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Art. 54. KRP - Zasada   
wolności poglądów

Dz.U.1997.78.483 t.j.

Każdemu zapewnia 
się wolność wyrażania 
swoich poglądów oraz 
pozyskiwania i rozpo-
wszechniania informacji.

WHO zmuszone 
do wycofania! 
Faszyzm pandemiczny wstrzymany! Ale czy Świat odetchnie z ulgą przed zakusami 
globalistów? „Agresywne środki do znajdowania, izolowania, testowania, leczenia 
i śledzenia chorych to najlepszy i najszybszy sposób na uniknięcie ekstremalnych 
ograniczeń społecznych i ekonomicznych” - podtrzymuje!

POD KONIEC MAJA W GENEWIE 
ŚWIATOWE ZGROMADZENIE ZDROWIA 
R O Z WA Ż A ŁO 13 KO N T R O W E R -
SYJNYCH POPRAWEK BIDENA DO 
MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISÓW 
ZDROWOTNYCH.  

Oficjalni delegaci z bogatych krajów roz-
winiętych, takich jak Australia, Wielka 
Brytania i USA, zdecydowanie poparli 
poprawki i wezwali inne państwa do 
przyłączenia się do nich w zrzecze-
niu się suwerenności swoich krajów.
Jednak pierwszy znak, że sprawy mogą 
nie iść po myśli globalistów, pojawił 
się w środę 25 maja, który akurat był 
również Dniem Afryki. Botswana prze-
czytała oświadczenie w imieniu swoich 
47 członków AFRO, mówiące, że będą 
wspólnie wstrzymywać się z poparciem 
dla  „reform”, którymi wielu afrykańskich 
członków było bardzo zaniepokojonych.
Wiele innych krajów również zadekla-
rowało, że ma zastrzeżenia do zmian i 
również ich nie poprze. Były to między 
innymi Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA, 
Iran i Malezja. W szczególności Brazylia 
powiedziała, że całkowicie opuści WHO, 
zamiast pozwolić, by jej populacja pod-
legała nowym poprawkom. 

Odnotowano również wiele sprzeci-
wów ze strony Republikanów  w Stanach 
Zjednoczonych, a wielu z nich wprowa-
dziło nowe ustawy dające Kongresowi/
Senatowi USA uprawnienia do unieważ-
nienia wszelkich mandatów lub dyrek-
tyw WHO wydanych w ramach jakich-
kolwiek umów międzynarodowych.              
W końcu WHO i jej zamożni zwolennicy 
zostali zmuszeni do wycofania się. Nie 
poddali się jednak - daleko im do tego. 
Zamiast tego zrobili to, co zawsze robią i 
„przestawili się”. Na ich prośbę powołano 
nową grupę roboczą, która ma przed-
stawić  „techniczne zalecenia dotyczące 
proponowanych poprawek”…

Więcej na stronie www.legaartis.pl/blog
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KLUB BILDERBERG 

Spotkania grupy BILDERBERG. 
Czy faktycznie jej uczestnicy 
próbują rządzić światem?

W WASZYNGTONIE OBRADOWAŁ RZĄD światowy 
klubu Bilderberg. 

Większość ludzi nigdy nie słyszała o Grupie Bilderberg, bo 
skoro o czymś nie mówi się w telewizji, to tak jakby to nie ist-
niało. Jednak Bilderberg to bardzo realny elitarny twór poli-
tyczny wpływający na losy nas wszystkich. Spotkania tej nie-
formalnej grupy trwają od 1954 roku. W tym roku 68 (sześć-
dziesiąte ósme) już spotkanie możnych tego świata odbyło 
się w dniach 2 - 5 czerwca w Waszyngtonie. Polskę repre-
zentowali dobrze znany Radosław Sikorski, obecnie Poseł 
Europarlamentu i Wojciech Kostrzewa anonsowany jako 
przedstawiciel polskiego biznesu. Wszyscy jednak wiedzą, 
że jest to osobnik powiązany z obecnym premierem.

Dla spotkań Bilderberg charakterystyczne jest to, że media 
głównego nurtu zwykle o nich nie informują. Gdy już nie da 
się ignorować spotkania, na przykład ze względu na groma-
dzących się protestujących, opisują grupę jako zwykły organ 
doradczy bez znaczenia. Jednak w ostatnich latach odno-
towano liczne przykłady potwierdzające, że organizacja ta 
ma bezpośredni wpływ na politykę światową. Nazwa Klubu 
Bilderberg (który w rzeczywistości nie jest klubem - na spo-
tkania wchodzi się jedynie za zaproszeniem, żadne członko-
stwo nie jest wymagane), pochodzi od hotelu w Holandii, w 
którym spotkanie odbyło się po raz pierwszy. Do pierwszego 
spotkania Klubu Bilderberg doprowadził w 1954 r. Polak, 
emigracyjny polityk Józef Retinger. Dzięki swoim kontak-
tom udało mu się porozmawiać z grupą wpływowych wtedy 
osób (między innymi z holenderskim księciem Bernardem 
oraz belgijskim premierem Paulem van Zeelandem) i prze-
konać ich do pomysłu corocznych spotkań.           
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Pracowita niedziela dla 
świętokrzyskich Założycieli 
UCiDK - przygotowanie do 

“akcji ulotkowej” w centrum 
miasta podczas kiermaszu                            

i innych wydarzeń w ramach dni: 
“Budzimy Kielce”. 

