
COVID-19, zarządzanie bezpieczeństwem, broń biologiczna – weryfikacja wiedzy.
Nadzór nad badaniami wirusów finansowanymi przez kapitał i budowy bomb 
atomowych. 
Szczepienia przeciw Covid-19, marketing, kapitalizm, marksizm, Bóg, ewolucja.
Covid-19 a istota człowieczeństwa w wersji religijnej lub materialistycznej

Fuzja imperium ideologii randomizacji (1989) z imperium zarządzania pandemią (2020).

Jak od lutego 2020 powstało życie i prawda oficjalna – jak 
chcemy wyrazić kontrast pomiędzy tym, co jest oficjalnie 
wymagane, a tym, w co się osobiście wierzy.
Zagadnienie potencjału ludzkiego jako pasji poznania i prawdo-
upodobania. Cz.15.

1) Zagadnienie ryzyka. Węgry w oku cyklonu fuzji papiestwa i cesarstwa, republik 
i Bizancjum, islamu, Rusi i Chanatu. Nieznana miara oceny zarządzania w pandemii, 
od lutego 2020.1

Sytuacje konkretne często wydają się nie do rozwiązania, a jednak żywotne narody znajdują 
rozwiązanie, z konieczności niezwykłe.2 Już w XIV wieku Węgrzy zdali sobie sprawę z tego, że 
w ludach tkwi geniusz, a nie w warstwach preferowanych. I ma to związek z zarządzaniem 
pandemia COVID-19, ze zrezygnowaniem przez Polskę zostania w lutym 2020 zieloną wyspą. 
Węgrzy myśleli w skali kilku wieków, widzieli zagrożenia. Planowali. Na Mazowszu tak nie 
myślano. 

Węgrzy uznali, że trzeba wesprzeć Polskę, aby przetrwać, gdyż większy liczniejszy lud znajdzie 
w sobie dość geniuszu, aby i bronić Węgry. Węgry znalazły się w oku potężnego cyklonu, cyklonu 
szybkich prawdopodobnych ciosów, śmiercionośnych reakcji. – Przewidywane możliwe 
uderzeniowe reakcje świata powstały na skutek fuzji (złożenia) różnych polityk, 
złożenia różnych potrzeb wrogów węgierskich, aż do powstania 1) sytuacji 
obiektywnej, która 2) wymagała dokonania odkrycia (Węgrzy to zrozumieli, tę 
sytuację odkryciogenną) oraz 3) rozstrzygania (sytuacja rozstrzygająca). Ad 1 : 
Tę sytuację, którą trzeba było rozpoznać, a nie przespać, jak na Mazowszu, 
wytworzyło papiestwo – wystarczy tu wskazać na wyrzucenie przez Węgrów 
krzyżaków oraz na niezrozumienie tej sytuacji przez władcę na Mazowszu i to 
w tym samym czasie (1224-1226). Ale także tę sytuację wytworzyło a) 
cesarstwo, b) Bizancjum, c) islam, d) Chanat, e) Ruś i f) o czym się zapomina – 
imperium azjatyckie (mongolskie). Powstała sytuacja całkowicie zależna od tych, którzy 
częściej myślą wielkokorelatywnie. 3

1 Zakłada się, że praca ta powinna być czytana jako całość i żaden rozdział nie powinien być rozpoznawany bez 
uwzględnienia wszystkich innych rozdziałów.

2 8 IX 2021, b. min. B. Sienkiewicz: „Wśród oficjeli w Karpaczu przechadza się oficer białoruskiego KGB”. „W 
Karpaczu się pojawił Jurij Woskriesienski, wysoki oficer KGB białoruskiego” – dorzeczy.pl/karpacz-sienkiewicz-
jest-tam-oficer-bialoruskiego-kgb – Powstaje tak temat na czym polega patriotyzm.

3 M. Zabierowski, Cesarstwo myślowe węgierskie, marzec 2020, www.experientia.wroclaw.pl 

https://dorzeczy.pl/karpacz-sienkiewicz-jest-tam-oficer-bialoruskiego-kgb
https://dorzeczy.pl/karpacz-sienkiewicz-jest-tam-oficer-bialoruskiego-kgb


Pomimo pozostawania na straconych pozycjach Węgrzy umieli to zrobić. Zaiste, ledwie Jadwiga 
wypowiedziała swoje credo, a już powstała teoretyczna naukowa szkoła polska patriotyzmu, która 
się odnalazła między Wschodem i Zachodem, udowadniając, że 1) Zachód jest pogański, 
2) pogaństwo Zachodu indukuje nieszczęścia z pogaństwa ze Wschodu. Zatem jest styl 
zarządzania ponad tymi pogaństwami. Szkoła polska patriotyzmu stabilizowała sytuację 
Węgier w XV wieku.

Z metodologicznego punktu widzenia, w logice utrzymania suwerenności węgierskiej powiemy, że 
Węgrzy wiedzieli, że patriotyzm im pomoże w relacjach z pogaństwem zachodnim 
i że jest on jeden i tylko jeden, ale to trzeba dopiero wykazać. – Pomoże, właśnie dlatego, że
jest jeden. 
To trudne dla zrozumienia przez barbarzyńców, którzy patriotyzm postrzegają zupełnie inaczej. 
Jak? 
- Barbaria postrzega patriotyzm jako zbiór dyskryminatywny lub można 
powiedzieć lokalistycznie 4, awielkokorelatywnie (anty-wielkokorelatywnie). I tu, 
na tym polu, czyli w zakresie intuicji, pewnego projektu, to Węgrzy wyprzedzili europejską myśl 
o patriotyzmie. Skodyfikowali ją w szkole krakowskiej, szkole skarbimierskiej, ale ta szkoła jest 
efektem ich zasług z poprzedniego wieku, wieku XIV. 

Tameczne barbarzyństwo Europy skondensowało się w krzyżactwie, wielkich wpływach 
i znajomościach krzyżaków i ma swój odpowiednik w formie działań KE.

Węgrzy już wiedzieli jak to jest między poganami ze Wschodu i z Zachodu – krzyżacy, republiki 
włoskie, intrygi papieskie, cesarskie, ci wszyscy, którzy znali nawalne ataki tego splotu, te 
nawałnice i reakcje od południa, które wykorzystywały, zwłaszcza w XV wieku, nawet republiki 
(stad nasza klęska’1444, która zaszkodziła rozwojowi naszej węgiersko-polskiej cywilizacji).

