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Polska młodzież pali tylko 
polską trawę!

Siała baba mak
Nie wiedziała jak
Dziadek wiedział
Nie powiedział
Bo był chłop z Monaru

PIOSENKA NUMERU:

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA NASZEJ NOWEJ STRONY OD Z£YCH ZAMIARÓW: 
na facebooku - traktorzysta.pszczyński

HASŁO NUMERU

-Kurcze, tak mnie zęby  
w nocy bolały! Rano musia-
łem pójść do dentysty. Ech, 
ale se zęby zaniedbałem…
-Widzisz a ja mam z zębami 
spokój, a do dentysty idę 
jutro tylko na kontrolę.
-Zębów?
-No co Ty! Jestem z urzędu 
skarbowego…

W NUMERZE: 
POLAKÓW ROZMOWY

-Tatusiu, czym się różni 
krzesło od krzesła elektrycz-
nego?
-Widzisz synu, tym czym rok 
od roku szkolnego.

W NUMERZE: 
ROZMOWY OJCA 

Z SYNEM

-Mój ksiądz? 
Mój ksiądz jest z zawodu 
dyrektorem!

NASZE PROPOZYCJE 
MONOLOgÓW 
fILMOWYCH

(propozycja monologu do filmu pt. 
„Poszukiwana poszukiwany czyli 
Radio Maryja Fakty RMF FM…)



Traktorzysta Pszczyñski nr 30 Traktorzysta Pszczyñskinr 302

Adres do korespondencji: 43-200 Pszczyna, ul. Bednorza 35/7; e-mail: panpepan@poczta.onet.pl
e-mail(e): bugsys@tlen.pl 

Traktorzysta 
Pszczyñski

W nastêpnym numerze:  Minister radzi - jak nakładać akcyzę na prezerwatywę

 

PODSTÊPNIAK
 Jak zwykle punktualnie witam was kochani traktorkoczytelniczki i trak-
toczytelnicy. Korzystając zaś z okazji, że już dawno nic w naszym podstęp-
niaczku nie było o polityce, przyłączam się do apelu, aby homoseksualiści 
też mogli brać ze sobą ślub. No ludzie!  Niech i ich pary w końcu wystąpią  
w „Familiadzie”! Niech misja TVP wreszcie przestanie być fikcją! Ech… Nie 
dyskryminujmy innych, nie udawajmy mądrzejszych niż jesteśmy! Bo tak po 
prawdzie na świecie tylko dwie rzeczy są pewne: że kopniemy w kalendarz 
i że rząd nas wydutka… Acha no i jeszcze to, że ludzie nie chcą jeść, więc 
rolnictwo musi być dotowane! A to że homoseksualne pary będą w końcu 
chciały adoptować dzieci? Darujcie sobie! Jak już, to to sprawa bardzo odle-
głej teraźniejszości.
 Tymczasem zapraszam do lektury nowego Traktorka.

Wasz Naczelny

Naczelny: wiadomo
Redakcja, czyli pili piwo: Pepan (Grzeœ Szczepañczyk) bo³ siê ¿e sam osto³, ale na fajrant z kilkoma browarkami dokulo³ 
siê... £oœ (Adaœ Malarek) a z winkiem Simon (Szymon Szczepañczyk).
Liter(y)atki ustawia³: Chomik (Jacuœ Kobyliñski).

-Statystycznie co 20-ty gej jest hetero.
- Zgodnie z zasadą Pareto 20% nierobów wytwarza 80% nieróbstwa.                                                                                                                                     
- Dla statystycznego Polaka na pierwszym miejscu jest rodzina, dopiero 
na drugim kochanka.
- gdy buraki jadą na urlop zaczyna się sezon ogórkowy.
- Hot-dog jest cool!

„Czasem dla człowieka może być 
wskazane, aby ogrzał piec swoimi 
meblami. Ale nie powinien się oszu-
kiwać, wierząc, że odkrył nową, 
wspaniałą metodę ogrzewania swo-
jej posiadłości”

Ludwig von Mises (1881-1973)

„Kiedy urzędnik wydaje pięć fran-
ków więcej, oznacza to, że podatnik 
wydaje pięć franków mniej.”

Frederic Bastiat (1801-1850)

„Wydatki publiczne dokonywane 
są zawsze zamiast wydatków pry-
watnych, a co za tym idzie, dają 
utrzymanie jednemu pracownikowi 
zamiast drugiemu, ale w żaden spo-
sób nie poprawiają losu wszystkich 
robotników jako całości.”

Frederic Bastiat

„Nigdy nie widziano i nigdy nie 
zobaczy się ani nie wymyśli rządu, 
który oddałby społeczeństwu wię-
cej niż od niego wziął. Dlatego bez 
sensu jest przyjmowanie przed rzą-
dem uniżonej postawy proszącego 
o wspomożenie. Zupełnie nierealna 
jest sytuacja, w której rząd obdarzał-
by korzyściami jakąkolwiek jednost-
kę stanowiącą część zbiorowości, 
bez wyrządzania większej szkody 
tejże zbiorowości pojętej jako ca-
łość.” 

Frederic Bastiat

TRAKTORKOWY KąCIK PRAWD 
absOluTnie 

NIEPOWTARZALNYCH, CZYLI 
JAK WSZYSTKIM WIADOMO:

CYTATY  
NUMERU
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W nastêpnym numerze:  flaszka wódki z pułapką na białe myszki

ZAKON BICZOWNIKÓW 
POSTĘPOWYCH

1

2

AfORYZM NACZELNEgO:
Mowa nienawiści 

a milczenie złotem!

Z CYKLU: ROZMOWY 
OJCA Z SYNEM

-Tatusiu co to są filmy klasy X?
-To chyba chodzi o X przykazań…

NASZA PROPOZYCJA HASŁA 
REKLAMUJąCEgO WAKACJE 

NA MAZURACH:

MAZURY, KRAINA TYSIąCA 
TOI-TOII !

NASZA PROPOZYCJA HASŁA 
REKLAMUJąCEgO WAKACJE 

NAD POLSKIM MORZEM:

TURYŚCI DO PIACHU!
EKOLOgICZNE HASŁO 

NUMERU:
Tuńczyki do większych 

puszek!

AfORYZM NACZELNEgO:

Ekshibicjoniści na Antarktydę!

KąCIK fILMOWY CZYLI ULICZ-
NA SONDA TRAKTORKA:

-Z czym się panu kojarzy: 
„Obcy” ósmy…
-Marca!

A tak a propos tych filmowych skojarzeń, razu pew-
nego moja koleżanka próbowała sobie przypomnieć 
tytuł filmu
Koleżanka: „Zabójca”…?,  „Dewiant”…?, 
„Psychopata”…? Mam… „Patriota”!

Naczelny

AfORYZM NACZELNEgO:
Bilokacja ma swoje nieocenione 

uroki. Można być  w kilku 
knajpach na raz!

