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Wydawnictwo seryjne, ukazujące się w nieregularnych odstępach czasu
pod redakcją Macieja Giertycha
Adres: os. Białoboka 4, 62-035 Kórnik
Główne postulaty Kościoła
Jak wielokrotnie podkreślał Koneczny, Kościół w swojej pracy misyjnej ma zawsze
dwa postulaty natychmiastowe i dwa rozłożone w czasie. Postulaty natychmiastowe to po
pierwsze niezależność nauki Kościoła od ingerencji świeckich. Gdzie Kościół nie ma
możliwości być niezależnym w swoim nauczaniu, tam go nie ma, lub jest w katakumbach.
Każda praca misyjna wymaga tego, by Kościół miał swobodę głoszenia swojej nauki. Dziś
taki problem Kościół ma w Chinach, gdzie władza cywilna próbuje ingerować w nauczanie
Kościoła, w nominacje biskupie itd. Kościół nieraz idzie na różne kompromisy w sprawie
nominacji biskupich, ale w sprawie doktryny kompromisów nie ma. Kościół zawarł jakieś
tajne porozumienie z władzami chińskimi, ale pozytywnych efektów na razie nie widać.
Podobne porozumienie z komunistycznym Wietnamem dało dobre wyniki. Tam Kościół
rozwija się. Jak się potoczy sytuacja w Chinach, zobaczymy. W każdym razie protestancka
zasada cuius regio eius religio (czyja władza tego religia) jest dla Kościoła nie do
zaakceptowania.
Drugi postulat natychmiastowy Kościoła – to jednożeństwo. Tu kompromisów nie
ma. Gdy ktoś żyje w poligamii zanim się nawróci na katolicyzm, musi się z tej
poligamicznej sytuacji wyzwolić. Na ogół świat to dzisiaj akceptuje i nie ma nacisków na
Kościół, by wielożeńców dopuszczał do sakramentów. Jest natomiast problem z seryjną
monogamią – jeden współmałżonek, ale co jakiś czas zmieniany. Póki żyje pierwszy z
małżonków, dalsze związki są zakazane i ludzie w takich związkach są niedopuszczani do
sakramentów. Przynajmniej tak jest w nauczaniu Kościoła. Ostatnio pojawił się postulat,
by ludzi we wtórnych związkach dopuszczać do Komunii św. bazując na niezbyt jasnych
sformułowaniach adhortacji posynodalnej Amoris laetitia, (§ 198-300, przypis 336).
Chodzi o sytuacje, gdy znajdujący się w nowych związkach pragną zmienić tę sytuację,
nie mogą jednak tego dokonać, np. ze względu na posiadane dzieci. Episkopat Argentyny
liberalnie zinterpretował tę adhortację i papież Franciszek to zaaprobował. Potrzebny jest
bardziej klarowny głos Kościoła w tej sprawie.
Postulaty Kościoła rozłożone w czasie to rezygnacja z niewolnictwa i z msty. Z
niewolnictwem w zasadzie świat się uporał. Występuje ono tu i ówdzie, ale wszędzie jest
karane i traktowane jako zło. W czasach, gdy niewolnictwo było praktykowane, np. w USA
jeszcze do połowy XIX wieku, tam właściciele niewolników byli dopuszczani do
sakramentów świętych, ale Kościół postulował, by niewolników uwalniać.
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Podobnie jest ze mstą. To etyczny obowiązek pomszczenia skrzywdzonego
krewnego, znany np. jeszcze do dzisiaj na Sycylii. Mafie stale kogoś „karzą” za gwałty na
krewnych czy zabójstwa. Kościół postuluje, by zostawić to państwowemu wymiarowi
sprawiedliwości. W zasadzie w większości świata temat jest nieaktualny. To państwo
wymierza sprawiedliwość, a prywatne rozrachunki są karalne. Zniknęły takie zjawiska jak
pojedynki w imię wyrównania jakichś krzywd np. obrazy.
Wobec praktycznego już załatwienia spraw niewolnictwa i msty, Kościół winien
postawić większy nacisk na nowe problemy społeczne, kiedyś występujące rzadko, za
czasów Koneczngo prawie nieznane. Chodzi mi o sprawę aborcji i związków
homoseksualnych. Stały się one powszechnie dopuszczalne i to od niedawna. Sądzę, że
przyjdzie czas, iż dopuszczalności aborcji czy „małżeństw” homoseksualnych będziemy
się tak wstydzić jak dzisiaj wstydzimy się, że kiedyś zezwalano na niewolnictwo i na mstę.
By to się stało, Kościół musi twardo stać przy swoim stanowisku i nie dopuszczać do
sakramentów zwolenników takich praktyk.
Wiemy, że w USA jest gorąca debata na ten temat. Są duchowni, którzy są gotowi
dopuszczać do Komunii św. katolików, prezydenta Joe Bidena, czy szefową demokratów
w Kongresie, Nancy Pelosi, mimo tego, że swoimi głosowaniami i innymi decyzjami
dopuszczają aborcję i związki homoseksualne. Potrzebna jest zdecydowana reakcja
Kościoła w tym temacie. Takie stanowisko zajął abp San Francisco, Salwator Cordileone
wymagając, aby nawet rozważyć ekskomunikę wobec tych, którzy „trwale, uporczywie i
publicznie odrzucają katolicką naukę”. Podobnie wypowiadał się kardynał Burke 1.
W kontekście aborcji warto przypomnieć słowa Pana z księgi Izajasza:
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A
nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. (Iz. 49,15)
Czyli Pan Bóg pamięta o każdym abortowanym dziecku, na zawsze.
Podobny jest spór o błogosławienie związków homoseksualnych. Kościół zakazuje
tego, ale np. w Niemczech wielu duchownych, a nawet biskupów to popiera.
Współodkupicielka
Wielokrotnie prawicowi duchowni (wśród nich abp Carlo Maria Viganò) apelowali
do papieża, by ogłosił Matkę Bożą Współodkupicielką. Jest to postulat zgłaszany już od
dawna, od wieków średnich. Również dyskutowany był na Soborze Watykańskim II.
Wypowiadał się też przeciwko temu kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI.
Ostatnio papież Franciszek wypowiedział się zdecydowanie przeciwko tej sugestii 2. Moim
zdaniem papież ma rację.
Oczywiście, gdyby jakiś papież ogłosił jako dogmat, że Maryja jest
Współodkupicielką (Co-redemptrix), to zaraz to zaakceptuję.
