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Polska nie jest niepodległa...
Elity przeprowadziły symulację kolejnej „pandemii”

Przyjedź mamo na... przysięgę?!

Ad Maiorem Dei Gloriam  BÓG - OJCZYZNA - RODZINA

Prezydent Chin wzywa państwa
Zatoki Perskiej do zastąpienia

dolara juanem!

Krzysztof Baliński

O statnie dni obfitują 
w deklaracje rządzą-
cych na temat tego, co

jeszcze zrobią dla Ukrainy.
Właściwie nie ma dnia bez za-
powiedzi olbrzymich wydatków.

3 maja, na Placu Zamkowym
w Warszawie, przyznając, że
polityka sankcji wobec Rosji
prowadzi do problemów gospo-
darczych, inflacji i że życie staje
się droższe i trudniejsze, Andrzej
Duda oświadczył: „Musimy to
przetrwać, dzięki temu zbuduje
się braterstwo między naszymi
narodami i więzi sąsiedzkie”.
Wcześniej zdradził, że „czeka na
telefon prezydenta Zełenskiego 

i wykonuje jego życzenia”. Po-
twierdziła to szefowa jego
kancelarii Grażyna Bandych:
„Ukraina dostaje od Polski to, 
o co prosi”. W tyle (za Bandych)
nie odstawał Jarosław Kaczyń-
ski. Odnosząc się do braku po-
mocy UE na utrzymanie „ucho-
dźców”, rzekł: - “Nas stać, bo
jesteśmy trzy razy bogatsi od
Ukrainy i nie będziemy chodzić
po prośbie”.

- „Skoro UE nie chce pożyczyć
nam pieniędzy z KPO, to o wielki
kredyt powinniśmy zwrócić się
do Stanów Zjednoczonych i Ka-

nady” - z takim pomysłem, na
łamach portalu „wPolityce”,
wystąpił Dariusz Matuszak. 
I wszystko pięknie, gdyby nie
słowa: „Byłyby to pieniądze na
pomoc dla Ukrainy”. Niena-
wistne wobec Polaków było też
poprzednie zdanie, gdy oskarża
Brukselę, ale nie dlatego, że
krzywdzi Polskę, ale że krzy-
wdzi… Ukrainę. Na pytanie,
gdzie pieniądze znaleźć, pod-
powiada: „Powinniśmy powie-
dzieć Amerykanom: pożyczcie
nam pieniądze na pomoc dla
Ukrainy. To koszty wojny u na-

szych braci sprawiły, że potrze-
bujemy pieniędzy. Niech poży-
czenie Polsce pieniędzy na po-
moc Ukrainie, na pokonanie
Rosji, będzie moralnym wyzwa-
niem dla Białego Domu, Kon-
gresu i samych Amerykanów.
Każdego centa z tej pożyczki
przeznaczymy na pomoc Ukra-
inie”. 

Co do Kanady radzi: „Chodzi
o to, by pożyczenie nam pie-
niędzy na pomoc Ukrainie, stało
się dla Kanady moralnym wy-
zwaniem. W Kanadzie mieszka
1,5 miliona Ukraińców. Dodaj-

my do tego 1,5 miliona kana-
dyjskiej Polonii. W USA jest
ponad 900 tysięcy Ukraińców 
i między 6, a 10 milionów osób
polskiego pochodzenia. Ukra-
iński rząd pomoże nam zmobi-
lizować swych rodaków w Ka-
nadzie i USA. My powinniśmy
zwrócić się do Polonii. Trzeba
sprawić, by Stany Zjednoczone 
i Kanada musiały ze sobą kon-
kurować w tym szczytnym dzie-
le”. „My nie przestaniemy po-
magać naszym braciom Ukra-
ińcom. Wydamy na to każde
pieniądze, bo nie chodzi tylko 
o moralne zobowiązanie wobec
nich, ale też o polską rację
stanu”- wzmocnił argument.

GŁOS

CHIROPRACTIC ORTHOPEDIST
B.Sc. (Hons), D.C. (Hons), D.A.C.O., F.I.A.N.M.

No to chyba jednak
będzie ta trzecia

światowa...

Prezydent Chin Xi Jinping, który
odwiedził w minionym tygodniu
Arabię Saudyjską i wziął udział

w szczycie przywódców krajów Zatoki
Perskiej, wezwał te państwa do za-
stąpienia dolara juanem w rozlicze-
niach za ropę - podaje na swym portalu
amerykańska telewizja Fox.

Xi stara się zastąpić w tych obrotach
handlowych dolara juanem, aby wzmo-
cnić chińską walutę i osłabić pozycję
dolara; wcześniej w tym roku Chiny
zaproponowały taką samą formę
płatności Rosji - wyjaśnia Fox.

W marcu bieżącego roku pojawiły się
pierwsze doniesienia o tym, że po
wieloletnich negocjacjach z Pekinem
Rijad bliski jest odejścia od wymogu
rozliczeń za sprzedaż ropy w dolarach.

Jak komentuje Fox, gdyby w istocie
doszło do takiej zmiany byłoby to
poważnym osłabieniem dolara i ciosem
dla wielu zachodnich rynków.

Arabia Saudyjska jest największym
na świecie eksporterem ropy, a Chiny
są jego najważniejszym klientem i od-
biorcą jednej czwartej saudyjskiego 
eksportu. Xi zapowiedział, że Chiny

będą kupowały większe ilości ropy 
i gazu również od pozostałych krajów
Zatoki Perskiej.

Następca tronu Arabii Saudyjskiej 
i jej de facto przywódca, książę Moha-
mmed bin Salman przed rozpoczęciem
w piątek szczytu Rady Współpracy Za-
toki Perskiej ogłosił, że rozpoczyna się
„nowy historyczny etap w relacjach
(krajów regionu) z Chinami”.

Xi obiecał też, że Pekin rozwinie
współpracę z Rijadem, nie ingerując w
wewnętrzne sprawy królestwa, co było
aluzją do apeli Waszyngtonu do przy-
wódców Arabii Saudyjskiej o poszano-
wanie praw człowieka.

Wizyta Xi w królestwie przypada na
okres wyraźnego ochłodzenia w rela-
cjach saudyjsko-amerykańskich, ponie-
waż Waszyngton oskarża Rijad o łama-
nie praw człowieka. Ponadto grupa
OPEC+, której nieformalnym przy-
wódcą jest królestwo, obniżyła pro-
dukcję ropy, mimo zabiegów USA 
o zwiększenie podaży surowca ze
względu na zakłócenia na rynkach
wywołane inwazją Rosji na Ukrainę.

Książę bin Salman ma od lat napięte
stosunki z USA, a szczególnie chłodne
z administracją prezydenta USA Joe
Bidena - przypomina Fox.

cd. na str. 16-17

Miejsce tu lub w środku 
na Twoje życzenia świąteczne!
Czyta nas tysiące Polaków w GTA

Dzwoń teraz: 905-846-3526

Mowa nienawiści
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Premier Gruzji Irkali Gari-
baszwili wykluczył udzielenie
pomocy wojskowej Ukrainie -
donosi portal Nowosti-Gruzja.
Według szefa gruzińskiego rzą-
du jakiekolwiek dostawy sprzętu
"są wykluczone". - Takie jest
pryncypialne stanowisko nasze-
go gabinetu - oznajmił Gri-
baszwili, nie wykluczając jednak
pomocy humanitarnej.

- Jeśli chodzi o pomoc woj-
skową, jasno i jednoznacznie
powiedzieliśmy, że tego nie zro-
bimy. My jako państwo nigdy nie
włączymy się w tę wojnę. To jest

nasze jasne stanowisko - powie-
dział Garibaszwili. Premier
stwierdził, że gruziński rząd
zrobił już bardzo dużo, do-
starczając Ukrainie pomoc hu-

manitarną i takie wysiłki będą
kontynuowane zarówno ze stro-
ny rządu, jak i społeczeństwa
gruzińskiego. Zaznaczył, że
Gruzja przyjmuje także uchodź-
ców ukraińskich. - Jeśli chodzi 
o inną dodatkową pomoc huma-
nitarną, rozważymy ją ponow-
nie, znajdziemy sposób, aby
pomóc i oczywiście będziemy
kontynuować tę pomoc - po-
wiedział Garibaszwili.

Jak pisze portal Ukrainska
Prawda, ukraiński charge d'af-
faires w Gruzji Andrij Kasjanow
poinformował, że Kijów kilku-

krotnie zwracał się do Tbilisi 
z prośbą o dostawy broni i amu-
nicji. W odpowiedzi rządząca 
w Gruzji partia Gruzińskie
Marzenie oświadczyła, że słyszy
o tym po raz pierwszy. Według
Nowosti - Gruzja Garibaszwili
poinformował też o posiadaniu
"niejawnych informacji", iż
Kijów próbuje wciągnąć Tbilisi
w wojnę z Rosją i "otworzyć
drugi front".

- Oprócz publicznych oświad-
czeń na ten temat ze strony
ukraińskich urzędników, w tym
sekretarza Rady Bezpieczeństwa

Ołeksija Daniłowa, mamy je-
szcze więcej informacji, które nie
są publicznie ujawniane - po-
wiedział szef gruzińskiego rzą-
du. - Ale dzięki Bogu, dzisiaj 
w kraju rządzi partia Gruzińskie
Marzenie, a my, rząd, zdecydo-
waliśmy, że interesy naszego
narodu i Gruzji są ponad wszys-
tko. Szanujemy wszystkie kraje,
szanujemy wszystkie narody, ale
przede wszystkim kochamy nasz
kraj i przede wszystkim będziemy
chronić jego interesy - podkreślił
Garibaszwili. 

"Turcja popiera rosyjską propozycję" 

Gruzja wyklucza pomoc wojskową dla Ukrainy.
"Chcą nas wciągnąć w wojnę"    

Prezydent Turcji Recep Tayyip
Erdogan rozmawiał telefoni-
cznie z Władimirem Putinem -
poinformowały służby prasowe
kancelarii tureckiego przywód-
cy. Wśród poruszanych tematów
znalazły się m.in. sprawy zwią-
zane z korytarzem zbożowym na
Morzu Czarnym, wojnie na
Ukrainie, a także o konflikcie 
z Kurdami w północnej Syrii.
Erdogan będzie rozmawiał także
z Wołodymyrem Zełenskim.

"Prezydent Ergodan wyraził
szczere pragnienie, by wojna
rosyjsko-ukraińska skończyła się
jak najszybciej" - głosi komu-

nikat strony tureckiej.
Putin i Erdogan omawiali też

plan utworzenia hubu gazowego
w Turcji; z propozycją taką wy-
stąpił Kreml w październiku,
turecki prezydent zdecydowanie
poopiera ten pomysł - pisze
AFP. "W rozmowie podkreślono
wagę wspólnych projektów ener-
getycznych, zwłaszcza w przemy-
śle gazowym" - podały służby
prasowe Kremla. W ubiegłym ty-
godniu szef rosyjskiego giganta,
Gazpromu, Aleksiej Miller prze-
prowadził w Stambule rozmowy
z Erdoganem - dodaje francuska
agencja.

Associated Press informuje, że
turecki prezydent poprosił też
Putina o utworzenie przez ro-
syjskie siły w Syrii "korytarza
bezpieczeństwa" w pasie o sze-
rokości 30 km przy graniczy 
z Turcją. Jest to próba ode-
pchnięcia w głąb Syrii kurdyj-
skiej milicji Ludowe Jednostki
Samoobrony (YPG), która sta-
nowi trzon lokalnych sił wal-
czących z państwem Islamskim
pod egidą USA.Tureckie lotnic-
two i drony atakują pozycje
YPG i Partii Pracujących Kur-
dystanu (PKK), ponieważ An-
kara uważa te ugrupowania za

odpowiedzialne za zamach bom-
bowy w Stambule z 13 listopada.
Żadna z tych dwóch organizacji
nie przyznała się do zorgani-
zowania ataku.

Moskwa, która jest najbliż-
szym sojusznikiem syryjskiego
prezydenta Baszara El-Asada,
blisko współpracuje z Turcją 
w północnej Syrii i zabiega 
o naprawę stosunków między
Ankarą i Damaszkiem. Erdogan
grozi tymczasem przeprowadze-
niem w Syrii ofensywy lądowej
przeciw Kurdom, czemu jak
dotąd przeciwne są zarówno
USA, jak i Rosja.W 2019 roku

podpisane odrębnie dwie umo-
wy - między Ankarą i Moskwą
oraz Ankarą i Waszyngtonem -
położyły kres poprzedniej in-
wazji Turcji w północnej Syrii.
Zapowiadając rozmowę z Pu-
tinem i Zełenskim turecki prezy-
dent przypomniał o licznych
wcześniejszych konsultacjach z
przywódcami Rosji i Ukrainy;
podkreślił, że wszystkie kroki
Ankary mają na celu osiągnięcie
pokoju w regionie Morza Czar-
nego. Dodał też, że udane dzia-
łania mediacyjne Ankary dopro-
wadziły do wymiany więźniów
między Rosją a Ukrainą. 

Wiceprzewodnicząca Parla-
mentu Europejskiego, Eva Kaili
z Grupy Socjalistów i Demo-
kratów, została zatrzymana przez
belgijską policję w związku ze
śledztwem dotyczącym korupcji.
W niedzielę (11.12.2022) Kaili
została postawiona w stan oskar-
żenia i aresztowana na mocy de-
cyzji belgijskiego sędziego Mi-
chela Claise’a.

Aresztowany jest też ojciec
Kaili, jej partner i asystent parla-
mentarny. Cała czwórka usły-
szała zarzuty udziału w organi-
zacji przestępczej, korupcji i pra-

nia pieniędzy. W domu Kaili
policja znalazła torby z gotówką.
Pieniądze nie zostały jeszcze
przeliczone, ale według informa-
cji prasowych ma to być kwota
sześciocyfrowa. W domu innego
podejrzanego znaleziono 600
tys. euro w gotówce. Według in-
formacji prasowych państwo
korumpujące eurodeputowanych
to Katar.

Grecka partia socjalistyczna
PASOK, której członkiem jest
Kaili, usunęła ją ze swoich sz-
eregów, a przewodnicząca PE
Roberta Metsola zawiesiła ją w

obowiązkach. Natomiast szef
greckiego organu ds. prania
brudnych pieniędzy, Haralambos
Vourliotis, nakazał zamrożenie
majątku Kaili oraz jej partnera 
i najbliższej rodziny.

W ramach obecnie toczącego
się śledztwa pojawił się też
wątek włoski. Zatrzymany został
sekretarz generalny Międzynaro-
dowej Konfederacji Związków
Zawodowych, Luca Visentini,
oraz Pier Antonio Panzeri, były
poseł do Parlamentu Europej-
skiego, gdzie pełnił funkcję

przewodniczącego podkomisji
ds. praw człowieka. Przeszukano
także dom posła do Parlamentu
Europejskiego Marca Tarabelli 
z Grupy Socjalistów i Demokra-
tów. Aresztowany został również
sekretarz generalny włoskiej 
organizacji pozarządowej „No
peace without justice” Niccolo
Figa-Talamanca, który pełnił
funkcję konsultanta rządów w
sprawie metodologii działania
międzynarodowych trybunałów
sprawiedliwości.

Źródło informacji: PAP, euractiv.pl

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego aresztowana 
za korupcję, pranie pieniędzy i udział w grupie przestępczej. 
W jej domu policja znalazła torby z ogromną ilością gotówki
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***
Olej kokosowy - jak wy-

kazały badania - chroni neurony
przed uszkodzeniami i zmniej-
sza śmiertelność po udarze.

Naukowcy z Japonii i Filipin
opublikowali swoje badania na
ten temat.

https://vaccineimpact.com

***
„Za polityczne wezwania Ze-

łenskiego, by nie poddawać Ba-
chmuta, Ukraina płaci tysiącami
zabitych bojowników Sił Zbroj-
nych Ukrainy. Liczba nieodwra-
calnych strat Sił Zbrojnych
Ukrainy w maszynce do mięsa
Bakhmut wyraźnie przekracza
10 000 bojowników ” - pisze The
Daily Telegraph.

***
Chirurgia bez transfuzji krwi.

Szpital w Englewood NJ, który
dotychczas oferował bezkrwawe
zabiegi chirurgiczne tylko dla
wybranych grup pacjentów ta-
kich jak Świadkowie Jehowy
zaczął stosować te procedury dla
wszystkich pacjentów  ponieważ
nauka i etyka tego wymaga.
Przeszkolili wielu lekarzy z ca-
łego świata i innych szpitali 
w Stanach, które teraz również
oferują bezkrwawe zabiegi chi-
rurgiczne. Stosują również auto
transfuzję tzn. podczas operacji
podaje się krew pobraną od pa-
cjenta kilka dni wcześniej.

https://vaccineimpact.com/20

***
Indyjski program szczepień na

Covid 19 w 2021 roku zabił
około 3,7 miliona ludzi. Naj-
nowsze badania opublikowane
przez Denis'a Rancourt wska-
zują, że Indie doświadczyły
unikalnej nagłej niespotykanej
fali śmierci w okresie kwiecień -
lipiec 2021  które nie mogą być
wytłumaczone "drugą falą" czy
nowymi wariantami wirusa.      

https://denisrancourt.ca
vaccine_rollout

Denis Rancourt
c/o Ontario Civil Liberties 
Association
170 Laurier Avenue West
Suite 603 Ottawa

***
Kanada odwraca się 

od ropy, gazu i węgla
Z początkiem 2023 roku rząd

Kanady przestanie finansować
międzynarodowe projekty zwią-
zane z paliwami kopalnymi, czy-
li wydobyciem ropy naftowej,
gazu i węgla – poinformował 
w czwartek minister zasobów
naturalnych Jonathan Wilkinson.

Według ministra odpowiednie
instrukcje zostaną też przeka-
zane przedstawicielom Kanady
w zarządach międzynarodowych
banków rozwoju.

Krótko
na aktualne tematy

bez cenzury
(oprac. Stanisław Bargieła)

KGHM jest blisko pozyskania nowych złóż w Kanadzie
KGHM International - spółka

zależna KGHM Polska Miedź –
popisał z Azimut Exploration
umowę opcji joint venture dla
swojego obszaru miedziowo-

złotonośnego Kukamas w re-
gionie Eeyou Istchee James Bay
w kanadyjskim Quebecu - poin-
formowała firma Azimut Explo-
ration.

Jak podała spółka Azimut Ex-
ploration w komunikacie, w ra-
mach umowy KGHM Internatio-
nal może kupić od Azimut
początkowy udział w wysokości

50 proc. w obszarze miedziowo-
złotonośnym Kukamas w ciągu
czerech lat, ponosząc nakłady na
poszukiwania w wysokości 
5 mln dol.

Łamanie moralnych kręgosłupów lekarzy. 
Kuriozalna rozprawa w Sądzie Lekarskim w Krakowie

7 grudnia  dziennikarz śledczy
Leszek Szymowski opublikował
na Facebooku szokujące infor-
macje na temat przeszłości pre-
miera Mateusza Morawieckiego.
Szymowski twierdzi, że obecny
premier był dwukrotnie zareje-
strowany przez STASI (Służba
Bezpieczeństwa NRD) jako taj-
ny informator. Do rejestracji
miało dojść w 1989 roku, gdy
Morawiecki miał 21 lat.

Szymowski twierdzi, że dwu-
krotnie składał w Instytucie
Gaucka wniosek o udostępnienie
teczek Morawieckiego, ale mu
odmówiono. Dziennikarz infor-
muje też, że o rejestracji Mora-
wieckiego przez STASI dowie-
dział się już w 2019 roku i wtedy
zwrócił się do premiera z prośbą
o odniesienie się do sprawy. Nie
otrzymał odpowiedzi.

W nagraniu zamieszczonym
na YouTube Szymowski sugeru-
je, że premier Morawiecki może
być szantażowany przez służby
niemieckie. Dlaczego bowiem
odmówiono ujawnienia zawar-
tości teczek? – W tych teczkach
jest coś, co tak bardzo kompro-
mituje pana Morawieckiego, że
rząd niemiecki woli to zachować

dla siebie. To teraz rodzi się py-
tanie: dlaczego rząd niemiecki
chce zachowywać to dla siebie?
Przecież nie z miłości do Ma-
teusza Morawieckiego. Nie z
miłości do Polski, ani nie ze
względu na dane osobowe ofi-
cerów STASI. Rząd niemiecki
chce to zachować dla siebie –
moim zdaniem – tylko z jednego
powodu: żeby wpływać tym, 
w sposób zakulisowy, na Ma-
teusza Morawieckiego – mówi
Szymowski.

– Moglibyśmy w tych teczkach
upatrywać przyczyn rozmaitych
zachowań pana Morawieckiego,
skrajnie niekorzystnych dla Pol-
ski, a skrajnie korzystnych dla

Niemiec. Co ja mam tutaj na
myśli? Choćby te nieszczęsne ne-
gocjacje z Unią Europejską 
o pieniądze, które pan Moraw-
iecki przeprowadził w sposób
skandaliczny. W sposób taki,
żeby Polska nic nie zyskała, żeby
wyłącznie straciła – wyjaśnia
dziennikarz. – On robi wszystko,
żeby Polska w relacjach z Bru-
selą przegrała wszystko. Nie da
się więcej zrobić dla szkody Pol-
ski, niż to, co robi pan Mora-
wiecki, w zakresie praworządno-
ści, w zakresie KPO, w zakresie
rozmaitych rozporządzeń, w za-
kresie polityki transportowej. Ja
stawiam pytanie: czy to nie
wynika z tego, że rząd niemiecki

ma teczki pana Morawieckiego
w Instytucie Gaucka i pan Mo-
rawiecki wie, że rząd niemiecki
ma te teczki? – mówi Szymow-
ski.

Leszek Szymowski pracuje
jako dziennikarz śledczy od
1998 roku. Pierwsze artykuły
publikował na łamach „Dzien-
nika Polskiego”. Współpracował
z „Gazetą Polską”, „Wprost”,
„Gazetą Finansową”, „Warszaw-
ską Gazetą”, „Angorą”. Był
również autorem oraz współau-
torem reportaży emitowanych na
antenie Telewizji Polskiej w pro-
gramach „Misja Specjalna” i „30
Minut Extra”. W latach 2009-
2011 pracował w Onet.pl, skąd
usunięto go po tym jak wbrew
woli kierownictwa redakcji za-
czął badać okoliczności kata-
strofy smoleńskiej i podważać
jej oficjalne ustalenia. Od 2009
roku publikuje w tygodniku
„Najwyższy Czas”. Jest autorem
piętnastu książek, m.in. dotyczą-
cych katastrofy smoleńskiej,
zabójstwa generała Papały i za-
machu na papieża Jana Pawła II.
Jest też autorem biografii Zbi-
gniewa Ziobry.

W poniedziałek 19 grudnia o
godz. 10:00 w Krakowie przed
Sądem Lekarskim odbędzie się
rozprawa przeciwko doktorowi
nauk medycznych Zbigniewowi
Martyce, który kwestionował
sensowność powszechnego te-
stowania przeciw COVID-19.
To kolejna próba egzekwowania
represji wobec lekarza, który
sprzeciwił się agresywnej rządo-
wej narracji i interesom korpora-
cyjnym. Próba, która oburzyła
liczne środowiska społeczne,
organizujące w dniu rozprawy
protest.

Jaką rolą pełnią korporacje za-
wodowe? Czy służą klientom
tychże organizacji czy może
tylko samym korporacjom i ich
członkom? Takie pytania rodzą
się zawsze, gdy wewnątrz jakiej-
kolwiek organizacji dochodzi do
konfliktów, które - co jest niemal
regułą - rzadko docierają do
„świata zewnętrznego”. Przy-
czyną ujawnień są na ogół na-
ruszenia wewnątrzkorporacyj-
nych układów lub ujawnienia
korporacyjnego tabu. Wydaje
się, że z taką sytuacją mamy
właśnie do czynienia w przy-

padku rozprawy, jaka ma mieć
miejsce w Krakowie 19 grudnia
w Okręgowej Izbie Lekarskiej
przy ulicy Krupniczej 11 A przed
Sądem Lekarskim (więcej o tej
rozprawie i związanym z nią
proteście obywatelskim piszemy
poniżej).

Przed to dyscyplinarne gre-
mium dr n. med. Zbigniew Mar-
tyka został wezwany jako ob-
winiony o kwestionowanie sen-
sowności powszechnego testo-
wania pod kątem COVID-19.
Medyczny establishment nie
wykazywał jednak takiej gorli-
wości przy badaniu choćby tra-
gicznych skutków ograniczenia
dostępu do służby zdrowia 
w czasie stanu epidemii, co rodzi
uzasadnione wątpliwości w za-
kresie rzetelności działań lekar-
skiego sądu.

Klęski, które nie mają ojców
Według dr. Martyki skutecz-

ność testów jest nader wątpliwa,
a praktykę opieki nad pacjentami
w czasie tzw. pandemii zobra-
zował własnym doświadcze-
niem. - Sam pamiętam pacjenta,
który był po wypadku, miał rany,

które należało zeszyć i przez trzy
dni nikt go nie zeszył tylko dla-
tego, że czekano na wynik testu
ujemnego - stwierdzał w wy-
powiedzi dla PCh24.pl dr Zbi-
gniew Martyka, przyznając, że
stawiane mu zarzuty są tylko
zemstą za jego „walkę z skom-
promitowanym systemem”. Do-
ktor Martyka podkreślił też, że
należy ocenić problem zapaści
systemu ochrony zdrowia, skut-
kujący niepotrzebnymi zgonami.

Tematem tysięcy tragicznych
zgonów nadmiarowych, wyni-
kających z administracyjnych
ograniczeń do służby zdrowia 
w czasie COVID-19, nie chcą
się tymczasem zająć ani insty-
tucje państwowe, ani korporacje
zawodowe pracowników służby
zdrowia.

Głosy odważnych lekarzy,
którzy wskazują na niepotrzebne
tragedie i przodownictwo Polski
w nadmiarowych zgonach są
wciąż w mniejszości. Przykła-
dem lekarza, który również
odważył się poruszyć niewygo-
dny dla środowisk politycznych
i medycznych jest prof. dr hab.
n. med. Grzegorz Raczak.

W maju 2022 r. w wywiadzie
prof. Raczak mówił tak: Pytałem
też, kto ma na rękach krew ludzi
pozbawionych w czasie epidemii
opieki specjalistycznej. I do tej pory
nie dostałem na to pytanie odpo-
wiedzi. Kompletnie nic nie zostało
w tym zakresie wyjaśnione. W roz-
mowie przypomniałem, że nadumie-
ralność w okresie pandemii wy-
nosiła 200 tysięcy osób. Co to ozna-
cza? Chodzi o stosunek liczby zgo-
nów w danym roku do średniej
liczby zgonów z analogicznego
okresu we wcześniejszych latach. 
W minionym roku -  w przeliczeniu
na milion mieszkańców - zajęliśmy
drugie miejsce wśród krajów OECD
drugie miejsce pod względem, zaraz
za Meksykiem. (…) Moim zdaniem
za tak dramatyczną sytuację od-
powiadało blokowanie chorym, głó-
wnie kardiologicznie, dostępu do
opieki specjalistycznej decyzjami
administracyjnymi. Nie chcę docho-
dzić, czy robił to wojewoda, mini-
ster, zastępcy ministra. Aż tak biegły
w obserwacji procesów decyzyjnych
już nie jestem. Jedno jest pewne -
liczba hospitalizacji spadła w 2020
roku o 30 procent, z 7 do 5 milio-
nów. I to przy ataku wirusa, który
miał na lewo i prawo mordować
ludzi.

Morawiecki zwerbowany przez STASI?
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Wkrajowej polityce
kolejne, zasmucające
fakty, potwierdzające,

że Polska nie jest niepodległa.
Mimo różnych demonstracji ro-
bionych przez rządzący PiS, ma-
jących dowodzić czegoś innego,
to wspomniane fakty upokarzają
zarówno rządzący PiS, jak i Pol-
skę jako państwo. 

Przed paroma tygodniami napi-
sałem, że czekam na przeprosiny
ze strony Ukraińców za rakieto-
wy atak na Polskę. Mimo wszys-
tko liczyłem, że jednak Ukraińcy
przeproszą. Liczyłem także, że
przeproszą również ze względu
na twarde stanowisko strony pol-
skiej.  Ukraińcy nie przeprosili 
i moim zdaniem nie przeproszą
no chyba, że za przeprosiny
uznać nominację jawnego ban-
derowca, de facto kpiącego z lu-
dobójstwa UPA na Polakach, na
wiceministra spraw zagranicz-
nych Ukrainy. To tak jakby ban-
dzior wtargnął do domu, pobił
gospodarza, potem wszystkiemu
zaprzeczył, a na dowód w jakiej
pogardzie ma tego gospodarza,
zamiast przeprosin i naprawienia
krzywdy, swoim adwokatem zro-
bił łobuza, który tego gospodarza
publicznie i bezkarnie lży. I co na
to ten lżony gospodarz? 

Reakcja gospodarza jest kurio-
zalna i dla reszty jego domowni-
ków hańbiąca. Otóż gospodarz
wije się, wyczynia niewiarygodne
wygibasy, byle tylko nie oskarżyć
bandziora i nie powiedzieć praw-
dy, choć limo pod jego okiem nie
pozostawia wątpliwości, jak
wyglądają fakty. I to tyle na temat

"twardego stanowiska" rządu
PiS-u. Co więcej, gospodarz niby
wie, kto mu się włamał do
mieszkania i obił gębę, ale boi się
to publicznie powiedzieć i dopie-
ro jednoznaczne stanowisko
właściciela całej kamienicy zmu-
sza go - z naciskiem na zmusza -
do przyznania, że to wspomniany
bandzior się włamał i podbił oko. 

Swoją drogą poziom upoko-
rzenia, a nawet upodlenia rządu
PiS-u, ale i opozycji od PO
poprzez lewicę i PSL, względem
rządzących Ukrainą chyba prze-
bił uniżoność i służalczość komu-
nistów, względem rządzących
Związkiem Sowieckim w naj-
czarniejszym okresie stalinizmu.
A już powiedzenie prawdy opinii
publicznej dopiero po tym, gdy
Amerykanie jednoznacznie
stwierdzili, że to ukraińska rakie-
ta uderzyła w polskie terytorium,
do żywego przypomina obłudę,
strach i zakłamanie władz PRL-u
co do informowania opinii pu-
blicznej o katastrofie w Czarno-
bylu w 1986 roku. Pamiętam to
dobrze, jak propaganda ekipy
Wojciecha Jaruzelskiego mata-
czyła, starała się przemilczeć
zagrożenie wybuchem w elektro-
wni atomowej do czasu aż rząd
sowiecki zechciał czy też musiał
potwierdzić, że doszło do straszli-
wej katastrofy.

