
Ks. W. Sedlaka homo elektronicus a akcja sadzenia zimą i  wiosną 2020
stalowych drzewek. Cz. 1. 1

Ze studium nad energetyką,  widać,  że  Fizyk – Chemik,  ekspert  w energetyce,  przeprowadza
analizę fizykalną, dedukcyjną i tym samym zmusza humanistów do pracy nad językiem, upewnia
humanistów w ich przypuszczeniach, że naród padł ofiarą oszustwa, tworzy wartość kulturową –
słowotwórczą,  upewnia stronę  społeczną,  która  przecież  zmusza  rząd  do  odkupienia  aktywów
zagranicznego inwestora. 

Niewątpliwie rządy to w podstawowej masie prawnicy, politolodzy. Dwudziestolatce minister nie
żal narodu, zdrowia ludzi ! - i podwyższa poziom promieniowania o 10 tys. %. W kapitalizmie, w
przeciwieństwie  do  systemu  (1980-89)  komunistycznego  socjalistycznego  wojtyłowskiego
popiełuszkowego Solidarności Państwa Podziemnego walki z antykomunistycznym Krajem Rad,
który mordował rady, nigdy nie spotkałem się, aby student, dwudziestolatek (już w III RP) myślał w
kategoriach  ochrony  populacji,  całego  narodu,  troski  o  populację,  o  nieograniczony  dostęp  do
lekarza, o zdrowie całóego społeczeństwa. I to jest to, co mówił Vetulani, Jan Trąbka: „Młodzi chcą
się tylko nachapać”, „nażreć”, „legalnie nakraść”. 

Dla maltańczyka ministra zdr. Szumowskiego, dla dwudziestolatki minister prawniczki Wandy Buk,
jeszcze  nic  nie  ustalono  o  negatywnym  wpływie  nadmiernego  promieniowania
elekromagnetycznego na organizmy żywe. Zmieniono sto razy normy PRL-wskie promieniowania,
które są wynikiem badań naukowych. Autyzm? Nieodpowiedzialność? Cynizm autystyczny ? - jak
mówi Rudolf Klimek. Grantowy profesor.  Minister… (? -  minister znaczy ten,  który służy).  W
ciągu kilku pierwszych miesięcy roku 2020, w całym kraju „zasadzono” niebezpieczne stalowe
drzewka, które powinny zostać ścięte. To ministrów nie obchodzi zdrowie? Kogo ma obchodzić,
jeśli nie ministrów?

Tak wygląda nauka z zagranicznych grantów naukowych i prawo zachodniego systemu „z chaosu
porządek”  -  okrutna,  arogancka  nawet  wobec  własnego  systemu.  Główną  orientacją  tych
wychowanków  i  tej  nauki  jest  cyniczny  autyzm  (to  jest  kategoria  polskich  lekarzy  i
zainteresowanych  medycyną,  czy  prawie-lekarzy,  jak  R.  Tadeusiewicz).  Polska  widziała  wiele
cynizmu w dekadzie 1980-89 i w ogóle w dekadach PRL, ale to przechodzi ludzkie pojęcie. Mamy
rządy  prawników,  politologów  i  kapitału.  Te  morderstwa  antykomunistycznego  Kraju  Rad
mordującego rady nie zostały opracowane od strony psychologicznej. Twierdzę, od lat, że Stalin,
niezwykle  sympatyczny,  inteligentny,  żywy  i  towarzyski  wręcz  kompan  2 był  autykiem
aspergerowskim,  dlatego,  jako  carski  zesłaniec  (w  Wołogdzie)  potrafił  zesłańca  utopić  w
Wyczegdzie, która była mu pod ręką, ponieważ ten zesłaniec doniósł na policję, że Stalin wykłada
zesłańcom krytykę prac Lenina i czyta książki. 

