
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.8.

O istocie nowego konfliktu w Polsce na tle leczenia, w tym zakażeń. Sytuacja 
w Polsce w latach 2015-2021

Jest pewne, że w latach 2015-2019 również blokowano w Polsce (i na świecie, może mniej, a może 
nie) wiedzę na temat leczenia np. zapalenia oskrzeli i płuc, a w tym nawet przy pomocy niezwykle 
tanich środków – perhydrolu, wit. C, D3, K2, DSMO, nie mówiąc o innych, liczonych tuzinami, w 
mediach przemilczanych, a które – bez szczepienia – mogą w znaczący sposób ograniczyć liczbę 
śmierci, co całkowicie obala tezy Ministerstwa Zdrowia i oligarchii; i co może przyspieszyć 
nabywanie odporności w całej populacji kraju na wirusy. 

Każdy dzień zwłoki w ujawnianiu prawdy naraża osoby na śmierć i śmierci wywołuje. Przeciwko 
naukowcom i ekspertom nie związanym z lobby depopulacyjnym wystąpili wszyscy 
członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób 
Zakaźnych. Profesorowie. Robert Flisiak. Małgorzata Pawłowska. Krzysztof Tomasiewicz. 
Krzysztof Simon. Polskie Towarzystwo Wakcynologii wyraża „głębokie zaniepokojenie z powodu 
pojawiania się w przestrzeni publicznej [chodzi o głosy często wielkich profesorów i ekspertów] 
głosów 1 podważających celowość masowych szczepień 2 przeciw COVID-19, a pochodzących od 
osób, które nie są specjalistami 3 z zakresu chorób zakaźnych, wakcynologii, epidemiologii, 
zdrowia publicznego, czy też nauk pokrewnych. ” Takie oświadczenie podpisali profesorowie 
Ernest Kuchar, Jacek Wysocki.

Naukowcy wielcy poszukiwacze prawdy w kontekście dobra 4, wyznają etos Kopernika i są 
przeciwni fałszowaniu danych, uważają, że medycyna zawsze powinna opierać się na dowodach
naukowych, a nie na zasadach merkantylnych. Na tym właśnie polegał – powiemy dziś – 
jawnie niekomercyjny 5 stosunek Kopernika do nauki i dlatego nie skończył studiów, na które 
wysłała go ówczesna Infrastruktura Oligarchiczna (wysłano go na studia medyczne).

1 Chodzi o tytanów pracy, niespożytych działaczy na rzecz zdrowia ludności polskiej, o specjalistów z zakresu 
chorób zakaźnych i wakcynologii oraz epidemiologii, profesorów z obszaru zdrowia publicznego, czy też nauk 
pokrewnych, którzy są autorami ważnych dla narodu ostrzeżeń.

2 Przy pomocy specyfików, które nie są szczepionkami, nie są zbadane i naruszają serce życia, czyli kompleks DNA/
RNA.

3 Jednak są. Często są nawet odkrywcami w tej dziedzinie, jak dr Mikowicz, prof. Maria Dorota Majewska, prof. 
Rudolf Klimek, stu ekspertów amerykańskich, na podstawie których opinii, John F. Kennedy, Jr, wygrał dla 
rodziców dzieci z autyzmem po szczepieniu miliardowe odszkodowanie. 

4 Chodzi o grupę osób o umysłowości Leibniza, Kopernika, Ciołkowskiego, Jana Pawła, Norwida, Bema. Czy sobie 
wyobrażacie Bema, Żółkiewskiego, Smoluchowskiego, Prądzyńskiego, Skłodowską, Einsteina, który chce się 
legalnie nakraść? Naprawdę tak myślicie? Nie, chociaż o tym nigdy nie pomyśleliście. A dlaczego? Bo na to nie 
pozwala ten język, który naukom o zarządzaniu narzucił sow.gen. Cz. Kiszczak. 

5 Zawołanie rządu, aby komercjalizować naukę jest niezgodne z poglądami M. Kopernika, 
www.experientia.wroclaw.pl
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Wielcy poszukiwacze prawdy bazują na faktach naukowych i na badaniach, a nie na wiedzy 
potocznej, na osobistych przekonaniach; nawet nie tyle – w tej cywilizacji – na opiniach, czy 
emocjach, bo i to jest prawdą, ile na – w tej cywilizacji – korzyściach :-), na zysku. – Wielcy 
naukowcy bazują na myśleniu abstrakcyjnym, dedukcyjnym, ogólnym. 

