoje życie by poprzeć Zbigniewa Stonogę. Może to brzmi nieco pompatycznie, 
ale w takich kategoriach należy tu oceniać, mamy bowiem do czynienia ze zrywem 
narodowym w dosłownym tego pojęcia znaczeniu.” 
 
W tym miejscu przypomnijmy przepisy Kodeksu karnego. 
 
„Art. 128. § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu 
Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do 
urzeczywistnienia tego celu,  
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  
 
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,  
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
 
§ 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe 
konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej,  
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” 
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=7A7B48130860E753160FAB7E2E921
ADB?id=WDU19970880553&type=3  
 
Czy Marek Podlecki uczestniczy w prowokacji mającej na celu wyłapanie 
młodych niepokornych ludzi? Czy też rzeczywiście dąży do rebelii z 
wiadomym z góry skutkiem tj. pozbycia się młodych niepokornych ludzi ?  

================================================  
W takiej oto sytuacji zamieściłem swój pierwszy komentarz (jako drugi) zaraz 
po poniższym komentarzu  
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„APA - 30 sierpnia 2015 at 13:09 · Odpowiedz  
 
Zawsze musi pasc pierwsza iskra by POWSTAL OGIEN . 
OGIEN TEN WZNIECI POZAR NIE TYLKO W POLSCE ALE I NA CALYM SWIECIE !!! 
Choc ucierpia na tym wszyscy ale zmieni to swiat i ludzi . 
By mogli zyc następni musza umrzec ci przed nimi” 
 
„Józef Bizoń  - 30 sierpnia 2015 at 13:37  
 
UWAGA! Stonoga ogłasza, że szuka jeleni. 
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-
6/#comment-227000 
===== 
Było powstanie listopadowe, było i styczniowe (z wiadomymi skutkami – i 
podżegaczami), to teraz penie się marzy grudniowe – też z góry wiadomym skutkiem. 
Te jego przemowy z ku.wami to pod stworzenie bojówkarzy, pod element 
kryminalny (oni taki język lubią, takim się posługują).” 
 
Zrzut ekranu. 
 

 
 
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-
pod-stonogc499-nr1wc-w-1024.jpg  
 
Komentarz ten został usunięty przez Marka Podleckiego i został on zastąpiony 
treścią 
 
[ Komentarz M.P. Ma pan blokadę, niech sobie szczuje na Stonogę, 
Gawrońskiego, Beina, Vismayę i in. na swojej stronie.] 
 
Jeszcze raz wpisałem ten swój pierwszy komentarz pisząc: 
 
„Józef Bizoń  
Twój komentarz czeka na moderację 

http://www.monitor-polski.pl/poparcie-dla-powstania-narodowego-zaincjowanego-przez-zbigniewa-stonoge/comment-page-1/#comment-227009
http://www.monitor-polski.pl/poparcie-dla-powstania-narodowego-zaincjowanego-przez-zbigniewa-stonoge/comment-page-1/?replytocom=227009#respond
http://www.monitor-polski.pl/poparcie-dla-powstania-narodowego-zaincjowanego-przez-zbigniewa-stonoge/comment-page-1/#comment-227012
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https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-pod-stonogc499-nr1wc-w-1024.jpg
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30 sierpnia 2015 at 14:07 · Odpowiedz  
 
Usunięty przez Admina mój komentarz [Józef Bizoń - 30 sierpnia 2015 at 13:37] 
miał treść 
 
UWAGA! Stonoga ogłasza, że szuka jeleni. 
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-
6/#comment-227000 
===== 
Było powstanie listopadowe, było i styczniowe (z wiadomymi skutkami – i 
podżegaczami), to teraz pewnie się marzy grudniowe – też z góry wiadomym 
skutkiem. 
Te jego przemowy z ku.wami to pod stworzenie bojówkarzy, pod element kryminalny 
(oni taki język lubią, takim się posługują).” 
 
Mamy wpierw moderację komentarza, a potem całkowite jego usunięcie.  
 
Zrzut ekranu. 
 