Zdjęcie: Paweł Zemsta



B U S I N E S S  M A G A Z I N E

6 W I A D O M O Ś C I

KONTA POD 
KONTROLĄ 
Od 1 lipca 2022 r. banki 
będą miały obowią-
zek przekazać organom 
podatkowym dane doty-
czące m.in. liczby posia-
danych przez daną osobę 
rachunków, obrotów i 
stanów tych rachunków. 
Podadzą przy tym kwoty 
i daty poszczególnych 
wpłat. Co konkretnie się 
zmieni? Obecnie bank 
przekazuje takie infor-
macje o „osobie podej-
rzanej”. Od lipca 2022 
r. obowiązek będzie 
dotyczył „osoby fizycz-
nej” już w prowadzo-
nym przez skarbówkę 
postępowaniu przy-
gotowawczym. Może 
to dotyczyć np. sytu-
acji, w której podatnik 
nie ujawnia dochodów, 
by nie płacić podatku, 
lub prowadzi niezareje-
strowany biznes. Art. 48 
ustawy o KAS nie może 
być stosowany bez uza-
sadnionej przyczyny i 
bez powiązania z popeł-
nionymi czynami sta-
nowiącymi przedmiot 
postępowania przygo-
towawczego prowadzo-
nego w sprawie osoby 
podejrzanej o popełnie-
nie przestępstwa.

PROTESTY                   
TRWA ZBIERANIE PODPISÓW 

Uczestnicy wiecu w Rzymie roz-
poczęli zbieranie podpisów pod 
skargą do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka (ETPC), wzywającą 
do zbadania zbrodni popełnionych 
przez ukraińskie wojsko w Donbasie 
od 2014 r.

Amedeo Avondet, organiza-
tor wiecu, powiedział agencji RIA 
Novosti, że w centrum miasta zebrało 
się około tysiąca osób. Wszyscy oni 
wezwali Włochy do opuszczenia 
NATO i zaprzestania dostaw broni 

na Ukrainę.
„Ponieważ dziś było 33 stopnie, 

nie spodziewałem się, że przyjdzie 
tak wiele osób. Wyjaśniliśmy, że 
Włochy muszą wyrwać się z szaleń-
stwa wojny gospodarczej poprzez 
zniesienie sankcji. A dostarczanie 
broni tylko podsyca konflikt” - pod-
kreślił Avondet.

Dodał, że podobne akcje odbędą 
się w dwóch innych miastach: 
Neapolu i Reggio Calabria.

                                               

BEZPIECZEŃSTWO                             
RUINA POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Gazociąg Baltic Pipe, terminal LNG 
w Świnoujściu czy Gdańsku, farmy 
wiatrowe na Bałtyku – to kluczowe 
inwestycje mające zabezpieczyć 
polską, energetyczną przyszłość. 

Pytanie co lub kto będzie dbać o 
bezpieczeństwo tych inwestycji na 
wypadek konfliktu zbrojnego? Były 
komandor, profesor Piotr Mickiewicz 
nie ma złudzeń co do stanu polskiej 
marynarki, podkreślając, że potrze-
bujemy jej pilnego wzmocnienia, 
między innymi o okręty podwodne.

Stan naszej marynarki wojennej 
jest tragiczny i został zrujnowany.

Skarbówka będzie mogła 
sprawdzić rachunki banko-
we każdego obywatela.

Uczestnicy wiecu w Rzymie wzywają do zbadania zbrodni popełnionych przez 
ukraińskie wojsko w Donbasie od 2014 r.
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KASTY            
W OSTROŁĘCE

Jak donoszą nam z Ostrołęki, 
wszyscy funkconariusze publiczni: 
Starosta, wójtowie gm. Lelis, Czarni, 
Baranowa, Wojewoda, Prokuratura w 
Ostrowie Maz., Ostrołęce, sędziowie, 
radni powiatowi, były prezes sądu 
okręgowego - Tomasz Sagala 
Prokurator Dorota Korzep Czekalska 
wykupili grunty pod starym torem, 
z którego tytułu osiagnęli znaczące 
korzysci majątkowe. Doszło do 
wielkiego nadużycia władzy i 
praw majątkowych, a prokura-
tura w Ostrołęce powinna wszcząć 
postępowanie w przedmiocie 
nadużyć.  Poseł Czartoryski nie 
tylko nie wspomógł mieszkańców 
walczących z urzędniczym bez-
prawiem, wręcz był przeciwko  
nim.  Wnioski zdrowo-rozsądkowe i 
powód do naprawy Rzeczypospolitej 
nasuwają się mimo woli zachowania 
spokoju wewnętrznego każdego 
człowieka. 

WSA: WYBORY 
KOPERTOWE
Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych nie 
dostrzegł problemu w prze-
kazaniu spółce danych oso-
bowych na potrzeby orga-
nizacji wyborów prezy-
denckich. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie 
uznał jednak, że do udostęp-
nienia danych doszło z naru-
szeniem przepisów RODO. 
Nie było bowiem prze-
pisu prawa rangi ustawo-
wej, który przewidywałby 
dla spółki jakiekolwiek 
zadania i obowiązki zwią-
zane z organizacją wyborów. 
WSA podkreślił, że takim 
przepisem nie mógł być art. 
99 specustawy. Podstawą do 
przetwarzania danych nie 
była też decyzja Prezesa Rady 
Ministrów. Sąd podkreślił, że 
dopiero ustawa z 6 kwiet-
nia 2020 r. o szczególnych 
zasadach przeprowadzania 
wyborów powszechnych na 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 
2020 r. nałożyła na spółkę 
pewne obowiązki związane 
z przeprowadzeniem tych 
wyborów drogą korespon-
dencyjną. Tym samym sta-
nowisko Prezesa UODO doty-
czące braku podstaw do pro-
wadzenia postępowania w 
zakresie naruszenia przez 
spółkę obowiązku informa-
cyjnego jest co najmniej 
przedwczesne.  Wyrok WSA w 
Warszawie z 25 lutego 2022 
r., sygn. akt II SA/Wa 2286/21 
 

SEJM             
W I T E K  P O N A D 
P R AW E M .  N I E 
S TAW I A  S I Ę  N A 
P R Z E S ŁU C H A N I A C H 
I  N I E  P Ł A C I  K A R . 
P R O K U R AT U R A 
O D M AW I A  Ś L E D Z T WA

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek 
już trzeci raz nie stawiła się na prze-
słuchaniu w NIK-u i najwyraźniej nie 
poniesie z tego powodu żadnych 
konsekwencji.