Oczywiście, ważne jest, w XXI wieku, aby się zastrzec (nastąpiła zmiana języka na dosłowność 3),
że wśród prawników, politologów i w kręgach kapitału (tzw. pracodawcy – w rzeczywistości za
pracodawców uważano załogi fabryk, bo to oni dawali innym pracę, swoją produkcją) są ludzie
zdolni zrozumieć fizykę fal elektromagnetycznych, bio-astronomię, teorię względności, mechanikę
kwantową, tylko nie chcą, nikt im tego nie zaproponował itd. - Nie wątpię, że są w III RP geniusze.

1 Recenzja studium P. Ogonowskiego na temat zarządzania w energetycy.
2 Istotą marksizmu jest rekonstrukcja społecznego autystycznego cynizmu. Stalin, twierdzę – po przestudiowaniu 

wielu książek - że autyk, był całkowicie niezdolny do rozumienia rodzinnościowości, małżeństwowości (takie byty 
istnieją). Wynika to z losów Tatiany Suchowej („Błagam o wybaczenie za niemyślenie o tobie” przez 30 lat) , Szury
Dobronrawowej („radość moja”), Stefani Piotrowskiej (chciał ją poślubić) itd.   

3 Od razu mówi się, że nie wszyscy. To było oczywiste w Państwie Podziemnym S’1980-89, ale stało się 
nieoczywiste pod wpływem konkretyzmu w III RP. 



Firma Dietmar Hopp (syn SS), CureVac oraz Gatesowie planują zaszczepić 100 % populacji; nowe
szczepionki przeczą całej metodologii nauk medycznych Rudolfa Weigla; Państwo Polskie ulega od
II 2020 Hoppom, Melindom i Bilom Gatesom. Rozwija się koncepcja Clausevitza wojny w pokoju
–  dlatego  pogwałcane  są  zasady  metodologiczne.  Firma  szczepionkowa  okaleczyła  30  %
zaszczepionych dzieci. 

Podręczniki, które powstają w zaangażowaniu na bazie grantów - jest tajemnicą polyszynela, że coś
niecoś ujawniono po 27 latach (6 II 1989 – 15 XI 2015) - zawierają przeróżne błędy i powstał
niebezpieczny system pojęciowy, który zainfekował gospodarkę po r. 1989, chociaż te błędy są
nieobecne, a nawet zakazane w krajach, w których w r. 1989 sztaby generalne opracowywały walkę
z sąsiadem. Wynika z tego, że jest potrzebna inna batuta. Błędy w logistyce generują degradację w
energetyce zawodowej np. ocena i wybór wykonawcy, bezpieczeństwa ruchu, płynność dostaw w
razie konfliktu. Błędne są stosowane wzory postępowania i wzory matematyczne w logistyce w
„Kompendium  wiedzy  o  logistyce”,  w  materiałach  szkoleniowych  dotyczących  audytów
energetycznych. Koncepcje lepsze od zachodnich nie mogą być  wdrożone z uwagi na wskaźniki
wprowadzone  w  ramach  „grantów,  projektów  i  prac  naukowych”.  Takie  nadzorowanie
(zarządzanie) jest niewystarczające, ale to wymagało zmian w przewodniczeniu, w przewodzeniu,
w przywództwie, także w wojsku i o tę podstawę zwierzchnictwa (zarządzania, „góry”, „aparatu”,
„zarządu”) się toczy batalia od 16 XI 2015, a nawet wcześniej, od r. 2006, czy jeszcze wcześniej od
26  V  1992.  Proponowane  wzory  postępowania,  także  wzory  wyrażone  matematycznie  są
adhokowe,  naruszają  podstawy  wyciągania  (uzasadniania)  wniosków,  zakłócają  prawidłowe
myślenie oficerów,  płynność operacji  technicznej,  logistycznej,  minimalizację  strat,  długofalowe
działanie sieci, zharmonizowanie zakupów maszyn, bezpieczeństwo produkcji i przesyłu prądu, co
jest istotne nawet w związku z podwyższeniem norm promieniowania sto razy (każdy kij ma dwa
końce). Osoby z certyfikatami logistycznymi nie mają wiedzy fizycznej i chemicznej, ani nawet
matematycznej,  zwłaszcza  rachunku  prawdopodobieństwa  i  logicznej.  Naruszane  są  prawa
podstawowe, np. Mościckiego podstawowe prawo inżynierii produkcji w interpretacji (także historii
logistyki  –  co  jest  osobnym  wkładem  w  rozwój  historii  zarządzania  fabrykami  chemicznymi)
Patryka Ogonowskiego. Błędnych wskaźników nalicza on co najmniej 100.

