
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. Cz. IV

1) Podstawy myślenia abp. Kominka – historyczne podsumowanie przelanej krwi Polaków 
a zagadnienie V kolumny i bizantynizmu. Straty min. 400 miliardów $ vs KPO. Cywilizacja 
liberum veto 

W centrum stolicy Ukrainy podczas majdanów zabijano ludzi. Rosyjski atak na Krym i Donbas 
Zełenski akceptował, nie sprzeciwiał się. Wszystko to nigdy na Ukrainie nie było ukrywane. Nie 
tak jak ukrywano stwierdzenie Tuska, że chce oderwać od Polski Gdańskie i że nie cierpi polskości,
Polski. 

A mimo to, że tego nie ukrywano, to Zełenski w r. 2019 był wręcz uwielbiany przez miliony 
Ukraińców, którzy znali jego skłonność do pałowania majdanowców i do jego syntezy o Ukrainie, 
że to niemiecka aktorka i w nagrodę wygrał wybory przytłaczającą większością głosów. 1

W rozumieniu abp. Kominka najlepsze granice, najbardziej na świecie zwarte granice, zbliżone do 
koła, to podsumowanie przelanej krwi Polaków, walczących o granice. Uważał, że Bóg 
pokrzyżował plany wrogom Polski i rozwoju gospodarczego nie będzie hamowała V kolumna, 
która by przenikała przed rozczłonkowanymi granicami. Miało to znaczenie nawet wewnątrz partii, 
kiedy Puławian blokowali Natolińczycy. Kominek zdawał sobie sprawę z wpływów V kolumny, 
poniekąd przewidywał – można tak powiedzieć w filozofii wojny na Ukrainie – blokowanie 
rozwoju Polski, od r. 2015, przez UE, KE, PE, Przewodniczącą Komisji Europejskiej Urszulę 
Leyen, na przykład Polskiego Krajowego Planu Odbudowy po stratach na skutek dostosowania się 
do pandemicznego spisku C19. Przyjmując tylko 200 tys., a nie 220 tys. ofiar tego spisku, wartość 
odszkodowań wynosiłaby, wedle stawek zasądzonych przez profesjonalistycznych ekspertów 
i wyroków sądów z USA – 400 miliardów $, co znacznie przekracza wartość KPO po stratach 
z powodu zablokowania leków na COVID-19, zablokowania leczenia, zablokowania informacji 
o prostych i tanich metodach leczenia w 2 dni. 

W ramach KPO rząd Morawieckiego zobowiązał się (dał się oszukać, bo chyba nie realizował 
interesu pruskiego) do wprowadzenia 48 reform plus 115 kamieni milowych, a w sumie 300 
warunków, np. zmiana regulaminu demokracji (Sejmu), różne warunki narzucające NKWD-yzm, 
nietolerację, ksenofobię, niszczące PKB, produkcję, prawo, demokrację, rodziny, życie. To nie jest 
tylko absurdalny nakaz likwidacji pojazdów spalinowych na rzecz elektrycznych, bezemisyjnych 
(rzekomo). UE kreuje restaurację NKWD-yzmu, kasty sędziów. Dobre zmiany obalił Duda (weto), 
czym podjudził Timmersmansów, Leyeny, Jourove.

Można powiedzieć, że abp. Kominek dostrzegał, że niższa cywilizacja będzie atakować cywilizację 
wyższą. EU, czyli Prusy (Niemcy nie wyzwoliły się z pruskich zaborów, czyli anschlusów i 
transakcji wymiennych 2) nieustannie blokuje rozwój Polski nie tylko KPO, ale we wszystkich 

1 Sehrij Rudenko, „Zełenski”. Wydawnictwo Poznańskie 2022. 
2 Rosja będzie musiała w końcu, jeśli ma postępować wedle swojej „logiki”, oskarżyć Polskę o 1. sojusz 

z Prusakami, o 2. antyrosyjski sojusz z RFN, czyli z Prusami, skoro jak powiada Putin, wspiera nazizm u sąsiada, 
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gałęziach życia; rząd polski we wszystkim ulega pod naciskiem UE, np. w okresie II 2020 – 24 II 
2022 okaleczył miliony Polaków, 23 tys. zmarło w okresie 4 tygodni (28 dni) po wstrzyknięciu 
toksyny. 

