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Dogmat Karnowskiego PDO13 o skutecznosci Kaczynskiego w oparciu o 
poparcie Bergoglio dla sekciarzy FO383 von Stefan Kosiewski po smierci 

KOR-owca Baranczaka 
Escrito por sowa (») 27.12. en categoría Stefan Kosiewski, leído: 6× 
 
 
Drugiego dnia �wi¹t Bo¿ego Narodzenia 
A. D. 2014  tygodnik "wSieci" ogùosiù w 
internecie Dogmat Jacka Karnowskiego 
o skuteczno�ci politycznej na przyszùo�ã 
Jarosùawa Kaczyñskiego. Zanim 
przejdziemy do szczegóùowego 
omówienia tego¿ nauczania, podanego 
polskojêzycznym Czytelnikom za 
Prawdê w czterech akapitach 
tekstu redaktora naczelnego Nowych 
Dróg Jarosùawa Kaczyñskiego 
przypomnijmy, i¿ dogmatyzm 
marksistowski dominowaù 
wszechobecnie i przemo¿nie na 
pierwszym etapie biografii 
politycznej prof. Leszka Koùakowskiego.  
http://shoud.io/16299   

  

Stefan Kosiewski  

276 obserwatorów|307 032 
wy�wietlenia 

Krêgi rozszerzone - 08:02   

QR code for this recording: 

Na drugim, wy¿szym etapie dialektycznego rozwoju Koùakowski zdobyù 
siê na odwagê ogùoszenia (trzy lata po �mierci Stalina) pracy 
zatytuùowanej "Úmierã bogów" (1956). To za� ju¿ w prostej drodze 
poprowadziùo rok póêniej do ogùoszenia przez tego samego, 
marksistowskiego uczonego od filozofowania na uniwersytetach w 
opanowanej i wyzyskiwanej niemo¿liwie przez ¿ydokomunistów 
Europie Wschodniej,  osobist¹ ewolucjê my�li w kierunku krytyki 
dogmatyzmu marksistowskiego. A¿eby w koñcu, po zakoñczeniu 
rozruchów inspirowanych przez Holoubka w teatrze Dziadami i na ulicach ulotkami 
rozrzucanymi osobi�cie przez Michnika, sekretarza masona Sùonimskiego, umo¿liwiã 
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miaùo temu¿ profesorowi filozofii marksizmu-leninizmu dostrze¿enie bezwùadu 
doktrynalnego marksizmu w poù¹czeniu z degeneracj¹ tego samego, tzn. marksizmu, 
postrzegan¹ jako innowacja, gùównie i wyù¹cznie przez rewizjonistyczn¹ 
¿ydokomunê uczelnian¹, jednak¿e dopiero po wystawieniu przez KGB Gierka po 
Gomuùce na �wieczniku wùadzy dyktatury proletariatu w PRL-u, nie za� jak 
oczekiwano powszechnie w krêgach masoñskich Sùonimskiego i Lipskiego tudzie¿ w 
kóùku trockistowskich rewizjonistów: Kuronia i Modzelewskiego, otoczonych legend¹ 
Listu Otwartego do Partii, którym obaj ci bojowcy zadeklarowali gotowo�ã 
zreformowania system politycznego PRL-u pod swoim przewodem. 

W 1971 r. profesor Koùakowski wiedziaù ju¿ wreszcie to samo, co ka¿dy ¿oùnierz Polski 
osobi�cie odczuù bólem na wùasnym sercu w dniu 17 wrze�nia 1939 r. tzn., ¿e system 
¿ydokomunistyczny jest niereformowalny, zdradziecki dla Polaków i zgubny dla 
Polski.  Po piêciu latach tak¿e i ubowcy przetarli w koñcu paùami w Radomiu teorii 
marksistowskiego rewizjonisty drogê do Praxis. Adam Michnik, syn Szechtera, 
czoùowego dziaùacza Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (po zdradzieckim 
no¿u wbitym w plecy Polsce 1939 r., mógù wreszcie zacz¹ã robiã ju¿ jako mê¿czyzna 
dorosùy za czoùowego obroñcê robotników polskich, bitych paùami przez ¿ydokomunê 
w nieludzkim dla Narodu Polskiego PRL-u. 