Tutaj jednak pragnę wyrazić moją opinię przeciwko takiej sugestii. Gdyby do tego
doszło, trzeba by również uznać, że Szymon z Cyreny też był współ-odkupicielem, bo
pomagał Panu Jezusowi w Jego Drodzy Krzyżowej. Również można by powiedzieć, że
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obaj łotrzy, ten po prawej, ale i także ten po lewej, byli współ-uczestnikami aktu
odkupienia.
Niewątpliwie Matka Boża współcierpiała widząc mękę Swego Syna. Nie tylko
Ona. Na pewno cierpieli też widzący to wszystko św. Jan, czy Maria Magdalena.
Ponadto można powiedzieć, że każdy kto cierpi bez własnej winy współuczestniczy
w męce Chrystusa. Wszystkie cierpienia ludzkości można uznać za wkład do dzieła
Odkupienia. Matka Boża była Człowiekiem tak jak każdy z nas. Swym cierpieniem
dołożyła się do dzieła Odkupienia. Ale Odkupicielem, niwelującym grzechy świata, w tym
grzech pierworodny, był tylko Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, który po to
przyszedł na świat, by nas odkupić. Gdyby uznać Maryję za Współodkupicielkę to
zbliżałoby się to do przyznania Jej boskości, a to oczywiście byłoby herezją.
Natomiast nie mam nic przeciwko postulatowi, by ogłosić Maryję Pośredniczką
(Mediatrix) wszelkich łask.
Na kongresie mariologicznym w Częstochowie (sierpień 1996) powołano na
prośbę Stolicy Apostolskiej komisję do rozpatrzenia tezy o konieczności ogłoszenia
dogmatu o Maryi jako Współodkupicielce, Pośredniczce wszelkich łask i Adwokacie. W
komisji tej było też trzech prawosławnych, anglikanin i protestant. Komisja jednogłośnie
(23-0) odrzuciła ten postulat3.
Wielkiego resetowania ciąg dalszy
Jak zapowiedziano w Davos, po pandemii ma być wielkie resetowanie, czyli
tworzenie rządu światowego. Mamy dziś (31.III.21) deklarację wielu krajów, że po
pandemii Covid 19 będą wspólnie przygotowywać świat na ewentualną nową pandemię 4.
Deklarację tą podpisali: J. V. Bainimarama, premier Fiji; António Luís Santos da Costa,
premier Portugalii; Klaus Iohannis, prezydent Rumunii; Boris Johnson, premier Wielkiej
Brytanii; Paul Kagame, prezydent Rwandy; Uhuru Kenyatta, prezydent Kenii; Emmanuel
Macron, prezydent Francji; Angela Merkel, kanclerz Niemiec; Charles Michel,
prezydent Rady Unii Europejskiej; Kyriakos Mitsotakis, premier Grecji; Moon Jae-in,
prezydent Korei Południowej; Sebastián Piñera, prezydent Chile; Carlos Alvarado
Quesada, prezydent Kostaryki; Edi Rama, premier Albanii; Cyril Ramaphosa, prezydent
Afryki Południowej; Keith Rowley, premier Trynidadu i Tobago; Mark Rutte, premier
Holandii; Kais Saied, prezydent Tunezji; Macky Sall, prezydent Senegalu; Pedro Sánchez,
premier Hiszpanii; Erna Solberg, premier Norwegii; Aleksandar Vučić, prezydent Serbii;
Joko Widodo, prezydent Indonezji; Volodymyr Zelensky, prezydent Ukrainy; Tedros
Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia.
Na szczęście nie ma tu Polski, ale jest prezydent Rady Unii Europejskiej, czyli
pośrednio należymy też. Nie ma też USA, Brazylii, Rosji i Chin, co raczej nie rokuje tej
inicjatywie powodzenia.
20 maja 2021 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła raport wzywający
do dania jej większego uprawnienia do stworzenia globalnego systemu nadzoru w
sprawach epidemii i oczywiście miliardów dodatkowych pieniędzy dla siebie w tym celu.
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Kraje mają mieć specjalnego delegata do kontaktów z WHO, uprawnionego do
ingerowania w decyzje rządów po myśli WHO. Chodzi więc o globalny nadzór nad
krajami świata.
Teraz zamiast mówić o „resetowaniu” pojawiło się hasło „Build Back Better”, czyli
„Odbudować lepiej”. Zamiast powrotu do stanu sprzed epidemii będzie nowa jakość. Na
przykład będziemy mieli zaświadczenia o szczepieniu, które działać będą jak światowy
paszport.
Tak więc plany wielkiego resetu postępują. Stoi za tym masoneria. Jak twierdzi abp
Carlo M. Viganò5 hasła rewolucji francuskiej i masonerii trzeba tak interpretować:
wolność oznacza rebelię przeciwko władzy Boga i Jego Świętego Prawa;
równość stawia wszystkich ludzi na tym samym poziomie, czyli najniższym, negując
zróżnicowanie i indywidualność każdej osoby ludzkiej, a przede wszystkim anulowanie
fundamentalnego rozróżnienia między tymi co uznają Chrystusa jako Jedynego Boga i
Pana, a tymi co odrzucają Go; wreszcie
braterstwo próbuje ustanowić społeczeństwo, w którym ludzie byliby braćmi bez
odniesienia do nadprzyrodzonego ojcostwa ze strony Boga lub do rodziny zbawionej przez
Chrystusa.
Viganò podkreśla, że cały świat zmusza się do noszenia nic nie dających maseczek,
do szczepienia się, choć nie jest pewne czy to coś daje, a przy okazji zakazuje się
stosowania leków, o których już wiadomo, że są na covida skuteczne (chodzi o
chlorochininę, hydroksychlorochininę, iwermektynę, remdesiwir, amantadynę i in.). Kto
w te zakazy wątpi określany jest mianem heretyka, czy zwolennika „teorii spiskowej”,
zasługującego na represje. By to wszystko, wraz z lockdownem, przeprowadzić potrzebna
jest dyktatura, taka jak w Chinach i w tym kierunku świat zdąża. Komunizm scala się z
liberalizmem. Przy okazji zakazuje się lub ogranicza praktyki religijne, a pozamykani w
domach z komputerami coraz więcej oglądają pornografii, i dąży się do redukcji
rozrodczości, co wszystko razem w sposób oczywisty wskazuje na źródło tych decyzji.
