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Streszczenie
Badamy konsekwencje teoriopoznawcze koncepcji armii UE. Badamy zderzenie metafizyk

dwóch odmiennych cywilizacji  – protestanckiej  i  łacińskiej.  Przeprowadza się badania w fizyce
i ekonomii. Analizuje się pojęcie patriotyzmu. Dwa identyczne zdania mogą znaczyć coś zupełnie
innego. Zdanie nigdy nie jest prawdziwe samo w sobie, chyba że koresponduje z metafizyką szcze-
gółową.  Każdy fakt  ma swoją metafizykę szczegółową.  Jest  to dla  człowieka zbyt  duży ciężar
o charakterze poznawczym i ludzie unikają Einsteinowskiego namilczania się i , ii

Słowa kluczowe: 

1. Oburzenie prezydenta D. Trumpa i ministra A. Macierewicza wobec propozycji Niemiec po-
wołania armii UE

Kanclerz Merkel (13.11.2018) chciałaby „europejskiej armii”. „Musimy się chronić przed
Chinami, Rosją czy nawet Stanami Zjednoczonymi. Nie obronimy Europejczyków dopóki nie zde-
cydujemy się stworzyć prawdziwej europejskiej armii”– prezydent Francji Emmanuel Macron. 1

Najwyższe oburzenie okazał prezydent D. Trump 2:  „Emmanuel Macron zasugerował zbudowanie
własnej armii do bronienia Europy przed Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją. Ale to Niemcy
były agresorem podczas Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej.”

Putin pochwalił projekt niemiecki. Przywitał się z Merkel, po przywitaniu się z Trumpem,
kamery zarejestrowały, że Trump strząsnął (się) płaszczem. Uznano to w świecie za ważny sygnał.
Może. 

Osobiście kładę nacisk na słowa i wyjaśnienia. Słowa i zdania są w centrum uwagi przeciw-
ników dr-a K. Morawieckiego. W związku z wypowiedziami Morawieckiego trwa swoista schizma.
Dotyczy środowiska Solidarności Walczącej, środowisk patriotycznych, ale też PO, Nowoczesnej,
PSL, SLD. To co mówią Kwaśniewski i ci wszyscy, którzy się wywodzą z morderczej opcji sowiec-
kiej przypomina doradztwo prymasa dla „króla” (tytuł ten był używany z naruszeniem prawa3) Prus
i epokę rozbiorową.4 Dokonamy tu stopniowo znacznego postępu w dziedzinie komunikacji spo-
łecznej.iii

2. Armia polskiego wasala w Prusach jak armia Merkel
Taką armię europejska miał inny nasz przyjaciel, wasal Pruski, który posyłał oddziały euro-

pejskie na życzenie różnych królów i książąt, aż ci, z wrażenia, zaczęli mu mówić per królu. Musi-
my stworzyć oddziały europejskie – mówił wasal pruski. Oddziały wysyłane do różnych zakątków
1 radiomaryja.pl/informacje/a-macierewicz-pomysl-utworzenia-europejskiej-armii-jest-sprzeczny-z-idea-ue-niepodleglych-narodow/;
19 XI 2018. Putin pochwalił projekt utworzenia europejskiej armii. Nic dziwnego, bo taka formacja byłaby alternatywą wobec obec-
ności NATO i wojsk amerykańskich w Europie. – To samo na interia, wp itd. 17-18 XI 18. Wszystkie te media nie potrafią napisać
Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej. Zamiast tego piszą pierwszej i drugiej wojny światowej. Monstrualną zbrodnię niemiecką,
mega-ludobójstwo traktują jako powszechniki, tak jak się pisze za górami, za rzekami i lasami. Narusza to zasady języka i nigdy Jan
Paweł II tak nie napisał. Pisanie małymi literami zalecił wywiad zza małej wody.
2 „Reakcja Donalda Trumpa po uścisku dłoni Władimira Putina... bezcenna” – https://www.tysol.pl/a25864--video-Reakcja-Donalda-
Trumpa-po-uscisku-dloni-Wladimira-Putina-bezcenna
3 Tytulatura ma znaczenie w niemieckiej bizantyjskiej dominacji w UE. Królowa angielska przypomniała o tym w UE, gdy wypowie -
działa tekst przygotowany przez wywiad brytyjski, że jest królową Wspólnoty, a armia jest Królewska. Niech się liczą z jej zdaniem.
RFN i F, ale nie GB, tworzą blok. Thatcher w trosce o Europę życzyła Niemcom podział. GB i USA – inny blok. 
4 Fizyka Morawieckiego krytykują nie tylko opozycjoniści, ale i SW. Potrzebny jest jednak tu umysł astrofizyczny, częsty w metodo-
logii, w tomizmie. Powstał ważny obiekt zjawiskowy w politologii, którego nie rozumie umysł szkół III RP, lokalistyczny, szatkują-
cy, w istocie autystyczny. Poddam go pre-modelowaniu, aby osiągnąć nową astronomiczną jakość – horyzont za widnokręgiem. 
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Europy. To samo powtarza wasal aliantów, Angela Merkel, z podbitego kraju – za ich monstrualne
barbarzyństwo w II w. św.5. (Polska była aliantem).6

3. Stabilizacja czyli destabilizacja. Jak to możliwe?
Wasal Fryderyk II: nasza europejską armią Europę ustabilizujemy; czytaj zdestabilizujemy –

Hegel to ujął dobrze w swoim systemie. Merkel też zaznaczyła, że armia UE ustabilizuje sytuację:
„wspólna europejska armia mogłaby pokazać światu, że wśród państw europejskich nie będzie woj-
ny”, bo ta armia zlikwiduje opór narodów przeciwko konsekwencjom polityki Merkel, zwłaszcza
po r. 2015, albo 16 XII 16, czyli potem już nie będzie wojny. Widać jak zbrodniczy umysł autyczki
podlega temu duchowi niemieckiej zbrodni.

