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Wydawnictwo seryjne, ukazujące się w nieregularnych odstępach czasu
pod redakcją Macieja Giertycha
Adres: os. Białoboka 4, 62-035 Kórnik
Z okazji świąt wielkanocnych ślę wszystkim czytelnikom OwK najlepsze życzenia wielu
łask od Zmartwychwstałego we wszystkich zbożnych działaniach. Alleluja!
Patris corde
Wielokrotnie na łamach Opoki w Kraju krytykowałem papieża Franciszka.
Dzisiaj muszę go pochwalić. Powodem jest list apostolski Patris corde o św. Józefie,
którego papież ogłosił patronem roku 2021. Jest to piękny list. Papież ukazuje oblubieńca
NMP w jego wielowymiarowej postaci jako patrona wielu spraw świata dzisiejszego. Jest
on wzorem posłuszeństwa – na każde wezwanie boskie reagował natychmiast i dokładnie
tak jak mu Pan Bóg wskazywał. Przyjął ciężarną małżonkę i pokochał Ją i Jej Dziecko.
Natychmiast po ostrzeżeniu uciekał z rodziną do Egiptu. Podobnie na wezwanie Boże
podjął repatriację. Jest on patronem migrantów jako ten, który musiał znaleźć sposób na
życie w obcym kraju, w Egipcie. Jest on patronem robotników jako ten, który pracą
ciesielską zarabiał na życie Świętej Rodziny. Jest on patronem żyjących w celibacie. Jak
ciekawie podkreśla list papieża Franciszka, św. Józef ukazuje to nie „jako ofiara z siebie,
ale jako dar z siebie”. Nie ma w tym nic z cierpiętnictwa, a jedynie dawanie. Ofiara a dar,
to nie to samo. Ofiara sugeruje odbieranie sobie czegoś. Dar nie musi odbierać
czegokolwiek. Papież Franciszek cytuje książkę Jana Dobraczyńskiego pt. „Cień ojca”.
To miło, że papież zna to dzieło polskiego autora! Tak, św. Józef był cieniem ojca.
Ojcostwo nie polega tylko na spłodzeniu, ale przede wszystkim na odpowiedzialności za
dziecko. Jakże nam w dzisiejszych czasach brak tej ojcowskiej odpowiedzialności, tej
odwagi w działaniu, którą uosabiał św. Józef. Jest więc też św. Józef patronem
opiekunów dzieci.
List ten zasługuje, by go czytać i cytować.
###
A oto inny dokument zasługujący na pochwałę. Kongregacja Doktryny Wiary,
za zgodą papieża Franciszka, opublikowała 15 marca oświadczenie zabraniające
duchownym błogosławienia par homoseksualnych 1. Dokument odróżnia „osobę”
homoseksualną od „związku”. Osobę można pobłogosławić w jej staraniach, by żyć w
czystości. Błogosławienie związku sugerowałoby aprobatę dla „małżeństw”
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homoseksualnych. Takich błogosławieństw domagał się kard. Reinhard Marx i „Droga
Synodalna” niemieckiego episkopatu, który teraz ubolewa nad tą deklaracją KDW i
określa ją jako „punkt widzenia”.
Fundusze z UE czy praworządność?
Ostatnio głośna była sprawa polskiego i węgierskiego weta w sprawie budżetu
Unii Europejskiej. Chodzi o związanie budżetu z praworządnością, co się polskiej
władzy, czyli PiS-owi, nie podoba. Chodzi o dwie rzeczy. O fundusze unijne dla Polski i
o praworządność w Polsce. Pragnę obu, ale bardziej pragnę praworządności niż
pieniędzy z zagranicy. PiS był gotowy bronić prawa do braku praworządności kosztem
dopłat z Unii. Czyli podobnie jak ja, wyżej stawiał temat praworządności nad dotacje
unijne, ale broni złej sprawy, broni prawa do nieprzestrzegania zasad praworządności.
Broni nielegalnej obsady Trybunału Konstytucyjnego. Broni legalności niepotrzebnej
Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego. Broni upartyjnionej metody powoływania
Krajowej Rady Sądownictwa, a więc i nominacji dokonywanych przez tę KRS. Po prostu
broni zasady zależności władzy sadowniczej od wykonawczej. A niezależność władzy
sądowniczej to jest jedna z podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej,
zasad jak najbardziej słusznych. Wmawiano nam, że Unii chodzi o wymuszenie na
Polsce lewicowych zasad z zakresu moralności, dostępu do aborcji, eutanazji, promocji
seksualizacji dzieci, promocji LGBT itd. Otóż to nie prawda. Pretensja Unii Europejskiej
wobec Polski w sprawie praworządności dotyczy niezależności władzy sadowniczej od
wykonawczej, a nie tych lewicowych programów, których mamy prawo nie wprowadzać
u siebie.
Ostatecznie do weta nie doszło. Zawarto porozumienie jakimiś niezbyt
wyraźnymi deklaracjami ograniczającymi zakres obowiązywania zasady związku wypłat
z praworządnością. Ma to być: „ gdy łamanie praworządności zagraża interesom
finansowym Unii”. Polska interpretuje to jako ograniczenie wymogu praworządności do
sposobu wydawania unijnych pieniędzy. Z tym nie mieliśmy kłopotów, bo
przedstawiciele UE tego pilnują. (Inaczej jest z własnymi pieniędzmi, te rozdawane są
gminom, w których rządzi PiS, a odmawiane tym, gdzie rządzi opozycja). Raczej to boli
Węgry, ale oni uzyskany kompromis rozumieją trochę inaczej, jako odroczenie egzekucji
niepraworządnych posunięć na dwa lata, czyli poza termin wyborów na Węgrzech, w
początku roku 2022. W każdym razie do weta nie doszło. Zobaczymy, jak to zadziała w
praktyce. Wetowanie budżetu byłoby krokiem w kierunku wyjścia Polski i Węgier z Unii
Europejskiej, a tego żadna ze stron nie chce. Jak Unia zacznie nam ograniczać wypłaty z
powodu naszego podporządkowywania sądownictwa partii, to będzie znaczyło, że
Morawiecki dał się oszukać.