Jaka na to rada? Viganò przypomina, że Matka Boża w Fatimie obiecała, że
przyjdzie pokój po poświęceniu Jej Rosji przez papieża – co nastąpi, ale późno. Módlmy
się o odważnego papieża, który się na to zdecyduje.
Masoneria w pandemii
Jak powiedział wielki mistrz Wielkiego Wschodu Francji Georges Sérignac6:
Le contact physique est absolument essentiel en maçonnerie, c’est ce qui permet d’une
manière mystérieuse, même pour nous, de construire une pensée collective dans laquelle
se mêle la dimension initiatique et intellectuelle, que nous appelons „speculative” ... Nos
„tenues” [reunions] maçonniques ne peuvent pas se faire autrement, on ne peut pas les
remplacer par le dématérialisé, por nous c’est impossible du fait des rituels. (Georges
Sérignac, Grand Maître du GODF (19.01.2021).
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„Kontakt fizyczny jest absolutnie niezbędny w masonerii. To właśnie on pozwala w
tajemniczy sposób, nawet nam, na zbudowanie zbiorowej myśli, w której wymieszany jest
wymiar inicjatywny i intelektualny, co nazywamy „spekulatywnym” ... Nasze masońskie
„wystroje” [spotkania] nie da się przeprowadzić w inny sposób, nie możemy ich zastąpić
zdematerializowanymi. Dla nas to niemożliwe ze względu na rytuały.”
Oczywiście chodzi o to, że spotkania wirtualne, na zoomie, nie są tajne, a
masoneria ma tajemnice. Musi więc mieć spotkania bezpośrednie. Warto to odnotować w
kontekście zamykania kościołów we Francji czy Irlandii z powodu pandemii. My katolicy
też potrzebujemy bezpośredniego kontaktu transcendentalnego w ramach praktyk
religijnych. Patrzenie w telewizor tego nie zastąpi.
Carrol Quigley
Kontynuuję wypisy z książki Carrola Quigleya pt. Tragedy and Hope (Tragedia i
nadzieja). Dzisiaj jego uwagi o komunizmie. Quigley ma ciekawe obserwacje dotyczące
rozwoju komunizmu na świecie i w Rosji.
Zauważa, że Marks mylił się twierdząc, iż rozwój industrializacji doprowadzi do
tego, że właścicieli będzie coraz mniej i będą coraz bogatsi, a klasa robotnicza będzie rosła
i stale pauperyzowała się. Tymczasem rozwój przemysłu okazał się inny. Ilość podmiotów
gospodarczych rośnie, a robotnicy coraz lepiej zarabiają. Stają się masowymi
konsumentami. Bez tego nie mogłaby rosnąć produkcja, a więc i zarobki właścicieli.
Ponadto poziom produkcji wymaga coraz większego wykształcenia robotników,
specjalistów do obsługi coraz bardziej skomplikowanych maszyn. Przechodzą do klasy
średniej. To się dokonało poprzez nacisk klasy robotniczej na producentów w sprawach
płac i warunków pracy – bez rewolucji, którą przewidywał Marks.
Monopolizacja przemysłu z jednej strony, a powstanie związków zawodowych
obejmujących wiele fabryk, branżowych z drugiej, zredukowały współzawodnictwo,
również między właścicielami i coraz lepiej zarabiającymi robotnikami. To drobna
inteligencja (urzędnicy, nauczyciele itd.) stali się pariasami, bo wymagano od nich, by się
lepiej ubierali i żyli na wyższej stopie, a zarabiali mało. To wśród nich było więcej ducha
rewolucyjnego, niż wśród robotników. Stawali się lewym skrzydłem ruchu
socjalistycznego.
Marks przewidywał rosnącą współpracę robotników różnych krajów,
internacjonalizm. „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!” pisał w „Manifeście
komunistycznym”. Na międzynarodówce socjalistycznej pojawił się rozłam między
socjalistami, a komunistami. Ci pierwsi byli bardziej nacjonalistyczni, ci drudzy
internacjonalni. Tzw. druga międzynarodówka rozpadła się w 1916 r. w obliczu I wojny
światowej, gdy okazało się, że klasy robotnicze idą walczyć w interesie swego kraju, a nie
w interesie swojej klasy. Lenina nie interesował wynik wojny. Przewidywał, że wszędzie
będzie po niej rewolucja i proletariat przejmie władzę, niezależnie od tego kto wygra. Ale
opierał się na drobnej inteligencji.
Po rewolucji w Rosji, komunizm rozwijał się odwrotnie niż przy kapitalizmie.
Rolnicy coraz mniej dostawali za owoce swej pracy i nie byli w stanie kupować produkcji
przemysłowej, która stawała się dla nich coraz bardziej droga. Rolnik zaczął więc
produkować tylko na swoje potrzeby. Rosnące podatki i rekwizycje na wsi stale zubożały
ją. Jako receptę na to, komunizm wymyślił kolektywizację rolnictwa. Rolnikom odbierano
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ziemię i narzędzia ich pracy, czyli posiadane zwierzęta. Broniąc się rolnicy zabijali swe
zwierzęta. Im silniejszy był rolnik, tym bardziej opierał się kolektywizacji. Nastała tzw.
walka z kułakami, czyli bogatszymi rolnikami. Aresztowania, zsyłki, zabójstwa. W ramach
tego konfliktu zginęło kilka milionów ludzi. Rosja przestawiła się na rolnictwo państwowe.
Zaczęto organizować wielkoobszarowe fermy państwowe na dotychczas nieużytkowanych
terenach suchego południa i zimnej północy. Wszystko w oparciu o niewolniczą pracę.
Zaprzęg zwierzęcy zastępowano maszynami rolniczymi, naśladując w tym rozwój
rolnictwa w USA, ale w USA było ono prywatne, a w Rosji państwowe i w rezultacie
wielce niewydolne. Maszyny te nie należały do kołchozów, tylko do specjalnych ośrodków
maszynowych, które je za odpowiednią opłatą wypożyczały.
Komunizm rzekomo zlikwidował zróżnicowanie klasowe, ale wprowadził kastę
ludzi uprzywilejowanych – wysokich urzędników partyjnych i rządowych. Oni dostawali
lepsze mieszkania, możliwość luksusowych wakacji (np. na Krymie), dostęp do
specjalnych sklepów z towarami niedostępnymi gdzie indziej i to po niskich cenach, itd.