Z HISTORII 
CHRZEŚCIJAŃSTWA:

-Mistrzu, a jaki będzie nasz znak?
-Mnie to ryba…

AfORYZM NACZELNEgO:
Dopiero wyrwane z kontekstu 

wypowiedzi polityków 
nabierają sensu
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W nastêpnym numerze:  Półksiężyc nad półświatkiem czyli wszystko o terroryzmie.

CZĘŚĆ 1.

 Na temat prawa obywate-
li do posiadania broni są różne teo-
rie. Ale praktyka jest dużo bardziej 
wymowna. Bo praktyka jest taka, 
że kiedy, nie daj boże, napadną nas 
jakieś bandziory, policji koło nas  
w ogóle nie będzie. Jeżeli się sami wte-
dy nie obronimy, to koniec kropka, po-
zamiatane…

Naczelny

CZĘŚĆ 3.

 Poniższy tekst to fragment 
wpisu pt. „Wolny kraj nie może istnieć 
bez prawa do posiadania broni” pocho-
dzącego z blogu pana Macieja Miąsika 
www.miasik.net. Sam tekst ten nie jest 
jednak autorstwa pana Macieja. Napisał 
go na swoim własnym blogu niejaki Re-
publikan, a że blog Republikana przestał 
być aktywny (tekst ten pochodzi z grud-
nia 2008 roku i jest ostatnim umieszczo-
nym na blogu) pan Maciej postanowił 
go skopiować, by, „gdy ktoś na onecie 
postanowi zrobić jakieś porządki”, oca-
lić go od zapomnienia. Idąc za panem 
Maciejem, przytaczamy tutaj fragmenty 
owego wpisu.

Naczelny

	 „…Praktycznie	 każdy	 ustrój	
o	 charakterze	 wolnościowym	 zakładał	
prawo,	 a	 nawet	 obowiązek	 posiadania	
przez	obywateli	najlepszej	w	danej	epo-
ce	 broni.	 W	 Demokracji	 Ateńskiej	 czy	
Republice	 Rzymskiej,	 jeśli	 mieszkaniec	
chciał	 być	 obywatelem,	 nie	 tylko	 miał	
swobodę,	 ale	 obowiązek	 posiadania	
pełnego	 uzbrojenia	 w	 sensie	 militar-
nym.	Po	to	by	bronić	ustawianych	przez	

siebie	 praw	 przed	
tyranami,	 i	 swoje-
go	 kraju	 przed	 są-
siadami.	 Z	 drugiej	
strony,	w	państwach	
o	 filozofii	 niewolni-
czej	zawsze	ludność	
zniewolona	 miała	
ścisły	 zakaz	 posia-
dania	 broni.	 Bez	
prawa	 do	 broni	 żył	
starożytny	 niewol-
nik,	 średniowieczny	
chłop,	 czarnoskóry	
zbieracz	 bawełny	

na	 kolonialnej	 plantacji	 i	 współczesny	
biały	 najemnik	 w	 socjalistycznej	 dyk-
taturze	 czy	 oligarchii.	 Klasa	 rządząca	
zawsze	 miała	 dostęp	 do	 broni	 i	 miała	
tej	 broni	 pod	 dostatkiem.	Współczesna	
Polska	 w	 pełni	 pasuje	 do	 tego	 sche-
matu,	 polska	 oligarchia	 jest	 uzbrojo-
na,	 politycy,	 marksizujący	 kapitaliści	
i	 bankierzy,	 członkowie	 lukratywnych	
kast	 zawodowych	 posiadają	 masowo	
broń,	 tyle	 że	 media	 o	 tym	 nie	 mówią.	
Posiadają	 ją	 jako	 myśliwi,	 członkowie	
klubów	 sportowych,	 dla	 obrony,	 itp.	 
A	o	wszystkim	decyduje	arbitralnie	po-
licyjny	 urzędnik.	 Mały	 przedsiębiorca	
może	zostać	napadnięty	10	razy	pod	rząd	 
i	policja	z	reguły	nie	wydaje	pozwolenia	
na	broń,	ale	wszyscy	wielcy	mają	 takie	
pozwolenie	bez	problemów.
	 Nic	 dziwnego,	 że	 socjalistycz-
na	oligarchia	boi	się	swoich	poddanych,	
każdy	tyran	zawsze	bał	się	swoich	pod-
danych,	 dlatego	 sam	 się	 zbroił,	 a	 po-
danych	 rozbrajał.	 Uzbrojony	 człowiek	
zaczyna	czuć	się	pewnie,	zaczyna	stano-
wić	siłę,	z	którą	trzeba	się	liczyć,	zaczy-
na	myśleć	 w	 kategoriach	 swoich	 praw	 
i	 swojej	 wolności,	 zamiast	 w	 katego-
riach	wypłoszonego	petenta	w	państwo-
wym	 urzędzie	 lub	 skulonego	 przechod-
nia	 mijającego	 lokalnych	 prymitywów.	 
A	pewność	siebie	i	marzenie	o	wolności	
to	ostania	rzecz	 jaką	powinni	posiadać	
postkomunistyczni	poddani.
	 Nie	 ma	 żadnego	 powodu,	 by	
bać	 się	 broni	 bardziej	 niż	 elektrycz-
ności	 czy	 chemikaliów,	 jest	 za	 to	wiele	
powodów,	 by	 czerpać	 korzyści	 jakie	
daje.	Broń	w	rękach	uczciwych	sprawia,	 
że	kryminalista	dwa	razy	się	zastanowi	
zanim	podejdzie	do	ofiary.	Broń	w	rękach	
obywateli	sprawia,	że	tyran	dwa	razy	po-
myśli	zanim	narzuci	nowe	podatki.	Broń	 
i	gotowość	obrony	jest	źródłem	szacun-
ku,	z	którego	wyrastają	dobre	obyczaje	
i	dobre	prawo.	Wolny	kraj	nie	może	ist-
nieć	bez	prawa	do	posiadani	broni.	Broń	
daje	bezpieczeństwo	osobiste	i	wolność	
ustrojową.”

CZĘŚĆ 2.

 W jednym z telewizyjnych szoł 
zaproszony do programu pan policjant 
użył takiego oto argumentu przeciwko 
prawu obywateli do posiadania broni: A 
co jeśli  w autobusie jedzie bandzior i wy-
ciąga pistolet? Jeśli napadnięci też mie-
liby broń i ją wyciągnęli, to jak jadący  
w autobusie policjant rozróżniłby ich 
od przestępcy…? Do kogo miałby ce-
lować? 
Jak	 	 to	mówi	 stare	 polskie	 przysłowie:	
Jeden	autobus,	jeden	policjant!

Jeszcze raz pozdrawiam
Naczelny

OJ OJ! BO ZADZWONIĘ PO POLICJĘ…

Z ARCHIWUM TRAKTORKA 
ŚLEDCZEgO:

„Policja w końcu ujęła bandzio-
ra B., po czym w końcu ujął się 
za nim i sąd”

ZE WSPOMNIEŃ NACZELNEgO:
Policjanci w PRLu byli bardzo 
mili. Tacy po prostu milicjanci.
Raz nawet zaprosili mnie na 
komendę. Byłem tam bite trzy 
godziny…

Jak to mówi władza, zakaz 
posiadania broni przez oby-
wateli jest oczywisty: tępi 

obywatele nie poradzą 
sobie z ostrą amunicją.