 
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-
pod-stonogc499-nr3-wc-w-1024.jpg  
-------- 
 

Spójrzmy zatem jaką treść mamy pod podanym przeze mnie linkiem 
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-

6/#comment-227000 
„Józef Bizoń - 30 sierpnia 2015 at 11:36  
Po homilii perły P.B. 
„a są jeszcze i tacy, którzy rozbijają te grupy w zalążku pod bele jakim pretekstem,” 
[Vismaya] 
 
był występ z Zawiszą  
„Zbigniew Stonoga przemawia na Marszu Niepodległości 2014 (11.11.2014)  
https://www.youtube.com/watch?v=NPTqoXALzEo 

http://www.monitor-polski.pl/poparcie-dla-powstania-narodowego-zaincjowanego-przez-zbigniewa-stonoge/comment-page-1/#comment-227020
http://www.monitor-polski.pl/poparcie-dla-powstania-narodowego-zaincjowanego-przez-zbigniewa-stonoge/comment-page-1/?replytocom=227020#respond
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-6/#comment-227000
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-6/#comment-227000
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-pod-stonogc499-nr3-wc-w-1024.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-pod-stonogc499-nr3-wc-w-1024.jpg
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-6/#comment-227000
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-6/#comment-227000
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-6/#comment-227000
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a potem nastąpiło spotkanie 
„Zbigniew Stonoga i Grze__gorz Br__aun – możliwa współpraca? 18.07.2015″ 
https://www.youtube.com/watch?v=C1h6AdSXu4Q 
 
i przemowy do rodaków 
„Grze__gorz Br__aun i Zbigniew Stonoga przemawiają do rodaków „ 
https://www.youtube.com/watch?v=FjCr9rLigkQ 
 
No i mamy zalążek ponad podziałami. 
Bóg! Honor! Ojczyzna! Zakazany na blogu, sprawdzam/Aśka, Vismaya, 
Zawisza, Kękuś, Stonoga – no i ku.wy. 
===== 
Ładną mamy belę – „pod bele …”[Vismaya]” 
 
Zrzut ekranu z treścią tego komentarza na wypadek usunięcia jego treści. 
 

 
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-
pod-stonogc499-nr4-wc-w-1024.jpg  
============  
 
Zaraz po moim pierwszym komentarzu, wykasowanym przez MP,  zamieściłem 
drugi komentarz o treści: 
 
„Józef Bizoń   
Twój komentarz czeka na moderację 
30 sierpnia 2015 at 13:51  
 
Czystej wody manewr wyprzedzający, ubezpieczający – co by Polaków 
wykołować i w odpowiednim czasie się razem wszyscy nie zeszli i pokojowo 
sprawę Polski dla Narodu Polskiego skutecznie załatwili. W tym wszystkim 
wam wadzi KRK – to i stąd takie ataki na Kościół i pierwszoplanowe zadanie.” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C1h6AdSXu4Q
https://www.youtube.com/watch?v=FjCr9rLigkQ
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-pod-stonogc499-nr4-wc-w-1024.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-pod-stonogc499-nr4-wc-w-1024.jpg
http://www.monitor-polski.pl/poparcie-dla-powstania-narodowego-zaincjowanego-przez-zbigniewa-stonoge/comment-page-1/#comment-227013
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Jak widać został on poddany moderacji, potem w jego miejsce M.P. wpisał taką 
samą treść jak przy skasowaniu treści pierwszego mego komentarza, a 
następnie cały komentarz został całkowicie usunięty. 
 
Zrzut ekranu z treścią tego komentarza. 
 

 
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-
pod-stonogc499-nr2-wc-w-1024.jpg  
 
Powracamy do Stonogi. 
 
Stonoga w wyborach prezydenckich poparł Andrzeja Dudę i PiS z Jarosławem 
Kaczyńskim na czele. Informację tę podał ‘czaro z przywołaniem na to źródła. 
 