Śmierć dwóch Polaków po
ukraińskim ataku, buta i arogan-
cja ukraińskich władz oraz słu-
żalcza dyspozycyjność pisow-
skiego prezydenta i rządu wobec
USA, boleśnie pokazują, że nie-
podległe państwo polskie to

iluzja.
Polityka niepodległego pań-

stwa opiera się między innymi na
tym, że dopuszcza różne warianty
sojuszy, porozumień i stara się
zabezpieczyć narodowe interesy
nigdzie nie paląc mostów i nie
dając się wciągnąć w sytuacje 
z których może się nie uda
wybrnąć. Państwo nie mające
niepodległości zdane jest na "bez-
alternatywny sojusz" z pań-
stwem, które o braku tej niepo-
dległości przesądza. 

Obecna sytuacja Polski coraz
bardziej przypomina sytuację
upadającej Rzeczpospolitej z dru-
giej połowy XVIII wieku. Wtedy
obce mocarstwa miały swoje
stronnictwa w Polsce, a te stron-
nictwa realizowały politykę we-
wnętrzną za pomocą interwencji
obcych mocarstw z czego te osta-
tnie skwapliwie korzystały, sto-
pniowo pozbawiając Polskę
niepodległości. Dzisiaj mamy PiS
opierający swoją politykę o "bez-
alternatywny sojusz" z USA 
i opozycyjny obóz polityczny,
skupiony wokół Platformy Oby-
watelskiej, dla którego "bezalter-
natywnym sojusznikiem" jest
Unia Europejska, czyli de facto
Niemcy. To, co łączy obie siły
polityczne, to oskarżanie się 
o rosyjską agenturalność, co jest
tyle samo żałosne, co i śmieszne,
oraz całkowity serwilizm wobec
Ukrainy. Wiceminister z PiS-u
powiedział przecież, że "jesteśmy
sługami narodu ukraińskiego", 
a niedawno Jerzy Borowczak,
legenda "Solidarności" i znaczący
polityk PO, w jednej dyskusji już

po ukraińskim ataku rakietowym,
powiedział, że "wszystko, co
mamy, Ukrainie oddamy". I jedni,
i drudzy gdyby mogli, to już na
całego wciągnęliby Polskę do
wojny na Ukrainie, ale na szczę-
ście dla Polaków powstrzymuje
ich stanowisko zarówno USA, jak
i Niemiec. Dodam tylko, że
paradoksalnie to kolejny dowód
na to, że Polska nie jest niepo-
dległa.

Być może zmienia się układ
geopolityczny, w którym znajduje
się Polska. Od dwustu lat Polska
wzmacniała swoją pozycję, jeśli
Niemcy i Rosja były w konfli-
kcie. Obecnie wiele wskazuje, że
Niemcy i Rosja są w autenty-
cznym konflikcie, ale znowu
paradoksalnie Polska nic na tym
nie zyskuje, a traci, ponieważ
główne siły polityczne uwikłały
się w "bezalternatywne sojusze",
które pozbawiają politycznego
pola manewru. Zamiast wygry-
wać co się da na konflikcie
niemiecko-rosyjskim -  ze świa-
domością, że wcześniej niż póź-
niej Niemcy i Rosjanie znowu się
dogadają - Polska, poprzez poli-
tykę głównie rządzącego PiS-u,
jest głęboko poróżniona zarówno
z Niemcami, jak i Rosją. I jak tu
nie spytać, jak można być tak
głupim?

Sytuacja w Europie środkowo-
wschodniej, ukształtowana po
rozpadzie Związku Sowieckiego,
prawdopodobnie zmienia się
nieodwracalnie. Nie zauważono
tego szerzej, ale w tym roku
jakby symbolem tego stała się
śmierć trzech ludzi, którzy byli

współautorami tego porządku,
który przetrwał trzydzieści lat. 

W tym roku zmarli były
Przewodniczący Rady Najwyż-
szej Białorusi Stanisław Szusz-
kiewicz, były prezydent Ukrainy
Leonid Krawczuk i ostatni pier-
wszy sekretarz Komunistycznej
Partii Związku Sowieckiego Mi-
chał Gorbaczow. Czwarta klu-
czowa postać tamtych wydarzeń,
czyli Borys Jelcyn, zmarł wcze-
śniej. Porządek polityczny, który
powstał w 1991 na podstawie
porozumienia między Jelcynem,
Krawczukiem i Szuszkiewiczem
kończy się. To porozumienie
kończyło polityczną rolę Gorba-
czowa. Było szansą dla Polski,
ale Polska nie potrafiła jej wy-
korzystać. Obecnie Polska ewi-
dentnie przegrywa na ostatecz-
nym rozpadzie tego, co stworzyło
to porozumienie. Z resztą na
każdym politycznym przełomie
najwięcej korzystają ci, którzy
mają jasną wizję swoich inte-
resów, mają środki i wolę by je
osiągnąć i przy realizacji swojej
polityki nie muszą się pytać 
o pozwolenie, choć wiadomo, że
ze zdaniem silniejszych zawsze
trzeba się liczyć. Niestety, obec-
nie Polska jest dalej od realizacji
swoich narodowych interesów
niż kiedykolwiek w ostatnich
trzydziestu latach.

A Państwo wierzycie, że jak
oddamy Ukrainie "wszystko, co
mamy", to Polska będzie niepo-
dległa?

Andrzej Szlęzak

Polskie małżeństwo z Ka-
zachstanu będzie mogło
osiedlić się w Ciechano-

wie (woj. mazowieckie).
Uchwałę o repatriacji w tej
sprawie podjęła Rada Miasta. 
W całym kraju repatriacja idzie
jednak niemrawo. Brakuje mie-
szkań i pracy. 

Radni Ciechanowa postanowi-
li też, że miasto wynajmie repa-
triantom mieszkanie komunalne
i pomoże znaleźć pracę. Miasto
będzie ubiegało się o finanso-
wanie pomocy dla repatriantów
z budżetu państwa, zgodnie 
z przepisami ustawy o repatria-
cji. Ustawa umożliwia powrót
do Polski osobom, bądź ich po-
tomkom, które na skutek depor-
tacji, zesłań i innych prześlado-
wań nie mogły nigdy wrócić do
Ojczyzny. W ustawie czytamy:
„Pragnąc zadośćuczynić za doz-
nawane przez zesłańców krzy-
wdy, uznając, że powinnością
Państwa Polskiego jest umożli-
wienie repatriacji rodakom,

którzy pozostali na Wschodzie”.
Wcześniej miasto Ciechanów

przyjęło dwie polskie rodziny 
z terenu dawnego Związku Ra-
dzieckiego. Obecnie przyjmo-
wane małżeństwo, to ludzie
młodzi i dobrze wykształceni. 

- Ważny jest tu brak przy-
padkowości. Młode małżeństwo,
które trafi do Ciechanowa to
osoby posiadające dobre wy-
kształcenie, w kierunkach medy-
cznych. A to przyczyni się do
tego, że będą dla naszej społe-
czności wartością dodaną. Bę-
dziemy realizować tu procedury
ściśle określone w ustawie -
mówił podczas sesji Rady Mia-
sta Krzysztof Kosiński, prezy-
dent Ciechanowa. 

Repatriacja oznacza powrót do
ojczyzny osób pochodzenia pol-
skiego i jest jednym ze sposo-
bów nabycia polskiego oby-
watelstwa. W preambule ustawy 
o repatriacji wskazano: „W po-
czuciu głębokiej więzi z Pola-

kami - potomkami dawnej Rze-
czypospolitej, ofiarami komuni-
stycznego terroru, przemocą
zmuszonymi do opuszczenia
ziemi przodków, osiedlonymi
wbrew własnej woli na najtru-
dniejszych do zamieszkania ob-
szarach byłego Związku Socjali-
stycznych Republik Radziec-
kich”.

Polacy wywożeni przez So-
wietów na Wschód byli skazani
na pracę w nieludzkich warun-
kach, głód, choroby i częstokroć
na fizyczne wyniszczenie. Po-
mimo tego większość z nich nie
wyrzekła się przywiązania do
wiary, tradycji, ojczyzny i umi-
łowania wolności.

Ustawa repatriacyjna została
uchwalona przez Sejm w roku
2000. Znowelizowano ją w roku
2017. Na mocy znowelizowanej
ustawy w Polsce utworzono
ośrodki adaptacyjne, do których
trafiają Polacy z terenów byłego
ZSRR, głównie z Kazachstanu,
gdzie w latach 1936-47 Sowieci

wywieźli tysiące Polaków.
Istnieją dwa ośrodki adaptacyjne
w Pułtusku i Środzie Wielkopol-
skiej. Gminy które zdecydują się
sprowadzić na swój teren repa-
triantów, otrzymują wsparcie fi-
nansowe państwa.

Do osiedlenia się w Polsce
zachęca repatriantów również
Karta Polaka, która daje jej po-
siadaczom możliwość uzyskania
m.in. zasiłku pobieranego w cią-
gu 9 pierwszych miesięcy za-
mieszkania w Macierzy, a po
roku - obywatelstwo polskie.
Ważnym instrumentem pomocy
państwa polskiego repatriantom
jest darowizna finansowa na
zakup lub wynajem mieszkania
w kwocie do 25 tysięcy zł na
osobę oraz kwota około 8,5
tysięcy zł na osobę, na zagospo-
darowanie. 

Od roku 2000 do Polski, po-
wróciło już około 10 tysięcy
repatriantów. W 2018 roku do
Polski wróciło 765 repatriantów,
a w 2019 roku - 877. Później

liczba ta spadła. W roku 2020
wróciło 530 repatriantów, a 2021
już 625. Chętnych na osiedlenie
się w Polsce przybyło gwałtow-
nie po wybuchu agresji Rosji na
Ukrainę. Obecnie na repatriację
do Polski czeka około 7,5 tysią-
ca osób. Jednak ich sprowadze-
nie wymaga zagwarantowanie
im mieszkania i pomoc w znale-
zieniu pracy, co nie jest sprawą
prostą. Najtrudniej gminom jest
znaleźć wolne mieszkanie ko-
munalne. Państwo wydaje na
adaptację każdego repatrianta
około 180 tysięcy złotych. 
W roku 2020 w budżecie pań-
stwa zagwarantowano 51 mln na
sprowadzenie repatriantów, jed-
nak nie udało się ich sprowadzić
tylu ilu zakładano i wydano je-
dynie 47 mln. W roku 2021 rząd
przeznaczył w budżecie na
repatriację prawie 46 milionów
złotych. 

Adam Białous

Polska nie jest niepodległa...

7,5 tysiąca repatriantów czeka na powrót do
Polski. Brakuje dla nich mieszkań i pracy
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Katarzyna 
Treter-Sierpińska

Wwiedźmińskiej sadze
Andrzeja Sapkow-
skiego poeta i tru-

badur Jaskier zamieszcza w
swoim pamiętniku taki oto opis
pokazujący różnicę między
teorią i praktyką: 

Poznałem w życiu wielu woj-
skowych. Znałem marszałków,
generałów, wojewodów i hetma-
nów, triumfatorów licznych kam-
panii i bitew. Przysłuchiwałem
się ich opowieściom i wspom-
nieniom. Widywałem ich schy-
lonych nad mapami, rysujących
na nich różnokolorowe kreski,
robiących plany, obmyślających
strategie. W tej papierowej woj-
nie wszystko grało, wszystko
funkcjonowało, wszystko było
jasne i wszystko we wzorowym
porządku. Tak być musi, wyja-
śniali wojskowi. Armia to przede
wszystkim porządek i ład. Woj-
sko nie może istnieć bez porzą-
dku i ładu. Tym dziwniejsze jest,
że prawdziwa wojna - a kilka
prawdziwych wojen widziałem -
pod względem porządku i ładu
do złudzenia przypomina ogar-
nięty pożarem burdel.

Jest piątek, 9 grudnia 2022
roku. Na szczęście Polska nie
jest w stanie wojny, ale od kilku
dni możemy obserwować „ogar-
nięty pożarem burdel” wywoła-
ny przez Wojskowe Centrum
Rekrutacji w Sieradzu, które
rozesłało wezwania do cywilów
kierując ich na miesięczne prze-
szkolenie wojskowe. Wezwania
zbiegły się w czasie z publikacją
projektu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie określenia
liczby osób, które w 2023 roku
mogą być powołane do czynnej
służby wojskowej oraz liczby
osób, które mogą pełnić służbę
wojskową w rezerwie w ramach
odbywania ćwiczeń wojsko-
wych. Projekt został opubliko-
wany 5.12, a wymieniona w nim
liczba żołnierzy rezerwy, którzy
mogą być skierowani na ćwi-
czenia, to 200 tysięcy. Co praw-
da zaznaczono, że wszystkie
liczby wymienione w projekcie
rozporządzenia „stanowią górny,
nieprzekraczalny limit i nie
oznaczają bezwzględnej realiza-
cji przedłożonych propozycji”,

ale kto by tam czytał takie
rzeczy. Sztuka jest sztuka. I tak
oto poszła w Polskę medialnie
podbijana informacja, że MON
organizuje przymusowy pobór
dla 200 tysięcy obywateli. 
I zaczęła się histeria.

Internet zaroił się od wpisów,
w których dowodzono, że do
wojska powinni iść tylko ocho-
tnicy, miesięczne szkolenie woj-
skowe rujnuje życie, pobór do
wojska to niewolnictwo, a prawo
do odmowy służby wojskowej
jest podstawowym prawem czło-
wieka. Znalazł się też taki wpis
skierowany do posłanki Lewicy
Anny Żukowskiej:

Jestem młodym gejem, który
żyje w okrutnej, homofobicznej
Polsce. Wiesz @AM_Zukowska
jak ciężko jest gejom w wojsku?
Wyobrażasz sobie jakie piekło
przejdą w nim chłopacy tacy jak
ja? Mój kraj w żadnej sposób
mnie nie chroni. Ja jego też nie
zamierzam. Boję się wyzwisk,
pobicia, seksualnych nadużyć.
Boję się o swoje zdrowie i życie,
bo wiem, że w tak homofobi-
cznym środowisku, przesiąknię-
tym toksyczną męskością, nikt 
i nic mnie nie ochroni. A potem
przychodzi @AM_Zukowska 
i jak gdyby nic popiera przymu-
sowy pobór do wojska.

Oczywiście pojawiły się też
wpisy o tym, że wojsko robi 
z chłopca mężczyznę, „piz... 
w rurkach” powinny zobaczyć,
czym jest prawdziwe życie, a ci,
którzy nie chcą bronić ojczyzny
powinni mieć odebrane prawa
wyborcze. Takie wpisy tylko
podgrzały atmosferę i zaczęło
się dowodzenie, że ci, którzy tak
piszą, niech najpierw sami dadzą
przykład i idą w kamasze. Emo-
cje sięgnęły zenitu.

W zaistniałej sytuacji wojsko
przystąpiło do gaszenia „pożaru
w burdelu” wywołanego wezwa-
niami z WCR w Sieradzu i pro-
jektem rozporządzenia Rady
Ministrów. 8.12 na antenie TVP
wystąpił płk Mirosław Bryś, szef
Centralnego Wojskowego Cen-
trum Rekrutacji, i ogłosił, że 
o żadnym braniu w kamasze 200
tysięcy Polaków nie ma mowy, 
a szkolenia dla osób, które nigdy
jeszcze nie miały kontaktu z 
wojskiem, nie będą trwały mie-

siąc, tylko dwa dni i to w week-
end, przy czym wezwania, które
płk Bryś nazwał „zaproszeni-
ami”, zostaną skierowane do
“minimalnej liczby” Polaków,
czyli ok. 3 tysięcy osób. 

– Osoba, która się zdecyduje,
będzie kierowana na takie ćwi-
czenie – oświadczył. Natomiast
dla osób, które już przeszły
szkolenie wojskowe, złożyły
przysięgę i mają przydział mobi-
lizacyjny do konkretnych jedno-
stek, armia przygotowała dwuty-
godniowe szkolenia, których
celem jest zapoznanie się z no-
woczesną techniką i sprzętem
wchodzącym na wyposażenie
poszczególnych jednostek woj-
skowych.

A co z osobami, które WCR 
w Sieradzu skierowało na mie-
sięczne szkolenie? Rzecznik
CWCR, ppłk Justyna Balik, po-
wiedziała w rozmowie z One-
tem, że „decyzje z Sieradza 
o skierowaniu na 33-dniowe
szkolenia dla osób bez prze-
szkolenia wojskowego będą ko-
rygowane”. Skąd wzięło się
więc całe to zamieszanie? Ppłk
Balik tłumaczy je różnymi kon-
cepcjami, które pojawiały się 
w pracach nad rozporządzeniem
w sprawie szkoleń w 2023 roku. 

Czy to wystarczy, żeby ugasić
„pożar w burdelu”? Zobaczymy.
Natomiast już teraz pora wy-
ciągnąć z owego „pożaru” wnio-
ski, a są one następujące:

Po pierwsze – gdy rząd chce
wmówić Polakom, że znowu
odniósł sukces, to propaganda
leje się szerokim strumieniem,
ale gdy trzeba przekazać
informację, która zapobiegłaby
panice, to jest klapa na każdej
linii. W efekcie mamy narrację 
o przymusowym poborze 200
tysięcy Polaków i wizję „Przy-
jedź mamo na przysięgę”.

Po drugie –  Polacy nie chcą
iść do wojska nawet na miesiąc,
nie mówiąc już o dłuższym ter-
minie. Służba wojskowa kojarzy
się źle i jest postrzegana jako za-
mach na wolność. Armia ma być
wyłącznie zawodowa i to nawet
w czasie wojny. Ci, którzy chcą
– walczą, a ci, którzy nie chcą –
nie walczą. Wyobrażacie sobie,
co przy takim podejściu działoby
się podczas powszechnej mobi-

lizacji?

Po trzecie – gdy wyrazem
poparcia dla wojny na Ukrainie
jest wklejenie ukraińskiej flagi w
awatar, to mamy całe zastępy
„wojowników”. Ale gdy roze-
szła się wieść o braniu w kama-
sze, gdy po sąsiedzku toczą się
działania wojenne, to „wojowni-
cy” dostali histerii i obwieścili,
że takie wojenne zabawy to bez
nich. Mam nadzieję, że teraz trzy
razy zastanowią się, zanim
nazwą „ruska onucą” tych, któ-
rzy ostrzegają przed wciągnię-
ciem Polski do bezpośrednich
działań zbrojnych na Ukrainie.

Po czwarte – likwidacja przy-
sposobienia wojskowego w
szkołach doprowadziła do tego,
że większość Polaków w życiu

nie trzymała w ręku żadnej
broni, a wezwanie na szkolenie
wojskowe jest szokiem i wzbu-
dza przerażenie. A gdyby fakty-
cznie Polska została zaatako-
wana, to co wtedy?

Reasumując: obecny „pożar 
w burdelu” pokazał, że Polska
jest nie tylko nieprzygotowana
do wojny pod względem techni-
cznym, ale również mentalnym.
I może to w końcu dotrze do
naszych rządzących, którzy prę-
żą muskuły i wymachują szabel-
ką. Jak chce się „pokonywać
Rosję raz na zawsze”, to trzeba
mieć czym i kim. A Polska nie
ma ani czym, ani kim. I z dnia na
dzień ta sytuacja się nie zmieni.
Nie idźmy na tę wojnę, bo jej nie
wygramy!

Przyjedź mamo na przysięgę

Teraz znacznie powiększony sklep!

Zapraszamy do poniedziałku do soboty
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Przed maszynką do mięsa
Stanisław Michalkiewicz

Najgorętsze spory wybu-
chają u nas wokół
spraw mało prawdopo-

dobnych. Tak było - i jest - 
w sprawie reparacji wojennych
od Niemiec i tak się stało po
złożeniu przez rząd niemiecki
propozycji rozmieszczenia
dwóch baterii rakiet „Patriot” na
polskiej granicy wschodniej. 

Jak pamiętamy, pan minister
Błaszczak najpierw się ucieszył,
ale potem został zmitygowany
przez Naczelnika Państwa, więc
już się tak nie cieszył, tylko
zaproponował, by te „Patrioty”
podarować Ukrainie. Ostatnio
nieubłagane stanowisko zajął
pan premier Morawiecki - że
„Patrioty” powinny trafić na
Ukrainę. Tego można było się
spodziewać; pan premier, gdyby
tylko mógł, to podarowałby
Ukrainie nie tylko „Patrioty”, ale
i całą Polskę, podobnie, jak pan
prezydent Duda - o czym zresztą
mówił 3 maja. Na razie jednak
Niemcy żadnych „Patriotów” ani
Polsce, ani - tym bardziej -
Ukrainie nie dali, wyjaśniając,
że te rakiety mogą być rozmie-
szczone tylko na terenie państw
NATO, do którego Ukraina
jeszcze nie należy. Jak bowiem
powiedział sekretarz generalny
NATO, pan Stoltenberg, Ukraina
może być przyjęta do NATO
dopiero po ostatecznym zwycię-
stwie nad Rosją, w czym NATO
zamierza jej pomagać, wysyłając
broń, by walczyła i walczyła - aż
do ostatniego Ukraińca.

Ale niemiecka propozycja
wzbudziła też podejrzenia, że za
tą wielkodusznością może kryć
się jeszcze jedna intencja. Jak

mówią militaryści, korzystajcie
z wojny, bo pokój będzie stra-
szny, toteż kiedy tylko Rosja na
Ukrainę uderzyła, Niemcy po-
stanowiły szybko wzmocnić
Bundeswehrę, wykładająac na to
100 mld euro rocznie. Nietrudno
się domyślić, że w dymach
bijących z wojny na Ukrainie,
chciałyby wędzić również swój
półgęsek ideowy w postaci 
utworzenia europejskich sił
zbrojnych, niezależnych od
NATO. 

Jeśli chodzi o „Patrioty”, to tej
intencji też można się w tej
propozycji dopatrzeć. Sęk w
tym, że polscy żołnierze, a tym
bardziej - ukraińscy - „Patrio-
tów” obsługiwać nie umieją,
więc jeśli trafiłyby one do Pol-
ski, to ich obsługą musieliby siłą
rzeczy zająć się żołnierze nie-
mieccy, podobnie jak w przy-
padku ochraniania polskiego
nieba przez niemiecki myśliwce.
To niby nic, ale czyż nie przy-
bliżyłoby to momentu, gdy euro-
pejskie siły zbrojne stałyby się
rzeczywistością?

Kiedy w roku 1990 Niemcy
odzyskały swobodę ruchów 
w Europie, to wspólnie z Francją
stały się wyznawcami doktryny
„europeizacji Europy”, co ozna-
cza delkatne, ale cierpliwe i me-
todyczne wypychanie Ameryki 
z polityki europejskiej, a zwła-
szcza - z funkcji kierownika tej
polityki. Nietrudno się domyślić,
dlaczego Niemcy. W XX wieku,
na skutek dwukrotnego wtrące-
nia się Ameryki do polityki euro-
pejskiej, przegrały dwie wojny,
które przecież mogły wygrać.
Motywacje francuskie są trochę
bardziej skomplikowane, ale
równie silne, czemu wyraz nie

tak dawno dał prezydent Em-
manuel Macron. Toteż Niemcy
po 1990 roku co i rusz puszczają
takie próbne balony, czy może
by tak utworzyć te europejskie
siły zbrojne? Za każdym jednak
razem tego rodzaju pomysły
natrafiały na stanowcze, amery-
kańskie: „NIET!” - z wyjątkiem
krótkiego okresu, kiedy prezy-
dent Obama dokonał słynnego
resetu w stosunkach amerykań-
sko-rosyjskich. 

Wprawdzie Amerykanie w ro-
ku 1954, gwoli zrównoważenia
sowieckiej presji militarnej na
Europę, zgodzili się na remili-
taryzację Niemiec, to znaczy - na
pozwolenie Niemcom na posia-
danie armii, ale nie byli pewni,
czy Hitler nie zmartwychwsta-
nie. Na wypadek gdyby zmart-
wychwstał, kiedy w roku 1955
utworzona została Bundeswehra,
Amerykanie wmontowali ją 
w całości w struktury NATO, za
pośrednictwem których mają
nad nią kontrolę. Utworzenie 
europejskich sił zbrojnych nie-
zależnych od NATO oznaczało-
by więc wyprowadzenie Bun-
deswehry spod amerykańskiej
kurateli, co oznaczałoby nie
tylko przekreślenie jeszcze je-
dnego skutku wojny przegranej

przez Adolfa Hitlera, ale i stwo-
rzenie militarnego fundamentu
dla IV Rzeszy, której budowa
postępuje w integracji metodą
„pokojowego jednoczenia” Eu-
ropy. Z tego powodu nie wy-
kluczam, że gdy tylko pojawiła
się niemiecka propozycja 
w sprawie „Patriotów”, Naczel-
nik Państwa mógł odebrać tajny
telefon od JE ambasadora Marka
Brzezińskiego, żeby w żadnym
wypadku na to się nie godzić, 

a gorący kartofel podrzucić
Niemcom, podobnie, jak to zro-
bił pan minister Rau w sprawie
przekazania Ukrainie polskich
samolotów MIG-29. Jak pamię-
tamy, „ogłosił” że Polska te
samoloty Ukrainie przekaże, na
co uzyskała pozwolenie Depar-
tamentu Stanu, który z nacis-
kiem podkreślił, że będzie to
„suwerenna decyzja Polski”, co
oznaczało, że USA nie mają 
z tym nic wspólnego. I kiedy
wydawało się, że operacja wkrę-
cania Polski w ruską maszynkę
do mięsa, w którą wcześniej dała
się wkręcić Ukraina, właśnie się
rozpoczęła, pan minister Rau -
ludzie pobożni uważają, że 
z natchnienia Królowej Polski -
zaproponował, że naturalnie,
jakże by inaczej - ale żeby te

samoloty najpierw poleciały do
amerykańskiej bazy lotniczej 
w Ramstein w Niemczech, a tam
niech już sami Amerykanie
podejmą suwerenną decyzję, co
dalej z nimi zrobić. I wtedy De-
partament Stanu oświadczył nie
bez zgorszenia, że ten suweren-
ny pomysł nie był z nim skonsul-
towany, a w ogóle jest niefor-
tunny. Dlaczego - tego początko-
wo nie wiedzieliśmy, ale juz
następnego dnia się okazało, że
dlatego, iż był to pomysł
„ryzykowny”.

Dlaczego „ryzykowny”? Żeby
to wyjaśnić musimy cofnąć się
do pierwszej połowy lat 60-tych,
kiedy to Robert McNamara,
sekretarz obrony w administracji
prezydenta Kennedy’ego, a po-
tem - Johnsona, sformułował
doktrynę „elastycznego reago-
wania”. Po chamsku i w upro-
szczeniu można ją streścić
następująco: haratamy się - ale
na przedpolach - taktownie
oszczędzając nawzajem własne
terytoria. Niekiedy o przedpola
trzeba było wojować osobiście,
to znaczy - samemu - ale po co
się kotłować po Wietnamach,
Irakach, Afganistanach, czy in-
nych Kurdystanach, kiedy lepiej
połączyć piękne z pożytecznym,
to znaczy – walkę o uzyskanie
dogodnego przedpola z walką 
o wolność? Toteż i z walką 
o wolność, zwłaszcza „za waszą
i naszą” musimy bardzo uważać,
bo w euforii łatwo dać się
wkręcić w maszynkę do mięsa -
ale skutki takiej decyzji bywają
i tragiczne i przede wszystkim -
trwałe - o czym mogliśmy prze-
konać się podczas i po II wojnie
światowej.

Stanisław Michalkiewicz

Podczas Kongresu Anty-
kryzysowego w Warsza-
wie, 20 listopada 2022

roku prof. Jacek Nowak przed-
stawił „Deklarację na rzecz rol-
nictwa i żywności XXI w.
Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi”.

Wskazał, że rodzinne gospo-
darstwa rolne to grupa około 1,3
mln rodzin w Polsce, które de
facto funkcjonują jak przed-
siębiorcy. Co ważniejsze - dzia-
łają w dziedzinie, która stanowi
o strategicznym bezpieczeństwie
kraju. To ogromny potencjał do
uruchomienia, który stanowi
podstawę wzmocnienia lokalnej
ekonomii, zachowania zdrowia

mieszkańców i wolności narodu.
Prof. Nowak reprezentując

ICPPC - Międzynarodową Koa-
licję dla Ochrony Polskiej Wsi -
zwracał uwagę, że konieczne
jest całkowite uwolnienie rol-
nictwa od korporacji i przywró-
cenie go do korzeni - zapew-
nienia lokalnej samowystarczal-
ności. Utrzymanie i odzyskanie
przez rolników i konsumentów
autentycznej niezależności jest
podstawowym warunkiem naro-
dowego bezpieczeństwa żyw-
nościowego.

Drogą realizacji tego celu jest
zbliżenie producenta z konsu-
mentem zgodnie z ideą „BEZ-

POŚREDNIO OD ROLNIKA”.
Ta idea to droga, by uniezależnić
się od centralnie sterowanego
przez agrobiznes łańcucha po-
karmowego oraz sposób na
ochronę zasobów naturalnych ta-
kich jak gleba i bioróżnoro-
dność, oraz na zachowanie su-
werenności mieszkańców.

Na poziomie polityki krajowej
powinno się to odbywać poprzez
szerokie wsparcie małych i śre-
dnich gospodarstw rolnych oraz
tradycyjnego i ekologicznego
rolnictwa i przetwórstwa. 

Potrzebne są przepisy umożli-
wiające zakładanie i poszerzanie
takiej działalności oraz ułatwia-

jące prowadzenie sprzedaży
żywności przez rolników i, np.
poprzez kooperatywy spożyw-
cze. Decentralizacja potrzebna
jest także w produkcji i lokalnej
dystrybucji energii. Należy rów-
nież maksymalnie ograniczyć
stosowanie przemysłowej che-
mii w rolnictwie oraz bezwzglę-
dnie zakazać upraw i sprzedaży
GMO, a szeroko wspierać zbie-
ranie i dzielenie się tradycyj-
nymi nasionami.

opracowała 
Grażyna Bakunowicz

Zapraszamy do współpracy 

z “Do Prawdy!” Kontakt na
adres: kontakt@doprawdy.info

Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi. Deklaracja 
na rzecz rolnictwa i żywności XXI w.

GŁOS
Niezależność 

od grup nacisku.

Wspieraj nas
- byśmy tacy 

pozostali.
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Między nami “graczami”
Wiesław Magiera

Pan Bóg miewa także tru-
dne wybory. Np. przed
meczem Brazylii z Chor-

wacją - komu “pobłogosławić”
bardziej?  A sprawa “niełatwa”,
oto bowiem trener canarinhos
często widziany jest z Różań-
cem, zaś "krawatowi" (nota bene
krawat od Chorwatów nazwę
wywodzi) we Mszy św. często
zespołem uczestniczą.

