
Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego a normy promieniowania.
Topologia wyspowa jako cecha epistemologii systemu „z chaosu porządek”.
Biznes,  zysk,  znaczenie  norm  a  podwyższenie  sto  razy  normy
promieniowania elektromagnetycznego. Cz.3. 1

W l. 80., a także 90., oraz w XXI wieku, zainwestowano w granty w wypromowaniu (marketing)
destruktywnych idei, teorii pseudo-naukowych: ekonomicznych, kulturoznawczych,  językowych,
wojskowych,  społecznych,  historycznych,  marketingowych,  menadżerskich,  merkantylnych,
antropologicznych,  komunikacyjnych  społecznych,  transportowych,  filozofii  ekonomii,  filozofii
życia, filozofii społeczeństwa – niczym owe paciorki Indianom, którzy wyzbyli się własnych dóbr
za świecidełka. W XXI wieku stanowiłoby to 5% ogółu dotacji dla polskiej nauki (wydziały prawa,
zarządzania i  ekonomii).  W nielitewskiej pogoni za wzbogaceniem się,  w III  RP, niechlujnie,  a
wręcz błędnie zinterpretowano dane empiryczne. 2

Założycielom III RP zabrakło wykształcenia metodologicznego, praktyki w naukowej problematyce
interpretacji  danych,  zaniedbano  klasyfikacje  rodzajów  zależności  i  kontroli  od  korporacji,
zaniedbano  badań  stopnia  autonomii  firm-córek,  zaniedbano  fachowe rozpoznanie  skuteczności
inwestycji zagranicznych.3

Narzucono wadliwe teorie: gazowe, wiatrowe, audytów, ekologiczne, pomiaru, wzorcowych modeli
zarządzania przedsiębiorstwem, logistyczne (w wojsku), magazynowania, dystrybucji, opłacalności,
wskaźnikowe rachunkowe,  liczne zdrowotne (setki takich,  jak statynowe).  Wadliwe myślenie w
technice,  w  metodologii,  rozumieniu  nauki,  eksperymentu,  pomiaru,  standardu,  wzorca;  błędne
rozumienie PKB 4, modeli, wyjaśniania, prac analitycznych. Uczelnia, której patronem jest Oskar
Lange  nie  rozumie  prac  swojego  patrona.  Zablokowanie  zaopatrzenia  na  poziomie  batalionu,
kompanii w ok. 48 godzin. Polskie Siły Zbrojne staną się niezdolne do samodzielnej obrony, jak
polska energetyka nie jest w stanie zabezpieczyć mocy bez importu. 

Dlaczego o tym trzeba mówić. Wydaje się mi, że w Polsce funkcjonują znieczulające teorie, np.
„naród ochrzczony nie zginie”. Albo: „barbarzyńcy jak Cesarstwo Rzymskie jednak nie przemogło
Grecji”.   Albo (posłyszane w szkole):  „Matka Boska ochroni  Polskę swym płaszczem.” Jest  to
dziecinne  rozumienie  polityki,  życia,  które  nie  uwzględnia  oddziaływania  sterowniczego

1 Recenzja opracowania P. Ogonowskiego na temat zarządzania w energetyce polskiej.
2 Por. prace z P. Ogonowskim, „Kulisy manipulacji. Tezy o naprawie systemu ekonomicznego III RP”, Wrocław 

2020, www.experientia.wroclaw.pl; „Idea nowego systemu zarządzania na przykładzie problematyki CPK. 
Dlaczego nie należy zlecać zagranicznym – a już szczególnie francuskim – podmiotom prac projektowych jak i 
wykonawczych przy budowie linii kolejowych dla potrzeb CPK”. Wrocław 2020, www.experientia.wroclaw.pl; 
„Analiza ekonomiczna powołania 5 dywizji operacyjnych wojsk lądowych w latach 2022 – 2025”, Wrocław 2020, 
www.experientia.wroclaw.pl  ;    „Problematyka zarządzania przemysłem obronnym. Przemysłu obronnego nie oddaje
się obcym. Studium przypadku”. Wrocław 2020, www.experientia.wroclaw.pl 

3 Teresa Grabińska, Romuald Niedzielski, Mirosław Zabierowski „Metodologiczne problemy interpretacji danych” 
Fundamenty Nr (3) 2005, strony 19-21; „Rodzaje i stopień autonomii firm-córek a rozpoznanie skuteczności 
inwestycji zagranicznych” Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 313 (z.49) (2006), strony 79-96.

