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Finansowe i ezoteryczne 

źródła komunizmu  
 Jan Bodakowski  
 

   By zniszczyć ład cywilizacji zachodniej 

(wyrosły z nauczania kościoła 

katolickiego) tajne stowarzyszenia 

(będące platformą porozumienia 

globalnych oligarchów dążących do 

monopolizacji władzy i własności) 

zainwestowało wiele sił i środków w 

budowę globalnego socjalizmu (w jego 

zachodniej biurokratycznej wersji i 

wschodniej opartej na bestialskim 

terrorze).  
 

Socjalizm 

   Idealnym instrumentem do realizacji 

celów gnozy i masonerii stał się 

socjalizm. Bardzo skuteczny plan 

zdobycia władzy przez socjalistów 

stworzyło pod koniec XIX wieku Fabian 

Society. Drogą rewolucji miała być: nie 

walka ale infiltracja instytucji, 

wykorzystanie edukacji, stopniowe 

nacjonalizowanie i centralizowanie 

przemysłu, intelektualne inspirowanie 

całej sceny politycznej od lewicy do 

prawicy. Dodatkowo planowano 

wykorzystanie imperializmu silnych 

narodów w celu eksportu socjalizmu. 

Celem stowarzyszenia był globalny 

socjalizm i globalna gospodarka planowa.  

   Stowarzyszenie rozwijało się na 

uniwersytetach Oksford i Cambridge. 

Współtworzyło London School of 

Economics (wykładał na niej Ralf 

Dahrendorf członek innych organizacji 

establishmentu). Do 1914 agendy Fabian 

Society „Komitety na rzecz pokoju” 

działały w 52 amerykańskich uczelniach 

wyższych. Członkami Fabian Society była 

córka Karola Eleonora Marks, George 

Bernard Shaw, Herbert George Wells, 

Jack London, przywódca brytyjskich 

faszystów Oswald Erdald Mosley. Fabian 

Society dostrzegała że choć są rożne 

metody to cele socjalizmu, komunizmu, 

nazizmu i faszyzmu są takie same.  
 

Komunizm 

   Komunizm miał się stać dla tajnych 

stowarzyszeń narzędziem zniszczenia 

z n i e n a w i d z o n e g o  p r z e z  t a j n e 

stowarzyszenia katolicyzmu. Komunizm 

był polityczną emanacją masońskiego i 

satanistycznego zakonu Iluminatów 

B a w a r s k i c h .  C z ł o n k i e m  L i g i 

Sprawiedliwych związanej z iluminatami 

był Karol Marks który oparł swoje 

postulaty polityczne na ideach 

iluminatów. Marks był satanistą i dążył do 

zniszczenia religii i zaprowadzenia 

terroru. Podobnie jak on i inni lewicowcy 

nienawidzili religii.  

   Wydanie Manifestu Komunistycznego 

sfinansowało dwu iluminatów: Clinton 

Roosevelt i Horace Gredy. Marks                 

w koloni należał do loży Apollo. Lenin 

był inicjowany do loży Unia Belleville 

Wielkiego Wschodu Francji. Trocki został 

członkiem masonerii w 1897 roku (zaś 

ostatni przywódca ZSRR Michaił 

Gorbaczow jest członkiem „Komisji 

Trójstronnej” oraz masońskiego i 

satanistycznego zakonu Lucis Trust). O 

związkach rewolucji z satanizmen pisał 

ideolog anarchizmu Michaił Bakunin, 

Lenin znany był ze swej nienawiści do 

religii. Cechą charakterystyczną 

komunizmu stała się nienawiść do religii. 

Masońskość rosyjskiego komunizmu 

wyrosła z wolnomularskiej tradycji, 

również sowiecka czerwona gwiazda 

będąca symbolem komunizmu jest 

symbolem masońskim.  
 

Rewolucja bolszewicka  

   R o s j a  z o s t a ł a  w y b r a n a  d o 

przeprowadzenia rewolucji, gdyż (pod 

koniec XIX wieku dzięki żywiołowemu 

rozwojowi gospodarczemu) zaczęła 

zagrażać zyskom zachodniej finansjery. 

W 1891 roku kolej transsyberyjska taniej i 

szybciej transportowała towary między 

Europą a Azją (niż statki należące do 

finansjery Wielkiej Brytami i USA). Pod 

koniec XIX wieku Rosja wydobywała 

coraz więcej ropy, dynamicznie rozwijało 

się rolnictwo na terenach okupowanej 

przez Rosję Ukrainy. Środkiem do 

przejęcia przez międzynarodową 

finansjerę bogactw Rosji miało być 

doprowadzenie do rewolucji.  

