
Zarządzanie a odpowiedzialność, ryzyko, pandemia Covid-19, szczepienia. 
Lockdown a wojna o prawo do pracy. Jak prawda via dobro zjawia się 
przez piękno. Czy prawda jest praktycznie powiązana z dobrem? Nauka 
kontra profesorowie koncernowi a problem deficytu prawdy i dobra via 
piękno. Komercja a skutki szczepień po latach. Kinetyzacja jako model 
zarządzania po r. 1989. Cz.1.

1) Walka o przydzielanie sobie prawa do pracy kontra wyobrażenie klasy 
JPII/JPS narodu polskiego dzielenia się pracą. 

Trwa walka o to, kto ma pracować, czyli produkować, ewentualnie usługiwać. Od II 2020 ludzie 
walczą z rządem o prawo do produkcji lub usług, ale rząd mówi, że to ludzie rządu walczą z ludem 
i rządami poprzednimi (PO) o prawo do produkcji lub usług, a ludzie na to odpowiadają (np. w 
milionie haseł: „PiS to komuna, bolszewia, PRL’bis, faszyzm itd.”), że to ludzie walczą z rządem o 
prawo do produkcji lub usług, co rząd zwalcza, zapewniając, że pomaga ludziom, a co ludzie 
wyśmiewają itd. Widać, że brakuje uczciwości, że ten język, który narzucono Polakom jest zbyt 
niedecyzyjny, skoro to odwracanie trwa od II 2020, że Polacy, w tym eksperci, uczeni, pasjonaci 
nauki, odkrywcy nie mają dostępu do mediów. i 

Aż 5 z 22 ekspertów FDA głosowało przeciwko dopuszczeniu szczepionki. FDA dopuściła preparat 
na podstawie głosowania rzekomo niezależnego od lobbowania (od pieniędzy, od nacisków, jak w 
sprawie głosowania na prezydenta) panelu ekspertów naukowych. Podczas głosowania FDA 5 osób 
z 22 ekspertów nie zgodziło się, że "korzyści wynikające z zastosowania szczepionki 
Pfizer/BioNTech przewyższają ryzyko u osób w wieku ponad 16 lat", a przecież w tym samym 
czasie kongresmeni i senatorowie byli pod takim naciskiem, że nie zaprotestowali przeciwko 
sfałszowaniu wyborów (Trump – Biden, 2020). Szczepienia nie poparł dr David Kim, dyrektor 
szczepionek w Departamencie Zdrowia i Opieki USA. Taki lekarz ma dużo mniejsze poparcie 
(tarczę ochronną) aniżeli senator... 

Ludzie myślą, że w rządach zasiada sama miernota ludzka, która nie ma języka, aparatury 
pojęciowej do rozpoznawania świata, jako przedmiotu władzy, a pandemia to największy powielany
kopiowany przekręt. Są liczne sprzeczności. Holandia wprowadza godzinę policyjną (I 2021), ale 
Holandia już dawno była tak samo zamknięta i ludzie nie mogą się spotykać w restauracjach 
(chociaż taką mają od lat tradycję), nie mogą chodzić do teatrów. Wprowadzono godzinę policyjną 
w okresie, w którym zarażonych jest średnio 6 tys. osób, a wcześniej przed świętami Bożego 
Narodzenia (XII 2019) średnio wykazywano zakażonych 11 tys. – I wtedy ludzie mówią, że tu musi
być jakieś oszustwo. 

2) Co dają maseczki? Odp.: Nie wiem. (Minister Ł. Szumowski)
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27 XII 2020. Temat nr 1. Tzw. szczepienia (nazwa wadliwa, tu nie chodzi o szczepienia) przeciwko 
Covid-19 kontra leczenia zapaleń płuc. Swoista wojna covidowa. 1 Medialne św. autorytety np. 
profesor szpitala zakaźnego we Wrocławiu K. Simon2, zachęcają do szczepień. 