„czaro - 27 sierpnia 2015 at 01:20  
 
Kontrowersyjny działacz i biznesmen Zbigniew Stonoga poinformował na swoim 
facebookowym profilu, że popiera kandydaturę Andrzeja Dudy w najbliższych 
wyborach prezydenckich. 

 
– Długi czas myślałem kogo poprzeć w najbliższych wyborach prezydenckich. Nikt z 
Was oczywiście nie wie,że od lat wspomagałem Janusza Korwina Mikkego oraz Ruch 
Narodowy bo memu sercu jest to najbliższe. Zapytajcie Janusza i Artura… Liczyłem 
na to to,że uda mi się zjednoczyć środowiska narodowe ale tak się nie stało. 
Ponieważ nienawidzę kolesi z boiska, a kocham Polskę postanowiłem poprzeć w 
najbliższych wyborach prezydenckich Pana Andrzeja Dudę, bo obiecano mi,że 
KORWIN i RN będą walczyły razem w najbliższych wyborach parlamentarnych – 
pisze Stonoga 
Stonoga zaznacza – to nie wszystko: 
– Rodzina Państwa Kaczyńskich ze ŚP Panią Marią, Ojcem Lecha i Jarosława była, 
jest i będzie dla mnie wzorem Polskości-tej Polskości niezbywalnej niczym ludzkiej 
godności. Oczywiście Pan Jarosław spieprzył sprawę w 2008 roku ale czy to może 
być powodem pogardy?, znienawidzenia?,NIE! – czytamy na facebooku. 

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-pod-stonogc499-nr2-wc-w-1024.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/monitor-polski-wzywa-do-rebelii-pod-stonogc499-nr2-wc-w-1024.jpg
http://www.monitor-polski.pl/dr-zbigniew-kekus-jest-juz-na-wolnosci/comment-page-7/#comment-226488
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Stonoga zaznacza, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest banałem, a Jarosław 
Kaczyński nie jest „kmiotem”: 
 
– To brat mojego Prezydenta, to Brat Polaków. To Polak do jasnej cholery!!! 
Jak dodaje: 
– Kocham Polskę, Kocham ludzi zebranych wokół Prawa i Sprawiedliwości. Co 
chcę w zamian? Nic!!! Pragnę Polski Andrzej-trzymaj się Polaku i wygraj te 
wybory!  
 
Mam tylko jedną prośbę-prośbę Człowieka sponiewieranego by Janusz Kaczmarek 
dostał szansę którą mu odebrano zanim ją stracił…. – czytamy. 
Również na tym profilu pojawiła się informacja, że biznesmen chce kupić pakiet 
całościowy Telewizji Republika, a jeśli to się nie uda, to założy własną telewizję. 
http://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/1259-stonoga-popieram-andrzeja-dude-
kaczynski-nie-jest-kmiotem 
-----  
 
A obecnie Stonoga. 
 
„Stonoga twierdzi, że to Kaczyński blokuje jego ułaskawienie. Grozi: 
„Kurduplu igrasz z ogniem!” 
 
Biznesmen Zbigniew Stonoga będzie musiał 31 sierpnia (poniedziałek) stawić 
się w warszawskim areszcie na Białołęce, aby odbyć rok kary wiezienie, którą 
niedawno otrzymał. Stonoga w ubiegłym tygodniu domagał się ułaskawienia 
przez prezydenta Andrzeja Dudę, protestując pod Pałacem Prezydenckim. 
Teraz dowodzi, że za brakiem reakcji Głowy Państwa stoi prezes PiS Jarosław 
Kaczyński.  
 
– Mam potwierdzoną informację z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego że 
nie kto inny a on właśnie sabotuje ewentualną decyzję Andrzeja Dudy o 
ułaskawieniu mnie – napisał przedsiębiorca na swojej facebookowej stronie. 
 
Dalej pojawiły się groźby ujawnienia ważnych informacji dotyczących prezesa 
PiS:  
– Poczekam do poniedziałkowego ranka na ostateczne posunięcie Prezydenta ale 
jeśli Kaczyński stanie mi na drodze to cała Polska dowie się o jego przeszłości z 
Doryckiej 4 w Warszawie. Kurduplu igrasz z ogniem!” – czytamy. 
 