Najwyższa Izba Kontroli to organ, 
który ma służyć kontroli władzy. 
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek naj-
wyraźniej czuje jednak, że to jej nie 
dotyczy, bo notorycznie lekceważy 
wezwania na przesłuchania.

Witek nie stawiła się na wezwa-
nie NIK już tyle razy, że naturalnym 
byłoby wkroczenie do sprawy proku-
ratury. Ta odmawia jednak wszczę-
cia śledztwa argumentując, że mar-
szałek została już ukarana grzywną 
za niestawienie się na przesłuchaniu.

Tyle, że Witek nie opłaciła żadnej 
z trzech grzywien. Warto też odno-
tować, że kary były śmiesznie niskie 
(3.010 złotych każda).

Źródło: www.nczas.com

Mieszkańcy Białobieli zablokowali 
budowę linii energetycznej 400 kV 

Źródło: https://www.youtube.
com/watch?v=b48PUIDXpsw
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PRAWDA I MITY                   

PRAWA CZŁOWIEKA 
NIE DOTYCZĄ LUDZI 
ZASZCZEPIONYCH 
PRZECIW COVID ?!
Zgodnie z decyzją ONZ z 2012 roku 
prawa człowieka nie mają już zastoso-
wania do osób zaszczepionych, ponie-
waż po szczepieniu są one klasyfiko-
wane jako istoty transludzkie i należą 
do posiadacza patentu na szczepionkę. 

W decyzji ONZ stwierdza się, co nastę-
puje: Cały materiał genetyczny na Ziemi 
należy do BigTech/Pharma - i może być 
dowolnie wykorzystywany.

Osoby zaszczepione, w wyniku zasto-
sowania szczepionki modyfikowanej 
genem DNA lub RNA, na którą patenty 
posiadają producenci szczepionek, 
stały się własnością posiadacza patentu 
natychmiast po pierwszym szczepieniu. 
Takie jest orzeczenie Sądu Najwyższego 
USA.

Większość ludzi, a zwłaszcza osoby 
zaszczepione, może nie mieć pojęcia 
o następującej, niewiarygodnej wia-
domości: Sąd Najwyższy USA orzekł, że 

osoby zaszczepione na całym świecie 
są uważane za opatentowane i stają się 
własnością konkretnego producenta, 
którego materiał genetycznie zmodyfi-
kowany otrzymały w wyniku szczepie-
nia. Ponieważ komórki osoby zaszcze-
pionej produkują ten materiał przez całe 
życie i rozprowadzają go w swoim orga-
nizmie, całe ciało osoby zaszczepionej 
jest uważane za własność Big Pharma.

Tak więc osoby zaszczepione nie są już 
ludźmi naturalnymi, lecz tak zwanymi 
transludzkimi: wszystkie prawa czło-
wieka, które przysługują ludziom natu-
ralnym, przestają bez wyjątku obowią-
zywać tych transludzkich zaszczepio-
nych. Od 2013 r. wszyscy zmodyfiko-
wani genowo, zaszczepieni mRNA ludzie 
są prawnie tzw. trans-ludźmi, nie mają 
żadnych praw człowieka, a także żadnych 
innych praw państwowych. Dotyczy to 
nie tylko zaszczepionych mieszkających 
w USA, ale na całym świecie wszystkich, 
którzy mają surowice z mRNA.

Orzeczenie 
Sądu 

Najwyższego 
USA z roku 

2013  
w sprawie 

Association 
for Molecular 

Pathology 
v. Myriad 

Genetics, Inc. 
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Mam pełną świadomość, że trudno w to 
wszystko uwierzyć. Jest to jednak gorzka 
rzeczywistość, celowo ukrywana przez 
polityków i środki masowego przekazu. 
Każdy może się o tym sam przekonać, 
korzystając z poniższego linku z Sądu 
Najwyższego USA: 

www.supremecourt.gov/opinion-
s/12pdf/12-398_1b7d.pdf

Orzeczenie Sądu Najwyższego USA 
z 2013 r. w sprawie Association for 
Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 

Inc. mówiło, że jeśli ludzki genom jest modyfikowany przez 
szczepionki mRNA, wówczas genom może zostać opatento-
wany. Sąd uznał, że Myriad Genetics nie mogła opatentować 
wyizolowania dwóch genów powodujących raka, ponieważ 
występowały one naturalnie.

Stwierdził jednak, że tworzenie syntetycznego cDNA - DNA 
syntetyzowanego z nici mRNA - zaangażowanego w proces 
testowania może być opatentowane, ponieważ zostało ono 
zmodyfikowane w stosunku do stanu naturalnego.

Oficjalne media dementują, a jaka jest rzeczywistość?
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ILE DEMOKRACJI 
W DEMOKRACJI, CZYLI 
POLSKA W SZCZĘKACH 
GLOBALISTÓW

N o a m  C h o m s k y  w  k s i ą ż c e 
„Requiem dla amer yk ańsk iego 

snu.  10 zasad koncentracj i  bogac-
twa i  władz y ” zauważ ył,  iż  obecnie 
mamy do cz ynienia  z  koncentra-
c j ą  b o g a c t wa  i  w ł a d z y  w  rę k a c h 
niewielk ie j  grupy najbogatsz ych. 

