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Wydawnictwo seryjne, ukazujące się w nieregularnych odstępach czasu
pod redakcją Macieja Giertycha
Adres: os. Białoboka 4, 62-035 Kórnik
Wojna na Ukrainie
Wojna na wschodzie trwa. Trzeba się modlić by Ukraina obroniła swoją
niepodległość. Gdy ulegnie Rosji my staniemy się państwem frontowym, poważnie przez
Rosję zagrożonym.
Aborcja w Polsce
Jak wiemy, Trybunał Konstytucyjny uchylił dopuszczalność aborcji
eugenicznej. To jedno z niewielu pozytywnych osiągnięć tego, o kwestionowanej
ważności, Trybunału i obecnego rządu.
Po tej decyzji był sondaż1, który wykazał, że 10,4% akceptuje te zmiany,
42,8% chce powrotu do poprzedniego kompromisu, 32,1% chce liberalizacji aborcji, a
5,2% chce bezwarunkowego zakazu aborcji (ja do tych należę).
Zwolennicy aborcji zebrali odpowiednią liczbę podpisów i złożyli do Sejmu
projekt obywatelski o liberalizację tego procederu, przez uczynienie go dostępnym do 12
tygodnia ciąży na żądanie. 25 czerwca b.r. Sejm odrzucił ten projekt. Za odrzuceniem
projektu głosowało 265 posłów, 175 było przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu. Oto
następne pozytywne osiągnięcie obecnej władzy.
Niestety, anty-PiS-owska opozycja jest w większości pro-aborcyjna. W
obliczu sondaży, walcząc o głosy anty-PiS-owskie, popiera aborcję. W tym duchu
wypowiedział się 7 czerwca w Wałbrzychu Donald Tusk. Obiecał też wprowadzenie
związków partnerskich i prawo dla transpłciowych. Za bardzo skręca w lewo. Krytykuję
rządy PiS-u, szczególnie w sprawach praworządności; chcę zmiany rządów, ale bardzo
będzie mi trudno głosować na Tuska, skoro on chce rozszerzenia dostępności aborcji.
Apeluję więc do Polski 2050 (Hołowni) i do PSL (Kosiniaka-Kamysza), by
utworzyli blok odrębny, anty-aborcyjny, aby znalazła się przestrzeń dla wyborcy
katolickiego, odrzucającego aborcję, ale i odrzucającego PiS w następnych wyborach. W
przeciwnym razie zostanie nam tylko Konfederacja z raczej niewielkim poparciem.
Oczywiście, po wyborach można wchodzić w różne koalicje, również z lewicą, ale
popierana partia musi być czysta w najważniejszych sprawach. Głosowanie w Sejmie
wykazało, że przeciwnicy aborcji są nie tylko po stronie rządowej.
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Roe v. Wade
W roku 1973 Sąd Najwyższy USA (SCOTUS – Supreme Court of the United
States) uznał, że prawo do aborcji wynika z konstytucji. Było to tzw. orzeczenie w
sprawie Roe vs. Wade. Aborcja przez cały okres ciąży stała się dopuszczalną we
wszystkich stanach. Przedtem o sprawie decydowały ustawodawstwa poszczególnych
stanów. W rezultacie przez ostanie blisko półwiecze zamordowano w USA ok. 60
milionów nienarodzonych dzieci.
Po 49 latach, w dniu 24 czerwca b.r. SCOTUS uchylił decyzję z 1973 roku.
Przy okazji uchylił też decyzję Planned Parenthood v. Casey z r. 1992. Jest to wielkie
zwycięstwo obrońców życia. Spodziewano się tej decyzji już od 2 maja, kiedy to nastąpił
przeciek ze SCOTUS – tekst decyzji przygotowywanej przez sędziego Samuela Alito. Od
tego momentu było mnóstwo ataków na SCOTUS, a także demonstracji obrońców życia.
Była próba zamachu na sędziego Brett Kavanaugh. Nicholas John Roske został ujęty
przed jego domem z rewolwerem i nożem. Twierdził, że planował zabić sędziego, a
potem popełnić samobójstwo. Chodziło mu o to, by po śmierci anty-aborcyjnego
sędziego prezydent Biden mógł mianować innego, pro-aborcyjnego.
Były też różne demonstracje pro-aborterów przed gmachem Sądu
Najwyższego, ataki na kościoły katolickie, na ośrodki pomocy ciężarnym. Te
demonstracje często łączą się z promocją LGBT+, a także ukazują zjednoczenie lewicy
wokół Partii Demokratycznej. Była demonstracja przed domem sędziny Amy Coney
Barrett, która broni życia. Tuzin pro-aborcjonistek demonstrowało z białymi spodniami
pomalowanymi na czerwono w miejscu krocza co miało ukazać konsekwencje
niechcianych porodów2. W internecie zostały podane adresy szkół, do których
uczęszczają dzieci anty-aborcyjnych sędziów SCOTUS, aby ich zastraszyć. Nie dali się
zastraszyć. Głosowali 6:3 za uchyleniem Roe vs. Wade. Trójka przeciwników aborcji to
nominaci prezydenta Trumpa. Pozostała trójka głosująca przeciw aborcji to nominaci
prezydentów Bushów. Za aborcją głosował nominat Clintona i dwie nominatki Obamy.
W okresie oczekiwania na decyzję SCOTUS (16 czerwca) Parlament
Europejski wtrącił się w amerykańską jurysdykcję3. W podjętej rezolucji zaapelowano do
prezydenta Bidena i rządu USA, by zignorowali decyzję SCOTUS i wykorzystali swoje
uprawnienia, by „usunąć wszelkie bariery dla usług aborcyjnych” łącznie z
koniecznością uzyskania zgody lub powiadomienia rodziców, gdy aborcji chce nieletnia,
wymaganych okresów czekania na medyczne, czy jurydyczne zezwolenia itd. Za
rezolucją głosowało 425 europosłów, a 122 było przeciw.
Zaraz po ogłoszeniu nowej decyzji SCOTUS z jego krytyką zgłosili się
prezydent Joe Biden, wiceprezydent Kamala Harris, przewodnicząca Kongresu Nancy
Pelosi, była kandydatka na prezydenta Hilary Clinton, żona byłego prezydenta Michelle
Obama i wielu innych znanych pro-aborcyjnych polityków, głównie kobiet. Na ulicach
USA odbywają się masowe demonstracje obrońców aborcji. Pojawiło się hasło: „Nie
posłuchamy się”, a także symbolika satanistyczna. Z krytyką decyzji SCOTUS odezwali
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się też przywódcy innych krajów jak Boris Johnson w Anglii czy Justin Trudeau w
Kanadzie. Oczywiście, jest też wielka radość wśród obrońców życia, nie tylko w USA,
ale i na całym świecie. Dzięki decyzji SCOTUS temat aborcji z tematu zdrowotnego
matki stał się tematem moralnym – kwestią życia lub śmierci nienarodzonych.
Decyzja SCOTUS będzie miała ogromne znaczenie nie tylko w USA. W USA
automatycznie sprawa przejdzie pod jurysdykcję stanową, a wiele stanów chce
ograniczyć aborcję.
Oto jak zareagują poszczególne stany USA4
Polityka aborcyjna w razie usunięcia Roe v Wade
Stan