2) Państwobójcza kwantyfikacja mniejszościowa w rozumieniu Wyszyńskiego, Kominka i 
Wojtyły 

UE blokuje KPO, czyli i pomoc dla Ukrainy, żąda, aby sędziowie nie mieli spraw dyscyplinarnych i
żąda likwidacji Izby Dyscyplinarnej, przywracania do orzekania ludzi uznanych za V kolumnę, do 
której zresztą należą posłowie, premierzy, senatorowie, prezydenci, dyrektorzy, wysocy urzednicy 
itd. Z ław V kolumny nigdy nie zabrzmiał głos wzywający do zbadania fiolek, rozsądku co do 
wstrzykiwania toksyny, odblokowania leków na C19, leczenia C19, przychodni, szpitali. UE 
nieustannie grozi Polsce za zbyt patriotyczną strukturę w Sądzie Najwyższym, który miałby 
świadomość braku lustracji i UE narzuca Polsce wadliwe rozumienie bezstronności, niezawisłości 
sądów. 

Decyzje UE popierają młodzi z dyplomami, „no nie wszyscy”, jak zawsze dodają pisma kolorowe 
dla kobiet, jakby było inaczej. (To zawsze było zrozumiałe samo przez się, więc powszechnie 
unikano tego zwrotu). Z nieznanych powodów dyplomanci od ok. w.XXI popierają pożyczanie, 
zamiast budowania przez niewyprzedawanie własnych mocy produkcyjnych. Łatwo wyprzedawać, 
„kto da więcej”, „nie widze, nie słyszę, sprzedane”. Pożyczka kontrolowana przez Unię oznacza 
powołanie legionu urzędników do obsługi, którzy będą sprawdzać czy jestesmy na właściwym 
kursie, jak Tu 154 i czy wydajemy na właściwe ścieżki np. turystyczne, rowerowe, no bo jasne, na 
podstawie obserwacji faktów po r. 1989, że nie na przemysł, czyli OZS (Obiekt Zjawiskowy 
Społeczny) konkurencyjny dla Prus. Na pewno lepiej jest pożyczyć bez pośredników, zwłaszcza, że 
mamy dobry tzw. rating, więc nie byłoby problemów, ale są inne rozwiązania, gdybyśmy 
potrzebowali więcej pieniędzy na tzw. rynku pracy. 

Polska zamiast niezależnego sądownictwa ma sądownictwo post-KGB-wskie i tego sądownictwa 
broni UE – tej prawdy nie akceptują byli premierzy i prezydenci. 

KE, UE, TSUE, które blokują tzw, KPO, nie są w stanie dokonać dogłębnej oceny sytuacji i 
niezależności sądownictwa, ponieważ nie ma tam Leibnizów, przeciwnie, są tam ruskie onuce i 
pomimo ruskiej agresji sankcje nakladają na Polskę, zamiast na bandytyzm. 

Pro-Pruska Unia Europejska atakowała Polskę od r. 2015, tak jak chciała tego antypolska opozycja, 
którą Polacy wybrali w wyborach 2015, 2019, co świadczy o braku rozumienia patriotyzm już we 
wszystkich opcjach, a zresztą adekwatnej teorii patriotyzmu nie ma. Adekwatnej – termin wzięty od
Jana Pawła II – teorii patriotyzmu, oczywiście z wyjątkami, nie ma.3 Skśd pochodzi ta pro-Pruska 
orientacja UE? – To wymaga osobnych badań. Z tego co mówił Putin w XXI wieku wydaje się, że 
Putin i akceptuje i nie akceptuje wolnego rynku. Prawdopodobnie jest jakiś motyw KGB, że rynek 
musi przekształcić obszar RWPG w quasi-kolonię, dlatego Putin poparłby wejście Ukrainy do Unii 
Europejskiej, gdyż UE nie jest blokiem wojskowym, a NATO jest, co oznacza, że na terenie 
Ukrainy toczy się kilka różnych jakościowo walk, a to co widzimy to tylko fragment. Putin popiera 
UE, ponieważ UE buduje Rosję i to wyjaśnia, dlaczego tylko Polska żąda sankcji, a UE nie i 

a 3. nazizm to przecież wynalazek Niemiec, ale 4. Niemcy to przyjaciele, stąd wniosek, że 5. Polska zawarła sojusz 
z Prusami.