Czy Bogu można “współczuć“
(Ojcu, bo Synowi za Jego cier-
pienie za nas z pewnością)? No
więc wyrazy współczucia wobec
trudnej decyzji Ojcze!

Może przesadzę, i pewnie to
przesada będzie, a może i zbyt
“odważna” odwaga grzesznika,
lecz po tym meczu chcę "pogra-
tulować" Bogu Ojcu. Wiem -

odsądzą mnie... Ojcze - świetna
decyzja ta wygrana Chorwatów. 

Msza św. jest ponad Różań-
cem, ten na drugim miejscu -
możnaby dodać. I jeszcze jedno
- "krawaci" od pewnego czasu
wszelki dochód z gier państwo-
wych przeznaczają w całości na
cele społeczne (biednych) swego
kraju. Jak pomyślę o jakichś 
30 mln Morawieckiego za wyj-
ście z grupy i znanym z sieci
"podgrzewaniem" naszych do
walki z Arabią, gdzie nieustają-
cym mottem była "kur... - mu-
simy", a pielgrzymką chorwa-
ckiego trenera do Medjugorie
przed Mistrzostwami, to... kibi-
cuję za Chorwacją! 

PS. Oczywiście - zgadzam się,
że piłka to igrzyska dla ludu, ale
igrzyska, które służą hasłu Ad
Majorem Dei Gloriam, mają

sens.  W końcu także św. Paweł
konkludował w stylu sporto-
wym: "Bieg ukończyłem...". Na-
sze życie to "igrzyska". Zespo-
łowe - gramy w polskim naro-
dzie z polską tradycją, ale też in-
dywidualne.

I tu widzę podobieństwa do
"wariactwa jedenastek".

PS. 2. Ks. prof. Tischner (po-
mińmy tu jego modernistyczne
predylekcje) zwykł był mawiać
(i także podczas naszej długiej
niegdyś w Kanadzie rozmowy),
iż Pan Bóg ma poczucie humoru.
Miał rację heideggerowski na-
śladowca - ma. 

Ma także zatem rację o. prof.
Jacek Salij - pośrodku się trzy-
mający dominikanin, który jest
pewny, że "w niebie nie będzie
nudno". 

Oj, chyba nie będzie. Nasz

Stwórca sprawiedliwy jest, miło-
sierny i z poczuciem humoru.
Wow! Takiego czegoś nam na
wieczność potrzeb.

Dywagacje o wpływie mo-
dlitw, w tym Różańca na... wy-
niki meczów - podchwyciło wie-
lu bywalców Facebooka i Twit-
tera. Niemało z nich jest przeko-
nanych, iż Pan Bóg nie zajmuje
się jakimś "przyziemnymi spra-
wami", w tym mundialem... Nie
do końca zgodzę się z tą tezą...
Jeśli dobrze pojmuję swą wiarę
katolicką, to Bóg zajmuje się
wszystkim. Nie znaczy to, że "li-
cytacja" na modlitwy przed me-
czem, sprawia, że wpływa On na
wygraną jednych, a przegraną
innych.

Wszelako można także grać
"po Bożemu" i takoż zachwo-
wywać się na boisku, jak i poza

nim. I to na pewno naszego
Stwórcę interesuje...

Św. Kardynał Mediolanu Ka-
rol Boromeusz i jeden z naj-
młodszych świętych Luigi Gon-
zaga (pochodził z książęcej
rodziny, zmarł w wieku 23 lat,
opiekując się chorymi w czasie
panowania dżumy w Rzymie),
zostali kiedyś zapytani, co byli
zrobili, gdyby grali w piłkę i w
tym czasie nastąpił koniec świa-
ta. Obaj odpowiedziali podobnie
- nic - graliby nadal w piłkę, nie
przerwając rekreacji, która była
w planach dnia. 

Grać w piłkę, prowadzić swą
indywidualną “grę” zwaną na-
szym życiem z czystym sumie-
niem i w zgodzie z Bogiem - to
“zawody”, w której nawet wynik
nie jest zagadką... Oni, święci, to
potrafili. Kwestia, czy my?

Mathias Bröckers

Jeśli wierzyć zachodnim
mediom, ukraińskiej armii
nie można już pozbawić 

ostatecznego zwycięstwa - szko-
da tylko, że wiele faktów prze-
czy temu ideałowi.

Wszystko w życiu jest dwu-
biegunowe: znamy dzień i noc,
lato i zimę, męskie i żeńskie,
kwaśne i zasadowe, aktywne 
i pasywne oraz niezliczone inne
pary przeciwieństw. Jeśli jednak
mocarstwa NATO postawią na
swoim, porządek światowy po-
winien pozostać między biegu-
nami „zdominowany przez
USA” i „zdominowany przez
USA”. Jednak to zachowanie
polegające na dominacji działa
na nerwy coraz większej liczbie
krajów i rządów, które zaczynają
walczyć. W swojej książce 
„Z krańca jednobiegunowego
świata” oraz w artykułach na ten
temat Mathias Bröckers opisał
proces szybkich zmian global-
nych, których częścią są dzia-
łania polityczne Rosji. W tym
tekście, który po raz pierwszy
pojawił się na jego blogu,
Bröckers czyni kilka spostrzeżeń
na temat spraw bieżących, które
są ze sobą luźno powiązane.

W piątek prezydent Putin po
raz kolejny wyjaśnił telefoni-
cznie kanclerzowi Scholzowi, że
ataki rakietowe na dostawy 
energii dla Ukrainy należy ro-
zumieć jako odpowiedź na ataki
na cywilną rosyjską infrastru-
kturę, taką jak most krymski 

i rurociągi Nord Stream. Na kon-
ferencji bezpieczeństwa w Ber-
linie Scholz powiedział jednak,
że Rosja „nie może już wygrać
tej wojny” i zapowiedział zakup
myśliwców F-35. Nie jest jasne,
skąd czerpie tę pewność zwy-
cięstwa, w rzeczywistości nie
może to wynikać z zawyżonych
cen myśliwców stealth. Aby
wyeliminować rosyjską baterię

obronną S-400, potrzeba około
tuzina F-35, z których 11 nie
powraca do domu, czytałem na
niedawnym blogu wojskowym,
ale nawet jeśli tylko 8 lub 9 z 12
odrzutowców zostanie trafio-
nych: F-35 kosztuje teraz 100
milionów dolarów (w marcu
ubiegłego roku było to podobno
80 milionów dolarów), a cały
pakiet 35 maszyn, w tym amu-
nicja i wsparcie, które Scholz
chce kupić, powinien kosztować
aż 9,9 miliarda dolarów, według
trafienia komisji budżetowej.
Ponieważ Rosja ma co najmniej

50 „IADS” (zintegrowanych
systemów obrony powietrznej),
które wykrywają rzekomy bom-
bowiec stealth z odległości 200
km, flota F-35 Federalnych Sił
Powietrznych zostałaby zezło-
mowana w ciągu dwóch lub
trzech dni, gdyby została ro-
zmieszczona na Ukrainie. Nawet
jeśli maszyny latają bezpieczniej
niż były „wdowotwórca” F-104,

ta umowa wydaje się trochę
pachnieć aferą „Starfighter” 
z tamtych czasów… W dużej
mierze nie podlega dyskusji, że
Ursula von der Leyen była naj-
głupszym ministrem obrony 
w historii historii Bundeswehry,
w tym względzie nie dziwi fakt,
że obecnie zajmuje ona również
tę najwyższą pozycję w roli
komisarza UE. John Helmer
relacjonuje z Moskwy: „Od
początku wojny w lutym do 30
listopada von der Leyen nie
powiedziała ani jednego praw-
dziwego słowa, kiedy ogłosiła, że   

na Ukrainie zginęło ponad 100
tys. ludzi w tym więcej niż 20 000
cywilów”.

W ciągu kilku godzin dane te
zostały usunięte z opubliko-
wanego transkryptu jej przemó-
wienia. Wyznanie Von der Leyen
sugerowało, że liczba ofiar na
Ukrainie przekracza 300 000, 
a łączna liczba ofiar wojsko-
wych i cywilnych sięgnęła już
pół miliona. Von der Leyen po-
twierdziła tym samym rosyjskie
szacunki i zaprzeczyła propa-
gandzie kijowskiego reżimu.We
wrześniu von der Leyen ogłosiła
poparcie dla pułapu cenowego
dla międzynarodowego handlu
rosyjskim gazem ziemnym 
i skroplonym gazem ziemnym
(LNG). 

W zeszłym miesiącu oświad-
czyła, że   Unia Europejska jest
„gotowa nałożyć pułap cenowy
na eksport rosyjskiej ropy”. Je-
dnak europejski i azjatycki han-
del gazem i ropą nie tylko
zaprzecza twierdzeniom von der
Leyen, ale także pokazuje, że
korzysta z ich publicznych
kłamstw. Na rynku gazu poja-
wiły się nowe dowody na to, że
rządy Francji, Holandii i Belgii
zezwalają na kupowanie i re-
eksportowanie rekordowych ilo-
ści importowanego rosyjskiego
skroplonego gazu ziemnego
(LNG) z zyskiem do innych kra-
jów europejskich, w tym do
Niemiec. Arbitraż - oznaczający
zysk z zakupu rosyjskiego LNG
po rosyjskiej cenie sprzedaży, a
następnie odsprzedaży go euro-
pejskim konsumentom z premią
- jest tak lukratywny, że Chiń-

czycy kierują swoje zakontra-
ktowane ilości rosyjskiego LNG
do Europy. Analityk rynku 
energii Vzglyad, Olga Samofa-
lova, poinformowała wczoraj 
o tym, jak rynki pokonują san-
kcje”.

Można przewidzieć, że „pułap
cen ropy”, który propaguje von
der Leyen i który wejdzie w ży-
cie dzisiaj, przyniesie odwrotny
skutek - to znaczy nie Europie,
ale przede wszystkim USA -
podobnie jak inne unijne sankcje
„z piekła rodem”.

To, co stało się z wojskami
napoleońskimi i hitlerowskimi 
w wojnie z Rosją, wydaje się
teraz dziać z żołnierzami dzia-
łającymi pod dowództwem
NATO na Ukrainie: kiedy Ojciec
Mróz i generał Zima przejmą
dowodzenie, zachodni sprzęt nie
będzie już odpowiedni.

Kanał Telegram Intelslava
donosi: „Z powodu spadku tem-
peratury w obwodzie Bachmut
nasilił się problem części za-
miennych i gumy do zagrani-
cznego sprzętu dla Sił Zbrojnych
Ukrainy, o czym już informowała
kronika wojskowa. W ciągu dnia
nieprzejezdne błoto zastępuje
silny mróz, który komplikuje ko-
rzystanie z kołowych pojazdów
opancerzonych MaxxPro, Bush-
master, Sisu i Kirpi. Do dostar-
czania amunicji, lekarstw i żyw-
ności dla garnizonu miejskiego
ukraińskie siły lądowe używają
radzieckich transporterów opan-
cerzonych MT-LB, które zostały

Świat jednobiegunowy znika

dok. na str. 15
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Zarządzanie gotówką
Nie jest to powszechnie znane,

ale w ramach amerykańskiej Do-
ktryny Monroe, USA wykorzy-
stały nie tylko swoją potężną,
zastraszającą „dyplomację”, ale
także CIA i całą siłę swojego woj-
ska, aby zorganizować kilku “es-
kimoskich” bankierów (i amery-
kański FED) do uzyskania pozycji
„menedżerów inwestycyjnych”
wszystkich aktywów pieniężnych
i holdingów banków centralnych
krajów pod swoją kontrolą. Obej-
mowało to Amerykę £acińską, ale
także kraje takie jak Filipiny 
i ponad 50 krajów, w których
USA obaliły rząd i zainstalowały
zgodną dyktaturę.

Schemat był prosty. Narody te
zostały zmuszone do przekazania
wszystkich swoich płynnych akty-
wów “eskimoskim” bankierom w
USA, którzy mieli „rozważnie
zarządzać” całą gotówką na rzecz
tych mniejszych narodów. W pra-
ktyce, “eskimoscy” bankierzy in-
westowali te pieniądze w nowo-
jorskie nieruchomości i czerpali
miliardowe zyski, jednocześnie
płacąc tym narodom 3% od ich
pieniędzy. Praktyka ta była połą-
czona ze złym amerykańskim
zwyczajem najeżdżania, a nastę-
pnie otwierania i opróżniania skar-
bców banków centralnych tych
samych narodów z całego ich
złota. Praktyki te są wystarczająco
udokumentowane, aby wytrzymać
wyzwanie, a ponieważ istniały
przez około 150 lat, myślę, że
moglibyśmy rozsądnie dołączyć
do nich sumę złożoną do dnia
dzisiejszego w wysokości co naj-
mniej 1 biliona dolarów, ale za-
pisy historyczne są niewystarcza-
jące.

Hiperinflacja w Niemczech
Dziś powszechnie uważa się, że

Niemcy zostały przygotowane na
tę okoliczność na podstawie po-
stanowień traktatu wersalskiego 
i odpowiednich ograniczeń wpro-
wadzonych przez “eskimosów”,
aby zapobiec odbudowie Niemiec.
Niezależnie od tego, inflacja była
tak ogromna, że pieniądze stały
się dosłownie bezwartościowe, co
pozwoliło żydowskim bankierom
wykupić dużą część Niemiec pra-
ktycznie za darmo. Była to jedna
z głębokich urazów, jakie Hitler
żywił do “eskimosów”, wiedząc,
że to oni stali za traktatem i in-
nymi ograniczeniami, których je-
dynym możliwym celem było
bankructwo i podporządkowanie
Niemiec.

Nie musimy tutaj wchodzić 
w szczegóły, ale to właśnie wy-
rzucenie przez Hitlera “eskimo-
sów” z niemieckiego systemu
bankowego i przejęcie banku cen-
tralnego tego kraju spowodowało
„cud” w postaci ożywienia gospo-
darczego Niemiec, które niestety
nie trwało długo. Nie ma sposobu
na oszacowanie wartości grabieży
Niemiec, która miała miejsce 
w tym czasie, a ja nie przypisuję

jej żadnej ostatecznej wartości,
chociaż obecna wartość z pewno-
ścią byłaby w wielu bilionach
dolarów, a wszystko to z korzyścią
dla tych samych kilku bankierów.

Banki centralne
Europejskie “eskimoskie” ro-

dziny bankierskie, na czele z
Rothschildami, posiadają lub
kontrolują banki centralne co naj-
mniej 30 krajów, w tym FED 
w USA. Istnieje kilka bardzo
nieprzyjemnych skutków tej wła-
sności, jednym z nich jest to, że te
narody nie mogą drukować wła-
snych pieniędzy, ale muszą je
pożyczać od (prywatnych) ban-
ków centralnych - i płacić od nich
odsetki. Ma to ogromne znacze-
nie.

Do późnych lat 70-tych Kanada
posiadała własny bank centralny 
i nie płaciła prawie żadnych od-
setek obcokrajowcom. Ale ówcze-
sny premier Pierre Trudeau (ojciec
Justina Trudeau) popełnił zadzi-
wiający akt zdrady - na własny
rachunek, nawet bez wiedzy wła-
snego gabinetu czy Parlamentu - 
i zobowiązał Kanadę do rezy-
gnacji z finansowego prawa do
drukowania własnej waluty i od-
tąd pożyczania od europejskich
bankierów “eskimoskich”. Rezul-
tat jest taki, że w ciągu ostatnich
30 czy 40 lat mała Kanada za-
płaciła tym bankierom ponad 1,1
biliona dolarów odsetek za poży-
czanie własnych pieniędzy.

Ale Rothschild i garstka innych
“eskimoskich” rodzin bankier-
skich posiadają banki centralne
narodów europejskich, i innych, 
w tym US FED, od dobrze ponad
100 lat. Jeśli mała Kanada za-
płaciła ponad 1 bilion dolarów
odsetek w stosunkowo krótkim
czasie, to rządy takich krajów jak
Anglia, Niemcy, Francja, Włochy,
Hiszpania, Japonia, RPA, zapła-
ciły znacznie więcej w ciągu osta-
tniego stulecia. Jako jeden z przy-
kładów, dług Włoch jest kilkakro-
tnie większy niż dług Kanady, 
a wiele innych krajów jest w tej
samej sytuacji.

Nie mam dokładnego zapisu
całkowitych odsetek, jakie USA
zapłaciły FED-owi, ale ich obecny
dług wynosi ponad 13 bilionów
dolarów - jest to kwota, która
nigdy nie zostanie spłacona.

Pracując z Kanadą jako pun-
ktem odniesienia i licząc tylko 30
krajów, nadmiernie konserwaty-
wny szacunek wynosiłby 30 bilio-
nów dolarów wypłaconych w od-
setkach tym bankierom. Jeśli
uwzględnimy tylko 100 lat, może-
my pomnożyć to ponad trzykro-
tnie i dojść do około 100 bilionów
dolarów wypłaconych w postaci
odsetek - zupełnie bez potrzeby 
i bez uzasadnienia. A to nie
uwzględnia amerykańskiego
FED-u, który mógłby znowu
zwiększyć sumę o połowę.

Należy również zauważyć, że 
w tych ponad 50 krajach, w któ-
rych amerykańskie wojsko i CIA
obaliły rząd, “eskimoscy” ban-
kierzy byli tuż za nimi, aby

przejąć własność wszystkich tych
banków centralnych. W każdym
przypadku ucieczki informacji -
Irak, Libia, RPA, Bałkany, to był
ich priorytet i prosta logika pod-
powiada, że byłoby to bardzo
wysoko na ich liście w każdym
kraju, do którego mieli dostęp.
Nie uwzględniłem tej pozycji 
w moich szacunkach. Biorąc pod
uwagę wszystko powyższe, mój
wpis w legendzie jest prawdo-
podobnie konserwatywny o 75%
lub więcej, ale nie ma wystar-
czającej ilości szczegółów. Moje
poniższe szacunki nie uwzglę-
dniają naliczania odsetek nawet
przez 100 lat; aby to zrobić,
pomnożyłoby to sumę do praw-
dziwie astronomicznej liczby, 
a przecież w rzeczywistości kwota
ta byłaby rzeczywiście naliczana,
i to przez więcej niż 100 lat, do
wielu setek bilionów.

Recesje i depresje
Jedną z paskudniejszych zalet

zagranicznej własności banku
centralnego danego kraju jest to,
że “eskimosi” mają całkowitą
kontrolę nad tymi gospodarkami.

Ponieważ kontrolują zarówno
podaż pieniądza, jak i stopy pro-
centowe, mają łatwą władzę, by
biczować gospodarki i czerpać
ogromne zyski przy każdym cy-
klu. Za każdym razem robią to 
w ten sam sposób - obniżając
stopy procentowe do zera lub pra-
wie do zera, jednocześnie ogrom-
nie nadmuchując podaż pieniądza,
tworząc w ten sposób wielkie
bańki na rynku długów, akcji 
i mieszkań itd. Następnie powa-
żnie ograniczają podaż pieniądza
i wszelkich kredytów, podnosząc
jednocześnie stopy procentowe,
doprowadzając w ten sposób do
bankructwa niezliczone tysiące
banków, firm i rodzin, a także
wykupując za grosze wszelkie 
aktywa, gdy krew płynie po uli-
cach. Po wykonaniu zadania po-
legającego na pozbawieniu narodu
znacznej części jego majątku, po-
nownie zwiększają podaż pienią-
dza i otwierają kurki z kredytami,
jednocześnie obniżając stopy pro-
centowe, aby dać gospodarkom
czas na odbudowę, a następnie
płuczą i powtarzają. Nie jest taje-
mnicą, że wszystkie takie recesje
były celowo wywoływane w za-
chodnich gospodarkach przez
żydowskich bankierów przez 
ostatnie 200 lat lub dłużej.

Wielka Depresja z 1929 roku
była jedną z nich,  “eskimoscy”
właściciele FED-u rozszerzyli
prawie nieograniczoną podaż
pieniądza i łatwy kredyt z niskimi
stopami procentowymi, budując
ogromną bańkę, która następnie
pękła. Tysiące banków, dziesiątki
tysięcy firm i miliony rodzin
zbankrutowały, a wszystkie te 
aktywa trafiły ostatecznie do “es-
kimoskich” właścicieli amerykań-
skiego FED-u i ich najbliższych
przyjaciół. Tak było wiele razy
przed 1929 r. i tak było wiele razy
od tego czasu. Gorzka recesja 

w 1983 roku została podobnie
wywołana przez FED - na polece-
nie londyńskiego City, a Volcker
nawet otwarcie chwalił się tym, co
robił.

Kryzys mieszkaniowy i finan-
sowy w USA w 2008 roku był
identyczny i w żadnym razie nie
przypadkowy. Był tak zły, że je-
den z dyrektorów Goldman Sachs
powiedział wtedy: „Sprawy nigdy
nie wrócą do normy po tym, co
zrobili”.

Załamanie gospodarek przemy-
słowych w 2022 roku jest takie
samo. Nagły i celowo wymyślony
„niedobór energii”, stworzony 
w dużej części przez sabotaż
Nordstream II, zmniejszenie po-
daży pieniądza i sztywne podno-
szenie stóp procentowych „w celu
zwalczania inflacji” (co było
całkowicie samoczynnie wywoła-
ne), a wkrótce krew znów popły-
nie po ulicach. Niemal nieograni-
czona liczba przedsiębiorstw prze-
mysłowych, zwłaszcza w Niem-
czech, ale także w słabszych kra-
jach europejskich, stanie w obli-
czu bankructwa i przejęcia, o
czym nigdy nie dowie się opinia
publiczna dzięki niemal całko-
witej kontroli mediów przez tych
samych ludzi.

Nie ma dokładnego sposobu na
ostateczne obliczenie grabieży,
która ma miejsce podczas tych
wymyślonych „recesji”. Rok 1929
był z pewnością liczony w bilio-
nach dolarów, podobnie jak 1983,
które były prawdopodobnie dwo-
ma najgorszymi, ale pozostałe nie
były tak daleko w tyle. Rok 2008
również należał do tej kategorii,
same straty mieszkaniowe były
liczone w bilionach, co uwzglę-
dniłem w innym miejscu. Ze
względu na brak szczegółowych
danych, nie będę próbował wy-
odrębnić i oszacować finanso-
wego wyniku każdej wymyślonej
recesji finansowej i zignoruję te
mniejsze, ale wciąż pozostaje nam
1929 i 1983 warte bardzo ostroż-
nie 3 biliony dolarów każda.
Wydaje się nierozsądne dla na-
szych celów, aby nie składać tych
dwóch kwot z odsetkami odpo-
wiednio przez 90 i 40 lat, ale sumy
stają się fantastyczne i prawie
niezrozumiale duże, a zatem bar-
dzo trudne do zaakceptowania
jako racjonalne. Przy oprocen-
towaniu 5%, 3 biliony dolarów 
w ciągu 90 lat (od 1929 roku)
zgromadzą się do 240 bilionów
dolarów, a nawet w ciągu 40 lat
(1983 rok) staną się 21 bilionami
dolarów.

Senator Robert Owen, współ-
autor Ustawy o Rezerwie Federal-
nej, zeznał przed komisją Kon-
gresu, że bank, którego był wła-
ścicielem, otrzymał od Narodo-
wego Stowarzyszenia Bankierów
„Okólnik paniczny z 1893 roku”.
Stwierdzał on: „Natychmiast wy-
cofacie jedną trzecią swojego
obiegu i wezwiecie do zapłaty
jedną połowę swoich pożyczek”. 
I tak właśnie ci centralni ban-

kierzy tworzą recesje: natychmia-
stowe zmniejszenie o 35% lub
więcej podaży pieniądza w naro-
dzie i 50% zmniejszenie całko-
witej ilości kredytów.

Nieuniknionym rezultatem są
bankructwa tysięcy korporacji 
i banków oraz ogromny spadek
wartości giełdowych i aktywów
korporacyjnych każdego rodzaju,
które są teraz dostępne za grosze
na dolarze. Poczekaj dziesięć lat 
i powtórz. Celem jest ogromny
transfer bogactwa dostępny 
w każdym takim cyklu, i to nie
tylko z małych banków i korpo-
racji, ale także z ogółu społe-
czeństwa, z których wielu również
traci wszystko, co miało, a aktywa
te ostatecznie filtrują się do kilku
bankierów oligarchii, którzy za-
planowali te wydarzenia.

Grabież przemysłu naftowego
w 1983 r.

Jako szczegółowy przykład
przyjrzyjmy się wywołanej przez
FED recesji z 1983 roku i jej
wpływowi tylko na przemysł
naftowy w Ameryce Północnej.
Na początek załóżmy, że mamy
szyb naftowy o stałej produkcji
(których jest wiele), ale w tym
przypadku tylko jednej baryłki
rocznie przez 40 lat, przy cenie
ropy wynoszącej 100 dolarów za
baryłkę. To daje nam całkowitą
wartość 4 000 dolarów. Ponieważ
jednak 1$ w przyszłym roku jest
wart mniej niż 1$ w tym roku,
dyskontujemy naszą przyszłą pro-
dukcję przy jakiejś stopie procen-
towej, uzyskując taki wynik pod
względem wartości (gdybyśmy
chcieli sprzedać nasz szyb nafto-
wy): 0%  - $4,000; 3%  - $2,500;
6%  - $1,500; 10% - $1,000; 25%
- $400. Bezpośrednio przed
recesją w 1983 r. The New York
Times ogłosił, że nastąpił nagły 
i niewytłumaczalny „nadmiar ro-
py”, tak że ropa stała się prawie
bezwartościowa, a jej ceny spadły
z 40 USD do mniej niż 10 USD
niemal w ciągu jednej nocy. Oczy-
wiście, jeśli cena ropy spada 
o 75%, to wartość naszego szybu
naftowego również spada o 75%,
więc nasz szyb naftowy wart 
4 000 dolarów jest teraz wart tylko
1 000 dolarów.

Mamy jednak podwójny cios,
ponieważ FED nie próżnował 
w tym okresie. Po spowodowaniu
ogromnego wybuchu inflacji w
latach 70-tych, aby przygotować
się na ten ostateczny rezultat, FED
nagle poczuł potrzebę „walki 
z inflacją” poprzez podniesienie
stóp procentowych do 20%, 
a nawet 25%. Rezultat był taki, że
szyby naftowe były wtedy sprze-
dawane z 25% dyskontem na
przepływy pieniężne, a wiem o
tym, ponieważ w tym czasie by-
łem w biznesie naftowym i kupo-
wałem i sprzedawałem nierucho-
mości naftowe, niektóre całkiem
duże, po tej stopie dyskontowej.
Oznacza to, że nasz szyb naftowy
o wartości 4000 dolarów, który
był teraz wart tylko 1000 dolarów
z powodu załamania cen ropy,
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został następnie uderzony żądłem
stopy procentowej FED i był teraz
wart tylko 100 dolarów. Kiedy
krew płynęła po ulicach, nasi
chazarscy bankierzy z londyń-
skiego City wysłali swoich agen-
tów, żeby kupowali.

Potem „głód ropy” jakimś cu-
dem wyparował i wydaje się, że
faktycznie mieliśmy niedobór, co
spowodowało, że cena ropy wró-
ciła do pierwotnych 40 dolarów 
i szybko osiągnęła 100 dolarów. 
I wtedy, równie cudownie, inflacja
wydawała się być „oswojona”, 
a stopy procentowe spadły z 25%
z powrotem do 6% i 3%, gdzie
były wcześniej. A nasz „100-
dolarowy szyb naftowy” wrócił do
poziomu 2500 dolarów i był na
drodze do 5000 dolarów.

A to oznacza, że zaledwie
garstka ludzi kupiła produkujące
ropę i gaz nieruchomości za pra-
wie grosze, a następnie obserwo-
wała, jak ich „inwestycja” mnoży
się być może 50 razy. To nie jest
złe. Jest niewiele miejsc, w któ-
rych możemy uzyskać zwrot z in-
westycji w wysokości 5000% 
w ciągu zaledwie kilku lat i to bez
żadnego ryzyka. Kiedy ma się
moc kontrolowania ceny ropy 
i kiedy FED kontroluje stopy pro-
centowe, można zdziałać cuda.
Nie ma sposobu, aby obliczyć
dokładne sumy, ale niezliczone
tysiące małych i średnich firm
naftowych albo zbankrutowało,
albo zostało przejętych, a zakupy
w samej Ameryce Północnej
byłyby w bilionach dolarów. 

Zignorowałem resztę świata 
i założyłem konserwatywne 2 bi-
liony dolarów tylko dla Ameryki
Północnej, skorygowane przy
wzroście 5% przez 40 lat od 1983
roku.

Plądrowanie Amerykanów
1975-2022

Nie inaczej jest w przypadku
krachu finansowego w USA w
2008 r. Mieliśmy wyraźnie celowe
próby napompowania rynku mie-
szkaniowego do niemalże atmo-
sferycznych poziomów, przy
niemalże zerowych stopach pro-
centowych i usunięciu wszelkich
ograniczeń i wymogów - do tego
stopnia, że bezrobotni bezdomni
kupowali domy za 500 000
dolarów. To znów odbywało się
przy pełnej współpracy z FED.

Następnie bańka po prostu
pękła, co spowodowało dziesiątki
milionów egzekucji z nierucho-
mości. I znowu, kiedy krew pły-
nęła po ulicach, firmy takie jak
Blackrock i im podobni zajmowali
się wykupywaniem tych przeję-
tych domów za połowę ceny, jako
nieruchomości do wynajęcia -
często tym samym ludziom, któ-
rzy je stracili. Nie ma dokładnych
danych na temat całkowitego za-
kupu, ale kupowanie było niemal
szaleńcze. W pewnym momencie,
jeden agent na Florydzie dla je-
dnej „firmy inwestycyjnej” sam,
był licytacji na ponad 200 domów
tygodniowo. Przy nawet ostroż-
nych szacunkach, sam transfer 
aktywów mieszkaniowych z ame-
rykańskiej klasy średniej do tych
samych kilku osób wyniósłby 
7 lub 8 bilionów dolarów, a wszy-
stko to w ciągu dwóch lub trzech

lat.
Jest dla mnie zaskoczeniem, że

tak niewiele osób wydaje się
chcieć widzieć takich wydarzeń
jako zaplanowanych, a przecież
dowody są przytłaczające i nie-
podważalne. Nie ma możliwości,
aby te wydarzenia, i tak wiele po-
dobnych, mogły zaistnieć „przez
przypadek”. Po prostu zbyt wiele
wątków pracowało razem, aby
osiągnąć ten jeden wynik, a te
wątki nie mogły być niezależne. 
I to nie jest możliwe, że rząd USA
sam był nieświadomy ostateczne-
go wyniku. Ekonomiści pracujący
dla rządu USA nie są głupi, a tak
wielu prywatnych ekonomistów
opisywało wydarzenia i przewidy-
wało jedyny możliwy wynik.

