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Myśląc o korporacjach, koncernach i fundacjach, przychodzi myśl, że pandemia Covid 19 
zachwiała imperium klasycznej (1045-2020) koncepcji o braku zagrożeń. W okresie 1945-2020 
niewyobrażalne było, że ze strony ludzi różnych instytucji (np. laboratoriów, WHO, ONZ, BŚ, 
MFW, uczelni), fundacji (np. filantropijnych, gatesowych) może nie być obowiązku (akceptacji, 
przekonania) miłości pokoju, między innymi dlatego Jan Paweł II nie ośmieliłby się napisać II 
wojna światowa, czy II w.św., zamiast II Wojna Światowa, II W. Św. (zero dla innych wojen, tyle 
oznaczał – epoki janapawłowej myśli – transparent na Westerplatte „Nigdy więcej wojny”). To 
podstawowe wezwanie jak utrzymać imperium pokoju, jak nie zaakceptować działań na rzecz 
niszczenia imperium pokoju. 4

W okresie 6 II-27 IV 2020 Polska kopiowała konkretne 5 (lecz na ile wiarygodne, skoro nie mamy 
właściwych uczonych i laboratoriów na właściwym poziomie) wiadomości o pandemii, nawet 
strasznie konkretne, tylko odtąd-dotąd, ale nasze władze, ani wywiad 6, nie postawiły problemu 
zasadniczego: na ile te rzekomo pewne „konkretne wiadomości” są ewentualnie wyreżyserowane 
przez wywiady (spektrum nazywamy: wywiadownią), na ile potrzeba w tej sferze budować 
kontrwywiadownię, zatem kontra konkretyzm (kopiowanie). Na ile my, jako państwo, padamy 
ofiarą manipulacji. 7 I na ile sama zasada (od r. 1989) randomizacji 8, czyli uryzykownienia, może 
stanowić blokadę rozwoju państwa, na przykład zaniechanie poszukiwania prawdy i wyjaśniania, 
a w tym w związku z koronawirusem i na ile istnieje „wysokie ryzyko” (czyli po prostu 
prawdopodobieństwo) zaniedbania docierania do prawdy na rzecz manipulacji ministerstwem 
zdrowia przy pomocy niesprawdzonych konkretów rozprzestrzeniania i zapobiegania COVID-19, 
na rzecz praktykowania działań o charakterze sterowniczym, spiskowym, a więc z wykorzystaniem 
przemocy polegającej na decyzjach poznawczo zdezorientowanych (myślowo nakierowanych na 
przygodność9) ministerstw. Trudne? – Tu chodzi o stan mózgu, pewnej jego degeneracji 
spowodowanej zaakceptowaniem ontologii ulosowienia ludzkiego losu. Jest to ontologia nowego,

1 patryk.ogonowski@gmail.com  ; aktywny członek zespołu, wszechstronnie uzdolniony
2 Politechnika Wrocławska, Wydz. Architektury, maciej.kaminski@gmail.com; mało aktywny członek zespołu, 

wszechstronnie uzdolniony.
3 W zespole moim są i inne osoby. Stałym uczestnikiem tych rozmów, jeśli chodzi o styl rozumowania w tym 

dyskursie, był dr Kornel Morawiecki i w tym sensie – rozumienia tych trudnych spraw, uczestniczenia – jest 
pośmiertnie współautorem. Wyjaśniam to jeszcze szczegółowo na końcu (MZ). Z moimi wyjaśnieniami zgadza się 
całkowicie drugi współautor. 

4 Www.experientia.wroclaw.pl  ; M.Natusiewicz, M.Zabierowski i inni, Historia upadających imperiów, 2017.
5 Experientia.wroclaw.pl; M.Zabierowski, Definiowanie a konkretyzm i urzeczowienie. Definiowanie a 

konkretyzm i urzeczowienie. Jak nie ma opisu, ani definicji, przed metafizyką?, styczeń 2019
6 www.experientia.wroclaw.pl; zasady reformy skw i innych służb w sytuacji państwa opanowanego przez 

katarzynizm podaliśmy w: M. Zabierowski, M. Natusiewicz, Historia magistra vitae est, monografia, lipiec 
2016/luty 2017, wydanie III.