Quigley miał jednak świadomość cywilizacyjnej odrębności Rosji, że nie wszystko
bierze się z komunizmu. Pisze: „Byłoby wielkim błędem sądzić, że sowiecki system
rządów z jego amalgamatem cenzury, masowej propagandy i bezlitosnego terroru był
wynalazkiem Stalina i jego przyjaciół; równie błędnym byłoby sądzić, że system ten
wygenerował bolszewizm; natomiast prawdą jest, że jest on częścią rosyjskiego sposobu
życia, który ma swoją tradycję w bizantynizmie i cesarskości. W samej Rosji ma on typowe
precedensy w postaciach Iwana Groźnego, Piotra Wielkiego, Pawła I czy Aleksandra III.”
Jak wielu ludzi na Zachodzie, podobnie jak Samuel Huntington w swoim
„Zderzeniu cywilizacji”, Quigley umiejscawia Rosję w cywilizacji bizantyńskiej. O wiele
bardziej wiarygodna jest opinia Konecznego, że to cywilizacja turańska. W każdym razie
jest to coś odrębnego od reszty Europy.
A oto inne uwagi Qingleya dotyczące porównania krajów komunistycznych z
zachodnimi.
W Jałcie i Poczdamie ustalono, że w krajach wschodniej Europy mają być rządy
przyjazne Rosji oraz wolne demokratyczne wybory. Stalin wiedział, że to niemożliwe, ale
Amerykanie myśleli, że możliwe. Taka decyzja spowodowała, że demokracja w Polsce i
innych krajach wschodniej Europy stała się fikcją.
Wyścig atomowy polegał na problemie jak zmieścić ciężką bombę atomowa w
rakiecie typu V2. USA pracowało nad redukcją wagi bomby, a ZSSR nad powiększeniem
rakiet. To dało USA miniaturyzację broni atomowej – zdatnej do walki taktycznej,
przenoszoną armatami, samochodami etc. Rosji dało program zdobycia kosmosu
(pierwszy sputnik, lot Gagarina itd.).
Dalsza konkurencja w zdobyciu kosmosu dała Ameryce postęp techniczny,
wykorzystanie satelitów. Rosja uzyskała większy potencjał w lotach załogowych, w
wielkości stacji kosmicznych itd.
Badania nad zbrojeniami w Rosji były kosztem konsumpcji i zubożały obywateli.
W USA postęp technologiczny, związany z badaniami nad zbrojeniami, podnosił
zatrudnienie obywateli i jakość ich życia, bo dawał nowe wynalazki, które szybko trafiały
do powszechnego użytku. Różnice te wynikają z tego, że w Rosji są maksymalnie
wykorzystane moce przerobowe, a w USA potencjał produkcyjny jest większy niż
wykorzystanie, tak więc każde zwiększenie wykorzystania podnosi dobrobyt.
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Kryzys kubański wykazał USA i ZSRR, że więcej ich łączy niż dzieli. Żadna strona
nie chce wojny jądrowej, nie chce proliferacji dostępności broni jądrowej, nie chce
konfrontacji, nie chce, by wojny lokalne stały się światowymi. W wyniku rosnącej
świadomości, że USA i ZSRR nie chcą konfrontacji, pojawiły się różne wojny lokalne i
wzrost zainteresowania stanem neutralności.
Sowiecki komunizm bazuje na proletariacie przemysłowym i w takich kręgach
szukał zwolenników do rewolucji, czyli w krajach rozwiniętych przemysłowo. Chiński
komunizm wyrósł na walce ludności wiejskiej z potentatami rolniczymi. W rezultacie
Chiny szukają zwolenników wśród warstw niższych. Szczególnie to widać w krajach
postkolonialnych, w których Chiny odwołują się do ludności eksploatowanej przez
imperialistów, a nie do proletariatu przemysłowego, którego tam prawie nie ma.
Quigley tak charakteryzuje specyfikę Zachodu. Dla niego:
1) Istnieje prawda, rzeczywistość (tak więc Zachód odrzuca sceptycyzm, solipsyzm
[patrzenie we własny pępek], nihilizm).
2) Żadna osoba, grupa czy organizacja nie posiada pełnego obrazu prawdy (stąd nie ma
absolutnego i ostatecznego autorytetu).
3) Każda osoba dobrej woli posiada jakiś aspekt prawdy, jakąś wizję jej z punktu widzenia
własnego doświadczenia (tak więc każdy może coś pożytecznego dodać).
4) Poprzez dyskusję różne aspekty prawdy posiadane przez wielu, mogą być zespolone i
ustawione w formie konsensusu będącego bliżej prawdy, niż którekolwiek źródło, które
się na ten konsensus składa.
5) Ten konsensus jest czasowym przybliżeniem do prawdy. Powstanie nowych
doświadczeń i dodatkowych informacji powoduje, że może on być na nowo sformułowany
w bliższym przybliżeniu do prawdy na drodze dalszej dyskusji.
6) Tak więc obraz prawdy człowieka Zachodu postępuje poprzez kolejne przybliżenia
coraz to bliżej całej prawdy, nigdy nie osiągając jej do końca.
W sumie ksiązka Quigleya jest bardzo ciekawa. Aż dziwne, że tak mało jest on
znany w Polsce.
Joe Biden
W ciągu pierwszych 100 dni swojej prezydentury Joe Biden: usunął zakaz
finansowania aborcji poza granicami kraju, zniósł wprowadzony przez Trumpa zakaz
badań nad tkankami z ludzkich embrionów, zredukował restrykcje wobec niebezpiecznych
pigułek aborcyjnych, zezwalając na ich sprzedaż drogą pocztową, zezwolił, by organizacje
proaborcyjne przejęły pieniądze przeznaczone na „planowanie rodziny” oraz wybrał do
swego gabinetu proaborcyjnych radykałów. M.in. mianował podsekretarza stanu w
ministerstwie zdrowia, który jest mężczyzną paradującym jako kobieta, „Rachela” Levine.
Ponadto zezwolił transgenderowym chłopcom uczestniczyć w sportach dziewczęcych,
ograniczył restrykcje dla zabiegów zmieniających płeć, wprowadził transgenderyzm do
wojska i ograniczył jednopłciowe refugia, więzienia i domy społeczne. Jego korpus
dyplomatyczny zapowiedział, że będzie promował LGBT na świecie7.
W swoim pierwszym przemówieniu do Kongresu, z okazji pierwszych trzech
miesięcy prezydentury, Biden zapowiedział poparcie dla ustawy o równości dla osób
LGBT, kontrolę posiadania broni, poparcie dla nielegalnych imigrantów i dla inicjatywy
7
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ograniczającej możliwość większej kontroli stanów przy wyborach8. W sumie przesunął
partię Demokratyczną ku jej lewackiemu krańcowi.