Dodała, że taka armia nie byłaby przeciwko NATO – tak samo powiedział wasal książę pru-
ski, że jego „armia nie chce kwestionować klasycznych sojuszy". Zaznaczyła, że powinny istnieć

5 Z powodu monstrualnego barbarzyństwo niemieckiego wywiad niemiecki robi wszystko, aby tego nie nazywać w kategoriach feno-
menu bandytyzmu i nie pisać II w. św., tylko 2 w. św. Nigdy Jan Paweł II nie napisał inaczej jak II W. Św.
6 M. Zabierowski,  Dzieje sojuszu sowiecko-niemieckiego 1939-1941. Europa jako pangermania czy eurosowiety?,Fundamenty 3
(2005) 15-18.

i  Einstein twierdził, że trzeba się  dziwić i dziwić, tam, gdzie powstaje nauka. Lepiej jest ten
termin Einsteina przetłumaczyć w słowach Marysi Zabierowskiej z Ia SP 93 we Wrocławiu,
które trafiły do literatury neurologicznej i antropologicznej (J. Trąbka, A. Wierciński, lek. W.
Moskalski; prace i konferencja w Staszowie 1999): namilczeć się.

ii W tym miejscu muszę powiedzieć, że Kornela Morawieckiego zaliczam też do zespołu, który wsparł to studium. Dlaczego?
Otóż analizy prawdy, faktów, nie tylko fizycznych, komunikacji socjo-psycho-społecznej i inne podobne problemy były akceptowane
i rozważane z dr-em Morawieckim na moich seminariach po r. 1989, w moich książkach, które znał i czytał dr Morawiecki. Mora -
wiecki podołał mojej pracy Ile dobra ma najlepsza współczesna ideologia dobrej gospodarki? Wolnorynkowa hazardyzacja, Funda-
menty 4 (2006/2007) 2-16, podczas gdy okazała się za trudna dla pracowników Wydz. Zarządzania, także dla profesorów z UMCS,
lecz nie dla najwybitniejszego antropologa kultury Andrzeja Wiercińskiego, nie dla Mazurowca J. Kosseckiego, współautora zama-
chu stanu w XI 1991. Jeszcze inaczej. Jeśli powiemy, że nasza medycyna jest zdehumanizowana to wtedy uważamy, że się dobrze ro -
zumiemy, tak myślimy, ponieważ myślimy o onkologii, stosowaniu wlewów chemicznych, napromieniowań, o wynikach wskazują-
cych na powstawanie autyzmu, nowotworów i innych chorób po szczepieniach, o fałszowaniu przez ośrodki finansowe tych danych,
o wielkiej walce z prawdą przez kapitał, kapitalizm. Jeśli powiemy, że istnieje humanizacja fizyki, to już nie wiemy o co chodzi, już
nie mamy żadnego klucza do tego; i że jednym z celów humanistyki jest uściślanie nauk ścisłych, to ludzie ze zdziwienia otwierają
oczy i tego kompletnie nie rozumieją, ponieważ uważają, że humanistyka to takie gadanie, a fizyka to anty-humanistyka, to nauka
ścisła, odgrodzona od humanistyki. Zakład metodologii fizyki to zakład humanistyki w sensie humanistyki fizyki. Trzeba umieć do-
cenić to, że K. Morawiecki rozumie ten wysiłek, to właśnie tworzy zespół. Ile jest warte rozumienie!

Skorzystam z okazji i przedstawię rzecz inną, którą on rozumie. Twierdzi się, że nie istnieje
darmowe życie, produkcja, dziennikarstwo – i słusznie, bo prace ludzką trzeba opłacać, aby życie
trwało. Liczność rodzin polskich się podwoiła. Tysiące pism opłacał socjalizm, PRL. Zawsze ktoś
za dziennikarstwo płaci i za to płaciło państwo. Znienawidzone w prelekcjach S.M., oraz innych au-
torów z UPR, „Najwyższy Czas” państwo. Znienawidzone państwo w wypowiedziach ks. Tischne-
ra, Życińskiego, Hellera, o. Zięby, Obirka etc. To po roku 1989 znienawidzeni „wszyscy”, socja-
lizm, komuna, znienawidzona po r. 1989 „własność wspólna”, narodowa, socjalistyczna, czyli pra-
cownicy brali na swoje barki finansową odpowiedzialność za istnienie niezależnych, oddolnych ini-
cjatyw dziennikarskich, takich jak „Trwam” w Częstochowie, do którego pisałem pod pseudoni-
mem A. Zieliński. Jeżeli za dziennikarstwo nie zapłaci pracownik, czyli owi znienawidzeni „wszy-
scy”, socjalizm, czy jak zwał tak zwał, niech będzie komuna, to wówczas na tzw. rynku pozostają
wyłącznie niskiej jakości współczesne media, jak wysokonakładowe GW, TP itd. Trzeba by 10 x
tyle zapłacić, aby podwyższyć poziom ich informacji, np. stworzyć wyspecjalizowane fabryki, aby
widzieć produkcję, zarządzanie, aby było o czym fachowo merytorycznie pisać, jak to wszystko
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wspólne szkolenia wojskowe – np. niemiecko-X, gdzie X oznacza państwo, w którym się będzie
uśmierzać niepokornych.

4. Społeczny umysł zbrodniczy jako doskonały biznesmen
Umysł zbrodniczy jest zawsze gotowy zacierać sam siebie, że jest przeciwny niepodległym

narodom. Minimalnym wnioskiem jest federacyjna UE, lecz tu chodzi o co innego: w Adenauerow-
skim, RFN-owskim, rozumieniu, Niemcy nie przegrały w r. 1918 wojny, gdyż ich armie nie wylą-
dowały w granicach RFN, więc chcą tamte tereny kontrolować. Dziś dyplomacje narodów wolnych,
powinny dążyć do wyeksplikowania prawdy, iż RFN powinna za to myślenie zapłacić, poddać się
dobrowolnej penalizacji,  karze, za to, że Niemcy podjudzają nie Rosjan, ale administrację anty-

ulepszać, a choćby jest potrzebne zatrudnienie tysięcy ludzi, a nie stu, aby mogli se zorientować
kiedy dyrektor odwiózł w ubiegłym tygodniu dzieci służbowym autem do lekarza – z Politechniki,
Pafawagu, Eldomu czy Elwro i w ten sposób ulepszać pracę. Dziś nie było komu kontrolować Am-
ber Gold.

Nikt nie obliczył PKB na bazie miesięcznych kosztów funkcjonowania gazetki podziemnej,
np. „Towarzystwo Kursów Społecznych”, „Trwam”, „Andrzej Zieliński” – gazetkę tę w 10 egzem-
plarzach przepisanych na maszynie jeszcze wywieszałem w Politechnice, SB zaś je likwidowała. Ile
jest warta taka wywieszona gazetka w Politechnice?