Podkreślał, że amerykański sen o demokracji się nie 
ziścił, bo większość społeczeństwa nie ma żadnego 
wpływu na faktyczne decyzje polityków. Oznacza 
to, że system władzy nie gwarantuje realizacji 
wprost zapisanych zasad prawa, ponieważ jego 
interpretacja i stosowanie są zależne od interesów 
podmiotów faktycznie dzierżących władzę, której 
źródłem jest wyłącznie bogactwo. Jego zdaniem 
struktury władzy należy określić mianem „państwa 
korporacyjnego”, którego znamienną cechą jest 
totalitaryzm, jednak oparty nie na brutalnej prze-
mocy, lecz na „represji psychicznej” godzącej w 
indywidualność ludzi.  Z perspektywy aktualnej 
sytuacji polityczno-gospodarczej Polski warto 
pochylić się nad postacią Jamesa Truslowa Adamsa, 
który w swojej książce: „The Epic of America”, opu-
blikowanej w 1931 roku, czyli w dobie wielkiego 
kryzysu w Stanach Zjednoczonych, podejmując 
próbę zdiagnozowania jego przyczyn stwierdził, 
że Amerykanie popełnili błąd, koncentrując się 
zbytnio na dobrobycie materialnym i zapominając 
o potrzebach wyższego rzędu, na których opierał 
się ich kraj.  Już w 1776 roku znany ekonomista 
Adam Smith twierdził, że w Anglii  „głównymi archi-
tektami polityki są ludzie, którzy posiadają spo-
łeczeństwo”. Obecnie są to instytucje finansowe i 
wielonarodowe korporacje. Ludzie, których Adam 
Smith nazwał „władcami ludzkości” prowadzą poli-
tykę, która przynosi im korzyści i szkodzi wszystkim 
innym. Najbogatsi kontrolują politykę, sponsorują 
coraz droższe kampanie wyborcze, dzięki czemu 
mają bezpośredni wpływ na polityków, którzy 
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tworzą ustawy stwarzające warunki koncentrowania bogactw przez 
swoich sponsorów, kosztem większości społeczeństwa.  Chomsky 
uważa, że w ten sposób skonstruowana władza przez ostatnie 30 
lat ugruntowała nierówności w niespotykanej do tej pory skali. W 
swoich rozważaniach wyszczególnił dziesięć zasad funkcjonowa-
nia struktur władzy, które z powodzeniem można określić mianem 
„Dekalogu zniewolenia społeczeństwa”:  
1.    Uszczuplić demokrację.  
2.    Kształtować ideologię.  
3.    Przekształcić gospodarkę.  
4.    Przenieść ciężar.  
5.    Atakować solidarność.  
6.    Zarządzanie ciałami nadzorującymi.  
7.    Zaaranżować wybory.  
8.    Trzymać motłoch w ryzach.  
9.    Fabrykować zgodę.  
10. Zmarginalizować ludność. 
Główny twórca Konstytucji USA - James Madison uważał, że władzę 
powinni sprawować bogaci, ponieważ są oni o wiele bardziej odpo-
wiedzialni, zaś system konstytucyjny powinien chronić bogatą 
mniejszość przed utrata władzy. Słynne Memorandum Powella z 
1971 roku, w którym późniejszy sędzia Sądu Najwyższego, Lewis F. 
Powell Jr., stwierdził, że biznes traci kontrolę nad społeczeństwem, 
skutkowało przekształceniem gospodarki, która do tej pory opierała 
się na produkcji, na opartą głównie na instytucjach finansowych, 
jak banki czy fundusze inwestycyjne. Jednocześnie zaczęto stoso-
wać strategię trzymania pracowników w nieustannej niepewności 
zatrudnienia, co zapewniało większą kontrolę nad nimi. W takich 
warunkach bali się oni żądać wyższych płac czy godziwych warun-
ków zatrudnienia. To wszystko doprowadziło do koncentracji bogac-
twa i władzy w rękach nielicznych przy jednoczesnym osłabieniu 
instytucji publicznych i ubożeniu społeczeństwa.  
O ile w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Henry Ford podniósł 
pensje swoim pracownikom, by mogli kupować samochody, upa-
trując dobrobyt kraju we wzroście siły nabywczej drogą zwiększa-
nia wynagrodzeń i sprzedaży po niskich cenach, tak wszystko uległo 

