
Prawa eksperymentalne i teorie a wojna Putina jako sytuacja experimentum 
crucis w zarządzaniu i prognozowaniu. Opis sytuacji w marcu 2022. Holistyczny
punkt widzenia. Szczegółowe i ogólne prawa historyczne. Jak cywilizacja 
łacińska w swej najdoskonalszej formie zawsze ulegnie obcym cywilizacjom. 
Błędy diagnoz z marca 2022 ze stanowiska antropologii Konecznego w aspekcie 
cywilizacji bizantyjsko-turańskiej. Humanistyka a wojna na Ukrainie. Wojna na
Ukrainie a fundamentalne znaczenie dla metodologii. Wojna Putina ze 
stanowiska humanistycznego. Historiozofia empiryczna historii najnowszej. 
Zagadnienie eksperimentum crucis w historii najnowszej. Cz. XVIII

1) Wielkie problemy społeczne kontra doświadczanie systemu społ.ekon. JPII/JPS 
a rola oligarchów w nieprawości ruskich rządów pieniądza. Smuta Putinowskiego 
systemu rządów oligarchów, który rozkłada Rosję. Ograniczony czy nieograniczony 
apetyt kapitału a homo sovieticus i redukcja PKB o 85 %. Ustrojowy feudalny motyw 
ludobójstwa na Polakach i Ukraińcach, którzy nie chcieli zamordować swej żony. 
Ludobójstwo jako kara za los chłopów w feudalizmie. Kwantyfikacja mniejszościowa 
w feudalizmie. Raj dla mniejszości, piekło dla większości. Współczesna szlachta, czyli 
post-NKWD „walczy o swe”. 

1. Od 1 marca’22 wprost podkreślamy, powszechnie, że Putin stworzył system oligarchiczny, który 
przypomina smutę z przełomu XVI i XVII wieku, system rządów oligarchów, który rozkłada Rosję,
aby tylko kupować majątki na Zachodzie za pieniądze z Niemiec i UE za gaz i ropę. Smutę – 
mówimy, bo wszystkie wskaźniki z telewizji zachodnich wskazują, że biedna Rosja rozwija się 
coraz wolniej niż inne państwa i że Putin jest po prostu wymarzonym i najlepszym 
gwarantem pokojowego, bez wojny!, rozkładu I PRZEKSZTAŁCENIA Rosji i że 
Rosję zlikwiduje kolosalne natarczywe rozkradanie Rosji, wręcz nienasycony 
apetyt milionerów i miliarderów 1, którzy chcą mieć odrzutowce, wyspy, półwyspy, pałace. 

2. Właściwie to wszystko jest ze sobą połączone – wychowanie do rynku2, wojna, mentalność 
asertywna i agresywna oraz wojenna, konkurencyjna. (Takie jest zdanie Rudolfa Klimka, wielkiego 
odkrywcy w położnictwie, zapomnianego kandydata do Nobla). Tu trzeba wskazać na literaturę 
systemu z chaosu porządek, czyli literaturę znaną w szkołach od r. 1989. – Na literaturę, na 
którą powoływali się ludzie z UPR, SLD, SdRP, ZChN, UD, UW, AWS, AWSP, KLD i której 
bezkrytycznie hołdowały wszystkie partie, GW, Niedziela, Znak, TP, Najwyższy Czas; JKM, 
Cimoszewicz, Ziemkiewicz, Michalkiewicz, Chodakiewicz, Śledzińska-Katarasińska, Trenker-
Wasilewska, Chojny Duch, Danuta Hubner i inni potomkowie opcji post-NKWD-owskiej. – Na 
literaturę, która od 6 II 1989 obalała naukę społeczną J. Popiełuszki (JP), S, całego systemu 
społ.ekon. JPII/JPS i która dzień i noc wmawiała narodowi polskiemu, że milionerzy i miliarderzy 
są wręcz dobrodziejami społeczeństwa, zwłaszcza ci bogatsi, a już najnajbogatsi to szczyt rozwoju 
i że milionerzy wcale nie zużywają zbyt wiele pieniędzy, a nawet są oni bardzo oszczędni, po to, 
aby dla dobra społeczeństwa rozwijać produkcję przemysłową, mleka, mięsa, jabłek, wszelką 
rolniczą, wszelką hodowlę, produkcję zdrowej żywności, bo – w przeciwieństwie do socjalistów 
i komunistów, takich jak Jan Paweł II, JP (Jerzy Popiełuszko) i cały komunistyczny ruch społeczny 
Solidarność (S) 3 – dbają o przyszłość narodu, a nie o populizm, czyli „homo sovieticusów”, jak 