AfORYZM NACZELNEgO:

Do polityki idą sami udacznicy

BAJKA O PODZIALE WŁADZY:
gdzie się podział 
władzy rozum?

KąCIK fILMOWY
W naszym konkursie na naj-
lepszy horror zwyciężyła seria 
„President Evil”

Z CYKLU ROZMOWY 
OJCA Z SYNEM:

-Tatusiu co to są jaszczury?
-To szczury z samoświadomo-
ścią.

AfORYZM NACZELNEgO:

Bóg jest tendencyjny
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W nastêpnym numerze:  Pytanie numeru: aborcja czyli dokąd się biorą dzieci?

JAK TO MÓWI STARE 
gANgSTERSKIE  
PRZYSŁOWIE: 

„Lepiej mieć ręce  
w gipsie niż nogi  

w betonie”

KRONIKA 
TOWARZYSKA

Obrobił dziesiątki ban-
ków, otworzył dziesiąt-
ki kas, a potem przespał 
się bez zabezpieczenia  
z laską i w tak głupi spo-
sób wpadł.SZTUKA SCENICZNA PT. 

„ROZPRAWA SąDOWA 
W PAŃSTWIE PRAWA”:
Oskarżony: Najwyższy 
sądzie, zabiłem człowie-
ka, proszę o karę śmierci.
Sędzia: Ależ proszę 
oskarżonego, nie ma ta-
kiej kary!
Oskarżony: Ale ja nie 
mogę z tym żyć, cierpię 
straszliwie. Cierpię tak 
bardzo, że już bardziej 
nie można.
Sędzia: Aaaa, to zmienia 
postać rzeczy. Należy się 
panu eutanazja.

Z CYKLU: ROZMOWY 
OJCA Z SYNEM

-Tatusiu, co to jest demo-
kracja?
-To państwo prawa
-???
…wyborczego.

SZTUKA SCENICZNA PT. „DOWÓD MIŁOŚCI”
Premier: Jak ja Was wszystkich kocham obywatele! Moje 
serce jest przepełnione niezmierzonym ogromem miłości.
Obywatele: Jesteśmy tacy szczęśliwi, że jesteśmy tak 
bardzo kochani.
Premier: WIĘC DO CIUPY WAS WSZYSTKICH! WY  
OSZUŚCI, KRĘTACZE, ZŁODZIEJE, ŁAJDAKI JEDNE!!!
Obywatele: My oszuści? Złodzieje? Łajdaki? My??? I do 
ciupy nas wszystkich? Dlaczego…?
Premier: Kochani moi, miłość dowodów nie potrzebuje…

AfORYZM NACZELNEgO
Za monarchii byli władcy i poddani, 

za demokracji wyborcy i poborcy

KąCIK BIOLOgICZNY
Największym skokiem 

ewolucyjnym było kiedy 
ssaki dostały małpiego 

rozumu.

APEL TRAKTORZYSTÓW:
Poczekalnie w przychod-
niach publicznych należą 
się na własność pacjen-
tom! Przez zasiedzenie.

Z NASZYCH ULUBIO-
NYCH DIALOgÓW:

-A my za demokracji te-
raz mamy kulturę emo
-A my za komuny też 
mieliśmy kulturę MO

UWAgA! Z naszych 
przygotowań do wiecu:
Na hasło naczelnego:  
„I jak parada ekshibicjo-
nistów?”
głośno odpowiadamy: 
„Wszystko zapięte na 
ostatni guzik!”

PYTANIE NUMERU:
Z dziećmi - kwiatami  
kojarzą Ci się:
a)stokrotki
b)chryzantemy
c)maki
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W nastêpnym numerze:  Wspomnienia niepraktykującego abstynenta

 Nie wiem czy we Francji istnieje 
odpowiednik popularnego niegdyś w Polsce 
Zulu Guli, ale jeśli jest, może z pełnym prze-
konaniem powiedzieć: Republika Francuska 
to bardzo dziwna kraj...
 Republika Francuska jest już piąta, 
więc wyprzedza RP w tym punkcie. Republi-
ka jest państwem świeckim czy też laickim  
i stara się bardzo tego przestrzegać. Wyso-
kiego rangą oficera policji który demonstra-
cyjnie nosi krzyż można spotkać tylko na 
kartach książki „Kod Leonardo di Caprio” – 
czy też „da Vinci” – bo już mi się myli. Pre-
zydent Sarkozy miał kłopoty (w końcu nie 
wiem czy pojechał czy nie) z wyjazdem na 
beatyfikację Jana Pawła II do Rzymu, mimo 
że jest katolikiem, właśnie z tego powodu. 
Głowa państwa laickiego według niektórych 
nie powinna uczestniczyć publicznie w cere-
moniach religijnych.
 Mimo to przeglądając portale po-
święcone Langwedocji (państwowe!) można 
się dowiedzieć, że zaprasza nas Kraj Katarów 
(Pays de Cathare). Z tym krajem jest zresztą 
kłopot, bo od 1790 roku Francję podzielono 
na departamenty, których granice nijak nie 
przystają do dawnych granic historycznych 
krain, kształtujących się w naturalny sposób 
przez stulecia – kolejny prezent od Rewo-
lucji Francuskiej. Tak więc do miana Kraju 
Katarów może pretendować co najmniej 
kilka deparatmentów. Ciekawe jest jednak 
to, że owi Katarzy (zwani też Albigensami) 
to grupa religijna.  Spór, czy była to grupa 
heretycka mieszcząca się w szerokiej ga-
mie takich ruchów zaliczanych jednak do 
chrześcijaństwa, czy było to inne wyznanie 
częściowo tylko czerpiące z chrześcijaństwa 
pewnie nigdy nie zostanie rozstrzygnięty. 
Osobiście jestem za tą drugą klasyfikacją –  
w końcu Pismo Święte składa się tak ze Sta-
rego jak i Nowego Testamentu – Katarzy na-
tomiast uznawali tylko Nowy, interpretując 
go zresztą dość dowolnie. Trudno z nawet 
najszerzej pojętym chrześcijaństwem pogo-
dzić przekonanie, że świat widzialny nie jest 