Nakaz noszenia maseczek, które zdaniem rządu (autorytet prof. Szumowskiegoii) nic nie dają, nie 
mają znaczenia. Koronawirus – rząd, jako GIS zgubił sobie dziesiątki tysięcy wyników testów i 
cały system informatyczny, ludzie w Zakopanem jedzą w kucki pod budkami, pozamykanymi 
kawiarniami na powietrzu, w których odległości między stolikami wynosza ponad 2 metry, zwykle 
5, 10 m; dzieci włócza się z sankami na plecach, ponieważ wszelkie górki, nawet 5 metrowe są 
pozamykane, policja przegania dzieci z sankami, żeby się nie zaraziły od śniegu. Rząd i autorytety 
rządowe nawijają, że rzekomo od tego bezrozumnego, cytuję rząd: „bezwzględnego wykonywania 
przepisów”, czyli zamykania wszystkiego „zależy nie tylko los tysięcy pacjentów, ale też przyszłe 
przyjmowanie przez lekarzy, wszystko w całym systemie ochrony zdrowia, ale również czas 
powrotu do normalnego funkcjonowania społecznego i ekonomicznego”. iii

Czy te kagańce wprowadzono od lutego 2020 po to, aby zwiększać uszkodzenia płuc i mózgu, a 
potem nerek, serek z powodu niedotlenienia? Rząd kupował respiratory, ale zaniedbywał sto innych
metod leczenia – dlaczego zaniedbywał? Czy w celu uśmiercania ludzi, itd. Do czego mają służyć 
szczepionki, skoro jest sto sposobów leczenia, a pandemii nie ma, natomiast zaburzają organizm, 
osłabiają odporności u ludzi, skutkują bezpłodnością, modyfikują strukturę ludzkie DNA w sensie 
elementów, a także zmieniają działanie genomu w rozumieniu człowieka homo electronicusa ks. 
Włodzimierza Sedlaka. 3

3) Zasada kompensacji, jako zasada Heisenberga.

Rząd nie opublikował projektu ustawy o odszkodowaniach, o tzw. funduszu kompensacyjnym (to 
nie jest kompensacja, ale odszkodowanie, owszem istnieje zasada kompensacji, ale ona prowadzi 
do zasady Heisenberga; jeśli szczepionki zaś są nieszkodliwe, to po co fundusz kompensacyjny 
(odszkodowawczy)). To bardzo nieuczciwe zagranie, które przedstawmy w poniższym akapicie. 

Powszechnie wiadomo, że 1) szczepionka nie jest szczepionką i 2) powstała zbyt szybko, 3) jest 
niedopracowana, 4) a może nawet nie da się jej dopracować, gdyż narusza zasady ewolucji 
antropicznej. Rozwoju materii i ewolucji antropologicznej, 4a) a w kategoriach religijnych – 
stworzenia człowieka przez Pana Boga. 5) Powszechnie wiadomo, że bezpieczeństwo szczepionki 
jest ograniczone przez ewolucję materii ożywionej, która trwa 3.8 mld lat. 6) Komercja powoduje 
zobowiązania do nagłego przedstawienia szczepionki do zatwierdzenia, bez próby badań w skali 
pokoleń. 7) W filozofii wybitnego profesora Zdzisława (PZPR, KGB), laboratorium nie może 
konkurować z ewolucją i wymagałoby okresu 3.8 mld lat, a nie kilka miesięcy. 8) Organy 

1 Pamiętacie próbę wyrzucenia Polaków z Turnieju Czterech Skoczni? 1 I 2021 Dawid Kubacki (546 p) wygrał, bijąc
rekord skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Na 1 I 2021: 3-ci Piotr Żyła (517 p)), 4 – Kamil Stoch (448). Nie 
domyślacie się po co to było z tym Covid-19? I tak jest w całej tej sprawie. Kubacki 144 m (546 p), Halvor Egner 
Granerud 136 m (555 p). 1 I 2021: Biało-Czerwoni – 40 % w pierwszej dziesiątce. Andrzej Stękała (527p). 
Z metodologicznego punktu widzenia, z lotu ptaka Covid jest narzędziem.