Właśnie dlatego uważają oni, w przeciwieństwie do nauki skomercjalizowanej, że szukając 
informacji o zdrowiu fundamentalnie ważne jest zweryfikowanie uczciwości tych ludzi: mianowicie
mamy do czynienia z wielkimi ludźmi, jak inż. Zięba, prof. R. Klimek, którzy by nie wzięli do ręki 
łapówki. Jak ten pierwszy prezes SN w II RP – J. Srzednicki (studiowałem tę sprawę; łapownictwo?
Nielegalne transfery? – wykluczone).

Powstał więc wielki obóz profesorów medycyny, pupilów koncernów w obszarze zdrowia. Ci 
wielcy miłośnicy prawdy mówią: Nie wystarczy samo pracowanie w szpitalach, ważne jest to, czy 
ci ludzie, którzy się przedstawiają za autorytety coś odkryli, czy są autorami jakichś teorii, hipotez 
naukowych, a jeżeli tak, to jakich. Czy mają pasję naukową i jakie są tego dowody. Czy ich majątki 
są transparentne, czy złożyli oświadczenia, że poza pensją nie brali pieniędzy lewych 
(lewicowych?, lewackich?). Czy byli zweryfikowani, samo-, auto-zlustrowani, czy przeciwnie. 

Fenomenalny obóz wiedzodobra, splotu wiedzy i dobra.

Szczepić – nie szczepić? Mamy więc marginalizowany (w mediach, w r. 2020, od II 2020) obóz 
miłośników wiedzy, a właściwie wiedzodobra. Podają oni, od II 2020, jak leczyć Covid-19, jak 
należy rozumieć każde zdanie wypowiedziane w mediach. 6Obóz miłośników dobra społecznego 
mówi, że 
- warto sprawdzać tych, których rząd lansuje jako ekspertów, a którzy wypowiadają się w danych 
wypowiedziach (i artykułach) na temat cudownych szczepionek, które nie są szczepionkami,
- że trzeba zastanowić się nad stroną etyczną ich wypowiedzi, czy oni są katolikami,
- czy są w stanie zrozumieć to w ekonomii wojtyłowskiej, czego nie rozumie Korwin i cały obóz 
Korwina, np. wojtyłowskiej definicji własności, interpretacji użycia siły przez Jezusa ,
- czy tzn. rozumieją różnice między cywilizacją łacińską a cywilizacją kapitału, rządów kapitały, 
rządów marketingowych, które żyją etosem konsumpcji i się same sprzedają.

Aby zrozumieć zjawisko oporu i akceptacji istnej globalnej histerii Covid-19, akceptacji pseudo-zdań od II 2020 do NR
2021, chcę (i muszę) posłużyć się analogią do definicji własności Jana Pawła II: Własnością jest to, i tylko to, co 
bezpośrednio służy utrzymaniu życia. Zamieszkanie przez księdza, delegowanego, małżeństwa z dzieckiem na 
wycieczce itd. – w trzy pokojowym hotelowym apartamencie na 3 dni za średnią pensję, w rozumieniu katolicyzmu
narusza zasadę ekonomii JPII. Towarzystwo Nadii Sz.i, która mówi mi (3 I 2020), że takie pojęcie własności jest 
niedopuszczalne, bo jest marksizmem 7 – myli się i to mówi tylko dlatego, gdyż panuje histeryczna wiara, że jest 
inaczej. Wypowiedź, że pojęcie własności JPII jest zbrodnią, a nawet rewolucją? – no to dobrze, że jest rewolucją, 
atoli dzieło De revolutionibus było rewolucją. Dzieło Kopernika było humanistyczną rewolucją, było przewrotem. 

 
 * * * (Wyjaśnienie obiecane w przypisie):

Od r. 1989 myśl marksistowska jest całkowicie błędnie przedstawiana 1. najpierw w mediach, 2. od ok. r. 2007 przez 
inteligencję, w jej wypowiedziach w 99,9% – jak zauważyłem w r. 2020, jedno zdanie na tysiąc o marksizmie jest 

6 W rozumieniu tego obozu każde zdanie na temat Covid-19 w mediach rządowych i komercyjnych jest w 100% 
fałszywe, ponieważ wymagałoby naprawy. Rząd od 16 XI 2015 właściwie wie, i z tym się zgodził (ot co!), że 
naprawy wymagałoby każde zdanie wypowiedziane od r. 1989 w mediach. GW. RTV. N.Czas itd. Tymczasem nie 
widzi błędu w każdym ani żadnym zdaniu wypowiedzianym od II 2020 w sprawie Covid-19. Nawet liczby 
wymagają rekomendacji metodologów (jak J. Zięba przynajmniej w okresie od II 2020). 