Ograniczenie prawa do aborcji

Nierealizowany
pre-Roe zakaz
aborcji

Alabama

X†,‡

Arizona

†

X

Arkansas

X

Zamierzony
zakaz
aborcji gdy
Roe będzie
uchylone

Ochrona prawa do
aborcji
Ograniczenia,
które mogą wejść
z życie gdy Roe
będzie uchylone

Wyrażony zamiar
maksymalnego
ograniczenia
aborcji gdy Roe
będzie uchylone



X

Konstytucja
nie
zapewnia
prawa
do
aborcji

Przez
całą
ciążę

Przed
zdolnością
płodu do
życia poza
macica

X



X

California

X

Colorado

X

Connecticut

X

Delaware

X

District
Columbia

of

X



Georgia
Hawaii
Idaho

X
X

Illinois

X


Iowa
Kansas

X

Kentucky

X



X

Louisiana

X



X

X

Maine

X

Maryland

X

4

https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/abortion-policy-absence-roe

3

Massachusetts
Michigan

X
†
X†,Ψ

Mississippi
Missouri

X



X



X

Nevada

X
X

New Jersey
New Mexico
New York

X

North Carolina
North Dakota

X

Ohio



X



X

Oregon
Oklahoma

X
†

X

X

Rhode Island

X


South Carolina
South Dakota

X

Tennessee

X

Texas



Utah



X

X
X



Vermont

X

Washington

X

West Virginia

X†

Wisconsin

X†

Wyoming
Razem

X

X
7

13

0

7

4

4 +
DC

12

 Trwale wymagane przez sąd prawo, które obecna decyzja uaktualni.
 Tymczasowo wymagane przez sąd prawo, które obecna decyzja uaktualni
† Prawo zawiera wyjątki, by bronić życia matki.
‡ Prawo zawiera wyjątki, by bronić zdrowia matki
Ψ Prawo zawiera wyjątki w razie ciąży z gwałtu.