zmianie, gdy neoliberałowie Ronald 
Reagan i Margaret Thatcher „wprowa-
dzili politykę prowadzącą do wzbogaca-
nia się bardzo bogatych”. „Plutonomia”, 
czyli najbogatsi, stali się głównymi kon-
sumentami stała się dźwignią gospo-
darki, zaś wzrost dobrobytu reszty spo-
łeczeństwa przestał mieć znaczenie 
dla biznesu, jak również dla polityków. 
Najważniejsze stało się wdrażanie ustaw 
mających na celu dobro tylko najbogat-
szych. Klasa średnia tymczasem bied-
niała i stopniowo stawała się niepew-
nym pracy i swego losu proletariatem. 
Zdaniem Chomsky’ego liberalne rządy 
i biznes zachęcają ludzi do tego, by kie-
rowali się egoizmem, ponieważ zdają 
sobie sprawę, że solidarność większo-
ści społeczeństwa może doprowadzić 
do utraty przez nich władzy. Podaje on 
przykład publicznej edukacji i służby 
zdrowia, która w coraz większym 
stopniu jest sprywatyzowana. Według 
Chomsky’ego społeczeństwo zyskałoby 
więcej, gdyby edukacja i służba zdrowia 
były szeroko dostępne, ale dla instytu-
cji finansowych najważniejsze jest to, 
by zmniejszać rolę rządu w gospodarce 
i innych sferach życia społecznego. 
Wówczas więcej władzy i bogactwa jest 
w ich rękach.  
Analizując funkcjonowanie urzędów 
państwowych mających kontrolo-
wać różne gałęzie biznesu i instytucje 
finansowe, Chomsky zwrócił uwagę, 
że ten nadzór jest fikcją. Dzieję się tak 
głównie dzięki efektowi „drzwi obroto-
wych”, czyli przechodzeniu osób pracu-
jących w administracji rządowej odpo-
wiedzialnych za nadzorowanie instytu-
cji finansowych do tych instytucji i na 
odwrót. Nie – nie miał na myśli Premiera 
Mateusza Morawieckiego, który rozwijał 
karierę w sektorze bankowym. Zdaniem 
Chomsky’ego jedynie zorganizowane 
społeczeństwo tworzy barierę przed 
wprowadzeniem tyranii. Z tego powodu 
ta siła demokratyzująca jest atako-
wana przez „władców ludzkości”, którzy 
strzegą ustrój przed zbytnią demokra-
tyzacją. Pilnują, aby ludzie się niena-
widzili i lękali, aby dbali tylko o siebie i 
nie robili nic dla innych. Celem jest cał-
kowita marginalizacja społeczeństwa i 
skoncentrowanie bogactwa i władzy w 
rękach promila najbogatszych. Ważnym 
elementem utrzymywania społeczeń-
stwa w ryzach jest wyeliminowanie jego 
świadomości.  
Chomsky akcentował również rolę 
mediów w kształtowaniu świadomości 
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społeczeństwa oraz osiąganiu celu w 
postaci utrzymania władzy. W wolnych 
krajach rządzący nie mogą narzucać 
swej woli siłą, więc muszą odwoływać 
się do subtelniejszych środków kontroli 
społeczeństwa, co stało się przyczyną 
rozwoju przemysłu public relations. 
Chomsky podkreślał, że propaganda nie 
powstała w komunizmie czy faszyzmie, 
lecz w liberalnej demokracji. W czasach 
I wojny światowej, gdy Komitet do 
spraw Informacji Publicznej w Stanach 
Zjednoczonych i Ministerstwo Informacji 
w Wielkiej Brytanii przekonały społe-
czeństwa do wojny z Niemcami, ten 
sukces zainteresował elity chcące mani-
pulować masami oraz biznes poszuku-
jący coraz to nowych konsumentów. 
Edward Bernays w książce: „Propaganda” 
zaprezentował teoretyczne zasady dzia-
łania powstającego public relations, 
które opierały się na przeświadcze-
niu, że rządzić powinna „inteligentna 
mniejszość”, która musi fabrykować 
zgodę na swoje rządy pozostałej „tępej” 
części społeczeństwa. Świadome i inte-
ligentne manipulowanie nawykami i 
opiniami mas jest ważnym elementem 
społeczeństwa demokratycznego. Ci, 
którzy manipulują tym niewidocznym 
mechanizmem, stanowią niewidzialny 
rząd, który stanowi prawdziwą panu-
jącą władzę. Jesteśmy rządzeni, nasze 
umysły są kształtowane, nasze upodo-
bania urabiane, nasze poglądy kre-
owane, głównie przez ludzi, o których 
nigdy nie słyszeliśmy.  
Kontrola tłumu możliwa jest poprzez 
fabrykowanie potrzeb, czyli ukierun-
kowanie ich na konsumpcję w istocie 
niepotrzebnych rzeczy, która staje się 
celem życia. Ludzie muszą więc podej-
mować irracjonalne wybory. Z tego 
względu oczy społeczeństwa kieruje się 
na pozory i sprawy marginalne, którymi 
łatwo manipulować. Chomsky stwier-
dził wprost: „Próbują uczynić z ludzi 
irracjonalne stworzenia i wkładają w 
to wiele wysiłku. I myślę, że mają rację. 
Nie marnują pieniędzy. Gdyby tego nie 
robili, ludzie podejmowaliby racjonalne 
decyzje, i myślę, że racjonalne decyzje 
zlikwidowałyby nielegalną władzę i hie-
rarchiczne instytucje”.  
Według ustaleń Chomsky’ego opar-
tych na badaniach amerykańskich poli-
tologów, w których wzięto pod uwagę 
ponad 1700 decyzji politycznych i zesta-
wiano je z odmiennymi oczekiwaniami 
społeczeństwa i biznesu. Wyniki były 
jednoznaczne: decyzje polityczne są 

skorelowane tylko z oczekiwaniami 
wielkich korporacji. Nie ma w tym nic 
dziwnego, ponieważ to 1% najbogat-
szych (Chomsky szacuje, że tylko około 
promila) faktycznie rządzi. Z powyż-
szych badań wynikało również, że 70% 
społeczeństwa nie ma żadnego wpływu 
na politykę i w zasadzie mogliby żyć w 
innym kraju.  
Nie sposób zakwestionować stanowi-
sko Chomsky’ego, że istniejące struk-
tury władzy niosą za sobą tragiczne 
w skutkach konsekwencje praktycz-
nie na każdej płaszczyźnie życia spo-
łecznopolitycznego. Przede wszystkim 
promowanie neoliberalnych wartości, 
czyli egoizmu, zachłanności i realizowa-
nia własnych korzyści kosztem innych, 
doprowadzi do całkowitego zaniku 
więzi społecznych. Chomsky stawia 
nawet pytanie, czy nasz gatunek prze-
trwa, „przynajmniej w jakiejś przyzwo-
itej postaci”?  
Ukazana przez Chomsky’ego hipokryzja 
systemu objawiająca się rażącą rozbież-
nością pomiędzy zapisami Konstytucji, 
które mówią o demokracji i prawach 
obywatelskich, a praktyką ich stoso-
wania, czyli możliwością faktycznego i 
równego współudziału większości spo-
łeczeństwa w kreowaniu polityki pro-
wadzi do konstatacji, że demokracja nie 
istnieje. 
Przenosząc powyższe rozważania na 
płaszczyznę aktualnej sytuacji poli-
tyczno-gospodarczej Polski nie sposób 
nie dostrzec, nie tyle analogii, co stoso-
wania dokładnie tych samych metod 
przez „władców ludzkości”, którzy przej-
mują efektywnie kontrolę nad społe-
czeństwem i politykami. Politycy nato-
miast tak kształtują system podatkowy, 
by bogaci płacili coraz niższe podatki, 
a ciężar wydatków publicznych fak-
tycznie spoczywał na pozostałej, rela-
tywnie biednej, części społeczeństwa. 
Opodatkowana jest praca, czyli zarobki, 
oraz konsumpcja, a nie dywidendy i 
spekulacja. Dziesięć zasad funkcjono-
wania mechanizmu kontroli nad spo-
łeczeństwem, które dla potrzeb niniej-
szego opracowania określono mianem 
„Dekalogu zniewolenia społeczeń-
stwa”, w odniesieniu do Polski z powo-
dzeniem można uzupełnić o jedenastą 
zasadę – sfingowane procesy. W Polsce 
bowiem to właśnie wymiar sprawiedli-
wości pełni rolę narzędzia władzy słu-
żącego do represjonowania osób świa-
domych swoich praw i zdeterminowa-
nych by walczyć o ich respektowanie. 