3 Jedynie na stronie www.experientia.wroclaw.pl opracowano obszerną teorię w aparaturze Kosmos-Logos (vol.1-6), 
czyli aparaturze naukowej, i na przykład sformułowano odróżnienie patriotyzmu adekwatnego od patriotyzmu 
strukturalnego bez funkcji.
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odkrywa pewną grę. To jest tak jak z pieniędzmi, korzyściami – UE daje pieniądze i korzyści oraz 
je wręcz grabi od tych, którym daje. 

Na skutek nowego języka narzuconego przez polski oddział Smierszy, który wyparł język dekady 
Jerzego Popiełuszki (JP) i Solidarności 1980-89, język systemu społ.ekon. JPII/JPS (wystarczy 
zajrzeć do pism kobiecych po i przed r. 1993), zjawiła się V kolumna zarówno w krajowym 
parlamencie, jak i w Parlamencie Europejskim. Jest to fenomen RS – resortowych dzieci.

1. UE popiera ataki Rosji 4 wobec Polski, a zwłaszcza w świetle tego, że 2. Niemcy, wraz ze 
znaczącym wkładem Francji, są sojusznikiem Rosji, NS I, NS II, to 3. dzięki temu proniemiecka 
proschroederowska UE, czyli prorosyjska, proputinowska, może zwalczać Rosje, NSI i NSII, Putina
i Schroedera. Czy może być lepiej? :-)

W tej sytuacji uprawnione jest – na drodze analogicznej – zupełnie inne modelowanie, aniżeli 
przyjęte na świecie, pozornie dziwaczne, ale czy w marcu 2020 nie brano za dziwaczne wypowiedzi
uczonych, że w zarządzaniu pandemicznym wcale nie chodzi o służenie zdrowiu, o chronienie 
przed zakażeniami, ale o wstrzykiwanie toksyny i zakażanie, jak raz powiedziała opcja 
horbanowska, ale chociaż wszyscy słyszeli to w mediach, to ten moment prawdy zaburzał narrację 
dla niewolników, więc niewolnicy ten moment odrzucili, bo by musieli myśleć, a nie żyć w imię św.
rządów kapitału, dla kopiowania. 

Inny model to taki, że istnieje nadana wszystkim fikcja. – Tzw. początkowy plan prezydenta Rosji 
Władimira Putina, który zakładał szybkie zajęcie Kijowa i zainstalowanie tam nowego, 
kontrolowanego przez Moskwę rządu to „prawda” w cudzysłowie, idealny parawan dla zupełnie 
innych celów. Fikcja byłaby narracja, że jednak silny opór ukraińskiej armii nie pozwolił Putinowi 
na realizację swoich zamierzeń. Oficjalnie, po likwidacji kolumny idącej na Kijów … Zaraz zaraz, 
a może celowo szli tą jedna drogą? Szojgu by udawał pobicie kolumny Rosjan – udawał, gdyż ona 
właśnie celowo szła tak i jedną drogą, aby ją bohaterowie zniszczyli, wszak w tym nowym modelu 
wojna ma inne cele niż zajęcie stolicy! 

Wtedy fikcją byłby model, w którym premier krzyczy „z bandytą się nie rozmawia” (to lepiej 
będzie mieć sto tysięcy zmarłych od zimą i wiosną z powodu chorób nerek, oskrzeli, serca, płuc na 
skutek niedogrzania?) i fikcja byłby model, że oto bandyci skoncentrowali wojska w Donbasie, 
próbując zatwierdzić wybór rosyjskiej ludności w Donbasie, która może nie chce Ukrainy, a może 
chce? A co to za problem, aby 137 państw sprawdziło, czego chcą tam Rosjanie, traktowani jako 
V kolumna. Zresztą w rozumieniu Wyszyńskiego, Kominka i Wojtyły każda mniejszość jest 
państwobójcza. Aczkolwiek trójka ta jest potępiana przez lefebryestów, piusowców i wszelkich 
innych tzw. tradycjonalistów, to badania ankietowe pokazują, że młodzi na świecie uciekają 
w euforii od katolicyzmu, który jest dla nich zbyt nudny, stereotypowy, nietaneczny, a oni chcą 
tańczyć. Stąd hierarchowie Wyszyński, Kominek, Wojtyła opracowali podstawy soborowe. Młodzi 
są zawsze w ekstazie wulkanicznej, nazywanej V kolumną życia i takie jest ich widzenie wojny 
Putina. Intelektualnie ograniczone.