Tak więc z automatu 20 stanów będzie miało zakaz aborcji. W 7 przyjdą
ograniczenia. W 16 istnieje prawo pro-aborcyjne, ale ogólny nastrój w kraju może i to
zmienić. Na pewno będą konsekwencje na całym świecie. Przyjdzie trend na
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ograniczanie aborcji. Oby jak najszerszy. Decyzja Sejmu, by odrzucić pro-aborcyjny
projekt, wpisuje się w ten nurt.
Idąc za ciosem, sędzia SCOTUS Clarence Thomas zapowiedział, że teraz sąd
winien odrzucić także swoje wcześniejsze decyzje, które usunęły zakazy sodomii,
zakazy stosowania antykoncepcji i uznały prawo do „małżeństw” jednopłciowych.
Wieje nowy wiatr. Powraca dyskusja o seksualizmie, małżeństwie, rodzinie w duchu
tradycjonalistycznym.
Oczywiści decyzję SCOTUS pochwaliła deklaracja konferencji biskupów
USA. Natomiast dziwny komunikat ogłosiła Papieska Akademia Życia. Wezwała do
„nie ideologicznego dialogu”, by ustalić miejsce „dla ochrony życia w społeczeństwie
cywilnym.”
Jestem przekonany, że przyjdzie na świecie czas, że będziemy się wstydzić
czasów, gdy aborcja była dopuszczalna, tak jak dzisiaj wstydzimy się czasów, gdy
praktykowano niewolnictwo. Podobnie wstydzimy się dziś praktykowanych w
przeszłości rasizmu czy pojedynków.
Masoński kongres pan-religijny w Kazachstanie
Papież Franciszek zapowiedział, że planuje uczestniczyć w VII Światowym
Kongresie Religijnym w Kazachstanie we wrześniu br. Pełna nazwa kongresu to
„Kongres Przywódców Świata i Tradycyjnych Religii” a jego tematem będzie: „Rola
przywódców Światowych i Tradycyjnych Wyznań w Społeczno-Duchowym Rozwoju
Ludzkości po Pandemii” 5. Uczestniczyć mają przedstawiciele islamu, chrześcijaństwa
(prawosławia, katolicyzmu i luteranizmu), buddyzmu, judaizmu, hinduizmu,
zoroastrianizmu, taoizmu i shintoizmu.
Będzie to poszukiwanie synkretycznej
duchowości, gdzie wszystkie religie uważa się za równe i żadna nie twierdzi, że jest w
pełni zgodna z prawdą. Pierwszy taki kongres odbył się w Astanie w 2003 r. na wzór
spotkania modlitewnego zorganizowanego w Asyżu w styczniu 2002 r. przez Jana
Pawła II. Miał on poparcie Jana Pawła II. Usprawiedliwieniem dla tej kazachskiej
inicjatywy były ataki terrorystyczne na wieżowce World Trade Centre w Nowym Jorku.
Było to pierwsze spotkanie przywódców religijnych przy wspólnym stole. Obecne
spotkanie zapowiada się jako odzwierciedlające humanistyczne i masońskie oblicze.
Tematem wrześniowego spotkania ma być „równość genderowa” oraz „wkład kobiety
do dobrobytu i trwałego rozwoju społeczeństw i rola zrzeszeń religijnych w popieraniu
jej statusu społecznego”. Na zebraniu przygotowawczym 30 marca ustalono, że: „W
rezultacie spotkania uczestnicy proponują zalecenia wzmacniające równość płci na
świecie, rozwijanie nowych pomysłów jak zwiększyć rolę kobiety w religii i w
budowaniu międzyreligijnego i międzykulturowego dialogu, który uwzględni się w
przygotowywaniu sesji VII Kongresu Przywódców Świata i Tradycyjnych Religii
poświęconych wkładowi kobiet do dobrobytu i trwałego rozwoju społeczeństw” (tak na
stronie internetowej Kongresu).
Kongres ma pełne poparcie ONZ-owskiego Aliansu Cywilizacji.
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Na poprzednim Kongresie w 2018 r. w Astanie delegacji katolickiej
przewodniczył kardynał Francesco Coccopalmerio, a towarzyszył mu nuncjusz w
Kazachstanie abp Francis Chullikatt i prałat Khaled Akasheh, przywódca Departamentu
Dialogu z Islamem w Papieskiej Radzie Dialogu Międzyreligijnego. Ten ostatni nadal
ogrywa liczącą się rolę w relacjach z Kongresem Religii.
Kongres ma nadzieję, że zapobiegnie „dominowaniu tez o ‘zderzeniu
cywilizacji’ wyrażającym się w opozycji miedzy religiami i tradycjami duchowymi,
dalszemu upolitycznieniu dysput teologicznych i prób dyskredytowania jednej religii
przez inne”. Chodzi o to, by wszelką krytykę religijną traktować jako niedopuszczalny
głos przeciwko „pokojowi, harmonii i tolerancji”, co oczywiście prowadzi do
relatywizmu.
Miejscem spotkania będzie Pałac Pokoju i Pojednania, sala kongresowa w
kształcie piramidy wybudowana po kongresie w 2003 r., a służąca już od 2006 r. na
potrzeby tych kongresów. Piramida to oczywiście symbol masoński. Ma ona okrągły
stół symbolizujący słońce z „okiem” w środku i otworem na szczycie piramidy, by
zezwolić na wejście blasku słońca.
Jak powiedział inicjator tej piramidy, prezydent Kazachstanu Nazarbajew:
„Piramida Astany poświęcona jest zaniechaniu bigoterii i gwałtów, promocji pokoju i
równości miedzy ludźmi. Jak całe miasto wzbogacona jest w symboliczne, mityczne i
numerologiczne znaczenie. Piramida ta jest nowoczesną katedrą światowej wiary ... Tak
jak miasto [Astana] jest projektem nowego Kazachstanu, Piramida jest symbolicznym
planem przenikania światła nad ciemnością... wybrałem formę piramidalną jako
ekumeniczny symbol odwołujący się do uniwersalnej prawdy wszystkich religii.”
Czysty synkretyzm!
Udział papieża w tej imprezie kojarzy się z podpisaną w 2019 r. wspólną
deklaracja z Muzułmanami w Abu Zabi, gdzie zawarte są słowa iż „pluralizm i
różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej”
[podkreślenia moje].
Umieszczenie wizerunku Pachamamy na ołtarzu w bazylice św. Piotra w
Rzymie wpisuje się w tą samą mentalność.
Na watykańskiej konferencji 4 kwietnia br. w Angelicum padło
sformułowanie, że wzywanie Żydów, by przyjęli Chrystusa to antysemityzm. 6
Coś chyba nie tak! Mamy obowiązek nawracać innowierców i modlić się o
ich nawrócenie na katolicyzm. Gesty synkretyczne Kościoła to utrudniają.
Nowe spojrzenie na ewolucję
Transhumanista i homoseksualista Yuval Noah Harari, prof. historii
Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie7, jeden z głównych doradców Klausa
Schwaba, inicjatora Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i autora tezy o
„Wielkim resecie” czyli zmianie światowego systemu rządzenia, powiedział: „Przez 4
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miliardy lat nic się fundamentalnie nie zmieniło. Obecnie nauka zastępuje ewolucję za
pomocą naturalnej selekcji ewolucją poprzez inteligentny projekt. Tu nie chodzi o
inteligentny projekt jakiegoś boga nad chmurami, ale o nasz inteligentny projekt, i
inteligentny projekt naszych chmur – chmurę IBM [korporacja International Business
Machines], chmurę Microsoftu – oto nowe siły napędowe ewolucji.”8
Chodzi o kontrolę nad ludźmi. Harari twierdzi, że za 100 lat będzie się
uważać epidemię Covid 19 za początek światowego reżimu nadzoru ludzkości. O
wszystkim decydować będą takie firmy jak BlackRock, która zarządza kapitałem $9
bilionów, co stanowi więcej niż dochód narodowy wszystkich krajów świata, z
wyjątkiem USA i Chin. Czy mamy świadomość zależności od takich firm? Oto w jakim
kierunku ewoluuje świat!
Ponadto Harari mówi9 o „zbędnych ludziach’, o tym że produkuje się
„niepotrzebne ciała i umysły”. Damy radę wyżywić wszystkich, ale po co nam ludzie,
którzy nie będą mieli nic do roboty. Będą się nudzić. Proponuje, by świat ograniczył
rozrodczość. Zachwala swój homoseksualny tryb życia.
Rasizm po amerykańsku
W biuletynie AFS (Action Familiale et Scolaire, nr 280, kwiecień 2022)
znalazłem ciekawe zestawienie.
W ramach rozruchów ulicznych w USA został zastrzelony murzyn, George
Floyd, co spowodowało powstanie hasła BLM (Black Lives Matter – czarne życie się
liczy). W imię tego hasła zapłonęły ulice wielu miast amerykańskich. Rozruchy trwały
miesiącami. Gdy 6 stycznia 2021 r. republikanie szturmowali budynek kapitolu USA w
Waszyngtonie z powodu wątpliwości co do wiarygodności wyborów prezydenckich,
ochroniarz zastrzelił Ashi Babitt. Gniew mediów uderzył w zwolenników prezydenta
Trumpa za naruszanie pokoju prac parlamentarnych. AFS zestawia informacje o tych
dwóch ofiarach.
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George Floyd
Czarny Amerykanin, lat 46.
Weteran kryminalny, 8 razy więziony.
Aresztowany ponownie za fałszywe
pieniądze i pijaństwo. Zginął w trakcie
aresztowania.
Opierał się aresztowaniu. Zginął na
miejscu. Miał w ciele letalne ilości
narkotyków.