7 Wielkie dzięki dr. J. Ledzianowskiemu, który ukazywał nam interdyscyplinarne aspekty tego zagadnienia;por. 
Www.experientia.wroclaw.pl; M. Zabierowski, P. Ogonowski Kulisy Manipulacji, styczeń 2020.

8 Www.experientia.wroclaw.pl  ; M.Zabierowski, Frankowicze a patriotyzm. Uczciwi czy genialni? wrzesień 2019
9 Experientia.wroclaw.pl; M.Zabierowski, Natura ideologii z chaosu porządek, lipiec 2019
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od r. 1989, systemu przeciwnego chrześcijaństwu i całej strukturze JPII/JPS, Jerzego 
Popiełuszki (JP) i S’ 1980-89. 

Ten okres, i wszystkie jego elementy, jest ofiarą nie tyle profesora Szumowskiego, ile doktryny, że 
o wartości człowieka, w tym profesora, świadczy konkret 10, czyli jego majątek. Covid 19 ukazał 
nam aktualność problematyki kto powinien rządzić w Polsce; jakie są ukryte nurty zarządzania, jak 
zastosować podstawy neurozarządzania. 11 A dlaczego to jest takie ważne? Żeby się nie powtórzyły 
rozbiory, powstania, 1 IX 39, ludobójstwo niemieckie, sowieckie, wołyńskie. 12

Tytuły powstają w ramach zamkniętego niealternatywnego, zatem subiektywnego, schematu, 
w prądzie unoszenia automatycznego w kapturowych radach, niejawnie, przy brak odwołań od 
wadliwych dyskryminujących recenzji, co zaprzecza otwartości nauki. Minister Zdrowia. Nie jest to
taki bezcenny profesor spoza awansu konwekcyjnego (prądu unoszenia), o dorobku samodzielnym, 
odkrywczym, spoza schematu przydzielania (rozdawania) sobie – przez rady, dla zysku – 
promotorstw, recenzji, grantów. Spoza schematu awansowania przez prąd unoszenia do góry 
(konwekcja), swoisty transporter, w gruncie rzeczy biurokratyczny aparat. Tytuły? – w wadliwym 
systemie to jest zagadnienie „Jak kłamią same rady w nauce?”13 

Prezes PiS już nie raz stał się ofiarą reżyserii. Senatorskie zagrożenie epidemiologiczne dla 
listonoszy – roznoszących jeden typ korespondencji – jest środkiem pojęciowym języka 
codziennego, a więc nieprecyzyjnym (niefalsyfikowalnym w sytuacji III-IV 2020). Powstały nie to 
że totalna kompromitacja, lecz nowe figury tzw. szachymaty. Jakby powiedzieli starzy towarzysze: 
kto za tym stoi, no i o co tu chodzi… Gdy prześledzimy szachymaty 14 tego okresu, to mamy i … 
ofiary: Kidawa-Błońska, która już nawet nie wygrałaby wyborów do Sejmu; Platforma 
Obywatelska, właśnie wyprzedzana przez PSL; Borys Budka (uprzednio „wypuszczony” przez 
GieeSa w „maliny”); Minister, który padł ofiarą własnej megalomanii męża stanu; Porozumienie, 
które w okresie II – 12 V 20 leczy zadyszkę; szóstą ofiarą jest szacowne grono Senatorów; siódmą 
ofiarą są dziennikarze, którzy dobrowolnie kroczą jak pancerni krzyżacy w sitowie. Ofiar jest parę 
tuzinów. W gruncie rzeczy cała ta sytuacja jest pochodna napięć w kapitalizmie od świętego 
interesu. Jest on sprzeczny z interesem narodowym. Stanowi to składową homeostatu, o którym 
wspomnieliśmy. W antropologii są fazy rozwoju, do ok. 28 r.ż – jest to faza ekstazy. Opuszcza się ją
około 30-31 r.ż., tak jak wąż linieje; istotne jest czy młodziak spotkał wtedy Ducha Dziejów. Np. 
powstanie styczniowe, Insurekcja, Solidarność, ale może to być wielki lotnik jak Skalski, 
Urbanowicz, Zumbach, to może być epoka JPII/JPS, nauczyciel jak Wojtyła (JPII), Jerzy 
Popiełuszko (JP), albo taki odkrywca nowego wszechświata jak Andrzej Zięba, autor rewolucji 
krakowskiej (choć durnie nazywają jego odkrycie kontrowersyjnym 15). To może być duch 
Kościuszki. Albo duch tej szatkowanej w r. 1943 na Wołyniu dziewczyny, której krzyk słyszano na 
12 kilometrów. Albo tej matki Polski, której czwórkę dzieci zabijał jej mąż Ukrainiec. 16 