   R e w o l u c j ę  b o l s z e w i c k ą 

przygotowywaną (od lat 80 XIX wieku) i 

sfinansowała amerykańska finansjera 

(między innymi bank Kuhn i Loeb) często 

za pośrednictwem zaprzyjaźnionych 

banków w Niemczech. Wstępem do 

rewolucji bolszewickiej była rewolucja 

1905 (w wyniku której na Syberię zesłano 

250.000 rewolucjonistów). Dzięki 

pomocy finansjery Lew Trocki po 

opuszczeniu Rosji mógł wydawać w 1907 

we Francji gazetę „Głos”, a w 1917         

w USA gazetę „Nowy Świat”. 

   Rewolucję sfinansowała amerykańska i 

europejska finansjera. Niemcy wysłali do 

Rosji Lenina wraz 31 towarzyszami oraz 

kredytem      wysokości       40   milionów  
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Gimnazjaliści jak NASA 
 

Astronomiczne odkrycie 

młodego zespołu  
Lech Mankiewicz 
 

   Swoją asteroidę odkryli 18 czerwca, ale 

na oficjalne potwierdzenie musieli 

poczekać dwa tygodnie. Mieszczące się 

na Harwardzie Minor Planet Center - 

gromadzące dla Międzynarodowej Unii 

Astronomicznej i NASA dane m.in. o 

asteroidach - potwierdziło właśnie sukces 

astronomicznych poszukiwań uczniów 

gimnazjum w Sierpcu. 

   Dobrą informację podał dr Patrick 

Miller, pracownik Hardin-Simmons 

University w Teksasie i kierownik 

programu „International Astronomical 

Search Collaboration” (IASC). 

   Nowy obiekt to tzw. MBA, czyli „ciało 

pasa głównego” (ang. main belt asteroid). 

Planetoida otrzymała oznaczenie 2010 

MN2.  

   Obawiam się tylko, że zaangażowanie 

uczniów i pana Urbańskiego - zwieńczone 

takimi sukcesami - może pozostać 

niezauważone w obliczu finału kampanii 

wyborczej. Szkoda, bo to wiedza 

bezcenna nie tylko dla naukowców, ale de 

facto dla nas wszystkich.  
 

Killera „Zdjęli” 

   Uczniowie Gimnazjum Miejskiego im. 

Mikołaja Kopernika w Sierpcu, pracujący 

pod opieką nauczyciela fizyki i astronomii 

Józefa Urbańskiego, w ostatnich dniach 

odnieśli także inny sukces. Zespołowi       

w składzie: Aleksandra Kopycińska, 

Michał Lewandowski, Hubert Przygucki, 

Krzysztof Urbański i Piotr Woźnicki 

udało się zdjąć z listy „killerów”, czyli 

planetoid potencjalnie zagrażających 

Ziemi, asteroidę NEO 2010 MF1. 

- Dzięki weryfikacji wykonanej przez 

uczniów mamy pewność, że ten obiekt 

nigdy nie uderzy w Ziemię - tłumaczy dr 

hab. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum 

Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie i 

jeden z polskich koordynatorów programu 

Hands-On Universe - Europe, w ramach 

którego szkoły biorą udział w kompaniach 

IASC. 

   A osiągnięć uczniowie z Sierpca, gdzie 

obok gimnazjalistów małym ciałom 

Układu Słonecznego przyglądają się także 

uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 

im. mjr Henryka Sucharskiego, mają 

więcej. Są wśród nich m.in. potwierdzenie 

istnienia dwóch asteroid NEO - 2009SK i 

2009UD19. 

   Polskie szkoły uczestniczą w IASC 

dzięki programowi Hands-On Universe - 

Europe, w ramach którego udostępniane 

są nowoczesne narzędzia dydaktyczne 

wspomagające nauczanie przedmiotów 

ścisłych - np. program webkamerkowych 

obserwacji astronomicznych czy program 

wykorzystujący zdalnie sterowane 

teleskopy i radioteleskopy. Polskim 

partnerem obu przedsięwzieć jest portal 

Astronomia.pl.   ❒ 
 

__________ 

Śledztwo smoleńskie  

w Izbie Reprezentantów 
Łukasz Sianożęcki 
 

   Do przeprowadzenia niezależnego 

międzynarodowego śledztwa w sprawie 

katastrofy smoleńskiej, w której zginął 

prezydent Polski oraz 95 innych osób, 

wezwał amerykański kongresman Peter T. 

