Historia w konfrontacji z polityką. cz.2.
Historia i charakter. Wolne Związki Zawodowe. Wolny rynek.
Historia i trauma. Neurocybernetyka, neurowojna, neurosłużba.
Historia i osoba ludzka. W Republice Łokockiej. Fakty i psychologia
w historii. Pouczająca historia zrozumienia autystycznych podstaw
władzy. Zagadnienie szoku na wojnie i w bitwie. Zagadnienie grubej
kreski po r. 1989. Gruba kreska jako stan neurologiczny
1) Lidia Lilia Litwiak – rówieśnica Makarowej
Makarowa nie mogła dostać innego wyroku, wystarczy porównać jej „wyczyny”
do niesłychanych dokonań Polki, rówieśnicy (doskonała dla

psychohistorii zbieżność!) Makarowej, 20-letniej Lidii Lilia
Litwiak, córki Włodzimierza Litwiak z Krakowa, działacza Socjaldemokracji
Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL 1), przyjaciela Feliksa Dzierżyńskiego, który
walczył z białymi po stronie czerwonych, zresztą w Kraju Rad zamordowany w
czystce stalinowskiej w r. 1937 za współpracę z dwójką.

Nie wiemy na ile ta współpraca jej ojca z 2-ką istniała, ale zapewne Litwiak
wierzył, że walczy o lepsze jutro dla wszystkich; na pewno Krakowianin nie
spodziewał, że pojedzie walczyć, a tam go zamordują 2: Dziś, po r. 1989, takie
fakty są wykorzystywane ideologicznie (bez analizy naukowej), że nie istnieje
inny system jak rządy kapitału, a nie suma n nad k, gdzie k przebiega wszystkie
n, np. 1) lekarzy i pielęgniarek oraz logików albo 2) fizyków i młodych
prawniczek, jak Wanda Buk, ministerek w wieku 25 lat. Ad 2. – Fizycy są
potrzebni we władzach po to, gdyż wiedzą, że zmiana stałych i standardów w
przyrodzie o 5-10 % to już rewolucja, a minister prawniczka (ot co!) Wanda Buk
zmieniła normy promieniowania elektromagnetycznego o 10 000 %, co
zahacza o – bądźmy litościwi i uprzejmi – nieumyślne (głupota jest nieumyślna)
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Dzieje SDKPiL dobrze przedstawiał Franciszek Sikorski, nauczyciel w liceach, autor „Ktoś musi unieść”.

Mariusz Świder, „Jak stwarzaliśmy Rosję. Polskie korzenie rosyjskiego
imperium”, Fronda, Warszawa 2020. Historyk ten popełnia błąd
metodologiczny redukcji sytuacji obiektywnej do osoby. Jeśli ktoś
narodowości polskiej donosił na gestapo, to nie znaczy, że z Niemcami
współpracowała Polska. Ale jeśli ktoś narodowości holenderskiej, francuskiej,
norweskiej, węgierskiej, włoskiej, hiszpańskiej, sowieckiej, japońskiej,
ukraińskiej itd. (amerykańskiej, portugalskiej itp.) donosił na gestapo, to to
już się zgadza z tym, że Holandia, Francja, Norwegia itd. współpracowały z
Niemcami, jednakże ta kwalifikacja zachodzi z innych powodów, a nie tego
donosu. Liczy się tu sto innych czynników. Historycy III RP nie potrafili opisać
tego zagadnienia. Piłsudski nie udzielił pomocy białym.
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narażenie milionów na śmierć. Ludobójstwo, a może nawet już spowodowanie
raka.

20-letnia niebieskooka sierotka blondynka miała kręgosłup. Sfałszowała
dokumenty, że umie latać (to nie był typ prawniczki bez dokonań, minister
Wandy Buk) i została członkiem 73. Gwardyjskiego Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego (Kotelnikowo, pod Stalinogradem).