2 Od lat 90. autorytety wyśmiewają a) Gomułkę (nawet piszą Gomółka) za jego rzekomą antyniemieckość i 
b) rzekoma antyniemieckość, a więc i J.Olszewskiego, projekty ROP, KPN, tymczasem autorytet prawicy polskiej 
(Adenauer, 1961) płaci ofiarom Niemiec za to, że zamiast słowa Niemcy będą używały naziści. Oznacza to 
(postulat A) postulat językowy i w naukach o zarządzaniu: 

Postulat A: W sytuacji kraju osmyczonego termin autorytet powinien być po r. 1989 rozpatrywany 
w ramach lustracji, czyli dokonań geopolitycznych; K. Morawiecki: „Poszukiwania aniołów”.

3 Trafne prognozy w tym zakresie w „Wszechświat i metafizyka” (1989) potwierdził prof. R. Klimek w r. 2010. 
Sedlaka koncepcja człowieka ma związek z g5.
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regulacyjne jak FDA nie mają najmniejszego pojęcia o tematyce poruszonej w tym akapicie. 9) 
Znane są fajzerowe sponsorowania rządu USA, administracji, lekarzy.

To zdaniem autorytetów rządowych producent szczepionki nie ponosi odpowiedzialności? 

28 XII 2020: Zjawia się pytanie: Na jakiej podstawie rząd zwolnił producenta z odszkodowań? 
29 XII 20: Lekarze uważają, że odszkodowania powinni płacić – ale nie podatnicy, tylko 
producenci. I że Ministerstwo Zdrowia szafuje pieniędzmi podatników i nieodpowiedzialnie mówi, 
że tylko państwo. Co co? – państwo zapłaci za uszkodzenie np. DNA w 5-ym pokoleniu, ze 
skutkami za lat 20, 50, 100? 4 Doprawdy zapłaci w 3-cim pokoleniu? – Szczepią się celebrytki – a 
czy wobec zastrzeżeń licznych prawdziwych autorytetów nie jest to podżeganie do ponoszenia strat 
na zdrowiu, ekonomicznych i czy nie należało samemu, od II 2020, tworzyć własne leki, a także, 
dopuścić wszystkie głosy lekarzy, a nie tylko niezweryfikowanych autorytetów? 

Ale po co ma państwo (lud) płacić (za szczeRNA), skoro nie ma żadnego problemu – jak wskazują 
prawdziwe autorytety – z wyleczeniem choroby oskrzeli, płuc? Wolno powiedzieć 5: Niech bogaci –
jeśli będą bogatymi – generują sobie problemy w r. 2520, ale po co ma to robić cywilizacja polska? 

X 2020: Powstaje w Polsce pytanie prawne: na jakiej podstawie autorytety, takiego typu (mówimy 
o typie umysłowym) jak prof. Gut 6 wychwalają procedury, wdrażane na podstawie podpisywanych 
umów z koncernami farmaceutycznymi, w których zwalniano ich z odpowiedzialności? Przepisy to 
wyraźnie zabraniają. Jeszcze słówko:

Szczepionki na koronawirusa zostały tak przetestowane, że 1) nie ma pełnej dokumentacji z 
powodu tajemnic w kapitalizmie; 2) w krótkiej skali czasu, nawet w skali antropogenezy (Lucy ma 
ok. 2 mln lat), więc naukowcy mają nikłą wiedzę na temat skutków tego, co nazywają szczepionką, 
a co nią nie jest, gdyż w rozumieniu teorii ks. Sedlaka interwencja w DNA ma też ponad-reistyczny 
charakter (stąd homo electronicus). Nie mówiąc o enzymach, retrowirusach, odwrotnego 
kopiowania. 

4) Szczepionki, jako przedmiot językowej społecznej akceptacji. Jak akceptacja 
jest fragmentem zarządzania.

Lekkomyślni ochotnicy (ok. 30-40 tys., o ile to prawda) szerzą niemoralną konstrukcję cywilizacji 
(nie rozumieją tego zdania), a Polska to kopiuje (zawsze zwycięża kopiowanie w stosunku 75% 
kontra 25% pragnienia poznania prawdy, a nie powtarzania), zamiast iść własną drogą – nie mają 
żadnej wiedzy merytorycznej (biologia, teoria rozwoju 7), a otrzymują zastrzyki od III/IV, 
tymczasem badanie po otrzymaniu szczepionki i placebo tu właśnie łamie zasady metodologii nauk:
Być może metodologia i racjonalność badań zostaną obalone przez te badania Pfizera i Moderny. 