4 Józef Tallat „Polska wobec integracji europejskiej”, Wrocław 2003, www.experientia.wroclaw.pl.  M. Zabierowski „Postępy w 
socjotechnice” Wrocław 2002, Studia i Ekspertyzy Biura Poselskiego.
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koncernów i państw obcych, jako układów niezwykle drapieżnych, które mają za nic podstawy
cybernetyki społecznej.5

Gdzie  były  służby  wywiadowcze,  na  jakimkolwiek  ze  stu  tych  odcinków  w  zarządzaniu  i
gospodarce  ?  Gdzie  jest  raport  zidentyfikowania  w  III  RP  tych  zagrożeń?  Gdzie  jest  aparat
poznawczego  na  należytym,  a  choćby  na  tym,  jak  tu,  poziomie?  Gdzie  są  służby,  które  by
dwudziestolatce minister prawniczce wyjaśniły coś w tym rodzaju (sorcie), co tu napiszę tak: 

Prof. Sedlak wskazywał (seminarium u prof. S. Mazierskiego), że mózg 
szczególnie silnie odbiera promieniowanie elektromagnetyczne drugiego 
mózgu, z wyjątkiem chorych psychicznie, schizofreników, autyków, 
psychopatów. Dlatego nawiązujemy do innych. Nie tylko dlatego, że słyszymy 
mowę. Nasze tezy, cele, idee, myśli klasy JPII/JPS powodowały, że w esbekach 
wywoływały kontrę i to momentalnie odbierała taka Hanna Łukowska-Karniej 
(SW, historyk). - To ważny element w naszej historii.

Powstaje tak – na drodze elektromagnetycznej! – informatonoza, np. specjalny 
rodzaj mózgu kurczliwego. Przedstawiłem to w licznych pracach. 6 Lekarze, jak 
prof. Jan Trąbka, prof. Rudolf Klimek gratulowali tych prac, ale były też inne 
prace obalające wyobrażenia dwudziestolatki prawniczki. Medal UJ za ich 
wartość medyczną, w odniesieniu do standardów, wartości zjawisk 
elektromagnetycznych. Chodzi mi o to, że prawniczka chce już rękami, na siłę 7 
obalić naukę, chodzi pod pachą ze skandaliczną książką, opracowaną przez 
rzekomo fizyków (muszą być bardzo mierni) i opowiada, że wprowadzone przez 
nią (min. Szumowskiego, itd.) normy promieniowania są bezpieczne. 8  Winni są
ci, którzy zatrudniają mało zdolnych dwudziestolatków na najwyższych w 
państwie stanowiskach.9 

Matki, które  dziecku trajkoczą, że jest opryskliwe, powodują, że jest opryskliwe,
ale nie dlatego, że tak słyszą, więc tak reagują, tylko dlatego takie się stają, że
przechwytują fale  radiowe  jej  mózgu.  Zły  dobór  w  małżeństwie,  jak  na
przykład w małżeństwie Einsteina, przechodzi na dzieci, na skutek interferencji
fal elektromagnetycznych, i tak genialne dziecko (jak fizyk Hans Einstein) robi
wszystko byle nie skorzystać z dyscypliny ojca (tu fizyki Einsteina, co było w
fizyce  prawie  niemożliwe  –  a  jednak).  Niechęć  matki  do  ojca,  albo  ciągłe
doskakiwanie  matki  do  ojca,  bezzasadne  krytykowanie,  przemoc
psychologiczna, powoduje, że dziecko ma lekceważący stosunek do ojca, nawet
jeśli uważa, że matka się totalnie myli – to skutek fal elektromagnetycznych:
silniejsze jest odbieranie fal radiowych matki (dziecko do 7-go r.ż. nie odróżnia
siebie od matki) niż racjonalność. Przecież dziecko sobie nie racjonalizuje, tylko
odbiera promieniowanie matki.

5 J. Kossecki ‘Wzajemne oddziaływania sterownicze państw jako układów samodzielnych” WSP, Kielce 1980; 
„Cybernetyka społeczna”, PWN, 1981.

6 Czy nie lepiej byłoby, aby dwudziestolatka minister prawnik studiowała jeszcze, zamiast rządzić społeczeństwem, 
zdrowiem ludzkim, czy nie za wcześnie została ministrem, albo inaczej - czy naprawdę ma osiągnięcia na miarę 
Leibniza, aby powiedzieć, że przeskakuje fazy rozwojowe (niedorozwoju) mózgu, czyli realizuje warunek 
konieczny zatrudniania młodzieży na stanowiskach zarządzania gospodarką?

7 Przemoc psychiczna wobec całego społeczeństwa.
8 Medal za badania nad relacją stałych, w tym elektromagnetycznych, do życia.
9 To, co napisał pewien pisarz (IV 2020), że dwudziestolatkowie są genialni jest kompromitacją. 



Kończę o tym tak: faza maciczna jest pojęciem antropologicznym i wskazuje na
prawdziwość teorii  W. Sedlaka  homo electronicus.  A  może prawniczka nie
wie, że chodzi o fale elektromagnetyczne?