Ashli Babitt
Biała Amerykanka, lat 35.
Żadne informacje o przestępczości.
Amerykańska patriotka. Służyła w
lotnictwie wojskowym na misjach w Iraku
i Afganistanie.
Protestowała przeciwko fałszerstwom
wyborczym, które rzekomo odebrały
Trumpowi zwycięstwo. Zastrzelona z
bliska.
Totalne milczenie organizacji
feministycznych.

Jego śmierć była powodem wielu
manifestacji rasistowskich w wielu
miastach i tuzinów zgonów.
Jego rodzina otrzymała $27 mln
odszkodowania.
Policjant, który go zastrzelił działając
zgodnie z obowiązującym protokołem
dostał karę 22,5 lat więzienia. Trybunał
odrzucił inne dowody w sprawie.

Jej rodzina otrzymała $0 odszkodowania.
Jej śmierć nie spowodowała żadnego
skazania, ani żadnego procesu.

Stopniowa degradacja cywilizacji
Trafiłem na ciekawy artykuł porównujący rewolucje z ewolucjami 10.
Ewolucja jest skuteczniejsza niż rewolucja. Lenin chciał wszystko szybko zmienić, cały
świat. Zaprowadził głód, wojnę domową, gułagi, skasowanie wolności obywatelskich,
czystki, procesy pokazowe, masowe egzekucje – i komunistyczne eldorado nigdy nie
przyszło. Podobnie Hitler, naziści, chcieli szybko świat zmienić. Nie wyszło im.
Natomiast zmiany ewolucyjne okazują się trwałe.
Weźmy na przykład rewolucję seksualną. W Ameryce w latach
sześćdziesiątych minionego stulecia zaczęło się od sugestii, że rozwiązłość seksualna
nastolatków to rzecz normalna. Wpierw był tylko petting, ale wnet przekształcił się w
spółkowanie i kohabitacje. Antykoncepcja się upowszechniła. Potem przyszło
macierzyństwo bez ślubu, samotne matki, a także aprobata dla pornografii i aborcji. Tę
ostatnią sankcjonował nawet Sąd Najwyższy w USA odnajdując prawo do niej w
konstytucji. Potem przyszła ogólna aprobata dla stosunków homoseksualnych. Zaraz
potem mamy aprobatę dla „małżeństw” jednopłciowych. To nie wszystko. Homofobia
(niechęć wobec homoseksualizmu) stała się czymś negatywnym, na równi z rasizmem.
W rezultacie chrześcijanie, którzy negatywnie oceniają homoseksualizm, znaleźli się pod
pręgierzem. Skoro homofobia jest tak podła jak rasizm, to trzeba o tym uczyć nawet małe
dzieci – taką rolę przejęły szkoły. Walka z tym została okrzyknięta jako cenzura. Mało
tego – mamy aprobować transgenderyzm, zmianę płci na życzenie i to u małych dzieci.
Potem mamy transgenderowych chłopców występujących (i wygrywających) w
zawodach dla dziewcząt. Wreszcie mamy aprobatę dla parad promujących LGBT.
10
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Oto jeden przykład. Kiedyś lalki odzwierciedlały dzieci, przewijało się je,
karmiło, piastowało. Potem przyszła „Barbie”, lalka dorosła, której też stale zmienia się
ubrania, dzisiaj już powszechnie akceptowana. Teraz pojawiły się lalki transgenderowe –
przebierańcy płciowi, których też się rozbiera i ubiera.
Innym tematem wprowadzanym ewolucyjnie jest eutanazja. Najpierw
mieliśmy w różnych krajach zgodę na lekarsko wspomagane samobójstwo, potem
dobrowolną eutanazję. Wreszcie eutanazję przy „domniemanej dobrowolności”. Dalsze
etapy to będą zabójstwa „w interesie pacjenta” bez wiedzy, czy się na to godzi. Wreszcie
w interesie rodziny i otoczenia, by ulżyć w kłopotach z pacjentem. Następnym krokiem
będzie eutanazja, by pozbyć się kłopotów opiekuńczych z bezużytecznymi pacjentami.
Wreszcie eutanazja w imię postępu społecznego, by usunąć nieprzydatnych. To ostatnie
wprowadził Hitler, ale rewolucyjnie, więc nie na długo.
Te rewolucje wprowadzane ewolucyjnie, stopniowo, okazują się o wiele
trwalsze niż gwałtowne.
Problemy z energią
W sprawie energii funkcjonuje wiele mitów. Zebrał je i zaproponował co
trzeba zrobić, Brian Gitt11 .
Mit 1: Świat przestawia się na energię słoneczną, wiatrową i na baterie. To nieprawda.
Stanowi ona zaledwie 3% konsumpcji. Jest ona kosztowna w powierzchnię ziemi i
zużywa dużo rzadkich metali. Energia węglowodorowa dominuje i dominować będzie.
Mit 2: Energia słoneczna i wiatrowa to najlepsze metody obniżenia emisji gazów
cieplarnianych. Są lepsze. Przejście ze spalania węgla na gaz daje największe redukcje.
Mit 3: Panele słoneczne redukują rachunki za energię. Nie redukują. Tam, gdzie są
wymuszane, prąd jest droższy.
Mit 4: Energia jądrowa jest niebezpieczna. Dotychczas przez 60 lat było tylko ok. 200
zgonów z napromieniowania w związku z katastrofami w Czernobylu, Fukushimie i
Three Miles Island. Przy innych siłowniach zgonów jest dużo więcej.
Mit 5: Wielkim problemem są niebezpieczne odpady przy energetyce jądrowej. Jest to
jedyne źródło energii, którego odpady nie trafiają do środowiska – są dobrze
zabezpieczane i utylizowane.
Mit 6: Pojazdy elektryczne redukują emisje CO2. Nie prawda – tylko przenoszą je z
miejsca eksploatacji pojazdów na miejsce generacji energii elektrycznej.
Jaka na to wszystko rada?
– Należy zakończyć dopłaty i ulgi dla energetyki słonecznej i wiatrowej.
– Należy jak najszybciej zakończyć funkcjonowanie elektrowni opalanych węglem.
– Trzeba budować wydajne elektrownie na naturalny gaz (a także hydroelektrownie i
geotermalne, gdzie tylko to jest możliwe).