4 Na podst. https://www.prawo.pl/zdrowie/kto-ponosi-odpowiedzialnosc-za-skutki-uboczne-szczepionki,505505.html
5 W kategoriach kwantyfikacji egzystencjalnej.
6 Od lat 90. autorytety w polonistyce nawijają pisownię „druga wojna światowa”, zamiast II W. Św. – piszą w 

całości: „druga wojna światowa”, bo śmiesznie brzmi II w.św., w porozumieniu z janapawłowym II Wojna 
Światowa, II W.Św.; i jakby chcieli wszczepić amoralną falę wiekotrwałą, która ludzi przekształca (sami rezonują 
w spektrum) w niemoralne zwierzęta, w procedury, w cynicznych autyków i nie jakby nie rozumieli hasła 
Westerplatte „Nigdy więcej wojny”: Jan Paweł II nie ośmieliłby się o ofiarach monstrualnego barbarzyństwa 
napisać w kategoriach nazw pospolitych: II w.św., zamiast II W. Św. Istotny jest postulat A: znaczenie terminu 
autorytet należy definiować w kategoriach lustracji, tzn. weryfikacji dorobku naukowego.

7 Por. M. Zabierowski „Globalne i lokalne schematy rozwoju materii”, stron 305, praca doktorska, Instytut 
Metrologii Elektrycznej, Zespół Teorii Stałych Fundamentalnych i Standardów Pomiarowych, 1980.

3



Za miliony lat – otóż Bogini Życia w rozumieniu Dialektyki Przyrody 8 lub Pan Bóg (to druga 
interpretacja) są cierpliwi. Opowiadanie, że na 95 proc. nie zachorujesz na Covid-19 jest – z punktu
widzenia metodologii fikcją. Dlatego podaje się ludziom inną informację: że poziom skuteczności 
szczepionki wynosi 95 %. Mityczne słowo – skuteczność. Imponujący nie tyle wynik, ile 
marketing.

Teza: „Szczepionki”, jako przedmiot językowej społecznej akceptacji (ta akceptacja jest 
fragmentem zarządzania), to jest wyłącznie efekt walki z prawdą, ergo efekt powstania 
fałszywego języka9, której zaznaliśmy w 27-letnim okresie od okrągłego stołu do 16 XI 2015, do 
powstania rządu, który pozwolił wypowiedzieć zakazane słowa: RFN walczy o prawo 
bycia fabryką świata, a więc o prawa dzielenia pracy. Ktokolwiek to powiedział do 16 XI 2015 
zaraz był wyśmiewany, tak jakby jakaś zaraza opanowała mózgi ludzi. 

Mózg społeczny jest kondensatem niedyssypatywnych fal, nie ulegają one regulacji. 

Czy zarzut, że Polacy tworzą teorie tzw. spiskowe o szkodliwości szczepień jest uzasadniony? – 
Bill Gates wielokrotnie ogłaszał, że szczepionki są lekiem na … przeludnienie Ziemi, więc 
zauważenie oświadczenia Gatesa w sprawie szczepień nie wskazuje na teorią spiskową; jest 
przeciwnie, przedstawianie przez TVN/TVP oświadczenia Gatesa jako „spiskową teorię” jest 
właśnie teorią spiskową. Falsyfikuje to tylko stronę TVN/TVP.

5) Dzieci postępują jak w wadliwym po r. 1989 zarządzaniu klasy tu i teraz. 
Kinetyzacja jako model zarządzania po r. 1989.10

Po r. 1989 naród polski uwierzył jak w Matkę Boską w wadliwe nierealne najgorszej klasy 
kinetyczne (NA WZÓR KINETYKI CARNOTA 11) zarządzanie (klasy tu i teraz).