dziełem Boga, lecz Szatana (chociaż podró-
żując koleją w okolicach Tuluzy chciało by 
się czasem spytać czy nie ma w tym źdźbła 
prawdy). Jak zwał tak zwał, był to ruch re-
ligijny, trwający na ziemiach Langwedocji 
zapewne od końca XI do początków XIV 
wieku. Na początku XIII wieku rozpętała 
się tu wojna religijna, która doprowadziła 
do wyniszczenia Albigensów; w podziemiu 
przetrwali do początków XIV wieku, gdy na 
stosie zginął ostatni z „Doskonałych” czyli 
jakby katarskich kapłanów – Wilhelm Be-
libaste (historię ostatnich katarów opisuje 
doskonała książka LeRoi Ladurie – Monta-
ijou – wioska heretyków – polecam). Kru-
cjata przeciw Albigensom jest zresztą jedną 
z najczarniejszych kart w histori Kościoła 
Katolickiego, splamiła się okrucieństwami  
i podłością. Zbrodni dopuszczali się również 
katarzy – w końcu bezpośrednim powodem 
ogłoszenia zbrojnej wyprawy było zamordo-
wanie papieskiego legata Piotra de Castel-
nau. Po zbrojnym zwycięstwie nadeszła pora 
wyłapywania ukrywających się katarów; 
właśnie wtedy i tutaj trybunały inkwizycyjne 
uzyskały swój pełny kształt. Przypominam 
tylko, że instytucja Inkwizycji jako jakiegoś 
osobnego organu nie istniała – inquisitio to 
określony sposób postępowania sądowego, 
zaczerpnięty zresztą z prawa rzymskiego.  
Co ciekawe, walce z katarami Tuluza za-
wdzięcza swój uniwersytet, jeden z pierw-
szych we Francji. Jego ustanowienie było 
warunkiem pogodzenia się hrabiego Tuluzy 
Rajmunda VI z Kościołem. Stopniowo albi-
gensi zanikali: umierali, przechodzili na ka-
tolicyzm, czasem (ale nie w takiej skali jak 
usiłują to wmówić „postępowcy”) niestety 
ginęli również na stosie.
 Wróćmy do początku. Laicka Re-
publika reklamuje sporą część swego (pięk-
nego zresztą) terytorium jako kraj należący 
do jakiejś religii. Istnieją szlaki katarów, nie-
zliczona literatura im poświęcona, kamping 
w Carcassonne nazywa się „Le Pre Cathare”. 
Lądujący na lotnisku w Carcassonne dowia-

duje się, że przybył do krainy Albigensów.  
I to wszystko nie jest jakoś naruszeniem 
świeckości państwa. Jak to możliwe?
 Ano możliwe i domyślam się 
dlaczego. Otóż wysiadając na lotnisku Car-
cassonne i ruszając w kraj katarów jednego 
możemy być pewni: że nie spotkamy ani 
jednego katara. Wiara albigensów jak już pi-
sałem zaginęła w XIV wieku; następna fala 
religijna na tych ziemiach, protestantyzm, 
to już zupełnie inna sprawa. Jeśli więc nie 
ma ryzyka napotkania jakiegoś wyznawcy,  
V Republika może sobie pozwolić na zauwa-
żenie istnienia jakiegoś wyznania. Ponieważ 
w Langwedocji można spotkać rozmaitych 
chrześcijan, muzułmanów, zapewne również 
żydów (w sensie religijnym) czy buddystów, 
wspominanie o nich jest zabronione. Ka-
tarów już nie ma, więc można o nich swo-
bodnie mówić – co nie mniej ważne, nieźle 
nakręcają biznes turystyczny. Prawdziwym 
kłopotem byłoby więc odrodzenie się wia-
ry albigensów na tych ziemiach. Ponieważ 
byliby istniejącą i żyjącą grupą religijną, 
należałoby o nich natychmiast zapomnieć  
i pozmieniać wszystkie napisy, foldery itp. 
To byłby prawdziwy problem (i koszty!) 
więc proponuję, aby wyznawanie wiary ka-
tarów było w Langwedocji oficjalnie zakaza-
ne. Dzisiejszych katarów nie powinno być, 
aby można było spokojnie chwalić się kata-
rami średniowiecznymi. Paranoja?
 Na taki trop naprowadziła mnie 
głośna kiedyś sprawa ubioru uczennic we 
francuskich szkołach. Ponieważ szkoły  
w Republice są laickie, uznano, że muzuł-
mańskie uczennice nie mogą nosić swoich 
chust, zakrywających włosy, bo jest to de-
monstracja religijna,a tych być nie powinno. 
Czyli generalnie w chustach chodzić można, 
chyba że chodzi o religijny nakaz – wtedy 
nie wolno. Jeśli ktoś przyszedłby do szkoły  
z niebieskimi włosami – wszystko ok. Gorzej 
jeśli byłby wyznawcą Kościoła Wielkiego 
Błękitu, który nakazuje farbowanie włosów 
na niebiesko. W tym momencie jego włosy 
są oznaką religii więc przestają być cool  
a stają się przejawem niebezpiecznego fana-
tyzmu. Ów wyznawca mógłby sobie prze-
farbować włosy na dowolny kolor, byle nie 
na niebieski – jedyny na którym naprawdę 
mu zależy. Czy muszę dodawać że wszystko  
w imię wolności, równości i braterstwa i jak 
najszerzej pojętej tolerancji.
 Reasumując: jeśli jakiejś religii 
już nie ma, to oficjalnie jest; jeśli w rzeczy-
wistości istnieje, to oficjalnie jej nie ma.
 A poza tym południowa Francja to 
całkiem fajny kraj i chętnie tam wrócę. Jeśli 
dotrę do Carcassonne i okaże się że to już nie 
miasto katarów a na przykład miejscowego 
wina, będę wiedział co to znaczy – albigensi 
powrócili.
 Tytuł to cytat z „Bajek robotów” 
mistrza Lema.

Obłędny Rycerz.

„JEŚLI POTWÓR JEST JEDEN, TO gO NIE MA, CZYLI Są DWA”
Wakacyjne podróże Obłędnego Rycerza
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ROZWAŻANIA NACZELNEgO 
NA POCZąTEK XXI WIEKU

Jestem jak najbardziej za stworzeniem 
sztucznego życia, tylko jak sobie bę-
dziemy radzić ze sztucznymi kupami?

W nastêpnym numerze:  Traktorkowe wynalazki: radio z funkcją redukcji szumu medialnego

