
Problem pracy nad językiem a teza profesora L. Kaczyńskiego: 
„Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”.
Zagadnienie wychowania i oczyszczania języka jako zagadnienie 
gospodarcze. 
Metodologia a lustracja historii. Faraon Bolesława Prusa. Przeciwko 
prymitywnemu rozumieniu polityki. Czy warto było zyskać X euro i stracić 1.5 
tysiąca razy więcej? Czy chcecie być rządzeni przez ludzi w fazie ekstazy 
wulkanicznej

Pamięci przyjaciela  „Laborem exercens” 
ks. Kazimierza Przydatka

Mirosław Zabierowski

I.  Nauki humanistyczne także uściślają nauki ścisłe. Dziesięć innych trudnych 
spraw

Zdaniem jezuity Kazimierza Przydatka 1 w zamachu z dnia 13 V 1981 chodziło o to, aby encyklika 
„Laborem exercens” się nie ukazała, ponieważ jest podstawą dla „właściwej, adekwatnej teorii 
własności, kapitału, kapitalizmu”. 

Jana Pawła II często się krytykuje – oczywiście na prawicy – za jego inkluzywność, kopernikanizm,
słowem za nadmierny szacunek do pracy, do pracowników. Wyśmiewa się Jana Pawła II 2 za 
analizy typu „Laborem exercens”. Czy słusznie krytykuje się, wyśmiewa, ośmiesza się, a może i 
nienawidzi się Jana Pawła II? (Np. UPR, N. Czas, JKM, S. Michalkiewicz, liczni prawicowcy, 
milionerzy, właściciele zakładów produkcyjnych) – Otóż są dwa stanowiska. Jak wiadomo, z 
powodu braku pracy, czyli ulosowienia ludzkiego losu, po roku 1989, w III RP, miliony Polaków 
popadło w depresję, melancholię i ostatecznie nawet samobójstwa. Jedni to właśnie akceptują, 
akceptowali, ponieważ wyznają kapitalistyczną ideologię walki o byt 3; nawet kler jak ksiądz z gór. 
A inni 4 twierdzą, że nastąpiło ludobójstwo. 

Do historycznych przykładów będzie należeć zniszczenie miejsc pracy w kapitalizmie, po okrągłym
stole 5. Innym przykładem jest inwazja w gospodarce koronawirusa (marzec 2020). I znów nastąpił 
wzrost samobójstw, depresji, melancholii. – Z braku pracy. To bardzo ważne dla zrozumienia 
sukcesu socjalizmu. 

1 Zmarł 28 IX 2020. W r. 2000 uzyskał diagnozę choroby Jana Pawła II postawioną przez prof. Gerwazego 
Świderskiego i zwrócił się do sekretarza z propozycja leczenia kręgosłupa szyjnego przez specjalistkę od leczenia 
kręgosłupa szyjnego, jego siostrę Marię.

2 To dobry temat na prace dyplomową licencjacką: kwerenda wypowiedzi prawicy na temat Jana Pawła II.
3 Chciałbym tu jasno wskazać, że biologizm UPR, JKM, Konfederacji, N. Czas, S. Michalkiewicza nie jest 

przypadkowy. Na tym polega prawicowy styl myślenia. Ekskluzja kontra inkluzja. 
4 Np. dr Robert Pigoń, miał referat w PTMA we Wrocławiu, które to Towarzystwo prowadziłem. Tezę tę wyraził już 

w r. 1991.
5 Wprowadzenie zarządzania kapitalistycznego wprowadzono w sposób skryty. Nie informowano społeczeństwa o 

ustaleniach przed okrągłym stołem (6 luty 1989).  
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Obserwacje wskazują, że brak pracy jest kataklizmem, którego nie potrafią przetrwać ludzie 
najbardziej wrażliwi i najbardziej wartościowi 6– samobójstwa popełniają lekarze, ministrowie. Aby
to wszystko dostrzec, niezbędna jest nieustanna lustracja języka. Nad językiem trzeba czuwać. 
Język to jednak pewna metafizyka szczegółowa 7, czyli teoria bytu. 

W Egipcie strażnikami metafizyki byli duchowni. Język państwa Solidarności został celowo 
zanieczyszczony przez T. W. Wolskiego i generała anty-Ludowego Wojska Polskiego Cz. 
Kiszczaka. (Rodzina sobie nie przypomina Jaruzelskiego, a w wiosce Kiszczaka twierdzą, że to nie 
ten Kiszczak 8).

Obecny system społeczny, ekonomiczny i polityczny operuje narzuconym obcym językiem – 
obcym w stosunku do lewicowego państwa dekady Solidarności 1980-89, w którym PZPR 
traktowano jako strażników ideologii kapitalizmu państwowego. 

System III RP (niewątpliwie kapitalistyczny 9) nie służy obywatelowi tak, jak się tego ludzie 
spodziewają 10, co nie oznacza, że naturalna współczesna krytyka kapitalizmu 11 (krytykowanie 
rządów kapitału, a nie rządu np. służby zdrowia, logików, krytykowanie rynku, np. L. Kaczyński: 
„Społeczeństwo oparte o rynek musi się zdegenerować”) pomniejsza, przełamuje zastrzeżenia Jana 
Pawła II wobec ZSRR, czy dekady Gierka (którego prymas Wyszyński ostrzegał przez spiskiem 
WSW), wobec PZPR-wskiego marksizmu, wszak Jan Paweł II był – jakże zmarginalizowanym 
przez Kościół w III RP, ale nie w PRL 12 – krytykiem kapitalizmu i to nie tylko w arcydziele pt. 
„Laborem exercens”. 