Mt 5,43-48: „Módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście stali się synami Ojca Waszego". 
Za kapitalizm też? To byłoby jakieś powiązanie stanu mózgu z tym co jest, a w wojtylizmie jest 
nazywane wszechświatem, kosmosem. Jan Paweł II utworzył kosmo-ekonomię, odpowiada ona 
szkole ekonomii Kosmos-Logos, że tzw. preferencje w ekonomii powinny – epistemicznie – mieć 
odniesienia kosmiczne, a nie konsumpcji dostępnych – zresztą wedle schematu kto silniejszy ten 
lepszy – dóbr. Dzieci postępują jak w zarządzaniu tu i teraz, jak w modelu typowo UPR-owskim, 
JKM (Stanisław Michalkiewicz: „gospodarka jest po to, aby konsumować”). W kapitalizmie, od r. 
1989 jest oferowana wadliwa preferencja – tu i teraz. Wedle tego „modelu” (teorii kapitalistycznej) 
rządzą wszyscy posłowie – Polski nie stać na utrzymanie zakładów pracy i dlatego sprzedajmy je 
(JKM, Stanisław Michalkiewicz). Typowe tu i teraz. – A św. konsumpcja nie spadnie? Nie – 

8 To jest marksizm, a nie głupie opowiadania, że np. gierkowszczyzna (marksizm) rozwijała pedofilię, napędzała 
jakieś ekscesy seksualne: Pedofilię i różne ekscesy seksualne rozwinęła do znacznych rozmiarów prawica, a nie 
lud, pracownicy, ludzie etosu JPII/JPS – Jerzego Popiełuszki (JP) i S’1980-89, zresztą już Izabella Czartoryska 
(chyba wzorowa prawica, prawda?, a nie lewica) urodziła syna Repninowi (prawicowcowi), a nie mężowi, zapewne
w nagrodę za prawicowe ugotowanie narodu, ludu (lewicy). Dom Potockich (chyba prawica, a nie lewica, prawda?)
ciągle przedstawiał Fryderykowi Małemu w jaki sposób dokonać rozbioru Polski. 

9 Fałszywy jerzyk generuje fałszywą świadomość. A może odwrotnie...
10 Tytuł może być zdaniem, tezą. 10 III fizyk K. Morawiecki napisał jedno zdanie. Leibniz. Chodziło o rozmowę na 

temat tego co w fizyce jest nazywane stawaniem się, fizyka stawania się, czyli to co nazywam niekantowskim 
schematem rozwoju, w fizyce, a co Leibniz – na bazie analizy fizycznej – nazwał duchem. W „Status obserwatora 
w fizyce współczesnej” (Wyd. Inst. Fiz., Monografie nr 18, 1990) nazywam to funkcja (jako coś innego niż 
struktura, fizyka klasyczna).

11 A w wersji nowoczesnej M. Smoluchowskiego. Einstein: „To jest odkrycie stulecia” – chodzi o pracę 
Smoluchowskiego, pierwszy dowód atomowej struktury materii.
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wzrośnie. Wzrośnie św. konsumpcja we świętej (dla kapitalizmu) epistemologii tu i teraz 12: 
Kiszczak/Jaruzelski narzucili ludowi JPII/JPS 13 kapitalizm, cofnęli produkcję i PKB do lat 50; 
jakich 50., do lat nawet 40., „na życzenie” epistemologii kapitalizmu Eugena Bohma-Bawerka 
(+1914) i jego uczenia Misesa (+1973) – w ekonomii, w całym zarządzaniu państwem, w 
wadliwym myśleniu o życiu 14 i o polityce naukowo-historycznej a la autorytet UD Gliński: 500 ml 
zł : 10 tys zł (refundacja za dzieło) = 50 tys. dzieł historycznych = koniec dezinformacji. 

Lecz minister, autorytet UW, widział 100 mln zł na wycieczkę jachtem w celu uhonorowania (na 
oceanach :-)) 100-lecia od powstania II RP. Tu i teraz Glińskiego to modus operandi całej klasy 
politycznej od czasów kapitalizmu, systemu wprowadzonego przez sow.gen. Cz. Kiszczaka i TW 
Wolskiego, przeciwników kapitalizmu. iv 

6) Konflikt między {metodologią, nauką, poznaniem, cywilizacją łacińską, 
antropizmem} a {technokracją, techniką, technologią, zarządzaniem 
konkretystycznym, zarządzaniem w modelu UE, zarządzaniem klasy inżynierii 
społecznej}.