To ekwiwalent tablicy poświęconej abp. Andrejowi Szeptyckiemu zawieszonej przez prezy-
denta Dutkiewicza w rektoracie Uniwersytetu B.Bieruta we Wrocławiu. Abp, a teraz prezydent Dut-
kiewicz uhonorował poparcie dla Hitlera, Waffen-SS Galiziein, „gdy Niemcy z SS, wspierani przez
policję ukraińską, dokonywali masowych mordów na Żydach” – zaznacza ks. Isakowicz-Zaleski.
Abp Szeptycki stworzył kapelanów SS, UPA, podczas mszy krzyże otaczano znakami SS, święcono
siekiery; „mordami tymi wręcz kierowali”, duchowni tłumaczyli, że bliźnim nie jest z pewnością
Żyd ani Lach. Abp wysłał list hołdowniczy do Hitlera, do Stalina, dziękując za inwazję. Zaleski:
„Szokujące jest to, jego postawa w czasie wojny nie przeszkadza obecnym władzom obrządku sta-
rać się – uwaga! – o beatyfikację metropolity. Nawiasem mówiąc, prymas Stefan Wyszyński dwu-
krotnie temu się sprzeciwiał”. Ileż należy włożyć finansowego wysiłku, aby edukację wynieść na
odpowiedni poziom. Mówię o tym po to, aby ocenić faktyczny PKB. Zdaniem Noblisty Abdusa Sa-
lama to mogło być nie 10-te miejsce, ale 9-te.

Dzisiaj internetowa gazeta „Kresy” ocenia koszty na 20 tys zł. Ile byłaby warta taka robota
bez internetu, papierowa, z farbą drukarska, wypolerowanymi płytami metalowymi, z kserokopiar-
kami sto razy droższymi – od r. 1981 postęp technicznych obniżył koszty sto razy? I to byłoby dzi-
siaj takie 20 tys. zł. Trzeba było mieć papier, drukarki, ludzi, auta, ponieść koszty ryzyka spotkania
z SB, obserwacji, wtedy się wyprowadzało w pole obserwatorów (nie tylko tam, gdzie premier dru-
kował :-)), aby stworzyć alibi, aby nie podejrzewali, że się drukowało (w W.L., itp.); nawiązywało
się rozmowy odwracające zadania obserwatorów, poświęcało się czas i to ktoś przecież opłacał!
A kto? – Zapomogi, wczasy darmowe, PKB, a niech nawet będzie „Czy się stoi, czy się leży”. Trze-
ba było pojechać z redakcja „Sumienie” do Środy Ślaskiej w warunkach konspiracji, przez zaspy.
Przywieźć blachy na Gwiaździstą z Leopoldem Trojanowskim (zamordowany w r. 1990), zaprojek-
tować, zorganizować ochronę, potem należało – pod obstrzałem ciekawskich – zapakować gazetki,
zawieść do Nowej Soli, do Milicza, do Krakowa, do T. Mazowieckiego (no cóż), do Jana Pawła II,
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Rosyjską Putina, putinowców; Niemcy podprowadzają państwa Środkowej Europy pod handel na
straganie pt. potęga militarna Rosji.

Od r. 1989, przez 20 lat Rosja nic w technologiach nie robiła, gdyż wyprzedzając technolo-
gicznie Zachód, mogła sobie na to pozwolić i przekazywać Zachodowi za darmo pociągi pełne kse-
rokopii dokumentacji technologicznej. 7 Przewaga technologiczna była tak wielka, że Rosja mogla
zakończyć badania technologiczne na 20 lat. Gdyby ta rycząca krowa, domagająca się realizacji
planu GRU wydojenia, tylko wierzgnęła lewym i tylko tylnym kopytem, to Zachód by się dosłow-
nie rozleciał, jeszcze i 20 lat potem, tzn. po zaprzestaniu prac technologicznych. Dlatego plan GRU
był silny w niszy antropicznej 8 ocalenia Zachodu.

 
5. Merkel tak jak Potoccy – oferowali Hohenzollernom rozbiór Polski

To co zrobiła Merkel w r. 2015 psychiatrzy niemieccy tłumaczą zaburzeniami psychicznymi
u tej fizyczki, wykonawczyni w fizyce atomowej. Autyzm jest chorobą podobną do alkoholizmu.
I ta bezczelna bezpruderyjna autyczka, jak zwykle, dziś próbuje wystawić do wiatru Europę, dosko-
nale wiedząc, że:

7 I to jest składową niewidoczną, tam poza widnokręgiem.
8 Pojęcie niszy antropicznej wyjaśniam w „Status obserwatora w fizyce współczesnej”, „Wszechświat i człowiek”, „Wszechświat
i wiedza”, „Wszechświat i kopernikanizm”, „Wszechświat i metafizyka”. Nie mogę tu wszystkiego zaczynać od początku – wrócę do
tego na końcu tego studium.

do CIA, rozprowadzać znaczki SW, przecież nie za pieniądze, ale przecież to ktoś też finansował,
jakiś dochód. Jaki dochód? – To wszystko finansował system socjalistyczny. Niepoliczony majątek
narodowy, był tym źródłem dochodu. Dzisiaj agencje projektowe, ochrony by taką usługę wyceniły
na sto tysięcy zł i to finansowanie po r. 1989 nagle znikło, bo państwo znikło, bo zlikwidowano źró-
dła finansowania życia, dziś PKB stanowi zaledwie 10 % tego, co powinno być, gdyby nie niszczyc
zastanych w r. 1989 mocy prodkcyjnych kraju. 

„Biuletyn Informacyjny Solidarności” powstał w czyimś mieszkaniu, ktoś zapłacił, przygo-
towano lokale awaryjne. Poziom dzisiejszych mediów w porównaniu do poziomu BIS, Trwam, Su-
mienia jest żaden – to był poziom tak fachowy, że dotyczył całego zycia. Żeby go podnieść należa-
łoby sfinansować edukację. Ktoś wtedy to finansował. Komuna. Były tworzone wtedy portale mó-
wione, np. Czesława Dylowicza z Krakowa (z ul. Karmelickiej?), „Kronika Mówiona”. Za darmo?
Nie, to było z niepoliczonego PKB.