Biden zarządził, że tęczowe flagi mają być wywieszane na ambasadach USA po
świecie (również w Watykanie) w „miesiącu dumy LGBT” czyli w czerwcu.
W OwK 104 pisałem o antyaborcyjnej deklaracji genewskiej podpisanej przez 32
kraje w tym Polskę i USA. Teraz prezydent Biden wycofał USA z poparcia dla tej
deklaracji9.
Proponując budżet na rok 2022 Biden nie uwzględnił poprawki Hyda, która
funkcjonowała w amerykańskim systemie prawnym od roku 1976, a która zabraniała
federalnego finansowania aborcji10. Teraz już będzie wolno. Przewidziano $133 miliardy
na Departament Zdrowia (HHS), któremu przewodzi nowy szef, wielki zwolennik aborcji
Xavier Beccera. Będzie z czego opłacać aborcje.
Biden zniósł ograniczenie do 14 dni dla badań in vitro z ludzkimi embrionami 11.
Teraz nie ma już limitu. Można hodować dziecko w butelce póki się da – to może
doprowadzić do etapu inkubatora, czyli wyeliminować macicę z procesu rozrodczego. Po
drodze oczywiście te badania przewidują śmierć badanych embrionów. W tym samym
zarządzeniu zniesiono ograniczenia, jakie wprowadził prezydent Trump dla Narodowego
Instytutu Zdrowia (NIH), dla badań nad organami pochodzącymi z aborcji (kupowanymi
od aborcjonistów). Niedawno (27.V.21) w senacie USA była próba wprowadzenia zakazu
badań nad chimerami – mieszańcami zwierzęco-ludzkimi oraz nad wprowadzaniem
embrionów ludzkich do macic zwierzęcych i odwrotnie. Demokratyczna większość
odrzuciła ten zakaz12.
[Przy okazji warto wspomnieć, że 11 czerwca 2021 parlament francuski
wprowadził nowe prawo bioetyczne z zezwoleniem na badanie chimer ludzkozwierzęcych, inżynierię genetyczną na ludzkich zarodkach, a zarazem zgodę na
zapłodnienie in vitro par lesbijskich i samotnych matek] 13.
Jak już pisałem, Biden, w imię ekologii, wstrzymał poszukiwanie nowych złóż w
USA i budowę rurociągu Keystone z Kanadą dla dostawy ciężkiej nafty z Alberty do
Nebraski, rozpoczętej za prezydentury Trumpa (OwK 105). Będzie ona transportowana

8

https://www.lifesitenews.com/news/biden-talks-once-in-a-generation-spending-systemic-racism-in-firstaddress-to-congress
9
https://www.lifesitenews.com/news/biden-admin-withdraws-us-from-international-declaration-statingno-international-right-to-abortion?utm
10
https://www.lifesitenews.com/news/biden-proposes-federal-budget-forcing-americans-to-fundabortion?utm
11
https://www.lifesitenews.com/opinion/left-of-century-bidens-first-100-days
11
https://www.lifesitenews.com/news/biden-talks-once-in-a-generation-spending-systemic-racism-infirst-address-to-congress
11
https://www.lifesitenews.com/news/biden-admin-withdraws-us-from-international-declaration-statingno-international-right-to-abortion?utm
11
https://www.lifesitenews.com/news/biden-proposes-federal-budget-forcing-americans-to-11
https://www.lifesitenews.com/opinion/joe-bidens-trifecta-of-medical-horrors-an-abortion-champion-inthe-white-house?utm
12
https://www.forbes.com/sites/andrewsolender/2021/05/27/senate-kills-gop-legislation-to-prohibitcertain-human-animal-chimeras/?sh=62c446154207
13
https://www.lifesitenews.com/blogs/france-adopts-bioethics-law-that-will-introduce-chimeras-geneticengineering-of-human-material

8

kolejami i drogami co jest ekologicznie bardziej szkodliwe. Teraz hakerzy rosyjscy
wstrzymali funkcjonowanie rurociągu na wschodnim wybrzeżu USA. Zapewne z
polecenia Bidena firma Colonial Inc., właściciel rurociągu, zapłaciła hakerom $5 milionów
okupu, by go ponownie uruchomili. Były ograniczenia w dostawach i ceny benzyny
podskoczyły. Równocześnie Biden wycofał sankcje wobec Rosji wprowadzone przez
Trumpa w sprawie budowy gazociągu Northstream 2. Czyli jak podaje jeden portal da –
dla rosyjskiego rurociągu, niet – dla amerykańskich14. Za Bidena znacznie wzrósł import
ropy z Rosji do USA i to zaledwie rok po osiągnięciu niezależności USA od importu
ropy15.
Rosja rozwija swoje akcje poszukiwania ropy i gazu w Arktyce, tzw. program
Vostok16, w związku z topnieniem lodów Arktyki, podczas gdy USA ogranicza swoje
arktyczne poszukiwania na Alasce17 z przyczyn ekologicznych.
Biden jest katolikiem. Podobno jako umartwienie na Wielki Post zrezygnował z
jedzenia cukierków (The Wanderer, 8.IV.2021).
Chińskie plany?
Agencja Immigration Watch Canada opublikowała rzekome przemówienie
chińskiego komunistycznego generała Wei Fengh 18. Jeżeli to autentyczny tekst to mamy
coś takiego jak opublikowanie przez Hitlera Mein Kampf. Wei Fengh mówi o potrzebie
przestrzeni życiowej (hitlerowskie Lebensraum) dla rosnącej populacji Chin. Widzi tą
przestrzeń w Ameryce Północnej, USA i Kanadzie, które chce podbić i osiedlić.
Przypomina, że to pierwotnie rasa żółta odkryła i zasiedliła Amerykę, którą dopiero po
wyprawie Kolumba Europejczycy zagospodarowali, spychając lokalną żółtą ludność na
margines i dlatego Chiny mają prawo do tych terytoriów. Chiny mają świadomość, że
konwencjonalnej ani nuklearnej wojny z USA nie wygrają. Więc przygotowują inny plan.