Jedyną tezą, która pasuje do
wszystkich faktów jest to, że
krach z 2008 roku był zaplano-
wany i że rząd USA, tak całko-
wicie kontrolowany z londyń-
skiego City, świadomie dopuścił
do niego. I znowu, podsumowu-
jąc, względna garstka ludzi w cią-
gu kilku lat, tylko w tym jednym
przedsięwzięciu, skorzystała na
bilionach dolarów.

I nie były to tylko domy, i nie
tylko w 2008 roku. W artykule
zatytułowanym Destroyers of US
Democracy, Chris Hedges zacy-
tował raport korporacji RAND, 
w którym stwierdzono: „Ci poli-
tycy establishmentu i wyznaczeni
przez nich sędziowie promulgo-
wali prawa, które pozwoliły gór-
nemu 1 procentowi zagrabić 54
biliony dolarów od dolnych 90
procent, od 1975 do 2022 roku, 
w tempie 2,5 biliona dolarów
rocznie, zgodnie z badaniem kor-
poracji RAND.”

Dla tych, którzy nie wiedzą,
RAND jest nikczemnie szatańską
korporacją, która spędza wię-
kszość czasu na planowaniu wo-
jen, projektowaniu reżimów tortur
(Vietnam Phoenix, Guantanamo
Bay, Baghram, Diego Garcia), 
i intrygowaniu w celu uzyskania
światowej kontroli politycznej.
Ale ludzie z RAND wiedzą jak
kalkulować, zwłaszcza biorąc pod
uwagę, że zaplanowali metody
grabieży, którymi teraz się chwa-
lą. Zauważcie, że eufemistycznie
nazwany „najwyższy 1%” nie jest
tak naprawdę najwyższym 1%, ale
maleńką grupą “eskimoskich”
bankierów i przemysłowców, 
w tym (Rothschildów i innych)
właścicieli amerykańskiego FED-
u. Ogromna część tej grabieży
miała miejsce w 2008 roku i la-
tach następnych; nie będę się
trudził kumulowaniem tego z od-
setkami.

Wielki rabunek złota 
- część I - US FED

We wczesnych latach po utwo-
rzeniu należącego do Rothschil-
dów FED, USA nadal stosowały
standard złota dla swojej waluty;
nowe pieniądze mogły być emi-
towane przez FED tylko wtedy,
gdy miały co najmniej 40% tej
kwoty w złocie. Ale, jak “eski-
moscy” bankierzy zawsze robili 
w każdym kraju, wyemitowali
papierową walutę daleko poza
dozwolonymi limitami, co było
główną przyczyną Wielkiego Kry-
zysu w 1929 roku.

Do 1933 roku FED posiadał 
w swoich skarbcach jedynie około
6 000 ton złota i brakowało mu
około 50 000 ton na wyemitowaną
przez siebie papierową walutę.
Społeczeństwo było ogólnie świa-
dome tego, co się dzieje i w oba-
wie, że papierowy pieniądz USA
stanie się bezwartościowy, wyda-
wało papier i gromadziło złote
monety i sztabki, a małe banki 
i firmy gromadziły złoty kruszec.
Z tej pułapki nie było wyjścia.
FED potrzebował ogromnego za-
strzyku złota, by zapobiec załama-
niu się waluty, ale jego właściciele
nie mieli zamiaru inwestować
własnych pieniędzy, by zapobiec
finansowemu upadkowi Ameryki.
Ich rozwiązaniem było przeko-
nanie Roosevelta i Kongresu, że
prawdziwym problemem są oby-
watele uniemożliwiający gospo-
darce naturalny rozkwit, poprzez
przetrzymywanie złota.

Za ich radą Roosevelt uchwalił
słynne postanowienie, które kon-
fiskowało całe prywatnie posia-
dane złoto (we wszystkich for-
mach) w USA, a wszyscy obywa-
tele byli zmuszeni oddać swoje
złoto FED-owi pod karą 10 000
dolarów grzywny i 10 lat więzie-
nia. Zauważcie, że złoto nie było
oddawane Departamentowi Skar-
bu USA, ale prywatnemu FED.

Złoto zostało wymienione na
papierowe pieniądze, co oznacza,
że właściciele FED wykorzystali
władzę rządu USA do skonfisko-
wania całego prywatnie posia-
danego złota w USA, kosztem
jedynie wydrukowania papieru.
Według dostępnych zapisów, in-
dywidualni obywatele oddali bli-
sko 3000 ton metrycznych złota,
głównie w monetach. Ilość zło-
tych sztabek i kruszców oddanych
przez sektor prywatny jest nie-
zwykle trudna do dokładnego
określenia. Wszystkie analizy hi-
storyczne koncentrują się na
złotych monetach, a pomijają
kruszce, a przecież to one musiały
stanowić zdecydowanie większą
część, gdyż w ówczesnych umo-
wach handlowych standardem
było rozliczanie się w złocie 
i zarówno firmy, jak i banki mu-
siały posiadać jego duże zapasy.

Badania historyczne zadają
sobie wiele trudu, by prześledzić
wszystkie wyprodukowane złote
monety, oszacować ich ilość po-
zostającą w obiegu, a tym samym
ilość oddaną FED-owi. Wydawa-
łoby się, że łatwiejszą metodą
byłoby po prostu zażądać od FED-
u informacji o ilości oddanych
monet, ale FED najwyraźniej
odmawia rozstania się z tą infor-
macją i milczy w sprawie sztabek
i kruszcu. Moje szacunki dotyczą-
ce kruszcu to około 6000 lub 7000
ton jako minimum, w sumie około
10 000 ton, ale Seagrave cytuje
wiarygodne źródła twierdzące, że
FED zakupił 18 000 ton, więc
użyję tej liczby.

Jednak nie było to w żadnym
stopniu wystarczające do pokrycia
niedoboru 50 000 ton, więc “eski-
moscy” bankierzy - kierowani
przez Morgenthau, który był wte-
dy sekretarzem skarbu - zdewalu-

owali dolara amerykańskiego 
o około 70% natychmiast po skon-
fiskowaniu złota, podnosząc w ten
sposób cenę złota z 20 do 35
dolarów i znacznie zmniejszając
niedobór FED. Ale miało to tra-
giczny skutek, że Amerykanie
zostali oszukani nie tylko przez
utratę swojego jedynego realnego
aktywa pieniężnego, ale przez
70% utratę wartości. Oczywiście
były pozwy sądowe, w których
sądy zasadniczo stwierdzały, że
działanie rządu było nielegalne 
i niekonstytucyjne, ale obywatele
nie mieli żadnej możliwości od-
wołania się.

Podsumowując, aby ratować
FED, Rotszyld (lub jego współ-
pracownicy) przekonał Roosevel-
ta do uchwalenia ustawy ze-
zwalającej Rotszyldowi na kon-
fiskatę całego prywatnie posia-
danego złota w Ameryce i zde-
waluowanie o 70% papieru, który
Amerykanie otrzymali w zamian
za to złoto. Te 18 000 ton metry-
cznych złota miało wówczas war-
tość około 20 miliardów dola-
rów, odebrane ludziom w środku
najgorszej recesji w historii, co 
z pewnością było jednym z naj-
okrutniejszych i najbardziej nie-
ludzkich aktów, jakie były mo-
żliwe w tamtym czasie. Run na
złoto w banku Rezerwy Federal-
nej był nieuchronny, a cały ten akt
miał po prostu zapobiec finan-
sowemu upadkowi FED - kosztem
dalszego zubożenia ludności 
i przedłużenia Wielkiego Kryzysu
o kolejne lata.

Ustawa o zakupie srebra 
przez USA z 1934 r.

Na tym nie poprzestali. W na-
stępnym roku, 1934, prezydent
Roosevelt wprowadził w życie
kolejne rozporządzenie wykonaw-
cze, numer 6814, The Silver Pur-
chase Act, które określało konfi-
skatę całego srebra w USA 
i ogromny program zakupu srebra
na wolnym rynku po prawie
trzykrotnej ówczesnej cenie ryn-
kowej. Z każdego racjonalnego
punktu widzenia, działanie to było
dziwaczne. Rząd USA rzeczy-
wiście znacjonalizował amerykań-
skie zapasy srebra, ale poprzez
zakup tego srebra od Ameryka-
nów po starej cenie 0,45 USD. Ta
akcja odkurzyła miliardy deficy-
towych funduszy rządowych 
w głębi Wielkiego Kryzysu, kiedy
większość Amerykanów walczyła
o przetrwanie i uniknięcie głodu 
i bankructwa.

Po osiągnięciu tego celu Roo-
sevelt w jeszcze bardziej dziwa-
czny sposób wprowadził w życie
drugą część ustawy, która naka-
zywała Skarbowi Państwa zakup
srebra po cenie co najmniej 1,29
USD za uncję, co stanowiło
prawie trzykrotność ówczesnej
ceny rynkowej, jaką otrzymywali
obywatele amerykańscy. Przepisy
upoważniały przede wszystkim
Skarb Państwa do zakupu srebra
„od zagranicy” na otwartym rynku
- na nowojorskiej giełdzie futures.
Ale ta ustawa była całkowicie dzi-
waczna, ponieważ takie zakupy
nigdy nie miały miejsca, ani nie
miałyby. Nawet szalony człowiek
nie wydawałby pieniędzy na za-
kup czegoś po 1,29 dolara, kiedy

ten towar był powszechnie do-
stępny na światowych rynkach
wszędzie po 0,45 dolara. Co więc
tak naprawdę kierowało tą nową
polityką?

Do tej pory Chiny od setek lat
stosowały standard srebra jako
jedyną walutę na świecie w pełni
opartą na metalu szlachetnym 
i odpowiedzialną za stworzenie
solidnej i stabilnej bazy ekonomi-
cznej, co pozwoliło Chinom uni-
knąć Wielkiego Kryzysu, który
spustoszył resztę świata. Amery-
kańska polityka srebra oczywiście
zadała druzgocący cios tej wielo-
wiekowej stabilności, ponieważ
Amerykanie nie kupowali srebra 
z zagranicy na otwartym rynku,
ale tylko w Chinach poprzez
amerykańskie banki takie jak
Citibank, Morgan i Chase, ponie-
waż były one odporne na chińskie
przepisy eksportowe.

Ci amerykańscy agenci ofero-
wali Chińczykom trzykrotną cenę
rynkową za ich srebro, co natural-
nie powodowało zalew srebra pły-
nącego do tych banków, a stamtąd
wysyłanego do USA na amery-
kańskich statkach wojskowych.
Widziałem stwierdzenia histo-
ryków, że Chiny miały około 
1 miliarda uncji srebra, co w tam-
tym czasie stanowiło 1/3 świa-
towych zapasów, ale jest to
oczywista nieprawda, ponieważ
sam Szanghaj tracił pół miliarda
uncji miesięcznie, a chińskie ban-
ki, które normalnie miały swoją
walutę popartą w 60% srebrem,
spadły do około 4%.

Uważny czytelnik powinien był
zauważyć, że brakuje najważniej-
szego elementu tej układanki.
Podsumujmy:

(1) Rząd USA wykupił całe
złoto istniejące w prywatnych
rękach w USA, a następnie dał
całe to złoto za darmo jako
prezent Rothschildowi i innym
żydowskim właścicielom FED.

(2) Następnie rząd USA wyku-
pił całe srebro w USA i również
przekazał je w prezencie FED-owi
należącemu do Rothschilda.

(3) Następnie rząd USA wpro-
wadził politykę kupowania całego
srebra w Chinach za trzykrotność
światowej ceny rynkowej i prze-
kazania tego srebra FED-owi
Rothschilda. Część, której bra-
kuje, to pieniądze. Było to w śro-
dku najcięższej depresji w historii,
ludzie głodowali, rząd USA nie
miał pieniędzy, a waluta, jak rów-
nież FED były zagrożone upa-
dkiem. Jak Roosevelt mógł sobie
pozwolić na zakup całego tego
cennego metalu i podarowanie go
kilku “eskimoskim” bankierom?
£atwo. Oni pożyczyli mu
pieniądze drukując papier i
pobierając nie tylko kapitał, ale i
odsetki. Roosevelt nie miał
pieniędzy, żeby kupić Roth-
schildowi prezent świąteczny,
więc Rothschild pożyczył Roo-
seveltowi pieniądze – na procent,
żeby kupić jego prezent. I w ten
sposób USA zadłużyły się na 33
miliardy dolarów 1n 1933 r.

Nie jest możliwe dokładne 
oszacowanie całkowitej wartości
srebra wydobytego z USA czy
Chin.

część 2 za tydzień
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Dokładne badania opty-
czne wizerunku poka-
zały, że zarys postaci

odbijających się w oczach Maryi
odzwierciedla sposób odbijania
się przedmiotów w ludzkiej
żywej źrenicy i na powierzchni
rogówki ludzkiego oka. Oczy
Matki Bożej z Guadalupe spra-
wiają wrażenie żywych…

Z perspektywy nauki: 
nie da się tego wyjaśnić

Iwona Flisikowska: 
- Jak to możliwe, że ikona

„meksykańskiej Madonny”, któ-
ra pojawiła się na indiańskiej
opończy przetrwała w nienaru-
szonym stanie kilka wieków?

Prof. dr hab. Zbigniew Trep-
pa*: 

- Indiańska opończa (tilma),
na której widnieje obraz Maryi,
należąca do pierwszego wynie-
sionego na ołtarze Indianina,
Cuauhtlatoatzina Juana Diego,
została utkana ok. 500 lat temu 
z włókien agawy. Z powodu zni-
komej trwałości włókien tkanina
ta nie powinna była przetrwać
kilkudziesięciu lat. Tymczasem
oparła się niszczącemu działaniu
czasu.

Jest to tym bardziej zastana-
wiające, zważywszy, że tkanina
tilmy nie została nasycona ża-
dnymi środkami konserwują-
cymi zapobiegającymi rozpa-
dowi. Co wiadomo na podstawie
badań prowadzonych przez dr.
Philipa Callahana z USA.

Tkanina i widniejący na niej
obraz oparły się też działaniu
czynników zewnętrznych. Np.
rozlanych żrących związków
chemicznych użytych do konser-
wacji ramy, w której została
umieszczona tilma. A nawet
przetrwała zamach bombowy,
który zniszczył znajdujący się
nieopodal potężny krucyfiks 
z brązu, posadzkę, marmurowy
ołtarz i witraże.

- Czyżby zatem tilma oparła
się działaniu czasu oraz różnych

czynników zewnętrznych ze
względu na nadprzyrodzone wła-
ściwości obrazu, który w tajem-
niczy sposób został zakodowany
w jej strukturze?

- Nauki przyrodnicze nie
przyniosą odpowiedzi na to py-
tanie, ponieważ „zakres pozna-
nia naturalnego” - mówiąc
słowami bł. ks. Sopoćki - „jest
bardzo ograniczony”. Możemy
jedynie mówić o fenomenie

obrazu, który jest niemożliwy do
wyjaśnienia z perspektywy nauk
ścisłych.

Nie jest znana np. technika
zabarwienia włókien. Barwy
obrazu wywołują efekt zbliżony
do zjawiska dyfrakcji. Nie są
znane również przyczyny pow-
stawania refleksów świetlnych,
wywoływanych za pomocą 
oftalmoskopu w oczach wize-
runku Madonny. Dających efekt
taki, jak w przypadku badań
żywego ludzkiego oka o odpo-
wiednim stopniu wilgotności.

- Warte podkreślenia jest to, że
takiego efektu nie można wy-
wołać w żadnym innym obrazie
wykonanym przez człowieka.

- Do podobnych fenomenów
należy zaliczyć istnienie wzoru
gwiazd na płaszczu Madonny 
z tilmy. Odzwierciedla on układ
konstelacji gwiezdnych widzia-
nych w punkcie czasu i miejsca
cudownego ukazania się obrazu,
czyli 12 grudnia 1531 roku w
mieście Meksyk (Tenochtitlan).

Brak jest także możliwości

wyjaśnienia obecności w oczach
Madonny odbić postaci będą-
cych świadkami cudu. Analizu-
jąc współcześnie te obrazy,
zaskakuje, że zarejestrowane
zostały zgodnie ze współczesną
wiedzą z dziedziny optyki. Nie
była ona jeszcze znana w cza-
sach, kiedy obraz Maryi został
ukazany oczom człowieka.

- Jeśli nauki przyrodnicze nie

mogą przyjść z pomocą w wyja-
śnieniu wszystkich zagadkowych
właściwości obrazu oraz jego
podłoża, co więc można wyja-
śnić? Można to wszystko, co
należy do istoty cudownych
właściwości obrazu. Podobnie
jak w przypadku każdego cudu,
który w życiu wiary ma jakiś cel
do spełnienia.

- Również w przypadku ikony
z Guadalupe wcale nie jest
najważniejszy sposób, w jaki
zaistniał obraz czy też to, co 
o nim mówią pomiary naukowe.
Lecz raczej to, co ukrywa on
przed nauką.

Podobnie sprawy zdarzają się
w życiu codziennym, w którym
wcale najważniejsze nie jest to,
co daje się „zważyć czy zmie-
rzyć”, lecz to, co jest istotą
jakiejś rzeczy lub zjawiska.

Nie ręką ludzką uczyniony
- O ikonie Matki Bożej z Gua-

dalupe, Całunie Turyńskim oraz
Całunie z Manoppello (zwanym
też Chustą św. Weroniki), mówi
się jako o obrazach nie ręką

ludzką uczynionych. Co dokła-
dnie oznacza ten termin?

- Nie wiadomo, kiedy chrześ-
cijanie zaczęli posługiwać się
terminem acheiropoietos, czyli
nie ręką ludzką uczyniony. Źró-
dła historyczne po raz pierwszy
pojęcie to odnotowały w zwią-
zku z odnalezieniem Całunu
Chrystusa w murach Edessy 
w roku 544.

Aby poznać źródłosłów tego

pojęcia, należy odwołać się do
źródłowych tekstów Nowego
Testamentu, gdzie ono wystę-
puje. Godne odnotowania jest to,
że pojęcie acheiropoietos wystę-
puje tam trzykrotnie.

Ewangelista Marek posługuje
się zwrotem acheiropoieton/
ἀχειροποίητον, gdy przytacza
słowa jednego ze świadków 
z procesu Jezusa przed Sanhe-
drynem. „Myśmy słyszeli, jak On
mówił: Ja zburzę ten przybytek
uczyniony ludzką ręką i w ciągu
trzech dni zbuduję inny, nie ręką
ludzką uczyniony” (Mk 14,58).

Świadek ów przytacza słowa
samego Jezusa mówiące o zbu-
rzeniu świątyni ludzką ręką
uczynionej. I odbudowaniu jej,
już jako innej, nie ludzką ręką
uczynionej, w ciągu trzech dni.
Świątynią tą ma być zmartwych-
wstały Jezus.

Obraz w obrazie
- Naukowcy - korzystając ze

zdobyczy techniki fotograficznej
- stwierdzili, że w źrenicach oczu
Maryi są odwzorowane wize-

runki kilku osób związanych 
z objawieniami w Guadalupe.
Stwierdza się również, że oczy 
z tego wizerunku są jakby żywe.
Jak to możliwe?

- Najbardziej wyraźna do 
zidentyfikowania jest postać
Juana Diego. Odkrycia „obrazu
w obrazie” dokonał w 1929 roku
fotograf Antonio Gonzales, któ-
ry tradycyjną metodą fotografi-
czną wykonał powiększenia
twarzy Maryi.

Gonzales, analizując wykona-
ne fotografie, w prawym oku
Madonny zauważył zarys mę-
skiej twarzy, wyglądający jakby
był on efektem naturalnej sytu-
acji odbitej w oku, zgodnie z za-
sadami optyki.

Sprawa nabrała rozgłosu do-
piero 26 lat później, kiedy arcy-
biskup miasta Meksyk Luis
Marie Martinez powołał komisję
do zbadania tego fenomenu. Pół
roku później dwaj optycy-oku-
liści (Havier Torroello Buene 
i Rafael Torifa Lavoignet), po-
dejmując się drobiazgowych
badań optycznych, dokonują od-
krycia tej samej postaci odbitej
w drugim oku Maryi.

Wizerunek postaci ludzkiej
widoczny w prawym oku Ma-
donny sprawia wrażenie, jakby
powstał w wyniku naturalnego
zjawiska optycznego. Rzecz sta-
je się bardziej czytelna, kiedy
konfrontujemy odbicia obu
oczu. Ujawnia się wówczas
asymetryczny sposób usytuowa-
nia względem siebie dwóch
obrazów odbijających się w
oczach Maryi. Asymetryczny 
i jak się okazuje, również znie-
kształcony zarys postaci odbija-
jących się w oczach Maryi 
z Guadalupe, odzwierciedla spo-
sób odbijania się przedmiotów 
w źrenicy i na powierzchni
rogówki ludzkiego oka.

Za pomocą światła emitowa-
nego z oftalmoskopu wywoły-
wany jest refleks świetlny, który
przy odpowiednim ustawieniu
soczewek umożliwia obserwację
dna oka. Na podstawie opisu dr.
Lavoigneta wiemy, jak przebie-
gał proces badawczy źrenic
Maryi:

„Jeśli nakierujemy światło 
oftalmoskopu na źrenicę oka 
z wizerunku Maryi Panny, ukaże
się ten sam refleks świetlny [jak
w przypadku normalnego lu-
dzkiego oka]. W następstwie
tego odbicia światła źrenica
rozświetla się rozproszonym
światłem, dając efekt wklęsłego
reliefu…

Ten efekt jest niemożliwy do
uzyskania na płaskiej oraz
nieprzezroczystej powierzchni.

Wszystkie tajemnice ikony Matki
Bożej z Guadalupe
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Po stwierdzeniu tego faktu
przebadałem za pomocą ofta-
lmoskopu różne obrazy wykona-
ne w technice olejnej i akwa-
relowej oraz ich reprodukcje. Na
żadnym z nich, które przed-
stawiały różnorodne ludzkie po-
stacie, nie można zobaczyć
najmniejszych refleksów. Pod-
czas gdy oczy Najświętszej
Panny z Guadalupe sprawiają
wrażenie żywych”.

Potwierdzają to analizy podo-
bnych przedstawień ikonogra-
ficznych. To znaczy takich, które
w sposób naturalistyczny pró-
bują odzwierciedlać obraz rze-
czywistości odbity w oczach
przedstawianych postaci. Nawet
u najwybitniejszych mistrzów
pędzla, np. u van Eycka czy Dür-
era nie znajdziemy obrazu, który
mógłby równać się z odbiciami
w oczach guadalupiańskiej iko-
ny. Nie znajdziemy ich też 

u Leonarda da Vinci.

Przesłanie Matki Bożej 
z Guadalupe

- Jakie przesłanie dla nas,
żyjących w XXI wieku, płynie 
z fenomenu ikony Matki Bożej 
z Guadalupe?

- Pierwszym owocem obja-
wień Maryi w Meksyku były
masowe nawrócenia Indian na
wiarę chrześcijańską. Wcześniej
miały miejsce nieliczne akty
konwersji, dokonywane dzięki
działalności misyjnej franci-
szkańskich i dominikańskich za-
konników.

Masowe nawrócenia Indian
były możliwe dzięki pozosta-
wionym przez Maryję czytel-
nym dla nich znakom, których
język znany był im jeszcze 
z czasów, kiedy wyznawali wie-
lobóstwo. Znaki te odczytali je-

dnak na nowo, zgodnie z zamia-
rami Maryi. Na przykład czarna
szarfa przewiązana na jej sukni
oznacza, że spodziewa się dziec-
ka.

Ale okazuje się, że objawienie
Maryi zaadresowane było nie
tylko do człowieka tamtych cza-
sów. Świadczy o tym m.in.
charakter przekazu Madonny za-
warty w pozostawionym przez
nią wizerunku. Jest to przekaz
zapisany za pomocą dwóch sy-
stemów znaków.

Jeden z nich jest typowy dla
cywilizacji zachodniej, drugi dla
Indian z czasów, kiedy Maryja
po raz pierwszy objawiła się 
w Ameryce. Wszystko na to
wskazuje, że zgodnie z wolą
Bożej Opatrzności obraz Maryi
miał przetrwać do dnia dzisie-
szego, by przekazać współcze-
snemu człowiekowi coś bardzo
ważnego.

- Cały czas zaskakuje aktu-
alność przesłania Ikony z Gua-
dalupe, która potwierdzana jest
kolejnymi znakami. Miały one
miejsce choćby 12 grudnia 2007
r., kiedy rada miasta Meksyku
miała uchwalić ustawę zezwala-
jącą na wykonywanie aborcji.
Wtedy to, podczas mszy świętej
w intencji ofiar aborcji, obraz
Maryi z Guadalupe emanował
światłem. Światłem o kształcie
ludzkiego embrionu, jaki można
obserwować podczas standar-
dowych badań echograficznych.

- Zebrany materiał zdjęciowy
pozwala traktować to wydarze-
nie w kategoriach znaku o bar-
dzo czytelnym przesłaniu. Zdję-
cie to zostało opublikowane
m.in. przez Francuskie Stowa-
rzyszenie Katolickich Pielęgnia-
rek i Lekarzy, które stwierdziło,
że to obraz nienarodzonego

dziecka.
Przypomnijmy, że guadalu-

piańska Madonna jest patronką
chrześcijańskiego Meksyku, ale
także patronką wszystkich dzia-
łań pro-life na świecie. Życie jest
bezcennym darem i to wydaje
się być dla naszych czasów naj-
ważniejszym przesłaniem płyną-
cym z ikony Matki Bożej z Gua-
dalupe.

* Prof. dr hab. Zbigniew Trep-
pa - profesor sztuki, wykładowca
akademicki. Autor poczytnych
książek m.in. „Meksykańska
symfonia. Ikona z Guadalupe”,
„Fotografia z Manopello. Twarz
Zmartwychwstałego”, „Całun
Turyński. Fotografia Niewidzial-
nego” oraz wydanej w tym roku
książki: „Fenomen obrazu Miło-
sierdzia Wcielonego”. 

Jest autorem wielu wystaw 
z zakresu fotografii kreacyjnej.

K onfederacja uspokaja
ws. powołań i prze-
strzega rząd oraz do-

wództwo Wojska Polskiego
przed samą myślą o wypro-
wadzaniu polskiego żołnierza
poza granice Polski.

W sieci pojawiają się kolejne
doniesienia na temat listów, jakie
Centralne Wojskowe Centrum
Rekrutacji wysłało w ostatnim
czasie. Zaczęły narastać obawy
na temat masowego poboru woj-
skowego. W związku z tą sy-
tuacją WCR postanowiło wydać
oficjalny komunikat, w którym
rozwiewa dotychczasowe niedo-
powiedzenia.

Szef Centralnego Wojskowego
Centrum Rekrutacji płk Miro-
sław Bryś podkreślił, że ćwicze-
nia nie będą obowiązkowe.
Takie osoby mają być zapra-
szane do wojskowych centrów
rekrutacji, gdzie zostanie im
przedstawiona propozycja ćwi-
czeń rezerwy. Ćwiczenia będą
przeprowadzane w weekendy.
Będzie możliwość wyboru ter-
minu oraz jednostki, w której
odbędzie się ćwiczenia.

Braun: Powołania 
to nie branka

Do sprawy odnieśli się polity-
cy Konfederacji. Poseł Grzegorz
Braun podkreślił, że Wojsku Pol-
skiemu trzeba nieba przychylić,
ale zaapelował o spokój do ro-
daków zaniepokojonych „branką
do wojska”. Jak dodał, być może
nieświadomie doszło do pewnej
dezinformacji w tym zakresie.

– Konfederacja, choć nieswojo
czuje się w roli adwokata aktu-
alnej władzy, bo to władza po-
winna uspokajać (…), ale po-
wiedzmy jasno – wizja branki nie
odpowiada rzeczywistości – pod-
kreślił Braun.

– Nawet gdyby taka wizja
wylęgła się w głowie, dajmy na
to, ministra Błaszczaka czy
któregoś z podległych mu mi-
nistrów czy generałów, to dobra
dla niektórych, ale generalnie
zła wiadomość: Wojsko Polskie
nie ma takich możliwości prze-
robowych, nie ma takich możli-
wości mobilizacyjnych. To po-
winno być główne zmartwienie
polskich państwowców, polskich
patriotów – powiedział lider Ko-
rony.

Nawet nie bierzcie pod
uwagę wyprowadzenia 

Wojska Polskiego za granice
– 200 tys. to górny limit, który

był ustanowiony jeszcze w epoce
poprzedzającej rozpętanie wojny
ukraińskiej. W związku z tym to
nie jest scenariusz, który byłby
realizowany teraz ad hoc, żeby
rzucić polską młodzież na front
walki Ukraińców z Moskalami –
powiedział poseł Grzegorz
Braun.

– Mamy z jednej strony takie
rozpoznanie rzeczywistości woj-
skowej, a z drugiej strony, z
ostrożności procesowej sformu-
łujmy też ten imperatyw katego-
ryczny: my wiemy, że to jest
niewykonalne, ale przestrzega-
my przed w ogóle braniem pod
uwagę takiej możliwości, jak

wyprowadzanie Wojska Polskie-
go poza granice Rzeczypospo-
litej Polskiej. 

Konfederacja powtarza: nieba
by przychyliła Wojsku Polskie-
mu. Konfederacja na straży pol-
skich granic i za integralnością
terytorialną i pełną spoistością
państwa polskiego, ale broń was
Bóg - kieruję te słowa w stronę

władzy, najwyższych dowódców
WP - abyście planowali wypro-
wadzanie Wojska Polskiego poza
aktualne granice RP. Nie wpy-
chajcie Polski w wojnę – zazna-
czył parlamentarzysta.

Konfederacja gotowa 
do pomocy

W dalszej części wypowiedzi
Braun mówił, że jeśli ze wspom-

nianych 200 tys. uda się wcielić
do stałej służby w armii 20 tys.
specjalistów różnych dziedzin,
to będzie to rekord. – A jeśli
spośród tych 20 tys. jedna piąta
to będą ludzie, którzy wcześniej
kontaktu z wojskiem nie mieli, no
to myślę, że to też będzie sza-
cunek rekordowy – dodał.

Polityk podkreślił jednocze-

śnie, że Konfederacja będzie
służyć pomocą. – Bardzo pro-
simy o nawiązywanie kontaktu 
z nami, gdyby rzeczywiście takie
powołanie trafiło do skrzynki
kogoś, kto się wzbrania, kto ma
swoje życie, kto ma dzieci, pracę,
inne obowiązki, inną wizję swo-
jego służenia Rzeczypospolitej
Polskiej. – Bo mamy nadzieję, że

wszyscy Rzeczpospolitej Polskiej
jakoś chcą służyć i tak być
powinno. Nie wszyscy służyć mu-
szą w mundurze – stwierdził.