Tak uważa prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zgłosił do Trybunału
Konstytucyjnego wniosek o unieważnienie decyzji UE w sprawie związku wypłat z
praworządnością, ale TK nie ma uprawnień by orzekać o zgodności rozporządzenia UE z
Konstytucją, więc opinia TK w tej sprawie jest bez znaczenia. Ewentualne zawieszenie
wypłat z budżetu UE pozostanie w gestii Komisji Europejskiej i Rady UE, nawet jeśli
rząd PiS odmówi wzięcia udziału w całej procedurze ze względu na wyrok TK. Solidarna
Polska Ziobry zapowiedziała, że będzie głosować przeciwko ratyfikacji Funduszu
Odbudowy z UE.
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Z posłów Solidarnej Polski najbardziej gardłował o weto w UE wiceminister
aktywów państwowych Janusz Kowalski. Mówił „weto albo śmierć”. Niedawno
twierdził, że po wyborach w Niemczech (we wrześniu) UE przystąpi do blokowania
funduszy dla Polski. Kowalski właśnie dostał dymisję z rządu.
W obliczu zapowiedzi Solidarnej Polski, że zagłosuje przeciwko ratyfikacji
Funduszu Odbudowy PiS poszukuje poparcia w opozycji. Opozycja gotowa jest poprzeć
pod warunkiem, że o podziale funduszu zadecydują samorządy, a nie tylko rząd, czyli
praworządność jest ważniejsza dla niej niż fundusze. Brawo.
Dlaczego nienawidzą Trumpa
Trump odszedł w niesławie. Na końcówkę jego rządów zorganizowano mu
impeachment, czyli próbę pozbawianie prawa do pełnienia funkcji publicznych. Gdyby
to przeszło (nie przeszło, senat zablokował), to nie miałby prawa startować o
prezydenturę w roku 2024. Zarzut polegał na tym, że ponoć 6 stycznia podżegał do
inwazji jego zwolenników na Kapitol. Jakoś rozruchy uliczne w wielu stanach z
podżegania Antify i ruchu BLM nie wywoływały tak gniewnych reakcji, jak szturm na
Kapitol, do którego Trump wcale nie namawiał. Wręcz przeciwnie, prosił o pokojowe
demonstracje. Gdy próbował się tłumaczyć, Twitter, Facebook i Instagram zablokowały
jego wpisy. Tak oto prywatne firmy decydują co może publicznie ogłaszać prezydent
USA.
Trump twierdził, że wybory były sfałszowane i żaden sąd nie chciał tego
zweryfikować. W tej sytuacji, jak twierdził senator z Teksasu Ted Cruz2, należało
powołać komisję złożoną z pięciu kongresmanów, pięciu senatorów i pięciu sędziów
sądu najwyższego w celu oceny stawianych zarzutów. Tak postąpiono, gdy były
wątpliwości wyborcze po wyborach w 1876 r., kiedy startowali Haynes i Tilden. Jak
twierdził Cruz, gdyby demokraci byli pewni, że nie było fałszerstw, to nie baliby się
powołania takiej komisji, ale nie chcieli. Na moją ocenę zarzuty Trumpa o fałszerstwa
zasługują co najmniej na dokładne zbadanie. Tak się robi w krajach demokratycznych.
Trumpa nienawidzi lewica, w tym wszystkie główne media, a to z
następujących powodów3:
Osiągnięcia z zakresu obrony życia nienarodzonych:
- Mianowanie [261] sędziów obrońców życia, w tym trzech do Sądu Najwyższego.
- Pozwolił, by Stany przestały finansować Planned Parenthood [organizacja zajmująca
się aborcją] ze środków przeznaczonych na leczenie.
- Zaprzestał finansowania aborcji zagranicą z pieniędzy pochodzących od podatników.
- Zaprzestał finansowania pro-aborcyjnego Funduszu Populacyjnego ONZ, który
współpracuje z Chinami w reżimie przymusowych aborcji.
- Wymusił, by ubezpieczalnie ujawniały swoje plany obejmowania kosztów aborcji.
- Pozbawił Planned Parenthood rocznej dopłaty $60 milionów ze źródeł federalnych.
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- Zlikwidował zarządzony przez Obamę mandat antykoncepcyjny czyli obowiązek
uwzględniania w planach zdrowotnych środków poronnych przez organizacje,
które z przyczyn religijnych sobie tego nie życzą.
- Mianował wiele osób twardo broniących życia na kluczowe pozycje w swojej
administracji.
- Ustanowił nowy urząd do spraw praw obywatelskich w Departamencie Zdrowia.
- Skasował kontrakt na badania z środków publicznych wykorzystujące fragmenty ciał
abortowanych dzieci.
- Pozwolił, by w Teksasie finansowano program zdrowotny, który nie obejmuje
biznesu aborcyjnego.
- Odebrał Kalifornii $200 milionów za gwałcenie praw sumienia. Stan ten wprowadził
obowiązkowe objęcie aborcji ubezpieczeniami zdrowotnymi.
- Zareagował przeciwko stanowi Vermont za gwałcenie praw sumienia, gdy zmuszał
pielęgniarkę do uczestniczenia w procedurze aborcji.
- Był pierwszym amerykańskim prezydentem przemawiającym na Marszu za Życiem.
- Wydał rozporządzenie nakazujące ochronę życia wcześniaków i dzieci urodzonych w
trakcie nieudanej aborcji.
- Wyjaśnił, że aborcja nie jest prawem człowieka.
- Sekretarz Stanu Mike Pompeo podpisał w imieniu USA Genewską Deklarację
Konsensualną wraz z 31 innymi krajami [w tym z Polską] deklarującą, że nie
ma czegoś takiego jak „międzynarodowe prawo do aborcji” w ONZ.
- Wezwał Sąd Najwyższy, by przywrócił zakaz stosowania domowej pigułki aborcyjnej.
- Zaprzestał finansowania ($450 milionów) proaborcyjnej Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), która ma bliskie powiązania z komunistycznymi Chinami.
W zakresie spraw wiary i wolności prezydent Trump wprowadził między
innymi co następuje:
- Uchylił mandat antykoncepcyjny Obamy, który wymagał od organizacji religijnych
takich jak Little Sisters of the Poor [Małe Siostry Biednych] zatrudniających
ludzi, by ubezpieczały ich w zakresie antykoncepcji i środków poronnych.