Niniejsze studium powstało jako reakcja na zastane problemy językowe, poznawcze, historyczne 
(historiozoficzne), psychologiczne, antropologiczne, aby pokazać jak wielkie znaczenie ma dzisiaj 
uruchamianie w nas, obywatelach, poczucia ładu (ale nie wedle doktryny kapitalistycznej „ładu z 
chaosu”), racjonalności, logiczności, analityczności, lustracji języka i przywództwa, dążenia do 
odpowiedzialności i stopniowo odzyskiwania obywatelskiej sprawczości wojtyłowskiej dekady 
Solidarności 1980-89, sprawczości odebranej w 27-letnim okresie (6 II 1989 – 15 XI 2015) systemu
post WRON-iarskich NKWD-owskich przywódców (W. Jaruzelskiego i Cz. Kiszczaka). 

Możliwości manipulacji definicjami się kończą – czas na teorie. Teoria nie jest, że ktoś coś 
powie. Teoria jest teoria Newtona, ale teoria ma swoja metafizykę. Metafizyka teorii Newtona jest 
to, co jest u jej spodu, jej fundamentem. Owe zasady metafizyczne. Nawet naliczanie PKB jest 
kierowane przez metafizykę i jest inne w III RP i w PRL. 

6 Wbrew koncepcji UPR, czyli wszystkich partii po r. 1989. UPR tylko uczciwie to wypowiedziała czym się kierują 
inni.

7 W tym sensie, że poszczególnych terminów. Tak jak metafizyka ruchu szyn podczas ruchu lokomotywy – to szyny 
poruszają lokomotywę. Trudne? Dowodem są dane sejsmologiczne od II do VI 2020.

8 Ustalał to jeden z historyków wojskowości, dr Lech Kowalski.
9 Tysiące razy w mediach prawicę nazywano komuną. Przypadek? – Nie, to nie jest przypadek. To dowód wadliwego

języka, którym opanowano Polskę i który niczego już nie wyraża. Dlatego PiS jest nazywany prawicą, ale tyle 
samo razy lewica, komuna, PRL-em bis. System kapitalistyczny, rynkowy, dopuszcza spekulację. Istnienie 
spekulantów, złodziei. System społ.ekon.S’1980-89 to wyklucza. Wyprzedaż, spekulacja, była dopuszczalna przez 
kapitalizm.

10 Od 6 II 89.
11 Mamy kilka tuzinów systemów społ.ekon. Skrajnymi są ZSRR – kapitalizm. Istnieją tuziny innych.
12 JPII był w PRL uwielbiany. W III RP jest uważany za podstawę zazdrości. To normalne, skoro rząd proponuje 

szkole komiksy, (2019)
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Polska musi powrócić do metafizycznego systemu gospodarczego wojtyłowskiego (nie chcę 
wymieniać takich terminów jak Gierek, PRL, bo znam wściekłe reakcje 13), w którym – w 
przeciwieństwie do kapitalizmu – się nie dopuszcza do spekulacji. Może to zbyt trudne? Chyba tak, 
skoro nikt tego nie napisał przez 30 lat 1989-2019. Tylko o. T. Rydzyk powiedział, że „Nie ma tu 
Jana Pawła II”, ale to jednak nie jest teoria, tylko jakieś intuicyjne przeczucie, czy jak to lepiej 
nazwać? – nie będziemy się tym zajmować.

II. Wadliwy, fałszywy języka, którym opanowano Polskę i który niczego już nie 
wyraża

Nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień wprowadzić potrzebnych zmian, zlustrować stosowane 
pojęcia, by usprawnić system społeczno-ekonomiczny, by był on bardziej humanistyczny, 
wojtyłowski, popiełuszkowy, Solidarnościowy. Bardziej humanistyczny. Nie jest to jasne? – Może 
dopowiem: 

Co znaczy humanistyka? Aby odpowiedzieć na to pytanie, najłatwiej będzie jeśli powiem: 
Nauki humanistyczne także uściślają nauki ścisłe. 14 (Science, przyrodnicze, techniczne, 
medyczne, ekonomiczne, fizykę, matematykę, biologię). Można powiedzieć, że obecny system 
nikogo nie zadowala, ponieważ od r. 1989 zakazano lustracji języka, fraz, zbitek pojęciowych, 
nakazano natomiast kopiowanie zaleconych przez ludzką miernotę wzorów wypowiedzi. Kto nie 
kopiował był nazywany oszołomem. Tygodnik „Wprost” namalował na czole Jana Olszewskiego 
wyraz: Nienawiść.

Jeśli tylko coś analizujesz, to, zdaniem języka gazety, uprawiasz mowę nienawiści.