Czy czeka nas sensacyjny początek tygodnia? Czy może to tylko głośny krzyk o 
pomoc? 
Facebook” 
http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/3148-stonoga-twierdzi-ze-to-
kaczynski-blokuje-jego-ulaskawienie-grozi-kurduplu-igrasz-z-ogniem  
 
Informację powyższą na monitor-polski.pl podał ‘czaro’ pisząc 
 
‘czaro  
30 sierpnia 2015 at 14:53 · Odpowiedz  
 
„Kurduplu igrasz z ogniem!” 
Czy czeka nas sensacyjny początek tygodnia? Czy może to tylko głośny krzyk o 
pomoc? 
http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/3148-stonoga-twierdzi-ze-to-
kaczynski-blokuje-jego-ulaskawienie-grozi-kurduplu-igrasz-z-ogniem ” 
=========  

Dla Stonogi ma być ułaskawienie, a jak nie to powstanie, wojna domowa – 
Marek Podlecki w tym pomoże? 

 

http://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/1259-stonoga-popieram-andrzeja-dude-kaczynski-nie-jest-kmiotem
http://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/1259-stonoga-popieram-andrzeja-dude-kaczynski-nie-jest-kmiotem
http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/3148-stonoga-twierdzi-ze-to-kaczynski-blokuje-jego-ulaskawienie-grozi-kurduplu-igrasz-z-ogniem
http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/3148-stonoga-twierdzi-ze-to-kaczynski-blokuje-jego-ulaskawienie-grozi-kurduplu-igrasz-z-ogniem
http://www.monitor-polski.pl/poparcie-dla-powstania-narodowego-zaincjowanego-przez-zbigniewa-stonoge/comment-page-2/#comment-227040
http://www.monitor-polski.pl/poparcie-dla-powstania-narodowego-zaincjowanego-przez-zbigniewa-stonoge/comment-page-2/?replytocom=227040#respond
http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/3148-stonoga-twierdzi-ze-to-kaczynski-blokuje-jego-ulaskawienie-grozi-kurduplu-igrasz-z-ogniem
http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/3148-stonoga-twierdzi-ze-to-kaczynski-blokuje-jego-ulaskawienie-grozi-kurduplu-igrasz-z-ogniem
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W tym miejscu zadajmy pytanie Grzegorzowi Braunowi. 
Po co? W jakim celu Grzegorz Braun wykonał sobie razem ze Stonogą ten oto 
filmik? 
https://www.youtube.com/watch?v=C1h6AdSXu4Q 
 
Czy po to, aby swą osobą uwiarygodnić Stonogę? 
Czy po to, aby skompromitować środowiska katolickie zgromadzone m.in. 
przy „Fides et Ratio”, które promowały Grzegorza Brauna na Prezydenta RP? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FjCr9rLigkQ 
 
Taki naiwny jest Grzegorz Braun, nie przewidział tego?  
A może są jakieś inne racje, których trudno się w tych okolicznościach 
doszukać?  
=========  
 
O szczuciu. 
 
Marek Podlecki zarzuca mi, że „szczuję na Stonogę, Gawrońskiego, Beina, 
Vismayę i in.” 
 
Z używanych przez Piotra Beina obraźliwych dla Polaków określeń „polactfo”, 
„katoliczniki” itd. Marek Podlecki broni go tak: 
 
„monitorpolski - 29 sierpnia 2015 at 18:50  
 
„Polactfo” – tyle zastrzeżeń do Piotra? To niewiele. 
Zauważ, że on ma specyficzny język, także w tłumaczeniu. A „polactfo” nie sądzę by 
było określeniem wszystkich Polaków. Owszem, ale tych głupszych, bardziej 
naiwnych. 
A co, nie ma ich?” 
------ 
„Lechita - 29 sierpnia 2015 at 17:58  
 