Идея написания этой статьи возникла после очередного всплеска активности в
социальных сетях, вызванного началом съёмок художественного фильма о Лидии
Литвяк. В популярной литературе она именуется лучшей в мире женщиной лётчикомистребителем, имеющей статус воздушного аса. Попробуем рассказать о боевой
работе Героя Советского Союза лейтенанта Лидии Владимировны Литвяк, боевого
лётчика-истребителя, отдавшей жизнь за свободу и независимость Родины, на
основе архивных материалов. 3

13 IX 1942 na Ławoczkinie Ła-5 z gwiazdowym silnikiem Szwecowa zestrzeliła
bombowiec Junkers Ju 88 i Messerschmitta Bf 109.

Из документа, содержащего сведения о сбитых 102-й иад ПВО за 1 августа −20 сентября
1942 года самолётах противника, известны подробности первого успеха Лидии Литвяк:
«13.09.1942 06:00 Гумрак сбит Ю-88 группой: старший лейтенант Чумаков, старший сержант
Лопарев, старший лейтенант Беляева, сержант Литвяк. Самолёт упал западнее Гумрак, три
человека экипажа выбросились на парашютах. Подтверждение: майор Стебловский, старший
лейтенант Чумаков».

2) Lidia Lilia Litwiak – rówieśnica Makarowej, c.d. Wobec
rosyjskiej narracji
Nagany za brawurę – na pewno Polka otrzymywała nagany. Nagany – wiadomo.
Umysł polski nie mieści się w ramach sztywnych p/ ruskich. Nagany – podobnie
jak w przypadku polskich lotników w Bitwie o Anglię. – Nagany dla Litwiak
podpisywał podpułkownik Nikołaj Baranow. Tego się nie da wymazać.
27 IX – Ju 88.
Лидия не утратила боевого настроя и вскоре провела знаменательный для себя бой. Оперсводка штаба
8-й ВА от 23:00 27 сентября 1942 года: «В 07:00–08:45 четыре ЛаГГ-5 (ведущий майор Хвостиков,
четыре Як-1 (ведущий старший лейтенант Беляева), три ЛаГГ-5 (ведущий полковник Данилов) вылетели
на прикрытие своих войск в районе г. Сталинград и переправ через р. Волга. В 07:50 на высоте 3000–
4000 метров вели воздушный бой с двумя группами самолётов по 5–8 Ю-88 под прикрытием Ме-109.
Сержант Литвяк (девушка) сбила один Ю-88, лейтенант Дранищев — один Ю-88 и один Ме-109,
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https://warspot.ru/8472-pobedy-i-porazheniya-lidii-litvyak
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старший лейтенант Беляева и сержант Литвяк — один Ме-109, полковник Данилов — один Ю-88,
полковник Данилов, лейтенант Чиликин и лейтенант Кочин группой подбили один Ю-88. Все сбитые
самолёты упали в районе г. Сталинград. Подтверждено с земли падение четырёх Ю-88, остальные
подтверждаются летавшими экипажами. С задания не вернулся майор Хвостиков, был подбит в
воздушном бою и сел вынужденно в районе Верхняя Ахтуба».
Dzisiejszych historyków rosyjskich razi komunistyczne 4 „wychwalanie” polskiej podporucznik.
„Тем не менее, в боевых вылетах 13–27 сентября девушки получили боевое
крещение и доказали свою готовность к бою даже в суровых условиях воздушной
войны над Сталинградом. Лидия Литвяк проявила себя как минимум не хуже своих
более опытных соратниц. Да, она не была первой женщиной-лётчицей, одержавшей
победу над самолётом противника — её однополчанка по 586-му иап младший
лейтенант Валерия Хомякова сбила «Юнкерс» Ju 88 поздним вечером 24 сентября
над Саратовом — но, как и другие девушки, вела бои наравне с лётчикамимужчинами, что дорогого стоит.”
>>Именно поэтому думать, что Литвяк заметили в воздухе и поэтично назвали
«Белой лилией Сталинграда», а механики бросились рисовать на её «Яке» цветы,
будет слишком наивно .<< 5
11 II 1943 – Stukas Ju 87 oraz grupowe zestrzeleniu kolejnego. 22 III na Jak -1
rozbija szyk eskadry Ju 88, zestrzeliwuje Ju 88, rozbija eskortę Bf 109.
5 V zestrzeliła Bf 109. 7 V – kolejne. 15 VI dwie maszyny Luftwaffe. Ginie jej
narzeczony, pilot. 1 VIII 43 – 3 maszyny. Ginie zestrzelona przez
Messerschmitta Bf 109. KGB sprawdzało, czy nie uciekła do Niemców, czy
zginęła. Poszukiwania jej ciała i (rozkradzionych) szczątków samolotu trwały aż
do r. 1979. We wsi Dmitriewka odnaleziono szczątki 22-latki. W latach 80. KGB
upewniało się, że poległa. Lidia Lilia Litwiak wykonała 150 lotów bojowych,
dokonała 11 pewnych zestrzeleń, 3 zespołowo. 6
W dobie dowodzenia, że Pakt Ribbentrop-Mołotow został zawarty po to, aby
bronić granic ZSRR, redukuje się zestrzelenia Lidii Lilii Litwiak do 7. 7 Różni
historycy pomniejszają wkład Lidii Litwiak, szukają rejestrów w dokumentach
niemieckich, które było prowadzone niestarannie, uzupełnienia zaginęły,
4