10 Www.experientia.wroclaw.pl  ; M.Zabierowski, M.Natusiewicz, Kontrwywiadownie kontra konkretyzm, monografia, 
wrzesień 2017.

11 Www.experientia.wroclaw.pl  ; M.Zabierowski Kto powinien rządzić w Polsce ?, luty 2020; Ukryte nurty 
zarządzania, luty 2020; Podstawy neurozarządzania, luty 2020.

12 Www.experientia.wroclaw.pl   ; Prof. Gerwazy Świderski, Polska w 1939 roku nie po raz pierwszy uratowała 
Europę A5, wrzesień 2003; Prof. W.Poliszczuk, 60. rocznica mordów wołyńskich: nauka, polityka, uczczenie 
ofiar A5, marzec 2003; M.Zabierowski, Naród przekształcił wartość ujemną w dodatnią, sierpień 2019.

13 www.experientia.wroclaw.pl – Mirosław Zabierowski, Jak kłamią same liczby 
w ekonomii? A5, styczeń 2002 

14 Www.experientia.wroclaw.pl   Józef Tallat, Kryzys w LPR A5, maj – lipiec 2002
15 Jak radę UJ, sąd kapturowy (?), poinformował prof. G.
16 Na pewno powstaną urządzenia, które wykażą, że piasek i żwirek w rzece polskiej i ukraińskiej inaczej 

promieniuje. Ukraińscy mężowie zabili 20-30 tys. swych polskich żon i dzieci. Czy polscy mężowie mogliby 
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Lecz gdy zapytamy się o cel owej kompromitacji, to obserwacja jest zawsze trudniejsza, gdyż 
wcześniej należałoby wyodrębnić rzeczony gdzie indziej homeostat, który od grudnia 2019 kieruje 
relacją Kaczyński-Gowin. Wszystko jest kwestią obserwacji, ale co innego zaobserwować tzw. 
fakty (w astronomii pulsacje), a co innego je zinterpretować (jako pulsary). Nobla otrzymuje się za 
wiedzę, a nie za sporządzenie listy rzeczy. Słusznie go dostał profesor, a nie asystentka, która 
rzeczy zarejestrowała (nawet nie zainwentaryzowała). Bo jeszcze trzeba mieć, a mówimy to do 
ruchu społecznego, iżby Nobla powinna rzekomo otrzymać pani asystentka profesora, świadomość 
„inwentaryzacyjną”. 17 

Natomiast widać już (w kwietniu, 27 IV 2020) skutki: 
1) Skompromitowanie zwolenników OTUA, którzy walczą z obrońcami konstytucji (to 
Zjednoczona Prawica ustami Porozumienia zaproponowała wyjście konstytucyjne polegające na 
wydłużeniu kadencji obecnego prezydenta, bez możliwości jego reelekcji). W „tym temacie” zakaz 
reelekcji, zważywszy na okoliczność zbyt częstego „urywania się ze smyczy” obecnego Prezydenta,
wydaje się być bardzo interesujące, wszak lepsze 2 lata niepewności niż 4 lata pewności… tym 
bardziej, że tzw. krakowska szkoła uprawiania polityki coraz bardziej przyprawia o ból głowy!
2) Nastąpiło sprowadzenie roli premiera do roli księgowego.
3) Z punktu widzenia analizy prawno-ustrojowo-psychologicznej wynika, że zbliżamy się do 
kryzysu konstytucyjnego, jak przed manewrem de Gaulle’a z końca lat 60. XX wieku, kiedy to IV 
Republika musiała dokonać „ustrojowego sepuku” (uchwalając konstytucję V Republiki), by 
uratować państwo i życiorysy.
4) Wydaje się (27 kwiecień 2020 i początek kwietnia), że w podobnej sytuacji jest III RP – wszelkie
zapisane w konstytucji „rezerwy ustrojowe” wyczerpały się, czyli wynik wyborów prezydenckich 
będzie taki jak rzut monetą. To dla kraju takiego jak Polska jest nie do przyjęcia. Co więcej, okazało
się, że konstytucja to bubel prawny, który zawiera więcej dziur niż całej treści. Sposób rozwiązania 
tej sytuacji pokazał Viktor Orbán. 18 Jak się wydaje Poseł Lechistanu właśnie przybywa.