Takie „Kroniki Mówione m. Krakowa” tworzyli wykwalifikowani intelektualiści, ale ktoś
ich życie opłacał. Wybitni specjaliści z zakresu tysiąca branż, polityki kadrowej, finansowej, lokal-
nej, międzynarodowej i Bóg wie jakiej, którzy codziennie starali się dotrzeć do informacji istotnych
z punktu widzenia prawdy, co dzisiaj jest rzadkością. Tymczasem kapitalizm jest tak nieefektywny,
że musiał tak uderzyć ludność po r. 1989, że tej działalności nie dało się już finansować, np. skąd
brać rzetelna wiedzę o parametrach technicznych okretów, kwasów, dźwigów, tokarek, o możliwo-
ściach naszej fabryki, skoro fabryki znikały jedna po drugiej. Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej
korzystasz, to opłać nasza pracę. Kapitalizm przestał cenić pracę, pod pozorem jej cenienia. Robot-
nicy mówili do kapitalizmu: prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy
funkcjonowania naszego serwisu,  a  kapitalizm odpowiadał,  że musi  się zajmować rujnowaniem
podstaw ekonomicznych takiej pracy. 
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1) celem NATO jest kontrolowanie RFN, Niemcy rządzą Europą Gospodarczą i dążą do powstania
samodzielnej armii, bazy USA są w RFN odczytywane jako kontynuacja przegranej na skutek przy-
łączenia się USA do I i II W.Św.,
2) leży to w interesie silnych państw, tylko nie małych i ...NATO,
3) żadna armia europejska nie jest w stanie równać się z armią sowiecką, nieco zmodyfikowaną w
stosunku do r. 1989 o wyniki kilkuletnich prac nad nowymi technologiami.
4) Wysoka Komisja Aliancka uznała Prusy za największe zagrożenie dla Europy,
5) od Poczdamu, NRF (Bundeswehra) nie ma sztabu generalnego i jest pod kontrolą NATO, aby ten
nie  zaplanował  jakiejś  trzeciej  wojny  światowej,  gdyż  wystarczy  monstrualna  barbarzyńska  II
W.Św., podczas gdy w armii europejskiej będą mieć sztab generalny, który zaplanuje inwazje na na-
rody europejskie,
6) samo staranie NRF o zmianę pisowni II W. Św. – na 2 w. św., jest, z humanistycznego punktu wi-
dzenia, nie do przyjęcia; druga armia to brzmi jak druga – obok euro – waluta, jak drugi język
w sensie komunikacji, jak druga prawda o II W. Św.
Umysł mordercy zawsze oferuje sprzedaż słabszych, tak jak Potoccy oferowali Polskę Hohenzoller-
nom. 

6. Ciąg dalszy eksperymentu – 7 dalszych przesłanek
Umysł mordercy też szuka agresora (to nie Rosjanie, ale niemiecka administracja kremlow-

ska) i mówi tak jak Potoccy: jesteśmy takimi łajdakami, jak wy książę, ale my  pomożemy wam
zdominować Polskę, zapanujecie w Europie Środkowej, a może potem nad Francją.9 

Rosja póki co nie jest królem Europy, jest tylko wasalem. Potrzebna jest jej armia siły nie-
mieckiej.
Mikronowy owczarek niemiecki  dodał  w PE,  że  Europa musi  bronić się  przed Rosją,  Chinami
i USA. 10

To się zgadza z koncepcją antyamerykańską, że to nie Polska, ale Prusy mają mieć dostęp do
morza. Wyciekiem tego „mózgu” roku 1989 była wieloletnia histeria hanzeatyckości Pomorza.
Niemka, Katarzyna II, Katarzyna Mała11, marzyła o armii przeciwko Polsce, dla oderwania Polski
(wolnego świata, dziś i USA) od Europy. Wyrzekanie Macierewiczowi, że nie kupił śmigłowców,
fregat, czołgów jest przejawem pomieszania języka, tak jak zrobiono, po r.1989, z takimi słowami
jak handel, handlarz, instytut, analiza, a przede wszystkim patriotyzm; widać to na frywolnych za-
chodnich kapitałowych zmianach treści pojęć lewica-prawica iv; to wyrzekanie nie ma sensu z go-
spodarczego punktu widzenia. Morawieckiego koncepcja12, że – mówiąc grubo, za mediami – PiS
jątrzy i szkaluje Rosję, a w efekcie tracimy eksport rolniczy, sadowniczy i produkcji przemysłowej
jest też nie do utrzymania, wszak nasi handlarze autami chcieli na wielką skalę po r. 1989 sprzeda-
wać Łady 110, Niwy i in., zwracali się o pomoc do SLD, natomiast nie chcieli tego Kwaśniewski,
Cimoszewicz, Miller, SLD, SdRP itd.
7) Aczkolwiek USA sprzedały Polskę w Jałcie, to jednak wadliwy jest tu system kapitalistyczny13,
jako ten, który w Poczdamie wykreował następcę brunatnego smoka.v

8) Tylko ludzie z wadami umysłowymi (w terminologii lekarskiej kompletni debile, chociaż to są
bardzo cenne jednostki w społeczeństwie, ale nie walki o byt = kapitalistycznym), którzy nie rozu-
mieją teorii Konecznego, nie zdają sobie sprawy z tego, że NRF wydała walkę cywilizacji łacińskiej
spraszając miliony kontradyktorycznej cywilizacji, która już utworzyła sprawną partyzantkę miej-
ską w Europie, łącznie z wyrafinowanymi mordami, więc takiżże sztab w owej armii Merkelowej
powinien powstać. Jak wiadomo wspólna straż UE pilnowała „inaczej” granic.
9 Prusy dążyły do rozbioru Francji. Francja się ratowała proponując królowi w Prusiech (kategoria prawna, polska, wskazująca na
prawny status wasala; nie królowi Prus) drugi rozbiór Polski.
10 Interia, wp itd. 14-16 XI 18.
11 Katarzyna Mała, zwana Wielką w Rosji i na Zachodzie, była przyczyną wielomilionowego ludobójstwa Rosjan.
12 wg mediów elektronicznych.
13 Ciągle nawiązuję do burz wokół Morawieckiego, fizyka. I widzę w tym zagadnienie fizyki.
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9) Wschód to inna cenna cywilizacja, ale wroga wobec łacińskiej, z jej Leibnizańską formą liberum
veto. To jednak nie Europa. Rosja się określa jako Azja surowcowa, mongolska. I niech tylko na
czele takiej armii stanie komisarz UE Danuta Huebner.
10) Europejska armia będzie za słaba jak na potencjał Rosji, ale jej interwencja w Polsce, na skalę
strat Polski po r. 1989 (nawet 100 mld $ rocznie), umożliwi Rosji interwencję, tak jak interwencja
Prus umożliwiała interwencje Rosji w XVIII w. Już i prymas pomagał armii pruskiej (UE) wysyła-
jąc Fryderykowi plan pobicia wojsk powstańczych (WOT). Niech armia UE rozpocznie interwencję
(1066) zamiast tych, którzy 16 XII 16 kładli się, aby zrealizować zamach stanu – taka interwencja
będzie o wiele bardziej skuteczna niż KOD-u, który przecież ukazał plany niemieckie, podobnie jak
Nelly Rokita. Czy KOD nie interweniował w obronie Prawa i Sprawiedliwości oraz Demokracji
i Konstytucji i Sędziów, obrony podyktowanej przez WSW? Czy nie interweniował za cudze pie-
niądze? To spowoduje obniżenie potencjału WP w stosunku do wojsk rosyjskich, jeśli UE zajmie
wspólne stanowisko odnośnie do ukarania narodu polskiego, czyli innej kultury niż bizantynizm
i nachodźcza. 
11) Armia UE mogłaby spowodować różne rozprężenia, np. dać się używać jako ZOMO, ORMO.
12) Narzucać style komunikacji, np. pisownię tuszującą monstrualne zbrodnie niemieckie, podobnie
jak zmieniono pisownię II Wojna Światowa, na „druga wojna światowa”, co sugeruje, że II Wojna
Światowa to normalka i mogą być następne. 
13) Narzucić eliminację RP w obszarze produkcji wysokich technologii i innowacji technologicz-
nych, ale także w zakresie nauk społecznych, zarządzania i psychologii (na zasadzie też strachu
przed poruszaniem pewnych tematów). 
14) Takie wojska najwyraźniej należą do Freudowskiego marzenia Merkel odnośnie do poborowych
kategorii A, którzy zresztą zapełniają zakłady karne, a wg Merkel mogliby być lekarzami pod zarzą-
dem jedno-pierwiastkowym.