Kapitalizm to bezwzględna walka o prawo do produkcji. Mamy demokrację z XXI wieku, a nie
z XIX wieku, jak twierdzą od r. 1989 prawicowcy (że to jest kapitalizm XIX-wieczny – było to 
szczególnie modne w latach 1989-2010, ale po 22 latach nastąpiło pewne otrzeźwienie i już się tego
nie mówi. De Manus Solis...). 

Wszystkie, ważne projekty powinny być rozpoznawane jak w dekadzie Solidarności lub podobnie. 
Lepiej niż w Szwajcarii, internetowo, bez oszustw, często, z frekwencją 90%. Taką demokrację 
pracowniczą, w zakładach pracy, w Polsce dekady 1980-89 kapitalizm zniszczył w r. 1989. 
Kapitalizm nie chce wprowadzić tego typu zarządzania krajem (konstytucji, art 4 i 125). 

Chociaż ludzie XXI wieku w dużym stopniu odwykli od analizy (nawet premier popiera naukę 
historii przez komiksy), ponieważ żyją w cywilizacji głupawych uśmieszków, mowy ciała (i 
głupstw na temat mowy ciała), obrazków, komiksów, propagandy, emotikonów to jednak chcą 
powiedzieć tak: Nie należy działać tak, jak zachęcają rządy – do oszukiwania, np. można wyjść 
przed godziną policyjną, np. przed 21 h i wrócić po 4h 30m. Czy taki zakaz spacerowania nie jest 
skierowany przeciw ludziom, którzy idą na spacer czy uprawiają sporty? Przecież tak zapewne 
rozumowała minister Emilewicz, łamiąc zakazy, uprawiając chodzenie na półnartach, 
wypoczywając w górach z rodziną... 

12 Aż dziwne, że tę epistemologię – epistemologie Harry Pottera – wychwalał autor „Duchy dzieciństwa”. 
13 Jerzego Popiełuszkę (JP) i S uhonorowano wprowadzając ich imiona na niebo w 600-lecie Wiktorii, wzorem Jana 

Hewelisza, który wprowadził na niebo nazwę „Scutum” dla uczczenia Wiktorii 1683.
14 Tu i teraz jest domeną umysłów pospolitych.
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i Kapitalizm zjada swój własny ogon. Stworzył język, który sam siebie już nie akcptuje. Szokujące wystąpienie
Korwin-Mikkego. "Jesteście mordercami" (msn.com) : Podczas posiedzenia komisji, posłowie wysłuchali 
rządowych informacji dotyczących Narodowego Programu Szczepień. Na pytania parlamentarzystów 
odpowiadali szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworyczk oraz minister zdrowia Adam 
Niedzielski. Głos zabrał również Janusz Korwin-Mikke. Poseł Konfederacji już na samym początku ostrzegł 
zebranych, że niektóre jego stwierdzenia mogą urazić słuchaczy. – Spory między państwem dotyczą tego, kto 
ile ukradł, a kto ile powinien kraść. Jak pani posłanka Zawisza mówi, że 14 grupom należy dać przywileje, to 
niech pani powie, jakim grupom odebrać przywileje. To jest typowe działanie doktora Mengele który mówił, 
że ten już do gazu, a ten niech sobie jeszcze trochę pożyje. Każdy socjalizm działa dokładnie na tej zasadzie –
stwierdził Korwin-Mikke. Zdaniem polityka to działania rządu, a nie koronawirus, przyczyniły się do śmierci 
wielu Polaków. Lockdown oraz zamknięcie szkół było błędem, a Polska, według słów Korwin-Mikkego, jest 
w takiej samej sytuacji jak Szwecja, która "nie robiła zupełnie nic".– Jest znacznie gorzej. Zgodnie z tym, co 
robiliście w kwietniu, umarło na koronawirusa mniej więcej tyle samo ludzi, a może nawet trochę więcej niż 
by umarło, gdybyście nic nie robili – ciągnął dalej polityk Konfederacji. Korwin-Mikke posunął się również 
do szokującego stwierdzenia. Umiera 16 tys. osób miesięcznie. Jesteście mordercami. Wy zabijacie. Te 16 tys.
osób miesięcznie umiera w wyniku działań rządu. (...) Pani Zawisza powiedziała, że trzeba wszystkich 
wyszczepić. Wyszczepić to można bydło, a nie ludzi – powiedział. Po tym słowach przewodniczący komisji 
przerwał wypowiedź posła Konfederacji. Janusz Korwin-Mikke najprawdopodobniej będzie odpowiadał za 
swoje słowa przez sejmową komisją etyki.” Z tego wynika, że posłowi JKM nie wolno mówić, że 
rząd nie wytrzymuje tego, co jest w zwykłym obiegu, w mowie zwykłych ludzi. Co w tym 
szokującego, który z wyrazów? (Szokujące wystąpienie Korwin-Mikkego  )  . Od 31 VIII do 31 XII umarło 200 
tys. Polaków. Rok temu 124 tys. Polaków. Różnica to 76 tys. Ministerstwo Zdrowia: 26,5 tys. śmierci 
z powodu COVID-19 i chorób współistniejących. 49 tys. śmierci zbyt dużo. Rząd przyznaje, że szczepionek 
nie przebadano na myszkach.