Na Węgrzech konstytucja została zmieniona w 1,5 roku – konsultowana była listownie przez ponad 
1 mln obywateli. Jedak sytuacja „wyborcza” na Węgrzech dała Wiktorowi Orbánowi 19 większość 
konstytucyjną, o której Zjednoczona Prawica w kwietniu 2020 może tylko pomarzyć. Jednak co 
innego, gdy jest kryzys ustrojowy… Dzisiaj (26 IV 2020) najlepszą ilustracją są informacje o 
poparciu kandydata ZP, które już dawno przekroczyło 55%. I naprawdę nieważne jest z czego ten 
procent pochodzi – do większości konstytucyjnej brakuje już tylko 10 punktów! I te procenty 
miałaby załatwić telewizja „krwawego Maćka”, pardon „łagodnego Jacka”. Fakt, że w kwestii 
prezesa Jacka prezydent został wykołowany, jak na kwiecień 2020, mógłby wskazywać na utratę 
łask u Łasko-dawcy. Tym bardziej, że na zapleczu łasko-dawcy czai się cała sytuacja 28 V 1992, 
likwidacji WSI, lustracji’2007, śmierci Anny Solidarność i 95 innych, dezubekizacji.

5) Pandemia pokazała, że wychwalane od r. 1989 tzw. globalne łańcuchy dostaw szybko niszczą w 
warunkach perturbacji – „lokalne” (nieglobalne) „państewka”, a i całe branże usług.

podobnie? – Czy jest możliwe powiedzieć, że polscy mężowie zabili 20-30 tys. swych „ukraińskich” żon i dzieci? 
Stąd tam na Wschodzie musi być inny region mózgowej inteligibilności przyrody. Będą eksperymentalne (fizyczne,
chemiczne, biochemiczne, botaniczne, a potem neurocybernetyczne) sposoby wykazania odmienności 
promieniowania lasów, dolin i wyżyn, terenów tu w Polsce, w Koronie i na kresach, na Litwie, na dzikich polach 
Litwy. Inaczej się nie da zrozumieć, że „Ukraińscy mężowie zabili 20-30 tys. swych polskich żon i dzieci.” To musi
być coś w terenie, glebie, coś geologicznego.

17 Www.experientia.wroclaw.pl  ; Marek Natusiewicz, Świadomość „inwentaryzacyjna” a bezpieczeństwo osobiste A5,
listopad 2016/luty 2017.

18 Www.experientia.wroclaw.pl  ; Jak się wydaje Poseł Lechistanu właśnie przybywa… A5, maj 2016
19 Www.experientia; M.Zabierowski, Bezpieczeństwo w obszarze ABC, styczeń 2020; Świat jako Kosmos – Logos,

czyli na czym polega Orbána wynalazek Kopernika, styczeń 2020
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Okres ten uwypuklił fałszywą świadomość na Atlantydzie, która a) przeskalowała się w ćwierci do 
nas, b) ukazała nasze możliwości o niebo większe, gdyby na czele min. zdr. stał nie profesor klasy 
rad (sądów subiektywnych) kapturowych, ale Kopernik. Lecz takie są upodobania cywilizacji 
Atlantydy. 20 

6) Covid19, cały ten okres 6 II – 27 IV 2020, ujawnił wady cywilizacji konkretu i cywilizacji 
handlu, które można było przewidzieć w r. 1989, ale krótkowzroczność oraz niezrozumienie istoty 
patriotyzmu 21 to podstawowe trendy degeneracji społeczeństwa kapitalistycznego, gdyż w 
cywilizacji „konkretu i handlu”, fakty nie są – a powinny być – odnoszone do prawdy i do piękna, 
jak pokazał Reymont w swojej hierarchii praw kapitalizmu. 22