Osoby wyszkolone przez obce służby pozostają w elektromagnetycznym podprogowym związku,
dlatego służby nie zareagowały. Służby specjalne odpowiadające za cywilną ochronę wywiadowczą
10 Państwa Polskiego są kontynuatorem służb PRL. Analiza energetyki dowodzi, że III RP wymaga
weryfikacji służb, gdyż zostanie całkowicie uzależniona od obcych. 

Jeśli rząd chce ze strachu uprawiać karuzelę od ministra zdrowia, nauki, budownictwa i cyfryzacji
do rady spółki naftowej, węglowej, PZU, NFZ, LOT, ZUS, Orlen itd., to wtedy rząd musi kształcić
w   metodologii nauk, gdyż tylko w tej nauce, I TYLKO W TEJ, nie należy być specjalistą w
jednej  dziedzinie,  gdyż  metodologia  bada  stan  wiedzy  nie  w  jednej  dyscyplinie,  bada  logikę
odkrycia  naukowego  we  wszystkich  dyscyplinach,  a  nie  tylko  w  metrologii  elektrycznej;
pragmatyzm i sprawność jest inaczej postrzegana, aniżeli w wąskim, w stosunku do jakiejś odrębnej
dyscypliny; metodologia zajmuje się  sposobami powstawania systemów naukowych i  sama jest
metasystemem, a ustalanie norm lub klasyfikacja (w stylu astronomia dzieli się na … itd. 11) dalece
nie  wyczerpuje  oglądu  metodologicznego,  niezbędnego  na  stanowisku  typu  posła  lub  ministra.
Łobaczewski rozpoznawał aksjomaty i był tu metodologiem. W Politechnice Wrocławskiej zamiast
partyjnych przedmiotów nauczano metodologii, humanistyki nauk dedukcyjnych, badanie struktury
nauk,  roli  eksperymentów;  metodologia  jest  –  w  zakresie  pomiarów  narzędzi  pomiarowych  –
zbliżona do metrologii, miary, błędy pomiaru. 

Kilka słów o walce o byt. Kapitalizm jest bliski koncepcji „z chaosu porządek między narodami”. 
Dmytro Doncow był dobrze wykształcony jak na tamte czasy. Przed rewolucją 1917 roku walczył o
sprawiedliwość społeczną, współpracował z lewicującym rządem URL, ale wtedy nie było szerszej 
teorii, na miarę wojtylizmu, która by przygotowała ludzi do walki. Nie posiadał żadnej kierownicy, 
załamany wracał na pozycje prawicowe, tzn. do monarchizmu. Próbował, chciał sprawdzić. 
Eksperymentował. Potem znów wrócił na pozycje lewicowe, do współpracy z URL, potem 
odchodził od lewicowości i we Lwowie przeszedł na pozycje podobne do UPR, Korwina-Mikke. 
Przeszedł na pozycje darwinowskie, podobne do ideologów Putina - Dunina i kapitalizmu w sensie 
walki między narodami o byt.  Uważał, że nie docenia się darwinizmu między narodami - nie 
między jednostkami, ale narodami. Że najważniejszy jest  „Nacjonalizm”. - Podobnie jak Mykola 
Michnowski w „Naciakratija” - coś w rodzaju hitleryzmu, faszyzmu, imperializmu ukraińskiego. 
Dmytro ideologię nacjonalizmu zbudował na społecznym darwinizmie, ponieważ nacja to gatunek 
natury, a zwierzęta walczą na stepie o „swoje”, o teren, o pożywienie, o panowanie nad innymi. 
Słabszy naród odpada, ulega przemocy bardziej morderczego, bardziej podstępnego, a więc 
chytrzejszego – jak w kapitalizmie, jak w konkurencji na rynku. Silniejszy ma zwyciężać.

Ukraińskie hasło „nacja ponad wszystko”, oznacza ponad ludzi, a przede wszystkim: ponad Boga, 
ponad etyką. Ponad wszystko - dosłownie. Nacja ma obowiązek mordowania innych nacji. Walczy 
się wszystkim - aparatem partyjnym, władzy, wykonawczym: Stąd OUN - Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów. Tylko plebs nie walczy, Ukraińców, którzy nie zabijają inne nacje, można zabijać. 

10 S. Cenckiewicz „Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991”, Poznań 2011; Lech 
Kowalski „Cze.Kiszczak. Biografia gen. broni Czesława Kiszczaka”, Poznań 2015; Tennent H. Bagley, „Wojny 
Szpiegów Krety, tajemnice i śmiertelnie niebezpieczne rozgrywki”, Poznań 2014; Robert Service, „Szpiedzy i 
Komisarze Bolszewicka Rosja kontra Zachód”, Kraków 2013; Henryk Nicpoń „Polowanie na generała. Piłsudski 
kontra Rozwadowski”, Warszawa 2017; Vladimir Volkoff, „Dezinformacja. Oręż wojny”; „Sekretna Wojna. Z 
dziejów kontrwywiadu II RP”, red. Z. Nawrocki, Tom I i II. Poznań 2013 i 2015. 