Zza granicy tez moga dzialac agenci, ktorzy szkodza Polsce ( patrz izraelski wywiad 
oraz ich agenci ). „Po owocach ich poznacie”.” 
-----  
„Józef Bizoń - 29 sierpnia 2015 at 18:06  
 
A czy Polacy nie mają prawa dokonywać wyboru tego kto im doradza? 
Przecież P.B. sam napisał, że ma żydowskie korzenie, a potem polactfo, katoliczniki 
itp., i język poniżania Polaków, którzy mu nie pasują, koszer pralnia. 
A i napisał, że ma misję do spełnienia. 
Czy my Polacy nie mamy prawa rezygnacji z takiego misjonarza? 
Także i z takiej misjonarki – perły P.B.?” 
-------  
„monitorpolski - 29 sierpnia 2015 at 18:44  
 
Nie wiem gdzie P.B. napisał że ma żydowskie korzenie? 
Wręcz przeciwnie, mówi że ich nie ma. Mam też nagranie, w którym zaprzecza 
pogłoskom, że jest żydem. 
Natomiast twierdzi, że nie ważne jest pochodzenie, ale wiara w dobro i prawdę. 
P.S. Dla tych co nie wiedzą, Piotr był ateistą do momentu objawień na górze Athos 
w Grecji” 
-------  
„Lechita - 29 sierpnia 2015 at 18:29  
 
„…Jak Pan Bein mogl okreslic komentarzem „polactfo” filmik pokazujacy Polakow, 
ktorzy pojechali zlozyc hold ofiarom KATYNSKIM??? ( czy dlatego ze zostali 

https://www.youtube.com/watch?v=C1h6AdSXu4Q
https://www.youtube.com/watch?v=FjCr9rLigkQ
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-3/#comment-226841
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-3/#comment-226822
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-3/#comment-226824
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-3/#comment-226838
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-3/#comment-226830
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zamordowani przez zydow – chodzi o wyrzuty sumienia czy co i stad ten komentarz 
„polactfo” zeby „zdymisjonowac”, zdyskredytowac???)” 
-----  
„Lechita - 29 sierpnia 2015 at 18:56  
 
Monitor Polski, oprocz zrodel potwierdzajacych pochodzenie zydowskie p. Piotra 
Bein, jest jeszcze chociazby to – ogolnodostepne: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bein, http://www.geshergalicia.org/families/bein/, 
„bein-ha-metzarim” 
 
Ja z calego serca chcialbym, zeby ten Pan – tak jak mowisz – mial wiare w dobro i 
prawdę i je stosowal na codzien. Bo dobrze byloby miec kogos pochodzenia 
zydowskiego, kto naprawde jest po stronie dobra i prawdy (bo oni maja dostep do 
wielu rzeczy, ktore zydzi przed nami ukrywaja) . To by oznaczalo ze jest po stronie 
ludzkosci, rowniez Polakow.  
Nawet do glupiego czlowieka mozna podchodzic z miloscia, a nawet szacunkiem. A 
co dopiero jak jest sie Polakiem, to wtedy naturalne jest ze podchodzi sie z czyms 
takim do swoich rodakow. No bo czy kala sie wlasne gniazdo uzywajac sformulowaia 
np. „polactfo”, prawda?” 
----  
„Lechita - 29 sierpnia 2015 at 19:02  
 
Przynajmniej Pan Bein nie ukrywa sie pod polskimi nazwiskami jak kryptozydzi lub 
frankisci (przechrzty )bedacy teraz zagorzalymi katolikami w niedziele, a diabel i 
geszeft w krwi pokazywany na codzien.” 
------  
 