7) Okres Covid’6 II – 27 IV 2020 pouczył nas jak rodzi dziecko z ADHD. Że należało w r. 1989 
przewidzieć redukcję mocy finansowania życia, lecz kto miał to zrobić? – Oczywiście patrioci. 
Tymczasem ludzie nie wiedzieli, że patriotyzm nie polega na wymachiwaniu chorągiewka, owszem,
to jest patriotyzm strukturalny. Tylko strukturalny. Podlega on erozji.

Tymczasem po r. 1989 nie było nowej teorii patriotyzm. 23Nigdzie na świecie. Więc Polacy nie 
wiedzieli, co to jest patriotyzm i dali się oszukać. „Co to jest patriotyzm?” – nikt się tak po r. 1989 
nie pytał. Czy patrioci mogli doprowadzić do zdemontowania podstaw produkcji całego państwa, 
podstaw życia narodu? Ktoś powie, że mogli, jeśli nie mieli teorii patriotyzmu. Naszym zdaniem 
nie mogli, ale trzeba być dla wszystkich uprzejmym. Z uprzejmości powstają nowe wielkie teorie. 24

8) Jest 27 IV. Widoczne są a) wadliwe wiadomości w ramach świata, a więc b) wadliwa koncepcja 
Balcerowicza uzależnienia kontra autarkia a la Tymiński (mazurowizm), KNP, ROP, bunt 2005, 
2015. Śmiertelność powinno być odwrotna przede wszystkim na Czarnym Lądzie, w Imperium 
Dzingis Chana, w Ameryce, ale ... Łacińskiej. (To coś oznacza). Tymczasem wirus rozprzestrzenił 
się w USA, RFN, Francji i na całej Atlantydzie. Szybka kwarantanna nałożona przez min. zdrowia, 
a właściwie premiera (nie będziemy tu badać przyczyn (splotu), ponieważ podaliśmy je gdzie 
indziej), uratowała parę tysięcy ludzi, a może setki tysięcy. Może miliony przed chorobą. Premier 
wzmocnił swój autorytet i PiS osiągnąłby lepszy wynik, choć nie taki, jak proponujemy w planie 
innego składu sejmu, na kanwie innej koncepcji niż ta po r. 1989, na kanwie ukazania rosnącego od 
r. 1989 ubóstwa i nierówności, jako przyczyny depopulacji i operacji sortu 500+ (PiS tego nie 
zdołał poruszyć). Elity młodych, którzy nie doznali wskazywanej przez nas synergii 30 r.ż. + 
Solidarności, „powiązane były” (jak się okazało; zachowajmy się uprzejmie) i wykorzystywały 
fasadę dewocyjną i dostępne możliwości sterownicze do realizacji własnych ciasnych 
egoistycznych nieetycznych tzw. „interesów”… – niedopuszczalnych ze stanowiska JPII/JPS 25, 
gdzie JP oznacza etos Jerzego Popiełuszki kapelana S. Uważamy, że całe kadry są wadliwe, nie 
znają funkcji, tylko strukturę, zmieniliby się, gdyby poznali na fizyce (ale przecież to głównie 
prawnicy, czyli siła stricte nietwórcza, zachowawcza) wykłady z funkcji Leibniza, tzn. ducha 

20 Www.experientia.wroclaw.pl  ; Mirosław Zabierowski, Upodobania cywilizacji Atlantydy A5, lipiec 
2002

21 Www.experientia.wroclaw.pl;
22 Www.experientia.wroclaw.pl   ; Ciągle aktualne są prace: M. Zabierowski, Diagnoza fuzji cywilizacji konkretu i 

cywilizacji handlu, Cz. III, Trendy degeneracji społeczeństwa kapitalistycznego A5, maj 2004;  Diagnoza fuzji 
cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. II, Czy fakty powinny być odnoszone do prawdy i piękna A5, maj 
2004; Diagnoza fuzji cywilizacji konkretu i cywilizacji handlu, Cz. I, Reymontowskie prawa kapitalizmu A5, maj 
2004.