Pracują nad bronią biologiczną, nad zarazkiem, który by różnicował rasy. Miałby zabijać
białych, a omijać żółtych. Prace takie są w toku. W tej mierze, jak twierdzi Wei Fengh, jest
współpraca z Izraelem, który pracuje nad podobną bronią, która miałaby zabijać Arabów,
a omijać Żydów. Plan przewiduje wpuszczenie takiego zarazka do Ameryki i potem zajęcia
powstałego pustkowia. Jeżeli w odwecie Amerykanie zaatakują Chiny nuklearnie, to
przecież nie zabiją wszystkich Chińczyków. Co najmniej połowa zostanie i ci się wnet
rozmnożą i będzie kim zasiedlić Amerykę Północną.
Nie wiem na ile ten tekst jest autentyczny. Gdyby był, to byłby bardzo ściśle
trzymany w tajemnicy. Chociaż kto wie. Hitler swych planów w tajemnicy nie trzymał. To
może być fake news, ale nie musi. Ale, że takie myśli chodzą ludziom po głowie już samo
w sobie jest niebezpieczne.
Ostatnio USA ogłosiły, że są przekonane, iż wirus Covid 19 wymknął się z
laboratorium wirusologicznego w Wuhan. Media długo o tym milczały, bo tak twierdził
nielubiany Trump. Taką opinię wyraził Robert Readfield, dyrektor Center for Disease
14
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Control (CDC) za czasów Trumpa, ale go nie słuchano. Nawet grożono mu śmiercią za
głoszenie takich opinii19. Wreszcie media musiały przyznać, że coś jest na rzeczy20.
Dochodzenie na ten temat, rozpoczęte jeszcze za prezydentury Trumpa, zostało
wstrzymane przez Bidena21. Czyli ktoś nad wirusem dającym pandemię pracował. Okazało
się, że Tony Fauci, ekspert prezydenta Bidena od spraw epidemii, nie tylko mówił
nieprawdę, zaprzeczając, że wiedział o pochodzeniu tego wirusa z laboratorium w Wuhan,
ale także sam jest za to odpowiedzialny, bo kierowany przez niego National Institute of
Allergy and Infectious Diseases (NIAID) współfinansował te badania w Wuhan22. Mówi
się, że USA zażąda odszkodowania od Chin, choćby poprzez umorzenie wielkiego długu
jaki USA ma wobec Chin. W tym duchu wypowiedział się były prezydent Trump. Chodzi
o biliony dolarów (Wiadomości TVP1, 6.VI.21).
Ostatnio zostało ujawnione, że amerykańska Defence Intelligence Agency (DIA)
dysponuje uciekinierem z Chin, który poinformował ją, że Chińczycy pracują nad
wariantami Covid 19, by przekonać świat, że pochodzą one wszystkie od nietoperzy, a nie
z laboratorium23. Stopień zaufania do tego uciekiniera spowodował, że spadło zaufanie do
tego co twierdził Fauci.
Najsłynniejszy znawca spraw chińskich w USA, Steven Mosher od dawna
twierdził, że wirus ten wymknął się z laboratorium w Wuhan. Z tego powodu został
ocenzurowany na facebooku, ale teraz wszyscy już o tym mówią. Mosher wspomina, że
gdy epidemia wybuchła, to zaraz wojskowi chińscy objęli kontrolę nad laboratorium
wirusologicznym w Wuhan, a szczególnie został wydelegowany w tym celu ekspert od
wojny biologicznej gen. Chen Wei24. Czy ma on coś wspólnego z generałem Wei Fengh,
nie wiem.
Perspektywa wojny biologicznej to najgorsze co może nas spotkać. NMP Królowo
Pokoju chroń nas.

NOTATKI
Naturalna odporność
Badania naukowe w Izraelu, które wykonano na całej populacji, a gdzie jest
najwyższy procent ludzi zaszczepionych, wykazały, że naturalna odporność uzyskana po
przebyciu covida daję większą odporność (na poziomie 94.8%) niż szczepionki Pfitzera
(na poziomie 92,8%). Wśród tych którzy zachorowali mimo zaszczepienia 6,3% zmarło.
19
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Wśród ozdrowieńców, którzy zachorowali na covida tylko jeden zmarł w całym kraju.25
Nie ma więc powodów, by ozdrowieńcy się szczepili.
###
Funkcja dla geja
Juan Carlos Cruz, jawny homoseksualista, to jedna z tych osób, które krytykują
decyzję Kongregacji Doktryny Wiary zakazującej błogosławienia par homoseksualnych.
W dniu 24 marca został on mianowany na członka Papieskiej Komisji do Ochrony
Nieletnich. Jak wiemy wśród nieletnich, molestowanych przez duchownych, 81% to
chłopcy. To temat ściśle związany z homoseksualizmem. Cruz sam był w dzieciństwie
molestowany seksualnie przez księdza26.
###
Osobne błogosławienia par homoseksualnych
Papież Franciszek mianował ks. Philippe Bordeyne nowym rektorem Papieskiego
Instytutu Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Ten francuski teolog
wypowiedział się w sprawie błogosławienia związków homoseksualnych, którego
zakazuje ostatnia decyzja Kongregacji Doktryny Wiary. Ks. Bordeyene proponuje, by nie
błogosławić „związku”, ale osobno obie osoby o to proszące, w prywatnej ceremonii
liturgicznej. Ocenia, że modlitwa Kościoła musi być dostępna dla wszystkich, również
dla żyjących w związkach homoseksualnych 27.
Na wieść o nominacji Bordeyne, profesor filozofii z Paryża, Thibaud Collin
przypominał, że Bordeyne w 2015 r. proponował, by temat antykoncepcji zostawić parom
do osobistego rozstrzygnięcia. W r. 2017 Bordeyne opublikował książkę pt. Divorcés
remariés: ce qui change avec François (Rozwiedzieni w powtórnych związkach: co się
zmieniło za Franciszka). Collin proponuje, by zmienić nazwę Instytutu na Instytut Amoris
Laetitia. Dziś nie ma on nic wspólnego z teologią ciała Jana Pawła II, w myśl której
powstał28.
Inny duchowny, wspierany przez papieża Franciszka ks. James Martin S.J.
powiedział, że można chodzić na „śluby” homoseksualne tak samo jak chodzi się na śluby
w innych wyznaniach, np. żydowskie29.
Nie słychać by Kościół dyscyplinował jawnie zbuntowanych duchownych
niemieckich (w tym biskupów) masowo błogosławiących pary homoseksualne.