O sensie słów w historii – to podstawowe zagadnienie, zwłaszcza w dobie wszech-kłamstwa – patrz
youtube: Prof. Wojciech Roszkowski – Jakimi słowami opowiadać historię?
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Jest to obszerne zagadnienie, por. https://warspot.ru/8472-pobedy-i-porazheniya-lidii-litvyak ; zagadnienie
upraszczam, ponieważ dążymy do nakreślenia tych aspektów nauki historii, które mają charakter językowy (jak
youtube: Prof. Wojciech Roszkowski – Jakimi słowami opowiadać historię?), nowatorski, potrzeb XXIwiecznej narracji historycznej na świecie, historiograficzny, historiozoficzny, socjo-historyczny, psychohistoryczny, neurologiczny (autyzm itd.), pioniersko-interdyscyplinarny.
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Lidia Litwiak latała najpierw na Jak-1. Krzysztof Cieślak, Samolot myśliwski Jak-1,
Warszawa 1984; Robert Michulec, Stalinowskie sokoły, Warszawa 1995; Przemysław
Skulski, Janusz Bargiel, Grzegorz Cisek, Asy frontu wschodniego, Wrocław 1994.
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Por. rosyjski historyk M. Timin, „Pobiedy i porażenija Lidii Litwak,” „Zwycięstwa i porażki
Lidii Litwak”, warspot, 2020; https://warspot.ru/8472-pobedy-i-porazheniya-lidii-litvyak ; por. Mariusz
Świder, „Jak stwarzaliśmy Rosję. Polskie korzenie rosyjskiego imperium”, 2020. D. Kaliński,
„Czerwona zaraza”, Warszawa 2016, „Bilans krzywd”, 2018, współautor „Polskich triumfów” i „Polskich
bogów wojny”.
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niektóre dla celów wywiadu. Nie sadzę, aby Lidii Litwiak prezydent Gorbaczow,
podejrzewany o zdradę ZSRR, nadał (V 1990) tytuł Bohatera Związku
Sowieckiego bez drobiazgowego sprawdzenia przez KGB. Dopiero od 16 XI
2015 w Polsce wolno było było mówić o narracji antypolskiej.
Makarowa, Litwiak to w istocie i zagadnienie języka stricte
historycznego.

3) Matematyczny problem języka narzuconego od r. 1989 przez
gen.WRON – Cz. Kiszczaka
(Przy współpracy z Zespołem Metodologii Nauk Kosmos-Logos w składzie
Patryk Ogonowski 8, Maria Kamińska – Zabierowska, Maciej Kamiński 9, J.
Ledzianowski 10)