Możemy poprzez lustrację, przez ciągłe analizy odzyskać nie tyle poczucie wpływu, ile sam wpływ 
na rzeczywistość, a przez nieustanne domaganie się myślenia racjonalnego ze strony irracjonalnych 
mediów III RP i przez stałe domaganie się działań racjonalnych ze strony administracji i rządów 
(rządy kapitału, finansizmu, korporacji można zastąpić rządami lekarzy, fizyków, statystyków, 
matematyków, inżynierów, logików, logików pragmatyków, gmin) możemy wspólnie przyjąć 
odpowiedzialność za kształt przyszłości. Koronawirus sfalsyfikował wyobrażenie, że są tylko dwa 
systemy – albo stalinizm albo rządy kapitału. 

Na przykład koronawirus pokazał, że – gdyby w imię kapitalizmu – nie likwidowano produkcji, to 
Polska by nie musiała sprowadzać tych rzeczy, które by mogła od ręki wyprodukować (bez 
sprowadzania obcych robotników), a na które zaistniał niesamowity popyt. Sprowadzanie 
największym samolotem maseczki (zresztą wadliwe), niezwykłe spekulacje z respiratorami, 
szczepionki (na nieporównanie wyższym poziomie niż zachodnie), przeróżny sprzęt medyczny, 
dezynfekujący i tysiące innych. To już na pewno lepszym systemem, aniżeli kapitalizm, byłby 
system rządów biologów, albo metodologów, logików, albo kwantowców, takich samouków jak inż.
J. Zięba, czy fizyków wysokich energii, tzw. cząstkowców. 

W cywilizacji klasy lex continui, której pod żadną szerokością geograficzną nie ma, z wyjątkiem
Polski, a której narzędziem było liberum veto (w dekadzie Solidarności Laborem exercens), każdy 
najmniejszy akt odwagi cywilnej jednostki nastawiony na lustrowanie naszego języka, czyli na 
usprawnianie świata, ma ogromną wartość. Narzucono sorosyzm, a nie można wprowadzić 

13 Konfederacja też nie ma żadnego programu. Przecież nie jest zwolennikiem wojtylizmu (JPII), popiełuszkizmu (JP)
i systemu społ.ekon. S’1980-89, w sumie gospodarki klasy JPII/JPS.

14 W Pol.Wr., prowadzono zajęcia z humanizacji nauk ścisłych, techniki, ujęto je w „Kosmos-Logos”.
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wojtylizmu, popiełuszkizmu, JPII/JPS? Polskę i Węgry15 trzeba … zagłodzić, prawda (UE, 1 X 
2020).

Laborem exercens – praca wyróżnia aspekty metodologiczne, stronę metodologii teorii zmiany i te 
aspekty są siłą napędową zmian, ale nie tych dzisiejszych (w III RP) zmian dla samych zmian, jak 
w wolnym rynku, który to rynek jest modelem kinetyki (ruchów Browna), tak jak teoria 
względności jest modelem geometrii afinicznej. Jak pokazują dzieje ludzkości to właśnie warstwa 
odkrywców, filozofów, Arystotelesów, Koperników, Leibnizów, Gaussów, racjonalistów miała 
bardzo ograniczony dostęp do dwóch niezwykle ważnych zasobów, władzy i pieniędzy. 

Lud, do czasu uzyskania – w stosunku do domów Branickich, Radziwiłłów, Czartoryskich 
(właściwie domu Repnina od czasu urodzenia syna Repninowi, zwanego Czartoryskim, przez 
Izabellę Czartoryską) – pewnych praw był systematycznie wykluczany ze sfery publicznej. 

Trzeba wypowiedzieć następujące zdanie: Te ograniczenia, ze strony władnych i możnych (rządów 
kapitału, banksteryzmu), pozwoliły jednak na wytworzenie kwantowego statystycznego zespołu 
koherentnego pakietów fal – o ile tak postrzeżemy umysł – i w efekcie ten zespół dał zwykłym 
ludziom, a nie żadnym arystokratom, bogaczom, siłę dla dokonania fenomenalnych odkryć, 
niesamowitych teorii, wynalazków, a przypomina się tu nam głuchoniemy Ciołkowski, oszukiwany 
i gnębiony przez rodzeństwo bezdomny Kościuszko, syn pastucha Gauss, bezrobotny bezdomny 
głodujący młodzieniec Einstein, sierota i twórca metafizyki materii Newton, sierota Russell, 
niemowlę porzucone pod kościołem D’Alembert 16 , pochodzący ze skrajnej nędzy genialny samouk
Niccolo Fontana Tartaglia (Niemowa, autor metody rozwiązywania równań sześciennych), i tysiące 
innych biednych dzieci, które dały nam miliony twierdzeń, setki wspaniałych teorii, podstawy 
kopernikańskiej walki o prawa wszystkich i o równość (ale nie walki o ich własne prawa, prawa 
jakiejś grupki, mniejszościowe, jak w przypadku inwazji kapitalistycznej mentalności 
lokalistycznej, mniejszościowej, feministycznej, którego to konkretystycznego stylu doznała polska 
kultura w III RP).

Sadzę, że tameczny Orbán, który przysłał nam, wypowiedzmy się tu w tym śmiesznym nowym 
języku narzuconym po r. 1989, know how, czyli króla Jadwigę, widział w synergii 
a) ludu i 
b) polskości,

siłę – nie w sensie kazuistyki 17, ale siłę pasji prawdy, która stworzy nowe imperium cywilizacyjne, 
tak wielkie, że królestwo św. Stefana przetrwa pomimo trzech walców – maglownicy rzymskiej, 
cesarskiej i azjatyckiej, turańskiej. Na tym polegała myśl węgierska.  