7. Końcowa faza eksperymentu – 6 innych przesłanek
Europejską armię pod niemieckim dowództwem przyjacielskich otwartych Niemców wi-

dziano w Warszawie w 1944 r.
16) Skąd wiadomo, że Merkel nie chce powrócić do idei II Wojny Światowej, kiedy to pod niemiec-
kim dowództwem służyli Ukraińcy, Szwedzi, Bialorusini, Albańczycy, Litwini, był oddział starote-
stamentowy. Także Norwegowie, Belgowie, Łotysze, Estończycy, Francuzi 14, Szwajcarzy, Hiszpa-
nie, Czesi, Słowacy, Włosi, wcieleni siłą Polacy, Serbowie, Holendrzy, Chorwaci, Duńczycy, Bułga-
rzy, Bośniacy, Rumuni i inni. Czy w nowej drugiej armii będą Rosjanie, tak jak Szwajcarzy w ukla-
dach szengenowskich?
17) Czy Europa nie zna wspólnej bratniej armii pod sowieckim dowództwem – w Polsce od 17 IX
39.
18) Istnieją empiryczne podstawy, że taka armia byłaby w stanie „przekonać” każdy naród w obsza-
rze ABC, tak jak przekonano frankowiczów. Jak po r. 1989 przekonano w ogóle Polaków, aby roz-
wojem nazywać to, co prezydent Kaczyński kreślił jako degenerację i uzasadniając krótko „Społe-
czeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować!”; ludzie chcieli budować dobrobyt, wyznawali
„postępową” ideę prawicowej w r. 1989 jedynej wysokonakładowej gazety, a okazało się, że zostali
oszukani i budowali demontaż gospodarki.
19) Proces po r. 1989 jest modelem, który można przenieść na armię UE. Czy po r. 1989 nie prowa-
dzono  wspólnej  wojny  z  Polską,  wojny  gospodarczej?  Czy  wobec  Polski  nie  zrealizowano  po
r.1989 wspólnych celów i nie zamieniono okresu PRL, trwającego 44 lata, w okres podwajania lud-
ności 1439 +/- 200 lat, na podstawie danych dostępnych w r. 1995 (obliczenia prof. J. Szarlińskie-
go; podobne do obliczeń innych, np. prof. Wiercińskiego). Czy gwarantem pokonania RFN nie były
USA?
14 Czy cechy narodu francuskiego są odpowiednie do obrony przed atakami? – Niemcy są brutalni, morderczy, mówił Bonaparte,
a Francuzi swarliwi, kłótliwi. Tylko Polacy nie zdradzili. Nie mamy teorii umysłu, aby wprowadzać niemiecki zarząd nad drugą ar -
mią, obok NATO (w istocie walutą, obok euro).
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Istnieje problemat wielkiej poezji nieznanej Niemcom – Chrystusa Narodów. Czy głównym
dysponentem wrogich działań wojny gospodarczej nie jest, nie było i nie będzie najsilniejsze pań-
stwo wspólnoty, a nie jak powinno być – państwo najbardziej skrzywdzone, najbardziej doświad-
czone, na tej samej zasadzie, jak osoby najstarsze, a nie młodziaki, są najlepszymi przywódcami ro-
dzin, wszelkich wspólnot, narodów.15 Czy kierowanie i dowództwo przypadnie narodom i ludziom
janapawłowym, narodom najbardziej rozwiniętym, o największej wiedzy? Czy priorytety Chrystu-
sowe, Tomistyczne, Wojtyłowskie, systemu Solidarności 1980-89, Arystotelesowskie, Platońskie,
Kościuszkowskie będą najważniejsze dla tych wojsk UE? Doprawdy? A może Wafen SS? A jakie
mamy ku temu przesłanki, jakie entymematy? Skąd wiemy, że ta bratnia armia nie będzie nas „bro-
nić”  przed  kopernikanizmem16,  rozwojem w duchu Solidarności  i  polskiej  kultury  lex  continui,
przed człowieczeństwem?vi

Czy  Polska,  wchodząc  w  układ  „wspólnej  europejskiej  armii”  nie  straciłaby  zdolności
obronnej kraju, czy Gdańska, Warszawy? Pewne testy empiryczne przyniosła I W. Św., także II
W.Św. – Są empiryczne fakty, że przeciwko rozbiorcom pomoc nadeszła ze strony Zachodu, ale jed-
nak Ameryka; czy układy z Francją?

15 Wypowiedzi K. Morawieckiego należy odczytywać przez nakreślony tu pryzmat pytań. To jest tak, jak z 500+, dr Morawiecki ceni,
ale zdaje sobie sprawę z konsekwencji.
16 Jest to zagadnienie pedagogiki „inaczej”, przejęcia Encyklopedii i znaku PWN, zakrywania istoty edukacji, polskiej kultury, zmia-
ny sensu polskiego pojęcia humanistyki (metodologii), solidarności, w kontekście Solidarności i Kopernika, cywilizacji katolickiej,
chrześcijańskiej, polskiej, transformacji, UE, sytuacji eksploatacji Polski i koncepcji Jadwiżańskiej. Celem UE jest np. relokacja mi -
grantów, sprzeciw Słowacji nie był możliwy. 

iv  

Gdy powstała koncepcja Mikronowo-Merkelowa armii UE, Francję opanowali jakoby eks-
tremiści, radykałowie, nacjonaliści, związkowcy, socjaliści; tak krytykuje ten półmilionowy lud pra-
cujących - prawica, konserwatyści, lewica, Mikronowcy, pisma katolickie. Na barykadach są homo-
fobiści - wg rządu i „lewicy”. Ba to są religiofobiści, lewacy i marksiści, a więc komuna – ogłaszają
dzienniki katolickie. Nie, to prawacy, anarchiści, rasiści, antykabaliści itd. - pisma lewackie, pra-
wackie i katolickie. - Na tysiącach barykad (blokad) zjawił się lud. Jakiś ledwie żyjący od pierwsze-
go do pierwszego wysłuchał religio, islamo, femino fobicznych uwag.