Fakt, że wojsko rosyjskie przewyższało ukraińską armię w lutym 2022 wielce rozochociło 
„rozumowanie” ekstazy wulkanicznej. Jeśli Rosja miała 10 razy więcej wojsk, armat, siły ogniowej 
i każdej innej, to młodość walcząca na Ukrainie jest tuziny razy potężniejsza niż młodość rosyjska. 
Ekstaza wulkaniczna nie potrafi ocenić tego, że ciągle trwa utrata ziemi na Ukrainie. Prezydent 
ogłaszał, że USA odwdzięczą się w 1986 wybuchem na skalę małego morza (Azowskiego). Można 

4 Pewnie że nie w jawny sposób. A pogrzeb prezydenta?
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łatwo znaleźć, że mimo tego wykupiono tuzin milionów hektarów ziemi plus cztery miliony ha. 
A Chiny działają tak samo. 

3) Inny model parady zwycięstwa

Reklamowane w licznych mediach plany Putina dotyczące parady zwycięstwa 9 V 2022 
w Moskwie okazały się fikcją, ale takimi miałyby być, jeśli się dąży do wojny atomowej. Jest 
tu, w takim modelu, ukryty pewien dualizm. 

Jeśli jakiś władca najeżdża na sąsiada to dlatego, że 1. sam ma wielki potencjał, 2-3 krotnie większy
niż ofiara i 2. widzi ogromny majątek i bogate społeczeństwo – „z wyjątkami”, jak by dodały 
redaktorki kolorowych pism kobiecych ilekroć zjawią się jakieś sądy ogólne. I tak było p r. 1989, 
ale nie wolno było o tym mówić do r. 2015. Dualizmu nikt nie chce postawić jak kawę na ławie. 

W RFN powstała fundacja Adenauera nakierowana na CDU. Doprawdy? Na promowanie 
chrześcijaństwa w Ameryce Południowej. Okazało się, w wiele lat po r. 89, że fundacja zajmowała 
się nie tyle chrześcijaństwem, bo i to prawda, i nie tyle Ameryką Południowa, chociaż wydano 
sporo na ten temat tekstów, ile … Polską. I nikt się nie zorientował.

Była strukturą przygotowaną i udoskonalaną na Polskę. Wszyscy pracownicy naukowi, który 
w latach 1989-2015 tego nie dostrzegli, a powinni dostrzec, nie dysponowali zdolnościami, nie tyle 
metodologią, bo ta się nie bierze z procedur, ile zdolnościami. Podstawa Forum w Krynicy jest 
pewną fikcją. 
 
W tym modelu, powiedzmy dualnym 5, Szojgu miałby przypilnować, aby domniemany 
i przedstawiany – w mediach, przez wywiady, w ramach wojny informacyjnej – plan parady 9 V 
2022 w Kijowie nie był zrealizowany i to poważna przesada twierdzić, że chodziło o parady, skoro 
marsz na Kijów wyglądał na celowy popis błędów dowodzenia, ale – zdaniem mediów – 
wyciągnięto wniosek, że morale Ukrainy nie osłabło, armia ukraińska swą nowoczesną bronią 
przeciwpancerną dostarczoną nie przez NATO, ale przez państwa należące do NATO, zdewastowała
rosyjską kolumnę czołgów, transporterów, miejsc ostrzałów, statki, wspaniały i najlepszy na świecie
krążownik „Moskwę” oraz rosyjskie samoloty, helikoptery, a ukraińskie samoloty, zdaniem mediów
(po co we wszystko wątpić, przecież i tak wszystko jest obrazowane z dokładnością do milimetra, 
więc w czym jest problem) patrolują ukraińskie terytorium. 