III. Istnieje jedno i tylko jedno rozwiązanie

Cechy ludzkiego geniuszu (nie zaś mózgu gadziego; geniusz pochodzi z astralu, nie z ewolucji) są 
niezbędnymi kwalifikacjami do zarządzania, aczkolwiek 

15 Węgry Orbana.
16 D’Alembert biedę cierpiał w sierocińcu, adoptowany przez dom szklarza Rousseau.
17 Cytuję: „Wiceprzewodnicząca PE, Katariny Barley, prawniczka w sposób skandaliczny wypowiedziała się na temat

finansowego ‘głodzenia Polski i Węgier’. Jej słowa wstrząsnęły opinią publiczną. Zwłaszcza w kontekście 
niemieckich obozów koncentracyjnych i głodzenia tam Polaków oraz faktu, że kapo w obozach przed wojną w 
znacznej części z wykształcenia byli prawnikami. Warto może jeszcze dodać, że matka wiceprzewodniczącej jest 
lekarzem, a ojciec dziennikarzem. Warto może przy tej okazji dodać więć, że zawody i prawnika i lekarz w 
kontekście niemieckich obozów koncentracyjnych kojarzą się wszystkich okupowanym narodom tragicznie.” 
www.fronda.pl/a/wiceminister-zada-dymisji-wiceprzewodniczacej-pe-katariny-barley
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1) dzisiaj w świecie nie są uznane i
2) po raz pierwszy w polityce światowej o tych cechach wspomniał J. Kaczyński w jego dylemacie 
na temat kto powinien zarządzać państwem:
„Polska potrzebuje bardziej ludzi uczciwych niż genialnych”.
Jak na polityka to jest fenomenalne stwierdzenie, ponieważ istnieje jedno i tylko jedno 
rozwiązanie!
2a) Kopernicy, Leibnize. Nie istnieje drugie rozwiązanie. 
3b) I mniejsza z tym, czy J. Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Liczy się 
sproblematyzowanie systemu z chaosu porządek w warunkach kraju pełnego katarzyństwa.

To „Polska potrzebuje” wskazuje, że J. Kaczyński postawił astronomiczną diagnozę, diagnozę 
astronoma z Obserwatorium Adekwatności,  Obserwatorium Politycznej (czyli życiowej, wszystkie 
wytwory ludzkie są polityczne, tylko żwirek w rzece jest apolityczny18) Niebotyczności. To oni, i 
tylko oni, Kopernicy, muszą być prezydentami, ministrami, premierami, posłami, senatorami. W 
żadnym wypadku nie ci, którzy by nie odrzucili propozycji współpracy z WSW. Gdyby nastała 
WRONA, to 99 % tych ludzi, postąpiłoby jak mgr Aleksander Wolszczan i nie odrzuciłoby oferty 
WSW: awanse, kariera, pieniądze, wielkie pieniądze, tysiąc razy większe niż ich pensja. Wielka 
figura w grach WSW. Zdemaskowana przez podłych (no jasne) historyków z IPN.

Niewątpliwie Kaczyński ograniczał „pensje” różnych grup „wybrańców”, wprowadzał różne 
bariery, ale czy to się udało? – Z uprzejmości powiem: Raczej widzimy :-). Lecz chodzi mi o coś 
innego, o samo sproblematyzowanie. W dekadzie 1980-89 słowo problem oznaczało pole dociekań,
a w III RP to samo słowo oznacza polskie basta. Kropka nad i. Koniec kropka. To oznacza, że język
przekręcono.

Nie oznacza to od razu, że J. Kaczyński ma jakąś definicję genialności (i nie jest to potrzebne, liczy
się ruch polityka, czyli życia), którą (tę definicję) tu rozwijamy, jako 
a) Silna definicja geniusza: Genialność to „umiejętność” umysłu przeskoczenia (nie 
przeskakiwania) w ontogenezie faz ewolucji filogenetycznej. 19

b) Definicja słaba: Genialność to umiejętność niezmarnowania rozwoju ontogenetycznego, 
zwłaszcza spotkania A) młodziaka z B) Duchem Dziejów (w Sierpniu – Solidarności) około 28-30 
r.ż., +/- 2 lata, kiedy definitywnie (raczej później niż wcześniej) porzuca się fazę ekstazy, 
nieprzypadkowo nazwanej w antropologii polskiej na przełomie XX/XXI wieku – wulkaniczną. 
Trudno o nazwę bardziej wytworną. Ekstaza … wulkaniczna. Wspaniała nazwa. I ta faza rządzi 
polską. 