23 Www.experientia.wroclaw.pl  ; M.Zabierowski, M. Natusiewicz, Funkcja – duch Leibniza – fizyka stającego się, 
październik 2019; M.Zabierowski, komentarz do Co to jest patriotyzm, październik 2019.

24 Www.experientia.wroclaw.pl  ; Mirosław Zabierowski, Co to jest patriotyzm, monografia, A5, listopad 2016/luty 
2017, wydanie III

25 Experientia.wroclaw.pl; M.Zabierowski, O państwie, o patriotyzmie i o racji stanu…, wrzesień 2019
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Leibniza, czyli fizyki stającego się. Uważamy, jako zespół metodologiczny, pewna umysłowość, 
styl (nie wszystkie osoby wymieniam), że rządzenie przebiega na skrzyżowaniu kompetencji, ale 
jest to też problem interdyscyplinarności w … działaniu. Uważamy, że jest potrzebna nowa teoria 
zarządzania na stanowisku premiera z punktu widzenia ogólnej teorii systemów i na podstawie 
danych obserwacyjnych epoki 2015-2019.26 

9) Biorąc pod uwagę te oszustwa, to sytuacja uległa pogorszeniu 27 w porównaniu do zachowania 
norm wojtyłowskich (JPII/JPS). Ale jest 27 IV 2020. Już wszystko widać. I ten homeostat, którym 
kieruje się prezes PiS od grudnia 2019 (to osobna opowieść). Może inaczej. Wszystko wypływa na 
wierzch. Oliwa sprawiedliwa. Te elementy, które narzuca radioobserwatorium Jacka K., są jednak 
nieprzywiedlne. Naprawdę lud ma uwierzyć w taką Materię? Przecież nie ma tej materii, czyżby 
PiS nie chciał wygrać? Jak widać nie da się wszystkiego powiedzieć w krótkim artykule. Na ten 
fenomen wskazał Einstein – upłynęły lata w namilczaniu się 28 , zanim powstała teoria względności.
To co nadaje radioobserwatorium Jacka K. jest tak rozsegmentowane (cóż, zachowajmy 
uprzejmość), że nie oznacza nic innego jak tylko bunt narodu. Wygrana zależnie od interpretacji. 
Ależ tak, już był bunt całego narodu (i to nie jeden raz, depopulacja, stąd operacja klasy 500+). 
Lecz kosmos jest inteligibilny. 29

Pandemia pokazała wady transformacji, sens regulacji w produkcji, utrzymania własnych 
technologii 30, a nie rozdawania jej obcym 31 i zahamowania innowacji po to, aby potem je 
nadganiać bez środków finansowych 32 – trzeba było samodzielnie uzupełniać braki konsumpcyjne, 
a nie likwidować produkcję, podstawę wzrostu PKB. Covid 19, a właściwie cała epoka II – 27 IV 
2020, pokazała wiele, mnóstwo z zakresu zarządzania. Cała walka II – 27 IV 2020 ujawnia 
napięcia, które sformułował J. Kaczyński, jako pierwszy polityk (powtarzamy polityk, pomijamy tu 
serię M. Zabierowskiego „Wszechświat i człowiek”, „Wszechświat i wiedza”, „Wt i 
kopernikanizm”, „Wt i metafizyka”, PWN 1998, „Kosmos-Logos”, vol.1-7, Pol. Wr., 1994-98; 
„Fundamenty”, vol 1-6; 1994-98) Mianowicie, J. Kaczyński sformułował dylemat kadrowy: 
„Polska potrzebuje bardziej uczciwych niż geniuszy”. 33 Rozwiązanie istnieje: Leibniz.34 

Covid 19 pokazał, że należało monitorować i interweniować 35 w rozwój kraju, a nie zdać się na BŚ,
MFW, na profesjonalny (a nie żaden XIX wieczny, jak twierdzi prawica; Kwaśniewski wie, że to 
żaden XIX wieczny, tylko „potrzeby” kapitalizmu 36) kapitalizm XXI wieku tzn. z chaosu porządek 
(jak to ujawnił UPR, JKM, Schroder do europosła Czarneckiego). Instytuty resortowe badań itd. 
Robią tak wszystkie kraje. Hiperkomunistyczna NASA 37 jest całkowicie monitorowana przez rząd, 
nawet bardziej aniżeli program radziecki, w którym ścierały się firmy. Setki takich instytutów 