„Lechita - 29 sierpnia 2015 at 19:48  
 
Przestancie nam zarzydzac slowianskie dusze. I mydlic oczy znaczeniem „polactfa’. 
Zyd Rafal Ziemkiewicz swietnie udajacy patriotycznego niby Polaka rowniez uzyl 
zwrotu ‚polactwo’. To wszystko swiadczy o pogardzie. A moze i ukrytej nienawisci? 
Ludzie, badzcie po prostu bardziej ludzcy do innych. Ja wiem, ze zydzi maja chora 
filozofie gdzie tylko zydzi sa ludzmi a reszta zwierzetami ( talmud, judaizm )… 
Nauczice sie szacunku do innnych. Bog na nas patrzy. P.S. Mozna miec glupie 
wrazenie, ze jest tu lider Pan Bein i duzo jego pomocnikow.” 
-----  
„Józef Bizoń - 29 sierpnia 2015 at 20:03  
 
„Nie wiem gdzie P.B. napisał że ma żydowskie korzenie? 
Wręcz przeciwnie, mówi że ich nie ma.” [MP] 
Wie Pan, wie, i dlatego to poniższe – tam to jest – wykasował Pan ze swego blogu. 
Również zablokował Pan wejścia (podawane linki) do Ma*ruch__y, bo tam też to jest. 
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/01/p_b_dobry_zyd_1_e3_e4-1024.jpg 
==== 
„Zauważ, że on ma specyficzny język, także w tłumaczeniu.” [MP] 
 
Oni wszyscy mają specyficzny język – ci spece od polskich obozów 
koncentracyjnych też go mają. 
Pan Panie Marku najzwyczajniej w świecie sobie kpi. 
 
Ćwiczycie poniżanie Polaków – na ile sobie można jeszcze pozwolić? 
Niech z tym swoim specyficznym językiem P. Bein jedzie do polskich Górali to 
mu urządzą biznes pralnię bez koszer.” 
=====  
 
Zrzuty ekranów, w których Piotr Bein sam przyznaje, że ma korzenie żydowskie oraz 
powiada, że on ma po przodkach misję do spełnienia. 
 

http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-3/#comment-226845
https://en.wikipedia.org/wiki/Bein
http://www.geshergalicia.org/families/bein/
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-3/#comment-226847
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-3/#comment-226872
http://jozefbizon.wordpress.com/
http://www.monitor-polski.pl/psychomanipulacje-narodami/comment-page-3/#comment-226878
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/01/p_b_dobry_zyd_1_e3_e4-1024.jpg
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https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/01/p_b_dobry_zyd_1_e3_e4-1024.jpg  
----- . 
 
Odnośnie Vismay Piotr Bein mówi „PB; Wiesiu Perło ty nasza” 
 
Zrzut ekranu.  
 

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/01/p_b_dobry_zyd_1_e3_e4-1024.jpg
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https://jozefbizon.files.wordpress.com/2014/12/pb_wiesiu_perlo_ty_nasza-
grypa666-1024.jpg  
------  
 
Zaś ta Vismaya (od kundalini, czakr, namaste) - Perła Piotra Beina  to 
 
Zrzuty ekranów wraz do tego komentarzem. 
 
 

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2014/12/pb_wiesiu_perlo_ty_nasza-grypa666-1024.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2014/12/pb_wiesiu_perlo_ty_nasza-grypa666-1024.jpg
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https://jozefbizon.files.wordpress.com/2014/12/rozokrzyzowcy_vismaya_sharon-
1_2_opis-600.jpg 
----  
 

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2014/12/rozokrzyzowcy_vismaya_sharon-1_2_opis-600.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2014/12/rozokrzyzowcy_vismaya_sharon-1_2_opis-600.jpg
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O Rafale Gawrońskim, który przybył z Australii – po uprzednim opuszczeniu 
Polski ok. 1968 r., mamy informację (bardzo niepełną) TU 
 
Wyczyny na blogu Monitor-Polski NR_1 
https://jozefbizon.wordpress.com/2014/06/25/wyczyny-na-blogu-monitor-polski-
nr_1/   
 
Polacy – a w szczególności młodzi - muszą się teraz jak najdalej trzymać od tej 
ich pułapki. Niech się wybiją sami – jak tak chcą.  
Mądremu powinno być dość! 
 
Boguchwała, A.D. 31 sierpnia 2015 r. – mgr inż. Józef Bizoń. 
------  
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