7 Jest zagadnienie z obszaru: Myśl marksistowska, inteligencja, mordowanie dzieci na prawicy, własność, kapitał, 
Andrzej Nowak, Krzysztof Karoń, Gierek, prymasem S. Wyszyński, dziwne poglądy historyków, UJ, wybory 15 X 
2015, kapitalizm, chrześcijaństwo. 
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prawdziwe względnie. Stąd 99.9%. Inteligencja została poruszona strasznymi historiami ii mordowania dzieci przez 
posiadaczy własności, kapitału, ale jakiego kapitału!, jakiej finansowej orientacji? 8 – najczystszej wody ekskluzji 
prawicowej (kontra inkluzji). Poruszona tym inteligencja (jak np. Andrzej Nowak, Krzysztof Karoń – chodzi o typ 
umysłowy, o przykład) opowiada o związkach pedofilii, rozpasania seksualnego z … marksizmem, Gierkiem. Oj, 
dałby im Gierek uprawiać pedofilię. Nawet L w LGBT, G w LGBT, B w LGBT, T w LGBT było u Gierka 
zakazane, w całej dekadzie Gierka, kompletnie nic. Jakie lansowanie pedofilii za Gierka, w marksizmie? – 
Przerażające wykrzywianie historii.

Poruszona, ale niezdolna inteligencja opowiada o relacji pedofilii i seksu z marksizmem, czyli z gierkowszczyzną, z 
epoką doradcy i przyjaciela Gierka z lat 70., z prymasem S. Wyszyńskim, słowem z lewicą. To nieprawda, 
Andrzeju Nowak, że Wyszyński nie potępiał strajków. Być może obawiał się kapitalizmu, dlatego potępiał strajki, 
być może przewidywał redukcję PKB o 90%, znając, choćby intuicyjnie, Ducha kapitalizmu. W końcu tam spędził 
kilka lat. Nie ma sensu mówić, w imię obrony systemu społ.ekon. III RP, czyli kapitalizmu, że marksiści, Gierek, 
zmanipulowali potępienie strajków przez prymasa”. Prymas ostrzegał Wyszyńskiego przed ZSRR. Zresztą proszę 
się przyjrzeć życiorysowi Gierka.

 Historyk z UJ, Andrzej Nowak, od r. 1989 popełnia błąd, zresztą powszechny na lewicy i ukrywa, że od r. 1989 do 
Polski zawitał kapitalizm profesjonalny XXI-wieczny, a nie żaden wsteczny, historyczny; słusznie mówi, że 
potrzebna jest naukowa wykładnia codziennych faktów, w tym medialnych, zdarzeń, elementów z życia wziętych, 
to wielka jego zasługa podobna do szkoły Kosmos-Logos, ale wybory 15 X 2015 przedstawia jednak jako protest 
„przeciwko bandyckiemu kapitalizmowi”, czyli uparcie sugeruje, że kapitalizm jest inny, że gdzieś jest inny 
kapitalizm, że kapitalizm pozostaje w zgodzie z chrześcijaństwem – wszak wszystko to historyk A. Nowak uprawia
pod szyldem chrześcijaństwa.

 * * * (Tyle tytułem wyjaśnienia przypisu).

Grupie marszałkowej inteligencji, która mówi, że ekonomia JPII jest nie do przyjęcia, jest rewolucyjna i jest – jako 
rewolucja – straszną rzeczą, odpowiadam, że cały ruch Janapawłowy Popiełuszkowy 9 Solidarności był rewolucją 
na skalę światową. Że cała dekada 1980-89 JPII/JPS była rewolucją, i że Jan Paweł II był tego świadom – świadom 
rewolucji, w której brał udział. W kręgach inteligencji światowej zapanowałaby histeria, gdyby ujawnić 
ekonomiczną rewolucję Jana Pawła II. Tak jak histeria zapanowała w obronie Biblii, a przeciw De Revolutionibus, 
ponieważ De Revolutionibus to straszna rewolucja, wręcz herezja. „Wyjaśnianie”, że Giordano Bruno nie został 
spalony za kosmologię Kopernika jest nieprawdziwe i w tym sensie spalony został Jan Paweł II, którego tezy 
antycypował Bruno.

Trzeba powiedzieć tak, to Seminaria Sierpniowe zajęły się danymi (tym co pozyskano) odjanapawłowymi. I to 
wszystko, co ludziom w audycjach opowiada profesor krakowski Andrzej Nowak w latach 2015-2017 i wcześniej, 
przed r. 2015, na temat okrągłego stołu i strajków nie ma najmniejszego odbicia w rzeczywistości, chyba że 

- w rzeczywistości rozumianej jako telewizyjna narracja popularna, zatem jako fala trwała, którą przyjęło najmniej 40 
% i najwięcej 70-80 (?) % ludzi w Polsce w dekadzie 2010-2020. Stopień (40-80%) zależy od metody pomiaru.