Co innego chojrakowanie, 
co innego rzeczywistość

Poseł zwrócił też uwagę na
inny pozytywny aspekt sprawy.
Otóż wydaje się, że wiele osób
złapało większy kontakt z rze-
czywistością,

– Nie mogę nie odnotować też
tego, że sama pogłoska o tym, że
wojsko zacznie wzywać już nie
na ćwiczenia, ale nie daj Boże
na jakąś wojnę, też, można po-
wiedzieć, zainicjowała trend
zdrowy, to znaczy urealniła
myślenie części naszych roda-
ków o sytuacji geopolitycznej
Polski – powiedział.

– Cieszę się, że niektórzy
zaczęli bardziej realnie myśleć 
o tym, że jest co innego chojra-
kować w mediach społecznoś-
ciowych, hajże na Moskala, już
tę wojnę w cudzym imieniu
wygrywamy, już zaraz defilada
zwycięstwa na placu Czerwonym
po bezwarunkowej kapitulacji
Kremla - co innego takie chojra-
kowanie, co innego podbechty-
wanie innych do tego, żeby
bezkrytycznie stawali tutaj do
jednego szeregu piewców tej
wojny i polskiego w nią zaan-
gażowania - a co innego, kiedy
właśnie rzeczywistość może stać
się dla niektórych z dnia na
dzień bardziej dolegliwa - po-
wiedział Grzegorz Braun.

Konfederacja do rządu: Nawet nie
pomyślcie o wyprowadzaniu Wojska

Polskiego poza polskie granice
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Reprezentacja Chorwacji
w Piłce Nożnej poko-
nała w ćwierćfinale

Mistrzostw Świata Brazylię.
Zwycięstwo nad dużo wyżej no-
towanym przeciwnikiem i je-
dnocześnie głównym faworytem
do tytułu spowodowało, że „Va-
treni” ponownie znajdą się
wśród czterech najlepszych dru-
żyn świata. Jak otwarcie przy-
znają piłkarze oraz sam trener,
sukces zawdzięczają nie tylko
ciężkiej pracy i umiejętnościom,
ale przede wszystkim wierze 
i modlitwie.

Do zwycięstwa doszło w nie-
codziennych okolicznościach.
Chorwaci, zwłaszcza w drugiej
połowie oddali pole sprawniej
operującym z piłką Brazylijczy-
kom, ograniczając się do zabez-
pieczenia własnej bramki. Przed
stratą gola co rusz ratował swój
zespół Dominik Livaković, wy-
rastający na czołowego golki-
pera turnieju. Drużynie z Pół-
wyspu Bałkańskiego udało się
ostatecznie doprowadzić do do-
grywki.

Podczas, gdy akcje „Canarin-
hos” nabierały impetu, widać
było, że z piłkarzy z Półwyspu
Bałkańskiego coraz bardziej

uchodzi powietrze. Kiedy po
pięknej i kombinacyjnej akcji,
piłkę w siatce w końcu umieścił
Neymar, wydawało się, że los
Chorwatów jest już przesądzony.
Piłkarze „Vatreni” nie pokazali
do tej pory bowiem żadnych
atutów mogących zaskoczyć
Brazylijczyków.

Tymczasem, niespodziewanie,
na 3 minuty przed gwizdkiem
końcowym Chorwaci w końcu
wyszli odważniej poza swoją
połowę i w desperackim ataku
zdobyli wyrównującą bramkę.
Strzał Bruno Petkovica zapewne
obroniłby Alison, gdyby piłka
nie odbiła się rykoszetem od je-

dnego z brazylijskich obrońców.
„Bramka z niczego” zapewniła
dalsze emocje. Pierwszego pół-
finalistę mundialu w Katarze
miały wyłonić rzuty karne.

Serią jedenastek zakończył się
również poprzedni mecz Chor-
watów. I podobnie jak w spotka-
niu z Japonią, „Vatreni” wyko-

nywali swoje karne dużo
lepiej od przeciwników,
pokonując ostatecznie
Brazylię 4-2.

Szczęśliwe zakończenie
kolejnego meczu można
co prawda odczytywać
jako zbieg okoliczności,
ale z tym twierdzeniem
nie zgodziliby się chor-
waccy piłkarze, a przede
wszystkim trener Zlatko
Dalic. Jak wielokrotnie
podkreślali, każdy su-
kces zawdzięczają przede
wszystkim Bogu.

Przed pierwszym gwiz-
dkiem, komentator TVP
Dariusz Szpakowski przy-
pomniał, że Dalic odbyły
w intencji występu na
mundialu pielgrzymkę do
Medjugorie. Z kolei czte-
ry lata temu, po zdobyciu
wicemistrzostwa świata,

trener Chorwatów publicznie
podziękował za tryumf Panu
Bogu i Matce Bożej, podkre-
ślając, że zawsze nosi przy sobie
różaniec.

– Wszystko, co osiągnąłem do
tej pory w życiu zawodowym 
i osobistym, zawdzięczam nie
sobie, lecz Bogu – podkreślał 
w 2018 r.. – To niedzielna msza
święta trzyma mnie w pionie, bez
niej całe nasze życie nie miałoby
większego sensu. To właśnie wte-
dy szczególnie czuję, jak Chry-
stus jest obecny w życiu naszej
rodziny – mówił.

Gorliwą wiarę, Dalic podkre-
ślił również podczas tegoroczne-
go turnieju. Jeszcze przed roz-
poczęciem fazy pucharowej,
wszyscy zawodnicy wzięli
udział w niedzielnej Eucharystii
sprawowanej przez ks. Doma-
goja Matoševica, kustosza naro-
dowego sanktuarium Matki Bo-
żej Bystrzyckiej, który specjal-
nie z tej okazji przyleciał do
Dohy. O swojej wierze nie wsty-
dzi się również mówić czołowy
gracz reprezentacji, Mateo Ko-
vacic. „Jesteśmy dumni, że wie-
rzymy, że możemy nazywać się
katolikami” – podkreślał.

PCh24.pl / aleteia.org

Chorwacja „cudem” pokonała faworyzowaną
Brazylię. Co o wierze mówią reprezentanci Vatreni

Na dwa tygodnie przed
Bożym Narodzeniem,
1350 pracowników fa-

bryki produkującej samochody
marki Jeep otrzymało zawiado-
mienie o wypowiedzeniu umowy
o pracę. Linia montażowa Jeepa
w Belvidere w stanie Illinois bę-
dzie zamknięta w lutym 2023 r.
bez planów wznowienia produkcji
w tym miejscu. W dniu zamk-
nięcia amerykańskiej fabryki 
w Illinois, SUV-y Jeepa zjadą 
z taśmy w… Meksyku, dokąd
właściciel postanowił przenieść
produkcję.

Właścicielem Jeepa jest global-
na korporacja Stellantis, z główną
siedzibą w Amsterdamie. Ten 
utworzony w 2021 r. gigant samo-
chodowy powstał w wyniku połą-
czenia włosko-amerykańskiej Fiat
Chrysler (FCA) i francuskiej PSA,
w wyniku czego jest właścicielem
16 marek samochodowych:
Abarth, Alfa Romeo, Chrysler,
Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat
Professional, Jeep, Lancia, Mase-
rati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram 
i Vauxhall. Zatrudniając 300
tysięcy pracowników produkuje
ponad 6 milionów samochodów
rocznie i plasuje się na piątym
miejscu na świecie, po Toyocie,
Volkswagenie, Hyundaiu i Ge-
neral Motors.

Jeszcze mniej szczęścia niż pra-
cownicy Jeepa, którzy uprzedzeni
byli z dwumiesięcznym wyprze-
dzeniem, mieli pracownicy fabry-
ki mebli United Furniture Indu-

stries z Mississipi. Na dwa dni
przed największym amerykań-
skim świętem - Thanksgiving
Day, otrzymali oni SMS w nocy, 
z informacją aby jutro już nie
przychodzili do pracy, bo zostali
właśnie zwolnieni. Firma w ten
wygodny sposób zwol-
niła wszystkich swoich
pracowników, czyli oko-
ło 2700 osób - często 
z kilkunastoletnim sta-
żem - nawet nie podając
przyczyny. Dyrektor fir-
my, Tod Evans napisał -
oto pełna treść sms-a:

„Na polecenie Za-
rządu United Furniture
Industries, Inc. i wszys-
tkich spółek zależnych
(„Spółka”), z przy-
krością informujemy, że
ze względu na nieprze-
widziane okoliczności
biznesowe Spółka zo-
stała zmuszona do po-
djęcia trudnej decyzji 
o zakończeniu zatru-
dnienia wszystkich swo-
ich pracowników, ze skutkiem
natychmiastowym, z dniem 21
listopada 2022 r., z wyjątkiem
kierowców over-the-road, którzy
są poza dostawą. Przewiduje się,
że Pana/Pani zwolnienie z pracy
w Spółce będzie miało charakter
trwały, a wszystkie świadczenia
zostaną natychmiast zakończone
bez zapewnienia COBRA.

Kierowcy drogowi, którzy nie
realizują dostaw, otrzymają wyna-

grodzenie za resztę tygodnia.
Niezależnie od tego, czy dostawa
została zakończona czy nie, pro-
simy o natychmiastowy zwrot
sprzętu, zapasów i dokumentów
dostawy dla tych dostaw, które
zostały zakończone, do jednej 

z następujących lokalizacji: Win-
ston-Salem, N.C., Verona, Miss,
lub lokalizacji Victorville, Calif.
Dla jasności, nie należy realizo-
wać żadnych dodatkowych do-
staw. Żałujemy, że ta trudna i nie-
spodziewana sytuacja spowodo-
wała taką konieczność. Doda-
tkowe informacje zostaną prze-
kazane w najbliższym czasie.

Dziękujemy za Państwa usługi 
i poświęcenie.

UFI/Lane 
Corporate Communications”
Przypomnijmy, że COBRA 

oznacza zbiór przepisów doty-
czących ubezpieczenia zdrowo-
tnego, które zwolniony pracownik
może wykupić płacąc pełną kwotę

stawki ubezpiecze-
niowej. W praktyce
oznacza to, że pozba-
wiony pracy - bo
zwolniony - praco-
wnik wraz z rodziną,
pozostaje z dnia na
dzień nie tylko bez
środków utrzymania,
ale i bez ubezpiecze-
nia zdrowotnego,
gdyż stawki COBRA
oscylują w granicach
1-2 tysięcy dolarów
na miesiąc.

Natomiast właści-
ciel firmy, niejaki
David Belford jest
nieuchwytny i naj-
wyraźniej ulotnił się
kryjąc się przed prasą
i pracownikami. Jest

właścicielem pokaźnego wachla-
rza domów o wartości ponad 24
miliony dolarów.

*   *   *
W czasie urzędowania w Bia-

łym Domu uzurpatora prezyden-
ckiego zajętego prowokowaniem
Rosji i innych państw oraz dążą-
cego do permanentnej wojny 
i podpalenia świata, upadają ma-
sowo firmy a korporacje amery-

kańskie zwalniają pracowników.
W październiku 2022 r. zwol-
nienia wzrosły o 13% - najwyższy
wskaźnik od lutego 2021 roku,
kiedy to doświadczano skutków
lockdownów oraz zaczęto obser-
wować pierwsze skutki wyszcze-
piania społeczeństwa, z gwałtow-
nym spadkiem liczby pracowni-
ków i spowolnieniem produkcji.
Systematycznie też spada poziom
tworzenia nowych miejsc pracy,
znów z najniższym wskaźnikiem
w październiku br. z dodaniem za-
ledwie 127 tysięcy miejsc pracy,
co stanowi połowę tego co obser-
wowano rok temu.

Główne korporacje, takie jak
Amazon, Twitter, Stripe, Meta
masowo zwalniają pracowników.
Amazon ogłosił o zwolnieniu 
w tym tygodniu 10 tysięcy pra-
cowników, a na początku przy-
szłego roku drugie tyle. Wielu ze
zwalnianych otrzymuje wypowie-
dzenie umowy z 24-godzinnym
wyprzedzeniem. I tak lepiej niż
biedni pracownicy fabryki me-
bli…

Margot Rubin

Na brak kontraktów nie narze-
kają natomiast korporacje zwią-
zane z produkcją militarną, wszak
teraz nie liczy się produkcja
masła, chleba czy nawet samo-
chodów. Teraz trwa wojna o po-
szerzenie dominacji nad światem,
bo nie może być alternatywy dla
„demokracji amerykańskiej”.

Najważniejsza teraz jest produkcja bomb i bombowców...
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To nie koniec: „Elity” przeprowadziły
symulację kolejnej „pandemii”

Centrum Bezpieczeństwa
Zdrowotnego Johnsa
Hopkinsa, we współ-

pracy z WHO oraz Fundacją
Billa i Melindy Gatesów, prze-
prowadziło 23 października
2022 roku “Catastrophic Conta-
gion” - ćwiczenie symulacyjne 
z zakresu pandemii podczas
dorocznego spotkania Grand
Challenges w Brukseli, w Belgii.

Nadzwyczajna grupa ucze-
stników składała się z 10 obec-
nych i byłych ministrów zdrowia
oraz wyższych urzędników zdro-
wia publicznego z Senegalu,
Rwandy, Nigerii, Angoli, Libe-
rii, Singapuru, Indii, Niemiec, 
a także Billa Gatesa, współprze-
wodniczącego Fundacji Billa 
i Melindy Gatesów.

Ćwiczenie symulowało serię
spotkań rady doradczej WHO
ds. zdrowia w sytuacjach kry-
zysowych, poświęconych fikcyj-
nej pandemii, rozgrywającej się
w niedalekiej przyszłości. 

“Uczestnicy zastana-
wiali się, jak zareagować
na epidemię zlokalizo-
waną w jednej części
świata, która następnie
szybko się rozprzestrze-
niła, stając się pandemią
o wyższym wskaźniku
śmiertelności niż COVID-
19 i w nieproporcjonal-
nym stopniu dotykającą
dzieci i młodzież.

Uczestnicy zostali po-
stawieni przed wyzwa-
niem podjęcia pilnych
decyzji politycznych przy
ograniczonej ilości infor-
macji w obliczu niepew-
ności. Każdy problem 
i wybór miał poważne
konsekwencje zdrowotne,
ekonomiczne i społeczne”
- informuje strona Center-
ForHealthSecurity.org.

Oczywiście, podobnie jak 
w przypadku COVID-19, będzie
to ogromne oszustwo. Tym

razem jednak tajemniczego wi-
rusa uczynili bardziej śmiertel-
nym i w przeciwieństwie do
poprzedniego, który dotykał
głównie dorosłych i osoby star-
sze, tym razem ma uderzyć 

w dzieci.
Już w roku 2017

Johns Hopkins
Center for Health
Security opubli-
kował dokument
z a t y t u ł o w a n y
„The SPARS Pan-
demic”, który
przedstawia sce-
nariusz pandemii
spowodowane j
nowym korona-
wirusem SPARS,
umieszczając go
w ramach czaso-
wych pomiędzy
2025 a 2028 ro-
kiem. Z kolei 18
października 2019
roku Johns Hop-
kins Center for
Health Security

we współpracy ze Światowym
Forum Ekonomicznym oraz
Fundacją Billa i Melindy Ga-
tesów, brali udział w Nowym
Jorku w wydarzeniu zwanym

„Event 201”, które „proroczo”
zapowiedziało „pandemię” ko-
ronawirusa.

Teraz, w październiku 2022,
czyli po upływie 3 lat od „Event
201”, Johns Hopkins ponownie
zorganizował nową symulację,
tym razem nazwaną „Catastro-
phic Contagion” („Katastrofalną
Infekcją”).

Kto finansuje Johns Hopkins
for Health Security? W sierpniu
2022 roku organizacja ta otrzy-
mała od Pentagonu kontrakt 
o wartości miliarda dolarów „na
badania, rozwój, testowanie 
i ocenę technologii wojsko-
wych”. Laboratorium laborato-
rium, które otrzymało tenże
kontrakt, znajduje się w Mary-
land, czyli „o rzut beretem” od
Instytutu Badań Medycznych
Chorób Zakaźnych Armii USA. 

Czy to tylko zbiegi okoli-
czności?

Na podstawie: CenterForHealth
Security.org, Fedscoop.com

D zieje się coś niepo-
kojącego. Budzą się
kolejne wulkany, które

wyrzucają popioły i tryskają
lawą. Mieszkańcy podnóży 
w panice uciekają ze swoich
domów porzucając cały dobytek.

Mimo, że każdego dnia na
całym świecie aktywnych jest
zwykle około 40 wulkanów, to
jednak rzadko zdarza się, aby
dochodziło do ich spektaku-
larnych erupcji w tak wielu
miejscach jednocześnie, zmu-
szając tysiące mieszkańców ich
podnóży do natychmiastowej
ewakuacji.

Zazwyczaj wulkany emitują
gazy, jednak obecnie mamy do
czynienia nie tylko z wyrzutami
popiołów, ale też wypływami
lawy. Nietypową sytuację mamy
nie tylko na Hawajach, ale rów-
nież we Włoszech, w Indonezji,
Chile, Rosji, Salwadorze i Ek-
wadorze.

Wybuchają także wulkany 
w Europie, a dokładniej we
Włoszech. Bardzo dużą aktyw-
ność przejawia Stromboli, poło-
żony na wyspie o tej samej
nazwie, pośród wód Morza
Tyrreńskiego. Po północno-za-
chodnim zboczu do morza zeszła
okazała lawina piroklastyczna.

Potok popiołów, gruzu i gła-
zów, przemieszczający się z prę-

dkością kilkuset kilometrów na
godzinę, runął do wody wywo-
łując wysokie na 1,5-metra
tsunami. Na szczęście żaden
spośród 600 mieszkańców wy-
spy nie ucierpiał, ale najedli się
strachu.

Mimo, że wszyscy są przy-
zwyczajeni do częstych erupcji
kapryśnego Stromboli, to jednak

tym razem erupcję i tsunami
poprzedziło trzęsienie ziemi.
Trzy żywioły niemal jednocze-
śnie, to o wiele za dużo. Nie-
którzy postanowili, przynaj-
mniej do czasu uspokojenia się
wulkanu, opuścić wyspę.

Chmura popiołu goniła
mieszkańców Indonezji

W podobnym zagrożeniu zna-
leźli się mieszkańcy indone-
zyjskiej Jawy, gdzie wybuchł
wulkan Semeru. W kierunku
licznych wiosek położonych 
u stóp góry zaczęło sunąć ol-
brzymie kłębowisko popiołów,
głazów i toksycznych gazów.

Ludność rzuciła się do ucie-
czki. Groziła im podobna

śmierć, jak mieszkańcom okolic
wulkanu Fuego w Gwatemali. 
W 2018 roku lawina piroklasty-
czna zabiła 300 osób, spośród
których 200 do tej pory nie udało
się odnaleźć.

Na szczęście tym razem udało
się uniknąć najgorszego. Władze
zdołały ewakuować w pośpiechu
i panice tysiące mieszkańców. 
O czyhającym zagrożeniu
świadczył fakt, że jeden z ol-
brzymich głazów wyrzuconych
przez wulkan zburzył most.

Z niepokojem patrzą na
kolejny wulkan

15 tysięcy mieszkańców mia-
sta Pucon w Chile z przera-
żeniem spogląda na oddalony 
o zaledwie 15 kilometrów ośnie-
żony stożek wulkanu Villarrica,
z którego zieje ogniem. To efekt
emisji gazów z jeziora krate-
rowego wypełnionego rozża-
rzoną lawą.

Naukowcy ostrzegają, że do
erupcji może dojść w każdej
chwili, a wówczas na ewakuację
będzie bardzo niewiele czasu.
Wybuch może być równie nie-
groźny, jak w 2015 roku, lub też
podobnie niebezpieczny, co 
w 1984 roku, kiedy doszło do
ostatniej silnej erupcji.

Źródło: Smithsonian

Dzieje się coś niepokojącego. Budzą się kolejne
wulkany. Tryskają lawą i wyrzucają popioły...
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Listy do i od REDAKCJI
Drodzy Państwo,
Czy wiecie kim

naprawdę jest Ale-
ksiej Nawalny? Dr Sylwia Gor-
licka mówi wprost: Nienawidzi
Polaków! Jest szowinistą!

Nawalny uważa, że Rosja tylko
dla Rosjan i trzymał się tego już
dawno. Nigdy nie odciął się od
tych postulatów - twierdzi Sylwia
Gorlicka, publicystka "Myśl Pol-
ska", ekspert ds. Rosji oraz kra-
jów byłego Związku Radziec-
kiego.

W rozmowie z "Kanałem Poli-
tycznym" dr Gorlicka komento-
wała istniejący w Zachodnich
mediach obraz Aleksieja Nawal-
nego jako przywódcy opozycyj-
nej siły politycznej, która mo-
głaby objąć władzę na Kremlu
po Władimirze Putinie.

Nawalny uważa, że Ruski to
jest Białorusin, Ukrainiec i Ro-
sjanin. Ale w odróżnieniu do
Putina uważa, że te wspomniane
narody są OK, a a na resztę (red.
zamieszkujących Rosję) trzeba
nałożyć wizy, utrudnić przepływ
ludzi. Uważa, że osoby ze zgodą
pobytu w Federacji Rosyjskiej, 
z terenów azjatyckich, powinny
najzwyczajniej zostać wydalone
- wspomina.

Co ważne, zdaniem Sylwii
Gorlickiej, należy także spodzie-
wać się, analizując poglądy
Nawalnego, że ten będzie bardzo
negatywnie nastawiony do Po-
laków, ponieważ ci sprzeciwiają
się "prawdziwym Ruskim" i nie
chcą być podporządkowani Fe-
deracji Rosyjskiej.

Rafał Ludwicki

Redakcjo
“Głosu”

Polska przyjęła bez żadnego
procesu emigracyjnego kilka
milionów Ukraińców, bez pyta-
nia o przeszłość ich ojców, 
dziadków czy o ich własne po-
glądy. Trzeba być głupcem lub
kompletnym poddańcem Ame-
ryki, aby tak postępować z Ukra-
ińcami. Nie można nie zauważać
ich buty na szczeblu rządu. Nie
wiemy też co drzemie w umy-
słach wielu z tych dobrodusznie
przyjmowanych Ukraińców.

Pamiętajmy o Wołyniu i powo-
jennych zbrodniach UPA! Akcja
Wisła była koniecznością, mor-
dowano Polaków na własnych
ziemiach!

Ukraiński Światowy Kongres
(z siedzibą w Kanadzie) stawia
sprawę jasno, odzyskanie połu-
dniowo-wschodnich terenów
Polski. A ten Kongress ma ol-
brzymie wpływy na politykę USA
i Kanady oczywiście.

Nieznane są zamiary naszego
"obrońcy" zza Oceanu, być może
są to zamiary połączenia Polski
i Ukrainy Zachodniej.

Inna niepokojąca sprawa to

amerykanizacja Polski... Polska
ma zamiar zbroić się “na potę-
gę”, utrzymywać żołnierzy USA
... Budować elektrownie atomo-
we, Centralny Port Lotniczy etc.,

Skąd wezmą się fundusze na to
te wszystkie inwestycje? Mamy
skłócone stosunki z EU, szcze-
gólnie "napadamy" na Niemcy,
które do tej pory wnosiły naj-
więcej do budżetu EU.

Stopa życiowa Polaków spada
z dnia na dzień, a rząd PiS-u
próbuje grać lidera... chyba wła-
snej głupoty. Wszyscy widzą je-
dnego złoczyńcę w Putinowskiej
Rosji, a przecież to nie Rosja
ustawiała wyrzutnie rakietowe 
w zasięgu granic USA. Było
odwrotnie - prowokacja szła od
Jankesów. Trzeba być ślepcem
politycznym, by nie widzieć bar-
barzyńskich aktów USA pod
hasłem "kto nie z nami ten wróg
Ameryki...

To tyle na dzisiaj,
pozdrawiam redakcje,
Maciej Odziemkowski 
lat 71, emerytowany elektryk

Szanowni,
UKRYTA WIELKA

LECHIA”, I ”UKRY-
TA“ SZTUKA  ”LECHICKIEGO
MOCARSTWA“. 

Nawet taki zwolennik teorii
spiskowych jak ja, nie może
przejść do porządku dziennego
nad nową fantasmogorią, która
opanowała mózgi wielu Pola-
ków, ale i Rosjan czy Serbów. 
A dlaczegóż by nie, jak Wikin-
gowie, Germanie czy Celtowie,
to dlaczego nie my? A co, my
mamy być gorsi? Była wielka
Lechia/Sławia i już, ale prawda
o niej została ukryta w archi-
wach watykańskich! O!

Tymczasem, nie ma śladu po
jakimś słowiańskim mocarstwie,
ani w formie pisanej, ani też 
w pozostałościach archeologi-
cznych. Słowianie owszem ist-
nieli, i stworzyli podwaliny pod
państwa, które istnieją do dziś.
Ludzie mądrzejsi ode mnie, 
a tacy przeważają, twierdzą, że 
u nas tworzywem było drewno,
więc dlatego pozostał tylko
“Światowid” odnaleziony cu-
dem w naszej rzece Zbrucz,
obecnie także Wielikają, a w
przyszłości może nawet większa,
Ukraina. 

No tak, moi kochani poganie,
ale przecież “Wielka Sławia”
była bardzo... wielka, a Słowia-
nie rozpierzchli się po całej Eu-
ropie, a nad Adriatykiem, w Buł-
garii, przy granicy z Bizancjum,
kamienia i skał wysokiej jakości
dość, więc dlaczego nasi Sławia-
nie nie pozostawili po sobie
świątyń, pięknych kolumn jakie
tworzyli Grecy i Rzymianie? Dla
sprawiedliwości, w Polsce też
kamienia dość, a także skał 
w Jurze Częstochowskiej, i co,

nic? Takie wielkie państwo, 
w skali prawie dorównujące
upadłemu Rzymowi, posiadające
kontakty z Bizancjum, nic z tej
cywilizacyjnej lekcji nie wynio-
sły: tak tylko wozili drewno ze
sobą po całej Europie i na Kau-
kaz. No ale, jest i na to sposób,
w Rosji są tacy którzy twierdzą,
że kamień znaleziony na Krecie,
po odczytaniu, jest dowodem na
to, że cywilizacja etruska po-
chodzi od Ruska, czyli z terenów
Rosji. Mają świadczyć o tym
tradycyjne wyszywanki, które
rosyjskie kobiety wykonują z de-
taliczną dokładnością od wie-
ków. Kiedy w końcu Wielka
Lechia zwycięży, to patriarcha
Moskwy, a może i Kijowa, sią-
dzie na tronie w Watykanie, obali
katolicyzm i przywróci ”praw-
dziwą” wiarę, a wtedy wszystkie
dkumenty zostaną ujawnione, 
i nikt już więcj na świecie nie
będzie zaprzeczać, że nie było
“Welkiej Slawii”. Ale, żeby ten
wielki plan został urzeczywi-
sniony, to nie wystarczy by pow-
stali prawosłławni bracia, ale
także katoliccy Słowianie. Aha, 
i trzeba się śpieszyć by muzuł-
manie Słowian nie ubiegli. 

Zygmunt Jasłowski

Droga Redakcjo,

Kreujący się na
eksperta w kwestii energetyki
oraz „globalnego ocieplenia”
Jakub Wiech popełnił wpis o sy-
tuacji na Ukrainie. Został szybko
sprowadzony na ziemię przez
osobę mającą informacje bez-
pośrednio z Ukrainy.

Wygląda na to, że Jakub Wiech
manipuluje i wprowadza zamęt.
Czy robi to świadomie? Cóż,
tego się nie dowiemy, ale może-
my się domyślać. Chodzi o sy-
tuację energetyczną w Odessie
na Ukrainie. Wiech pospieszył
poinformować, że jest tragicznie.

- „W Odessie trwa dramat 
energetyczny. Po ataku Rosjan
miasto i obwód są bez prądu, 
a naprawa zniszczonej infra-

struktury może zająć nawet 
3 miesiące. Władze namawiają
mieszkańców do wyjazdu. Bez
prądu jest 1,5 mln osób” -
napisał Wiech w niedzielę
(11.12) tuż po 17.

Kilkadziesiąt minut później
odpisał mu Dmitri Ilnicki,
ukraiński bloger mieszkający 
w Polsce”

- „Pochodzę z Odessy, więc
postaram się doprecyzować. 1,5
mln bez prądu było wczoraj,
dzisiaj prądu nie ma już 300 tys
odbiorców. W Odessie ogrze-
wanie miejskie jest już prawie
wszędzie. Informacja o komu-
nikacie o ewakuacji została zde-
mentowana przez władze obwo-
du” - sprostował farmazony
Wiecha Ukrainiec.

Szanowna 
Redakcjo,
Okazuje się, że nie

tylko Chorwaci dziękują Bogu, iż
poszło im jak poszło, ale i pił-
karze brazylijscy Mu dziękują,
za to czego dokonali...

- „Dziękuję Ci za wszystko,
mój Boże, dałeś mi wszystko i nie
mam na co narzekać” - napisał
na Instagramie brazylijski pił-
karz Neymar po przegranej 
z Chorwacją. Neymar występuje
na pozycji napastnika. Kiedy
jego reprezentacja odpadła 
z Mundialu w ćwierćfinale, po
walce do samego końca z Chor-
wacją, piłkarz umieścił na swoi-
m profilu na Instagramie pokor-
ny wpis. Choć tuż po odpa-
dnięciu czuł się bardzo smutny,
wręcz załamany, szybko przypo-
mniał sobie, że nie wszystko
zależy od niego. Neymar jest
osobą wierzącą i pocieszenie
znajduje w Bogu.

- „Dziękuję Ci za wszystko,
mój Boże. Dałeś mi wszystko,
żebym nie miał prawa narzekać.
Po prostu dziękuję za czuwanie
nade mną. Cała cześć i chwała
zawsze dla Ciebie, niezależnie
od okoliczności” - napisał Ney-
mar. 

- „Walczyliśmy do końca i je-
stem dumny z moich kolegów 
z drużyny, bo nie zabrakło nam
zaangażowania i poświęcenia.
Ta grupa na to zasłużyła, my na
to zasłużyliśmy, Brazylia na to
zasłużyła... To jednak nie było
wolą Boga” - wyznał brazylijski
piłkarz.

Dani Alves, kolega z reprezen-
tacji, w pocieszającym komen-
tarzu, skierowanym do Neymara,
również odwołał się do wyższych
wartości niż sam sport. Podkre-
ślił, że „największymi trofeami 
w naszym życiu zawsze będą
ludzie, na których możemy wpły-
wać naszym przykładem w tym
społeczeństwie. Bóg dał nam
taki dar”.