Armia Mikrona Merkel mogłaby wyaresztować nieskoordynowanych i niezorganizowanych
- owe ruchy. W imię zachowania demokracji i porządku publicznego. Ale, policja i mądrale nie wie-
dzieli co robić, bo nie ma już języka. Z powodu internetu rozpada się FZSRR - francuski związek
radziecki: polityków i związków zawodowych. Z tą nową rzeczywistością społeczną może sobie
poradzić tylko armia Mikrona Merkel. Na tym polega właśnie autyzm.

v  

Morawiecki odróżnia kapitalizm od postępu technicznego. Wszyscy politycy w 3 RP, z wy-
jątkiem jego to utożsamiali, czyli popełniali błąd analizy. To dowodzi większych zdolności niż ty-
siące polityków. W Zakładzie Metodologii  nie raz słyszałem jak mówił o potrzebie wzmożenia
transportu kolejowego - pociąg elektryczny w długiej podziemnej tubie, w „próżni”, na poduszce
magnetycznej, z prędkością Tu 144. Wzrost aut i długości autostrad jest dowodem wyższości indy-
widualizmu, kapitalizmu. Pomija się sztuczne likwidowanie socjalistycznych połączeń kolejowych.
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8. Kulminacja naszego eksperymentu nad badaniem zjawiska oburzenia17 w Polsce i na świe-
cie w warunkach zagrożeń
8.1. Merkel i Macron kontra Kaczyński

Wszystko to wyjaśnia – przyznam, że w bardzo prosty sposób – problemy ze zrozumieniem
wypowiedzi Morawieckiego, fizyka kwantowego. Człowiek, który napisał doktorat taki jak Mora-
wiecki i który latami doświadczał niecodziennego rozpatrywania tego, co przynosi metodologia18,
już myśli tak, że przestaje być dobrze odczytywany. Pojmuje, że za widnokręgiem jest jeszcze hory-
zont. vii 

Skąd oburzenie? I dlaczego nikt nic nie rozumie z wypowiedzi K. Morawieckiego, który nie
był za żadnym ekstremizmem (wbrew Urbanowi, Jaruzelskiemu), a radykalność SW polegała na
negatywnej ocenie WRON, SB, komunizmu z Kraju Rad. Żadnej innej radykalności nie było. To
wymysł WSW, GRU – SW chciała okrągłego stołu w r. 1981, a nawet w r. 1980 (chciał tego Gierek,
blokował Kania). To poważna teza historyczna, natomiast WSW (GRU) wcieliły się w rolę histe-
ryczki – tymczasem „Naród się łączył i mieliśmy szansę na nową rzeczywistość. Stanem wojennym
odebrano nam nadzieję. To była straszna krzywda wyrządzona polskiemu narodowi” (2017). Moim
zdaniem rzekome antypolskie prosowieckie wypowiedzi Morawieckiego są kompletnie źle zrozu-
miane. Aczkolwiek wg CBOS (2016), 41% Polaków za zasadne uznaje decyzje władzy komuni-
stycznej, to Morawiecki ma racje, że „taki wynik to efekt dekad lat 80. i 90.”, mianowicie to skutek
zaatakowania historii  Polski przez sowiety i  kapitalizm. – „Jak wprowadzenie stanu wojennego
miało być słuszne? – Ukształtowano myślenie społeczne tak, że wyniki tak wyglądają.” – W rozu-
mieniu społecznym kapitalizm to zdrada ideałów Solidarności, Jana Pawła II.

17 Jest to interdyscyplinarna problematyka oceny i analizy wypowiedzi Morawieckiego, niezadowolenia ludzi za nie. Także redukcji
(o 90 %) mocy finansowania życia, katastrofy językowej, pojęciowej, demograficznej, niewidzialnej ręki rynku, chaosu, dojrzewania
L. Kaczyńskiego, metodologii nauk, uściślaniu nauk ścisłych, teorii rozwoju, piękna i systemów.
18 Każdy może spróbować od „Miłości i odpowiedzialności”, „Osoby i czyn”, prac św. Tomasza, Kanta, o. M. Krąpca, „Historii filo-
zofii” Tatarkiewicza i wtedy dostrzeże poziom wyższy. Początkowo jest niedostrzegalny i nie jeden raz dochodziło do spięć, bo na
tym polega też studiowanie. 

vi

Niemiecki  właściciel  Encyklopedii  PWN’96 (a niby wznowienia Encyklopedii  PWN’76)
fałszuje hasło Kopernik i treścią tego hasła tak manipuluje, aby ukryć oryginalność myśli polskiej,
cywilizacji polskiej. M. Zabierowski, Czy ‘Wielka’ Transformacja jest kopernikańska?, w: „Wy-
zwania pedagogiczne i edukacyjne współczesnych przeobrażeń”, (red. ) R. Czyżewski, B. Drozdo-
wicz, Wyd. Katedry Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2004, 186-194; M. Za-
bierowski, Walka z Kopernikiem i kopernikanizmem, Maurycjusz 10 (2001) 13-15; M. Zabierow-
ski, Walka z Kopernikiem i kopernikanizmem. cz. 2, Maurycjusz 12 (2001) 9-10; część 3 i 4 nie
ukazała  się  z  braku  pieniędzy;  Uniwersalizm  i  kopernikanizm  a  realizm  konkretystyczny
w fizyce,Quaestiones, vol. I (2002) 181-188, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wro-
cław 2002; Czym jest kopernikanizm? w: "Przestrzeń w nauce współczesnej", red. S.. Symotiuk, G.
Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, 71-76; Jadwiżanizm a kopernikanizm, Roczniki Na-
ukowe IV (2003) 91-100, Wałbrzych; Problematyka rozwoju w wolnym rynku. Kosmologia i ‘pod-
mioty gospodarcze’, Fundamenty 1 (2004) 31-34. Celem UE jest np. relokacja migrantów, sprzeciw
Słowacji nie był możliwy.

vii  
M.Zabierowski, O przedmiocie filozofii innowacyjności techniki, Fundamenty 5 

(2008/2009) 42-43.