King. W specjalnej rezolucji (sygn. H. 

RES. 1489) republikanin wzywa 

parlament Stanów Zjednoczonych do 

szczegółowej analizy tej budzącej potężne 

kontrowersje sprawy. 

   “Wezwanie do przeprowadzenia 

niezależnego śledztwa w sprawie z 10 

kwietnia 2010 roku, w kwestii katastrofy 

samolotu, w której zginął prezydent 

Polski Lech Kaczyński a także 95 innych 

osób” - brzmi oficjalny tytuł rezolucji 

złożonej przez kongresmana Petera T. 

Kinga 20 czerwca br. w Izbie 

Reprezentantów. King, reprezentujący 

stan Nowy Jork, złożył swój dokument w 

Komisj i  Spraw Zagranicznych. 

Przypomina w nim wszystkie znane 

okoliczności tej tragedii; wymienia osoby, 

które zginęły w drodze na uroczystości w 

Katyniu. Jednocześnie też stawia szereg 

pytań, które rodzą się w związku z tą 

katastrofą. 

   Peter King apeluje, aby powołana 

międzynarodowa komisja zajęła się 

rozstrzygnięciem kluczowych kwestii: 

dlaczego szef komisji technicznej z 

Międzypaństwowej Komisji Lotniczej 

(MAK) Aleksiej Morozow zdecydował 

się na opublikowanie przedwczesnego 

raportu, który z góry wyklucza 

możliwość, iż do wypadku prezydenckiej 

maszyny mogło dojść w wyniku 

uszkodzeń mechanicznych. Kongresman 

pyta też, dlaczego niemal od razu 

wykluczono możliwość zamachu 

terrorystycznego, eksplozji bądź pożaru. 

Tak samo w opinii amerykańskiego 

polityka wygląda kwestia publikacji 

prasowych i doniesień władz rosyjskich 

na temat tego, że bezpośrednią przyczyną 

katastrofy był błąd pilotów, którzy jakoby 

nie słuchali poleceń wieży kontrolnej. 

Republikanin porusza również inne 

bulwersujące kwestie. Pyta m.in., 

dlaczego część polskich śledczych oraz 

służb wysłanych na miejsce zbadania 

przyczyn katastrofy nie została 

wpuszczona na teren przy smoleńskim 

lotnisku. W jego opinii, ważne jest też 

postawienie pytania, dlaczego strona 

polska otrzymała jedynie kopie nagrań i 

transkrypcje zapisów z czarnych 

skrzynek. No i przede wszystkim - 

dlaczego do tej pory nie przekazano 

Polakom samych czarnych skrzynek, 

które przecież są własnością Polski. King 

przypomina również, że już ponad 50 tys. 

obywateli polskich podpisało petycję 

(inicjatorem jej jest prof. Jacek Trznadel) 

w z y w a j ą c ą  d o  p o w o ł a n i a 

międzynarodowego gremium, które zbada 

zarówno samą katastrofę, jak i 

niejasności, jakie narosły wokół niej w 

ciągu ostatnich trzech miesięcy. "Dlatego 

też postanawia się: Izba Reprezentantów 

wzywa do przeprowadzenia niezależnego 

międzynarodowego śledztwa w sprawie 

katastrofy samolotu z 10 kwietnia 2010 

roku”.  

   Warto odnotować, że petycja podpisana 

przez ponad 50 tys. Polaków, całkowicie 

zignorowana przez rząd Donalda Tuska i 

mainstreamowe media, znalazła uznanie 

w oczach polityka zza oceanu. Do 

republikańskiego kongresmana płyną już 

z naszego kraju setki e-maili z 

podziękowaniami za zainteresowanie tak 

ważną dla dziesiątek tysięcy Polaków 

sprawą. Przyjęcie rezolucji nie będzie 

łatwe ze względu na obecną politykę 

rządzących demokratów polegającą na 

"zresetowaniu" relacji z Rosją. Podobny 

dokument byłby bardzo nie na rękę 

władzom w Moskwie, tak samo jak 

schwytanie 11 rosyjskich szpiegów na 

terenie Stanów Zjednoczonych. W imię 

poprawy  stosunków  między  Kremlem  a  
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Z wizytą w Marian 

Shrine Don Bosco  

w stanie Nowy Jork. 
Ks. Lucjan Kamieński SDB: 
 

   W ramach moich wielkanocnych 

wakacji, w ostatnich dniach maja i 

pierwszych dniach czerwca, zrobiłem 

wypad na wschodnią stronę Stanów 

Zjednoczonych, Dokładniej celem mojego 

wypadu była miejscowość w Stony Point 

w archidiecezji Nowy York. Chodzi o 

placówkę salezjańska Marian Shrine Don 

Bosco Retreat Center, to jest maryjne 

sanktuarium oraz dom rekolekcyjny. Do 

tamtejszej Wspólnoty Salezjańskiej 

przynależy mój kolega ks. Wacław 

Świerzbiołek, także salezjanin jak i ja. 