Wdzięczność Najwyższemu
wyraziło również wielu innych
brazylijskich piłkarzy. Bramkarz
reprezentacji stwierdził, że ludzie
pokładają ufność w wielu rze-
czach, a najważniejsza jest
ufność Bogu.

nadesłał Wiesław Kowalski

G£OS
po stronie Prawdy, 
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KSIĘGA 3
O wewnętrznym ukojeniu

Rozdział XXII
O ROZPAMIĘTYWANIU

DOBRODZIEJSTW
BOŻYCH

1. Panie, otwórz moje serce na
Twoje prawo i naucz mnie po-
stępować wedle Twoich naka-
zów. Daj mi łaskę zrozumienia
Twojej woli, niech ze czcią 
i uwagą rozważam Twoje do-
brodziejstwa, wszystkie razem 
i każde z osobna, abym spróbo-
wał Ci godnie za nie dziękować.
Tak, wiem o tym i wyznaję, że
nawet w najmniejszym stopniu
nie potrafię Ci podziękować za
Twe łaski tak, jak powinienem.
Jestem na mniejszą miarę niż
wszystkie okazane mi laski, 
a kiedy rozmyślam o Twojej
wspaniałomyślności, dusza moja
wobec tego ogromu truchleje.

2. Wszystko, co tylko mamy 
i w duszy, i w ciele, wszystko, co
na zewnątrz, i wszystko, co 
w nas, wszystko, co posiadamy
z rzeczy naturalnych i nadprzy-
rodzonych - to Twoje dobro-
dziejstwa, które wskazują na
Ciebie, bo od Ciebie najświę-
tszego i najlepszego wszystko
otrzymujemy. Chociaż jeden
dostaje więcej, drugi mniej, to
przecież Twoje to jest wszystko
i bez Ciebie nikt nie miałby naj-
mniejszej rzeczy. Ten, kto otrzy-
mał więcej, nie może chlubić się
tym jako swoją zasługą ani
wynosić się nad innych, ani
pogardzać mniejszymi, bo ten
tylko jest większy i lepszy, kto
mniej sobie przypisuje, kto po-
korniej, z większym oddaniem
składa Ci dzięki. A kto uważa się

za najgorszego i najlichszego ze
wszystkich, ten prędzej otrzyma
jeszcze większe rzeczy.

3. Kto zaś mniej otrzymał, nie
powinien się smucić i czuć się
pokrzywdzonym ani zazdrościć
bardziej obdarowanemu, ale tym
usilniej zwrócić się do Ciebie,
wychwalać Twoją dobroć, że tak
hojnie, darmo i według swojej
woli, nie przez wzgląd na osoby,
rozdzielasz swoje dary. Wszys-
tko pochodzi od Ciebie i dlatego
we wszystkim bądź pochwalony.
Ty wiesz, co masz dać komu; 
a dlaczego ten ma mniej, a
tamten więcej, nie nasza to
sprawa, ale tylko Twoja, bo Ty
znasz ludzkie zasługi.

4. Dlatego, Boże, uważam za
dobrodziejstwo mieć niewiele

tego, co mogłoby na zewnątrz 
i według ludzi uchodzić za
godne sławy i chwały; tak więc
kto dostrzega swoją nędzę i
nicość, nie tylko nie powinien
martwić się z tego powodu ani
smucić, ani upadać na duchu, ale
raczej czerpać z tego pociechę 
i radość, bo Ty, Bóg, wybrałeś
sobie za przyjaciół i towarzyszy
biednych, pokornych i wzgar-
dzonych przez świat. Świadkami
są apostołowie, których ustano-
wiłeś książętami nad całą zie-
mią. A przecież chodzili po
świecie bez skargi, tak pokorni 
i prości, pozbawieni zawiści 
i chytrości, że nawet cieszyli się,
iż mogą cierpieć zniewagi dla
Twojego imienia, i pochylali się
najczulej nad tym, czym świat
się brzydzi.

5. Ten, kto Ciebie miłuje 
i widzi Twoje dobrodziejstwa, 
z niczego nie powinien się tak
cieszyć, jak z tego, że spełnia się
w nim Twoja wola, a on poddaje
się odwiecznemu Twemu posta-
nowieniu; z tego powinien
czerpać taką radość i otuchę,
żeby pragnąć być najmniejszym,
tak samo jak ktoś inny życzyłby
sobie być największym. I tak
samo pełen pokoju i zadowole-
nia na miejscu ostatnim, jak i na
pierwszym, tak samo chętnie
przyjmujący wzgardę i poniże-
nie, przejście przez życie bez
sławy i wielkiego imienia, jak
ktoś inny pragnie być czczony 
i wychwalany. Bo Twoja wola 
i umiłowanie Twojej chwały
powinny być dla niego najwa-
żniejsze, dawać mu więcej
radości i zadowolenia niż wszys-
tkie dary, jakie otrzymał czy
mógłby otrzymać. 

tłum. Anna Kamieńska

Tomasz a Kempis
“O naśladowaniu Chrystusa”

zlecone obwodom dniepropie-
trowskim i charkowskim”. 

Aby można było ogłosić kolej-
ne „ukraińskie zwycięstwo”.
Dmitrij Orłow, którego Teorię
upadku przetłumaczyłem dwa
lata temu, napisał właśnie bardzo
fajny esej o tych zwycięstwach
w „Wojnie Złotowłosej”. Oto
fragment: szczerze mówiąc, ta-
ktyczna gra Rosjan w kotka 
i myszkę w tym konflikcie była
irytująca. Rosjanie spędzili
trochę czasu okrążając Kijów,
aby odciągnąć ukraińskie wojska
od Donbasu i zapobiec ukraiń-
skiemu atakowi na Donbas;
kiedy to zostało osiągnięte, wy-
cofali się. Wielkie zwycięstwo
Ukrainy! Spędzili też trochę
czasu, opływając wybrzeże Mo-
rza Czarnego w pobliżu Odessy
i grożąc inwazją morską w celu
odwrócenia wojsk ukraińskich 
w tym kierunku, ale nigdy nie
interweniowali. Kolejne zwy-
cięstwo Ukrainy! Rosjanie zajęli
znaczną część regionu Char-
kowa, który Ukraińcy pozosta-
wili w dużej mierze niebroniony,

a następnie, kiedy Ukraińcy 
w końcu przykuli ich uwagę,
częściowo wycofali się za rzekę,
aby oszczędzać zasoby. Kolejne
zwycięstwo Ukrainy! Rosjanie
zajęli/wyzwolili stolicę regionu
Chersoń, ewakuowali wszys-
tkich, którzy chcieli się ewa-
kuować, a następnie wycofali się
na pozycje obronne za rzeką.
Kolejna wygrana!

Przy wszystkich tych ukraiń-
skich zwycięstwach to praw-
dziwy cud, że Rosjanom udało
się przejąć około 100 kilome-
trów kwadratowych tego, co
było niegdyś najcenniejszymi
posiadłościami ziemskimi Ukra-
iny, przyciągnąć ponad 6 milio-
nów mieszkańców, zabezpieczyć
drogę lądową na Krym i otwo-
rzyć ważny kanał, który zaopa-
truje Krym w wodę do nawa-
dniania, którą Ukraińcy zablo-
kowali kilka lat temu.

Wcale nie wygląda to na
stratę, a raczej doskonały wynik
pojedynczej, ograniczonej letniej
kampanii. Rosja osiągnęła już
kilka swoich celów strategi-
cznych; reszta może poczekać.

Jak długo powinni czekać? Aby
odpowiedzieć na to pytanie,
musimy wyjść poza ograniczony
zakres rosyjskiej operacji spe-
cjalnej na Ukrainie. Rosja ma
większe ryby do smażenia, 
a smażenie ryb wymaga czasu,
ponieważ jedzenie niedogoto-
wanych ryb może powodować
paskudne pasożyty, takie jak
tasiemce i przywry wątrobowe. 

Zapraszam więc do sekretnej
kuchni Matki Rosji, aby zoba-
czyć, co jest na desce do krojenia
i oszacować, ile obróbki termi-
cznej jest potrzebne, aby zamie-
nić to w bezpieczny i pożywny
posiłek. Jeśli nie mówisz wy-
starczająco dobrze po angielsku,
powinieneś przeczytać cały tekst
w tłumaczeniu automatycznym.
Warto… Gdyby afera wokół lap-
topa Huntera Bidena i korupcja
nie została sprzedana i sfał-
szowana przez główne media
jako „rosyjska dezinformacja” 
i gdyby „Twitter” nie ocenzu-
rował bezlitośnie szczegółowego
raportu „New York Post”, jego
ojcem byłby dziś Joe Biden,
prawdopodobnie nie prezydent.
Ponieważ tak wiele seksu, nar-

kotyków i przestępstw w rodzi-
nie głowy państwa ma miejsce
tylko w 110 procentach republik
bananowych. W tej chwili zahar-
towane przez Russiagate główne
media bezwstydnie określiły
sprawę jako fałszywe wiado-
mości i trzymały ją pod dywa-
nem, dopóki nie wybrano
„Sleepy Joe”. 

Teraz nowy szef Twittera,
Elon Musk, udostępnił doku-
menty pokazujące, jak przepro-
wadzono cenzurę. Na początku
to wcale nie było kierownictwo,
tylko nożyce w głowach „libe-
ralnych” pracowników, którzy
cenzurowali, bo chcieli prze-
szkodzić niepopularnemu kan-
dydatowi Trumpowi. Podobnie
jak Facebook, Twitter otrzymał
wcześniej „ostrzeżenie” od FBI,
że historia o laptopie była ro-
syjską propagandą. 

Mistrzostwa Świata w piłce
nożnej śledzę od Chile 1962 
i fakt, że tym razem rozgrywają
się one w skorumpowanej mo-
narchii feudalnej, tego nie
zmienia. Po słabym występie na
Mistrzostwach Świata 2018 
i Mistrzostwach Europy 2020

nie było zaskoczeniem, że
Niemcy zamiast dobrej piłki
przyciągnęli uwagę tylko mał-
pim gestem i szybko zostali
wyeliminowani. Nawet gdyby
Manuel Neuer wszedł całko-
wicie w tęczowych kolorach 
i spódniczce z napisem „One
Love”, nic by to nie pomogło.
Jeśli zespół ma więcej do czy-
nienia z opaskami i przebudze-
niem niż z następnym meczem,
odpadasz. Tak jak Niemcy są
wyrzucani na geopolityczne mi-
strzostwa świata ze swoją
„feministyczną polityką zagra-
niczną” i za żelazną kurtyną,
ponieważ kolonia może w przy-
szłości grać tylko w drugiej lidze
amerykańskiej. Gospodarze
mundialu - jak widać na po-
wyższym obrazku - przynaj-
mniej w politycznie poprawny
sposób pożegnali się ze słabą
drużyną z Niemiec…

Mathias Bröckers

tłumaczył Paweł Jakubas
(proszę o jedno Zdrowaś

Maryjo za moją pracę)

Świat jednobiegunowy znika
dok. ze str. 7

Milion uchodźców,
wśród nich migranci
polityczni, opuściło

Polskę w stanie wojennym. Wie-
lu Polakom, którzy wyjechali za
granicę w celach zarobkowych
lub turystycznych, wydarzenia 
z 13-go grudnia 1981 roku unie-
możliwiły powrót do ojczyzny.

Gen. Czesław Kiszczak złożył
internowanym działaczom opo-

zycji, podobnie jak Fidel Castro
na Kubie, propozycję nie do
odrzucenia - bilet w jedną stronę
na Zachód w zamian za opu-
szczenie aresztu. Mogli zabrać
rodziny i wyemigrować, nie mo-
gli wrócić do kraju. Około 
10-ciu tysięcy osób skorzystało
z możliwości wyjazdu.

Polacy w latach 80. emigrowa-
li we wszystkich kierunkach.

Popularne skupiska powojennej
Polonii, jak Londyn, Rzym czy
Paryż oferowały szerokie pakie-
ty wsparcia, byli jednak i tacy,
który wybrali dalekie, często
egzotyczne miejsca, jak Austra-
lia, Brazylia czy Peru.

Ciekawostką jest obserwowa-
na zamiana ról na emigracji.
Działacze polityczni z Polski,
często zmęczeni, złamani prze-

słuchaniami, po opuszczeniu
Polski nie angażowali się w ru-
chy solidarnościowe. Z kolei
wielu emigrantów zarobkowych
w obliczu stanu wojennego
poczuło się do odpowiedzial-
ności za ojczyznę i zaczęło bu-
dować emigracyjne struktury
oporu wobec komunistycznej
władzy w Polsce.

Znaczącej fali powrotów po

1989 roku nie było. Zachodzące
w Polsce przemiany polityczne
nie gwarantowały stabilizacji
społecznej i ekonomicznej. 
Z podejrzliwością spoglądano na
nowe władze, z prezydentem
Jaruzelskim na czele. Dla wielu
emigrantów stanu wojennego
Zachód był ostoją po trudnych
doświadczeniach terroru komu-
nistycznego.             Źródło: IPN

„Milion uchodźców”. Ilu Polaków w czasie stanu wojennego
otrzymało „wilczy bilet” od Kiszczaka i Jaruzelskiego?
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Gdy swe wyznanie wiary za-
kończył: „Za naszą granicą
toczy się ludobójcza wojna,
wobec narodu, który mimo wielu
przeszłych tragedii, jest nam
szczególnie kulturowo i histo-
rycznie bliski”, posypały się
wulgaryzmy i inwektywy: „Blis-
kich nam ludzi”. Chyba tobie
żłobie. Ci ‘bliscy ludzie’ czczą
zwyrodnialca, którego cieszyło
wyłupywanie oczu polskim
dzieciom, wykrajanie na żywca
płodów polskim ciężarnym ko-
bietom, niemowlęta nabijane na
sztachety, dziewczyny gwałcone
na śmierć, chłopaki cięci piłami,
obdzierani ze skóry i rozrywani
końmi, starcy paleni żywcem. 
I nie pisz nic gnoju o Katyniu, bo
Rosjanie przeprosili odtajnili
dokumenty, sfinansowali budo-
wę cmentarza, a w 2010 Putin
złożył wieniec.  A Ukraińcy nie
pozwalają nam nawet na ekshu-
macje pomordowanych z dołów
śmierci. No i przypomnę ci cym-
bale jeszcze, że w Katyniu strze-
lało w głowę Polakom ukraińscy
i żydowscy kaci. Kim jest Dar-
iusz Matuszak? To były szef
gabinetu Mateusza Morawiec-
kiego.

Idioci czy V kolumna? Głupo-
ta czy wyrachowanie i antypol-
ska prowokacja? Może i to i to,
ale na pewno dowód na to, z jaką
swołoczą mamy do czynienia, 
i jak nas ta swołocz nienawidzi.
Co, oprócz miłości do bande-
rowców, ich łączy? Mowa nie-
nawiści do Polaków. Co prawda
w żadnym z obowiązujących 
w Polsce przepisów nie ma defi-
nicji mowy nienawiści, ale mo-
wa jest  o penalizacji znieważe-
nia narodu.

„Polska opowiada się za eks-
presową ścieżką członkostwa
Ukrainy w UE. Status kandydata
powinien być udzielony natych-
miast, a rozmowy o członkostwie
rozpoczęte niezwłocznie. Ukra-
ina ma mieć też dostęp do
środków z UE na odbudowę. To
się Ukrainie należy” - powie-
dział prezydent RP. Wcześniej,
szef kancelarii premiera postu-
lował: „Gdy otrzymamy środki 
z KPO powinniśmy pewną
częścią wspomóc Ukrainę”. 
A chodziło o 76 miliardów euro.
„Na pewno nie będziemy bloko-
wać decyzji wspierających walkę
z rosyjską agresją. Na pewno nie
zgodzimy się na decyzje sprze-
czne z polską racją stanu” – to 
z kolei mowa nienawiści wygło-
szona przez Szymona Szynkow-
skiego vel Sęka, ministra ds. UE,
odnosząca się do wpisu Seba-
stiana Kalety z Solidarnej Pol-
ski, który podpowiadał, że

Polska ma w ręku dwa weta: 
w sprawie podatku korpora-
cyjnego (korzystnego dla Francji
i Niemiec) i nowelizacji budżetu
UE zakładającej zwiększenie
polskiej składki o 1,5 mld euro
na spłatę Funduszu Odbudowy
(którego nie otrzymaliśmy). Sęk
odniósł się także do wpisu poseł
Marii Kurowskiej, rekomendu-
jącej premierowi, aby użył weta:
„Musimy bronić interesu włas-
nego kraju, jak zrobiły to Wę-
gry”. „Nie jest to prawda Pani
Poseł. Decyzja nie dotyczy
podwyższenia składki na KPO,
ale pomocy makro finansowej
dla Ukrainy” - ripostował mi-
nister Sęk. Sęk w tym, że KPO
nie miał pomagać Ukraińcom,
ale polskim przedsiębiorcom. Co
do Orbàna, to przypomnijmy, że
sprzeciwiając się zaciągnięciu
przez UE wspólnej pożyczki na
pomoc Ukrainie ogłosił, że „in-
teresuje go wyłącznie interes 
i bezpieczeństwo Węgier” i że
,,nie popiera przekształcenie UE
w unię kredytową”.

Apogeum mowy nienawiści
były niewątpliwie słowa rzeczni-
ka MSZ: „Jesteśmy sługami na-
rodu ukraińskiego”. Ale co tam
ryży rzecznik! Jego przełożony
Paweł Jabłoński wygłosił inne
nienawistne słowa: „Nikt dziś na
Ukrainie nie ma wątpliwości, że
Polska udzieli Ukrainie wszel-
kiej pomocy, jaka będzie niezbę-
dna”. Obaj nie zapytali Polaków
o zdanie i nie po raz pierwszy
ujawnili, że inne państwa i
MSZ-ety reprezentują. Sekun-
dowali im pomniejsi twórcy
mowy nienawiści wobec Pola-
ków. „Mamy na utrzymaniu
drugi naród” – na antenie Pol-
skie radio 24 dwa razy, z dumą
powiedział poseł PiS. „Wszystko,
co mamy Ukrainie oddamy” - na
antenie TVP Gdański rzucił
hasło poseł PO.

26 listopada Mateusz Jakub
Morawiecki wziął w Kijowie
udział w konferencji „Zboże 
z Ukrainy”, i „na dzień dobry”
zadeklarował, że Polska prze-
znaczy 20 milionów dolarów na
wsparcie eksportu ukraińskiego
zboża. W tymże Kijowie mini-
ster Anna Moskwa ogłosiła: 
„Z polskich rezerw, w ramach
pomocy przekażemy dla armii
ukraińskiej 25 tysięcy ton benzy-
ny o wartości 200 mln zł (oprócz
przekazanych wcześniej 760 cy-
sternami i 12 składami pociągów
50 tysięcy ton oleju napędo-
wego”. Pochwaliła się przy tym,
że prowadzone są prace mające
na celu zwiększenie przepusto-
wości polsko-ukraińskiej grani-
cy, bo „tak dobrej współpracy
pomiędzy polskimi i ukraińskimi

spółkami paliwowymi jeszcze nie
było”. Dorzuciła też nienawistną
deklarację: „Polska jest gotowa
zapewnić Ukrainie ciągłość do-
staw energetycznych. Derusyfi-
kacja dostaw jest naszym stałym
wyzwaniem”. Sekundował jej
Arkadiusz Mularczyk, dla któ-
rego „nie ważne, ile zapłacimy
za gaz, byleby nie był to rosyjski
gaz”. I rzeczywiście, Norwegom
płacimy tysiąc dolarów za tysiąc
metrów sześciennych (Rosja-
nom przed wojną 185 dolarów),
skroplony gaz kupujemy za Oce-
anem po cenie czterokrotnie
wyższej niż konsument amery-
kański, a na same dopłaty do
zamrożenia cen gazu rząd prze-
znaczył w budżecie 30 miliar-
dów złotych.

Polska wysyła na Ukrainę dar-
mowe paliwo, udziela miliardo-
wych bezzwrotnych kredytów,
skupuje za miliardy bezwarto-
ściową hrywnę, a od stycznia do
września zamknęło się w Polsce
140 tysięcy firm, a 250 tysięcy
zawiesiło działalność. Bojkot
surowców z Rosji to nie tylko
cios w polską gospodarkę, to
także zablokowanie pomostu
handlowego Wchód-Zachód 
i utrata profitów wynikających 
z tranzytowego położenia Pol-
ski. Gdy własnymi rękami 
(i rękami Ukraińców, którzy 
w maju zablokowali wjazd
osiemdziesięciu polskich skła-
dów kolejowych z towarami 
z Chin) przerwaliśmy Jedwabny
Szlak, na Wołyniu powstał
„Szlak chwały bojowej UPA”, 
w miejscach gdzie doszło do ma-
sowych zbrodni na Polakach. 
W tym samym czasie pod ścianą
stanęły tysiące polskich firm,
które prowadziły interesy na
Białorusi, Ukrainie i w Rosji.
Straciły nie tylko kontrakty, lecz
także aktywa, towary, nierucho-
mości, samochody. Ile takich
firm jest? Nikt w rządzie nie wie,
bo tym akurat się nie interesuje.

Feniks ST - to ukraińska firma
przeniesiona z Charkowa do
Radomia - informuje serwis
Echo Dnia. Firma, która zajmuje
się produkcją gadżetów, dro-
bnego sprzętu z metalu i akce-
soriów kosmetycznych niedługo
zacznie instalować się w nowej
hali. W przeniesieniu firmy po-
magali przedstawiciele władz
Radomia. Feniks ST zatrudniał
w Charkowie 1600 osób. W Ra-
domiu zatrudnia 250 przede
wszystkim Ukraińców, ale bę-
dzie ich więcej. Sprowadzane
maszyny z Ukrainy ustawiano
pod dachem remontowanej wła-
śnie na koszt Agencji Rozwoju
Przemysłu hali po byłych Zakła-

dach Maszyn do Szycia '£u-
cznik’. Ukraińcy zajmą łącznie
7,5 tysiąca metrów kwadrato-
wych hal produkcyjnych oraz
1,5 tysiąca metra kwadratowego
powierzchni biurowych w wyre-
montowanym budynku biuro-
wym, a także w nowym, dopiero
zbudowanym biurowcu. Koszt
modernizacji i przebudowy bu-
dynków wchodzących w skład
dawnej fabryki maszyn do szy-
cia wyniósł ponad 25 milionów
złotych.

Rozpoczęła się wielka rozgry-
wka o podziałów łupów z fun-
duszów odbudowy Ukrainy. 
Z wielu stron słychać rojenia na
temat intratnego udziału Polski,
który miałby dla naszej gospo-
darki ożywczy, wręcz zbawien-
ny wpływ. Tymczasem kilka dni
temu podpisano w Kijowie
Memorandum of Understanding
pomiędzy Ministerstwem Finan-
sów Ukrainy a należącą do
Rockefellerów spółką inwesty-
cyjną Blackrock (ws. doradztwa
w przyciąganiu kapitału dla
odbudowy i wsparcia ukraińskiej
gospodarki), co oznacza de facto
wyprzedaż Ukrainy, jak i ozna-
cza to, że nowi właściciele Ukra-
iny nie tylko nie odwzajemnią
się preferencjami dla polskiego
biznesu, ale zażądają, aby Polska
dołoży swoje pieniądze do tego
geszeftu.

Podczas ostatniego Kongresu
Samorządów prezes PSL Włady-
sław Kosiniak-Kamysz wygłosił
mowę: „To moment na utworze-
nie Unii Polsko-Ukraińskiej
(które wzmocnił słowami: „tru-
dna historia obu narodów
straciła znaczenie w obliczu ko-
nieczności zjednoczenia”). Była
to nie tylko mową nienawiści
szefa chłopskiej partii wobec
polskiego rolnika, ale i antypol-
ska prowokacja. Do nienawi-
stnego, antychłopskiego po-
mysłu dołączył Marek Sawicki,
postulując, aby państwo wy-
remontowało 200 tysięcy pu-
stych chłopskich chałup i prze-
kazało je uchodźcom. A czy
mową nienawiści nie jest nawo-
ływanie do członkostwa Ukrainy
w UE, która zniszczy nasze rol-
nictwo i będzie śmiertelnym
konkurentem naszych rolników?
Przypomnijmy też, że nie kto
inny, jak Kosiniak-Kamysz
domagał się pełnego lockdownu
gospodarki. No i przypomnijmy,
że Morawiecki, w ramach
wspierania polskich sadowni-
ków, obniżył VAT na cytrusy 
z Izraela, a podwyższył na pro-
dukty z polskich owoców, i że
polski bloger ocenił to słowami:
- Tak wsłuCHUJe się w głosy

polskich rolników.
Polska to lider w UE jeśli cho-

dzi o koszt obsługi długu pu-
blicznego. KE szacuje, że koszty
jego obsługi wyniosą nie 66 mld
zł, jak twierdzi polski rząd, 
a ponad 105 mld, bo dodatkowe
miliardy to obsługa długu
pozabudżetowego, co oznacza,
że będą 3,5-krotnie wyższe niż
w 2020 roku, i że więcej pie-
niędzy włożymy do portfeli
międzynarodowych lichwiarzy,
niż na utrzymanie armii. 

Tegoroczne potrzeby poży-
czkowe rząd prognozował na
222 miliardów. Dzisiaj już wia-
domo, że przez 100 miliardów
wydatków związanych z ucho-
dźcami prawdopodobnie sięgną
400 miliardów. Do tego docho-
dzi 422 mld zadłużenia poza-
budżetowego, bo rząd Mora-
wieckiego prowadzi „podwójną
księgowość” - jedną na użytek
UE, drugą na użytek wewnę-
trzny i poza kontrolą Sejmu jest
dziś de facto drugi budżet Polski,
wykorzystywany głównie na po-
moc Ukrainie. Zamiast ciąć
wydatki, rząd je zwiększa, głów-
nie na Ukrainę i na ukraińskich
uchodźców, co oznacza, że Pol-
ska stoi już przed realną pers-
pektywą bankructwa państwa.
Dochodzi do tego drenująca
portfele Polaków inflacja, która
w latach 2022-2024 skumulo-
wana wyniesie 40 procent. Jakby
tego było mało, rządowy GUS 
i rządowi politycy podbijają 
sztucznie koniunkturę, wmawia-
jąc, że dzięki napływowi ucho-
dźców „konsumpcja się nie
załamała”. Innymi słowy - czym
więcej Ukraińcy konsumują na
nasz koszt, tym lepsza koniun-
ktura gospodarcza Polski i
gdyby pojawiło się ich w Polsce
jeszcze z 10 milionów, to będzie-
my mieli prawdziwy boom
gospodarczy.

Instytut Gospodarki Świato-
wej w Kilonii opublikował ran-
king krajów wspierających
Ukrainę. Wynika z niego, że Pol-
ska jest na drugim miejscu, zaraz
po USA, a w relacji do PKB na
pierwszym. Przy czym 1/10 to
pomoc humanitarna, a reszta fi-
nansowa. I tak: w lutym rząd
przyznał Ukrainie 1 mld euro
kredytu (czyli darowizny); 
w marcu NBP udzielił pomocy
bankom ukraińskim w wyso-
kości 4,5 miliarda zł, wykupując
bezwartościowe hrywny; we
wrześniu zaciągnął w EBR 700
milionów euro kredytu na sfi-
nansowanie pomocy dla ucho-
dźców.

Rząd Polski, jak wiadomo kra-
ju miodem i mlekiem płynącego,
prowadzi rabunkową gospo-

Mowa nienawiści
cd. ze str. 1
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darkę finansową, przeznacza 22
procent budżetu na pomoc dla
Ukrainy, dzieli się z nią PKB,
zbroi jej armię i na uchodźców
przeznacza więcej niż na cały
budżet obronny (a polskiemu
ministrowi obrony myli się kraj,
za którego bezpieczeństwo od-
powiada). Polska to kraj na
progu bankructwa, z 2 bilionami
długów, z 2 milionami obywateli
żyje w skrajnym ubóstwie, z 2
milionami młodych wygnanych
za chlebem, z opieką zdrowotną
w rozpaczliwym stanie. 

To równocześnie państwo
przypisujące sobie rolę herolda
pomocy dla innego państwa,
oddające do jego dyspozycji
wszystkie zasoby gospodarcze,
wprowadzające do systemu edu-
kacji i zdrowia 3 miliony obco-
plemieńców, którzy odbierają
Polakom mieszkania, pracę,
szkolne ławki, łóżka szpitalne.
To państwo, które przez 7 lat nie
zrobiło dla Polaków tyle co
przez kilka tygodni dla Ukraiń-
ców. I jak nazwać taki rząd?
Okupacyjny? £upieżczy? Jak te
hordy tatarsko-mongolskie, któ-
re wdarły się na teren I RP z Dzi-
kich Pól pustosząc kraj?

Jeśli ktoś sądzi, że polityka
polska oderwana jest od wszel-
kiej logiki, nie myli się. Mylą się
jednak ci, którzy sądzą, że już
osiągnęliśmy dno. Ostatnie mie-
siące przynoszą decyzji wręcz
absurdalnie sprzecznych z fun-
damentalnymi interesami Polski.
I nie przychodzi przy tym otrze-
źwienie, że wychodzimy na
świrów, że wybiegamy przed 
szereg, że Polska jest jedynym
krajem, który wprowadza pełne
sankcje. Zadajmy sobie zatem
fundamentalne pytanie: W imię
czego państwo realizuje politykę
zagraniczną? Wbrew bajdurze-
niom rządowych propagandy-
stów naszemu bezpieczeństwu
nikt nie zagraża, i kanonem pol-
skiego interesu narodowego oraz
podstawowym celem polityki
zagranicznej nie powinno być
bezpieczeństwo militarne, lecz
ekonomiczne, a każde posu-
nięcie na niwie dyplomacji oce-
niane pod kątem, czy przyczynia
się do rozwoju gospodarczego,
czy tworzy nowe miejsca pracy,
czy pomaga w ekspansji na ryn-
kach zagranicznych, czy stwarza
możliwości importu tanich su-
rowców.

Politykom państwa, które na
tej wojnie traci najwięcej, nie
szczędzi komplementów amba-

sador państwa, które na tej wo-
jnie robi największy interes. Wg
Marka Brzezińskiego „Polska
jest uważana za humanitarne su-
permocarstwo, jestem dumny, że
jestem ambasadorem USA 
w mocarstwie humanitarnym”.
Dużo stracili także ci, którzy nie
widzieli zadowolonej gęby Mo-
rawieckiego, gdy premier Fin-
landii powiedziała: - Polska robi

więcej, niż powinna, by wesprzeć
Ukrainę, w tym pomagając
uchodźcom i pomagając innym
we wsparciu. 