18 Jestem przekonany, że inaczej działa na człowieka żwirek w rzekach polskich, a inaczej na Wołyniu i dlatego 
zdanie „Mężowie zamordowali 20 tys. żon i dzieci, bo żona była Polką” nie ma swej reprezentacji: „Mężowie 
zamordowali 20 tys. żon i dzieci, bo żona była Ukrainką.” Takie zdanie jest nie do pomyślenia tam, gdzie lśni 
żwirek w polskiej rzeczce i chcę przez to wypowiedzieć myśl taką, że na 100 % odkryją kiedyś fizycy 
doświadczalnicy, że na Wołyniu ziemia inaczej promieniuje do mózgu ludzkiego. Mówię to jako fizyk, astrofizyk, 
astronom, kosmolog, z wieloma odkryciami, teoriami, cybernetyk, ogólno teorio systemowiec i nie mówię tego 
jako socjolog, historyk, psycholog, ekonomista, zarządzaniowiec, socjolog, filozof; mówię to jako kierownik 
zespołu Standardów, Stałych Fundamentalnych w Instytucie Metrologii Elektrycznej, Kierownik Zespołu Fizyki,  
Astrofizyki i Kosmologii w Instytucie Fizyki, jako Kierownik Zespołu Teorii Systemów i Teorii Pomiaru w Pol. 
Częstochowskiej (Wydz. Zarządzania), Kierownik Filozofii Innowacyjności (Politechnika Opolska). Jestem 
absolutnie przekonany, że to co zmroziło pisarza S. Srokowskiego (mordy nad mordami) i każdego człowieka, 
będzie miało fizyczne wytłumaczenie geologiczne. Powstanie fizyka doświadczalna, która wykaże, że ziemie 
Rzeczpospolitej mają charakter zon detektowalnych, ale nie obecnymi przyrządami.  

19 Bardzo rzadkie.
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IV. Metodologia to lustracja historii. Faraon Bolesława Prusa. Przeciwko 
prymitywnemu rozumieniu polityki. Czy warto było zyskać X euro i stracić 1.5 
tysiąca razy więcej? Czy chcecie być rządzeni przez ludzi w fazie ekstazy 
wulkanicznej

Co powiemy o III RP. To przerażające. W państwie z katarzyństwem, czyli bez wywiadu. Żadne 
państwo nie jest katarzyńskie i każde ma wywiad. 

Rządzą państwem ludzie  
1) w fazie ekstazy wulkanicznej, którzy
2) nie są ani genialni, ani
b) nie odmówili WSW, bo byli za młodzi, aby WSW im zaproponowało zdradę Polski i mieli okazję
okazać wyższy poziom intelektualny, czyli odmówić. Średnio taki egzamin by przeszła (zdała) 
jedna osoba na tysiąc mieszkańców, reszta by nie odmówiła, tak jak odmówił ten doktor, a potem 
profesor, z Politechniki Wrocławskiej, który otrzymał propozycje WSW – paszportów, konta, 
mieszkanie na Zachodzie i legendowanie oraz zamknięcie procesu wytoczonego przez SB (1982-
1983) o występowanie przeciwko WRON-ie. Ilu by odmówiło takie propozycji? Jeden na parę 
tysięcy. W całej administracji państwowej mamy takich młodych może ze czterech, ponieważ tam 
zjawiła się negatywna selekcja. 

Poważne analizy – jak ta – nie dotyczą „wiedzy” (rzekomej wiedzy) o gotowaniu, diecie często 
bezmięsnej łączącej odzwierzęce i roślinne gotowanie i takie poważne analizy zwykle nie doczekają
się pięciu dodruków, jak „wiedza” o gotowaniu, choćby z powodu – wcale nie tam ludzkiej – 
zazdrości. Zazdrość jest konsekwencją walki o byt, kapitalizm generuje zazdrość. Nie propaguję tu 
potrzeby zredukowania mięsa w diecie, a tylko potrzebę rozwoju humanistyki, która również 
uściśla nauki ścisłe.

Metodologia to lustracja historii, cywilizacji, czyli tego, co kto powiedział i zrobił. „Faraon” 
Bolesława Prusa to swoista lustracja historii, cywilizacji, wartości – to czysta analityczna polityka, 
ale nie w sensie rozumienia tego słowa (polityka) przez ludzką miernotę, lecz w rozumieniu 
polityki, jako etosu zbioru polskich encyklik, adhortacji i tysiąca homilii, to metafizyka 
szczegółowa polityki, czyli wizji życia. (Spadek jabłka w ogrodzie ma też złożoną metafizykę ruchu
pionowego, a w tym kilkadziesiąt warunków idealizacyjnych). Najważniejszą kastą byli kapłani – 
odgrywali oni rolę administratorów, królów, inżynierów, kosmologów (czyli polityków). 

W umyśle J. Kaczyńskiego świta (wiosną 2019) myśl podwójna na temat kadry zarządzającej. 
A) Raz myśl o geniuszach i 
B) o tych, którzy doznali synergii 1+2, tzn.: 
(1) w wieku lat 30. napotkali
(2) Ducha Dziejów (Solidarność). To ci, którzy nie ukradli nawet znaczków, które drukowali. – 
Niesamowity charakter tych ludzi, których celowo od r. 1989 odsunięto, uśpiono. Podziwiajmy. 
Polska umiera z powodu usunięcia tych ludzi.