– Trzeba zmienić przepisy i budować elektrownie jądrowe.
– Trzeba inwestować w badania nad energią i jej rozwojem.
Podjęcie tych kroków uchroni Europę (i świat) przed nowym wiekiem
ciemnym.
11https://www.realclearenergy.org/articles/2022/04/18/energy_myths_are_triggering_a_new_d
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Moje publikacje
W książce „Tajemnice rodziny Giertychów. Wspomnienia nestora rodu”
podałem pełen spis moich publikacji naukowych, zawodowych leśnych i dotyczących
teorii ewolucji. Natomiast o moich publikacjach publicystycznych piszę w tekście nie
podając ich w zestawieniu. Żałuję, że tego nie zrobiłem. Tutaj podaję poniżej pełny spis
moich książek i broszur:
Giertych Maciej 1962 „Thoughts for Thinking. From Student Discussions at Oxford and
Toronto”, nakładem autora, London str. 46.
Giertych M. 1976 Doskonalenie składu genetycznego populacji drzew leśnych. Skrypt
SGGW-AR Warszawa dla Studium podyplomowego produkcyjności lasu: 1-59.
Giertych Maciej 1985 „O stosunkach polsko-rosyjskich dzisiaj”, Warszawa, nakładem
autora, 34 str.
Giertych M. 1989 Doskonalenie składu genetycznego populacji drzew leśnych. Wyd. II
poprawione, SGGW-AR, Warszawa, 59 str.
Giertych Maciej 1993 „Zagrożenia duchowe”, Wyd. Michalineum, Marki-Struga, str.
176.
Catholic Medical Association, USA, „Homoseksualizm i nadzieja” 2004, Wyd. ŚwiatłoŻycie, Kraków, tłumaczył Maciej Giertych.
Giertych Maciej 1995 „Nie przemogą!”, Wyd. „Nortom”, Wrocław, str. 180.
Giertych Maciej 1995 „Dmowski czy Piłsudski?”, Wyd. „Nortom”, Wrocław str. 140.
Giertych Maciej 1997 „Nie przemogą!” tom 2, Wyd. „Nortom”, Wrocław, str. 200.
Giertych Maciej 2000 „I tak nie przemogą!”, Wyd. „Nortom”, Wrocław, str. 202.
Giertych Maciej 2005 „Z nadzieją w przyszłość” Wyd. „Ars politica”, Warszawa, str.
105.
Giertych Maciej 2007 „Civilisations at war in Europe”, Bruksela, nakładem autora 32 str.
Wydania polskie:
2007 “Wojna cywilizacji w Europie”, LPR, Bialystok, str. 32.
2007 „Wojna cywilizacji w Europie”, Inst. Ks. Prałata Henryka Jankowskiego,
str. 32.
2007 „Wojna cywilizacji w Europie” Dom Wyd. „Ostoja”, Krzeszowice, str. 48.
Giertych Maciej 2007 „European values”, Bruksela, nakładem autora, str.32.
Giertych Maciej 2007 „Teaching on evolution in European Schools”, Bruksela, nakładem
własnym, 36 str.
Wydanie polskie:
2008 “O ewolucji w szkołach europejskich”, Wyd. „Ostoja”, Krzeszowice, 48
str.
Gierych Maciej 2008 “Gender equality and life issues in the European Union”, Bruksela,
nakładem autora, str. 32.
Giertych Maciej 2008 “Unia Europejska po referendum w Irlandii i konflikcie
gruzińskim”, Bruksela, nakładem autora, str. 13.
Giertych Maciej 2009 “Quo vadis Europa?”, Bruksela, nakładem autora, str. 40, (w
dwóch wersjach językowych, po polsku i po angielsku).
Giertych Maciej 2016 „Ewolucja, dewolucja, nauka”, Wyd. Giertych, Warszawa, 192 str.
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Giertych Maciej 2016 „Evolution, Devolution, Science”, Wyd. Giertych, Warszawa, 184
str.
Giertych Maciej 2017 „Evoluzione, Devoluzione, Scienza”, Simmetria edizioni, Italia,
184 str.
Giertych Maciej 2017 „Mit Piłsudskiego”, Wyd. Giertych, Warszawa, 184 str.
Giertych Maciej 2018 „Obóz Dmowskiego”, Wyd. Giertych, Warszawa, 264 str.
Giertych Maciej 2021 „Tajemnice rodziny Giertychów. Wspomnienia nestora rodu”,
Wyd. Giertych, Kórnik, 355 str.
Maciej Giertych, 1993-2022, „Opoka w Kraju”, nr 1-109, wydawnictwo nieperiodyczne,
nakładem własnym.
W moim tłumaczeniu na angielski ukazały się następujące książki Feliksa Konecznego,
wyd. Antyk, Komorów:
„The Jewish Civilization” 2011, 1099 str.
„The Laws of History” 2013, 897 str.
„The Byzantine Civilization”, 2014, 2 tomy, 472 str. i 844 str.
„The Development of Morality” 2016, 548 str.
„The Latin Civilization” 2018, 531 str.
„From Ruthenia to Russia. The History” 2018, 456 str.
„The Turanian Civilization of Russia” 2020, 128 str.
Już przetłumaczone czekają na druk:
„On the Economy and Self-government”, 119 str.
„On Order in History” with supplementary information about Feliks Koneczny”, 114 str.
NOTATKI
Tajne złoża naftowe
W sierpniu 1942 Anglia miała już tylko na 2 miesiące zapasu ropy na
potrzeby wojny. Po ich wyczerpaniu musiałaby podpisać pokój z Niemcami, których
łodzie podwodne znacząco ograniczały dostawy ropy z zagranicy. Wtedy Churchill
poprosił USA o dostarczenie mu 40 specjalistów i oprzyrządowania, by wiercić naftę w
Sherwood Forest, lesie w północnej Anglii, gdzie odkryto dobrej jakości złoża.
Amerykanie przyjechali, uruchomili wiercenia i Anglia pozostała w wojnie do końca.12
Te kopalnie pozostały utajnione do końca wojny, a i teraz mało się o nich mówi – była to
eksploatacja na terenie ekologicznie chronionym.
###
Cena ropy a wojna
Gdy ropa jest tania, to Rosja mało zarabia. Gdy ropa jest droga, to Rosja ma
nadmiar pieniędzy i może pozwolić sobie na wojnę. Taką opinię wygłosiła doradczyni
czterech prezydentów USA (Nixona, Forda, Reagana, Trumpa) w sprawie energii, K.T.
12