Tymczasem wszystkie pań-
stwa kierują się w stosunkach
międzynarodowych własnym in-
teresem, definiują go i bronią.
Wszyscy dbają o własny los, 
a my przejmujemy się obcym

narodem. Wszyscy mają własna
narrację. Tylko nie my. My za
motto polityki zagranicznej
obraliśmy sobie „Jesteśmy słu-
gami narodu ukraińskiego”. Pol-
ska, poza poklepywaniem po
plecach i tytułem „mocarstwa
humanitarnego”, nie dostała nic.
O pomocy gospodarczej - żad-
nych konkretów. Z problemem
uchodźców - radźcie sobie sami.

Gwarancje bezpieczeństwa -
werbalne. Dozbrojenie armii -
owszem, ale pod warunkiem, że
za amerykańską broń zapłacimy,
i to po cenach dwukrotnie wyż-
szych niż przed wojną.

Wszystko zaczęło się wraz 
z rekonstrukcją rządu. Przypo-
mnijmy, że Kaczyński, którego

nowy premier był osobistym
„wynalazkiem”, tłumaczył:
„Nasza droga naprawy RP, do-
brej zmiany, czasem ze względu
na okoliczności jest kręta”. No 
i od krętacza dostaliśmy kręta-
cza, czyli żydowski czulent za-
miast polskiego schabowego.
Jeśli to kogoś nie przekonuje, to
niech sobie przypomni, który
członek rządu wypowiedział

nienawistne słowa, że Polacy
będą zapierdalać za miskę ryżu?
A który, że Ukraińcy będą przy-
szłą elitą Polski? No i jak z dziu-
rawego wora, posypały się 
sukcesy: podczas szczytu UE 
w grudniu 2020 zrezygnował 
z weta w sprawie „mechanizmu
praworządności”, wyraził zgodę
na Zielony Ład, podpisał ruj-

nujące dla polskiej gospodarki
„cele klimatyczne”, zgodził się
na „pieniądze za praworzą-
dność” i z Brukseli wrócił ni-
czym nieszczęsny Chamberlain
z Monachium, wymachując
świstkiem papieru z okrzykiem:
„Przywiozłem wam pokój i 750
miliardów”. Nałożyły się na to
sukcesy w kraju: Polski Ład,
kowidowe szaleństwo, druk 300
mld na różne „tarcze” i 200
tysięcy nadmiarowych zgonów.

Kto zrobił Morawieckiego
premierem? Kto naprawdę rzą-
dzi Polską? Dyletant czy gra po
drugiej stronie? A może głupi 
i naiwny? A może tchórz? 
A może arogant nienawidzący
Polaków? W co z nami gra? Czy
jest w tym jakieś drugie dno?
Dlaczego agendę podyktowała
mu „Wyborcza”, kamuflując to
wyciem o Polsce kupującej 
„krwawy węgiel” z Rosji i wrza-
skiem o wyprowadzaniu Polski
z Europy? O czym świadczy
schemat postępowania: po etapie
prężenia muskułów kapitulacja
na całej linii; po długiej pys-
kówce i krótkim starciu cicha 
rejterada? Pojawia się też py-
tanie: Dlaczego ta władza wpy-
cha nas w wojnę? Czy nie
dla-tego, że tylko wojna może
ukryć gospodarczą katastrofę
oraz uchronić Morawieckiego i
jego wspólników w tym
łajdackim procederze przed
Trybunałem Stanu? 

I wreszcie pytanie: Czy Mo-
rawiecki i stojący za nim mali,
zastraszeni, przegrani, oszukani,
podatni na szantaż ludzie do
czegoś się jeszcze nadają? Kto
tumani, podbechtuje Polaków, że
jesteśmy mocarstwem humani-
tarnym?

Co robić, gdy polska klasa
polityczna jest wyjątkowo je-
dnomyślna w proukraińskim
amoku, a drobne różnice wy-
nikają jedynie z licytowania się,
kto da Ukraińcom więcej?
Pozbycie się zdrajców nie wcho-
dzi w rachubę. Nie ma też ko-
niunktury na odbudowanie elity
zdolnej do prowadzenia suwe-
rennej polityki. Pozostaje spo-
rządzanie listy hańby z nazwi-
skami tych, którzy przyczyniają
się do ruiny Polski i przywróce-
nie do obiegu słowa „zdrada”.
No i pozostaje jeszcze jedno –
Cud nad Wisłą.

Krzysztof Baliński
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A le i za otrzymany poli-
czek, za drwiny, za obel-
gi, za tych, co mnie mieli

za pomyloną, za tych, co mnie
posądzali o oszustwo, za tych co
mnie posądzali o robienie inte-
resu… dziękuję Ci, Matko.

To, co mnie dotyczy, już mnie
nie dotyczy, muszę odtąd należeć
całkowicie do Boga. Nigdy do
siebie - pisze Bernadeta na
początku notatnika.

Jestem 
Niepokalanym Poczęciem
25 marca 1858 r. w Lourdes

czternastoletnia Bernadeta Sou-
birous, która nie zna się na
teologii, słyszy od ukazującej się
jej Maryi: „Jestem Niepoka-
lanym Poczęciem”.

Nie wie, że cztery lata wcze-
śniej, 7 stycznia 1854 r., Pius IX
ogłosił dogmat o Niepokalanym
Poczęciu Matki Bożej i w ten
sposób sama Maryja niejako
potwierdza nauczanie Kościoła.

W sumie Maryja ukazuje się
Bernadecie osiemnaście razy. 
I te spotkania na zawsze od-
mieniają jej życie.

Lourdes i Nevers
Z Lourdes do Nevers, gdzie

dwadzieścia jeden lat po obja-
wieniach zmarła Bernadeta,
trzeba jechać prawie osiem go-
dzin i pokonać 686 km. Piel-
grzymujący do groty w Massa-
bielle rzadko odwiedzają to
miejsce, mimo że historia ziem-

skiego życia widzącej Maryję
zakończyła się właśnie tu, bar-
dzo daleko od rodzinnego domu.

Przyjeżdżam do Nevers w
sierpniu 2021 r. Decyduję się na
nocleg w sanktuarium. Gdy wje-
żdżam na parking, widzę ogro-
mny klasztor, odnowiony i za-
dbany. W recepcji dostaję klucz
do pokoju numer 187 i już po
chwili odkrywam, że moje okna
wychodzą wprost na kaplicę 
z relikwiami świętej.

Otwieram polskie wydanie no-
tatnika św. Bernadety i czytam
jedno z jej zapewnień: „Nic nie
dzieje się bez Jego pozwolenia,
bez Jego woli”.

Św. Bernadeta: ciało 
nie uległo rozkładowi

Sanktuarium św. Bernadetty 
w Nevers to dziś duży kompleks,
na który składa się dawna część
klasztorna, zaplecze gastrono-
miczne, zaplecze hotelowe mo-
gące pomieścić dwustu gości.
Jest także ogród i kaplica z cia-
łem świętej, złożonym w kry-
ształowym sarkofagu.

Ciało nie uległo rozkładowi,
dlatego po dokładnym zbadaniu
przez komisję lekarzy i specjal-
istów wyeksponowano je w re-
likwiarzu. Bernadeta, w 142 lata
po śmierci wygląda, jakby za-
snęła snem szczęśliwym i spo-
kojnym.

Już nikt jej nie nęka, nikt z niej
nie szydzi. I jeśli dziś ktoś decy-
duje się odwiedzić miasteczko

Nevers - wcale nie najpiękniej-
sze w porównaniu z innymi,
francuskimi miastami - to wła-
śnie ze względu na nią, Berna-
detę, która po zakończeniu obja-
wień maryjnych szukała schro-
nienia za murami klasztoru. Nikt
nie chciał jej przyjąć i dzięki
protekcji biskupa wstąpiła wła-
śnie tu.

Nędza i choroba
Ojciec Bernadety, François,

nie miał ręki do interesów.
Zaczynał jako młynarz, ale po
paśmie niepowodzeń stracił
pracę i dom. W 1856 r. pozba-
wioną wszystkiego rodzinę przy-
garnął kuzyn François, André.

Małżeństwo z czwórką dzieci
zamieszkało w ciasnym lokum,
które wcześniej było celą wię-
zienną. W wilgotnej i zimnej
„ciemnicy” Bernadeta, która rok
wcześniej cudem uniknęła
śmierci w czasie epidemii cho-
lery, zaczęła chorować na astmę.

Nieleczona choroba stanie
kilka lat później na przeszkodzie
przyjęciu do klasztoru. „Proszę
księdza biskupa, ona będzie cią-
gle w izbie chorych” - powie
matka generalna zgromadzenia

sióstr w Nevers, Louise Ferrand,
gdy po zakończeniu objawień
maryjnych i badaniu zeznań wi-
dzącej zostanie poproszona 
o przyjęcie Bernadety.

Czy miała żal do Boga? „Za
biedę, w jakiej żyli mama i tatuś,
za to, że się nam nic nie uda-
wało, za upadek młyna, za to, że
musiałam pilnować dzieci, stró-

żować przy owcach, za ciągłe
zmęczenie… dziękuję Ci Jezu” –
napisze kilka lat później w swo-
im notatniku.

¯ycie bez szczęścia
„Nie obiecuję ci szczęścia na

tym świecie, lecz w innym”
– mówiła Maryja Bernadecie 
w lutym 1858 r., gdy mama
dziewczyny, Louise, zgodziła się
wreszcie, aby córka znów poszła
do groty w Massabielle.

Wyznanie Maryi zatrważa.
Czyż nie chcemy być szczęśli-
wymi? Pełnymi zdrowia, dosta-
tku, spokoju? Czyż nie o to pro-
simy Boga w naszych modli-
twach? A Bernadeta - doświad-
czona nędzą w codziennym ży-
ciu, brakiem domu, często

głodna, chorowita - czyż nie
miała prawa spodziewać się
poprawy swojego życia, pomocy
ze strony Matki z nieba?

A jednak Maryja nie tylko nie
zapowiada poprawy jej sytuacji,
ale wręcz gwarantuje brak
szczęścia w czasie ziemskiego
życia. I Bernadeta nie protestuje.

O co tu chodzi?
„Dziękuję Ci, ponieważ gdyby

było na ziemi dziecko o większej
ignorancji i większej głupocie,
byłabyś je wybrała…” – pisze 
i dziękuje Matce „za dni, w które
przychodziłaś Maryjo, i za te, 
w które nie przyszłaś – nie będę
Ci się umiała odwdzięczyć, jak
tylko w raju. Ale i za otrzymany
policzek, za drwiny, za obelgi, za
tych, co mnie mieli za pomyloną,
za tych, co mnie posądzali o 
oszustwo, za tych co mnie
posądzali o robienie interesu…
dziękuję Ci, Matko”.

Prawda poddana próbie
Przed 11 lutego 1858 r., czyli

przed pierwszym objawieniem
w Lourdes, Bernadeta była

Nikt jej nie chciał, większość szydziła.
Św. Bernadeta po objawieniach

przeżyła piekło na ziemi

Słowo Boże na niedzielę
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 1, 18-24)

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, 
potomkowi Dawida

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim

zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą
Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do
siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg 
z nami”.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Pośpiech tęsknotą 
za Bogiem

Poruszający jest fakt, że auto-
rzy zestawienia czytań na kolej-
ne dni roku jakby nie wytrzy-
mują napięcia, jakby nie mogą
doczekać do końca i postana-
wiają, że będziemy czytać o nie-
których wydarzeniach odrobinkę
za wcześnie, wyprzedzając je.

Tak jest i tym razem. Mamy
przecież dopiero 18. dzień gru-
dnia, do Bożego Narodzenia
jeszcze kilka dni Adwentu, a w
liturgii już pospieszyliśmy się. 

Przeczytaliśmy Ewangelię 
o tym, jak było z narodzeniem
Jezusa. Tak się dzieje wtedy,
kiedy człowiek się bardzo ekscy-
tuje; bardzo się spieszy i tęskni,
kiedy bardzo pragnie. Wtedy nie

może wytrzymać i śpieszy się,
udowadniając, jak bardzo kocha.
Obyśmy i my spieszyli się na
spotkanie z Bogiem.

Panie Jezu Chryste, Ty nigdy
nie przychodzisz za późno, Ty
najbardziej z nas wszystkich
spieszysz się, by przyjść do
ludzkiego serca. Ty żyjesz i kró-
lujesz na wieki wieków. Amen.

o. Michał Legan OSPPE

Komentarz do Ewangelii

Nietknięte ciało Bernadety Soubirous
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R eprezentacja Chorwacji
w piłce nożnej, po dra-
matycznej końcówce 

i rzutach karnych zwyciężyła 
z Japonią w meczu 1/8 finału
Mistrzostw Świata w Katarze.
Mimo zgrupowania w muzuł-
mańskim kraju, gdzie prakty-
cznie nie ma katolickich świą-
tyń, trener Zlatko Dalić zadbał

aby w niedzielę swoim pod-
opiecznym nie zabrakło opieki
duszpasterskiej.

Przed meczem z Japonią, na
polecenie trenera wszyscy zawo-
dnicy wzięli udział w niedzielnej
Eucharystii sprawowanej przez
ks. Domagoja Matoševica, ku-
stosza narodowego sanktuarium
Matki Bożej Bystrzyckiej, który

specjalnie z tej okazji przyleciał
do Dohy - poinformował Ma-
rijan Kustić, rzecznik Chorwac-
kiego Związku Piłki Nożnej.

Ksiądz Matoševic znany jest
ze swojej sportowej przeszłości.
Zanim wstąpił do seminarium, 
z powodzeniem trenował piłkę
ręczną na profesjonalnym po-
ziomie. Z kolei powszechnie

wiadomo, że głęboko wierzący
jest również trener „Vatreni”,
Zlatko Dalić.

„Wierzę, że w Katarze znów
przyniesiemy Chorwacji dumę.
Jestem wierzący, ufam Bogu,
damy z siebie wszystko, będzie-
my grać z dumą dla naszych
ludzi. Miło byłoby powtórzyć
sukces z  2018 roku (wicemistr-

zostwo świata - red.). To była
Chorwacja naszych marzeń,
taka jaką zawsze powinna być.
Trzymajmy się wszyscy razem.
Drużyna piłkarska stała się na-
rodowym bastionem, z czego
jestem ogromnie dumny” – przy-
znał Dalić w wywiadzie dla
chorwackich mediów.

Źródło: zagreb.info / Twitter.com

Chorwaccy piłkarze nie wstydzą się Jezusa! Przed meczem 
z Japonią cała drużyna uczestniczyła we Mszy Świętej

nikomu nieznaną dziewczynką.
Chorowitą, ledwo czytającą cór-
ką młynarza, któremu nie wiodło
się w interesach i popadł w nę-
dzę.

Po zakończeniu objawień na-
dal była biedna i chorowała na
astmę, ale do nędznego życia
dołączyły oskarżenia o oszustwo
i chorobę psychiczną. Wielu
dziennikarzy nazywało ją histe-
ryczką, upokarzając i ośmiesza-
jąc dziewczynę w swoich arty-
kułach.

Wielu z prowadzących bada-
nia nad autentycznością obja-
wień wyśmiewało jej pochodze-
nie i zarzucało chęć zwrócenia
na siebie uwagi. Bernadeta cier-
piała, ale mimo tych doświad-
czeń nie traciła pokoju serca. Nie
próbowała przekonywać do te-
go, co widziała. Po prostu -
odpowiadała na pytania.

Jakby już wtedy rozumiała to,
co zapisała kilka lat później 
w swoich notatkach: „Nie jestem
zobowiązana sprawić, abyście
uwierzyli w to co zobaczyłam 
i usłyszałam, jestem zobowiąza-
na wam o tym opowiedzieć”.

Z deszczu pod rynnę
W lipcu 1866 r. - gdy wstąpiła

wreszcie do klasztoru Saint Gi-
lard w Nevers - jej sytuacja nie
tylko nie poprawiała się, ale
doszły nowe trudności. Bardzo
cierpiała, była traktowana jak
zjawisko. Dziewczyna dotknięta
nędzą, która wymyśliła sobie, że
widziała Maryję…

Kto by w to uwierzył? Prze-
cież Maryja nie mogłaby rozma-
wiać z analfabetką, jest tyle osób
godniejszych takiego spotkania
– uważały współsiostry.

„Za to, że matka Józefa
obwieściła, że się nie nadaję do
niczego, dziękuję… Za sarkazmy
matki mistrzyni, jej głos twardy,
jej niesprawiedliwości, jej iro-
nię, i za chleb upokorzenia…
dziękuję. Dziękuję za to, że
byłam tą uprzywilejowaną 
w wytykaniu mi wad, tak, że
siostry mówiły: „Jak to dobrze,
że nie jestem Bernadetą” –
modliła się widząca Maryję.

Formacja Bernadety

Spotkanie z Maryją odcisnęło
w Bernadecie tak głęboki ślad,
że nie potrafiła zwracać się do
ludzi jej nieżyczliwych z preten-
sjami, czy bronić dobra swego
imienia. Wydaje się, że doświad-
czenie Boga, przez Maryję,
uzdolniło Bernadetę do heroi-
cznej miłości.

Świadoma własnych ograni-
czeń, intelektualnych i forma-
cyjnych, przyjmowała wszystkie
wymagania i oceny z pokorą,
bez szemrania, nawet jeśli prze-
rastały jej siły. W głębi serca,
które odsłaniała tylko przed Bo-
giem, bardzo cierpiała.

Dziękowała Bogu „za to, że
była taką, że Maria Teresa
mogła o niej powiedzieć: Nigdy
jej dość nie ustępujcie”. Wyzna-
czała też sobie duchowe cele 
i podejmowała postanowienia,
które miały prowadzić ją do jak
najdoskonalszego życia zakon-
nego.

Trzy postanowienia 
dla duszy

W notatniku zapisała trzy

postanowienia dla duszy. Po
pierwsze: „Nigdy się nie znie-
chęcać, widzieć we wszystkim,
co mi się przydarza, świętą wolę
Boga, dziękować Mu za wszys-
tko, wiedząc, że pozwala na to
dla mojego największego do-
bra”.

Po drugie: „Wypracować 
w sobie obojętność na wszystko,
co powiedzą lub pomyślą o mnie
moje przełożone czy inne siostry,
odsunąć się od wszystkiego, by
usiłować jedynie podobać się
Bogu i zbawić swoją duszę.
Przypominać sobie często te
słowa: Tylko Bóg jest dobry, od
Niego tylko oczekuję nagrody”.

Po trzecie: „Żadnych szczegól-
nych przyjaźni, kochać wszystkie
moje siostry jedynie po to, by
podobać się Bogu”.

Modlitwa biednej żebraczki
do Jezusa

O, Jezu, daj mi, proszę,
chleb pokory,
chleb posłuszeństwa,
chleb miłości,
chleb siły, bym złamała 

moją wolę
i złączyła ją z Twoją wolą,
chleb wewnętrznego
umartwienia,
chleb zerwania 
z wszelkim stworzeniem,
chleb cierpliwości,
abym zniosła 
cierpienia mojego serca.

O, Jezu, chcesz mnie
ukrzyżowanej, fiat,
daj mi, proszę,
chleb siły, bym 
dobrze cierpiała,
chleb, żebym we wszystkim 
i zawsze widziała 
jedynie Ciebie,
bo nie chcę innych przyjaciół,
jak tylko
Jezusa,
Maryję
i krzyż.

Agnieszka Bugała

***
Korzystałam z książki pt.

„Notatnik Świętej Bernadetty 
z Lourdes”.

T eoria gender poważnie
zaprzecza naturze czło-
wieka i ma ogromne kon-

sekwencje dla głoszenia podstaw
wiary chrześcijańskiej po-przez
podważanie roli ojca, matki,
małżeństwa oraz relacji między
dziećmi i rodzicami - wskazuje
prymas Holandii, kard. Willem
Eijk, podkreślając, że pilnie
potrzebny jest dokument jasno
określający wizję Kościoła ka-
tolickiego w tej sprawie. Hie-
rarcha proponuje tutaj papieską
encyklikę, w której oficjalnie
odrzucona zostanie błędna
antropologia leżąca u podstaw
teorii gender.

Kard. Willem Eijk kolejny raz
wraca do tematu papieskiej 
encykliki przeciw teorii gender.
Na taki temat rozmawiał już 
z papieżem Franciszkiem w cza-
sie wizyty ad limina holender-
skiego episkopatu i złożył w tej
sprawie formalny wniosek w
Dykasterii ds. Świeckich, Ro-
dziny i Życia. Teraz o potrzebie
jasnego dokumentu mówiącego

o wspomnianych kwestiach pi-
sze w liście otwartym. Wskazuje
w nim, że o potrzebie wydania
takiego tekstu słyszy od wielu
wiernych, kapłanów i biskupów
z licznych krajów świata.

W swym liście metropolita
Utrechtu wyjaśnia podstawowe
zagrożenia teorii gender wynika-
jące z błędnej antropologii
leżącej u jej podstaw. Wskazuje,
że katolicy muszą otrzymać
jasne i wyraźne stanowisko Koś-
cioła w omawianej sprawie, by
świadomie potrafili stawić czoło
tej ideologii. Jest ona forsowana
obecnie przez międzynarodowe
organizacje, takie jak np. ONZ,
które jej założenia starają się
wdrożyć w firmach, organiza-
cjach rządowych, instytucjach
zdrowotnych oraz placówkach
edukacyjnych. Kard. Eijk wska-
zuje, że dzieci i młodzież zew-
sząd bombardowane są komuni-
katami zachęcającymi do refle-
ksji nad tożsamością płciową
czy zmianą płci, a rodzice prze-
konywani, że powinni na to

dzieciom pozwolić. Jak zauważa
purpurat, teoria gender stanowi
kolejny krok niszczenia rodziny
i społeczeństwa, a jej źródeł mo-
żna doszukiwać się w radykal-
nym feminizmie. Hierarcha
przywołuje słowa św. Jana Pa-
wła II z encykliki „Veritatis
splendor” o tym, iż ciało ludzkie
nie jest surowcem, z którym
człowiek może swobodnie robić,
co mu się podoba.

Prymas Holandii przyznaje, że
role kobiet i mężczyzn mogą po-
dlegać zmianom pod wpływem
czynników społeczno-kulturo-
wych, ale nie da się jednak
całkowicie oddzielić sposobu
wyrażania siebie przez poszcze-
gólne płcie we wspólnocie od
ich biologicznej seksualności.
„Istotne aspekty bycia mężczyz-
ną lub kobietą, bycia mężem lub
żoną, bycia ojcem lub matką
oraz bycia synem lub córką są
zakotwiczone w byciu stworzo-
nym na obraz i podobieństwo
Boga, czyli w istocie człowieka,
a więc w Bożym porządku stwo-
rzenia” – pisze kard. Eijk.

Wskazuje, że teoria gender ma
poważne konsekwencje dla
głoszenia podstaw wiary chrześ-
cijańskiej, myląc, a tym samym
podważając, rolę ojca, matki,
małżonków, małżeństwa czy
relacji między dziećmi a rodzi-
cami. „Bóg objawił się nam jako
Ojciec. Jak jednak ogłosić Go
takim, skoro pojęcie ojca jest
rozmyte? Erozja lub zmiana
znaczenia takich słów jak ojciec,
matka, małżeństwo, ojcostwo 
i macierzyństwo utrudnia także
głoszenie wiary w Chrystusa
jako Syna Boga Ojca, który stał
się człowiekiem, oraz w Maryję
jako oblubienicę Ducha Świę-
tego. Teoria gender podważa
również analogię między Chry-
stusem i Kościołem z jednej
strony, a relacją między mężem 
i żoną z drugiej (Ef 5,21-33). Na
tej analogii opiera się m.in. fakt,
że kapłan musi być mężczyzną,
ponieważ reprezentuje Chry-
stusa, Oblubieńca, a więc zwra-
ca się także do Kościoła jako
swojej Oblubienicy. Oddzielenie
płci społeczno-kulturowej od 

biologicznej sprawiłoby, że nie
miałoby znaczenia, czy ksiądz
jest mężczyzną czy kobietą” –
wskazuje metropolita Utrechtu.

Kard. Eijk przypomina, że
wprawdzie papieskie magiste-
rium od lat odrzuca teorię gen-
der, ale są to jedynie szczątkowe
i nieusystematyzowane wypo-
wiedzi. Benedykt XVI potępił
teorię gender w przemówieniu
do Kurii Rzymskiej w grudniu
2012 r. Papież Franciszek na-
zwał gender jednym z głównych
przejawów zła we współcze-
snym świecie. Wizja ta stanowi
bowiem atak na odmienność, na
kreatywność Boga, który chciał
stworzyć człowieka jako męż-
czyznę i kobietę. Prymas Holan-
dii podkreśla, że coraz moc-
niejsze naciski ideologiczne
sprawiają, że Kościół pilnie mu-
si dać wierzącym odpowiedni
dokument dobrze przedstawiają-
cy katolickie spojrzenie na teorię
gender.

KAI

Prymas Holandii: Potrzebna encyklika odrzucająca teorię gender
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Podczas Kongresu Anty-
kryzysowego w Warsza-
wie, 20 listopada 2022

roku prof. Jacek Nowak przed-
stawił „Deklarację na rzecz rol-
nictwa i żywności XXI w.
Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi”.

Wskazał, że rodzinne gospo-
darstwa rolne to grupa około 1,3
mln rodzin w Polsce, które de
facto funkcjonują jak przed-
siębiorcy. Co ważniejsze - dzia-
łają w dziedzinie, która stanowi
o strategicznym bezpieczeństwie
kraju. To ogromny potencjał do

uruchomienia, który stanowi
podstawę wzmocnienia lokalnej
ekonomii, zachowania zdrowia
mieszkańców i wolności narodu.

Prof. Nowak reprezentując
ICPPC - Międzynarodową Koa-
licję dla Ochrony Polskiej Wsi -
zwracał uwagę, że konieczne
jest całkowite uwolnienie rol-
nictwa od korporacji i przywró-
cenie go do korzeni - zapew-
nienia lokalnej samowystarczal-
ności. Utrzymanie i odzyskanie
przez rolników i konsumentów
autentycznej niezależności jest

podstawowym warunkiem naro-
dowego bezpieczeństwa żyw-
nościowego.

Drogą realizacji tego celu jest
zbliżenie producenta z konsu-
mentem zgodnie z ideą „BEZ-
POŚREDNIO OD ROLNIKA”.
Ta idea to droga, by uniezależnić
się od centralnie sterowanego
przez agrobiznes łańcucha po-
karmowego oraz sposób na
ochronę zasobów naturalnych ta-
kich jak gleba i bioróżnoro-
dność, oraz na zachowanie su-
werenności mieszkańców.

Na poziomie polityki krajowej
powinno się to odbywać poprzez
szerokie wsparcie małych i śre-
dnich gospodarstw rolnych oraz
tradycyjnego i ekologicznego
rolnictwa i przetwórstwa. 

Potrzebne są przepisy umożli-
wiające zakładanie i poszerzanie
takiej działalności oraz ułatwia-
jące prowadzenie sprzedaży
żywności przez rolników i, np.
poprzez kooperatywy spożyw-
cze. Decentralizacja potrzebna
jest także w produkcji i lokalnej
dystrybucji energii. Należy rów-

nież maksymalnie ograniczyć
stosowanie przemysłowej che-
mii w rolnictwie oraz bezwzglę-
dnie zakazać upraw i sprzedaży
GMO, a szeroko wspierać zbie-
ranie i dzielenie się tradycyj-
nymi nasionami.

opracowała 
Grażyna Bakunowicz

Zapraszamy do współpracy 
z “Do Prawdy!” Kontakt na

adres: kontakt@doprawdy.info

Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi. Deklaracja 
na rzecz rolnictwa i żywności XXI w.

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia 
i Pięknego Nowego Roku 2023 życzy

BENNA'S
BAKERY&DELI

135 Roncesvalles Ave.
Toronto

tel. (416) 534-0031

Najserdeczniejsze życzenia 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
swym Klientom i całej Polonii składa 

Renata Food (dawny Gryf)
Toronto   96 Rexdale Blvd. (tuż przy Kipling)   

tel. 416-742-5195
Zapraszamy na świąteczne zakupy!

Profesor Hartman znany
jest ze swojej obrazobur-
czej publicystyki. Nie za-

mierzam jej oceniać innymi
epitetami, sprawiłoby to profeso-
rowi satysfakcję. Z wykształce-
nia jest on filozofem, a także
etykiem. Oczkiem w głowie tego
publicysty jest zagadnienie re-
ligii, z którą zawzięcie walczy,
szczególnie z chrześcijaństwem,
mozazaizm jest dla niego akce-
ptowalny.

W swoim tekście „Dekalog
uczciwego wierzącego”, który
jest dostępny na blogu profesora
i do którego odsyłam, autor stara
się wyjaśnić, że chrześcijanie nie
wyznają żadnego dekalogu, któ-
ry jest żydowski, ponieważ
czczą człowieka. Pomijam inne
elementy tekstu, które nie wy-
dają mi się istotne.

Jak zwykle - przeszkadza
oświeconym bóstwo Jezusa
Chrystusa. Obraża to ich rozum
i pojęcie logiki. O ile przewyż-
sza chrześcijaństwo judaizm,
który każe wierzyć tylko w je-
dnego Boga! Ile w takim my-
śleniu ignorancji… Całe zjawi-
sko intelektualne zostało opisane
w broszurce Teodora Jeske-Cho-
ińskiskiego pt. „Żydzi oświe-
ceni”. Zachęcam wszystkich do
lektury publicystyki tego wybi-
tnego historyka i literata.

Zacznijmy od tego, że boskość
Mesjasza wynika nie pośrednio,
a bezpośrednio z tekstów Sta-
rego Testamentu, które w wielu
miejscach zapowiadają nadejście
Syna Bożego, który będzie jego
głosem w świecie. Nie został on
rozpoznany przez swój lud 
i prawdopodobnie już nigdy nie
będzie. Boskość Chrystusa nie
jest zaprzeczeniem judaizmu, co
dogłębnie wyjaśnił żydowski
pisarz Roman Brandstaetter,
jego powieść „Jezus z Nazaretu”
bije żydowskością w każdym
słowie i bardzo dobrze. 

Nawrócenie tego człowieka
jest wielkim świadectwem, które
może być światłem dla Żydów.
Religia żydowska swoje wypeł-
nienie zawdzięcza właśnie Chry-
stusowi, a to że dzięki niemu
Bóg stał się Ojcem wszystkich,
także pogan, a nie ekskluzyw-
nym bóstwem jednego narodu,
to zupełnie inna sprawa. Tak to
boli, choć nie potrafię zrozumieć
tego bólu, wiem, że to niepojęte
dla profesora. I teraz właśnie
prawdopodobnie pojawi się za-
rzut żydożerstwa i antysemity-
zmu. Za każdym razem tak się
będzie dziać, kiedy podważy się
wyjątkowość Żydów. No cóż
uważam, że wszyscy ludzie mają
taką samą godność i w równym
stopniu zasługują na Boga. Mój
język jest i tak wyjątkowo 
eufemistyczny, profesor Hart-

man nie bierze jeńców, „wali” 
w chrześcijan czym tylko może.
Ostrością sądów dorosnąć może
mu tylko wspomniany wyżej 
intelektualista Jeske-Choiński,
ale nie języka. Ten profesora jest
nieprzebijalny. Godzi w samo
serce, godzi w rozum, atakuje
świętość każdego chrześcija-
nina. Ten nie ma uczuć?