Kolumna na Kijów – jednolita i na jednej drodze z wszystkimi błędami dowodzenia została uznana 
za pokonaną przez niezwyciężoną armię z żółtą barwą. 

Samoloty, helikoptery, które same się wystawiły, więc jak mówią patrioci 6 „to dowód, że satelity 
rosyjskie zardzewiały”, „wyrzutnie rakiet jądrowych i bomby atomowe są nic nie warte”, jako że 
„są tworem młota i sierpa”, „Putin nawet nie mógł zastrzec wyłącznie dla siebie użycia 
(automatycznie) czerwonego guzika”, ponieważ „w Azji nie ma nic groźnego, oprócz HIV”7, „tam 
u rusków to nic nie działa”, „ZSRR to mit”, „ruski to państwo z tektury” itd. To wszystko jest 
całkowicie sprzeczne, a więc:

5 Veneziano.
6 Z ośrodka pamięci. Pamięci Historii.
7 To zagadnienie diagnostyki chorych. Liczby chorych są wielokrotnie zaniżone. Polska musi dobudować sieć 

leczenia na skalę służby zdrowia w PRL w stosunku do systemu kapitalistycznego, a więc zwiększyć istniejąca 
o 100%. A to by wymagało zrozumienia naliczania prawdziwego PKB. Jest to zagadnienie rozwoju AIDS, gruźlicy,
kiły, wirusa żółtaczki C, leczenia narkomanów. 
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4) Wniosek z wypowiedzi patriotów: 

1. Możliwości zrealizowania katolickiego wezwania zakończenia rozlewu krwi na Ukrainie są 
olbrzymie, bezbrzeżne, nieograniczone w stu obszarach życia i cywilizacji. Nikt tego w marcu nie
dostrzegł, z wyjątkiem portalu www.experientia.wroclaw.pl, a zatem

2. Możliwości zrealizowania katolickiego etosu odrzucenia rozlewu krwi są blokowane.

3. Przyczyną blokowania możliwości rozwoju rzeczywistości wedle Ewangelii jest język 
patriotów, którzy kopiują TVP, TVN-y i jest językiem patriotycznym strukturalnym, bez funkcji 
w znaczeniu tego, co duchem nazwał Leibniz, a stawaniem się fizyka stawania się, a co jest funkcją,
który to język podlega erozji.

I dalej: „Na przykład na ukraińskiej części stepu od 30 lat prawie w ogóle nie diagnozuje się 
chorych na AIDS, gruźlicę, kiłę, wirusa żółtaczki C. Kto ma wyzdrowieć ten wyzdrowieje. 
Wiadomo, że zdiagnozowano 250 tys HIV-aids; 600 tys. z zaraźliwą gruźlicą oporną na wszelkie 
leki, praktycznie do stałego leczenie i podobno nie do wyleczenia. 500 tys. z kiłą. Wrodzoną. Czego
w ogóle na stepie euro-azjatyckim tam nie leczoną. 500 tys. z rozpoznanym wirusem żółtaczki typu 
C, 500 tys. narkomanów niezdatnych do służby wojskowej. W rzeczywistości, w tym państwie 
oligarchów, niezdiagnozowanych przypadków jest dużo więcej, pięć i więcej razy więcej. W Polsce 
procent zakaźników byłby mniejszy sto razy, 1% tej efektywności na milion. Tak samo jest 
w rosyjskiej części stepów Euro-Azji. Rzecz jasna wszyscy migranci zwolnieni z wojska powinni 
zachowywać dystans 2m i co 30 minut zmieniać maseczki, podlegać żmudnemu leczeniu, czyli 
nadrabianiu zapóźnień, stałemu codziennemu leczeniu i, niestety, tylko zaleczeniu. Jak mówi 
redaktor Polsatu, to Polska powinna ponieść koszty nadrobienia 30-letnich zaległości w leczeniu 
tych chorób przenoszonych z pokolenia na pokolenie.