1  To zagadnienie rynku, systemu z chaosu porządek, pieniędzy, dobra, produkcji, pracowników, ks. Tischnera. 
2  Jest ono tak rozwojowe dla ludzkiego mózgu, jak nauczanie, że trwa jest zielona.
3  Był to system JPII/JPS. Obok esbecjonizmu. Esbecjonizm nie był komunizmem, a S nie walczyła o kapitalizm, 

o system z chaosu porządek, który jest systemem bankrutów i depopulacji oraz sam sobie zaprzecza. Dowód 
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pracowników przezywał, po r. 1989, ksiądz z gór, ten który uchodził za autorytet Solidarności, bo 
na taki autorytet został wykreowany przez media post-NKWD-wskie. 

3. Do 13 III 2022 do Polski przyjechało 1.758 mln Ukraińców, zwykle nie z obszarów objętych 
wojna. 13 III 2022 – 82.1 tys.; 12 III – 79.8 tys.; 11 III – 76.2 tys.; 14 III do 7h 0m – 18.4 tys. 
Ukraińców. Rząd, Sejm, Senat, Prezydent Duda opracowali gotowe projekty ustaw 500+ i innych 
plusów, wyłączenie odpowiedzialności karnej za naruszenie dyscypliny wydawania pieniędzy w 
celu ochrony zdrowia Ukraińców w czasie wojny na terytorium Polski, państwa UE lub NATO albo
kraju sąsiedniego, czyli Ukrainy. 14 III 22 Rzecznik Praw Dziecka interweniował w sprawie 
strasznych warunków życia dzieci z braku funduszy w III RP.

4. Przyczyną ciężkiego losu dzieci od r. 1989 jest redukcja PKB o 85 %. Polski nie stać na działanie
w obliczu redukcji należnego z produkcji Polsce PKB o 85%. Polacy dali się oszukać kapitałowi, 
który zmniejszył im PKB o 85%.
 
5. W związku z wojną Putina 4 na Ukrainie, z inwazją Rosji na Ukrainę, Ukraińcy tłumaczą, że 
w imię patriotyzmu dokonali ludobójstwa na Ukrainie 
1) na Polakach (120 tys., 200 tys.) za to, że zamordowani byli Polakami i
2) na Ukraińcach (20 tys. – 50 tys.) 5, którzy nie chcieli zamordować swej żony i dzieci – w ramach 
ludobójstwa, ponieważ, jak uzasadniają to Ukraińcy, chłopi w feudalizmie (I RP) mieli ciężkie 
życie, a więc za to, że w I Rzeczpospolitej panował feudalizm, że w tym ustroju stosunki społeczne 
kwantyfikowano w trybie kwantyfikacji mniejszościowej, a więc powstał raj dla mniejszości, czyli 
piekło dla większości, czyli chłopów.

W związku z wojną Putina na Ukrainie, Ukraińcy wyjaśniają mordy, gigantyczne ludobójstwo. 
Dokonajmy tzw. eksperymentu myślowego, jak to mówimy w metodologii nauk. Napiszmy 
zdanie: 1) Polacy zamordowali 120 tys. – 200 tys. Ukraińców za to, że byli Ukraińcami oraz 20?30?
50? tys. Polaków za to, że ci Polacy nie chcieli zamordować swej żony i dzieci. 
Wyobrażacie to sobie?, taki kraj, takie państwo, taki naród, taką kulturę, taką cywilizację? Gdzie? 
Na Marsie? I drugie zdanie:
2) Dokonali ludobójstwa w imię patriotyzmu. 
I zdanie trzecie:
3) W celu wymierzenia kary za feudalizm, za to, że przed wiekami był to model stosunków 
społ.polit.

6. Znana dobrze historia wszystkich państw nowożytnych, od X wieku (w tym nowożytnej Polski 
od 966 r.), całej cywilizacji pokazuje, że ludzie bogaci nie poszukują prawdy, a jeśli nawet są zdolni
do twierdzeń, odkryć, to pod wpływem zysku stają się otępiali, bez twierdzeń i odkryć, stają się 
niespożyci w pielęgnowaniu epikureizmu, gnuśności i hedonizmu. 

empiryczny: Rok 2015 – dojście do władzy PiS czyli 500+ i inne plusy. Nigdy S, JP, JPII by nie zgodzili się na 
likwidację produkcji i rozdawanie za nic pieniędzy. Jest to niezgodne z nauka społeczną Wyszyńskiego, JPII, JP. 
c.b.d.o.