- Wydał rozporządzenie o „Promocji Wolnego Słowa i Wolności Religijnej”
zapewniające Kościołom prawo do wypowiadania się w sprawach
politycznych i wyborów.
- Ustanowił urząd w Białym Domu z zadaniem troski o religijnych Amerykanów i
monitorowania pojawiających się dla nich zagrożeń.
- Wydał zarządzenie pozwalające modlić się uczącym się w szkołach publicznych.
- Ogłosił nowe Międzynarodowe Porozumienie Wolności Religijnej, które grupuje
ponad dwa tuziny krajów [w tym Polskę] walczących o tolerancję religijną i
zakończenie prześladowań religijnych.
W dniu 26 lipca 2017 prezydent Trump ogłosił na Twitterze, że od tego dnia
osoby transseksualne nie będą miały prawa służyć w jakiejkolwiek formie w wojsku
USA, tym samym przywrócił wcześniej obowiązujący zakaz.
Do tego warto dodać, że przed pandemią koronawirusa, administracja
Donalda Trumpa spowodowała, że spadło bezrobocie, był wzrost gospodarczy i powrót
wielu przedsiębiorstw do USA, które uprzednio wyniosły się za granicę. Ograniczono też
nielegalną imigrację. Trump jest pierwszym prezydentem od wielu dekad, który nie
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rozpoczął żadnej nowej wojny. Wyprowadził USA z porozumienia paryskiego w sprawie
klimatu. Doprowadził Amerykę do tego, że stała się największym producentem ropy i
gazu i do tego po raz pierwszy niezależna od importu tych surowców – to dzięki
fracking. Za jego czasów spadła też emisja CO2, bo stopniowo węglowe elektrownie są
zastępowane gazowymi. Zaraz na początku swej kadencji Biden przywrócił udział USA
w porozumieniu paryskim i ograniczył metodę wydobywczą fracking z terenów
federalnych oraz powstrzymał rozbudowę rurociągu Keystone z Kanady, co oznacza
przywrócenie ważności dla OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę), w tym
przede wszystkim Rosji – chodzi o ceny ropy i o miejsca pracy w rejonach ze złożami
naftowymi, np. w Teksasie. Wygląda na to, że Biden jest uzależniony od OPEC. Już
spotkał się z opozycją w tych sprawach również w ramach swojej własnej Partii
Demokratycznej4. Styl pracy Trumpa wielu krytykowało, ale przynosiła ona pozytywne
rezultaty.
Po 3 latach kadencji Trumpa, w lutym 2020, stopień zadowolenia
społeczeństwa amerykańskiego był większy niż kiedykolwiek, przeszło 90%. Potem to
spadło, bo przyszła pandemia koronawirusa, ale metoda rządzenia Trumpa okazała się
przyjazna Amerykanom5.
Amerykańskie preferencje wyborcze
Według exit poll ABC News i Associated Press Vote Cast Amerykanie tak
głosowali w ostatnich wyborach6 (dane jako procent uzyskanych głosów):
Pracujący w pełnym wymiarze godzin
Nie pracujący w pełnym wymiarze godzin
Obecnie zamężni lub żonaci
Obecnie wolni
Żonaci mężczyźni
Zamężne kobiety
Chodzący do kościoła co najmniej raz w tygodniu
Chodzący do kościoła kilka razy w miesiącu
Chodzący do kościoła raz w miesiącu
Chodzący do kościoła kilka razy w roku
Nigdy nie chodzący do kościoła
Mający 18-44 lat
Mający 45 lat lub więcej
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Biden
47
42
46
58
44
47
37
45
45
52
63
56
48

Trump
51
57
53
40
55
51
61
54
54
47
35
42
51
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6 The Wanderer 19.XI.2020

5

Podobne wyniki uzyskał Brad Wilcox. Analizował status rodziny przy
wyborach. Żonaci głosowali w 2020 r. bardziej za Trumpem 57% do 43%, a zamężne
52% do 48% i co ciekawe ten procent poparcia małżeństw dla Republikanów wzrósł od
wyborów w 2016, czyli, że jest to jakiś trend7.
Tak więc idealni wyborcy Bidena to młodzi, samotni, którzy nie mają stałej
pracy i nie chodzą do kościoła. Idealni wyborcy Trumpa to ludzie doświadczeni, żonaci,
lub zamężne, mają stałą pracę i regularnie chodzą do kościoła. Oto dzisiejsza lewica i
prawica. Który świat nam by bardziej odpowiadał?
Nowy światowy rząd
Z okazji lockdownu jako reakcja na epidemię koronawirusa powstał nowy
pomysł na rząd światowy. Zwolennicy walki ze zmianami klimatu uznali, że to okazja by
utrzymać obniżenie emisji gazów cieplarnianych, które ten lockdown spowodował.
Pomysł jest następujący. Powstał konglomerat banków światowych, który
postawił sobie za cel Wielkie Resetowanie (Great Reset) w gospodarce światowej 8.
Chodzi o to, by banki solidarnie odmawiały kredytów kopalniom węgla, czy węglowym
elektrowniom, aby wymusić redukcję emisji CO2. To ma być na skalę światową.
Początek rządu światowego.
To zgrupowanie banków nazywa się Network of Central Banks and
Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), (Sieć banków centralnych i
nadzorców zielenienia sytemu finansowego). Do NGFS należą 83 banki światowe, w
tym: Bank of Canada; Bank of England; Banque de France; Dubai Financial Services
Authority; European Central Bank; Japan FSA; People’s Bank of China; Swiss National
Bank; Bank of Russia; U.S. Federal Reserve. (Na liście tej, chwała Bogu, nie ma NBP,
chociaż są główne banki prawie wszystkich krajów UE). Ponadto obserwatorami są:
Bank for International Settlement, European Investment Bank, International Monetary
Fund, World Bank i International Finance Corporation. To praktycznie wszystkie
światowe potęgi finansowe. Wspólnie uzgodnili, że popierają Paryskie Porozumienie
Klimatyczne z roku 2015. Jak wiemy prezydent Trump wycofał USA z tego
porozumienia, ale prezydent Biden już to przywrócił. Biden nawet twierdzi, że nielegalna
imigracja jest spowodowana zmianami klimatu i gotów jest ją akceptować.