Jednakże z uwagi na złożo-
ność poruszonej problema-
tyki, niniejszemu zagadnie-
niu poświęcone zostanie 
odrębne opracowanie.  
P o g l ą d y  N o a m ’ a 
Chomsky’ego nie pozostają 
bez znaczenia dla działalno-
ści UDiDK, którego celem 
jest również demaskacja fak-
tycznych struktur władzy. 
Chomsky uważał, że świa-
domi obywatele dzięki wol-
ności zrzeszania się i wol-
ności słowa są w stanie 
spowodować korzystne 
zmiany w zabójczym sys-
temie. Stawiając pytanie: 
Co możemy zrobić? Noam 
Chomsky odpowiedziałby: 
Prawie wszystko, co posta-
nowimy. Zycie w teraź-
niejszych realiach nie jest 
darem niebios, lecz pokło-
siem twardej, bolesnej i 
odważnej walki. Mamy tę 
spuściznę - spuściznę, którą 
zawdzięczamy walkom pro-
wadzonym przez naszych 
przodków. 

           [Rafał Węgrzynowski]
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OBYWATELSKI KOMITET  
OBRONY POLSKICH 
ZASOBÓW NATURALNYCH
Polska pod względem surowcowym jest 
najbogatszym krajem Europy. O tym pisałem już 
w drugim wydaniu naszego BIULETYNU. Tym 
razem chciałbym poinformować i wręcz apeluję 
do Polaków, by przestali wierzyć politykom, którzy 
zarządzają naszym Państwem od ponad 30 lat. 

Dzisiaj widzimy galopującą inflację, drożyznę i systematyczne 
niszczenie polskiej gospodarki, niszczenie polskiego prze-
mysłu i kopalń. Jak to możliwe, że Polska „stojąca na węglu”, 
nagle w 2022 roku ma węgiel tak drogi, że przeciętny Polak 
nie będzie w stanie go kupić?Polityka (NIE)rządu w Polsce 
jest jasna i zrozumiała od wielu lat. Żeby się nie rozpisywać 
każdy Polak musi mieć świadomość, że to celowe działanie na 
szkodę Polski i Polaków. Tym bardziej jest to prawdziwe, bo 
wiemy, że w Polsce rządzą polskojęzyczni przebierańcy, zwykli 
uzurpatorzy, którzy nielegalnie pełnią najwyższe funkcje w 
Państwie polskim. Ale tej tezy nie będę w tej chwili rozwijał, 
proszę przyjąć to do wiadomości, a wkrótce wrócę do tematu. 

W obronie zasobów naturalnych w Polsce od wielu lat dzia-
łają polscy EKSPERCI i FACHOWCY od górnictwa, zarazem 
założyciele Stowarzyszenia Obywatelski Komitet Obrony 
Polskich Zasobów Naturalnych. W tym miejscu proponuję 
zapamiętać dwa nazwiska - Krzysztof Tytko i Bogdan Gizdoń. 
Wyszukajmy w Internecie wszelkich publikacji tych Panów, 
które dotyczą tematu polskich zasobów naturalnych. To oni 
podjęli wiele akcji informacyjnych i promocyjnych, to dzięki 
nim tematy te były omawiane wielokrotnie na komisjach 
sejmowych. Niestety Posłowie nie wywiązali się ze swoich 
obietnic, a ponieważ większość Polaków bazuje na informa-
cjach telewizyjnych to trzeba wiedzieć, że temat ZASOBÓW 
NATURALNYCH od kilku lat jest wręcz zakazany. Stąd tylko 
media społecznościowe i Internet są alternatywą, choć trzeba 
też podkreślić, że mamy do czynienia z kolejnym kuriozum, bo 
wiele tego typu materiałów „cenzura” systemowa po prostu 
usuwa i blokuje na kanałach You Tube-a, czy na Facebooku. 

Lata pracy Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich 
Zasobów Naturalnych mogą być zaprzepaszczone przez 
bierną postawę Polaków! Czy obronimy zasoby naturalne 
przed kradzieżą? Czy obronimy polskie kopalnie, aby mieć 
tani prąd i ciepło? Czy uda się poprzez samorządy wprowa-
dzić zero emisyjną energetykę rozproszoną opartą o zasoby 
geotermalne i geotermiczne? 

Uznając, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej 

należy do Narodu, tak złoża, ziemia, woda, lasy, 
wszystkie aktywa państwowe należą do Polaków. 
Dołączmy, propagujmy i wspierajmy Uwłaszczenie 
Narodu Polskiego na Zasobach oraz realizację eks-
perckich projektów OKOPZN. 