Logistyka wojskowej ze względu na swoją nieregularność jest najbardziej skomplikowana, wymaga
fizyki, maszynoznawstwa. Celowo są promowane idee błędne i przez to niebezpieczne dla Państwa
Polskiego,  np.  „Kompendium  wiedzy  o  logistyce”.  Widać,  że  humanistyka  rozwoju  techniki
energetycznej  ma  zastosowanie  w  geopolityce  państw  anglosaskich  wobec  Niemiec,  np.  w
neutralizacji Francji na arenie międzynarodowej, co z kolei powoduje przeciw-ekspansję na terenie
Europy Środkowej i Wschodniej, a nawet Rosji. 

Atakowanie  polskich  naukowców,  że  technika  nie  jest  rzekomo  związana  z  polityką,
humanistyką,  geopolityką,  neuropolityką  jest  działaniem  szkodliwym  dla  rozwoju  kraju,
nauki, techniki, produkcji, zarządzania.

W odniesieniu do Polski przykładem działania „Europa Wende” jest „Agro Wende” - np. przejęcie,
w  ramach  władztwa  zlikwidowanych  WSI,  60% rynku  produkcji  cukru  w  Polsce  przez  RFN.
Wymaga to wielkich zmian w nauczaniu humanistyki techniki i humanistyki historii w Czechach,
na  Słowacji  i  na  Węgrzech.  4 Nie  ma  sensu  utajniać  wiedzy  o  zlikwidowanych  Wojskowych
Służbach Informacyjnych, którą to wiedzę posiada Rosja i jej sojusznicy. Cukrownię Miejska Górka
przejął sąsiad,  Pfeifer & Langen. Policja, wyjaśniając śmierć w patriotycznym zarządzie, popełniła

4 M. Zabierowski, ABC – ekonomiczne i epistemiczne podstawy. Niezauważalne                                               
konsekwencje Wiosny Ludu’89, w: „Sytuacja Polaków w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR”, cz. I, „Ruch 
niepodległościowy w Związku Radzieckim. Walka o tożsamość narodową i suwerenne państwo”, XXV-lecie 
Solidarności Walczącej – Międzynarodowe Seminarium, IPN, SW, Warszawa 14 VI 2007, red. J. Chmielowska et 
al, 2007, 147-149.



błędy jak w sprawie skazania niewinnego Kolendy. Oddając 60% mocy koncernom życzliwego
sąsiada, oddaliśmy 60% areału roślin okopowych w Polsce. Koncerny te są własnością publiczną –
Nordzucker, Suedzucker. Po wypadku, w którym zginęli członkowie zarządu Cukrowni Miejska
Górka,  czyli  przeciwnicy  tejże  prywatyzacji,  zarząd  obsadzili  oficerowie  i  pełnią  oni  wysokie
funkcje w zarządzie Pfeifer & Langen Polska. 