Między sterowaniem przy pomocy odniesień witalnych a sterowaniem przy pomocy złotego cielca 
– zysku, mamony. Zagrożeni upadkiem Bizancjum, de facto zwrócili się do ludu polskiego. I się nie
pomylili – powstała aktualna do dziś szkoła skarbimierzska. 5 Wkrótce geniusz Kopernika 
wzmacniał Polskę – tarczę dla Węgier. To z geniuszów i z patriotyzmu żyją państwa. Szkoła 
skarbimierzska jest aktualna cały czas, i we wrześniu 2021:

Mam uwagę do b. ministra (S) Jakiego: 
1) Trzeba było w r. 2004 przewidywać, że UE to rodzaj Zakonu NMP i przewidywać, na podstawie 
psychologii historycznej, że po 17 latach w Zakonie Niemieckim dominuje już barbarzyństwo.
2) Minister Jaki wychwalał w r. 2003 UE.
3) Sam konkretyzm min. Jakiego był błędem i poniósł dziś klęskę.
4) 8IX2021Jaki: „To, że UE zmienia się teraz w jedną stronę, nie oznacza, że w przyszłości nie 
może zmienić się w drugą stronę”. Ten sposób patrzenia spełnia warunki błędu metodologicznego, 
w tym podanego w tym studium.
5) Wniosek KE o kary finansowe jest typowym przejawem myślenia Zakonu Niemieckiego NMP, 
pod płaszczykiem praworządności. Jest to myślenie o narodach Europy Środkowej jako 
wyrobnikach cesarstwa, które w XV wieku próbowało dokonać rozbioru Polski.

Kiedy prymas Wyszyński krytykował strajki w sierpniu 1980 to dlatego, że uważał, iż historia uczy,
że może to być załamanie dekady władzy Gierek – Wyszyński, że to może być plan wywiadowni 
i może się załamać prognozowany przez niego etap uzyskiwania suwerenności przez podwajanie 

4 M. Zabierowski, O państwie, o patriotyzmie i o racji stanu…, wrzesień 2019; Patriotyzm, istnienie, istota…, 
marzec 2019; Mirosław Zabierowski, Co to jest patriotyzm, monografia, listopad 2016/luty 2017, wydanie III, 
www.experientia.wroclaw.pl 

5 8 IX 2021: dorzeczy.pl/opinie/198657/polska-powinna-wyjsc-z-ue-jednoznaczna-odpowiedz-patryka-jakiego .

https://dorzeczy.pl/opinie/198657/polska-powinna-wyjsc-z-ue-jednoznaczna-odpowiedz-patryka-jakiego.html?utm_source=pushpushgo&utm_medium=push&utm_campaign=2021-09-08T20:08


liczności rodzin w okresie PRL. 1945/46 – 20.5 mln – po 44 latach PRL – ok. 40 mln; podwojenie 
liczby mieszkań w dekadę Gierka. Prymas oczekiwał 80 mln ok. 1989+44. – Trzeba i na to zważyć, 
zanim się oskarży K. Morawieckiego o rozbijanie S. 6 TS UE bronił sędziów, orzekł, że system 
odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Wtedy 
Komisja Europejska nakazała Polsce zawieszenie Izby Dyscyplinarnej do 16 VIII 2021. We 
wrzesniu 2021 Komisja Europejska poinformowała przy pomocy tłita (Vera Jurova), że zwróci się 
do TSUE o karanie Polski. 

I stało się to, czego się Węgrzy obawiali. Nieszczęście nadeszło wcześniej niż planowano. 
W czarny wtorek. 29 maja 1453 roku Osmanie zdobyli Konstantynopol, upadła bariera przed 
islamem, cesarstwo wschodniorzymskie. Jadwiga. – To był więc ostatni dzwonek. 

2) Kosmobiologia Klimuszki-Sedlaka. Geobiologia. Podbój Węgier. Uzasadnienie 
geopolityki. Jak Mazowiecki nie rozumiał geopolityki.

Upadek Konstantynopola otworzył drogę do podboju Węgier, dokładnie tak, jak Węgrzy to 
przewidywali i czego się obawiali w XIV wieku, a nawet wcześniej, wyrzucając krzyżaków. 
A myśmy tego niebezpieczeństwa nie dostrzegli w XIII wieku. Nie zdawaliśmy sobie sprawy 
z tego, co rozumieli Węgrzy – nie rozumieliśmy, że zaproszenie krzyżaków 7 do Polski było czymś 
katastrofalnym dla Polski. Czyli istotna jest polityka geograficzna, polityka geologiczno-
krajobrazowa, słowem geo-polityka, wszak uważamy, że są strefy w interakcji człowiek świetlisty 
Sedlaka (i Klimuszki – kosmobiologia 8) a promieniowanie krajobrazowe, piasku, warstw 
geologicznych, że na Mazowszu inaczej niż w Wielkopolsce czy Małopolsce promieniują żwirek 
w rzeczce, piasek i skały. 9

Istnieje pogląd, że Mazowieckie nie rozumie geopolityki. Powiedzmy tak: Umysł mazowiecki 
nie rozumie geograficznej polityki i tak jest tam ukształtowany umysł – 
istniałyby zony przyrodnicze (strefy), które geograficznie kształtują kulturę, 
stąd pochodziłoby geo-fizyczne (po prostu fizykalne) uzasadnienie geopolityki. 
Dlatego w Mazowieckiem sprowadziliśmy katastrofę na siebie i narody Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

18 stycznia 1230 papież Grzegorz IX przyznał 10 (uzurpatorskie nadanie) krzyżakom polską ziemię 
(ziemię chełmińską). Mazowieckie wykazało się absolutną indolencją. Potwierdzał to rzekomo 
cesarz. Okoliczności te polegały na niedopowiedzeniach (fałszerstwach), doradztwie przez 
cystersów, dominikanów. 