IV. T. W. Hejnał

Fragment ekspertyzy przekazanej dla Jana Pawła II w r. 1990, przez T.W. Hejnał: 
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Rządowy pomysł premiera Mazowieckiego jest przepojony wpływami 
oficerów WSW, a także nie jest odpowiedni dla polskich inwestorów.
Kryteria światowych najlepszych firm profesjonalnych 
kapitalistycznych, które aplikuje (proponuje) rząd polski w 
polityce merkantylnej wykluczają z oczekiwanego rozwiązania 
polskich inwestorów, czyli polskie zakłady pracy, zresztą na o 
wiele wyższym poziomie technologicznym i finansowym, aniżeli 
proponowane przez zagranicznych inwestorów. Należy to wadliwe 
ustawodawstwo usunąć, ponieważ za lat 20, pod szyldem walki z 
aborcją, nastąpi wyaborcjowanie narodu (ok. 15 mln Polaków w r. 
2010) z ekonomicznych podstaw utrzymania rodziny, czyli 
depopulacja. To co zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce i co 
zainwestują w najbliższej dekadzie, jest niczym, jest absolutnym 
zerem, w porównaniu do ceny, którą trzeba zapłacić w kategoriach 
obniżenia PKB w skali półwiecza. Celem firm zachodnich jest 
zdezorientowanie mało zdolnych posłów odnośnie tego, że dążą do 
wydrenowania polskich rodzin z pieniędzy, które by uzyskali w 
skali 5, 10 i więcej lat tytułem produkcji. Likwidacja produkcji 
spowoduje zaburzenie równowagi gospodarczej, czyli milion 
pracowników poczuje się w najbliższym czasie niepotrzebnych. Celem
firm zachodnich jest wydrenowanie gotówki na podobieństwo pól z 
zasobów wodnych i przekazanie pieniędzy do siebie, na Zachód, do 
tzw. osób prawnych (nazywanych też wadliwie, ponieważ brakuje 
odpowiedniej polskiej teorii gospodarczej, podmiotami). Przejęcie 
– zysku przez fabryki, tzn. producentów i dystrybutorów – 
wypracowanego (kolejne wadliwe słowo nowoczesnego języka) w czasie
operowania na rynku. – Wypracowanego zysku, czyli po prostu 
przechwyconego dochodu rodzin, słowem pieniędzy, ostatecznie 
pożyczonych, a zostawionych przez konsumentów. Dopuszczeni do 
rządu ekonomiści nie mają wielkich zdolności i dlatego nie 
odmówili propozycjom WSW, jak Korwin-Mikke, natomiast takie 
zdolności mają ci, którzy odmówili współpracy z WSW. 

Prawodawstwo polskie bazuje na ukrytej zasadzie niszczenia 
produkcji polskiej i dąży do zachęcania kapitału zachodniego do 
przejmowania polskiego rynku konsumenckiego. Prawodawstwo to 
kwalifikuje osoby odpowiedzialne, czyli ustawodawców, do sfery 
prokuratury i sfery śledczych. Tymczasem nie ma odpowiednich 
prokuratorów, ani w sensie ludzi o wielkich zdolnościach, ani w 
sensie ludzi umysłowo zdolnych do odmówienia WSW proponowanej 
współpracy (przez WSW). Działalność rządu ma cechy kryminalne. 
Pojęcie inwestycji jest wadliwie rozpoznane, zwłaszcza z tak małej
części „zarobionych” przez zachodni kapitał pieniędzy; gro tych 
pieniędzy ucieka na Zachód. Premier i minister finansów są ludźmi 
mało zdolnymi. Ustawodawstwo jest korzystne dla kapitału 
zachodniego, ale nie dla kapitału polskiego, czyli produkcji 
polskiej. Dla produkcji polskiej jest ono bardzo niekorzystne w 
rozumieniu skutków dla PKB w skali 5, 10 i więcej lat. Można 
zauważyć, że wszystkie medialne komunikaty o 
1) nowych miejscach pracy,
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2) nowych technologiach, -

są utrzymane w stylu marksistowskim, w sensie kapitalistycznej 
dialektyki i są tak skonstruowane, aby ukryć niszczenie, a raczej 
pogrom, 
ad 1) miejsc pracy oraz 
ad 2) technologii o wiele lepszych od zachodnich i to 
2a) we wszystkich zaawansowanych technicznie i technologicznie 
branżach na świecie. 

Wszystkie rozwiązania prawne są tak skonstruowane, jakby sejm 
reprezentował kapitał zagraniczny i zwalczał kapitał polski w 
postaci możliwości produkcji i jakby realizował zadanie redukcji 
PKB o 90 %, w tym przez reinwestowanie zysku (wydrenowania rodzin 
polskich), co musi doprowadzić do depopulacji za 20 lat, tzn. 
ubytku 16 milionów w sensie zwykłego rachunku rozwoju wynikającego
z czasu podwajania liczności rodzin polskich w okresie 1945-89. 
Wysoka tzw. „stopa” inwestycji na tle niszczenia produkcji nie 
jest korzystna. Takie inwestycje nie będą napędzały wzrostu 
gospodarczego. Ani inwestycje, ani nawet reinwestycje kapitału 
zagranicznego nie są korzystne – pomimo wolnorynkowej propagandy, 
że z chaosu powstaje porządek – jeśli mają przynosić ogromne 
szkody dla gospodarki w sensie PKB, czyli produkcji, natomiast 
zwiększają zysk zagranicznego inwestora przez usuwanie produkcji 
polskiej i sprowadzanie produkcji zachodniej lub gospodarczo 
(decyzyjnie i finansowo) niesuwerennej pseudo-polskiej. Działania 
rządu, całej polskiej administracji, powinny skupiać się nie na 
poszukiwaniu nowych zagranicznych inwestorów, nie na stwarzaniu 
inwestorom zachodnim takich warunków ekonomicznych, aby osiągnęli 
odpowiednie zyski, warunkujące wyrugowanie polskiej produkcji. 
Zyski z ulokowania w Polsce produkcji zachodniej nie powinny być 
przez kapitał zachodni (przez tzw. firmy) ukrywane, a w razie 
udowodnienia ukrywania „firmy” powinny być karane. Z ogólnych 
rozważań wynika, że skórka nie jest warta wyprawki i kapitał 
zachodni w dekadę zainwestuje 200-250 mld zł, a wygeneruje straty 
w PKB przynajmniej dziesięciokrotnie większe na skutek zaniku 
produkcji. 20