Nastąpiła  likwidacja  przetwórstwa  mięsnego,  z  pomocą  Unicredito,  a  prezesem  tego  banku  z
ramienia  włoskich  właścicieli  był  premier  RP,  TW  PRL i  NRD.  Operacja  polegała  na  akcji
kredytowej, w ramach PEKAO udzielono korzystnych kredytów obrotowych i skupowych, a potem,
zgodnie z  prawem,  wypowiedziano umowy kredytowe.  Rada Ekonomiczna przy  Prezesie  Rady
Ministrów oraz Narodowy Bank Polski wprowadziły zapis, że w przypadku wypowiedzenia umowy
kredytowej przez bank, zakład nie uzyska kredytu przez rok od daty spłaty kredytu. Zapis  wydawał
się sensowny, motywowany walką z kryzysem finansowym z lat 2009 – 2011, ale kilku geniuszy
sens  zapisu rozszyfrowało  i  nie  oni  otrzymali  w latach  2014 – 2015 niemieckie odznaczenia i
honory. 
Braki na rynku uzupełniono importem z Niemiec. W PRL Polska była 9 eksporterem.
Kapitalizm nawet zwykłą usługę żywienia musi zniszczyć, sprobabilizować. 
Rząd zakazał (2015) hodowli i uboju żywca w warsztatach indywidualnego samozatrudniania się, a
nawet na zalecenie lekarskie (GMO, sterydy, anaboliki, antybiotyki, roundup, pestycydy itp.).
Fabryka Maszyn w Leżajsku (FML) była producentem wysokiej klasy podzespołów do maszyn
budowlanych;  Liebherr  oraz  amerykański  Caterpillar,  aby  skutecznie  konkurować  z  Japonią
kupowały podzespoły w Leżajsku, a w wyniku prywatyzacji produkcję zlikwidowano, know-how
pozyskały  Caterpillar  i  Liebherr.  Zorganizowały  to  WSI,  TW.  Osoby,  które  współpracowały  z
Policją  zginęły  lub  popełniły  samobójstwo.  Ponieważ  nie  ma  odpowiedniego  języka  na  temat
systemu kapitalistycznego, wobec tego ludzie nazywają III RP, ale także III RP po r. 2015 PRL’bis,
komuną,  sowietami,  neo-kapitalizmem,  kapitalizmem  nie-XXI-wiecznym,  kapitalizmem
nieprofesjonalnym, nie XX – wiecznym, tylko XIX-wiecznym.

Ludzie  mówią,  jak  mówią,  ponieważ  język  nie  pozwala  wypowiedzieć  innych  zdań.
Nonsensem jest twierdzić, jak twierdzi kilkanaście milionów, a może 20 z młodzieżą, że gdyby
właścicielami  nie  byli  oficerowie  WSI,  TW,  SB  itd.  (komuna,  PRL’bis,  bolszewia),  tylko
kapitalista  zachodni,  z  definicji  święty  i  cudowny,  to  wtedy  taki  kapitalista  by  zadbał  o
cukrownie,  fabryki  maszyn  jak  ta  w  Leżajsku,  o  dobra  społeczne,  bo  tak  prawica  widzi
produkcję przez właściciela, że to dobro … społeczne 5, które wytwarzają rzeczy, a UB-ekom i
PZPR-owcom się nie chce wytwarzać, bo oni są przeciwni – jako komuna – produkcji. To jest
ten styl rozumowania patriotów. Co na to poradzić? Ludzie ci nie posiadają żadnej wiedzy.
Gdyby zamiast 500+ za nicnierobienie, był dodatek za studiowanie, to powstałaby klasa ludzi
o innym myśleniu. 6

5 W kapitalizmie jest pole semantyczne; {konkret, określone, zero wspólnego, właściciel, właściciel ma być egoistą, 
Smitha}. Za chwilę słówko tym.

6 To całe pole samantyczne zbioru określonego przez takie terminy: {historyk, politolog, prawnik, fizyka, aparatura 
formalna umysłowa, poznanie, waga słów, fakt, element, teoria, indywidualizm, wadliwe rozumienie 
doświadczenia, kolektywizm, ogół, własność kolektywna, mózg, studia, fizyk K. Morawiecki}.