Konrad Mazowiecki reprezentował mentalność geopolityczną silnie geograficzną mazowiecką, 
odrębną od mentalności geograficznej małopolskiej i myślał w kategoriach mini-
skalowych (umysł mazowiecki cofa się w analizie i do decyzji żąda konkretnych 
dowodów w sensie konkretyzmu). Władca Mazowsza mylił się w swej mikroskalowej 

6 10 – 18 IV 2016.
7 Napisaliśmy krzyżaków, a nie Krzyżaków, tak jak mówimy mamy dość sowietów a nie Sowietów, nazistów, a nie 

Nazistów. 
8 UPR od r. 1989 reprezentowała materialistyczny darwinowski punkt widzenia. Nagle, od końca 2021 zaczęła 

wierzyć w Apokalipsę św. Jana. Wskazuje to, że jest to ugrupowanie konkretystów.
9 To jest coś takiego jak na Campusie w Olsztynie (VIII 2021) poseł PO Sławomir Nitras (frakcja Trzaskowskiego) 

powiedział, że katolików należy opiłować: „może nawet w tym pokoleniu, dojdzie do tego, kiedy katolicy w Polsce
staną się mniejszością.” W odpowiedzi społecznej nastąpił wyraźny wzrost poparcia dla J. Kaczyńskiego, z 28-30 
% na 36-38 %. Za to frakcja Tuska chce ukarać Nitrasa, który po tej wypowiedzi już nie zostanie szefem PO w 
Zachodniopomorskiem.

10 Bezprawnie.



ocenie wielkich najazdów łupieżczych pogan (a potem krzyżaków), które doprowadziły do tego, że 
ludzie z Mazowsza uciekali, emigrowali, albo się bali zakładać rodziny. 11 

Cechą Mazowszan jest krótkowzroczność. Premier Mazowiecki nie rozumiał istoty dziejów, 
uważał, że jej nie ma. Tymczasem ona jest i nieprzypadkowo krzyżacy zostali wyrzuceni z Węgier. 
Nikt nie chce mieć takich orędowników dobra, Ewangelii, którzy chcą pokonać gościnnych 
gospodarzy – ta sytuacja przypomina krótkowzroczność Mazowieckiego po r. 1989.

Zakon NMP powstały w r. 1198 w Akce w Ziemi Świętej był kondensatem nie żadnych rycerzy 12 , 
ale ekstremalnych patologicznych zabijaków, ludzi chytrych, rozumujących wyłącznie 
w kategoriach konkretów, tzw. faktów i przemocowych, ogarniętych rządzą mordowania, zysku, 
osiągania korzyści, grabieży. Krzyżacy na Węgry przybyli w r. 1211; cóż król Węgier, Andrzej II 
znalazł się pod panowaniem żony niemieckiej (Gertrudy) i ulegał podszeptom opcji niemieckiej, 
cesarskiej. Król Węgier dokonał błędnej analizy w dziedzinie obrony wschodnich granic królestwa 
przed najazdami pogan Kumanów i w celu chrystianizacji Kumanów, co było wymogiem papiesko-
europejskim (cesarstwa). Nie potrafił do końca przeprowadzić trudnego procesu myślowego, skoro 
po wygnaniu krzyżaków, kumański władca Barc zaraz uznał (1227), że Węgrzy mogą sprawować 
opiekę chrześcijańską nad Kumanami. Czy przeciwko Tatarom? – Ci zawsze osmyczali Węgry 
U Kraja. 

Władca Kumanii Barc uznał argumenty Węgrów, ochrzcił się i uznał władzę węgierskiego króla. 
W efekcie tej pokojowej niekrzyżackiej negocjacji i wyjaśniania doszło do ugody i książę Bela 
w dokumencie z r. 1233 określił siebie jako syna króla Węgier i Kumanii. 

Krzyżacy nie otrzymali od Węgrów ziemi Borsa w sensie niezawisłości terytorialnej, lecz gościnę, 
na takich samych zasadach jak dominikanie. Więcej niż gościnę – połowa wydobytego złota 
i srebra, zwolnienie z opłat celnych, budowa drewnianych (a nie kamiennych, Węgrzy obawiali 
się ...) grodów, zamków, miast, pewna autonomia sądownicza. 

3) Historia magistra vitae est. Sytuacja we wrześniu 2021. Szantażowanie premiera 
Morawieckiego.

Umowy z krzyżakami przekształciły się w nadzór jakby ówczesnej KE, czyli papieża Honoriusza 
III nad królestwem. Nadzór tamecznej KE (papież, cesarstwo, dominikanie, infrastruktury 
polityczne cesarskie, znajomości „komisaryczne”) umacniał V kolumnę (Niemców na Węgrzech). 
Papieżem kierowała magnateria, więc wydawał oświadczenia krytyczne wobec Węgier, a jego 
decyzje dążyły do podporządkowania prawa krajowego węgierskiego – prawu KE (życzeniu 
komisji papieskich).

Jeszcze w styczniu r. 1223 Honoriusz III samowolnie (tzn. prawnie i bezprawnie, A i nie-A13) 
wyłączył ziemię Borsa z diecezji siedmiogrodzkiej i ustanowił tam … dziekana. Dziekana zamiast 
biskupa jako suwerena. W miejsce władztwa biskupa siedmiogrodzkiego, czyli prawa krajowego 
węgierskiego. 

11 Zresztą taka jest natura depopulacji w latach 1996-2015 – jest to skutek tylko i wyłącznie wprowadzenia 
zarządzania suflowanego od r. 1989 przez Berlin, a więc likwidacji produkcji. Upłynęło kilka lat od r. 1989 zanim 
ludność się zorientowała (powiedzmy około 1995 r.), a rząd na to potrzebował 27 lat (zmiana nastąpiła 16 XI 
2015).

12 Myli się prof. J. Waszkiewicz z Politechniki Wrocławskiej, który w „Sumienie – SW” opublikował wersję, że 
krzyżacy to byli rycerze, a Polacy byli bandytami. Było odwrotnie. Sumienie nr 10, 1990, s. 100-101. Nie 
wiedziałem, że redakcja była zinfiltrowana przez konsulat.

13 Przypomina to oszukiwania premiera Morawieckiego przez KE w sprawie zwlekania wypłaty 50 mld z Funduszu 
Odbudowy po pandemii.