Do KOR-u zaùapaù siê naówczas, obok Koùakowskiego przebywaj¹cego ju¿ po�ród 
¿ydów diaspory na Zachodzie Europy, obok Michnika i Kuronia we Warszawie pod 
rêk¹ tak¿e i kryptosyjonista Stanisùaw Barañczak z Poznania, autor kilku cienkich 
tomików prozy rozpisanej na linijki jako tzw. wiersz biaùy wzorowany na poezji 
lingwistycznej Balcerzana, czy Mirona Biaùoszewskiego zabawi¹cego siê ju¿ du¿o 
wcze�niej na jêzyku polskim w paraliteracki sposób gùównie eksperymentami z 
gùoskami dêwiêkoszczelinowymi.  
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Barañczak napisaù du¿o bardzo zùych wierszy; niestety  trzeba o tym z przykro�ci¹ 
przypomnieã w dniu �mierci 68-letniego autora. A to gùównie tym wszystkim tzw. 
po¿ydecznym idiotom, którzy chcieliby bez bicia uchodziã akurat dzisiaj w mediach za 
ekspertów od Barañczaka i w poezji m¹drych.  Którzy wynosz¹ pisarza w dniu jego 
�mierci pod Niebiosa, zupeùnie tak samo (ich zdaniem) prawie Wybitnego i 
Metafizycznego Poetê Polskiego, jak wynoszony niedawno przez tych samych 
uczynnych zùoczyñców pod Niebiosa rymowany caùoksztaùt stalinowski Wisùawy 
Szymborskiej z domu Rottermund, która przeszùa nota bene do historii Polski jako 
sygnatariuszka, wspólnie z po�ledniejszymi ¿ydami podaj¹cymi siê za pisarzy polskich 
i wspóùautorów antypolskiego i antykatolickiego apelu otwartego, opublikowanego w 
komunistycznej prasie codziennej, podjudzaj¹cego ¿ydokomunê do zamordowania w 
PRL-u ks. biskupa Kaczmarka. Dosyã, veto, non possumus, szkoda ka¿dego sùowa.  

  Jacek Karnowski we �wSieci�: Wa¿ny wybór 
Gazeta wSieci wsieci.pl   

 Wracaj¹c do KOR-owca Barañczaka nale¿y 
przy tym powiedzieã nie siêgaj¹c po jêzyk 
ulubionego przezeñ pamfletu, czy paszkwilu: 
zachowaù siê, grzecznie mówi¹c, maùo 
elegancko. By nie powiedzieã wprost: nie 
dworsko, jak typowy prowokator, czy 
purimowy wesoùek, jakich peùno na wsi 
etnicznie mieszanej, ¿ydowsko-polskiej na 
Kresach i na gùêbokiej prowincji. 

Z tomiku St. Barañczaka "Tryptyk z betonu, zmêczenia i �niegu", wydanego w 1980 r. 
przypomnijmy jeden tylko zaledwie fragment utworu zatytuùowanego "Trzy 
spojrzenia przez ramiê", a¿eby rozpoznaã typowy charakter antypolskiej twórczo�ci: 
  

 

"...Patrz¹c na tùum uliczny w zimowe 
popoùudnie, 
pocieszam siê, ¿e jeszcze wcale 
nie jest tak êle: 
  
wcale nie jest tak, ¿e co drugi 
przechodzieñ 
jest policjantem w cywilu, 
  
to tylko st¹d siê bierze, ¿e po prostu 
co drugi dorosùy Polak 
ma taki wygl¹d..." (48).  
  
W zacytowanym fragmencie wypowiedzi Barañczak nie mówi jêzykiem poezji. 
Przytùacza z moc¹ prostackiej nikczemno�ci antypolskie pomówienie, którego 
autor nie chce mieã po prostu z poezj¹ nic wspólnego. Wykonuje samorzutnie brudn¹ 
robotê, potrzebn¹ ukrytym ¿ydom w Polsce do wzbudzenia antypolskiej nienawi�ci 
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niezbêdnej do zintegrowania swoich, ukrytych przed Polakami kryptosyjonistów 
pozostaùych po marcu 1968 r., spragnionych przynajmniej na wieczorze autorskim 
porozumiewawczych spojrzeñ; oczu, grypsów, aksjologicznych spluniêã ¿óùt¹ flegm¹ z 
pogard¹ rzucon¹ za siebie przez ramiê. 
  