ii Liczne wypowiedzi autorytetu naruszają zasady etyczne, prawo i sprawiedliwość – podnoszą potrzebę 
przeprowadzania lustracji dorobku naukowego. Porównywania dorobku naukowego jednych w stosunku 
do innych. Uzdrowiłoby to nie tylko szkolnictwo, ale całą Polskę (np. zjawisko znajomych królika).

iii 5 I 2021: Wyciągi zamknięte, nie można zjeżdżać na nartach, na sankach. Minister Adam Niedzielski: 
„ze stoków nie można korzystać bez względu na to, czy chodzi o narty, czy sanki”. 

Tzw. "kwiaciarnia na lodzie" w Szczecinie ukarana! – „za organizację groźnego zagrożenie epidemicznego" 
– 30 tys. zł przez tego (tę instytucję), który 1) – wyśmiewa od II 2020 J. Ziębę, zamiast 2) – odpowiadać 
merytorycznie (Główny Inspektor Sanitarny). 

Rządowy GIS podaje faryzejskie uzasadnienie „Odnosząc się ze zrozumieniem do utrudnień, jakie mogą 
nieść za sobą ograniczenia związane ze zwalczaniem epidemii, przypominam, że zostały one 
ustanowione w celu ochrony zdrowia i życia obywateli naszego kraju”. Zaiste sanki zarażają, dlatego 
wypożyczalnia sanek powinna być zamknięta. 

Rząd w imię rozwoju gospodarczego niszczy gospodarkę. Woj.Sąd Adm. (Opole, 3 I 2021): zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej narusza konstytucję. Sanepid niesłusznie ukarał fryzjera 
z Prudnika 10 tysiącami zł. Rząd nie wprowadził stanu klęski żywiołowej, więc nie może ograniczać 
konstytucyjnych praw i wolności. Sąd zasądził od Sanepidu zwrot kosztów postępowania sądowego. 
Rozporządzenie ustala tylko pewne kwestie techniczne, wszelkie ograniczanie możliwości prowadzenia 
działalności gospodarczej czy swobód obywatelskich, wynikających z konstytucji powinno być 
wprowadzane w drodze ustawy, jeśli nie ma stanu klęski żywiołowej.

GIS: „Z takimi karami musi się liczyć nie tylko szczecińskie lodowisko, ale także osoby odpowiedzialne za 
organizację innych incydentów powodujących zagrożenie epidemiczne." Jeśli się przejdziesz na łyżwach
kupić kwiat to zdaniem autorytetów nawdychasz się wirusów. 