Cały pomysł Wielkiego Resetowania obraca się wokół osoby Klausa
Schwaba, założyciela Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Jest on autorem
ksiązki p.t. COVID-19: The Great Reset, na której opiera się działalność NGFS. Twierdzi
on, że „pandemia oferuje rzadkie i wąskie okno szansy by zresetować świat”. Stale głosi
„niebezpieczeństwo klimatyczne”. Coraz częściej mówi się też o „resetowaniu klimatu”.
W ogóle proponuje on przemyślenie programu globalizacji. Traktuje on takie zjawiska
jak Brexit czy wybór Trumpa na prezydenta jak objawy odchodzenia od programu
globalizacji. Przewiduję, że wkrótce więcej usłyszymy o Schwabie – stał się on swego
rodzaju guru tego nowego światowego porozumienia.
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Wielkie Resetowanie to korporacyjny wysiłek na rzecz ukształtowania
światowej ekonomii w sposób socjalistyczny wykorzystując do tego epidemię
koronawirusa jako katalizatora. Lockdown wprowadzony przez pandemię ma być nadal
wprowadzany w celach klimatycznych. Zredukował emisję CO2, niech więc nadal
redukuje. Wszelka opozycja zostanie okrzyknięta jako postawa nienaukowa. Ma to na
celu destrukcję kapitalizmu w gospodarce. Mówi się o „doing capitalism differently”
[odmienne realizowanie kapitalizmu], co w praktyce oznacza wprowadzanie marksizmu
na całym świecie. Narzędziem do takiej akcji są takie prywatne inicjatywy jak Światowe
Forum Ekonomiczne w Davos, Grupa Bilderberg, czy Komisja Trójstronna. Spotkania te
gromadzą elity światowe z pominięciem organów wybieralnych takich jak parlamenty (w
tym Parlament Europejski) czy ONZ. Dla nich demokracja to przeżytek.
Do liderów tego środowiska należy Bill Gates. Ostatnio zapowiedział 9, że
pandemia pozostanie z nami i przyjdą następne. Będziemy musieli się szczepić co roku.
Lockdown pozostanie. Musimy zredukować emisję gazów cieplarnianych do zera w
ciągu najbliższych 30 lat. Wymagać to też będzie redukcji konsumpcji mięsa. Mamy się
przyzwyczaić do światowych regulacji w tych sprawach.
Do tego chóru dołączył 14 marca papież Franciszek. W wywiadzie-rzece Dio
e il mondo che verrà (Bóg i przyszły świat) mówi wprost o „nowym światowym ładzie”,
który w imię ekologii ma przyjść po koronawirusie10.
Kardynał Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Doktryny Wiary,
wypowiedział się ostro przeciwko Wielkiemu Resetowaniu zaproponowanemu przez
WEF w Davos11. Ostrzegł, że powiązania z Chinami, jakie to wnosi, daje „zunifikowany
socjalizm kapitałowy”, co jest nie do przyjęcia. Prowadzi do nowego kolonializmu, bo
zmusza kraje trzeciego świata do rezygnacji z energii pochodzenia kopalnego, na czym
wyrosły gospodarki krajów bogatych. Prowadzi to do dechrystianizacji Zachodu, bo
zawiera też ideologiczne postulaty takie jak poparcie dla LGBT czy „zdrowia kobiet”, za
którym to hasłem kryje się promocja antykoncepcji i aborcji. Powiedział: „Ślepa wiara w
nastawienie filantropijne Wielkich Fundacji i Społeczeństwa Otwartego jest możliwa
tylko przy zupełnie naiwnym odrzuceniu realiów”.
Podobną opinię wypowiedział abp Carlo Maria Viganó 12. Twierdzi on, że
wielkie resetowanie wymyślono przed pandemią koronawirusa i że ta pandemia jest tylko
rzekoma [chyba nie do końca], wymyślona pod to resetowanie. Jest to grypa, która jest
uleczalna, śmiertelność nie przekracza śmiertelności innych gryp, a zabrania się leczenia
jej skutecznymi lekarstwami i narzuca szczepienia eksperymentalnymi szczepionkami, w
interesie firm farmaceutycznych, np. związanych z Bill Gatesem. Cały czas chodzi o to,
by na całym świecie zamknąć wszelką działalność, stosunki społeczne, zredukować
chodzenie do kościoła, wymusić zbiorowe posłuszeństwo, zredukować samodzielność
9

https://www.lifesitenews.com/news/bill-gates-says-climate-change-is-all-out-effort-likeworld-war-against-greenhouse-gases
10 https://www.lifesitenews.com/news/pope-calls-for-new-world-order-says-wasting-covidcrisis-would-be-worse-than-pandemic?utm
11 https://www.lifesitenews.com/blogs/cardinal-mueller-decries-the-greatreset?utm_source=LifeSiteNews.com&utm
12 https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-vigano-covid-agenda-aims-to-destroynational-sovereignties-and-the-divine-mission-of-the-church?utm
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państw, rządzić strachem. A rządzi „głębokie państwo”, tajny rząd światowy, związany z
masonerią. Dziwne, że uległ tej panice również Kościół. Viganó ubolewa, że uległ temu
papież Franciszek i narzuca to całemu Kościołowi. Nie bagatelizuję tej pandemii, ale w
sprawie globalizacji reakcji Viganó ma rację.
Tak wnet z ograniczeń pandemicznych nie wyjdziemy!
Ocieplenie klimatu
Ukazał się raport dr. Indur M. Goklany13, eksperta klimatycznego dla The
Global Warming Policy Foundation pt. Impacts of Climate Change: Perception & Reality
[Efekty zmiany klimatu: ogląd i realia]. Twierdzi on, że brak danych by straszyć ludzi
zmianami klimatycznymi. Podaje takie zestawienie:
Czy jest więcej dni ciepłych, a mniej zimnych? – TAK.
Czy jest więcej lub są intensywniejsze huragany i cyklony? – NIE.
Czy tornada rosną na sile i jest ich więcej? – NIE.
Czy jest więcej powodzi i są intensywniejsze? – NIE.
Czy susze są częstsze i intensywniejsze? – NIE.