 Gdyby ktoś mi  kiedyś powiedział, 
że Warszawa stanie się kiedyś miastem mi 
bliskim, to bym tak zwyczajnie nie uwie-
rzył. Niegdyś wielokrotnie snułem teorie  
o sztuczności tego miasta, o starówce, która 
starówką nie jest, o zarozumialstwie War-
szawiaków i o wielu innych stereotypach, 
tak powszechnych wśród ludzi spoza tego 
miasta. Tymczasem życie cały czas zaskaku-
je i nadszedł taki dzień, kiedy zdałem sobie 
sprawę, że Warszawa to też moje miejsce na 
ziemi. Oczywiście jako Ślązak spotkałem się 
w stolicy z wieloma różnicami kulturowymi  
i chociaż na wiele z nich byłem przygoto-
wany, to cały czas spotykam się z różnymi 
sytuacjami dla mnie zaskakującymi. Tak 
więc zabawię się w „antropologa samouka”  
i postaram się zwrócić uwagę na kilka zaska-
kujących dla Hanysa zachowań Warszawia-
ków.
 No właśnie… Czy można mówić 
o kimś takim jak Warszawiak? Na początku 
moich kontaktów z mieszkańcami stolicy 
zauważyłem, że istnieje wśród nich pewien 
niezrozumiały dla Ślązaka snobizm. Mia-
nowicie istnieje wśród nich trend do wy-
kazywania, że ich korzenie są faktycznie 
warszawskie. Minimum trzecie pokolenie… 
Przypomina mi się opowiadanie pewnego 
starszego znajomego mi muzyka z Warsza-
wy, który często opowiadał mi, że kiedy  
w szkole padało pytanie, gdzie spędzicie wa-
kacje, jako jedyny z klasy nie mógł powie-
dzieć że wybiera się do Dziadków na wieś. 
No właśnie lwia część mieszkańców tego 
miasta to ludzie napływowi i trudno się temu 
dziwić. W okresie drugiej wojny światowej 
ludność stolicy została więcej niż zdziesiąt-
kowana. W 1939 roku w Warszawie miesz-
kało 1 300 000 ludzi po upadku Powstania 
Warszawskiego w ruinach pozostało nie wię-
cej jak 1000 osób. Z panoramy miasta cał-
kowicie zniknęła ludność żydowska, która 
w 1931 roku stanowiła ponad 30% populacji 
miasta. Wystarczy przejść się na spacer po 
starym cmentarzu żydowskim (tuż obok Po-
wązek), aby uzmysłowić sobie ogrom kultu-
ry, której już w tym mieście nie ma, a jeszcze 
w gruncie rzeczy tak niedawno stanowiła  
30% życia Warszawy… Co więcej, jest 
nam ona prawie całkowicie obca. Wielkim 
szokiem było dla mnie, gdy pytałem się 
wielu warszawskich znajomych, gdzie jest  
w Warszawie  „Umszlagplatz”  - symbol 
martyrologii Żydów Warszawy, to prawie 

nikt nie potrafił mi odpowiedzieć. Ale prze-
cież stara Warszawa to nie tylko Żydzi. 
Wojna i okupacja drastycznie zniwelowa-
ła tradycyjny miejski folklor tego miasta.  
W zasadzie mowa Grzesiuka i Wiecha to 
już prawie martwy język, a jedyną dzielnicą 
miasta, w której zachowana jest tradycyjna, 
plebejska kultura mieszkańców Warszawy 
to Stara Praga. Tymczasem ludzie potrzebu-
ją korzeni. Kilkakrotnie byłem świadkiem, 
gdy na imprezach ludzie zaczynali śpiewać 
tradycyjne warszawskie piosenki zachowane 
między innymi przez Grzesiuka. Oczywi-
ście niebagatelną rolę w spopularyzowaniu 
tych utworów miał sukces płyty „Szwagier-
kolaska”, zespołu stworzonego przez Muń-
ka Staszczyka, nota bene  pochodzącego  
z Częstochowy. Duża rolę w propagowaniu 
tożsamości kulturowej miasta ma też bar-
dzo rozległa działalność Muzeum Powstania 
Warszawskiego, które to poza swoimi funk-
cjami muzealnymi staje się ważnym ośrod-
kiem kreującym ciekawe inicjatywy kultu-
ralne, że wspomnę tu chociażby znakomitą 
płytę Lao Che „Powstanie Warszawskie” czy 
wybitną moim zdaniem płytę Karoliny Ci-
chy „Wawa2010” ze zbiorem najprzeróż-
niejszych utworów związanych z Warszawą 
(w tym Davida Bowie i Joy Division). Jed-
nak cały czas widać, że wszelkie tradycje 
mieszkańców Warszawy są tradycjami ich 
rodziców, którzy często warszawiakami nie 
byli lub nie są. Skąd właściwie najczęściej 
pochodzą obecni warszawiacy? Oczywiście 
nie można jednoznacznie odpowiedzieć 
na to pytanie, z moich jednak obserwacji 
wynika, że spora część z nich pochodzi ze 
wschodnich terenów obecnej Polski. Widać 
to w języku, akcencie, kuchni (jakże innej od 
śląskiej) i w innym (obcym dla Ślązaków) 
„pojmowaniu czasu”. Nie chciałbym genera-
lizować ale np. dla Ślązaka pojęcie Terminu 
oznacza nieprzekraczalny czas załatwienia 
danej sprawy. Im dalej na wschód pojęcie 
terminu staje się tylko jedną z możliwych 
opcji, w których dana sprawa mogła by być 
załatwiona. Jest to pewne uproszczenie, ale 
chyba coś jest na rzeczy… Nie chcę być źle 
zrozumiany, to nie jest żaden zarzut, tylko 
stwierdzenie różnicy. A tych różnic jest cała 
masa i często prowadzą one najprzeróżniej-
szych zabawnych sytuacji… ale o tym posta-
ram się opowiedzieć już następnym razem.

Szymon „Simon” Szczepańczyk     

HANYS W STOLICY cz1. PLAKAT DO SPEKTAKLU pt.
„WAMPIRY”

TRADYCYJNEgO CHIŃSKIEgO 
TEATRU CIENI

KąCIK ANTROPOLOgICZNY
Zasadnicza różnica między Ameryka-
nami i Polakami jest taka, że ci pierw-
si wołają „OK!” a ci drudzy „OK…
urwa!”. Oprócz tego, zaangażowani 
militarnie na całym świecie, Ameryka-
nie dzielą ludzi na marines i margines. 
A co do konserwatywnych Anglików, 
już dawno tacy nie są. Właściwie utra-
cili swą „tradycyjną angielskość” od 
momentu, gdy przestali zaparzać her-
batę. Oto skutki polityki multi cool tee! 
Ale najbardziej uważałbym na politykę 
Niemców. Ten ich Merkeltynizm… 

OŚWIADCZENIE NACZELNEgO
Jestem jak najbardziej za aborcją, 

eutanazją, eugeniką, zapłodnieniem 
invitro i dotacjami dla organizacji 
gejowskich. Co jak co, ale państwu 

powinno być neutralne 
światopoglądowo.Z CYKLU: 

POZNAJEMY OBCE SŁOWA
Dziś już nie ulega wątpliwości, że sło-
wo kołchoz pochodzi od angielskiego 

„cow house”

AfORYZM MINISTRA INfRA-
STRUKTURY I KOMUNIKACJI:

Nie tak daleko z Czarnolasu 
do Nagłowic, a jednak jak daleko…

KąCIK fILOZOfICZNY

Celem wprowadzenia do naszego dzi-
siejszego kącika proponuję krótką roz-
mowę:
-Co czytujesz? Ja głównie traktaty filozoficzne, 
rozprawy naukowe…
- A ja po prostu… książki z dialogami. 
-Aaa, Platona!
Tymczasem cofnijmy się nieco wstecz, 
do czasów PRLu.
Jakimi to przemyśleniami zajmowali 
się ówcześni nasi filozofowie? A roz-
myślali wszędzie, nawet w sklepie:
„Przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie 
ma, a teraźniejszość to chwila, kiedy, k...wa, też 
nic nie ma!”
A jak wiadomo PRL, to głównie czas dą-
żenia do ideału społeczeństwa komuni-
stycznego.
Wiele tęgich głów rozmyślało, jak to 
uczynić. Porozmawiajmy z jedną z nich:
-Co będzie, jeśli w końcu uda się konsekwentnie 
wcielić socjalistyczne idee w życie?
-Ależ proszę nie doprowadzać rzeczy do absurdu!
Wróćmy jednak do współczesności, do 
czasów teorii względności i  nie przej-
mujmy się, jeśli nie rozumiemy czaso-
przestrzeni Einsteina. To tylko kwestia 
naszego narodowego roztargnienia. 
Po prostu my Polacy nie mam poczucia 
czasu. 
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 To taka opowiastka troszkę  
o nocnych Polaków rozmowach, kiedy  
z moim dobrym kolegą humanistą (co nie 
bez znaczenia dla tego tekstu), zasiadaliśmy  
w weekendowe wieczory, by dyskutować  
o życiu, śmierci i innych Arystotelesach czy 
Tomaszach, choćby czasem i do rana.
 Mój kolega humanista pełni cał-
kiem wysoką funkcję polityczną, więc ja drań 
perfidnie zagadywałem go: „A co powiesz  
o anarchii…”. Wtedy zaczynało się w nim 
gotować, ale szybko się opanowywał: „Nie 
piernicz, polej!”, co oznaczało degustację 
jakiegoś pysznego balsamu, i wykorzystując 
moje chwilowe rozanielenie natychmiast mi 
dowalał: „Kurcze, całe dziadostwo w nowo-
żytnej myśli bierze się z nauk ścisłych…”. 
Drań jeden, humanista! Odgryzał się za 
„anarchię”! Ale czy to moja wina, że jestem 
z wykształcenia tzw. „ścisłowcem”? Po czę-
ści moja…
 I tak te dyskusje się  toczyły... 
Arsytoteles, Platon, Parmenides, atomizm 
Demokryta czy św.Tomasz, albo wieszanie 
psów na Heglu, marksistach, nie wyłącza-
jąc hochsztaplera Keynsa po podziw dla 
geniuszu Ludwiga von Misesa, który całą tą 
czerwoną zarazę intelektualnie zmiótł pod 
dywan…
 Potrafiliśmy tak gadać, gadać, ga-
dać. Godzinami! Ba, tygodniami! Na jednym 
z naszych tygodniowych rejsów (po Adriaty-
ku chyba, czasem pływamy, jak nie po Ma-
zurach to po jakimś morzu) kłóciliśmy się 
wręcz niemiłosiernie, prawie że rękoczyny 
były! O Platona, o Arystotelesa, o Galile-
usza, o papieży, o średniowiecze, o Kanta, 
o libertarianizm, anarchokapitalizm … itd. 
itd. itd… I to bodaj wtedy, już w drodze po-
wrotnej do Polski, po tygodniu takich kłótni, 
mój kolega humanista wypalił sławetne: „No 
dobra, ale uściślijmy przedmiot sporu…”
 Heh, no właśnie... Uściślijmy 
przedmiot sporu, nalej balsamu bracie!
 Czyżby chodziło właśnie o to, że 
„całe dziadostwo w nowożytnej myśli bierze 
się z nauk ścisłych”?
 Hmmm… ale cóż też mój kompan 
biesiady mógł mieć na myśli? 
 Eureka! Wiem! Czy chodzi o to, 
że ta cała nauka ścisła opiera się logicznie 
na jakiejś wiedzy innej, wyższej, absolutnie 
nie dostępnej naukom ścisłym i że jeśli na-
uki ścisłe próbują opisać „cały nasz świat” to 
robi się dziadostwo! Dziadostwo, bo nauki 
ścisłe nie mają i nie mogą mieć aż tak wiel-
kiej mocy! Nigdy nie będą potrafiły wyjaśnić 
wszystkiego, nigdy nie będą wszechmocne 
niczym Bóg… 
 Czy to jest nasz przedmiot sporu 
mój biesiady kompanie?
 Przyjrzyjmy się temu bliżej. Na 
konkretnym przykładzie. Na próbie stworze-
nia w fizyce teorii ostatecznej. Teorii, która 
połączy w sobie opis wszystkich zjawisk 
fizycznych, zjednoczy wszystkie siły wystę-

pujące w przyrodzie i nie będzie już musia-
ła odwoływać się do żadnych innych teorii. 
Cała fizyka będzie w niej zawarta. Fizycy 
często zwą ją Teorią Wszystkiego czy też, 
chyba bardziej poprawnie, Teorią Wielkiej 
Unifikacji.  
 Współczesna fizyka wyróżnia 
cztery podstawowe siły, którym podlegają 
byty materialne. Są to siła elektomagnetycz-
na, oddziaływanie jądrowe słabe, oddzia-
ływanie jądrowe silne oraz grawitacja. Za 
pomocą tych czterech sił można opisywać 
– przynajmniej teoretycznie - wszystkie fi-
zyczne zjawiska naszego świata. Istnieje jed-
nak pogląd, że te cztery siły są tak naprawdę 
przejawem jednego podstawowego oddzia-
ływania, które w ekstremalnie wysokich 
temperaturach istniało na samym początku 
Wszechświata. W miarę jak Wszechświat 
się rozszerzał i ochładzał, ta jedna siła ule-
gła podziałowi na wspomniane wyżej cztery 
oddziaływania. Fizycy nie ustają na poszu-
kiwaniu owej Siły Wielkiej Unifikacji. Mają 
już tu pewne sukcesy. Kiedyś to udało im się 
połączyć oddziaływanie elektryczne z ma-
gnetycznym w jedną siłę elektromagnetycz-
ną. Następnie wielki fizyk Steven Weinberg 
wykazał, że oddziaływania elektromagne-
tyczne i jądrowe słabe, to też jest jedna siła: 
elektrosłaba (Weinberg za to odkrycie otrzy-
mał Nagrodę Nobla). Obecnie próbuje się 
połączyć oddziaływanie elektrosłabe z jądro-
wym silnym. Być może uda też się połączyć 
z nimi grawitację. Być może wszystko to jest 
tylko kwestią czasu, bo wszelkie problemy 
jakie trzeba tu przezwyciężyć (np. osiągnię-
cie w laboratoriach energii czasów Wielkie-
go Wybuchu albo znalezienie kwantowego 
opisu dla grawitacji, któremu ciągle ta siła 
się opiera itp.) są przezwyciężalne, i my – 
ludzie – jesteśmy wstanie tego dokonać. 
Załóżmy zatem, że mamy już Teorię Wiel-
kiej Unifikacji. Ale czy ona jest naprawdę 
w stanie logicznie, za pomocą dedukcji, nie 
odwołując się już do żadnej innej fizycznej 
teorii (zawiera przecież w sobie owe wszyst-
kie inne teorie) wytłumaczyć wszystko, jak 
chciałoby wielu fizyków (patrz Weinberg: 
„Sen o teorii ostatecznej” albo Gordon Kane: 
„Supersymetria”), co dzieje się w fizycznym 
świecie ?
 I tu zaśmieje się mój kompan bie-
siady, zwolennik Arystotelesa i Tomasza!
 Bo czymże jest dedukcja w nauce? 
Już twórca logiki Arystoteles wiedział, że 
dedukcja to logiczne wyciąganie wniosków 
z przyjętych wcześniej przesłanek. A to 
znaczy, że przesłanki są prawdami przedlo-
gicznymi i że to dopiero z nich się logicznie 
wnioskuje! Najpierw przyjęcie przesłanek  
a dopiero potem wynikające z nich logiczne 
myślenie! Taka kolejność! 
 A czymże są przesłanki w naukach 
ścisłych? Są to tzw. pierwsze zasady danej 
nauki, czyli zasady nie wydedukowane już  
z żadnych zasad bardziej podstawowych.  