Rycerze tworzyli kastę wyższą, agitacyjną, kontakt z tameczną KE utrzymywał dożywotnio wielki 
mistrz (rodzaj cara), a radę polityczną stanowili urodzeni bandyci – wielcy: komtur, szpitalnik 
i szafarz oraz skarbnik, a także mincerz; marszałek Zakonu NMP; mistrzowie krajowi, komturzy 
i eksperci dobierani wedle potrzeb politycznych, ale w trybie dyskryminatywnym – wyłącznie 
etniczni Niemcy i ze szlachty, z około stu domów, powiązanych z kapitałem (możnymi tego 
świata). 

W wyniku tej struktury pojęciowej, bandycki grabieżczy koncentrat, czyli Zakon NMP, niezwykle 
silnie powiązany ze szlachtą europejską, deklarował, a nawet prowadził, działalność typowo 
prawicową – charytatywną. 14 A i nie-A. Węgrzy swoje pretensje powinni dziś kierować do 
spadkobierców tego układu.

Po zdobyciu Akki, Zakon kumulował olbrzymie zyski, a domy szlacheckie załatwiły dalsze 
posiadłości w całych Niemczech, aż po Adriatyk, Bari, Brindisi, Wenecję, Parmę, Padwę, Bolonię, 
Palermo, Trypolis, Jafę, Jerozolimę, Antiochę; tysiące załatwionych przywilejów – przeróżne ulgi 
i zwolnienia podatkowe. W Zakonie Niemieckim wręcz kopiowano templariuszy – bogactwo i 
wpływy we władzach politycznych. Jeżeli się to weźmie pod uwagę, to aż dziwne jest do jakiego 
stopnia książę Konrad Mazowiecki nie rozumiał etosu Zakonu NMP, ani geograficznej polityki, 
owej geopolityki i tego ryzyka, że Zakon NMP będzie chciał się wynieść z Ziemi Świętej. 

Mazowiecki Suweren nie potrafił zinterpretować, dlaczego Zakon NMP wylądował w południowo-
wschodniej Transylwanii (Siedmiogrodzie), myślał, że to jest fakt, ale nie miał tego 
metodologicznego rozumu, tzn. nie wiedział, że nie ma gołych faktów. Polegał na rządach 
technokratycznych.

Uważał, że Zakon NMP nadszedł tam po to, aby bronić terenu Węgier – U Kraja; terenów Węgier 
przed Kumanami, którzy jak wiemy wcale nie byli nieprzekonywalni. Od r. 1224, odkąd krzyżacy 
utworzyli księstwo (lenno) papieskie, episkopat węgierski znalazł się w konflikcie z papiestwem i 
wszystkimi domami magnackimi, które były powiązane z Zakonem NMP. Książę Mazowiecki nie 
potrafił przeanalizować tego, że papież Honoriusz, jego komisarze, papiestwo, wspierał ruch 
oderwania ziem od Polski – zresztą z pomocą „życzliwych” cystersów (i oczywiście wojsk, tu 
księcia gdańskiego Świętopełka). 

W r. 1226 węgierską kobiecą rolę (Gertrudy 15) w sprowadzeniu Zakonu NMP odegrała Niemka, 
Jadwiga, żona Henryka śląskiego, matka Henryka Pobożnego. Nieprawdopodobną naiwność 
wykazał Mazowiecki – w ogóle nie przypuszczał, że zaprosił koncentrat bandytyzmu, po prostu nie 
potrafił wybiegać naprzód i na wszystko potrzebował dowodów na papierze. Cofał się po 
dokonaniu analizy.

Krzyżacy posługiwali się znajomościami w Europie, tzn. instytucjami klasy komisarzy UE 
i dojściami do nich. Zakon NMP prowadził wojnę hybrydową; np. margrabia z Miśni, Henryk, 
napadł na stolicę księstwa mazowieckiego Płock i spalił katedrę w Płocku. Zakon po wcieleniu 
braci dobrzyńskich przejął bez zgody Konrada ziemie braci dobrzyńskich. Cesarz Fryderyk II 
wydał w 1235 roku Złotą Bullę (rzekomo w r. 1226) o nadaniu Krzyżakom ziemi chełmińskiej 
i michałowskiej. Legat papieski Wilhelm z Modeny honorował całkowicie fałszywą Złotą Bullę 
cesarza.

Węgrzy zrozumieli, że wszystko zmierza do powstania osobnego państwa. Papież wydał nawet 
bullę, która odbierała Węgrom władzę sądowniczą w Borsie. 13 grudnia r. 1223 papież przypomina 

14 Premier Viktor Orbán usunął działalność charytatywną największego dobrodzieja ludów.
15 Żony króla Węgier, Andrzeja II.



arcybiskupowi ostrzyhomskiemu, aby kontrolował biskupa Transylwanii, gdyż ten nie wykonuje 
zarządzeń ówczesnej KE. 

W r. 1224 Zakon Niemiecki w Transylwanii wprowadził retorykę zderzakową, że ziemia Borsa to 
1) własność Świętego Piotra, 2) jest więc pod prawną ochroną Stolicy Apostolskiej i Węgry muszą 
się wyrzec swej jurysdykcji. 

Honoriusz III wydał 30 kwietnia 1224 bullę o potrzebie przyjmowania do Borsy … migrantów. 
W identyczny sposób swoje bulle wydawała KE w sprawie przyjmowania migrantów.

Zakon realizował cel i płacił (papieżowi) czynsz za wynajem ziem. Chodziło o wytworzenie 
wrażenia, że to nie jest własność Węgrów.

Molestowani przy pomocy przepisów przez papiestwo Węgrzy zażądali zwrotu przywłaszczonych 
ziem. Wobec braku odpowiedzi Węgrzy organizują w r. 1224 powstanie ludowe przeciw krzyżykom
pod dowództwem królewicza Beli oraz biskupa Transylwanii; zdobywają stolicę tego 
uzurpatorskiego państwa „kościelnego” – Kreuzburg. 

Po zwycięstwie Węgrów nad Zakonem papież ponowił swoje żądania i wystawił bullę 12 czerwca 
1225 o posiadaniu przez krzyżaków tych ziem i że polecił opatom cysterskim wyznaczenie granic 
terytorium Zakonu Niemieckiego. – To chwyt marketingowy podobny do „od XII 2021 szczepionki
będą płatne”. Cystersi mieli udawać, że są obiektywni. Coś podobnego do Komisji Weneckiej 
w sporze Polski z UE, albo do głosowania, czy 3x6=6x3. (Może i tak, ale nie wiemy dlaczego tak 
jest).