Nota Bene z ks. Wackiem pracowałem na 

misjach w Boliwii z tym, że on po 5-ciu 

latach wrócił do Polski a ja pracowalem 

tam -naście lat dłużej to jest do 1989r. 

   Ks W. Świerzbiołek w swoim czasie 

zastąpił ks. Artura Słomkę, który przez 

wiele lat pracy przeszedł na emeryturę i 

wrócił do Polski. Kilka lat temu ks. A. 

Słomka odszedł do Pana po nagrodę. Ks. 

Wacek podobnie jak jego poprzednik, 

oprócz różnorodnych zajęć na 

wspomnianej placówce zajmuje się też 

organizacją odpustów ku czci MB 

Wspomożenia Wiernych. 

   Ten mój wakacyjny wypad był 

obopólną korzyścią, ja skorzystałem         

z wakacyjnego odpoczynku na tamtej 

stronie USA, a ks. Wacek „popędził” 

mnie do roboty, Tak więc ks. Wacek           

z mojej strony miał w tym czasie nieco 

pomocy. Chodziło szczególnie o sobotę, 

niedzielę i poniedziałek tj. ostatnie trzy 

dni miesiąca maja. W sobotę i niedzielę 

podzieliliśmy się gdy chodzi o Msze św. i 

kazania. W godzinach popoludniowych         

w niedzielę, kiedy już nasze zajęcia 

niedzielne mieliśmy poza soba, wspólnie 

z ks..Wackiem w towarzystwie Roberta 

Sikorskiego jako kierowcy, udališmy sie 

w kierunku stanu Connecticut, gdzie          

w lesie, nazwy miejscowości już nie 

pomnę, harcerze mieli rozbity swój obóz. 

Harcerze korzystając z kilku dni wolnych 

spędzali czas na harcerskim obozie.           

W tym miejscu dodam, że ks. Wacek jako 

harcmistrz jest jednoczenie kapelanem 

harcerstwa. Był zaproszony aby odprawić 

Mszę šw. w niedzielę 30 maja. Ja też się 

tam przydałem bo podczas gdy ks. Wacek 

celebrował mszę św. ja spowiadałem brać 

harcerską.. Całość wyglądała imponujaco; 

na obozie było około 300 harcerek i 

harcerzy plus „harcerska generalicja”. 

Msza św. sprawowana była jak                

w katedrze, ale na łonie natury, na 

wolnym powietrzu. Była to katedra           

w naszej wyobraźni. Otaczały nas 

dostojne drzewa i krzewy, murawa służyła 

nam za posadzke, a wszystko                      

w wiosennym seledynowym kolorze. Nad 

nami rozciągał sie błękit nieba, który był 

sk lep ien iem naszej  „ka tedry” , 

Towarzyszyło nam ćwierkanie ptaków i 

ptaszków 
   Zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ponad 

trzy setki polonijnej młodzieży ubranej w 

harcerskie mundurki, którzy szeregiem 

wchodzili na teren gdzie miała być 

celebrowana Msza św.,Moim skromnym 

zdaniem jeśli nie wszyscy to prawie 

wszyscy przystąpili do Komunii św. Na 

Mszy św. nie zabrakło też pocztów 

sztandarowych przy których brać harcerska 

pełniła straż honorową. 

   Po Mszy św. krótka wymiana zdań, 

trochę pogaduszek i pożegnanie                

z uczestnikami obozu. Myśmy wrócili do 

Marian Shrine a brać harcerska udała się 

do dalszych zajęć, W programie harcerze 

mieli też kolację i ognisko, ale nam było 

śpieszno do domu jako, że czekało nas 

przygotowanie do jutrzejszego święta to 

jest do odpustu ku czci Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych. 

   Św .  J an  Bo sco ,  z a ło życ i e l 

Zgromadzenia Salezjańskiego MB 

Wspomożenia Wiernych, której święto 

przypada   24 maja,    obrał   za   Patronkę  
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