W trosce o własność, prawa obywatelskie, rozwój 
i przyszłość naszych dzieci i następnych pokoleń 
zmobilizujmy się, bo dalsza polityka zdradzieckich 
rządów w Polsce doprowadzi do tego, że wkrótce 
Polacy będą zamarzać w swoich mieszkaniach! 

Wroga polityka PiS i poprzednich rządów PO i 
PSL, wcześniej też SLD doprowadziła do totalnej 
destrukcji sektor górnictwa i energetyki, za Naszym 
przyzwoleniem! PROGRAM DLA GÓRNICTWA 
przygotowany przez OKOPZN, o którym wiedzą 
już wszyscy rządzący w Polsce, od prezydenta 
Andrzeja Dudy, premierów, ministrów górnictwa i 
energetyki, wielu Posłów i Senatorów oraz związki 
zawodowe, nie interesuje ich i czyżby dlatego 
media mainstreamowe dostały zakaz informowa-
nia o ogromnych możliwościach, dzięki którym 
wszyscy Polacy mogliby czerpać ogromne zyski?

Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów 
Naturalnych przekazał Nowy Model Biznesowy dla 
polskiego górnictwa jeszcze przed wyborami do 
Sejmu w 2015 roku, aby wspierać partie PiS w ode-
braniu władzy PO i PSL. Zaproponowano wtedy PiS 
zrobienie audytu otwarcia po niszczących rządach 
poprzedników. Po kilku miesiącach zorientowano 
się, że do władzy dostała się kolejna zorganizo-
wana grupa kłamców. Oszukali górników, oszukali 
Polaków! Audyty trzech spółek górniczych, o które 
zabiegano do dziś, nie ukazały się!

Inny projekt OKOPZN ograniczenia smogu i szko-
dliwych emisji czeka na wdrożenie - oszczędzamy 
ponad 3 miliony ton węgla, oszczędzamy 3 miliardy 
złotych z opłat za emisję CO2! A jednocześnie 
obalamy mit, że kotły tzw. kopciuchy muszą być 
zatruwającymi środowisko. Niestety rządzący ten 
innowacyjny i prosty zabieg ukrywają przed spo-
łeczeństwem polskim. Zresztą czego oni dzisiaj już 
nie ukrywają? Dlaczego nie mówi się o technolo-
gii podziemnego zgazowania węgla, czy o paliwie 



 przyszłości, czyli o wodorze, który też można pozyskiwać z węgla? Dlaczego ta PRAWDA jest ukrywana przed Polakami?

Właśnie nastał krytyczny czas ratowania tego, co zostało z górnictwa i energetyki. 

Nastał czas ujawniania kłamstw i oszustw w wielu aspektach naszego życia. Polacy jednoczmy się póki czas! 

Tym samym ukierunkujmy się Drodzy Rodacy - jednoczmy Polaków wokół programu uwłaszczenia na zasobach natu-
ralnych wartych setki bilionów złotych! Wspierajmy działania OKOPZN! Do tematu i szczegółów uwłaszczenia na zaso-
bach naturalnych powrócimy w jednym z kolejnych BIULETYNÓW.

Jednocześnie zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.biuletynpolski.pl  

W zakładce ZASOBY NATURALNE będziemy publikować wszelkie dostępne materiały filmowe w tym temacie.

Tymczasem polecamy ważne linki dostępne w Internecie:

Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych - www.youtube.com/c/OKOPZN

www.facebook.com/okopzn

Krzysztof Tytko w rozmowie z Izabelą Litwin o bogactwie, jakim dysponuje Polska.

Kanał NAWIGATORZY JUTRA - youtu.be/RcMUZYdLRcc

Czy Polacy mogą być bogatymi ludźmi i prowadzić dostatnie i godne życie?

Kanał Bogdan Gizdoń OKOPZN - youtu.be/kysRCz78les

Powszechne 
uwłaszczenie 

na złożach 
naturalnych!



B U S I N E S S  M A G A Z I N E

C I E M N A  S T R O N A 
K O N F L I K T U
VOLTAIRE - CHCEMY ZAWSZE ZNISZCZYĆ TO, CZEGO 
SIĘ LĘKAMY 

Analiza publikacji naukowych charakteryzujących istotę kon-
fliktu prowadzi do konstatacji, iż konflikt każdorazowo prowa-
dzi do osiągnięci pozytywnych skutków. Aby jednak można 
było mówić o pozytywny aspektach konfliktu, należy w pierw-
szej kolejności zdefiniować perspektywę, z jakiej owe skutki 
będą oceniane oraz zastanowić się na celem, w realizacji 
którego konflikt miałby być pomocnym narzędziem. Warto 
również zauważyć, iż skutki konfliktu stały się przedmiotem 
zainteresowania wielu dziedzin. Największym zainteresowa-
niem cieszą jednak na gruncie geopolityki, polityki oraz zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w organizacji.  

Słowo konflikt wywodzi się z łacińskich słów conflictus i con-
fligre, które w dosłownym tłumaczeniu oznaczają - zdarze-
nie. Pojęcie konfliktu można rozpatrywać w różnych aspek-
tach, jednak przede wszystkim jako proces, w którym strona 
dąży do osiągnięcia własnych celów poprzez wyeliminowa-
nie bądź podporządkowanie sobie strony, dążącej do podob-
nych lub identycznych celów. 

Do pojawienia się konfliktu nie zawsze potrzebne jest wystą-
pienie realnego problemu, w niektórych przypadkach wystar-
cza samo przekonanie o wrogim nastawieniu przeciwnika. 