Jeśli więc Teoria Wielkiej Unifikacji ma być 
teorią opartą na dedukcyjnym wnioskowa-
niu, MUSI zakładać jakieś prawdy przed-
logiczne, prawdy przyjęte a priori, prawdy 
których SIĘ NIE DEDUKUJE ale prawdy   
Z KTÓRYCH SIĘ DEDUKUJE! 
 Tu mogą fizycy się żachnąć: to 
wcale tak nie jest, że pierwsze zasady Teorii 
Wielkiej Unifikacji będą  jak dogmat w re-
ligii, przyjęte na wiarę. Te pierwsze zasady 
będą miały mocną podstawę, bo podstawę 
empiryczną. Te zasady wyłoni doświad-
czenie, badanie świata w laboratorium. Na 
tym polega przecież współczesna nauka: na 
empirii. Pierwsze zasady będą więc testowa-
ne, będą podlegały surowej doświadczalnej 
weryfikacji i ewentualnej ich falsyfikacji 
(odrzucaniu, jeśli nie przejdą pozytywnie 
testów). Jednym zdaniem: będą wyłonione 
za pomocą rozumowania zwanego indukcyj-
nym tj takiego rozumowania, gdzie ogólne 
przesłanki są wyprowadzane ze szczegóło-
wych obserwacji, doświadczeń itp. I to do-
piero wnioskowanie dedukcyjne (wyciąga-
nie wniosków z przesłanek)  wspomagane 
wnioskowaniem indukcyjnym (wyprowa-
dzanie przesłanek w doświadczeniu) daje 
prawdziwą naukę zupełną.  
 Niby racja, tyle tylko, że już  
w XIV wieku Mikołaj z Autrecourt (później 
szerzej zajął się tą kwestią David Hume) 
wykazał zawodność wnioskowania induk-
cyjnego. Nie można logicznie wykazać, że 
jeśli zaszło jakieś zjawisko, to KONIECZ-
NIE musi zajść po nim jakieś inne zjawisko. 
„Skutek” a jego „przyczyna” to dwie odręb-
ne rzeczy. Nie ma między nimi LOGICZ-
NEGO powiązania. Być może jest tutaj nic 
więcej, jak tylko współwystępowanie tych 
zjawisk, kto wie...?  Doświadczenie nie da 
nam więc nigdy wiedzy pewnej. Wyciągnię-
te z doświadczenia wnioski mogą się zawsze 
mijać z prawdą… Jakże więc owe NIEPEW-
NE wnioski mają być PEWNĄ podstawą 
nauki? Nijak…
 I znów zaśmieje się mój kompan 
biesiady, zwolennik Arystotelesa i Tomasza!
 „Sen o teorii ostatecznej”, sen  
że nauki ścisłe mogą być wszechpotężne, 
że mogą wytłumaczyć nam cały świat, ba,  
że mogą wytłumaczyć same siebie, jest ni-
czym więcej, jak zwykłym snem, a jeśli ma 
on być czymś więcej, to staje się, jak powie-
działby mój kolega humanista, dziadostwem. 
Nalej balsamu bracie!

              Pepan

UŚĆIŚLIJMY PRZEDMIOT SPORU!

Z CYKLU: 
ROZMOWY OJCA Z SYNEM:

-Tatusiu, co to jest Tepsa?
-To samo co sepsa, tylko w telefonie.

AfORYZM NACZELNEgO
Portale w Internecie idą web w web

W nastêpnym numerze:  Pytanie numeru: Co Zżera Depardieu?
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 Poniższy artykuł publikujemy 
dzięki uprzejmości Fundacji Instytutu Lu-
dwiga von Misesa

Tłumaczenie: Anna Sroka

 W lutym 2010 roku, Google wy-
puściło na rynek produkt, który okazał się 
później największą klapą w historii firmy: 
Google Buzz. Przewodnią ideą projektu było 
wykorzystanie zaplecza mailingowego Go-
ogle’a w celu utworzenia portalu społeczno-
ściowego, który mógłby stać się bezpośred-
nim konkurentem Twittera i Facebooka.
 Google przedstawiło światu Buz-
za i aktywowało wszystkie jego funkcje 
za jednym razem. Jego sieć została jednak 
sztucznie zaludniona przez znajomych, do 
których poszczególni użytkownicy Google 
mailowali najczęściej, nie rozróżniając po-
między proboszczem parafii użytkownika  
a kumplami, z którymi spędza wieczory przy 
drinkach. Różne, często nieprzystające do 
siebie, światy w mgnieniu oka zaczęły ze 
sobą kolidować, a sami użytkownicy stawali 
na rzęsach, aby wyłączyć tę uciążliwą apli-
kację.
 Cała ta sytuacja przypominała 
imprezę, na której zjawili się niemalże przy-
padkowo zaproszeni znajomi, co w pew-
nych okolicznościach może przerodzić się  
w koszmar. (Mnie osobiście Buzz przypo-
minał o pewnym przyjęciu wyprawionym 
niegdyś przez mojego przyjaciela, który 
krótko przed tym wydarzeniem przeprowa-
dził się z Rosji. W owym przyjęciu oprócz 
mnie uczestniczyli: ambasador Szwajcarii  
z małżonką, zarządca budynku oraz bezdom-
ny, który się po prostu akurat napatoczył. 
Zapewniam, to był niesamowicie dziwny 
wieczór).
 Wyłączenie Buzza nie było dla 
użytkowników łatwe. Kontrola prywatności 
i przepływu informacji wydawała się czymś 
niewykonalnym. Początkową reakcją na 
funkcje Buzza było zaniepokojenie. Potem 
dołączyła złość, która na końcu przerodziła 
się we wściekłość. W ciągu kilku godzin od 
uruchomienia Buzza stało się jasne, że firma 
uchodząca za nieomylną popełniła wielki 
błąd. Buzz nie tylko nie stał się konkurentem 
Twittera czy Facebooka, ale potwierdziła się 
teza, że Google zostało w tyle za swoimi naj-
groźniejszymi konkurentami, których prze-
waga na polu serwisów społecznościowych 
stała się jeszcze bardziej widoczna.
 W książce zatytułowanej The Ca-
pitalist	 and	 the	 Entrepreneur, Peter Klein 
stwierdza, że: „rynek bardzo szybko karze 
wykryte błędy, bez konieczności przesłu-
chań świadków i zapoznawania się z wnio-
skami z prac komisji”.
 Władze Google’a szybko przepro-
siły, wstrzymały rozwój Buzza i w ramach 
pokazania dobrych intencji przeznaczyły 
8,5 mln dolarów na wspieranie organizacji 
zajmujących się ochroną prywatności w In-
ternecie. Wielu ludzi zdziwić może fakt, ale 
Google Buzz przetrwał - jest powszechnie 