Czy za globalnym otumanieniem stoi jakiś mechanizm fizyczny?

Obserwując wszystkie zdania od 6 II 2020 do 22 I 2021, metodolog (w sensie tej metodologii, która
istnieje w polskiej szkole filozoficznej „Fundamenta – Studia Economica Cosmologica” – 
„Kosmos-Logos”) musi wypowiedzieć następujące zdania. 

1. Wszystkie zdania na temat koronawirusa należą do zupełnie innego obszaru niż ludzie sadzą. W 
tych zdaniach – a jest to zbiór tysięcy zdań wypowiedzianych w ciągu roku od II 2020 – widoczne 
są nieprawdopodobne uchyby.

8 Są dwie orientacje finansowe. 1. Własność to to, co mam i robię co chcę – UPR, UD, UW, PO, PC, SLD, SdRP, 
PSL, AWS, AWSP, SKL, N. Czas, Korwin, Michalkiewicz, miliony prymitywnych umysłów). 2. Własność to to, co 
służy bezpośrednio utrzymaniu życia (JPII).

9 JP: „Prawda jest tylko jedna, kłamstw musi być wiele”. Jak się to stało, że J. Popiełuszko zaufał swemu 
przyjacielowi Waldemarowi Chrostowskiemu? I ta zbieżność z imieniem i nazwiskiem ks. Waldemara 
Chrostowskiego.
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2. Mamy do czynienia z wielką falą o charakterze nacisku psychologicznego, ale trzeba ja 
rozpatrywać z perspektywy naukowej, w nauce „niszczenia procedur weryfikacyjnych w nauce”, 
falą niszczenia zasad weryfikacji wiedzy.

3. Przychylność milionów ludzi wskazuje, że ta fala (FF) ma jakiś sens 
fizyczny, nie tylko psychologiczny. Tym sensem byłaby budowa umysłu z fal 
fizykalnych (FF). Gdyby tego aspektu fizykalnego nie było, to nikt, lub prawie 
nikt, nie maszerowałby do XXI-wiecznego AuschwitzRNA. Są ludzie głupi i 
mądrzy, ale tu musi to wspomagać jakiś mechanizm fizyczny (właśnie FF). Nikt
nie idzie dobrowolnie do gazu.
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i Tak, nauczanie matematyki sprzyja rozwojowi myślenia abstrakcyjnego. 
ii Historia ta ma różne wymiary. Znane są Phttps://primo.lib.umn.edu/primo-explore/fulldisplay?
docid=UMN_ALMA21382314100001701&context=L&vid=TWINCITIES&lang=en_US&search_
scope=default_scope&adaptor=Local%20Search
%20Engine&tab=default_tab&query=any,exact,29137721anu te źródła historyczne ? : Monumenta 
Poloniae historica, University of Minnesota, catalog (9930488230001701) 
https://catalog.hathitrust.org/Record/007480231 
https://archive.org/stream/monumentapoloni01bielgoog/monumentapoloni01bielgoog_djvu.txt 
https://www.google.pl/search?biw=1600&bih=789&tbm=isch&sa=1&q=jasnog
%C3%B3rski+poczet+kr%C3%B3l%C3%B3w+i+ksi%C4%85%C5%BC
%C4%85t+polskich&oq=jasnog%C3%B3rski+poczet+kr%C3%B3l%C3%B3w&gs_l=psy-
ab.1.0.0l2j0i24k1l2.12703.14843.0.16864.6.6.0.0.0.0.115.560.3j3.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.558.-
eXMuEGN54k https://pl.wikipedia.org/wiki/Kronika_Dzierzwy 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kronika_Prokosza 

Historia Polski wymaga różnych wymiarów.