KOR-owiec Barañczak bije Polaków nie gorzej, ni¿ biùa milicja. Uderza w 1980 r. 
obuchem wymy�lonego przez siebie antysemityzmu w tek�cie publicystycznym, 
kryptosyjonistycznym, którego chocia¿ nie mo¿na z czystym sumieniem nazwaã 
wierszem, to jednak mo¿na w przyczynkarskich uwagach krytycznoliterackich tudzie¿ 
od¿ydzaj¹cych literaturê polsk¹ po my�li prof. Feliksa Konecznego przytoczyã we 
fragmentach kolejny grafomañski wybryk Barañczaka zatytuùowany "Gdyby nie 
ludzie". 

 

 
"Gdyby nie ludzie, gdyby nie istnieli 
tak natrêtnie, ze swoim ùupie¿em, paranoj¹ 
wystrzêpionymi spodniami, antysemityzmem, 
kùopotami w pracy, trwaù¹ ondulacj¹, skùonno�ci¹ 
do uproszczeñ i zadyszki..." 
  
itd. przez 20 linijek a¿ do zakoñczenia niespodziank¹ poetyck¹ zawart¹ w 
21 linijce, która brzmi tak: 
  
"o ile ùatwiej by siê mówiùo nic co ludzkie nie jest" 
  
Koniec wiersza, koniec kitu, który poezj¹, ni moralitetem nie jest. 
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Czym zatem jeszcze nie jest twórczo�ã Stanisùawa Barañczaka z przedstawionego w 
czasach Solidarno�ci, antypolskiego tomiku, opiewana dzisiaj w mediach przez 
ignorantów? Nie jest to nie jest, jak mamrotaù na staro�ã ¿ydokomunista Wagman 
(u¿ywaj¹cy dla polskiego ucha czytelnika nazwiska Adam Wa¿yk); wiem, czym to nie 
jest nie jest, lecz nie wiem, czym jest: Ars Poetica Barañczaka, KOR-owca, który 
robotnika nazywa w swej maùej ksi¹¿eczce z pogard¹ robociarzem:  

 

"w zakratowanym zaduchu, na nieugiêtych deskach 
próbujê zasn¹ã, ogrzewany z lewej 
przez robociarza w kitlu /kradzie¿ narzêdzi, z prawej 
przez waluciarza w ko¿uchu /zakùócenie 
spokoju w stanie wskazuj¹cym..." 
  
Tekst zatytuùowany "Czterdzie�ci osiem" i opatrzony na str. 52 dat¹ 9/10.02.80. 
  