4 /dorzeczy.pl/opinie/313327/gasiuk-pihowicz-o-putinie-wychowal-sie-na-ulicy-zyl-z-bezdomnymi.html?  
5 Historycy, politolodzy różne dane podają. Jest tak, ponieważ brakuje wolności badań w tym zastrzeżonym od r. 

1989 i przedtem obszarze. Jest to związane z zagadnieniem cywilizacji, wykazuje to Gerwazy Świderski, uczeń 
wielkiego prof. Wiktora Degi, w pracy „Polska w 1939 roku nie po raz pierwszy uratowała Europę”, 2003, na 
stronie www.experientia.wroclaw.pl , ale o mordach wołyńskich jest pionierski artykuł ukraińskiego badacza prof. 
W. Poliszczuka z Kanady pt. „60. rocznica mordów wołyńskich: nauka, polityka, uczczenie ofiar”, 2003. Może zbyt
sterylne są analizy sytuacji w mediach M. Zabierowskiego „Eksperymenty społeczne i techniczne”, 2003, ale 
W. Poliszczuk o tym pisze bardzo dosłownie w „Problem nacjonalizmu ukraińskiego w Polsce w zarysie”, 2003 (na
portalu experientia.wroclaw.pl).
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7. Cała, 100%, nie 99%, szlachta europejska z tej gnuśności chorowała jak Potoccy, Czartoryscy, 
Radziwiłłowie, Sobiescy, Lubomirscy. (Cała, w 100%, szlachta chorowała na syfilis). Bogaci nie 
czytali „De revolutionibus”, „Principia naturalis”, mieli wszystko, ale nie potrafili się skupić, aby 
widzieć kosmologię Kopernika, mechanikę, dynamikę Newtona. Współczesna szlachta, czyli post-
NKWD „walczy o swe”. 

2) Co oznaczają fakty z telewizji’marzec 2022 o wygranych bitwach w marcu 2022. 
Operacja pt. Republiki a zwiększanie ich służalczości wobec Rosji. Białoruś wtrącona 
w ramiona Putina. Czy Rosja się wykrwawi w tej wojnie? O nagannej roli 
ugruntowania śmierci. O materii ukrytej.

1. Wygrane bitwy w marcu (przyjmijmy) na Ukrainie wcale nie muszą oznaczać poprawy sytuacji 
Ukrainy i na przykład może ulec zmianie status republik Donieckiej i Ługańskiej, które mogą 
jeszcze bardziej pozbyć się ambicji samodzielności, a to nie jest dobre, gdyż oznacza większa 
służalczość wobec Rosji, tak jak Białoruś gwałtownie pogłębiła zależność od Rosji jesienią 2021, 
ponieważ nawet rząd sąsiedni dla Białorusi rząd Polski niczego nie zaoferował Białorusi, 
przeciwnie odgradzał się od Łukaszenki, zamiast popatrzeć szeroko teorio-cybernetycznie pod 
kątem wzmocnienia Polski. I co uzyskano – efekt odwrotny, wzmocnienia Putina, osłabienie 
interesu Polski. 