11 To przykład pseudonauki podany przez prof. Jerzego Kubikowskiego, z Wydz. Mat.Fiz.Chem.



Kto nie ma woli walki idzie do likwidacji. Mniejszość egzekutywna może zabijać plebs. Polacy to 
naród tolerancji, demokracji i humanitaryzmu i należy ich mordować, żądać ich terytorium w imię 
fanatycznej bezwzględności, nienawiści do Polski i Polaków, do wszystkiego, co polskie. Należy 
rozwijać amoralność stepową - „wszystko jest dobre, co jest dobre dla nacji”. Mordowanie to nic 
nadzwyczajnego, niech giną Ukraińcy etyczni, moralni, tolerancyjni, bo oni są przeszkodą w 
rozwoju nacji. Dr K. Morawiecki: „Ja w to nie chcę wierzyć, a jednak.” (na seminarium w 
Zakładzie Metodologii Nauk). 
Nacjonalizm ukraiński jest dziki, azjatycki, działa na wirtualnej zasadzie kapitalistycznej ruchu 
wirowego, czyli wciąga tych Ukraińców, którzy chcą żyć, odrzuca zaś tych, którzy nie kierują się 
walką nacji i nie dają się wciągnąć w ten ruch wirowy. W walce z innymi narodami obowiązuje 
wyniszczenie, także Ukraińców. 
Ofiarami mordów OUN są poseł Tadeusz Hołówko, kurator Jan Sobiński. OUN w mieszkaniach na 
terenie Polski i Wolnego Miasta Gdańska produkowała bomby, drukowała nielegalną literaturę. 
Podpalali folwarki, niszczyli zboże, linie telefoniczne. Mordowano Ukraińców, którzy byli 
lojalnymi urzędnikami wobec państwa polskiego albo odmawiali udziału w sabotażu i dywersji. 
Celem działań OUN w II RP było utrzymywanie ludności ukraińskiej w napięciu - wobec władz 
polskich. Między OUN, a Kościołem greckokatolickim istniało porozumienie taktyczne. Kościół 
greckokatolicki liczył na poszerzenie struktur na wschód Ukrainy i za to chwalił OUN. 

Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) powstała na Wołyniu. Z rozkazu Hitlera, Wołyń to 
Reichskommissariat pod Erichem Kochem. Porywano ludzi na roboty do Niemiec, to spowodowało
powstawanie oddziałów zbrojnych z ukrywających się przed niemieckimi represjami. W 1943 
istniały Powstańcza Armia Tarasa Bulby-Borowca, oddziały OUN Melnyka, oddziały OUN 
Bandery. UPA dezerterów karała porąbaniem przed oddziałem. Na przełomie 1943/1944 roku 
Niemcy zaczęli dostarczać dla UPA broni. Ponad 50% uczestników UPA nie było zwolennikami 
OUN, dlatego skorzystali z proklamowanej przez sowiety amnestii, aby uniknąć kary za udział w 
UPA i włączyli się do „specgrup” NKWD do zwalczania OUN-UPA. Ujawniano i likwidowano 
UPA, działaczy OUN. Odziały UPA przedstawiały się, jako partyzanci radzieccy, po czym 
wyrzynały Polaków. Walki UPA/OUN przeciwko Niemcom stanowiły pomoc silom radzieckim, a 
walki z sowietami – pomoc Niemcom. Niemcy i sowieci dążyli do zneutralizowania OUN/UPA. 
Między Polską a Ukraińską SRR został zawarty układ o wymianie ludności, przesiedleniu ludności 
ukraińskiej i łemkowskiej z Polski na Ukrainę. Ludność ukraińska i łemkowska nie zaznała 
prześladowań ze strony polskiej ani w II RP, ani w czasie II W.Św. Nie była mordowana przez 
polskie podziemie, AK.  Ukraińscy nacjonalistyczni działacze postawili kilkadziesiąt, sławiących 
OUN-UPA pomników. Nie istnieje uchwała Ukrainy o odstąpieniu od ideologii nacjonalizmu 
ukraińskiego. OUN-UPA dopuściły się zbrodni ludobójstwa na ludności polskiej, ale też 
ludobójstwa na Ukraińcach. 

Według ideologii nacjonalizmu ukraińskiego wojny, konkurencja, walka o byt między nacjami są 
konieczne, bo tego żąda zasada ewolucyjna „z chaosu porządek”, rozszerzenie zasady silniejsze 
zwierzę przetrwa (darwinizm). 