Je¿eli w przytoczonym tek�cie (bo nie nazywajmy tego wierszem) Barañczaka znalazùo 
jaki� wyraz umieszczenie w jednej celi opozycjonisty (nie Barañczaka samego, lecz 
przedstawionego i przemawiaj¹cego zañ w tek�cie podmiotu lirycznego), to krytyk 
zmierzaj¹cy do eksplikacji dzieùa musi wszak zapytaã o warto�ciuj¹c¹ odkrywczo�ã 
poznawcz¹, zademonstrowan¹ wcze�niej przez autora (czy te¿ przez wci�niêty tu dla 
�cisùo�ci filologicznej podmiot liryczny), która nakazaùa pomówiã co drugiego Polaka 
w realu o rzekom¹ wspóùpracê z policj¹ (mniejsza o to, ¿e naówczas biùa w Polsce 
milicja, bowiem na taki zabieg maskuj¹cy, z obawy przed ingerencj¹ cenzury, poeta w 
tamtych, nieludzkich czasach PRL-u mógù sobie pozwoliã, a nawet powinien dla 
mimikry). Zatem tak¿e przynajmniej co drugi Polak zamkniêty do jednej celi we 
wierszu z KOR-owcem, poet¹, winien byã rozpoznany przez niego nie jako polski 
zùodziej, czy polski waluciarz, cinkciarz, lecz jako gumowe ucho, kapu�, TW 
"D¹browski", mùody kleryk z Katowic, ¿yd Skworc, który donosiù na �p. Kazika 
Switonia.  
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Ksi¹¿eczka Barañczaka ukazaùa 
siê jednak, przypomnijmy: 
poza cenzur¹. A zatem 
faùszywa, mistyfikowana na 
Zachód, czy pod Zachodniego 
czytelnika  rzeczywisto�ã 
przedstawiona w twórczo�ci 
czoùowego poety tzw. Nowej 
Fali, która to grupa socjalna 
programowo deklarowaùa 
mówienie "wprost", zupeùnie 
niepotrzebnie owiniêta zostaùa 
w tym miejscu w baweùnê 
poetyczno�ci. Podobnie 
ornamentalnie obco, sztucznie, 
czy nieswojo jest w innych 
miejscach, innych wierszach  
omawianego tomu, np.  
rzeczywisto�ã fajerwerków 
noworocznych wybuchaj¹ca u 
Barañczaka wyraênie pod 
czytelnika ¿yj¹cego w 
pañstwach kapitalizmu 
rozwijaj¹cego siê wtedy na 
Zachodzie Europy. W Polsce 
za� naówczas ludzie pro�ci, o 
jakich pisaù w Ameryce Miùosz, 
mogli sobie odpalaã na wiwat z 
karbidu wyniesionego ukradkiem z kopalni na Wielkanoc i to w tych czê�ciach 
Maùopolski, gdzie wychodzi siê nie na dwór, lecz na pole.  
   
 
 

Pod amerykañskiego czytelnika natomiast umieszcza Barañczak  
w innym wierszu naturalne zdziwienie dziewczyny przybyùej ze 
Stanów Zjednoczonych z nazwiskiem Cynthia Kaminsky, która 
zapytuje: 
  
"...jak ludzie tutaj mog¹ to wszystko wytrzymaã? 
czemu nikt tego nie zdemaskuje w gazetach?..." 
  
Tu jednak ani poeta, ani ¿aden podmiot liryczny nie stara siê za niego odpowiedzieã 
na pytanie demokratycznego Zachodu. Tak¿e na koñcu utworu, kiedy pytanie 
odwoùuje siê w sposób natrêtny i nawi¹zuje werbalnie do dostrze¿onych przez 
przybysza z dobrego dla Barañczaka Zachodu do negatywnych emocji wymalowanych 
na twarzach Polaków: 
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"...A dlaczego tu wszyscy tacy êli i smutni? 
czemu nikt siê nie �mieje, gdy idzie ulic¹? 
przecie¿ za parê dni Christmas!" 
  
Barañczak zostawia bohaterkê obdarzon¹ ¿ydowskim nazwiskiem 
Kaminsky w utworze zapisanym z dat¹ 21.12.79 oraz angielskim 
zapytaniem w tytuùe " But why?" bez udzielenia jej chocia¿by namiastki odpowiedzi. A 
to dlatego oczywi�cie, a¿eby nie musiaù jej odpowiadaã publicznie we wierszu na 
pytanie, kto to rz¹dzi Polsk¹ Ludow¹ i z kim rewizjoni�ci z KOR-u musz¹ siê w koñcu 
dogadaã w Magdalence.  

 

Tzn. , aby  nie odpowiadaã 
jej za Michnikiem 
powtarzaj¹cym bezmy�lnie za 
Koùakowskim, ¿e system 
pañstwowy w Polsce jest 
niereformowalny, albowiem 
Barañczak  jako caùe Zùo w 
Polsce, obok zaùupie¿onych 
Polaków postrzega "system 
spoùeczny". Zauwa¿my i 
podkre�lmy: nie jest to 
pañstwowy system 
marksistowski tzw. demokracji 
ludowej!  Pañstwowy system w 
PRL-u byù reformowalny i 
Barañczak o tym bardzo dobrze 
wiedziaù, mo¿e i od takiego 
dajmy na to poety Lecha 
Dymarskiego, od którego jak 
lojalnie o�wiadczyù, 
przywùaszczyù sobie metaforê 
na okre�lenie mieszkania w 
bloku jedenastopiêtrowym z 
wielkiej pùyty: "jama z betonu". 
  