2. Jeżeli Rosja od lat skarży Ukrainę o ostrzał Doniecka przez wojska ukraińskie (jasne, że to 
nieprawda, dowodzenie nie polega na wrzasku i propagandzie), to dlaczego na Ukrainie nie lądują 
delegacje 134 państw i nie sprawdzają tego, zwłaszcza, że było oczywiste, że Rosja opowie światu 
o woli ludu donieckiego, ługańskiego, o ochronie mieszkańców, Republik Ludowych i tak się stało. 
Należało rozwinąć perspektywy w stylu republik włoskich, odpychać Republiki od Rosji, wiedząc, 
że jest to agentura rosyjska, wygenerować różne metody i skłonić do jakiejś współpracy, bo taka 
agentura, całkowicie wepchnięta w ramiona Rosji będzie (musiała?6) rozwijać działania przeciwko 
Ukraińcom na terenie Republik i poza Republikami, na terenie Ukrainy (już tej bez Doniecka, 
Krymu i Ługańska, czyli tej części, która jest pod kontrolą Rosji). Ponieważ Republiki będą chciały
zaistnieć, to z pewnością pojawią się antyukraińskie plany i podstawy oraz operacje, a także 
wszystko „tu i teraz”, to co nagłe, aż do wkręcenia Donieckiej Republiki Ludowej w całą wojnę 
przeciwko Ukrainie, a w tym w użycie atomu. W pewnym momencie władze Republiki Donieckiej 
będą dowodziły ostrzelania przez Ukrainę, przedstawia różne przyszłe fakty, a w sumie nie będą 
nawet rozumiały jakie szkody wyrządzą światu z punktu widzenia cywilizacji łacińskiej i 
katolicyzmu. Rosja nieprzypadkowo uznała Republiki za niepodległe państwo 22 lutego’2022.
Celem cywilizacji Rosyjskiej 7 (to nie jest osobna cywilizacja, jest to fragment turańszczyzny8) jest 
podbijanie, ale to samo będą robić Republiki, wynika to z lubowania się w podstawach cywilizacji 
powiedzmy między morzami (Czarnym, Azowskim, Kaspijskim, Aralskim) i na to nie ma innej 
rady, jak wyjaśnianie podstaw cywilizacji wojtyłowskiej, JPII/JPS.

6  Zawsze można powstrzymywać, por. Rumunia Ceaușescu, Jugosławia, Albania itd.
7  Z taką terminologią, że sama Rosja jest siedzibą Złego, nie zgadzał się fizyk dr K. Morawiecki. Dostosowujemy 

się do języka politpoprawności.
8  To nie jest tak, jak mówi pewien minister (15VI), że nie ma cywilizacji turańskiej i Rosja jest samodzielna, poza tą 

(wymyśloną przez Konecznego) cywilizacją, której nie ma. Że to Rosja swoje wymyśla, ona jest kwintesencją zła, 
a nie cywilizacja jakaś (turańska). Szkoła antropologiczna Andrzeja Wiercińskiego uważała, że teoria Konecznego 
jest trafna.
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3. Bezkrytyczne i niehumanitarne oraz antywojtyłowskie są wyobrażenia zachodnich władców, że 
warto rozwijać działania wojenne, bo Rosja się wykrwawi w tej wojnie na Ukrainie i będzie można 
ją wykupić. Nagannej i często nadanej roli podejmują się ci, którzy dostrzegają sukces Ukrainy 
w postaci zwiększania liczby zabitych, wkrótce tysięcy zabitych, milionów osób na emigracji, 
zniszczonych miejscowości.

4. Od 1 marca 2022 marnowany jest najcenniejszy czas, póki Putin nie zabrnął w tej wojnie zbyt 
daleko, dlatego ograniczone komentarze patriotów marcowych, są nie tylko błędne, wobec 
ignorowania użycia atomu, ale są głęboko niemoralne, ponieważ szafują życiem milionów, a nawet 
z czysto wojskowego punktu widzenia są nieetyczne.

5. Putin powiada, że wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców 
samozwańczych republik, a zatem doskonale widać, że w tym kierunku zabrakło od 1 marca 2022 
patriotów, którzy by mu wysłali (i stworzyli z niczego, na zawołanie) w miesiąc dzieła ukazujące 
niemoralność takiej argumentacji. Gdzie są konferencje z udziałem Putina, na które po pewnym 
czasie by przyjechał, jako ten ze spektrum. Argumentacja ta jest związana także z tym, że 
w „przededniu” inwazji, dn. 20 II 2022, Rosja uznała te republiki za niepodległe państwa i 
podpisała z nimi umowy o współpracy – tak jak z każdym suwerennym państwem. O współpracy 
gospodarczej i wzajemnej pomocy, czyli Rosja pomaga suwerennym państwom. Gdzie i kiedy 
patrioci z marca’22 dokonali analizy rozszerzenia wojny na naród ukraiński. – Tedy wszystkie 
wypowiedzi, które patrioci marcowi skopiowali z TVP, TVN-ach są błędne. Wstyd, lecz ten wstyd 
nie obejmuje tylko marcowych patriotów polskich, ale cały świat. 

6. Niewątpliwy atak – że atak Rosji na Ukrainę, to oczywiste, ale nie znamy umów, materii ukrytej 9

– poprzedziło ogłoszenie przez Putina, że Rosja musiała przeprowadzić „specjalną operację 
wojskową” w zbożnym celu ochrony osób „cierpiących nadużycia i ludobójstwo ze strony rządu 
ukraińskiego”. A gdzie jest dokumentacja, która by obaliła tezy Putina? Nie ma. 