8



Otóż moim zdaniem Morawiecki chce pokazać, i słusznie, że prawda zjawia się przez kore-
spondencję: prawda zjawia się tylko wtedy, jeśli wypowiedziane zdanie koresponduje z teorią, jeśli
to teoria nadaje mu sens. Tak jest w fizyce.19 To jest jego intuicyjna teoriowzględnościowa polityka,
czyli działanie na rzecz życia narodu. Oto dowód: Kto proponuje utworzenie przez Unię Europejską
armii, którą wykorzystać dla obrony Europy, a także wysyłać w regiony zapalne? Kto? – Wiemy –
Merkel.

Lech Kaczyński uważał, że UE potrzebuje własnej armii, czy wobec tego byłby przeciwni-
kiem Trumpa, Macierewicza? Może zacznę od tego, że Macierewicza się gani, gdyż chciał porozu-
mienia z Jaruzelskim. K. Morawiecki, 13 XII 2016: „Rozmawiałem z wicepremierem Aleksandrem
Kopciem. Mówił, że proponował Jaruzelskiemu okrągły stół w 1981 roku.” Byłby to wielki spór
o historię. L. Miller, Kwaśniewski, Rosati, Olechowski, Balcerowicz, Czarzasty, Petru, PO, Nowo-
czesna i PSL pochwalają Jaruzelskiego. Innego zdania niż SW jest tzw. opozycja rzekomo Solidar-
ności. – W przeciwieństwie do SW, Morawieckiego, prawica z r. 1989 twierdzi, że okrągły stół nie
był antypolskim spiskiem. UD, UW, AW$LD, PO, KLD, SKL, ZChN, AWSP itd. Kornel Mora-
wiecki do Władysława Frasyniuka (13.XII.16) – „opamiętaj się!”, zwłaszcza w porównywaniu rzą-
du PiS do WRONy. Frasyniuk wzywał do poparcia KOD, obalenia rządu. Miało to nastąpić 16 XII
16. Po to przyjechał Tusk.

1980? – To byłyby autentyczne rozmowy. Podobnie mówił mi premier Babiuch, a także (te-
lefonicznie) Paweł Bożyk. To tyle tytułem wprawki w kontekście zarzutów, a jest ich w mediach
elektronicznych milion, że agentem ruskim jest minister Macierewicz. Wypadki z 16 XII 2016 oce-
nił właściwie jako zamach stanu. „Najważniejsze jest dobro kraju, które zostało naruszone. Trzeba
to naprawić, najlepiej przez ustępstwo, ale na to się nie zanosi.” „PO i Nowoczesna to partie repre-
zentujące część polskiego społeczeństwa, którą wybory w 2015 roku pozbawiły wpływów. Opozycja
jest zainteresowana tym, żeby proces sprawiedliwego wyrównywania szans się skończył.” „Prosił-
bym kolegów z opozycji, pana Schetynę, żeby ustąpili i przestali blokować mównicę”. „To, co oni
robią, jest dla mnie skandaliczne. Mówią, że bronią demokracji, niszcząc demokrację. To odwróce-
nie pojęć”.

Patrzę na to to wszystko inaczej niż krytycy K. Morawieckiego. Rozważajmy rzecz całą da-
lej.

Lech Kaczyński proponuje „utworzenie przez Unię Europejską armii, którą można by było
wykorzystać dla obrony Europy, a także wysyłać w regiony zapalne” – w wywiadzie dla „Financial
Times”.20 Te same słowa wypowiedzieli prezydent Kaczyński i Niemka. W cywilizacji segmenta-
cyjnej tego już się nie da pojąć.

W związku z redukcją w III RP o 90 % mocy finansowania życia, ludzie czują się zaatako-
wani przez jakąś niewidzialną rękę… – Ekonomista: rynku. Prezydent Kaczyński: rynku. W warun-
kach katastrofy demograficznej, czyli gospodarczej, Polacy czują się zagrożeni i atakują słowa, ter-
miny i się wzajemnie, jak pozamykane tygrysy klatce. Wierząc w kapitalizm stali się niewolnikami
szatkownicy, są wpędzeni w pułapkę, stąd ataki ludzi na Morawieckiego fizyka. Morawiecki o tym
wie, dlatego apelował, aby wypłacać 500+ wszystkim studiującym po studiach przez następne 50
lat. Po 10 latach studiowania zarządzania i ekonomii, każdy zauważy braki w studiowaniu fizyki,
a po 15 latach pojmie potrzebę studiowania prac Zakładu Metodologii Nauk i Pracowni Humani-
stycznej, którą założyłem, wyspecjalizowanej w uściślaniu nauk ścisłych, zwłaszcza fizyki, kosmo-
gonii, astrofizyki, kosmologii i ogólnej teorii rozwoju, piękna i systemów.

8.2. Z zagadnień filozofii wyjaśniania treści krytyki kapitalizmu przez K. Morawieckiego i fi-
lozofii kapitalizmu

Mamy punkt wyjścia: Lech Kaczyński uważał, że UE potrzebuje własnej armii. Czy byłby
zwolennikiem  Merkel-Macron?  Przeciwnikiem  D.  Trumpa,  A.  Macierewicza?  Tak  wygląda  na

19 M. Zabierowski, The principles of conventionalistic philosophy of physics and astronomy, Astrofizika 36 (4) (1993) 45-57
20 1utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
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pierwszy rzut oka. Patrzymy inaczej na ten sam komunikat, że L. Kaczyński proponuje „utworzenie
przez Unię Europejską armii, którą można by było wykorzystać dla obrony Europy, a także wysyłać
w regiony zapalne”. Te same słowa wypowiedzieli prezydent Kaczyński i Wielkopolanka Merkel.
Na pewno w cywilizacji segmentacyjnej tego już się nie da pojąć, lecz podejmujemy ten wysiłek.
Dokładnie tak samo jest względem trudnych do pojęcia wypowiedzi doświadczonego naukowca –
K. Morawieckiego; powtarzam – doktorat Morawieckiego z fizyki był niezwykle wymagający pod
względem dyscypliny myślenia i zdolności do takiego natężenia dedukcji może mieć jeden na stu,
a pewnie i rzadziej. To też należy powiedzieć, skoro panuje aż takie niezadowolenie.

Ma to głęboki sens z zakresu teorii poznania. Szkodliwe są cytowania, memy, aforyzmy,
wszelkie krótkie formy, jeżeli nie są poprzedzone długotrwałym, powiedzmy 50-letnim, studiowa-
niem. Dlatego Morawiecki chce płacić za studiowanie. To bardzo ludzkie. – Jedziemy autem, widać
jak bażant rozgląda się, jest czujny, gdyż otoczenie. Czy nie wyniósł tego z heurystyki prac zakładu
metodologii nauk?