Jako czùowiek wtajemniczony 
posiadù byù wiedzê, i¿ KOR-
owcy zmierzali celowo do 
takiego zreformowania systemu 
pañstwowego w PRL-u (z 
komunistycznego na 
demokratycznopodobny), aby 
byù do zaakceptowania dla 
¿ydów Zachodu, Bilderbergów, 
itd. przy zachowaniu oczywi�cie 
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jako nietkniêtych nieludzkich podziaùów spoùecznych na zùych Polaków, 
zaùupie¿onych, antysemickich i na dobrych poetów ¿ydowskiego pochodzenia 
etnicznego, europejskich, uwùaszczonych po przewaùce 1989 r.; na pañstwowych 
posadach razem z ubowcami (przypomnijmy: Kiszczak robiù za wicepremiera przy 
Mazowieckim! O tempora, o mores! Brud, a skoro przy Barañczaku, to u¿yjmy sùowa-
klucza z poety arsenaùu: �nieg, �nieg, biaùy, przeczysty, 
jak hostia.  

 

Tak faùszywe byùy przemiany po Magdalence na 
swoich, chazarskich, nie semickich wschodnio-

europejczyków uwùaszczonych i nie po marksistowsku 
ukierunkowanych,  ale po chrze�cijañsku, jak Jan 

Paweù II przykazaù: w peùnym porozumieniu z 
Jaruzelskim i przy u¿yciu wysùanych przez Glempa do 

spisania cyrografu trzech ksiê¿y rzymskokatolickich, 
aktywnie uczestnicz¹cych w antypolskiej 

zmowie szubrawców, historycznie zwi¹zanej 
symbolem poetyckim  imienia kobiety nawróconej 

przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który wszystko 
jej szlachetnie, po Pañsku wybaczyù, o czym Czùowiek 
nie chciaù wiedzieã. Nawiasem mówi¹c: który ¿yd by 

tak nie chciaù? 

Na czym polega zatem zapowiedziany na wstêpie 
niniejszych uwag Dogmat Karnowskiego? Zapytajmy 
innymi sùowy mówi¹c dla poznania prawdy: O jakiej to 
skuteczno�ci Kaczyñskiego i dla dobra jakiego¿ to 
"przeùomu", prorokowanego w Polsce na najbli¿sz¹ 
przyszùo�ã, mowa w czterech zdaniach zapisanych 
 jêzykiem poezji pobo¿nych ¿yczeñ Jacka Karnowskiego, redaktora naczelnego 
"wSieci"?  

 

 O jakim¿ to poparciu Bergoglio dla sekciarzy dogmatycznie mówi 
naczelny redaktor Kaczyñskiego, je�li papie¿ sekciarzy nie mo¿e 
popieraã chocia¿by z racji tego, na czym sam siedzi w Domu �w. 
Marty, podczas kiedy Nuncjusz Apostolski, jak wszystkim wiadomo, 
nakazaù ¿ydobiskupom wycofaã w Polsce udzielone zbyt pospiesznie, a przez to bez 
konsultacji, czyli maùo m¹drze! I niepolitycznie!  

 

Poparcie dla politycznego pochodu przez Warszawê frustratów 
zwiezionych do stolicy na tê okazjê za pieni¹dze z bud¿etu pañstwa 
bez wiedzy posiadanej jeszcze na temat tego, ¿e Kaczyñski z 
Czarneckim dawaã bêd¹ sobie wzajemnie w pochodzie tajemne znaki 
masoñskie wzorem samego Bergoglio, kiedy oprowadzaù prezydenta Izraela 
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po Ogrodach Watykañskich rozanielony caùy niczym poeta dworski w 
¿ydokomunistycznym PRL-u, czy te¿ tam, gdzie Miùosz �ci¹gn¹ù schorowanego, a¿eby 
do¿yù sobie w spokoju lat póênej staro�ci przy zaawansowanej od ãwierãwiecza 
chorobie Parkinsona, któr¹ w Ameryce leczy siê tak samo, jak w Rzymie - z pomoc¹ 
preparatów wytwarzanych z komórek macierzystych recyklinowanych, jakby 
powiedziaù Ró¿ewicz, z usuniêtych pùodów ludzkich. 