Ze względu na przedmiot konfliktu możemy wyróżnić: kon-
flikt relacji, konflikt danych, konflikt interesów, konflikt struk-
turalny oraz konflikt wartości. Z perspektywy przedmiotu 
podjętych rozważań ograniczę się wyłącznie do zarysowania 
najważniejszych aspektów konfliktu danych, konfliktu struktu-
ralnego oraz konfliktu interesów. Z konfliktem danych mamy 

do czynienia gdy strony nie dysponują potrzeb-
nymi danymi, posiadają odmienne informacje 
lub odmiennie je interpretują. W takiej sytuacji 
jedna ze stron często dopuszcza się zatajania 
danych, manipulacji informacjami bądź też celo-
wego wprowadzania w błąd. Konflikt struktu-
ralny dotyczy struktury poszczególnych sytu-
acji, struktury organizacji, pełnionych ról oraz 
ograniczeń czasowych. Konflikty tego rodzaju 
są nieuniknione i niemal niezależne od zacho-
wania ludzi. Wynikają one między innymi z 
ograniczonych zasobów. Z kolei konflikt inte-
resów związany jest z niemożnością realizacji 
potrzeb strony oraz niemożnością osiągnięcia 
celów. Owe interesy można podzielić na trzy 
grupy: rzeczowe (pieniądze, czas), proceduralne 
(sposób prowadzenia rozmów, negocjacji) oraz 
psychologiczne (poczucie uznania, szacunku, 
popularność).  

Konflikty są zjawiskiem nieuchronnym  i wyni-
kają zazwyczaj z różnorodności potrzeb, celów, 
przekonań oraz sposobów reagowania na 
różnego rodzaju sytuacje. Konflikt rodzi się 
wtedy, gdy jedna bądź obie strony konfliktu 
oceniają zachowanie przeciwnika jako nieko-
rzystne dla siebie, zagrażające realizacji wła-
snych celów. Konflikt może dotyczyć różnych 
obszarów w zależności od tego jakie relacje 
łączą strony konfliktu. Jednym z obszarów jest 
indywidualny styl zachowania stron konfliktu, 
wynikający między innymi z różnic w wykształ-
ceniu, wieku oraz sposobie bycia. Innym obsza-
rem konfliktu może być podział dóbr, których 
ilość jest niewystarczająca. Jeszcze inną sytu-
acją prowadzącą do konfliktu jest chęć sprawo-
wania kontroli nad innymi. Władza oraz kontrola 
nad innymi jest dla niektórych niezwykle cenną 
wartością. Próba przejęcia władzy nad kimś kto 
tego nie akceptuje prowadzi do poważnego 
konfliktu. 

Zasadniczo konflikt składa się z trzech faz: pow-
stanie konfliktu, wybuch konfliktu i przebieg 
konfliktu. W pierwszej fazie mamy do czynienia 
ze stanem niezadowolenia, które wynika z faktu, 
iż jedna ze stron spostrzega, że druga stara się 
przeszkodzić jej w osiągnięciu celu.



M A R C H  2 0 11

1 7KO N F L I K T Y

zazwyczaj wywołanie określonych zmian w strukturach 
społecznych, tak aby wzmocnić pozycję określonych 
jednostek lub grupy – oczywiście kosztem osłabienia 
pozycji innej jednostki lub grupy, bądź nawet jej 
zmarginalizowania czy wyeliminowania ze struktury 
organizacji.  
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W efekcie narastającego niezadowolenia dochodzi 
do wybuchu konfliktu. Na tym etapie konfliktu 
wzrasta chęć zniszczenia strony przeciwnej. Jedna 
ze stron uważa, że jej cele, przekonania i wartości są 
ważniejsze, natomiast osoba, która ma inne zdanie 
jest jej wrogiem, którego należy wyeliminować. 
Istnienie konfliktu rozpoczyna się narastającą 
frustracją, niezadowoleniem oraz innymi negaty-
wnymi emocjami, które wynikają z niemożliwości 
wykonania jakiegoś działania, osiągnięcia zamier-
zonego celu. Przedłużający się stan frustracji prow-
adzi do wykształcenia poczucia wyższości wartości 
własnych nad wartościami innych oraz traktowania 
drugiej osoby jako przeciwnika.  

   [Rafał Węgrzynowski]

VOLTAIRE - CHCEMY ZAWSZE ZNISZCZYĆ TO, 
CZEGO SIĘ LĘKAMY 

Naukowcy F. Bohm i S. Laurell w swojej książce 
Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny porad-
nik dla pracodawców i menedżerów twierdzą, iż 
ludzka skłonność do konfliktów wynika z faktu, że 
we współczesnym człowieku nadal żyje człowiek z 
epoki kamienia łupanego. Ta metafora pokazuje, że 
w człowieku drzemią pierwotne instynkty, które w 
sytuacjach konfliktowych nakazywały człowiekowi 
pierwotnemu podejmowanie walki z przeciwnikiem.  

Niebezpieczeństwem nie same sytuacje konfliktowe 
lecz ich niepożądane konsekwencje. Skutki konflik-
tów wynikające z nieprawidłowego postępowania 
ludzi w sytuacjach konfliktowych. Współcześnie 
menedżerowie „zmiany” – często sztucznie generują 
konflikt, jednocześnie sterując nim w określony 
sposób, tak aby zwiększyć szansę realizacji celów 
organizacji, a w konsekwencji doprowadzić do 
maksymalizacji zysków (nie tylko finansowych). 
Celem sztucznie wywołanego konfliktu jest 
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SUCCESSFUL 
COOPERATION 
Carried nothing on am warrant towards. Polite in of in oh needed itself silent course. Assistance 
travelling so especially do prosperous appearance mr no taken ye mirth at. Believe fat how 
six drawing pursuit minutes far. Same do seen head am part it dear open to. Whatever may 
scarcely judgment had. If wandered relation no surprise of screened doubtful. Overcame no 
insisted ye of trifling husbands. Might am order hours on found or lost in fog and hedgehock.

Able an hope of body. 
Any nay shyness 
article matters own re-
moval nothing forming. 

Meant balls it if up 
doubt small purse. 
Required his you put 
the outlived answered 
position.