Czy wzrasta powierzchnia naturalnych pożarów lasów? – NIE (szczyt był w połowie
XIX w.).
Czy maleją plony zbóż? – NIE (potroiły się od 1961).
Czy maleją dostawy jedzenie per capita? – NIE (wzrosły o 31% od 1961).
Czy kurczą się powierzchnie lądu i wybrzeża oraz wyspy koralowe? NIE (mały wzrost).
Dostęp do czystej wody wzrósł; śmiertelność z powodu wydarzeń
ekstremalnych zmalała o 99% od 1920; mniej ludzi umiera z powodu gorąca;
śmiertelność z powodu chorób wrażliwych na zmiany klimatu takie jak malaria czy
biegunka zmalały (od 1900 zgony na malarię zmalały o 96%), głód zmalał, ubóstwo
zmalało (dochód na głowę wzrósł czterokrotnie od 1950 mimo tego, że emisja CO 2
wzrosła sześciokrotnie), długość życia podwoiła się od początków industrializacji, na
skalę globalna zmalała nierówność płac, wzrosła przewidywana długość życia i dostęp do
udogodnień życiowych, ziemia jest zielona i bardziej wydajna, środowiska naturalne
utracone na rzecz rolnictwa już osiągnęły swój szczyt w wyniku postępu
technologicznego.
Sprawa nie jest nowa. Podobne stanowisko zajął prof. Roger Pielke Jr. 14 z
Uniwersytetu w Kolorado, który zeznawał w lipcu 2013 przed senacką Komisją
Środowiska i Robót Publicznych na posiedzeniu poświeconym zmianom klimatu.
Udowadniał, że zmiany te nie zwiększają katastrofalnych wydarzeń.
Podkreśla się, że rosną odszkodowania za katastrofy klimatyczne. Nie chodzi
tu tylko o inflację, tę łatwo obliczyć, ale i o fakt, że ludzie są bogatsi. Mają większe i
lepsze domy, lepiej wyposażone, więcej i lepsze auta itd. Gdy przyjdzie tornado
odszkodowania są większe niż były nie dlatego, że tornado było silniejsze, ale dla tego,
że żyje nam się lepiej.
13

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2021/02/GoklanyEmpiricalTrends.pdf?mc_cid=9f35909777&mc_eid=4d0c71f2de
14 http://www.globalwarming.org/2013/07/26/are-weather-extremes-getting-worse-rogerpielke-jr-shares-the-data-with-senate-panel/?mc_cid=026a515106&mc_eid=4d0c71f2de
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Z drugiej strony ostatnia zima okazała się bardzo ostra. Na terenach, gdzie
polega się na odnawialnych źródłach energii pojawiły się problemy z ciągłością dostaw
prądu do domostw. Jako przykład można podać Teksas i Niemcy15. Tam jest dużo paneli
słonecznych i generatorów wiatrowych. Te pierwsze przykrył śnieg, a te drugie zamarzły.
W efekcie zabrakło energii. Nie ma to jak elektrownie oparte o węgiel czy ropę.
Zwróćmy uwagę, że problemem nie jest ocieplenie klimatu tylko ostra zima.
Jak już pisałem, wzrost CO2 w atmosferze powoduje zielenienie globu,
ponieważ CO2 to nawóz dla roślin. Jedną z konsekwencji tego procesu jest kurczenie się
Sahary. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat pustynia saharyjska zmalała o 8%.
Wkracza las16. To rekompensuje światowe wylesienia na potrzeby rolnictwa.
O co więc chodzi w tym całym szumie o ociepleniu klimatu? Mamy się bać i
słuchać rządu światowego.
Nowe rewelacje w sprawie zmian klimatycznych
Świeżo mamy artykuł w Science (M.E. Mann, B.A. Steinman, D.J. Brouillette
& S. K. Miller „Multidecadal climate oscillations during the past millennium driven by
volcanic forcing” Science 5.III.2021, vol. 371, str. 1014-1019) ukazujący naturalne
wahania w temperaturze Atlantyku w cyklu ok. 50-70 letnim. Chodzi o tzw. AMO
(Atlantic Multidecadal Oscillation), czyli wskaźnik wielodekadowy temperatury
północnego Atlantyku. Ukazuje to poniższa rycina. Jak twierdzą autorzy, zaobserwowane
wahania pochodzą z okresowości emisji wulkanicznych na skalę globalną, a więc nie jest
to wpływ człowieka i emisji związanych z industrializacją.

Quigley o fenomenie niemieckim
Zwykle porównuje się naukę o cywilizacjach Feliksa Konecznego do prac
jego rówieśników – Oswalda Spenglera autora książki Der Untergang des Abendlandes
(Zmierzch Zachodu), czy też Arnolda Toynbiego, autora dwunastotomowego A Study of
15
16

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLsShcSdKSBjHSjLLFHBfwSnGZ
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04616-8
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History (Studium historii), a wreszcie do Antona Hilckmana wielkiego propagatora
myśli Konecznego, autora książki Orient et Occident. Une Philosophie de l'histoire
(Wschód i Zachód. Filozofia historii). Ostatnio porównuje się też do politologa
harwardzkiego młodszego pokolenia Samuela Huntingtona, autora książki A Clash of
Civilizations (Zderzenie cywilizacji).
Do tego grona czołowych badaczy cywilizacji warto by dołączyć Carrolla
Quigley (1910-1977). Właśnie czytam jego główne dzieło Tragedy and Hope (Tragedia i
nadzieja). Quigley był profesorem uniwersytetu Georgetown w latach 1941-1976. Jego
studentem był późniejszy prezydent Bill Clinton. Nic nie wiedział o twórczości
Konecznego, ale warto jego podejście porównać z tym co głosił Koneczny. Tutaj zajmę
się fenomenem niemieckości.
Quigley, podobnie jak Koneczny, zauważa odmienność Niemców od reszty
Europy. Podkreśla, że rzadko w historii naród o tak wielkich talentach spowodował tyle
tragedii dla siebie i obcych. Przypisuje to faktowi, że przed wiekami Niemcy nie należały
do imperium rzymskiego, nie nasiąknęły prawem rzymskim, nie należały do obszaru
objętego językiem łacińskim. Stanowiły obszar o strukturze szczepowej, z którym Rzym
stale prowadził walki. System szczepowy zapewniał znane i stabilne stosunki społeczne,
wszystko obejmujące, wręcz totalitarne, w ramach których każdy czuł się bezpieczny.