Papież brał pieniądze i wobec tego zabezpieczał się, bo musiał brać odpowiedzialność za 
niepożądane skutki wojny (w r. 2021 – szczepień). Sadził, że cystersi zapewnia miękkie lądowanie 
i troszkę ograniczą tereny Zakonu Niemieckiego. Tymczasem Węgrzy przejrzeli te grę 
w obiektywizm.

Węgrzy odrzucili pośrednictwo cystersów i eksmitowali krzyżaków z Węgier, zapewne i za radą 
dominikanów, którzy uczestniczyli w całym procesie, ale nie tylko wspomagając Węgrów. 

Dominikanie mają zasługi tu dla Węgier, chociaż wspierali krzyżaków. Wspierali i nie wspierali. 
A i nie-A. Rzecz jednak w tym, że dominikanie nie podjęli akcji prawdziwego informowania 
papieża – konkurowali z krzyżakami, ale nie bronili narodu węgierskiego przed krzyżakami, a ich 
węgierskość jest archetypem patriotyzmu ks. Czartoryskiego, którego portret wisi na Kremlu. 
Papież znał prawdę, ale dominikanie umywali ręce i nie chcieli tej prawdy głosić, ujawniać. 

Krzyżacy utrzymywali, że w r. 1211 król węgierski Andrzej II nadał Zakonowi ziemie. Węgrzy 
przewidzieli, że do końca XIII wieku opanowują ziemie Kumanów po Wołoszczyznę, staną się 
czynnikiem decydującym, a wykorzystując niepewne sytuacje okresu Arpadów, Andegawenów, za 
jakieś poparcie wchłoną całą Transylwanię, analogicznie jak utworzyli państwo – Prusy. – Na 
prośbę szlachty polskiej, zwłaszcza Potockich, Prusy zainicjowały rozbiór zapraszających. 

Już wcześniej 10 listopada 1444 Węgrzy (pod wojewodą transylwańskim Janem Hunyadym) 
i Polacy – pod Władysławem III bronili Węgry przed islamem. Bitwę wygrał sułtana Murad II, 
śmierć poniósł młody król Władysław Warneńczyk. Nacisk islamu zwiększał się z roku na rok, 
powstrzymał go dopiero Jan III Sobieski.16 Stolica Bizancjum stała się stolicą Imperium 
Osmańskiego. Cała ta historia, wraz z soborem w Konstancji i wykazaniem 

16 Nie tyle nie zdawali sobie z tego sprawy w cesarstwie, papiestwie, republikach, ile nie chcieli. Dla uhonorowania 
tego zwycięstwa Heweliusz wprowadził nazwę na niebo „Tarcza”.



Zachodowi pogaństwa daje nam miarę dla oceny zarządzania 
pandemią, ponieważ Węgrzy wpadli na pomysł, że tarcza może 
nadejść od strony ludu, gdyż w ludzie zjawia się ludzki geniusz 
i patriotyzm, a nie wśród takich jak Potoccy. Powstaje więc zagadnienie: 
zarządzanie pandemiczne a lud (naród).

4) Wielki regres w zarządzaniu pandemią.

W czasie pandemii lud polski został dosłownie odcięty od wszystkiego co miał, co powinien mieć. 
Nastąpił wielki regres. Miał – zamiast prawa do dyskusji i wszelkiej regulacji i elastyczności 
naprawczej – tylko jednostronne technokratyczne pohukiwania, mandaty, które nie posiadały 
uzasadnienia. 

Brak możliwości zadawania pytań, regulowania służba zdrowia, poradami, brak możliwości 
rozważenie całej sprawy przez debaty, blokowanie wszelkich spotkań w TV, brak informacji na 
temat istoty wirusa; rząd odebrał ludziom prawo do gimnastyki, spacerowania, do leczenia 
u lekarzy, zamknął przychodnie. 

To było fenomenalne – zdaniem rządu wirus omijał przychodnie prywatne, prywatne kliniki. Rząd 
zablokował szpitale, kliniki, wiele możliwości leczenia, ujęte w astronomicznym katalogu 
pt. „jerzyzieba.com”. Rząd narzucał jak kto ma się leczyć, narzucał pewne irracjonalne zachowania,
które nie mają związku z wirusem, z COVID-19, jak testowanie, zasłanianie nosa i ust maskami, 
przeróżne zakazy i nakazy. Zdaniem rządu lud ma milczeć, nie może pozwolić sobie na 
realizowanie swoich potrzeb, ma ograniczać się do ciszy. 

5) Skutki kształcenia w systemie z chaosu porządek. 

Dorota Kania (Forum w Karpaczu, 8 IX 2021) zamiast zajmować się resortowymi dziećmi to 
podtrzymuje język sow.gen. Cz. Kiszczaka i opowiada (Forum w Karpaczu – jak naprawić 
nauczanie na uniwersytetach), że „przyczyną marksizmu w uniwersytetach jest bardzo silnie 
postępująca dechrystianizacja, lewicowe media, które dyscyplinują ministrów, rektorów oraz 
nauczycieli, wszyscy, którzy chcieli reformować wyższe uczelnie w konserwatywny sposób 17, byli 
przedstawiani jako dyletanci 18, uczelniom wyższym zostało narzucone kryterium płci 19, 
obserwujemy królowanie ideologii gender. 20 Na uniwersytetach widzimy powtórkę nauczania po 
drugiej wojnie światowej, a więc zalew myśli marksistowskiej”. I dalej Dorota Kania: „Pracownicy 
uczelni wyższych przyjęli myślenie marksistowskie. 