Jan Hartman w swoim tekście
stworzył własny dekalog. Za-
rzeka się, że każdy komu bliska
jest prawda i logika powinien go
wyznawać. A więc sprawdźmy
jak jest z tą logiką. Punkt 5 tego
dekalogu mówi o tym, żeby nie
wywyższać się uważając cudze
wierzenia za głupstwo i legendę.
Punkt 10 traktuje o tym aby nie
obrażać wierzących w stwór-

czego Ducha modleniem się do
człowieka.

Czyli katolik ma szanować 
judaizm i nie uznawać go za
legendę, ale już profesor Hart-
man wiarę w Chrystusa może
uważać za legendę. Bo Jezus
Chrystus jest Bogiem, ale też jest
człowiekiem. Naprawdę Bóg ma
być jakimś metafizycznym
duchem, który jest odrealniony
od człowieczego bólu? Czy też
prawdziwy Bóg wchodzi w lu-
dzkie nieszczęście, staje się tym
kim my jesteśmy, czuje wszys-
tko to, co odczuwa zagubiona
ludzkość, bije jej sercem? To co
piszę nie obraża żadnej wiary!

Opisany obrazek nie jest by-
najmniej śmieszny. Jest to stra-
szny obrazek. Obrazek osoby

wykształconej, znanej z wielu
tekstów, która ma filozofię 
w małym palcu. A jednak z nie-
nawiści do chrześcijan popełnia
prawdopodobnie świadomy błąd
logiczny, który jest tak głupi, że
powstydziłby się go licealista.

Pomimo tego, że jest to przy-
kry przykład, tego co niewiara
czyni z rozumem, należy o tym
pisać. Jeżeli nie my, to kto?

Paweł Krzemiński

Profesora Hartmana problemy z logiką

G£OS
po stronie Wiary 

Katolickiej i Polski
i Narodu Polskiego

Nasz wspólny 
tygodnik!

Wesprzyj nas -
przesyłając czek na

GLOS Publishing Inc. 
P.O. Box 41577 HEART
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Celebryci, którzy za 
judaszowe srebrniki

zachęcali 
do przyjęcia eliksiru  

1.Krzysztof Gonciarz
2. Bogusław Linda
3. Reprezentacja siatkarzy
4. Otylia Jedrzejczak
5. Maciej Musiał
6. Justyna Swiety - Ersetic
7. Andrzej Piaseczny
8. Małgorzata Ostrowska
9. Adam Małysz
10. Agnieszka Marchewska

(Nieesia) - w podpisie na IG ma
‘Zdrowe odzywianie,wege’

11. Cezary Pazura
12. Iga Swiatek
13. Sławomir z zona
14. Dorota Szelagowska
15. donGuraLesko
16. Mateusz Banasiuk
17. Stanisław Banasiuk
18. Maryla Rodowicz
19. Maciej Stuhr
20. Marta 
Zmuda-Trzebiatowska
21. Mama Ginekolog
22. Ela Romanowska
23. Ewa Chodakowska 
24. Maja Ostaszewska
25. Robert Kubica

26. Dorota Szelagowska
27. Marek Kaliszuk
28. Nergal
29. Tomasz Kammel
30. Krzysztof Ibisz
31. £ukasz Płoszajski
32. Zespoł Pieśni i Tańca Śląsk

im. Stanisława Haydyny
33. Paulo Sousa 
34. Piotr Małachowski 
35. Monika Pyrek
36. Mariusz Szczygieł
37. o Damian Michałowski
38. Piłkarze WKS Śląsk
39. Witold Paszt
40. Andrzej Chyra

41. Bartek Jedrzejak
42. Beata Sadowska
43. Joanna Racewicz
44. Robert Makłowicz
45. Andrzej Bargiel
46. Izabela Zwierzynska
47. Katarzyna Sokołowska
48. Adam Fidusiewicz
49. Ada Fijał
50. Krzysztof Materna
51. Radosław Pazura
52. Marta Kuligowska
53. Rafał Collins
54. Beata Tadla
55. Katarzyna Dabrowska
56. Ewa Gawryluk

57. Karolina Szostak
58. Kuba Sienkiewicz
59. Kaja Kraska - Globstory
60. Anita Demianowicz
61. Klaudia Klara, blogerka
62. Katarzyna Nosowska
63. Michał Piróg
64. Ralph Kaminski
65. Robert Lewandowski
66. Ewa Minge
67. Małgorzata Maria Potocka
68. Magda Gessler
69. Krystyna Janda
I wielu innych nie wymienio-

nych jak: Cezary Żak, Artur
Barciś i Michał Wiśniewski.

Niechlubna lista celebrytów, którzy zrobią wszystko za pieniądze

D wa miesiące temu w
Berlinie odbył się kon-
gres Partii Europej-

skich Socjalistów (PES), na
którym wybrano nowe władze
tej lewicowej międzynarodówki.
Niektóre kulisy tego wydarzenia
ujawniła przedwczoraj w pro-
gramie „Twarzą w twarz“ na an-
tenie bułgarskiej stacji telewi-
zyjnej bTV Kornelija Ninowa,
była wicepremier i minister go-
spodarki, stojąca od 2016 roku
na czele Bułgarskiej Partii So-
cjalistycznej (BPS). Jeszcze do
niedawna sprawowała też fun-
kcję wiceprzewodniczącej PES.
Przed berlińskim kongresem
była nawet murowaną faworytką
do pozostania na tym stano-
wisku, jednak w ostatniej chwili
została bez swojej wiedzy i zgo-
dy skreślona z listy kandydatów,
więc nie można było oddać na
nią głosu. Dlaczego? O tym opo-
wiedziała we wspomnianej au-
dycji.

Komu przeszkadza 
Kornelija Ninowa?

Głównym powodem - jak
przyznała Ninowa - był jej
sprzeciw wobec konwencji
stambulskiej, ideologii gender,
uznania trzeciej płci oraz pod-
ważania tradycyjnej roli ojca 
i matki w wychowaniu dzieci. 

W związku z tym pod wpływem
innych członków kierownictwa
PES uznano, iż nie jest ona
godna tego, by piastować do-
tychczasowe stanowisko.

Kornelija Ninowa, dopytywa-
na przez prowadzącą program
Tzwetankę Rizową, przyznała,
że od dawna znosi naciski ze
strony centrali PES, by zmieniła
swoje zdanie w tych sprawach,
jednak zadeklarowała, iż pozo-
stanie nieugięta. Jak powie-
działa:

- “Zarówno wtedy, jak byłam 
i jak nie byłam przewodniczącą
BPS, pozostaję od lat żoną 
i matką, i nie mogę sobie wy-
obrazić, że dzieci są kimś innym
niż chłopcem lub dziewczynką,
i że nie jesteśmy ojcami i mat-

kami, lecz Rodzicem A i Rodzi-
cem B. To jest dla mnie nie-
zmienne.”

Dla kogo konstytucja 
nie ma znaczenia?

Ninowa ujawniła też, że kie-
rownictwo PES naciskało na nią,
by Bułgarska Partia Socjalisty-
czna zaangażowała się w forso-
wanie uchwalenia konwencji
stambulskiej. Jej zdaniem jest to
jednak niemożliwe, ponieważ 
w październiku 2021 roku buł-
garski Trybunał Konstytucyjny

wydał orzeczenie, iż konwencja
stambulska jest niezgodna z
ustawą zasadniczą Bułgarii, 
w związku z czym nie może
zostać przyjęta. Nie powstrzy-
mało to jednak liderów PES
przed dalszym wywieraniem
presji w tej sprawie. Ich sta-
nowisko, jak podkreśla Ninowa,
świadczy o tym, że bułgarskie
prawo, łącznie z konstytucją, nie
ma dla nich żadnego znaczenia.

Poza tym – co istotne – Buł-
garska Partia Socjalistyczna ma
krytyczny stosunek do konwen-
cji stambulskiej. Według sze-
fowej ugrupowania wspomniany
dokument pod hasłem obrony
kobiet wprowadza tylnymi
drzwiami do systemu pań-

stwowego, a zwłaszcza do szkol-
nictwa, ideologię gender. Jak
podkreśla Ninowa, parlament
bułgarski uchwalił w ciągu ostat-
nich trzech kadencji prawo
wystarczająco chroniące kobiety
i dzieci przed przemocą domo-
wą. Jej zdaniem w związku 
z tym żaden nowy dokument nie
jest potrzebny.

Lewica przed wyborem 
czy po wyborze?

Kornelija Ninowa ujawniła, iż
dostała od przewodniczącego
PES, szwedzkiego polityka Ste-
fana Löfvena list wyrażający za-
troskanie linią programową
BPS, broniącą tradycyjnej ro-
dziny. Według bułgarskiej poli-
tyk, lewica na świecie stoi dziś
przed kluczową decyzją, w którą
stronę chce zmierzać. Jej zda-
niem socjaliści powinni koncen-
trować się na takich sprawach,
jak problemy socjalne ludzi,
płace pracownicze, nierówność 
i niesprawiedliwość społeczna
etc., a nie zajmować się narzu-
caniem teorii trzeciej płci.
Zapewniła, że dopóki starczy jej
sił, zawsze będzie sprzeciwiać
się ideologii gender, która na-
jbardziej krzywdzi dzieci. Swą
wypowiedź podsumowała sło-
wami:

“Po osiemnastym roku życia

ludzie są wolni, by dokonywać
jakichkolwiek wyborów. To jest
prawo człowieka. Temu się nie
sprzeciwiamy. Ale nie dzieci, nie
odnośmy tego do dzieci. I to jest
mój apel do wszystkich Bułga-
rów: chrońcie dzieci! Chrońmy
je razem.”

Trzeba przyznać, że nie jest to
stanowisko często spotykane
wśród polityków europejskiej
lewicy. Nie bez znaczenia jest
fakt, że głos ten dochodzi ze
wschodniej części naszego kon-
tynentu. Stara socjaldemokracja,
przywiązana do kwestii robot-
niczej i problemów socjalnych,
została w większości krajów za-
chodnich skolonizowana przez
nową lewicę ze swoimi liberal-
nymi hasłami obyczajowymi.
Pytanie Ninowej o wybór dalszej
drogi, choć zasadne, może być
jednak spóźnione. Wydaje się, że
decyzja została już podjęta przez
większość sił lewicowych.

Na tym tle Bułgarska Partia
Socjalistyczna jawi się wyjąt-
kiem. Czy dla działaczy w stylu
Ninowej i ugrupowań w rodzaju
obecnej BPS będzie jeszcze
miejsce w szeregach lewico-
wych międzynarodówek?

Grzegorz Górny

Lewica w Bułgarii... broni tradycyjnej rodziny

Najserdeczniejsze życzenia Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku dla 

Klientów i całej Polonii składają właściciele

KINGSWAY
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www.kingswaymeats.com
2342 Bloor Street West - Toronto

tel. 416. 762.5365
2404 Haines Units 6&7 - Mississauga

tel. 905.275.3222

Pogodnych świąt 
Bożego Narodzenia  

i Szczęśliwego 
Nowego 2023 Roku!
Klientom i całej Polonii

życzy

9 Advance Rd.  Toronto
telefon 416.234.1943
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Health from Nature
Sklep zielarski z 37-letnią tradycją

Ponad 300 rodzajów ziół. Wykonujemy mieszanki ziołowe

wg starych receptur zielarskich o. Czesława Klimuszki. 

47 Roncesvalles Ave. Toronto  tel. 416-532-9805
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PEEL CHAPEL 
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BUTLER CHAPEL
4933 Dundas Street West (at Burnhamthorpe)
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YORKE CHAPEL
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Specjaliści chorób oczu
Doctors of Optometry
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Dr. Andrea Martins, HB.Sc., O.D.
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Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 2023 Roku
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Gdzie są polskie służby?
Gdzie Rada Medy-
czna? Gdzie Narodowy

Instytut Zdrowia Publicznego?
Gdzie Główny Inspektor Sani-
tarny i wszystkie organy nad-
zorujące zdrowie publiczne pod-
czas wyszczepiania całego na-
rodu eksperymentalnym prepa-
ratem inżynierii genetycznej?

PROGRAM SZCZEPIEŃ
PRZECIW COVID-19 PO-
WINIEN ZOSTAĆ NATYCH-
MIAST ZATRZYMANY!!! Do
momentu wykonania podobnych
badań przy współudziale nieza-
leżnych od rządu i producentów
szczepionek ekspertów oraz
mężów zaufania publicznego.

Alarmujemy opinię publiczną
o całkowitym braku nadzoru ze
strony rządu i służby zdrowia
nad jakością i składem "szcze-
pionek" przeciw Covid-19.

Oto opublikowane badania
włoskich naukowców, które po-
winny wstrząsnąć rządem, całą
służbą zdrowia i opinią publi-
czną i wywołać natychmiastową
reakcję wstrzymania programu
"szczepień" przeciw Covid-19!
Domagamy się natychmiasto-
wego działania ze strony rządu 
i odpowiednich organów!

17 października 2022 r.
Do Ministra Zdrowia 
Pana Adama Niedzielskiego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
kancelaria@mz.gov.pl
Żądanie - Badanie

"Analiza mikroskopowa w cie-
mnym polu na krwi 1,006 osób 
z objawami po zastrzykach anty-
COVIDmRNA od Pfizer/BioN-
tech lub Moderna":

https://ijvtpr.com/index.php/IJ
VTPR/article/view/47/95

opublikowane w sierpniu 2022
r. w Międzynarodowym Prze-
glądzie Teorii, Praktyki i Badań
nad Szczepionkami wykazało
liczne zmiany we krwi osób,
które przyjęły eksperymentalne
preparaty przeciw COVID-19.

94 procent zaszczepionych
pacjentów z późniejszymi pro-
blemami zdrowotnymi ma nie-
prawidłową krew - podają włos-
cy badacze - Riccardo Benzi
Cipelli, MD, DDS, Franco Gio-
vannini, MD, and Gianpaolo
Pisano, MD, OHNS.

Oryginał badania załączamy
do wglądu, tłumaczenie w języku
polskim znajduje się na stronie
PSNLiN:

https://psnlin.pl/artykuly,niepr
awidlowe-struktury-we-krwi-u-
94-zaszczepionych-przeciw-
covid-19,17,260.html

Zwracamy uwagę, że niepra-
widłowe struktury stwierdzone
we krwi badanych osób, zostały
zaobserwowane przez wielu in-
nych badaczy ekspertów, którzy
oceniali tak zwane "szczepionki
mRNA". To, co wydaje się być
technologicznymi kompozytami
opartymi na grafenie, zostało
szeroko omówione przez kompe-
tentnych badaczy, w tym Pablo

Camprę (2021)[1], Roberta O.
Younga (2021) [2], wybitną
grupę Nowozelandzkich Lekarzy
Wypowiadających się Naukowo
(NZDOS, 2022) [3] i innych.

Wszyscy ci lekarze i badacze
zbadali również faktyczną za-
wartość tzw. "szczepionek"
SARS-CoV-2. Dodatkowo Lee et
al. (2022) [4] wykazali, że dziw-

na cząsteczkowa materia zna-
leziona w zastrzykach mRNA
Pfizera i Moderny, pojawiła się
również w odwirowanym osoczu
krwi od odbiorców tych zastrzy-
ków. Takie materiały z rodziny
grafenowej były intensywnie
badane przez naukowców od
dziesięcioleci,a od COVID-19

coraz bardziej.
Wyszukiwanie w Web of 

Science dla "grafen AND covid"
dało 190 trafień, a "grafen AND
szczepionka" dało 124 trafienia
30 lipca 2022 roku. Natomiast
wyszukiwanie "tlenku grafenu"
dało 133 756 trafień od 1995
roku do chwili obecnej. Biorąc
pod uwagę ustalenia Ou et al.

(2016) [5],
pokazujące, że
" n a n o m a -
teriały z ro-
dziny grafenu"
zostały powią-
zane z "fizy-
cznym zni-
s z c z e n i e m ,
stresem oksy-
d a c y j n y m ,
uszkodzeniem
DNA, odpo-
wiedzią zapal-
ną, apoptozą,
autofagią i ne-
krozą" ze
względu na ich
s t r e s u j ą c y
wpływ na "re-
ceptory toll-
l i k e - . . . ,
t r a n s f o r m u -

jący czynnik wzrostu β-(TGF-β)
i czynnik martwicy nowotwo-
rów - alfa (TNF-α)", jeśli pre-
paraty mRNA Pfizera i Moderny
zawierają podejrzane materiały
grafenowe, to z całą pewnością
mogą powodować choroby 
u odbiorców tych "szczepionek"
i powinny natychmiast zostać

wycofane.
Biorąc pod uwagę toksyczny

wpływ na krzepnięcie krwi na-
nocząsteczek grafenu i jakich-
kolwiek innych cząstek stałych,
które mogą powodować krze-
pnięcie, potrzebne są dalsze
badania, aby określić dokładną
naturę i cele obcych cząstek
znalezionych przez powyższych
naukowców w kroplach krwi
około 94% ocenionych w bada-
niu biorców mRNA. Skąd pocho-
dzą i dlaczego są w tych zas-
trzykach?

W związku z powyższymi od-
kryciami żądamy natychmia-
stowego zaprzestania poda-
wania preparatów mRNA wszys-
tkim grupom wiekowym w Pol-
sce aż do momentu przepro-
wadzenia wieloośrodkowych 
i niezależnych polskich badań
weryfikujących powyższe znale-
ziska. W trosce o zdrowie i życie
Polaków.

Odmowne potraktowania na-
szego żądania może nosić zna-
miona zbrodni przeciwko ludz-
kości spowodowanej zlekcewa-
żeniem istotnych doniesień oraz
kontunuowaniem procederu po-
dawania podejrzanych o toksy-
czny wpływ preparatów mRNA
przeciw COVID 19.

W imieniu Polskiego Stowa-
rzyszenia Niezależnych Lekarzy
i Naukowców PSNLiN:

prezes PSNLiN
dr n. med. Dorota

Sienkiewicz

GLOBALNA KATASTROFA! 94% zaszczepionych na
Covid-19 ma NIEPRAWIDŁOWĄ KREW - włoscy badacze

Bezsenność to problem
coraz większej liczby
osób. Zamiast sięgać po

leki, warto wypróbować skute-
czne, domowe sposoby, które
naprawdę działają i są w pełni
bezpieczne. Poznajcie najlepszy,
naturalny sposób na bezsenność!

Doskonale wiemy jak ogrom-
ną rolę w naszym funkcjonowa-
niu odkrywa sen. Nieprzespana
noc bardzo często skutkuje
wzmożonym stresem, gorszą
koncentracją i słabszą odpor-
nością. Jak walczyć z nią w na-
turalny sposób?

Bezsenność - dlaczego
musimy z nią walczyć?

Nawet, gdy śpimy, nasz orga-
nizm ciągle pracuje. To właśnie
wtedy dochodzi do ważnego
procesu, jakim jest regeneracja
komórek mózgowych. Jest to
także czas odpoczynku i wzmo-
cnienia organizmu. Brak snu lub
sen złej jakości może mieć wiele
negatywnych skutków. Więcej
na ten temat przeczytasz tutaj.
Na szczęście z bezsennością mo-
żemy wygrać. Zanim sięgniesz

po medykamenty i zaczniesz
torturować się wyczerpującymi
wyliczankami, spróbuj tego na-
turalnego wywaru na bezsen-
ność!

Wywar z bananów -
dlaczego działa?

Banany to prawdziwa skar-
bnica wielu witamin i minera-
łów. Znajdziemy w nich takie
witaminy jak A, C, E, K czy te 
z grupy B, a także błonnik,
potas, magnez, fosfor czy wapń.
Banany to też bogactwo pektyn,
które mogą zmniejszyć ryzyko
występowania skurczów mięśni
przeszkadzających nam w spo-
kojnym śnie. Banany zawierają
w sobie jeden kluczowy skła-
dnik - tryptofan. To bardzo sku-
teczny i naturalny środek nasen-
ny wpływający na neuroprze-
kaźniki. To właśnie dzięki niemu
możemy szybciej zasnąć.

Wywar z bananów - 
dodaj cynamon!

Cynamon pomoże szybciej
zasnąć? Tak! Cynamon wykazu-
je wiele właściwości prozdro-
wotnych. Jednym z jego działań

jest obniżenie poziomu chole-
sterolu i poprawa krążenia krwi
w organizmie. Im swobodniej
krew krąży, tym szybciej zasy-
piamy!

Wywar z bananów 
na bezsenność - przepis
Składniki:

-  banan
- ½ łyżeczki cynamonu
- 1 litr wody

Sposób przygotowania:
Banana myjemy, nie obie-

ramy. Odcinamy czubki i kroimy
na plasterki. Do garnka wle-
wamy wodę, dodajemy banana 
i cynamon. Czekamy aż się
zagotuje. Po zagotowaniu gotu-
jemy jeszcze przez 10 minut na
małym ogniu. Odstawiamy do
ostudzenia, przelewamy przez
sitko.

Filiżankę wywaru pijemy
codziennie przez tydzień, naj-
lepiej na godzinę przed pójściem
spać. Po tygodniu picia wywaru
robimy tydzień przerwy i po-
nownie możemy rozpocząć
kurację.

Jeżeli nie macie ochoty na

przygotowanie wywaru, co-
dziennie przed snem zjedzcie

jednego banana. To także powin-
no pomóc wam zasnąć!

Skarb na bezsenność. Pijcie ją codziennie, a będziecie spać jak susły

tel. 647-271-2477
Produkt dostępny w polskich aptekach w Kanadzie

www.kudzuroot.ca
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pracę i wszystkie oszczędności,
to czy nadal byś mnie kochała?

Odpowiedziała bez zastano-
wienia:

- Oczywiście skarbie, że bym
Cię kochała. Tęskniłabym, ale
kochała.

IKEA. Choinka składana:
szkielet - 1 szt., gałązki - 46

szt., igły - 13543 szt., klej mon-
tażowy - 3 litry.

- Pytanko:  miałeś na studiach
analizę i algebrę?

- Tak.
- Przydało się to w życiu?
- Tak.
- Do czego?
- Rozumiem dowcipy o cał-

kach.

- Zauważyłem że kawa rodzi
agresję. Wczoraj wypiłem 
w knajpie jedenaście piw, a żona
w domu tylko dwie kawy. Nie
macie pojęcia jaka była wku-
rzona, gdy wróciłem...

- Bileciki do kontroli.
- Nie dam.
- Jak to?
- Ten pociąg ma 2 godziny

opóźnienia. Według rozkładu
jazdy ja teraz siedzę w domu 
i jem kolację!

Blondynka startuje w tele-
turnieju. Prowadzący zadaje py-
tanie:

- Myli się tylko raz.
Blondynka myśli, myśli... i

odpowiada:
- Brudasy!

Mój dziadek ciągle narzeka -
że koszty życia strasznie wzro-
sły w dzisiejszych czasach. Mó-
wi: - Pamiętam kiedy byłem
młody - mama mi dała 5 złotych
na zakupy, a ja wróciłem do
domu z pełną reklamówką -
wędliny, mleko, chleb, ser, ma-
sło, konfitury. ... A teraz co?
Wszędzie te lustra, te kamery!

Siedmiolatka powiedziała ro-
dzicom, że Jasiu pocałował ją
dziś w obecności całej klasy.

- Jak to się mogło stać? -
zdziwiła się matka.

- To nie było proste - przy-
znała dziewczynka - ale trzy
koleżanki pomogły mi go złapać
i przytrzymać.

- Chciałabym kupić dla męża
jakieś stylowe krzesło - zwraca
się kobieta do ekspedientki.

- Ludwik?

Czas na  uœmiech!
- Nie, Marian.

Wchodzi dwóch niemieckich
szpiegów do knajpki w Londy-
nie. Jeden podchodzi do baru 
i zamawia:

- Two martini, please.
- Dry? - pyta barman.
- Nein, zwei!

- Po czym odróżnić faceta,
który nie ma nic do powie-
dzenia, od kobiety, która nie ma
nic do powiedzenia?

- Facet milczy.

Zapytałem wczoraj żonę:
- Kochanie, gdybym stracił

Siedzi wróbelek pod drzewem
i wali z całej siły dziobkiem 
w pień. Wali, wali, aż w końcu
stracił przytomność, po chwili
ocknął się i znowu zaczyna
walić dziobkiem w pień.

Z góry przygląda się całemu
zajściu pan dzięcioł i po chwili
zwraca się do swojej małżonki:

- Kochanie chyba już nadeszła
odpowiednia pora, aby powie-
dzieć naszemu synkowi, że
został adoptowany.

Naukowcy z Uniwersy-
tetu w Edynburgu są
zdania, że we Wszech-

świecie możliwa jest komuni-
kacja kwantowa. Za jej pomocą
obce inteligentne istoty mogłyby
porozumiewać się między sobą.
A także wysyłać wiadomości do
nas!

Jak wielki jest Wszechświat?
Szacuje się, że jego widzialna
część ma średnicę 93 mld lat
świetlnych. To oznacza, że na-
jszybsze w kosmosie światło -
podróżujące w próżni z prędko-
ścią 300 tys. km/s - potrzebo-
wałoby prawie 100 mld lat, by
przelecieć z jednego końca
Wszechświata na drugi.

Tak ogromne odległości to
problem nie tylko dla cywilizacji
planujących długie loty kosmi-
czne. Dystanse w kosmosie są
również przeszkodą w wysyła-
niu i odbieraniu jakichkolwiek
informacji, które pochodzą 
z odległych części Wszech-
świata. Patrząc na niebo w dzień,
widzimy Słońce takim, jakie
było osiem minut wcześniej. To,
co widzimy na nocnym niebie,
to gwiazdy takie, jakimi w rze-
czywistości były tysiące, a na-
wet miliony lat temu.

Załóżmy, że kosmosie istnieją
inteligentne cywilizacje inne niż
ludzka. Naukowcy od dawna
zastanawiają się, jak moglibyś-
my się z nimi porozumieć? Albo
jak one mogłoby porozumieć się
z nami, zważywszy na giganty-

czne dystanse, jakie miałaby do
pokonania informacja w jakiej-
kolwiek formie? Zdaniem nie-
których badaczy odpowiedzią
jest kwantowa komunikacja.

Kwestię, jak kosmici mogliby
wysyłać nam informacje z jej
pomocą, przeanalizowali nau-
kowcy z Uniwersytetu w Edyn-
burgu. Ich praca na ten temat
ukazała się właśnie w czasopi-
śmie naukowym Physical Re-
view D.

Co to jest 
kwantowe splątanie?

Kwantowa komunikacja jest 
w tej chwili intensywnie badana
i rozwijana na Ziemi. Zdaniem
naukowców stanowi ona bo-
wiem sposób na uczynienie sieci
internetowej jeszcze bezpiecz-
niejszą, a danych cyfrowych -
niemożliwych do przechwyce-
nia.

Zjawisko, które to umożliwia,
to kwantowe splątanie. Należy
ono do grupy dziwnych mecha-
nizmów, które rządzą najm-
niejszymi elementami materii -
cząstkami ze świata kwantów. 
W niezwykle małych skalach za-
sady fizyczne, jakie znamy 
z makroskopowego świata, prze-
stają obowiązywać. Zamiast
tego działa zupełnie inny zestaw
praw. Splątanie oznacza, że dwa
kwantowe obiekty tworzą pewną
całość. Jeśli w jakikolwiek spo-
sób zmieni się stan jednego 
z nich, wpłynie to natychmiast

na drugi. I nie ma tu znaczenia,
jak daleko są od siebie splątane
cząstki: nanometry czy miliardy
lat świetlnych.

Ta właściwość powoduje, że
splątanie można wykorzystać do
bezpiecznego przekazywania in-
formacji. Nie ma bowiem możli-
wości oddziaływania na jedną
cząstkę tak, by nie „odczuła”
tego druga cząstka. Niestety, gdy
cząstka oddziałuje z otoczeniem,

np. jakąkolwiek materią w ko-
smosie, może dojść do dekohe-
rencji. Czyli - w uproszczeniu -
zerwania splątania kwantowego.
To powoduje, że świat kwan-
towy cechuje duża niestabilność.
Nawet najlepsze istniejące obec-
nie światłowody nie są na tyle
doskonałe, by nie dochodziło w
nich do rozproszenia przesyła-
nych fotonów. W sytuacji, gdy

byłyby one nośnikiem kwanto-
wej informacji, taka informacja
natychmiast uległaby zniszcze-
niu.

Jak wysyłać informacje 
w kosmosie?

To jednak nie oznacza, że
kwantowa komunikacja staje się
nieprzydatna jako narzędzie
międzygwiezdnego porozumie-
wania się. Zdaniem badaczy, 

w kosmosie jest ona możliwa,
ponieważ jest w nim o wiele
mniej materii niż na Ziemi. Co
oznacza, że cząstki mogą poko-
nać ogromne dystanse, zanim
dojdzie do dekoherencji. Nau-
kowcy policzyli, że fotony pro-
mieniowania rentgenowskiego
mogłyby pokonać całą Drogę
Mleczną, zanim cokolwiek

wpłynęłoby na ich stan kwan-
towy. A to oznacza, że inne in-
teligentne cywilizacje mogłyby
używać tej metody do komu-
nikowania się ze sobą albo do
wysyłania informacji w kosmos. 

- Kwantowa komunikacja
oparta na fotonach jest poten-
cjalnie możliwa w przestrzeni
międzygwiezdnej - napisali 
w swoim artykule Arjun Berera 
i Jaime Calderón-Figueroa. 

- Dotyczy to szczególnie fo-
tonów promieniowania rentge-
nowskiego o masie mniejszej niż
masa elektronu - dodali. - Co do
zasady powinno więc być możli-
we odkrycie sygnału kwantowe-
go wysyłanego przez ciało astro-
fizyczne lub nawet pozaziemską
cywilizację - zauważają badacze.
Zwracają jednak uwagę, że na-
wet kwantowa komunikacja po-
dlega barierze prędkości światła,
określającej maksymalną pręd-
kość, z jaką mogą poruszać się
fotony.

Warto też pamiętać, że fizyka
kwantowa umożliwiałaby bły-
skawiczną transmisję danych
między nadajnikiem a odbior-
nikiem. Najpierw jednak trzeba
dostarczyć odbiornik do odległej
lokalizacji. A to musi się odby-
wać z prędkością mniejszą od
prędkości światła, a więc np. na
pokładzie konwencjonalnej ra-
kiety.

Magdalena Salik
Źródło: Physical Review D,

space.com

Porozumieć się na gigantyczne odległości