Ludzie popełniają błąd cytując drugiego. Innymi słowy, to samo zdanie, a znaczy coś prze-
ciwnego, czyli sam fakt nic jeszcze nie znaczy. Nie ma sensu cytować Jana Pawła II jeśli uprzednio
nie przeczyta Osservatore Romano z dekady lat 80., czy kilku tysięcy stron. Tu chodzi o typ, klasę
sort. Prawnicy popełniają błąd reizując typy. L. Kaczyńskiemu chodziło o coś kompletnie innego.
Kaczyński inaczej rozumiał: 1) utworzenie 2) Unię Europejską, 3) armię, 4) można, 5) wykorzy-
stać, 6) obronę, 7) Europę, 8) także, 9) wysyłać, 10) regiony zapalne. W tym eksperymencie myślo-
wym, mamy tu zderzenie dwóch metafizyk dwóch odmiennych cywilizacji – 1) protestanckiej za-
chodniej, gwałtownej, rapidnej, segmentującej (z chaosu porządek), konkretystycznej, prawicowej
(nazywanej też lewicową), darwinowskiej, uderzeniowej i 2) łacińskiej wojtyłowskiej katolickiej
typu lex continui, albo jak kto woli  liberum veto.21 Aby je poznać trzeba przynajmniej przeczytać
serię  „Wszechświat  i  człowiek”,  „Wszechświat  i  wiedza”,  „Wszechświat  i  kopernikanizm”,
„Wszechświat i metafizyka”. Nie istnieje żadna droga na skróty. Przed cytatami, zdaniami, oświad-
czeniami, konkretami, faktami, definicjami są teorie. Wielkie trudne metafizyki.22 Ludzie w interne-
cie chwalą kapitalizm, a nie rozumieją co oznacza „z chaosu porządek”.23 To jest zasada postępowa-
nia w fizyce, ale tego projektu nikt jeszcze nie udowodnił. Przeniesienie tej zasady do ekonomii jest
dowodem intelektualnej zapaści zwolenników kapitalizmu – i to jest treścią krytyki kapitalizmu
przez K. Morawieckiego.

8.3. Astrofizyka nauk o społeczeństwie
Mogę powiedzieć inaczej, że na moich seminariach wytworzyłem niebotyczną nadzieję – za

widnokręgiem jest jeszcze horyzont. Taka jest astrofizyka nauk o społeczeństwie. K. Morawiecki
kieruje się i tym, ale to jest za trudne dla przeciętnego odbiorcy, polityka, ekonomisty, a nawet pa-
trioty. W moim przekonaniu, wszyscy, którzy w III RP degenerację brali za rozwój (prezydent Ka-
czyński: „Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”) nie byli patriotami. 

Patriotyzm wymaga cierpliwej pracy nad sobą, skupienia się, zrezygnowania z kopiowania,
powtarzania, segmentownia, z konkretyzmu. Na Zachodzie też nie ma patriotów, ale są: 1) wywiad,
kontrwywiad i różne służby (nie tylko np. przekupywania urzędników i posłów w Sejmie), które
czuwają, oraz 2) walec drogowy, czyli pieniądze, ekonomia, dominacja finansowa. Oba te czynniki
protezują tameczny brak patriotyzmu. Obu tych czynników nie ma w Polsce i ludzie biorą ten ciężar
na siebie, co wzmaga kłótnie, obrażanie.

Niech to będzie, ale musi tu być metodologia nauk, jak w tym studium: ani jedno zdanie nie
jest prawdziwe, chyba, że koresponduje z wielką metafizyką szczegółową tego zdania. I każdy fakt
21 Nie da się opisać i przekracza wszelkie nasze wyobrażenie to, co zobaczyliśmy, podczas obrad Sejmu polskiego na błoniach pod
Warszawą – pisali wysłannicy króla Anglii. 
22 M. Zabierowski, Definiowanie w służbie cywilizacji rekurencyjności. Rzecz o komunikacji, Fundamenty 5 (2008/2009) 33-35; O re-
alnym zagrożeniu polskiej edukacji, Fundamenty 5 (2008/2009) 35- 37
23 M. Zabierowski, J. Marchwica,  Personalizm Emmanuela Mouniera a postawa rewolucyjna w Solidarności lat osiemdziesiątych,
Fundamenty 5 (2008/2009) 2-10; M. Zabierowski,  Ile dobra ma najlepsza współczesna ideologia dobrej gospodarki? Kosmiczna
eschatologia wolnego rynku, Res Humanae 8P(2000)137-181.
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ma swoją metafizykę szczegółową. Jest to dla człowieka duży ciężar, ponieważ łatwiej jest żyć au-
tystycznie – beztrosko i leżakować, bawić się i rozpraszać, uprawiać gry towarzyskie, aniżeli two-
rzyć i żyć odpowiedzialnie.

Inny przykład  mądrości  ekonomicznej:  „Ceny baryłki  ropy naftowej  w Nowym Jorku i
w Londynie wzrosły na początku października do najwyższego poziomu od 4 lat, a inwestorzy oba-
wiali się, że wskutek amerykańskich sankcji wobec Iranu ceny ropy nie spadną w istotny sposób na
rynku światowym. Arabia Saudyjska jednak, podobnie jak Rosja, bardzo podniosła wydobycie ropy,
aby zapobiec brakom na rynku.”viii

Właśnie wzrost cen zapobiega brakom na rynku. I tak robotnicy wystąpili przeciwko Gier-
kowi, ponieważ rząd postąpił wedle zasad rynkowych i bardzo podniósł ceny mięsa i wędlin, po to
właśnie, aby zapobiec b rakom na rynku.

iii M.Zabierowski,  Kulturowe  i  społeczne  uwarunkowania  komunikacji,  Wydaw.  Uczelniane  WSOWL,  Wrocław 2012,  s.  1-152;  O  relacji
korespondencji i warunku kumulacji wiedzy, Prace III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie 1 (2000) 135-139; M. Zabierowski,  Norbert
Smyrak, O humanistyce nauk ścisłych jako zjawisku kulturowym, Cosmos-Logos, vol. VI (2002) 135-140, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2002; M. Zabierowski, Dotknięcie, naznaczenie, fakt, Sprawiedliwi 11 (2005) 14-16, Biuletyn Stowarzyszenia Kultury
Chrześcijańskiej, Wrocław 2005; Przeciw kulturze, Akant 9 (2008) 10-11, Miesięcznik literacki; ISSN-1429-9054

viii https://www.wnp.pl/parlamentarny/swiat/usa-chca-oddac-strategiczny-jemenski-port-pod-neutralny-zarzad,35161.html
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