https://knowledgenuts.com/2014/04/06/how-the-real-sherwood-forest-helped-win-worldwar-ii/?mc_cid=9acd144434&mc_eid=4d0c71f2de
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McFarland13. Trump zapewnił Ameryce niezależność energetyczną poprzez wspieranie
eksploatacji łupkowych złóż ropy i gazu (fracking). Ropa kosztowała $53 za baryłkę. Za
Bidena, który ukrócił eksploatację łupków, cena ropy podskoczyła do $104 za baryłkę i
Putin mógł sobie pozwolić, by zaatakować Ukrainę. Zawsze gdy cena ropy jest niska
Rosja siedzi cicho. Gdy cena jest wysoka, to atakuje sąsiednie kraje. W 2014 r., gdy
Putin zajął Krym, cena ropy też była wysoka. Ciekawe spojrzenie.
McFarland twierdzi, że chodzi nie tylko o niezależność energetyczną, ale o
dominację energetyczną, którą USA miała za Trumpa, a którą utraciła za Bidena.
###
Datowanie całunu
Całun Turyński został poddany nowej metodzie datowania tkanin. Używając
techniki zwanej „Wide-Angle X-ray Scattering” (WAXS) [Szerokokątny rozrzut
promieni X] ustalono, że ma ok. 2000 lat – czyli pochodzi z czasów chrystusowych. 14
###
Datowanie grot
Powszechnie uważa się, że groty powstały w wyniku wielu milionów lat
działania zakwaszonej wody, która pomału wżera się w skały wapienne – tak jak to czyni
obecnie, bardzo pomału. Rumuński geolog, Emil Silvestru uważa, że groty powstały
szybko, w czasie Potopu („The Cave Book”, Wyd. Master Books). Miałyby tego dokonać
hydrotermiczne roztwory, które powstały pod ziemią jako rezultat ruchów tektonicznych
i procesów wulkanicznych towarzyszących wielkiemu, biblijnemu, potopowi. Te kwaśne
roztwory mogły wżerać się w wapienie dając wielkie groty w krótkim czasie.
Podobny proces został zaobserwowany obecnie na obszarze Carlsbad Caverns
w Nowym Meksyku (USA). Tam kwas siarkowy tworzy się z siarkowodoru (H2S)
produkowanego z pokładów nafty pod wapieniem i wżera się w ten kamień.
Nauka powraca do Biblii.
###
Troje rodziców
W Nowej Południowej Walii (Australia) wprowadzono nowe prawo,
"Maeve's Law", pozwalające na tworzenie in vitro zarodków mających troje rodziców,
dawcę nasienia, dawczynię jądra jaja i drugą dawczynię jaja, od której pobiera się
cytoplazmę, wraz z mitochondrialnym DNA15. Po co komu takie coś?
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https://www.foxbusiness.com/politics/k-t-mcfarland-biden-revive-trumps-energydominance-put-putin-place?mc_cid=4adf975885&mc_eid=4d0c71f2de
14 https://www.lifesitenews.com/news/using-new-scientific-method-italian-researchers-dateshroud-of-turin-to-the-time-of-jesus-christ/
15 https://www.abc.net.au/news/science/2022-03-31/maeves-law-passes-senate-mitochondrialdonation/100954484
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###
Macica dla mężczyzn
Już ok. 100 razy udało się przeszczepić macicę z jednej kobiety do drugiej.
Teraz rozważa się takie przeszczepy między kobietą a mężczyzną, który sądzi że jest
kobietą i chce pełnej adaptacji chirurgicznej. Jest lekarz w Indiach, który chce takich
prób dokonać.16 Dawcą byłaby nieboszczka albo kobieta, która, tak jak biorca, chce
zmienić płeć. Oczywiście u takiego mężczyzny z macicą, zapłodnienie byłoby
niemożliwe, ale metodą in vitro, można by do takiej implantowanej macicy wprowadzić
zarodek. Po rozwinięciu się zarodka, byłby on „urodzony” za pomocą cesarskiego cięcia.
Takie oto plany snują transgenderyści. Już wyceniono, że taka operacja mogłaby
kosztować $50 000, ale przecież może takie operacje opłaci ubezpieczenie zdrowotne –
w imię pełnego zdrowia, pragnącego być matką mężczyzny.
###
Homoseksualna para uratowała dziecko od aborcji
Pewna kobieta chciała poddać się aborcji, ale dowiedziała się, że jej znajomi,
para homoseksualna, chcą adoptować dziecko, więc zgodziła się je urodzić i im oddać na
wychowanie. W ten sposób homoseksualiści uratowali dziecko od aborcji – tak to określa
watykańskie oświadczenie szykujące synod o synodalności (Generalny Sekretariat
Synodu Biskupów). Dzisiaj chłopak ma 8 lat i dwóch kochających go „ojców”.17 To
pochwała adopcji przez pary jednopłciowe. Ten sam dokument mówi o parach
homoseksualnych, które adoptowały niepełnosprawne dzieci, i innych, które podjęły
adopcję zdalną potrzebujących dzieci w krajach trzeciego świata. To krok do akceptacji
przez Kościół adopcji przez homoseksualistów.
###
Biskupi pouczają Kościół w Niemczech
Jak pisałem ostatnio (OwK 108), abp Gądecki upomniał bratersko niemiecki
episkopat w związku z kierunkiem jaki obrała „droga synodalna” w Niemczech. Potem
podobną krytykę wystosowała 7 marca 2022 r. konferencja biskupów Nordyckich. Teraz
podobny list wystosowało 74 biskupów z 10 krajów (głównie z USA i Afryki) w tym
kardynałowie Arinze, Burke, Napier i Pell. Ostrzegają, że Kościół w Niemczech idzie w
złym kierunku18. Inicjatorem tej odezwy był bp. Springfield, USA, Tomasz Paprocki.
Trwa akcja szukania dalszych sygnatariuszy tego tekstu. Podobno już jest 100
sygnatariuszy.