A) Pojawił się problem matematyczny – niesprzeczności tego języka
Przedstawiam analizę wraz z zespołem 11 , niezwykle ostrego zjawiska, od 20 X 2020 do początków
listopada.
Od 20 X 2020 Polska żyje pewnym problemem filologicznym. Pojawił się problem matematyczny
– niesprzeczności tego języka. Pojawił się problem, czy w ogóle w języku narzuconym od r. 1989
można wyrazić prawdę? Wielkie gwałtowne protesty, które trwały od 20 X 2020, powinno się
traktować w kategoriach metazdarzeń, jako historycznie potwierdzoną niezdolność języka
codziennego do uchwycenia istoty bytu intencjonalnego, jakim jest człowiek. Strajk kobiet jest
dowodem politycznej (czyli życiowej 12) sytuacji bez wyjścia, wytworzonej systematycznie przez
31 lat od okrągłego stołu na skutek wadliwego języka narzuconego – Polsce Jana Pawła II,
cywilizacji popiełuszkowej, która już była po II W. Św., przed pracą Popiełuszki w latach 80. – od r.
1989.

B) Metapodejście
Od 20 X 2020 język ukazał swoją słabą stronę, że od 32 lat nie chwyta istoty problemu, że
społeczeństwo żyje jak w malignie, „porusza się” we mgle. To jest problem filologiczny, ale i
dotyczy nieoperatywności tego (od r. 1989) języka na skutek jego niezupełności i jego sprzeczności.
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patryk.ogonowski@gmail.com
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Ekonomista, ekonometrysta (matematyk w ekonomii), historyk, metodolog.

Dr Maria Kamińska-Zabierowska jest matematykiem statystycznym, zwłaszcza metod wielkich baz danych,
autorką twierdzeń Zabierowskiej (czyli nowych twierdzeń w matematyce oraz dowodów na nieprawdziwość
dowodów niektórych twierdzeń przyjętych w matematyce statystycznej).
12 Wszystko jest polityczne, życie nie dzieli się na życie i na politykę, która nie należy do życia. Polityka to
konstrukcje umysłowe, jak ma wyglądać życie. Nikt nie widział do 15 X 2015 roli zza małej wody.
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Niesprzeczność i niezupełność jest problemem matematycznym, dotyczy humanistyki języka
matematycznego. W języku narzuconym od r. 1989 mamy zdania, miliard zdań, które należałoby
skorygować. 13 To jest istotą buntu z 15 X 2015 oraz października strajku kobiet od 20 X 2020.
Jeżeli nie można wyrazić prawdy, to pojawia się obscena, hasła wulgarne, ordynarne, skrajnie
prymitywne. W X 2020 zjawiły się wielkie gwałtowne protesty młodych kobiet, które rysowały
swoje organy, a więc coś chciały powiedzieć, lecz tego się nie da wyrazić w języku GRU, polskiego
oddziału Smierszy pod przywództwem fałszywego generała, Cz. Kiszczaka. Tego czegoś, że chodzi
o niewyrażalność jakiejś prawdy, która jest, nie zrozumiał zbiór 200 generał, który poparł strajk
kobiet, ale też nie wie dlaczego, z jakiego powodu.
To niewiedzenie jest na poziomie aktualnym, aktywizmu, konkretyzmu polskiej Smierszy. Lecz w
rozumieniu logiki (wydarzeń) drugiego typu logicznego – z powodów politycznych, a więc
życiowych, walki o byt. Tak się przejawia baza. Czyli to co akceptował marksizm i system
społ.ekon. S’1980-89.
Dlatego mówimy, że ten strajk powinno się traktować w kategoriach metazdarzeń. Od r. 1989
widoczna jest niezdolność języka codziennego do uchwycenia istoty bytu intencjonalnego, jakim
jest człowiek, a dowodem są przestępstwa, depresje, samobójstwa. Od r. 1989 – ich gwałtowny, o
setki procent, wzrost. Kierując zespołem stałych metrologicznych, wzorców, standardów, wiemy, że
zmiana czegoś o 5 % jest znaczna, a o ¼ to już rewolucja. Tu mamy wzrost (depresje, przestępstwa,
samobójstwa, psychozy ze spektrum autystycznego) o setki i tysiące procent w skali 5-latek, czy
dekad, w III RP, w porównaniu do jakichkolwiek 5-latek i dekad w 44-letnim okresie PRL. 14 Tak
więc to jest nienormalne i ta nienormalność narastała, w efekcie narastało napięcie, że przecież nie
walczono o soroszyzm, wolny rynek, niewidzialną rękę rynku, system z chaosu porządek, czyli o
kapitalizm, nazywany też socjalizmem, lewica, komuną, bolszewizmem (PRL’em bis itp). Ilekroć w
ludzie powstało już tego rozpoznanie, to w mediach polskojęzycznych 15 to rozpoznanie
wyśmiewano. 1990. 1997. 2005. Strajk kobiet jest kontynuacją tych dat. Jego masowość jest jednak
dowodem politycznej (po prostu życiowej – nawet to jest za trudne) sytuacji życia już bez wyjścia,
sytuacji wytworzonej przez 31 lat kapitalizmu (kumulacja, pomimo akcji wyśmiewania 1990, 1997,
2005). Kapitalizm narzucił język, od 1989. I stłumił język cywilizacji JPII/JPS – Jana Pawła II,
13 Jak w www.experientia.wroclaw.pl
14 Od Poczdamu do 6 II 1989, czyli zadekretowania nowego systemu. W latach 1989-1995, ukrywano, że np. w r.
1991 to już trzy lata kapitalizmu (1989-90-91). Intelektualiści nie chcieli uwierzyć, że minęły aż trzy lata. Że
system kapitalistyczny jest aż tak destrukcyjny, aż tak jałowy, że nie potrafi aż przez 3 lata niczego uchwycić,
stworzyć. Ukrywano, że np. w r. 1993 to już 5-latka. Intelektualiści nie chcieli uwierzyć, że minęła cała 5-latka. To
wskazuje, że jest konflikt między rzeczywistością, a rozwojem. Diagnozy tej nie wypowiedział żaden generał z tej
listy 200. Język nie potrafił uchwycić, że system kapitalistyczny jest aż tak śmiertelnie destrukcyjny, aż tak
śmiertelnie jałowy, że nie potrafi aż przez 5 lat niczego wielkiego, ani małego stworzyć, oprócz przestępstw,
śmierci, chorób, depresji, samobójstw. To porażenie intelektualistów trwało kilka lat, dotyczyło pierwszego okresu
3-latki i 5-latki (a potem intelektualiści oswajali się z samobójstwem narodu) i świadczy, że prawda społeczna jest
w języku GRU w ogóle niedefiniowalna.