Z tych powodów można oszacować, że koszty leczenia przeciętnego uchodźcy są tysiące razy 
większe niż średnia kosztów w Polsce, a na to trzeba by wrócić do poziomu dostępności lekarza 
typowego dla PRL, czyli dostępności lekarza a vista, od ręki z ulicy, w każdej przychodni i to 
w kilku przychodniach, czyli bez „skierowania lekarza rodzinnego”. Trzeba pilnie wybudować 
nowe centra leczenia aids, gruźlicy, kiły, wirusa żółtaczki typu C. – Onieśmiela to wyznanie 
analityków, ekspertów, profesorów, lekarzy. Zatem, skoro tylko to sobie uzmysłowimy, to 

wniosek: 

5) Jakiego zdania nie odnotujemy w mediach? O nowej politologii. Patriotyzm 
wietrzeje z czasem t, jak e^(-At)[1-e^(-nAt)] 

1) Niewiele trzeba, aby bandycka Rosja się rozpadła na tuziny państw, 
wystarczy tylko spokojnie poczekać, uświadamiać o potrzebie leczenia metodą 
radia nakierowanego na liczne mniejszości narodowe w ZSRR, wystarczy 
rozmawiać ze wszystkimi, łącznie z Putinem, czyli prowadzić całkowicie inną 
politykę i pomoc, a w tym zablokować budowanie Rosji przez Prusy (UE, RFN), 
a nie nieprzytomnie atakować, dociskać do muru, rozwijać walki, wojnę, bitwy, 
przelewać krew, zresztą gwoli realizacji interesów oligarchów i Zachodu, 
koncernów przemysłowych, które tą wojną sterują. 

Powyższego zdania nie odnotujemy w mediach. A jeśli już, to warto stworzyć katalog takich zdań.
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2) Z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego, to patrioci wyrządzają Ukrainie największą 
krzywdę, sądząc i rozgłaszając, od marca 2022 (to najważniejszy miesiąc dla rozumienia nowej, 
a niech będzie teologicznej kosmologicznej politologii), że Ukrainie pomagają. Na skutek działania 
tych patriotów, następuje a) umocnienie wojny i b) zanastezjologizowanie opinii światowej.
Postsowiecka propaganda moskiewska, czyli ruskie onuce opowiadają o Polsce od morza do morza 
– tak jak patrioci strukturalni, który to patriotyzm zawsze wietrzeje z czasem t jak (e^-At)(1-e^-At),
gdzie n i A są współczynnikami jakości tego patriotyzmu i erozji tej jakości, czyli prób 
kompensacji. 

Ewidentne anty-kominkowe, anty-wyszyńskowe rojenia TVP, TVN, GW i rządu o I RP od morza 
do morza są pokłosiem wcieleniem ruskiej onucy, a nie patriotyzmu i co znamienne są identyczne 
do ruskiej propagandy, której chce zaprzeczać TVP, TVN. Zauważają to nawet co inteligentniejsi 
dziennikarze (np. „Nazywam się Maciej Podstawka”). Mamy tu do czynienia z piramidą 
sprzeczności. 

Postulat rządu, aby milczeć o ludobójstwie Ukraińców na Polakach i na Ukraińcach (gdyż nie 
chcieli zamordować żony), bo to się załatwi w spokoju, jest dziecinny i świadczy o niedojrzałości. 
Częściowo jest ona spowodowana złym leczeniem zakażenia C19. 

Jeżeli historia jest Nauczycielką życia, to przyjmując, że Niemcy napuścili Ukraińców na Polaków, 
należy się spodziewać, jakiejś innej kontynuacji. Pomoc udzielona przez Polskę przed 2014 r., 
a także po 2014 r., nie została doceniona na Ukrainie; ani w sensie przedstawianym dziś, że jeśli się 
pomoże po 24 II 2022, to Ukraina wyrzeknie się kłamstwa i że spowodowane pomocą Ukrainie 
skłócenie Polski ze wszystkimi państwami w UE, a nawet w Europie (Rosja) i świecie (ChRL) 
zostanie zrekompensowane. Opowiadanie przez patriotów marca’22, że na skutek pomocy nastąpi 
upamiętnienie ofiar ludobójstwa nie ma żadnego oparcia w historii. Przeciwnie. Nikt do tego nie 
dopuści, ponieważ wszyscy maczali w tym palce. Co więcej, po wojnie zostanie uruchomiony 
mechanizm wyparcia polskiej pomocy. Koncepcja małżeństwa z żona autyczka jest błędna.
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