Dorota Kania niepotrzebnie podtrzymuje narzucony Polsce po r. 1989 język sow.gen. Cz. Kiszczaka
(przynajmniej na Forum w Karpaczu, 8 IX 2021). Przyczyną anty-marksizmu, a nie marksizmu 
(a niech będzie, więc stosujmy ten jej termin) w uniwersytetach są rządy kapitału (czyli kapitalizm, 
system od 6 II 89), idolatria rynku, a dopiero skutkiem etosu zysku jest dechrystianizacja; rzeczone 
lewicowe media nie istnieją, ponieważ lewicą byli pracownicy, a nie aborcjonistki, feministki, 
Strajk Kobiet. To nie jest żadna lewica. To jest narośl, od r. 1989 zlikwidowano stoczniowców, 
miliony Ann Walentynowicz. Natomiast – wbrew tezom D. Kani – dyscyplinują ministrów, 

17 To typowe rozumowanie prawicy, czyli tych, którzy nie zrozumieli homilii Jerzego Popiełuszki (JP), wyparli je 
(nigdy nawet nie wspomnieli o nich po r. 1989), wojtyłowskiej dekady S lat 80-89, systemu JPII/JPS. Szkoda, że 
Kania nie podała przepisów na reformę nauczania konserwatywnego. To by wymagało wiedzy z zakresu Ogólnej 
Teorii Rozwoju i Systemów. Nie potrafiąc rozwijać filozoficznych konsekwencji „Resortowych dzieci”, 
dziennikarka przerzuciła na obszar kształcenia uniwersyteckiego. Chciałaby coś powiedzieć, ale nie wie co. 

18 Szkoda, że D. Kania nie podała nazwisk.
19 Dziennikarka nie podała co przez to rozumie.
20 Genderyzm jest wytworem prawicy, a nie lewicy, hutników, rybaków, marynarzy, matematyków, fizyków, 

elektroników – ludu Jerzego Popiełuszki.



rektorów oraz nauczycieli media kapitału, rządów kapitału (kapitalizm), a więc prawicowe, 
właścicieli (św. Graal prawicy 21), czyli te, które od r. 1989 wprowadzały system z chaosu porządek.

Mediów lewicowych w Polsce nie ma i całkowicie usunięto wojtylizm, wyszyńskizm, homilie 
Jerzego Popiełuszki (JP) i cały system społ.ekon. JPII/JPS. Dorota Kania nie wie co znaczy 
„reformować wyższe uczelnie w konserwatywny sposób” – czemu nie poda co chciałaby zrobić? 
Przecież nie, odmawianie różańca, prawda? – Używa pewnej frazy („reformować wyższe uczelnie 
w konserwatywny sposób”), ale jej nie rozumie, nie rozumie tego co mówi. 

Wszystkie uczelnie były reformowane wedle zasad rynkowych, stricte prawicowych, tak jak sobie 
tego życzyły rządy kapitału 22, zasad kapitalistycznych, tak aby zajęcia służyły zniszczeniu lewicy, 
klasy pracującej (stąd depopulacja), a więc zniszczeniu mocy produkcyjnych, pod pozorem ich 
wzmożenia (tak uważali inżynierowie, że chodzi o wzmożenie mocy produkcyjnych), zniszczenia 
systemu społ.ekon. JPII/JPS – na rzecz systemu wolnorynkowego (prawicowego, a nie 
lewicowego). 

W III RP, a więc w systemie prawicowym, a nie lewicowym, pro-pracowniczym, każdy kto 
w obiektywny sposób analizował stocznie, sytuacje pracowników był przedstawiany jako dyletant, 
uczelniom wyższym zostało narzucone kryterium prawicowe, a nie żadne lewicowe, prorodzinne. 
(A co ma wg Kani znaczyć kryterium płci? – nie wiadomo). 

Na uniwersytetach od r. 1989 widzimy powtórkę nauczania sprzed II W. Św., a nie „po drugiej 
wojnie światowej”, a więc mamy zalew myśli prawicowej, prokapitalistycznej. Kapitalizm 
i marksizm przyjmują zasadę z chaosu porządek, ale w całkowicie innych sferach, wobec tego 
nazywanie (D. Kania i cały ten układ, który nawet nie wie, że nazywa kapitalizm marksizmem) 
kapitalizmu marksizmem jest błędem: marksizm akceptował kinetyzację (z chaosu porządek) 
w sferze powstania życia i ani kroku dalej, a kapitalizm – w sferze społecznej, w zarządzaniu, 
w stosunkach społeczno-ekonomicznych, całkowicie wbrew systemowi społ.ekon. JPII/JPS. I dalej 
Dorota Kania się myli, otóż „pracownicy uczelni wyższych” przyjęli myślenie kapitalistyczne, a nie
marksistowskie.

Dorota Kania tak mówi, ponieważ humanistyka i nauki społeczne od r. 1989 znajdują się obecnie na
kompletnym marginesie – to się zgadza. I ona sama nie jest humanistką. To nieprawda, że dzisiaj na
uczelniach rządzą hippisi (Ryszardy Terleckie?) – a tak twierdził prof. Bernacki. Ideologię gender 
wprowadziła prawica, przeciwnicy „Laborem exercens”, zwolennicy kapitalizmu, rynku, 
skinetyzowania społeczeństwa (przerywania einsteinowskich linii świata, czyli segmentacji, 
powiedzmy atomizacji) – a wcale nie pracownicy stoczni, hut i fabryk łódzkich (lewica). 

Od r. 1989 na uczelniach nie zapanowała żadna filozofia marksistowska, tylko antywojtyłowska, 
jawnie pro-kapitalistyczna, czyli prawicowa, wolnorynkowa i przeciwna homiliom Jerzego 
Popiełuszki (JP) i systemowi JPII/JPS, ideologia wolnych wyborów, a więc i negowania – w imię 
zysku, walki o byt – obiektywnej prawdy. Zamiast prawdy – prawda idzie przez piękno na drodze 
dobra 23 – istnieją wyobrażenia (podlegają one homeostatowi kapitalistycznemu, rynkowemu), a nie
konstrukty umysłowe. Kapitalizm kieruje się zyskiem, a nie konstruowaniem. Stąd w kapitalizmie 
panuje mrowie wyobrażeń, antykonstruktów, elgiebetyzm, pedofilia 24 itp. W kapitalizmie nie ma 

21 W dekadzie Wyszyński-Gierek nikt nie negował potrzeby posiadania przez ludzi domów, mieszkań, nawet 
podwojono liczbę mieszkań i za to prymas był wdzięczny sekretarzowi Gierkowi, a nie odwrotnie (nie był mu 
wrogiem – doradzał mu, służył mu radą, w sierpniu 1980 ostrzegał przed KC KP ZSRR).