V. Czy system kapitalistyczny rozwija w ludziach bezpruderyjny cynizm 
autystyczny?

20 Raport się myli 150 razy co do oszacowania manka wytworzonego przez nowy system, który usunął doskonale 
funkcjonujący system społ.ekon. JPII/JPS, czyli wojtylizm, popiełuszkizm, S’1980-89. Mianowicie, jak się wydaje z
perspektywy 30 lat, 1989-2019, zagraniczne „podmioty” zainwestowały w Polsce co najwyżej 200 mld euro 
(podobno 168-178 mld? – załóżmy, ze 200 mld euro), czyli w dekadę ok. 280 mld zł. Takie manko, a nawet 
większe, Polska ponosiła w ciągu roku tytułem zadłużenia, wyprzedawania. Twierdzi się, że nie jest to do 
oszacowania. Sąd w USA kobiecie za utrudnienie czynności płciowych (zły puder) przez Johnson&Johnson 
przyznał 20 mln dolarów odszkodowania. W okresie 30 lat Polska utraciła minimum 20 mln ludzi: 20 mln x 20 mln
dolarów = 400 tysięcy miliardów dolarów = 1200 tys.mld zł = 300 tys. mld euro, czyli 1.5 tysiąca razy więcej niż 
kapitał zachodni zainwestował. Czy warto było zyskać X euro i stracić 1.5 tysiąca razy więcej? 
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A) 
1. Cytuje media: „14-letnią dziewczynkę wykorzystał krewny.” „Nie doszło do gwałtu – orzekł Sąd 
– ofiara nie krzyczała”. 
2. Dziennikarz A. Gajcy zażądał zakaz orzekania dla sędziego.
3. Janusz Korwin-Mikke 21: „Gajcy zwariował. To kryterium działa od 6000 lat!! Jeśli nie krzyczy, 
to widać tego chce. Jak bez tego odróżnić ofiarę – od dziewczyny, która owszem, chętnie.... ale 
potem oskarża o gwałt, bo boi się taty? To jakiś ruch WPM – White Pussy Matters; możliwość 
dowolnych oskarżeń”. 
4. Oburzenie dziennikarek na JKM.
5. Słusznie? – Bezpruderyjność jest cechą autyzmu.

B) 

Teraz objaśnienie JKM na czym polega kapitalizm:

Pokaz geniuszu 22 Janusza Korwina-Mikkego, który lubi rzucać w psy petardami 23, kobiety 
otwarcie nazywa głupszymi.24 „Codziennie z 10 razy wchodzę na jezdnię – i z uwagi na gorszy 
słuch jestem w grupie ryzyka.  Przypominam, że śmiertelność w Polsce wynosi 100%. Gdyby 
ludzie, zwłaszcza starzy, nie umierali, nie byłoby życia. A gdyby nie selekcja – rozwoju! Wirus 
zabijający 10% zarażonych to nie broń biologiczna, lecz środek na polepszenie puli genetycznej 
narodu i ludzkości (bo umierają najsłabsi i najmniej przezorni)!”
Kapitalizm preferuje ekskluzje nad inkluzją: „A gdyby nie selekcja – rozwoju!”

C) planeta.pl/Wiadomosci/Polityka/janusz-Korwin-Mikke-cieszy-sie-z-koronawirusa-umra-
najslabsi:    „77-letni Janusz Korwin-Mikke zapomniał przy tym, że koronawirus zabija głównie 
osłabione organizmy ludzi starszych.” – Nie to nieprawda. JKM doskonale wie, że kapitalizm, czy 
jak mówimy prawica, wyznaje ekskluzje zamiast (a nie) inkluzję, że bazuje na marksizmie, 
czy jak mówimy lewicy. Na walce o byt. Na przygodnym pochodzeniu życia.  

D) 
2 X 2020 www.planeta.pl/Wiadomosci/Polityka/Zarobki-Kaczynskiego.-Potworna-podwyzka!-Ile-
zarobi-jako-wicepremier „Do tego, rzecz jasna, dochodzi kwestia emerytury Jarosława 
Kaczyńskiego: otrzymuje on ok. 6,9 tys. zł miesięcznie. Jak łatwo policzyć, po rekonstrukcji 
rządu Kaczyński może zarabiać łącznie nawet ok. 24,4 tys. zł – ujawnia Innpoland.pl

Warto przypomnieć, że Jarosław Kaczyński niczego nie produkuje, nie wytwarza i nie sprzedaje. 
Zastanawiacie się skąd więc dostaje tak ogromne pieniądze? Zajrzyjcie do swoich portfeli i 
poznacie odpowiedź.