16

https://www.lifesitenews.com/blogs/transgender-males-and-sex-change-surgeons-are-nowpushing-for-uterus-transplants/
17 https://www.lifesitenews.com/news/vaticans-synod-on-synodality-website-celebratesadoption-of-children-by-same-sex-couples/
18 https://www.ncregister.com/news/breaking-international-coalition-of-bishops-offersfraternal-letter-of-concern-to-german-episcopacy-over-synodal-path
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Odpowiadając na te zarzuty przewodniczący episkopatu Niemiec bp. Georg
Bätzing powiedział: „Rozmawiałem szereg razy z Ojcem Świętym o drodze synodalnej.
W jego Liście do pielgrzymujących dzieci bożych w Niemczech prosił nas wyraźnie, by
kroczyć tą drogą jak w czasie poszukiwań ‘otwartych odpowiedzi na obecną sytuację’, a
równocześnie jak w czasie wędrówki duchowej pod opieką Ducha Świętego. Traktujemy
to bardzo serio.”19
Niemiecka prowincja franciszkanów wybrała nowego superiora. Jest nim o.
Markus Fuhrmann, który ogłosił, że jest homoseksualistą20. O. Fuhrmann popiera „drogę
synodalną”, kapłaństwo kobiet, zniesienie celibatu itd.
Na
Dniu
Katolickim
(Katholikentag)
zabroniono
Federalnemu
Stowarzyszeniu ma Rzecz Życia ustawienie swego stoiska, ale udzielono Komunii Św.
muzułmaninowi i protestantom21.
Szykuje się schizma.
###
W Polsce też zagrożenie
Te same problemy pojawiają się też w Polsce. W Krakowie, w Piwnicy
Tygodnika Powszechnego, odbyło się 22 maja spotkanie „Kongresu Katoliczek i
Katolików”. W duchu niemieckiej drogi synodalnej uznali, że Kościół nie nadąża za
osiągnięciami nauki. Zaproponowali, by w Kościele nastąpiły poniższe zmiany:
 Zmianę definicji rodziny w katolickiej nauce społecznej. Od teraz miałaby ona
być przedstawiana jako „wspólnota osób”, a nie związek kobiety i mężczyzny
wraz z dziećmi – takie posunięcie „dowartościowałoby rodziny tęczowe”;
 akceptację związków partnerskich, udzielanie błogosławieństw i dopuszczenie
„osób LGBT” do wszystkich sakramentów, łącznie z Komunią Świętą czy
bierzmowaniem;
 przyjęcie postulatu, że „osoby LGBT+ są stworzone przez Boga do życia takimi,
jakie są” i „Kościół powinien być [dla nich] bezpieczną przestrzenią”, a
„osoba trans została stworzona przez Boga”;
 praktycznie całkowita otwartość na wszelką dewiację i stworzenie przestrzeni
do „wzrastania w wierze katolickiej” w parafiach i diecezjach;
 zniesienie zakazu święceń dla osób homoseksualnych;
 uznanie roli „rodzica społecznego” – „spokojne i naturalne mówienie, że
dziecko ma dwóch ojców, dwie matki”;