7. Twierdzimy, że wojna Putina jest przesiąknięta tym wszystkim, o czym myśli Franciszek, B16, 
o czym myślał JPII. To widać makroskopowym okiem, bez okularów. Na przykład, ambasador USA
zeznała, że namówiła Husajna do zaatakowania Kuwejtu. Atak na Kuwejt spotkał się z oburzeniem 
całego świata i sto państw wezwało do wojny przeciwko Irakowi. Ile wojna pochłonęła 
Irakijczyków? Milion. Dokumenty! – dziś wołają i że trzeba kawę na ławę, ale taki postulat 
zwiększyłby objętość naszego studium do stu tomów. 

8. A gdzie są patrioci marcowi’22, po co tylko kopiują TVP, TVN-y, nazywając to … pomocą dla 
Ukrainy. – Zamiast pomóc Ukrainie. Nie ma opracowań w zakresie tego, że Rosja (i ChRL) nazywa
wojnę „specjalną operacją wojskową” i że Rosja domaga się od Ukraińców denazyfikacji Ukrainy, 
co jest, zgoda z TVP, TVN i patriotami z marca’2022, postulatem od rzeczy, ale dlaczego by nie 
uznać sugestii Rosji i nie udowodnić, że Rosja mówi nieprawdę, obelżywe treści pod adresem 
Ukrainy? To byłby fragment prawdziwej pomocy. Fragment, bo możliwości są tysiące. – Sugestii, 
no nie aksjomatu, bo Rosja nie utworzyła żadnego systemu pojęciowego, zwłaszcza w sensie 
poznawczym. I nie postulaty. Skoro używanie słów inwazja lub wojna zostało zakazane przez 
Roskomnadzor, rosyjski państwowy regulator mediów i internet, to w czym problem, aby 
przedstawić teorię inwazji i wojny?

9  To zagadnienie materii ukrytej politologii, ukrytej natury Putina. Jako odkrywca materii ukrytej, która jest 
podstawa modeli inflacyjnych wszechświata, w czasach, gdy wszyscy się pukali w czoło, dostrzegam tę materię 
ukrytą w politologii. Jest ciągły nacisk – kawa na ławę. Ale w kopijnej cywilizacji kawa na ławę nie jest zbyt 
wychowawcza, ponieważ odzwyczaja od myślenia matematycznego, czyli abstrakcyjnego. Ono dopiero jest 
pomocne dla Ukrainy, a nie to, co rząd wymyślił, w imię I RP, te 500+ plusy, zamiast podnieść sprawę redukcji 
należnego Polsce z produkcji PKB o 85%. 

4



9. Jaki problem sprawdzić kto prowadzi w Donbasie operację obronną i udowodnić, że Ukraina, 
a nie Rosja? To przede wszystkim sprawa polityczna, czyli też przygotowania do wojny i jej 
uzasadnienia. To Ukraińcy nie mieli swej agentury w Donbaskiem, Ługańskiem? Po 2014 roku był 
to ośrodek zapalny lub nie – wszystko zależy kto co mówi, ale gdzie jest studium na ten temat? 
Gdyby było, to znalazłoby się w mediach. To nie było wiadomo, że wróg chce te rejony przejąć 
w całości? Wiadomo było. Z jednej strony Rosja jest wyczerpana przez wojnę, nie wiemy w jakim 
stopniu, z drugiej strony (pomijam rosyjskie rezerwy) to Andropow wysyłał armie na wyczerpanie. 
Gdzie jest model tego rodzaju? Może jednak o coś takiego chodziło, jak o zniszczenie kolumny, 
czyli o przerwę operacyjną, która wystraszyła bogatszych mieszkańców Ukrainy, w modelu 
przesiedlania i zdestabilizowania państw. Owszem, jest argument, że ludobójstwo nie było 
konsekwencją cywilizacji, ale wyskoku. To był wyskok jednorazowy. 