15 Por. histeryczne komentarze dziennikarek RTV nadających z obszaru znanego jako księstwo Kopanica,
stolica państwa Sprewian i Stodoran. Historycy etosu pruskiego, zza małej wody samodzielną Kopanicę
odczuwają jako ciężar i wokół księstwa odprawiają różne egzorcyzmy, istny taniec św. Wita. Wyprawy
krzyżowe Jaksa (patriarchat Baldwina +1163, Almaryka I z Nesle 1157-1180) miały stwarzać tarczę
papiesko-cesarską (1) przed ideologią, że należy zabijać niewiernych (2) oraz przed „potrzebą” cesarstwa
zagarnięcia Kopnika (3). Tarczą były nazwy, szyldy – Królestwo Jerozolimskie, „Ubodzy Rycerze
Chrystusa”, czyli Templariusze, Szpital Św. Jana Chrzciciela, czyli Joannici; sprowadził (usłużność jako
tarcza) Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu (Bożogrobców) do Miechowa, kawałek Drzewa
Krzyża Świętego, cztery worki ziemi, nadawał im majątki, immunitety ekonomiczne, sądowe, 35
posiadłości, dziesięciny, 3 źródła solne, sam dom Norbertanek zwierzynieckich trzy wsie (Zwierzyniec,
Bibice, Rogoźnik [Zabierzów]), komandoria Templariuszy koło Brenny (obecnie Tempelhof) – 3 wsie,
benedyktyni w Sieciechowie – 15 wsi. Jaksa zmarł 27 II 1176, złożony w Miechowie. Blokował plany
cesarza Fryderyka I Barbarossy (pokój w Krzyszkowie, 1157), aby chronić Słowian, którzy często nie
rozumieli, na czym polega ideologia nawracania ludów połabskich.
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Jerzego Popiełuszki, Solidarności 1980-89. Język kulminacji po II W. Św., język istniejący już
przed pracą Popiełuszki w latach 80.
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