###
Opozycja w Kościele
Rośnie lista biskupów wypowiadających się przeciwko decyzji Kongregacji
Doktryny Wiary zakazującej błogosławienie par homoseksualnych. Już wypowiedzieli się
przeciwko tej decyzji: kardynał Christoph Schönborn (Austria), bp Georg Bätzing
25
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(Niemcy), bp Hermann Glettler (Austria), abp Mark Colerige (Australia), bp Johan Bonny
(Belgia) i bp Paul Dempsey (Irlandia)30.
Mafia lawendowa w Kościele trzyma się mocno! To przypomina obiekcje, jakie
były zgłaszane po ogłoszeniu przez Pawła VI encykliki Humanae vitae, zakazującej
antykoncepcję.
###
Wyszyński z Narodem, obecny Kościół z partią
Takie sformułowanie niedawno słyszałem. Trafne. Nie tylko Wyszyński był z
narodem, ale i Karol Wojtyła, cały Kościół polski i powszechny. A co mamy teraz? Kościół
w Polsce wyraźnie identyfikuje się z partią rządzącą, z PiS-em. Abp Jędraszewski
powiedział, że mamy obowiązek dziękować Bogu za braci Kaczyńskich. Jakby zapomniał,
że katolicy też są w innych partiach. Rezultat jest taki, że ludzie odchodzą od Kościoła,
szczególnie młodzi. PiS liczy na poparcie Kościoła w wyborach, wyraźnie podlizuje się,
wspiera finansowo Radio Maryja itd. Ale czy jest to autentyczny katolicyzm? Po
wprowadzeniu zakazu aborcji eugenicznej (brawo!) czego domagał się Kościół, Kaczyński
powiedział w wywiadzie dla "Wprost": „każdy średnio rozgarnięty człowiek może
załatwić aborcję za granicą. W moim przekonaniu nic takiego, co by zagrażało interesom
kobiet, się nie stało”31. Ot z jakim faryzeizmem mamy do czynienia! Czy taka postawa
zasługuje na poparcie Kościoła?
###
Męska zakonnica
Belg, “Eefje” Spreuters, uważający się za kobietę, chce wstąpić do zakonu
żeńskiego. Już kilka klasztorów mu odmówiło. Teraz zapowiada, że założy zakon
specjalnie dla transwestytów32. Czeka na reakcję Watykanu.
###
Kazirodztwo, czemu nie?
Kazirodztwo jest zakazane, bo dzieci z takich związków mogą mieć skumulowane
genetyczne wady. Ale jeżeli dany związek nie może wyprodukować dzieci ze względu na
wiek jednego lub obojga parterów, względnie tę samą płeć partnerów, czemu zakazywać
konsensualnych związków kazirodczych między dorosłymi? Jeżeli dwóch braci chce się
pobrać? Albo jeżeli mama z synem chcą się pobrać? Takie problemy mają dziś kraje, gdzie
dopuszczono do „małżeństw” homoseksualnych, np. USA33. Ciekawe, co jeszcze
wymyślą?
###
Pornografia

30

https://www.lifesitenews.com/news/irish-catholic-bishop-distances-himself-from-vaticans-ban-onsame-sex-blessings
31
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8170580,jaroslaw-kaczynski-aborcja-polski-lad.html
32
https://www.lifesitenews.com/news/man-claiming-to-be-female-wants-to-become-nun-i-will-not-giveup-even-if-i-have-to-go-to-the-vatican
33
https://www.lifesitenews.com/blogs/parent-in-new-york-sues-to-marry-their-adult-child

12

UNICEF, ONZ-towska agencja do spraw dzieci ogłosiła raport, w którym
stwierdza, że pornografia nie zawsze musi szkodzić dzieciom. Winne mieć dostęp do niej
w imię praw człowieka oraz w imię dostępu do edukacji seksualnej, która najczęściej jest
pornograficzna. Podobno dzieci są szczęśliwe po obejrzeniu filmów pornograficznych34.
To oczywiście bzdura. Pornografia jest szkodliwa nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych.
Wypacza normalność w relacjach seksualnych. Powoduje uzależnienie. Zaśmieca
sumienie. Jest sprzeczna z 9 przykazaniem – czyli oglądanie pornografii to grzech. Nic
dziwnego, że Watykan wycofał swoją symboliczną wpłatę na potrzeby UNICEF (to już
kiedyś, z powodu promocji aborcji). Prezydent Trump w budżecie na rok 2021 skasował
wpłaty na UNICEF i zredukował na WHO, ale Biden to przywrócił.
###
Wzrost samobójstw
Jak podaje dr Justine Amaro opiekująca się samotnymi w domach starców w
Kanadzie, zastraszająco wzrosła prośba samotnych o wspomagane samobójstwo
(dopuszczalne w Kanadzie). Przyczyną jest wymuszona przez pandemię izolacja i brak
kontaktu z najbliższymi35.
W Polsce za czasów pandemii wzrosła liczba samobójstw i prób samobójczych
wśród dzieci36.
###
„Zmienieni”
Kongres USA uchwalił tzw. ustawę równości (Equality Act). Teraz czeka ona na
decyzję senatu. By wpłynąć na decyzję senatu, odbyła się demonstracja przed kongresem
osób, które określają siebie jako „zmienieni” (Changed)37. Są to osoby które były
homoseksualne lub transgenderowe, ale dzięki skutecznej terapii stały się normalnymi. To
osoby ex-LGBT. Po prostu terapie pozwoliły im wyzwolić się z traum okresu dziecięcego,
kiedy to z jakichś powodów trafili do społeczności LGBT i żyli życiem seksualnych
dewiantów. „Zmienieni” postulują szacunek dla osób LGBT, ale domagają się też
szacunku do siebie, dla tych co powrócili do normalności oraz prawa do terapii
przywracających normalność. Proponowana ustawa o równości właśnie tego zakazuje. Nie
zapewnia równości dla tych co porzucili LGBT-owski styl życia. Ma ona poparcie
prezydenta Bidena.
###
Brawo polscy sportowcy
Przed meczem Polska-Anglia na Wembley 31 marca 2021 Anglicy przyklękli by
uczcić BLM (Black Lives Matter – życie czarnych liczy się). Jest to dzisiaj gest
34
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antyrasistów i antykolonialistów. Oznacza przeprosiny za niewolnictwo i kolonializm.