26 Www.experientia.wroclaw.pl; M.Zabierowski, M. Natusiewicz, Gramy co mamy, październik 2019
– Funkcja – duch Leibniza – fizyka stającego się. Na skrzyżowaniu kompetencji a problem interdyscyplinarności w
działaniu. Zarządzanie stanowiskiem premiera z punktu widzenia ogólnej teorii systemów. 

27 Także w poparciu, oczywiście pomijając zagadnienie homeostatu wykrystalizowanego już w grudniu.
28 Termin z zakresu naukoznawstwa (odnośnie do wypowiedzi Einsteina o dziwieniu się, o ciągłych narodzinach 

teorii) dr M. Zabierowskiej, matematyka teoretyczna (statystyka teoretyczna), wielce doceniony przez 
antropologów, neurologów, psychiatrów, pisarzy.

29 Experientia.wroclaw.pl; M.Zabierowski, Materia? Nie ma materii – wskazał Einstein. O Jana Pawła II buncie 
rzeczy, styczeń 2020; M.Zabierowski, O Jana Pawła II buncie rzeczy, broszura brak, pdf Pobranie, grudzień 
2019.

30 Niejednokrotnie wybitniejszych od zachodnich, a nawet amerykańskich; w przygotowaniu 
www.experientia.wroclaw.pl.

31 Www.experientia.wroclaw.pl  ;  praca z 2 kwietnia 2020 Patryk Ogonowski, Mirosław 
Zabierowski Przemysłu obronnego nie oddaje się obcym. 

32 Znam to z praktyki mojego Zakładu Filozofii Inwentyki w Zarządzaniu w Politechnice.
33 Www.experientia.wroclaw.pl  ; M.Zabierowski, Uczciwi czy genialni?, wrzesień 2019
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resortowych mamy w RFN, w Rosji, jeszcze więcej w USA, a najwięcej w ChRL – przypomina 
nam Covid 19. Stany mają takie placówki chroniące wszelkie korzyści 38, nawet najdrobniejsze. 
Wielki system „z chaosu porządek” musi drenować świat z jego odkrywczych innowacyjnych 
mózgów, bo inaczej by nie przetrwał. Jest w tym nie tylko podobieństwo do marksizmu, ale wręcz 
kopia marksizmu – tu chodzi o ontologię świata społecznego i przyrodniczego, świata 
przypadkowego 39 , chodzi o podobne formy eksplanacyjne w historii.40

W zespole moim są i inne osoby. Mało kto jest w stanie na tym poziomie analizować rzeczywistość. Ponieważ stałym 
uczestnikiem tych rozmów, jeśli chodzi o styl rozumowania w tym dyskursie, był dr Kornel Morawiecki, to w tym 
sensie – rozumienia tych trudnych spraw, uczestniczenia – jest pośmiertnie współautorem. Jest włączony do 
zespołu za udział w polu semantycznym określonym przez takie terminów jak: {korporacje, koncerny, uczelnie, II 
W. Św., konkret, fakt, wiadomość, wywiad; państwo, ontologia socjalizmu i kapitalizmu, S’1980-89; ludobójstwo 
niemieckie, sowieckie, wołyńskie; rady, nauka, recenzje, granty, falsyfikowalność, interes narodowy, fazy rozwoju, 
ekstaza, JPII/JPS, Wojtyła (JPII), Jerzy Popiełuszko (JP), S}. Mało? 

Jest tu członkiem naszego zespołu za stałe dyskusje w polu takich terminów jak: {wszechświat, Andrzej Zięba, 
rewolucja krakowska, duch Kościuszki, Wołyń, Kaczyński, Gowin, pulsary, Nobel za pulsary, prawica, lewica, 
Porozumienie, Duda, krakowska szkoła polityki, wyniki wyborów, Orbán, Kurski, 28 V 1992, likwidacji WSI, 
lustracja’2007, dezubekizacja, Kopernik; konkret a cywilizacja handlu, Reymont, prawa kapitalizmu; patriotyzm, 
Tymiński, KNP, ROP, rok 1989 i nierówności, 500+, kadry, Leibniz, fizyka u Leibniza (dlatego w IV 2019 K. 
Morawiecki myślał o Leibnizu), metodologia nauk a styl rządzenia, jako przejaw interdyscyplinarności w 
działaniu}. 