https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugyj0TBulrZ6_MuwTEh4AaABAg&q=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKronika_Prokosza&redir_token=QUFFLUhqazNEenAtMHpvazFtMVdmWE1YeHNvSVVNQ1dmQXxBQ3Jtc0tuRW1KTWtFd0pYSTM0QndQYVVVRnVWeGJfTzlYUmVOQ3dpWkduSU5HRGJ5Ym9rQlM4RWo5cDIyc3ZaTHFNNGhzZkQ1d2Q2Um44RE9EUlpPQXBTaktENERwc0c5U0toZHZ4Mk1id0xRc2NIRmdFSVRDVQ%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugyj0TBulrZ6_MuwTEh4AaABAg&q=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKronika_Dzierzwy&redir_token=QUFFLUhqa1V0bUN2QkE5eU5iTWY0T0pia2U5RzlwYXB5UXxBQ3Jtc0trNldTM2w3QlZ5X2dXb1BSdTNBQVN2NzkzX3RUaHdfNVNBQi1Xc3BjaU13UklwNFE5UGZyUWk0RnJ0NnVUVXU2SXV6aVg2dE1FbWswSjBDeEY2Ym1uTzRhTEdCTFVkMk1WV0p6ejF3XzFtQlFrWVZBcw%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugyj0TBulrZ6_MuwTEh4AaABAg&q=https%3A%2F%2Fwww.google.pl%2Fsearch%3Fbiw%3D1600%26bih%3D789%26tbm%3Disch%26sa%3D1%26q%3Djasnog%25C3%25B3rski%2Bpoczet%2Bkr%25C3%25B3l%25C3%25B3w%2Bi%2Bksi%25C4%2585%25C5%25BC%25C4%2585t%2Bpolskich%26oq%3Djasnog%25C3%25B3rski%2Bpoczet%2Bkr%25C3%25B3l%25C3%25B3w%26gs_l%3Dpsy-ab.1.0.0l2j0i24k1l2.12703.14843.0.16864.6.6.0.0.0.0.115.560.3j3.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.558.-eXMuEGN54k&redir_token=QUFFLUhqbTc5VTRnSHJvS1ZzdXUtWFVNWW9XdlctZDlyUXxBQ3Jtc0tuamhhVFNQSjhqc1hvOWphUkk0Slgzd19MNlhxSWZMUll3WXBEVHd1Z3oydnNGYWdVZW1kV2NhdDcxbGx2Ti1kdzRYNFRmc25xV3hCSGl1UWlQdWZpMGxnUXBOYVJGeVVRZ0ktLXZ1SWxnLWJWOURpMA%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugyj0TBulrZ6_MuwTEh4AaABAg&q=https%3A%2F%2Fwww.google.pl%2Fsearch%3Fbiw%3D1600%26bih%3D789%26tbm%3Disch%26sa%3D1%26q%3Djasnog%25C3%25B3rski%2Bpoczet%2Bkr%25C3%25B3l%25C3%25B3w%2Bi%2Bksi%25C4%2585%25C5%25BC%25C4%2585t%2Bpolskich%26oq%3Djasnog%25C3%25B3rski%2Bpoczet%2Bkr%25C3%25B3l%25C3%25B3w%26gs_l%3Dpsy-ab.1.0.0l2j0i24k1l2.12703.14843.0.16864.6.6.0.0.0.0.115.560.3j3.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.558.-eXMuEGN54k&redir_token=QUFFLUhqbTc5VTRnSHJvS1ZzdXUtWFVNWW9XdlctZDlyUXxBQ3Jtc0tuamhhVFNQSjhqc1hvOWphUkk0Slgzd19MNlhxSWZMUll3WXBEVHd1Z3oydnNGYWdVZW1kV2NhdDcxbGx2Ti1kdzRYNFRmc25xV3hCSGl1UWlQdWZpMGxnUXBOYVJGeVVRZ0ktLXZ1SWxnLWJWOURpMA%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugyj0TBulrZ6_MuwTEh4AaABAg&q=https%3A%2F%2Fwww.google.pl%2Fsearch%3Fbiw%3D1600%26bih%3D789%26tbm%3Disch%26sa%3D1%26q%3Djasnog%25C3%25B3rski%2Bpoczet%2Bkr%25C3%25B3l%25C3%25B3w%2Bi%2Bksi%25C4%2585%25C5%25BC%25C4%2585t%2Bpolskich%26oq%3Djasnog%25C3%25B3rski%2Bpoczet%2Bkr%25C3%25B3l%25C3%25B3w%26gs_l%3Dpsy-ab.1.0.0l2j0i24k1l2.12703.14843.0.16864.6.6.0.0.0.0.115.560.3j3.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.558.-eXMuEGN54k&redir_token=QUFFLUhqbTc5VTRnSHJvS1ZzdXUtWFVNWW9XdlctZDlyUXxBQ3Jtc0tuamhhVFNQSjhqc1hvOWphUkk0Slgzd19MNlhxSWZMUll3WXBEVHd1Z3oydnNGYWdVZW1kV2NhdDcxbGx2Ti1kdzRYNFRmc25xV3hCSGl1UWlQdWZpMGxnUXBOYVJGeVVRZ0ktLXZ1SWxnLWJWOURpMA%3D%3D
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