Rozbicie tego systemu szczepowego przez wędrówkę ludów półtora tysiąca
lat temu i wejście Niemców w obręb jakże satysfakcjonującego, stabilnego obszaru
cywilizacji rzymskiej, a zaraz potem upadek tego Rzymu, spowodowało traumę, z której
do dziś Niemcy się nie wyzwolili. Quigley porównuje to do rozterki dzisiejszych
Afrykanów, którzy zostali pozbawieni swego systemy szczepowego, liznęli wpływów
kolonialnych Zachodu i zostali pozostawieni sami sobie bez jakże potrzebnej stabilizacji.
Gdy wszystkie inne relacje zostały zniszczone, Niemcom pozostała tylko lojalność
wobec najbliższych sąsiadów. Niemiecki szczepowiec szóstego wieku pozbawiony
wszelkich innych relacji, budował na osobowej lojalności. Widać to w najstarszym
objawie literatury niemieckiej w baśni Nibelungenlied ważnej dla Niemców do dzisiaj.
Traktuje ona o obłędzie towarzyszącym wędrówce ludów germańskich z V i VI wieku.
Ratunkiem była fascynacja totalizmem rzymskim. Zachód tego nie doznał, bo odmówił
pomieszania religii z państwem, uznał Boga za rzeczywistość transcendentną niezależną
od niedoskonałości ziemskiego życia. Mamy w swej tradycji oddzielenie Chrystusa od
państwa, oddawanie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. Niemcy (jak i Rosjanie)
znali tylko post-Konstantyńskich cesarzy, i to na krótko. Widzieli w nich rozszerzony
szczep. Zapragnęli imperialnego totalizmu. Nadal tego pragną. Teodoryk, Ostrogot, był
cesarzem rzymskim w latach 489-526. Widział siebie jako germańskiego Konstantyna.
Przez tysiąclecie Niemcy odmawiali uznania utraty tego, próbując odtworzyć
chrześcijańskie imperium rzymskie, m. in. w osobie Karola V, cesarza rzymskiego lat
1519-1555. Niemcy marzyli o tym utraconym systemie imperialnym – jedynym,
uniwersalnym, totalnym, świętym, wiecznym i rzymskim. Jako jedyni podtrzymywali
ideę imperium rzymskiego, totalnego, pragnącego panować również nad religią. Tylko
Karol Wielki (zm. 814) spełniał to marzenie. Barbarossa, Karol V, Wilhelm II, a nawet
Hitler to blade naśladownictwo tego marzenia. Po Karolu Wielkim na Zachodzie państwo
i jego autorytet zaniknęły, ale pozostało społeczeństwo i Kościół. Gdy państwa zaczęły
się odradzać w X wieku, było to już bez naruszania odrębności społeczeństwa i Kościoła.
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Idea państwa imperialnego, panującego nad społeczeństwem i religią, pozostała tylko w
Niemczech.
Wszystkie późniejsze doświadczenia niemieckie, od klęski Ottona Wielkiego
w X wieku do klęski Hitlera, służyły pragnieniu podtrzymania wygody wynikającej z
systemu totalitarnego, gdzie nie trzeba podejmować decyzji w różnorodności
otaczającego świata. Decyzja, która wymaga oceny alternatyw, wiedzie do
indywidualizmu, poleganiu na sobie i racjonalizmu, wszystko to wartości obrzydłe
Niemcom. Mimo tego, że nie lubili tych cech byli zmuszani przez otoczenie do
doświadczania ich. Gdy handel między Morzem Śródziemnym a Bałtykiem został
zastąpiony przez handel atlantycki, zapotrzebowanie świata na Niemcy zmalało.
Rozlecieli się. Rozpad ten wspomógł protestantyzm. Jedność religijna upadła. By nie
musieć podejmować decyzji o przynależności religijnej, pojawiła się zasada „czyja
władza tego religia”. Pojawiło się wiele odrębnych jednostek, dzisiaj landów, w których
o religii decydował władca. Zarówno protestancki północny-wschód Hohenzollernów
(Prusy), jak i katolicki południowy-zachód Habsburgów podtrzymywał jednak ideę
imperialną przeciwko słowiańskiemu wschodowi, traktowanemu ciągle jako strefa
pogańska do zagospodarowania (mimo tego, że chrześcijańska już Polska była bardziej
zachodnia niż same Niemcy – to ciekawa uwaga Quigleya pod naszym adresem).
Niemcy wreszcie osiągnęły jedność, ale „krwią i żelazem” nigdy nie osiągnąwszy
prawdziwej demokracji czy chociażby liberalizmu. Jako reakcja na Napoleona Niemcy
osiągnęły jedność w XIX w. dzięki: 1) wzrostowi siły monarchii i jej biurokracji, 2)
wzrostowi siły zawodowej i stałej armii, 3) utrzymaniu klasy Junkrów jako zaplecza dla
armii i biurokracji, 4) wzrost siły klasy przemysłowej wspieranej przez państwo i 5)
przez zaspokojenie warstwy chłopskiej i robotniczej zasiłkami państwowymi, a nie
udzieleniem im roli w polityce.
Niemiec ceni sobie bezpieczeństwo i brak wymogu decydowania.
Amerykanin dąży do podniesienia swego statusu własnym wysiłkiem,
przedsiębiorczością. Niemiec zostawia to władzy, by troszczyła się o jego postęp.
Niemcy bardzo cenią sobie osobisty status, mundury, ordery, dystynkcje, tytuły – dobrze
się czują w strukturach hierarchicznych armii, Kościoła, uczelni, gorzej w polityce czy
biznesie. Potrzebują zewnętrznej dyscypliny przy egocentryzmie. Anglik ma
samodyscyplinę i reaguje na otaczający go świat. Niemiec wynosi dyscyplinę z domu i
spodziewa się jej w życiu dorosłym. W imię posłuszeństwa może być idealnym
obywatelem, ale także gotów jest być bestią.