10. Nie ma modelu, że Rosja kieruje się cywilizacją azjatycką 10, przejęcia kontroli politycznej nad 
resztą Ukrainy jest zwykłym elementem tej cywilizacji. Mówi się w marcu, że Rosja w trzy 
miesiące zużyje 70 proc. swoich rezerw i dlatego Ukraina wygra. Nie wiemy tego. Od 1 marca 
mówi się, że Rosja ma zardzewiałe pociski, a jeśli nowe, to nie działają, więc nie trzeba widzieć tu
wojny atomowej. Leninowscy pożyteczni idioci rozkręcają wojnę, a nie widzą, że Rosja ma broń 
atomową, o czym ostrzegał Ławrow dwa lata wcześniej. Na Zachodzie uważają, że Putin użyje 
atom, ale Zachodowi to nie zaszkodzi, a strona walcząca z Rosją, że na Polskę, nie tuż pod bokiem. 

To jest poziom straganiarki i nie jest żadną teorią. Mówią radujący się patrioci, że pociski rosyjskie 
są niecelne i że na szczęście są niecelne! – Ale to nie jest dobra wiadomość, bo od niecelnych 
pocisków mogą zginąć nie tylko żołnierze, ale ludzie, cywile. (Nb., jeśli się powie ministrowi, że 
amerykańska rakieta wylądowała w ambasadzie chińskiej w Sofii, to słyszy się odpowiedź, że to 
był przypadek. W tej sytuacji trudno jest o strategie dla Polski i dlatego jej nie ma).

11. Patrioci polscy cieszą się, że dostawy broni będą ogromne11, ale nie biorą pod uwagę, że potem 
kolej i magazyny w Rzeszowskiem mogą zostać zbombardowane, a jeśli nie zostanie post factum, 
to 
1) gdzie jest tego teoria przed faktem,
2) jeżeli nie ma teorii zbombardowania lub braku podstaw obawy zbombardowania Rzeszowskiego,
to jest albo lekceważenie losu narodu, albo zsubiektywizowanie jego losu, albo wada 
psychologizowania.
3) Czym innym jest centrum dostawy rakiet, a czym innym centrum pobierania ceł za transport 
pszenicy, żyta, kukurydzy, olejów. Nie ma znaczenia, czy zboże się przewozi pociągiem, tirem, 
samolotem, cła się pobiera od tony produktu, co jest koniecznością. Metodologia wskazuje, że UE 
szanuje Orbanizm, język Orbána. W UE dziś wystarczy cytować język Orbána. Metodologia wie, że
UE to jako konstrukcja postępowa, a więc asertywna i szanująca państwa konkretów, że szanuje 
tylko konstrukcje konkonkretystyczne, dlatego poważanie w UE mają europosłowie dwóch 
konkretyzmów: wschodniego (SLD) i zachodniego (PO, KLD, TUSK, czyli zwolennicy 
kapitalizmu). Wojna na Ukrainie pokazała jak ważna jest produkcja rolnicza i jaką krzywdą dla 
świata było podpisanie przez Mazowieckiego w październiku w Brukseli zobowiązania do 
likwidacji polskiej produkcji rolniczej o 30%, jako warunku przystąpienia do wspólnoty. Okazuje 

10  Można przyjąć, że takiej nie ma. Tak też twierdzą a ministrowie, idzie nowe i stare się nie liczy. Historia nie jest 
nauczycielką życia, natomiast jest nowe oraz „tu i teraz”. Przeszłością jest weryfikacja (lustracja), weryfikacja 
trwa; ujawnienie ludobójstwa pod szyldem C19, ludobójstwo jest niepewne, bo nie ma danych statystycznych, więc
premier i prezydent nie mają pewności. Gdyby premier ogłosił, że to było ludobójstwo, to by go opozycja zjadła. 
(Nieśmiało: dane są, a opozycja by się ośmieszyła).

11  Premier Morawiecki, 15 VI 2022, onet.pl: „Wzywam do większych dostaw broni na Ukrainę”. 
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się, że Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, ChRL kultywuje się produkcję rolniczą.12 
Nieprzypadkowo w maju’22 przyjechał sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack i zaraz potem 
prezydent Dudy do Egiptu, który jest głównym odbiorcą ukraińskiego zboża, czyli warto było 
sprzeciwić się i nie redukować produkcji rolniczej o 30%, co wtedy pociągnęło redukcję produkcji 
wszelkiej. A skoro podpisano o 30%, to znaczy, że po prostu nie wypadało żądać podwojenia tej 
liczby.

12  A. Gwiazda: „Powiedziano mi w Waszyngtonie, że produkcja w Polsce jest zbyt wysoka i trzeba ją zmniejszyć.”

6