Dogmat o nieskoñczonej skuteczno�ci politycznej Kaczyñskiego nie jest zatem 
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paranoj¹ Karnowskiego, któr¹ dostrzegaù u Polaków nieomal chorobowo Barañczak w 
kiepskich wierszach na�laduj¹cych w poetyce dystychy Wojaczka, lecz jest to 
rzeczywisto�ã natrêtnie sprowadzona do postaci mitu, o którym gada siê w kóùku i na 
okr¹gùo, na warsztatach, je�li ma siê gadane jak KOR-owiec Macierewicz a ka¿dy 
widzi, ¿e dobry jest i propolski. Nie zaledwie co drugi ¿yd, lecz ka¿dy jeden za 
równo, jak nie przymierzaj¹c w Zem�cie u Fredry. 

Z Panem Bogiem 
Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski 
http://www.spreaker.com/user/sowa2/dogmat-karnowskiegopdo13-fo383-
baranczak 

     Wszyscy biskupi wycofali siê z Komitetu Honorowego marszu 13 grudnia   

  fronda.pl Ks. Józef Kloch (fot. Episkopat.pl) Biskupi, 
którzy objêli patronatem honorowym marsz 
organizowany 13 grudnia w Warszawie, wycofali siê z 
Komitetu Honorowego tego marszu - poinformowaù 
rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch.       

Karnowski wSieci: 

Ostatnie, niezwykle dramatyczne miesi¹ce � afera 
ta�mowa, sfaùszowane wybory, nagonka na opozycjê 
w zwi¹zku z Marszem 13 grudnia � wskazuj¹ jasno: zbli¿a siê przesilenie. 

Ýycie oficjalne pañstwa polskiego, jego samozachwyt nad wùasn¹ kondycj¹, medialne 
kreacje ju¿ tak bardzo odbiegaj¹ od stanu realnego, ¿e utrzymanie status quo staje siê 
niemo¿liwe. Wybór jest prosty: albo ta potiomkinowska wioska siê zawali i zacznie siê 
nowy rozdziaù, albo system zostanie uszczelniony, a demokracja nabierze jeszcze 
bardziej fasadowego charakteru. 

Stawka jest wiêc wysoka, a wybór stoj¹cy przed ka¿dym z nas � coraz 
czytelniejszy. Zauwa¿my, ¿e po raz pierwszy od lat w obywatelskim (ale 
i politycznym) prote�cie wziêli udziaù biskupi. I chwaùa im za to. Z racji szczególnego 
miejsca w ¿yciu narodu Ko�cióù wyczuwa najlepiej, kiedy wolno�ã i prawa 
obywatelskie staj¹ siê zagro¿one. 

Wiemy, jak potê¿nymi zasobami dysponuj¹ ci, którzy chc¹, by byùo, jak jest. Ale i po 
stronie chc¹cych zmian znajdzie siê parê atutów. Najwa¿niejszy to ten, ¿e opozycja 
jest dzi� w Polsce zorganizowana, ¿e ma przywódców i struktury. Wbrew 
publicystom gùosz¹cym zùote recepty uwa¿am, ¿e to warto�ã, któr¹ nale¿y 
chroniã. Owszem, to ¿adna gwarancja czegokolwiek. Szansa jednak 
istnieje, a to, jak wiemy z polskiej historii, ju¿ du¿o. 

 https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/4eURy8sJqpj 

http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Dogmat-Karnowskiego-PDO13-o-
skutecznosci-Kaczynskiego-w-oparciu-o-poparcie-Bergoglio-dla-sekciarzy-FO383-
von-Stefan-Kosiewski-po-smierci-KOR-owca-Baranczaka 
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