22 Ze słów D. Kani wynika, że 6 II 89 wprowadzono rządy marksistowskie, a nie prawicowe. Słuchając wypowiedzi 
D. Kani nie wiadomo o co chodzi, to jest totalny chaos językowy, pojęciowy.

23 To w ogóle w kapitalizmie jest nie do zrozumienia. Tak jak i cały wojtylizm, wyszyńskizm, popiełuszkizm. Tych 
trzech księży zastąpili inni, nie tylko Jankowscy, Obirkowie, Tischnery. 

24 Typowe w prawicowych kręgach posiadaczy kapitału.



prawdy, liczy się zysk, korzyść. To, co obserwujemy w naukach społecznych jest ściśle związane 
z prawicowym anty-wojtyłowskim, anty JPII/JPS kierunkiem po r. 1989. 

Zagrożeniem jest nacisk na praktyczność, czyli nieznajomość metodologii, weryfikacji – gdyby 
ludzie znali zasady metodologii to odrzuciliby zarządzanie pandemia już w lutym 2020. Nie da się 
dociekać prawdy, jeśli się nie zna prac z metodologii. W warunkach braku produkcji (finansów) 
niezwykle istotna jest hierarchizacja i weryfikacja tytułów naukowych, których jest za mało 
w sferze profesorów, a o jeden za dużo poniżej magistra. 
Nie wiemy czym jest umysł, na ile człowiek myśli samodzielnie, czy odpowiada za wypowiadane 
przez siebie opinie. 

Włodzimierz Bernacki z Ministerstwa Edukacji i Nauki ostrzegł przed kształceniem 
„wykształconych chamów” i prób sprawienia, by każdy mógł został profesorem, zgodnie 
z marksizmem. Na Forum w Karpaczu 25: Państwo pilnuje wolnego rynku i tak samo ma obowiązek
narzucić uniwersytetom obowiązek przestrzegania wolności pracy naukowej. – To argument od 
rzeczy, ponieważ naukowcy przestawili się na kapitalizm, a nie na marksizm, np. Marcin Matczak, 
prof. UW: „trzeba się zastanowić, jakie dobro płynie z tego, że nasz rząd nie chce dostosować się 
do decyzji TSUE”. – Czy to jest może ten cham marksista – pana profesora? – W efekcie powstają 
irracjonalne chamskie wypowiedzi, że to, co się dzieje (walka UE z Polska, z Węgrami) to 
realizacja długofalowego celu marksizmu. 

Radny ze Szczecina napisał odnośnie do tego, co się dzieje w r. 2021 26: „Długofalowy cel 
komunizmu, lewicy, marksizmu. Destabilizacja cywilizacji Zachodu poprzez likwidację państw 
narodowych, niszczenie religii katolickiej, wymieszanie narodowe i kulturowe, odebranie poczucia 
przynależności narodowej, zniszczenie instytucji rodziny, powszechny relatywizm”, tymczasem 
widać, że ten język jest tylko emocjonalną infantylną bokserską kalką języka Kiszczaka 27, kopią à 
rebours, na wspak, wszak w r. 1985, a potem 1989, było jasne dla sow.gen. W. Jaruzelskiego i Cz. 
Kiszczaka 28, że po wprowadzeniu kapitalizmu nastąpi – nawiązuję do tych słów użytych przez 
radnego (ze Szczecina) i je klaruję – emigracja i depopulacja, destabilizacja Polski i rozumienia 
polskości, redukcja PKB do 14.5 % i polskiej cywilizacji, likwidacja narodowych podstaw państwa,
niszczenie wojtylizmu, wymieszanie anty-narodowe i anty-kulturowe, odebranie ludziom poczucia 
przynależności narodowej, niszczenie rodziny, relatywizm. 

Radny nie rozumie znaczenia używanych przez siebie słów. To typowe u ludzi z dyplomami po 
r. 89 – zdestabilizowanych w szkołach od r. 1989.

Radny PiS. Lecz radni PO i radni rzekomej 29 lewicy też nie rozumieją „Laborem exercens”, 
terminów takich, jak prawica, lewica, uniwersytet, analiza, nauka, badanie i tysiące innych. Co 
z tego, że ma i dobre chęci, skoro radny edukację odebrał już w III RP. 

Wszyscy (całe społeczeństwo wyedukowane po r. 1989 oraz ci, którzy po r. 1989 zaczęli używać 
nowego języka) są ofiarami rządów kapitału, prawicy – prawica czyli opcja antyspołeczna, 
indywidualistyczna, etosu zwalczania a nawet nienawidzenia wojtyłowskiego dobra społecznego 30, 

25 https://dorzeczy.pl/ekonomia/198683/forum-ekonomiczne-ideologie-opanowaly-uniwersytety.html  
26 A co się dzieje? – Nieustanne osiąganie zysków przez kapitał (prawicę) w ramach kupowania przez państwo 

śmiercionośnych szczepionek, naruszanie granicy wschodniej na Białorusi, pedofilia, porwania dzieci na potrzeby 
kapitału (kapitalizmu), czyli bogatych właścicieli posiadłości żyjących z rynków (prawicy); szantażowanie Polski 
za przepisy odnośnie do reformowania sądownictwa, ataki UE na Polskę w obronie sędziów, wyroki TSUE, decyzje
KE, blokowanie pieniędzy na odbudowę po pandemii itd. 

27 Właśnie o to chodziło 6 II 89 Polskiemu Oddziałowi Smierszy.
28 Sow.gen. Cz. Kiszczak wiedział, po co Jaruzelski pojechał za wielką wodę
29 To co jest nazywane lewicą nią nie jest.
30 UPR tylko to ujawniał.

https://dorzeczy.pl/ekonomia/198683/forum-ekonomiczne-ideologie-opanowaly-uniwersytety.html


antynarodowa, antypatriotyczna 31, którą się w III RP nazywa lewicą, a który to eksces pojęciowy 
zastąpił pojęcie lewicy. 