Parlament niemiecki jest bardziej ciałem konsultatywnym niż
ustawodawczym. Rząd podlega kaizerowi, a nie parlamentowi. Rządzi dekretami.
Quigley zauważa, że Niemcami rządzą Prusy, a przede wszystkim pruski korpus
oficerski. Junkrzy marzą o podboju wschodu i zatrudnieniu słowiańskich niewolników do
pracy na roli. Monarchia, a później republika weimarska i Hitler opierali się na czterech
filarach: armii, ziemianach (junkrach), biurokracji i przemysłowcach. Ten kwartet często
obejmował te same osoby, np. Franz von Papen był westfalskim arystokratą,
pułkownikiem, ambasadorem i kanclerzem, a zarazem właścicielem przemysłu w Saarze.
Ten kwartet przetrwał kryzys I wojny światowej i upadek monarchii. Do demokracji
Niemcom daleko.
Jak zauważa Quigley kwartet ten trochę zmieniał z czasem kolejność w
ważności, ale trwał. Kolejność w ważności wyglądała następująco:
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Cesarstwo
Kajzer
Armia
Ziemianie
Biurokracja
Przemysł

Rep. Weimarska
Armia
Biurokracja
Przemysł
Ziemianie

Czasy Hitlera
Partia NSDAP
Przemysł
Armia
Biurokracja
Ziemianie

Kolejność się zmieniała, ale te cztery siły trwały u władzy. Dopiero II wojna
światowa usunęła ten kwartet od władzy w Niemczech.
W odróżnieniu od Quigleya, Koneczny widzi tę odrębność niemiecką od
reszty Europy w tradycji cesarskiej pochodzącej z Bizancjum, a nie z Rzymu, ale
przejawy niemieckości ocenia podobnie. Obaj podobnie widzą dominującą rolę Prus w
kształtowaniu mentalności niemieckiej. Dobrze, że po II wojnie światowej faktycznie
Prusy zostały zlikwidowane. Zdominowała bardziej łacińska Nadrenia (Adenauer).
Nawet pochodzącą ze wschodu Angelę Merkel trudno uznać za reprezentantkę
mentalności pruskiej.
NOTATKI
Darwin
Niedawno dotarło do mnie, że pełny tytuł pierwszego wydania głównego
dzieła Karola Darwina to: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or
the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. [O pochodzeniu gatunków
drogą naturalnej selekcji, lub Zachowanie faworyzowanych ras w walce o życie]. Nie
tylko jest to dowód na to, że Darwin był rasistą, ale również pokazuje, że przewidywał
promocję swojej rasy na drodze selekcji. Plątał pojęcie gatunku z pojęciem rasy. Dzisiaj
wiemy, że aborcja jest o wiele częstsza u kolorowych Amerykanów niż u białych. To
realizowanie planu Darwina. Nic dziwnego, że tak świat kocha jego teorię.
###
Aborcja
W poprzednim numerze OwK (nr. 104) pochwaliłem PiS za wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z 22.X.2020 zakazujący aborcji eugenicznej oraz za udział Polski tego
samego dnia w podpisaniu deklaracji genewskiej przeciwko aborcji. Dziś dwa
uzupełnienia. Wreszcie, w dniu 27.I.2021 rząd opublikował decyzję TK przez co weszła
ona w życie. Brawo. Natomiast deklaracja genewska straciła poparcie USA. Nowy
prezydent Joe Biden 28.I.2021 wycofał USA z tego porozumienia podpisanego za
czasów Trumpa.
I dodatkowa informacja. Platforma Obywatelska zaproponowała rozszerzenie
dopuszczalności aborcji w pierwszych 12 tygodniach ciąży w praktyce na żądanie (a
także odpłatność ubezpieczalnianą za antykoncepcję i zapłodnienia in vitro). Co za
nonsens! W ten sposób Platforma kieruje antyaborcyjny elektorat do PiS-u. Traci prawe
skrzydło. Rzeczniczką tego nowego pomysłu okazała się Małgorzata Kidawa-Błońska.
Skąd jej to przyszło? Pochodzi z tradycyjnego, narodowego domu. Chciałem na nią
głosować, gdy kandydowała na prezydenta. Prezydent Duda zaproponował częściowe
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osłabienie decyzji TK. Ostatecznie wśród kandydatów na prezydenta tylko Bosak, ze
swoją Konfederacją, był zdecydowanie przeciwny aborcji.
###
Homoseksualizm w Rosji
W lipcu 2020 została zatwierdzona w Rosji poprawka do konstytucji
zakazująca „małżeństw” homoseksualnych.
###
Brak odpowiedzialności za szczepionki
Okazuje się, że producenci szczepionek przeciwko covidowi zapewnili sobie
wolność od ewentualnych zażaleń z powodu niekorzystnych skutków ubocznych
szczepienia17. To tak jakby producenci samochodów zabezpieczyli sobie wolność od
rekompensat za błędy technologiczne powodujące wypadki.
###
Wojna biologiczna
Jak podał gen. Zhang Shibo w książce „Nowe wysokie loty wojenne”
wydanej w 2017 r., Instytut Wirusologiczny w Wuhan pracował nad bronią biologiczną,
która miała za zadanie wyhodować wirusa atakującego genetycznie według kryteriów
etnicznych (czyli szkodliwego dla rasy białej, a nieszkodliwego dla rasy żółtej), by
ułatwić Chinom dominację nad światem 18. Jak wiemy Covid 19 to koronawirus, który
przypadkowo wymknął się w 2019 r. z tej placówki wirusologicznej w Wuhan. Nie
działa on selektywnie jak planowano – to nie był jeszcze produkt gotowy do wojny
biologicznej.
###
Kompostowanie ludzi
Stan Washington w USA jako pierwszy zalegalizował kompostowanie
ludzkich zwłok poprzez naziemną ich dekompozycję. Jest to podobno bardzo
ekologiczne. Oszczędza drewna na trumny, energię na kremację, emisję CO2 przy niej,
miejsce na cmentarzach itd. Technika jest jak z utylizacją zdechłych zwierząt przez
farmerów. Po rozłożeniu ciało wraca do ziemi jako nawóz.
###
Opad liści
Podobno z powodu ocieplenia klimatu liście opadają wcześniej jesienią.