19

https://www.lifesitenews.com/news/head-of-german-bishops-conference-defendscontroversial-synodal-path-against-critics/
20 https://www.ncregister.com/cna/franciscans-in-germany-elect-openly-gay-priest-as-newsuperior?utm_source=&utm_medium=deployer&utm_campaign=Newsletter&utm_term=
21 https://www.lifesitenews.com/news/german-catholic-bishops-give-eucharist-to-muslim-andprotestant-while-barring-pro-life-group/
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To tragiczne, że takie coś jest możliwe wśród polskich katolików.
A oto inne przykłady tego zagrożenia. Jest decyzja senatu Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, by nie dyskryminować osób transpłciowych.
Uchwalono, większością 45 do 3 (2. wstrzymujących się) 22, że definicją molestowania
jest umyślne i uporczywe używaniu niewłaściwego imienia lub zaimka w odniesieniu do
osoby transpłciowej, lub odwoływanie się do jej tożsamości płciowej. Mamy nie
zauważać tego dziwactwa.
Teatr Nowy w Poznaniu dał przedstawienie pt. „Prawo wyboru” promujące
eutanazję23.
Polski rząd przyjął Krajowy Program Działań Na Rzecz Równego
Traktowania na lata 2022 - 2030, który ma za zadanie stopniowe przyznawanie
przywilejów gejom i lesbijkom.
Trwają konsultacje nowej ustawy o aktach stanu cywilnego. Projekt zmian
prawa dotyczy możliwości potwierdzania polskiego obywatelstwa przez osoby
urodzone za granicą i posiadające – w świetle prawa niektórych krajów – rodziców tej
samej płci tj. dwóch ojców lub dwie matki.
###
Papież, a Żydzi
30 maja 2022 papież Franciszek przyjął delegację organizacji B’nai B’rith
International z jej przewodniczącym Danielem S. Mariaschina. Organizacja wręczyła
papieżowi symboliczny kielich z żydowskimi napisami jako nagrodę za udzielane jej
wsparcie24. W swoim przemówieniu Franciszek pochwalił B’nai B’rith za jej
„niestrudzone zaangażowanie w inicjatywy humanitarne”. Organizacja ta jest uważana za
żydowski odłam masonerii.
###
Aborcja na Ukrainie
Wojna na Ukrainie spowodowała, że powiększyła się liczba aborcji w tym
kraju. Teraz co drugie nienarodzone dziecko jest zabijane w łonie matki 25. To tragedia
demograficzna, a przede wszystkim moralna.
###

22

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/komunikaty-prasowe/senat-uam-za-politykaantydyskryminacyjna-na-uczelni
23 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGpGdkWTkGLmPFNKShgRxfDNrJC
24 https://www.bibula.com/?p=134446
25 https://www.lifesitenews.com/news/ukrainian-pro-life-group-pleads-for-help-as-1-in-2babies-aborted-in-the-country/

15

Musk kupuje Twittera
Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, kupuje za $44 mld. Twittera. Musk
jest zwolennikiem wolności słowa. Może teraz przywróci b. prezydentowi Donaldowi
Trumpowi prawo do korzystania z Twittera.
###
Pośmiertne poczęcie
W Anglii bezdzietna para starała się o poczęcie metodą in vitro. W tym czasie
małżonka zmarła. Wdowiec zapragnął potomstwa z nią i wykorzystał znajdujące się jej
jajo w zamrażarce, doprowadził do zapłodnienia swoją spermą i przy pomocy surogatki
uzyskał ciążę. Sady pozwoliły mu na to. Będzie miał potomstwo ze zmarłą żoną26.
Spis rzeczy
Wojna na Ukrainie ..............................................................................
1
Aborcja w Polsce.................................................................................
1
Roe v Wade..........................................................................................
2
Masoński kongres pan-religijny w Kazachstanie ...............................
5
Nowe spojrzenie na ewolucję..............................................................
6
Rasizm po amerykańsku .....................................................................
7
Stopniowa degradacja cywilizacji .......................................................
8
Problemy z energią ..............................................................................
9
Moje publikacje ...................................................................................
10
NOTATKI Tajne złoża naftowe 11, Cena ropy a wojna 11, Datowanie całunu 12,
Datowanie grot 12, Troje rodziców 12, Macica dla mężczyzn 13, Homoseksualna para
uratowała dziecko od aborcji 13, Biskupi pouczają Kościół w Niemczech 13, W Polsce
też zagrożenie 14, Papież, a Żydzi 15, Aborcja na Ukrainie 15, Musk kupuje Twittera 16,
Pośmiertne poczęcie 16.
------------Opoka w Kraju w internecie:
http://opoka.giertych.pl
Opoka w Kraju jest rozsyłana za darmo jako E-mail do osób, które chcą to pismo
otrzymywać informując mnie o tym przez napisanie do giertychmaciej@gmail.com.
Osobom, które mi pomagają przekazując to pismo dalej wyrażam serdeczne Bóg zapłać.
Wersję papierową wysyłam tylko do bibliotek i do rodziny. Wszystkich zachęcam do
przedruków i do powielania pisma. Ta praca jest dla mnie największą pomocą. Maciej
Giertych

26 26

https://www.theguardian.com/law/2022/jun/22/widower-ted-jennings-wins-right-to-havebaby-with-embryo-created-with-his-late-wife

16