W ten sposób wszyscy – prawica, jak partia założona przez Płażyńskiego i Olechowskiego (PO), 
nazywana lewicą, zależnie od potrzeb, raz lewicą, a raz prawicą i ta rzekoma lewica niszczyli (od 
r. 1989) język. Komunikowanie, komunikację. Analizę. Porozumienie. W efekcie dziś wszyscy 
mówią od rzeczy. 

Językiem od rzeczy nie da się naprawić gospodarki i jest się narodem jak korek rzuconym na fale 
prawicy, czyli idolatrii zysku, korzyści: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować” – 
diagnoza prezydenta profesora przewyższa poziom wszystkich (z wyjątkiem zbioru miary zero) 
posiadaczy dyplomów i od r. 2008 nikt jej nie jest w stanie zrozumieć, z wyjątkiem prezesa PiS, 
który ją (tę diagnozę prezydenta profesora) zawarł w swoim słynnym oryginalnym (w świecie 
polityków) Enigmacie: „Polska bardziej potrzebuje uczciwych niż genialnych”. To jest niezwykłe, 
w tym momencie musiał się zjawić jakiś dobry doradca, zapewne niedoceniony, gdyż to ustało. 
Rozwiązanie daje lemat: A kto nie marzy, aby legalnie się nakraść? Odpowiedź: Geniusz, widział 
kto, aby Kopernik chciał się legalnie nakraść? Dlatego rozwiązaniem Enigmatu o dwóch 
niewiadomych jest geniusz.

Braki z historii ze szkoły w III RP i nienawiść prawicy, czyli rynku, po prostu kapitału (czyli 
kapitalizmu, por. wyjaśnianie A. Gwiazdy 32) do całego narodu polskiego, spowodowały reakcje, 
tzn. domorosłą kompensację deficytu 33 historii – w ramach ludzkich patriotycznych emocjonalnych
potrzeb, atoli to, co jest nazywane w III RP lewicą nie jest żadną lewicą – to kondensat ludzi 
zdestabilizowanych uczuciowo, emocjonalnie, przynależnościowo. Demonstracje feministek nie 
mają nic wspólnego z włókniarkami, dziewiarkami, spawaczkami jak Anna Solidarność, z zasady 
osobami religijnymi, pro-wojtyłowskimi, pro JPII/JPS, ani z fizykami, elektrykami, chemikami.

Natomiast braki z fizyki wytworzyły to radnych gadanie bez namysłu, czyli całkowitą niezdolność 
do myślenia systemowego. – Zaiste to co napisał radny PiS (inni są jeszcze głupsi) oznacza tyle, że 
jest w UE ponad 20 państw komunistycznych o wspólnych wartościach przeciwników UE i dwa 
europejskie państwa prawdziwie proeuropejskie (PiS i Fidesz) – czyli radny kompletnie nie zdaje 
sobie sprawy z tego, co mówi. Dlatego karygodnym błędem jest desygnowanie młodych na 
wysokie stanowiska – w warunkach braku struktur kontrwywiadowczych. – W imię tezy, że młodzi 
gdzieś się powinni uczyć. 

Komisja Europejska zwróciła się (7 IX 2021) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
o nałożenie kar za działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W ten sposób KE broni 
samowoli (praw wolności), tak jak prawa bronili Katarzyna, Fryderyk i Maria Teresa. Cały czas, od 
XVIII w., chodzi o zlikwidowanie możliwości przeprowadzenia reform w sądownictwie, a więc 
państwowych. Naród polski od r. 1989 (nie od r. 1990, jak piszą dziennikarze, ale od okrągłego 
stołu, 6 II 89) bezskutecznie czeka na możliwość przeprowadzenie reform sądownictwa, na 
lustrację sędziów, ale wszystko to zostało wstrzymane. UE nie chodzi o jakąś Izbę Dyscyplinarną, 
to tylko pretekst – to kontynuacja trzech polityk – caratu, Prus i Austrii z XVIII wieku, które, 
wbrew językowi prawicowemu, prawicy III RP, nie mają nic wspólnego z marksizmem i 
komunizmem. Elementem tej reformy była zmiana sposobu wyboru sędziów i UE dobrze o tym 
wie, lecz kopiuje zaborców z XVIII wieku, którzy walczyli z Polska o … praworządność, 

31 Było oczywiste (ale nie da w/w chamów), że nastąpi rozbiór gospodarczy i zatem depopulacja.
32 Np. w referatach 10-18 IV 2016. Relacja z rozmów w Waszyngtonie z r. 1988. Cytuje z pamięci: USA muszą 

zniszczyć produkcję w Polsce, polskie moce produkcyjne, ponieważ te moce są zbyt wysokie, produkcja zbyt 
doskonała i to by zaburzyło światowy układ stworzony przez USA.

33 Kłamstw od r. 1989. Te kłamstwa od r. 1989 to nie jest w kapitalizmie przypadek – celem było legalne nakradzenie 
się przez właścicieli kapitału. A nawet bez kapitału – cechą systemu kapitalistycznego, czyli z chaosu porządek, jest
A i nie-A. 



o tolerancję dla ówczesnych sędziów, o tolerancję dla całego destrukcyjnego aparatu administracji. 
Kapitalizm walczy o wszystko, na każdym kroku. Przykład – głupi mecz; 8 IX 2021 odbył się mecz
Polska-Anglia. Anglia chce złożyć skargę, bo w przerwie spotkania doszło do przepychanki na 
terenie boiska. Anglia zarzuca rasistowskie zachowania ze strony Polaków. Rzecznik PZPN 
stanowczo podkreśla, że angielskie informacje o rzekomych rasistowskich słowach nie mają nic 
wspólnego z prawdą. Kamil Glik i Harry Maguire zostali ukarani żółtymi kartkami, kto zaczął tego 
nie wiemy 9 IX 2021. W kapitalizmie ważne jest co innego: Tak działają wielkie pieniądze. Niech 
tu będzie jasno powiedziane, że nikt w dekadzie Wyszyński-Gierek nie negował potrzeby leczenia 
sanatoryjnego, wczasów leczniczych, profilaktycznych i wszelkich innych, posiadania mieszkania, 
domu. Jeżeli coś negowano, to kapitalistyczne (socjalistyczne?) rozdawanie pieniędzy za 
nicnierobienie (500+, 300+ itd.).