Polska nie miała w swej historii ani niewolnictwa, ani kolonializmu. Nie ma za co
przepraszać. Dobrze, że polscy sportowcy solidarnie tak to odbierają. Pojawiły się nawet
sugestie w internecie, że to Anglicy klękając przed stojącymi Polakami przepraszali Polskę
za rok 1939, Teheran, Jałtę i powojenną paradę zwycięstwa bez udziału Polaków. Z okazji
tego incydentu prasa przypomniała zdjęcie Marii Kwaśniejskiej stojącej na podium igrzysk
olimpijskich (brązowy medal w rzucie oszczepem) w Berlinie w 1936 r. Wszyscy dookoła
salutują wyciągniętą ręką, nazistowskim gestem, a Kwaśniewska stoi z rękami
opuszczonymi.
###
Ludzie rodzący
Ponieważ są kobiety, które czują się mężczyznami i chcą uchodzić za takowych, a
może im się zdarzyć, że zajdą w ciążę i urodzą dziecko, wobec tego pojawił się termin
birthing people (ludzie rodzący) do używania zamiast słowa „matki” w kontekście
przywilejów dla rodzących. Takiego sformułowania używa nie tylko grupa lobbystyczna
NARAL Pro-Choice America, ale i prezydent Biden w swojej propozycji budżetowej na
rok 2022. Budżet ten przewiduje $200 milionów, by pomóc zakończyć „wysoką
śmiertelność macierzyńską i zróżnicowanie rasowe wśród ludzi rodzących” 38.
Na Węgrzech wprowadzono poprawkę do konstytucji definiującą, że matka jest
kobietą. a ojciec mężczyzną39. Co za czasy, że trzeba takie oczywistości zapisywać w
konstytucji! Ale to chroni przed adopcją przez pary jednopłciowe czy transseksualne.
###
Inwestycje Watykanu
Okazało się, że przez 20 lat watykańskie biuro inwestycyjne APSA inwestowało w
dwie szwajcarskie firmy farmaceutyczne, Novaris i Roche, które produkują pigułkę „dzień
po”, czyli uniemożliwiającą zagnieżdżenie się płodu w macicy (aborcyjną). Zarzut sięga
czasów Jana Pawła II40.
###
Antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska
Ludzkość zanieczyszcza środowisko. Widzimy to na przykładzie plastików
pływających jako sztuczne wyspy po Oceanie Indyjskim. Mamy zatruwanie wód.
Zagrożeniem są emisje substancji radioaktywnych, szczególnie po awariach elektrowni
atomowych. Hałas to też zatruwanie środowiska. Atmosfera jest zanieczyszczana. Dotyczy
to emisji ozonu (O3), cząsteczek stałych (smogu), tlenku węgla (CO), ołowiu (Pb),
dwutlenku siarki (kwaśnych deszczy, SO2), dwutlenku azotu (NO2) itd. Stopniowo
radzimy sobie z tymi zagrożeniami po zidentyfikowaniu ich. Natomiast zagrożeniem nie
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jest dwutlenek węgla (CO2). Ten gaz występuje śladowo w atmosferze (0,04%) i jest
potrzebny roślinom do fotosyntezy. Jego wzrost w atmosferze jest korzystny dla roślin,
plonów i lasów. Powoduje zielenienie świata, zabezpiecza produkcję spożywczą, daje
więcej drewna w lasach, ogranicza susze. Tak, powoduje niewielki wzrost temperatury
atmosfery, ale niewielki, dużo mniejszy niż naturalne wahania klimatyczne spowodowane
zmianami na słońcu, emisjami wulkanicznymi, zmianami trajektorii obrotów planetarnych
itd.41 Niepotrzebnie zwalczamy emisję CO2 powodując astronomiczne koszta w
dostosowywaniu się do innych źródeł energii, bez której dziś już nie potrafimy żyć.
Odrzućmy wszystkie porozumienia paryskie i inne zobowiązania przyjęte, by odejść od
wykorzystywania kopalnych źródeł energii. Nie dajmy się zastraszyć tzw. „zielonym”, to
niedojrzali czerwoni.
Tymczasem w Szkocji, w miejscowości Peterhead, buduje się gazową elektrownię,
która ma wyłapywać CO2 i magazynować ten gaz (skroplony) w specjalnych
przechowalniach pod Morzem Północnym (Acorn project)42. Ma to zredukować emisję
CO2 o 90%. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, a bez sensu.
Rzekomo czysta energia z wiatraków i fotowoltaiki (paneli słonecznych) ma też
swoje koszta środowiskowe. Masowo giną od nich ptaki43. Ponadto bardzo kosztowna jest
utylizacja zużytych paneli słonecznych.
###
Waga Grenlandii
Dzisiaj Chiny wydobywają przeszło 70% światowej produkcji metali rzadkich,
bardzo potrzebnych przy nowoczesnych technologiach. Dużo zużywają baterie słoneczne
i inne, samochody elektryczne, elektronika, rakiety, odrzutowce itd. Okazało się, że są
mało eksploatowane duże złoża metali rzadkich na Grenlandii. Stąd dzisiaj rosnące
zainteresowanie tą wyspą. Dzisiaj USA, Anglia, Kanada, Australia i Nowa Zelandia
(porozumienie krajów anglojęzycznych) interesują się inwestowaniem tam. Próbują tam
też inwestować Chińczycy, ale rząd grenlandzki ich ogranicza 44. Kiedyś nawet prezydent
Trump zaproponował Danii, że odkupi Grenlandię od niej, ale Duńczycy odpowiedzieli,
że nie jest ona na sprzedaż45.
###
Gazociągi a polityka
W 1997 Władimir Putin, oficer KGB, uzyskał doktorat w Petersburgu na temat
zależności polityki od rurociągów. Dziś Putin jest prezydentem Rosji. W 1987 r. Antony
Blinken napisał monografię pt. „Sojusznik przeciw sojusznikowi: Ameryka, Europa i
kryzys gazociągu syberyjskiego”. Dziś Blinken jest sekretarzem stanu USA46.
###
41
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Minireaktory
Angielski Rolls-Royce podjął prace nad produkcją minireaktorów atomowych, UK
Small Modular Reactors (SMR), przeznaczonych również na eksport. Pierwsze mają być
dostępne w 2035 r. Energia wiatrowa i słoneczna zależna jest od pogody. Takie
minireaktory mogą funkcjonować 24 godziny na dobę i zapewnią stałą dostawę energii.
Każdy może zasilać 100 000 domów w energię i będą czynne przez 60 lat47. Skoro mogą
funkcjonować w atomowych łodziach podwodnych, to mogą też funkcjonować na lądzie.
To wygląda na przyszłość energii. Warto, by Polska ustawiła się w kolejce po import takich
reaktorów.
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