Jeżeli brakuje 16 mln ludzi to oznacza, że Polska – w porównaniu do tempa podwajania liczności 
rodzin polskich w 44-leciu PRL (od ustalenia władztwa polskiego w granicach ustalonych w 
Poczdamie i ok. 20.5 mln do okrągłego stołu – ok. 39 mln) – niczego nie produkuje, nie wytwarza i 
nie sprzedaje. 

Te same słowa, ale ich do Polski zastosować nie można. Na takie postawienie sprawy nie godził się 
nikt z polskich profesorów. (Np. J. Jadacki).

21 www.planeta.pl/Wiadomosci/Polityka/janusz-Korwin-Mikke-cieszy-sie-z-koronawirusa-umra-najslabsi
22 planeta.pl/Wiadomosci/Polityka/janusz-Korwin-Mikke-cieszy-sie-z-koronawirusa-umra-najslabsi
23 Autycy są cyniczni.
24 Autycy mówią to, co myślą, co wiedzą.
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Można powiedzieć tak: Zastanawiacie się skąd więc ta ledwie jeszcze żyjąca część rodzin dostaje 
tak ogromne pieniądze? Zajrzyjcie do 30-letniego manka akceptowanego przez wszystkich 
ministrów. PKB w III RP w porównaniu do PKB w PRL. Kredyty. „Samofinansowanie” z 
wyprzedaży.

     *     *     *

„Kongres PiS. Awans Mateusza Morawieckiego opóźniony” 25

Cytuję źródło. „Premier Mateusz Morawiecki najprawdopodobniej nie zostanie wybrany 
wiceprezesem PiS na kongresie partii rządzącej 7 listopada”. „Szefem PiS pozostanie Jarosław 
Kaczyński. To oznacza, że awans w partii Mateusza Morawieckiego zostanie opóźniony  – 
wcześniej media pisały bowiem, że Morawiecki wiceprezesem ma zostać właśnie już na kongresie. 
Niektórzy politycy obozu władzy – niechętni premierowi – przekazywali w ostatnich dniach 
mediom (Onetowi czy "Wprost") informacje, jakoby Morawiecki w ogóle stracił szansę na 
wiceprezesurę w PiS.” „podczas planowanego na jesień wielkiego kongresu partii rządzącej mają 
zostać podjęte decyzje o reorganizacji prac struktur terenowych PiS. Szefami regionów – jak 
słyszymy – mają być ludzie niepełniący żadnych istotnych funkcji politycznych w Warszawie – ani 
w rządzie, ani w parlamencie.- Najważniejsze jest to, by takie osoby były w stu procentach 
skupione na zarządzaniu danym regionem czy okręgiem. Nie może być tak, że za działaczy 
terenowych i politykę w regionie ma być odpowiedzialny ktoś, kto ciągle jest w Warszawie, a w 
swoim okręgu bywa rzadko – tłumaczą rozmówcy z PiS.
- Plany są daleko idące. Mówię o reorganizacji partii, bo z różnych wydarzeń, które miały miejsce 
w ciągu ostatnich lat, trzeba wyciągnąć wnioski. Czy kongres to przyjmie? Tego nie wiem. Jeśli 
przyjmie, to rzeczywiście będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o przekształcenie 
naszej formacji. Później będą rozwiązywane problemy regionalne – także te personalne.

Pytają ludzie, czy premier Mateusz Morawiecki zostanie 7 XI wiceprezesem PiS. Czy szefami 
regionów zostaną ludzie z ludu „niepełniący”. To są pytania powiązane. Prezes rozważa, czy ma w 
regionach Leibnizów. Ciąży mu środowisko ograniczone. Czy wyciągnie wnioski? To jest 
zagadnienie parainformowania. 26

Jest to zagadnienie homeostatu 27 system autonomicznego, konfliktu Kaczyński (PiS) – Gowin 
(Porozumienie) z maja 2020 28 i koronawirusa, zarządzania państwem okresu II 2020 – IV 2020 29, a
także badań metodologicznych nad znaczeniem oczyszczanie języka. Nie czas tu od nowa to 
analizować. Wszystko się powtarza ponownie, to, co było w lutym jest i dziś.

28 IX 2020

25 wiadomosci.wp.pl/awans-mateusza-morawieckiego-opozniony-6559326326864736a
26 Www.experientia.wroclaw  . pl. „Czy parainformowanie jest skoligacone z Czwórką z 

Apokalipsy…” 2019. 
27 Experientia..., Media – efektor – homeostat – człowiek – system autonomiczny 

M. Mazura, maj 2020.
28 Experientia ..., Konflikt Kaczyński (PiS) – Gowin (Porozumienie), maj 2020.
29 Www.experientia.wroclaw.pl   Mirosław Zabierowski, Koronawirus a kapitalizm, maj 2020;

 Koronawirus, zarządzanie, spadek PKB, maj 2020; Obserwatorium 
astronomiczne zarządzania państwem okresu 6 II 2020 – 27 IV 2020, kwiecień 
2020;  Badania metodologiczne nad relacją patriotyzmu do zarządzania, 
2020; Oczyszczanie języka, marzec 2020. 
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