Jest współautorem, gdyż jak nikt inny rozważał {sens stanowiska premiera, homeostat prezesa PiS, Einstein, teoria 
względności, astronomia, radioobserwatoria, mechanika kwantowa, mechanika Newtona, Schrodingera, 
Prigogine’a, kosmos, wady transformacji, systemy finansowe}. Czytał, rozmawiał o: {„Wszechświat i człowiek” 
(M. Zabierowskiego), „Wszechświat i wiedza” (MZ), „Wszechświat i kopernikanizm” (MZ), „Wszechświat i 
metafizyka” (MZ), Kosmos-Logos t.1-6 (Pol. Wr.); BŚ, MFW, NASA, RFN, Rosja, USA, ChRL; „z chaosu 
porządek” a marksizm i historia oraz Kościuszko (stąd jego posłowie do mojej monografii socjo-graficznej o 
Kościuszce}. Oceniamy (MZ, MZ) ten wkład, jako porównywalny do pozostałych członków zespołu, niech będzie 
to wkład jedno-dwu-procentowy, ale przecież nie można pomijać jego wysiłku. Dziękuję asystentowi 
K. Morawieckiego, M. Pawlakowi (ok. 2015, podczas referatu A. Słomki) za informację, że K. Morawiecki 
nieustannie myślał o mojej kosmologii vs prawda, o fizyce vs życie i dedukcja, o astronomii i moich pracach o 
cywilizacji. 

34 Dylemat J. Kaczyńskiego zamurował cały świat polityczny. Ten dylemat trafia, jak mówią młodziaki, w punkt. Jest 
jednak zbyt trudny dla klasy politycznej. Temat podjęto tylko w Experientia.wroclaw.pl; M.Zabierowski, Dylemat 
kadrowy uczciwy czy geniusz, grudzień 2019.

35 Experientia.wroclaw.pl; M.Zabierowski, Ryzyko a etyka działań w zarządzaniu globalnym, styczeń 2018;
 Systemy finansowe, ryzyko i geo-bezpieczeństwo , grudzień 2016

36 Z natury rzeczy systemu nietwórczego, stąd znaczenie armii, drenaż światowych mózgów, parainformowanie; 
M.Zabierowski, Czy parainformowanie jest skoligacone z Czwórką z Apokalipsy…, experientia, 2019.

37 Www.experientia.wroclaw.pl ; M. Zabierowski, Eksperymenty społeczne i techniczne kosmiczne, marzec 2003;
 Cybernetyka techniczna i społeczna, luty 2003; Postępy w socjotechnice, luty 2002; Techniki kosmiczne i 
socjotechniczne A5, luty 2003; M. Zabierowski, Między inżynierią a kosmologią A5, czerwiec 2004.

38 Www.experientia.wroclaw.pl  ; Wykorzystać „siłę” przeciwnika „Największym wrogiem człowieka jest jego 
wyobraźnia” , listopad 2018.

39 Experientia.wroclaw.pl; M.Zabierowski, Terabitowe podmienianie…
rozszerzone,Terabitowe podmienianie sztucznej randomizacji na bytowość społeczną. 
Psychologizowanie i ryzyko udające ekonomię i zarządzanie. Gdy praca zrywa z 
Kosmos-Logosem, 2019; M.Zabierowski, Terabitowe podmienianie…, 2019.

40 Experientia.wroclaw.pl; M.Zabierowski, Marksizm – uryzykownienie ludzkiego losu przez bezpiekę, grudzień 
2019;  Formy eksplanacyjne w historii, grudzień 2019; Humanistyczne refleksje jakościowe nad całokształtem
znanych wskaźników liczbowych, 2018.
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i Autorka „Realizm i instrumentalizm w fizyce współczesnej”, „Teoria model,rzeczywistość”.