Właśnie dlatego w Sejmie, ciele, które reguluje życie, nie tylko ustala prawa, powinni być tylko ci, którzy są
1) Leibnizami, Kopernikami, o wielkich umysłach – niestety kandydaci na posłów są rekrutowani z warstwy 

osób niedojrzałych – albo 

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/szokuj%C4%85ce-wyst%C4%85pienie-korwin-mikkego-jeste%C5%9Bcie-mordercami/ar-BB1cuEST?ocid=ems.msn.dl.CotopaxiVolcanoEcuador
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/szokuj%C4%85ce-wyst%C4%85pienie-korwin-mikkego-jeste%C5%9Bcie-mordercami/ar-BB1cuEST?ocid=ems.msn.dl.CotopaxiVolcanoEcuador
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/szokuj%C4%85ce-wyst%C4%85pienie-korwin-mikkego-jeste%C5%9Bcie-mordercami/ar-BB1cuEST?ocid=ems.msn.dl.CotopaxiVolcanoEcuador
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/szokuj%C4%85ce-wyst%C4%85pienie-korwin-mikkego-jeste%C5%9Bcie-mordercami/ar-BB1cuEST?ocid=ems.msn.dl.CotopaxiVolcanoEcuador


2) ludzie już zlustrowani, zweryfkowajni, a więc ci, którzy zdali egzamin maturalny (naturalny, w 
maturalnym okresie 1980-89), udowodnili, że nie są ulegli wobec zjawiska satrapii, samodzielni, którzy 
byli zdolniejsi od tych, którzy byli w PZPR, SB i którzy mogli żyć – niestety – na rachunek polskiej racji
stanu, wysługując się władzy Kraju Rad, potakując, kopiując obowiązujące zdania PZPR-wskie, 
formułki. Nie zastanawiali się nad naturą nieudanego zamachu stanu w r. 1968, udanego w r. 1970; tylko 
kto dokonał zamachu? Czy nie przejęła go na końcu dwójka II RP. 

Właściciel kwiaciarni zapewne wygra odszkodowanie, ale płacić powinien urzędnik, nie podatnik. 
Pracownicy Sanepidu żyją z jego pracy. Wszelkie ograniczenia są bezprawne, gdyż zostały wprowadzone 
rozporządzeniem, a nie ustawą. Nikt tego nie neguje, że trzeba zachowywać się odpowiedzialnie, ale nie tak, 
jak widać to na zdjeciach w 99.99999%: te małe zakłady pracy, zwane od r. 1989 firmami mogłyby działać 
przy zachowaniu dystansu, atoli nie ma uzasadnienia dla zamykania dzieciom parków, lodowisk, zjeżdżalni, 
tras narciarskich, czyli małych górek ze śniegiem o wysokosci 5 m. Nie powinny być tylko otwarte kościoły, 
a sklep już nie. Ludzie jednak rzeczowo piętnują: „TVP (mówią:TVPiS) robi Sylwestra, artyści i obsługa 
imprezy musiała chyba gdzieś spać, jeść, a infrastruktury wypoczynkowo-hotelowe są zamknięte”. W feriach
w Zakopanem nie ma ani jednej osoby, która by nie przeklinała premiera, prezydenta, prezesa PiS. 

Ludzie szukają górki, zamykanie wszystkiego w Niemczech spowodowało napływ ludzi do w miarę
rozsadnej gminy (np. w Nadrenii Północnej-Westfalii, 5 I 21). W efekcie tłoku, spowodowanego 
zamykaniem, gmina Hellenthal w górskim parku krajobrazowym Eifel zablokowała dojazdy na 
parkingi, stawiając ogrodzenia. 3 I 21 na parkingu jest 1300 – zamiast sto. Podobnie parkingi w 
Winterbergii; mandaty za nienoszenie samo-kagańców.

iv Modus operandi całej klasy politycznej od czasów kapitalizmu, nowego systemu wprowadzonego przez sow.gen. 
Cz. Kiszczaka i TW Wolskiego, przeciwników kapitalizmu, modus operandi ludzi pospolitych, walczących w 
rodzinach o majątek, takich jak Jernajczyk (psychiatra).