Obliczenia wskazują, że chodzi o 3 dni w ciągu 80 lat. Czyli co 27 lat liście opadają o
jeden dzień wcześniej. Czy komukolwiek to przeszkadza? Przecież roczne wahania są
dużo większe19.
###
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Perspektywa 2070
Jak podaje analiza ONZ20, jeżeli nic nie zrobimy to antropogeniczne zmiany
klimatyczne do roku 2070 zredukują nasze dochody o 0,2 do 2%. Biorąc pod uwagę, że
do tego czasu przewiduje się, że każdy będzie o 363% bogatszy niż dzisiaj, te zmiany
klimatyczne spowodują, że będziemy tylko o 356% bogatsi. No trudno!
###
Applebaum o Polsce
Amerykańska publicystka, a zarazem żona Radka Sikorskiego, Anne
Applebaum, udzieliła wywiadu21 po swej ostatniej książce. W wywiadzie tym jest takie
zdanie o Polakach: „jak wyobrażają sobie idealną przeszłość. To bardzo trudne zwłaszcza
w przypadku Polski, bo w jej historii dosyć ciężko o moment, za którym można byłoby
tęsknić. No, może przed XV wiekiem”. Oj, słabo zna Polskę! Jesteśmy dumni i marzymy
o takich osiągnięciach jak wiktoria wiedeńska z 1683 r., jak Konstytucja 3 Maja, jak
odzyskanie niepodległości w 1918 r., jak zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 r., czy
chociażby sukces transformacji po 1989 bez rozlewu krwi. To były wydarzenia na skalę
światową: obrona chrześcijaństwa przed islamem, pierwsze konstytucja w Europie,
koniec autorytarnych imperiów (cara, kajzera, cesarza, sułtana), obrona Europy przed
komunizmem, obalenie despocji ZSRR. Wtedy Polska się liczyła! I będzie się liczyć w
przyszłości!
###
Fundusze norweskie
Tzw. fundusze norweskie to pieniądze, jakie Norwegia, Islandia i Lichtenstein
wpłacają Unii Europejskiej za dostępność do unijnego (w tym polskiego) rynku dla
towarów z tych krajów. Część tych funduszy trafia do Polski. Nie rozumiem dlaczego
rozdziałem tych funduszy zajmuje się prywatna fundacja Sorosa znana jako Fundacja
Batorego, a nie państwo polskie? Ostatnio Ordo Iuris wygrało proces o jawność tego
rozdawnictwa (Fundacja odwołuje się od tej decyzji do Naczelnego Sądu
Administracyjnego). Na razie Fundacja nie ujawnia jak rozdaje pieniądze, ale Ordo Iuris
wykazało, że przede wszystkim dostają organizacje pro-aborcyjne, pro-LGBT itd.22
###
Trzech ojców
W USA od dawna możliwe jest adoptowanie dzieci przez pary
homoseksualne. Teraz pojawiło się nowe zboczenie. Trzech panów żyjących razem
zamówiło sobie dziecko u surogatki i po jego urodzeniu zażądali, by wszyscy trzej byli
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zapisania jako ojcowie tego dziecka. W Kalifornii jest to już możliwe, czyli akceptacja
wieloosobowych wspólnot miłosnych (polyamory) jako dopuszczalnej formy rodziny23.
###
Gender reveal parties
W USA modne stały się gender reveal parties (spotkania z ujawnianiem płci).
To w ramach oczekiwania na poród, gdy już wiadomo, czy płód ma członka czy waginę.
Zebrani składają prezenty dla przyszłego noworodka ukierunkowane płciowo (zwykle
niebieskie ciuszki dla chłopców, a różowe dla dziewczynek). Przeciwko takim
spotkaniom protestują aktywiści LGBT, bo to sugeruje nienormalność tych, którzy
ewentualnie nie będą chcieli przyznać się do swojej płci24.
###
Anestezjologia dla płodów
Skoro okazało się, że płody mają końcówki nerwowe i czują ból przy aborcji
prof. Stuart Derbyshire z Singapuru, aktywista planowania rodziny, zaproponował by
przed zabiegiem znieczulać płody25.
###
Neodymium
Okazuje się, że rzadki magnetyczny metal neodymium jest konieczny do
produkcji turbin elektrowni wiatrowych i wszystkich motorów dla samochodów
elektrycznych. Metal ten jest wydobywany tylko w Chinach. Tak więc Chiny mogą
wstrzymać gospodarkę światową przez wstrzymanie eksportu tego metalu. Już w 2009 r.
Chiny ograniczyły eksport rzadkich metali potrzebnych przy produkcji komputerów, by
ukarać zachodnie kraje przemysłowe za jakieś ograniczenia wobec Chin26. Świat jest
połączony, wzajemnie zależny.
###
Kogo czcimy?
Papież Franciszek odwiedził luteran w Szwecji z okazji 500 rocznicy
reformacji. Potem był znaczek watykański z podobizną Lutra. Dalej w październiku 2016
wystawiono posąg Lutra w auli Pawła VI. Obecnie mamy monetę watykańską z
Pachamamą. To wszystko nie ma wpływu na doktrynę katolicką, ale dziwny ten
pontyfikat.
###
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Dzień braterstwa
Na pamiątkę dnia 4 lutego 2019 r., kiedy to papież Franciszek podpisał w Abu
Dabi wspólną deklarację o braterstwie z wielkim imamem Ahmedem al-Tayyeb, ONZ
uznało dzień 4 lutego Międzynarodowym Dniem Braterstwa Ludzkości. Z tej okazji 4
lutego 2021 papież Franciszek odbył wirtualną konferencję z al-Tayyebem potwierdzając
ich wspólną deklarację z 2019 r. Wspólnie nadali nagrodę pokoju dla sekretarza ONZ
António Guterres27. Zareagowała także hiszpańska masoneria, podobnie jak po encyklice
Fratelli tutti, pochwaliła papieża za tę nową decyzję, bo braterstwo jest wpisane w jej
program. Wielki mistrz loży hiszpańskiej Óscar de Alfonso został wybrany w listopadzie
2019 sekretarzem generalnym Światowej Konferencji Lóż Regularnych, co czyni go
czołowym masonem świata, jego deklaracja jest też więc deklaracją Światowej
Masonerii.
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