używany do komunikacji internetowej przez 
dzieci, którym rodzice zabraniają korzystać 
z Facebooka i Twittera, ale pozwalają na za-
kładanie skrzynek mailowych.
 W lipcu 2011 Google odzyskało 
swoją renomę wypuszczając Google Plus 
(w skrócie G+) - produkt, który przez wie-
lu uważany jest za bardzo realne zagrożenie 
dla dotychczasowej dominacji Facebooka  
i Twittera. Niedługo po debiucie Google 
Plus, w Internecie pojawił się rysunek przed-
stawiający Marka Zuckerberga, który po wy-
głoszeniu wykładu prosi słuchaczy o pyta-
nia. Pierwsze z nich brzmiało: „Czy możesz 
mi wysłać zaproszenie do Google+?”
 Wprowadzenie najnowszego pro-
duktu Google przypomina powolny proces 
popularyzacji Facebooka. Żeby założyć 
konto w G+ nie potrzeba mieć tak naprawdę 
zaproszenia, ale Google genialnie zachowa-
ło tego pozory. Ludzie chcący zarejestrować 
się na Google Plus narobili bowiem niewia-
rygodnego hałasu. Użytkownicy Internetu 
błagają o dostęp do G+ z taką sama zawzię-
tością, z jaką przeszło rok temu wypisywali 
się z Buzza. Google skorzystał z siły swo-
ich użytkowników, aby rozreklamować G+ 
wśród nowych klientów.
 To się nazywa uczyć się na błę-
dach! Ale to nie koniec wniosków, które 
wyciągnął Google ze swojej porażki. Dużym 
problemem Buzza było przenikanie się świa-
tów. I tak, w jednej grupie znajomych zna-
lazły się licealistki, ich matki oraz ich sym-
patie ¦ obecne, przeszłe, a nawet przyszłe. 
Buzz okazał się być sumą wszystkich rzeczy, 
których ludzie próbowali zawsze unikać.
 Natomiast G+ jest czymś całko-
wicie innym. Korzystając z niego po raz 
pierwszy, użytkownicy są zachęcani do two-
rzenia „kręgów” (co ciekawe, G+ obchodzi 
się bez używania słowa „znajomy”!). Kręgi 
odpowiadają różnym grupom znajomym, 
w których funkcjonujemy, np.: biuro, dom, 
kościół, szkoła, imprezy czy drużyna spor-
towa. Jedna osoba może znajdować się w 
wielu kręgach, a umieszczając coś w swoim 
strumieniu G+, jednym kliknięciem można 
udostępnić informacje różnym kręgom.
 Wreszcie doczekaliśmy się racjo-
nalizmu w serwisach społecznościowych! 
Innymi słowy, G+ udoskonaliło media spo-
łecznościowe, aby uczynić je bliższymi oso-
bistych zainteresowań użytkowników. Brzmi 
jak sprzeczność? Nie do końca, gdyż - jak 
pisze w Ludzkim Działaniu Mises - „czło-
wiek staje się istotą społeczną nie dlatego, że 
poświęca własne potrzeby w imię mityczne-
go Molocha, społeczeństwa, lecz dlatego, że 
kieruje się chęcią poprawy własnej sytuacji” 
(tłum. Witold Falkowski).
 Jeżeli problemem Buzza było 

założenie istnienia jednolitych sieci zna-
jomych, Google z pewnością zdało sobie 
sprawę, że założenie to jest też problemem 
Facebooka. Użytkownicy są tam włącza-
ni do jednej grupy - niezależnie od stopnia 
zażyłości. Członkowie rodziny, raz spotka-
ny znajomy, partner biznesowy, nauczyciel 
i terapeuta - wszyscy znajdują się w jednej 
sieci. Mimo że część użytkowników żartuje 
sobie z tego faktu od lat, większość z nich 
po prostu przyzwyczaiło się do takiego stanu 
rzeczy.
 Tak czy inaczej, jest to główny 
zarzut stawiany Facebookowi. Problem 
ten można przezwyciężyć, ale jest to nieco 
skomplikowane. Facebook zezwala na two-
rzenie różnych grup znajomych. Niektórzy 
ludzie przyjęli to rozwiązanie, ale większość 
uważa je za niepraktyczne.
 To właśnie w tej dziedzinie G+ 
zauważyło dla siebie szansę. Google pozby-
ło się nie tylko tego, co przyniosło porażkę 
Buzzowi, ale też ukrytego zagrożenia czy-
hającego na Facebooka. W G+ żaden „zna-
jomy” nie jest przypadkowy. Każdy z kon-
taktów ma przypisaną rolę - tak jak w życiu. 
Na przykład, rodzeństwo może być tylko 
rodzeństwem, ale może też być jednocześnie 
zaliczone do kręgów: partnerów bizneso-
wych, fanów muzyki klasycznej, członków 
wspólnoty kościelnej lub ekipy, z którą jeź-
dzi się na polowania. Ci sami ludzie mogą 
być w kilku kręgach albo… w żadnym -  
decyzja należy do użytkownika końcowego.
 Niesnaski powodowane dotych-
czas usuwaniem kogoś z listy znajomych 
odchodzą w G+ w niepamięć. Jeśli pokłó-
ciłeś się z jakąś osobą, możesz bezboleśnie 
przenieść ją z jednego kręgu do innego lub 
usunąć ją ze wszystkich kręgów. Brak tu bo-
lesnych i bezczelnych powiadomień. Dana 
osoba przestaje po prostu mieć dostęp do 
czyichś wiadomości. Ufff, nareszcie spokój!
 To wszystko stanowi ogromną 
przewagę G+ nad Facebookiem. Wątpliwo-
ści nie ulega, że wiele funkcji G+ jest wy-
nikiem dokładnego przestudiowania i po-
wielenia rozwiązań Facebooka. Mamy tu do 
czynienia z bardzo typowym przykładem na-
śladownictwa opierającego się na powtarza-
niu rzeczy osiągniętych przez firmę odnoszą-
cą sukcesy. Jednak w środowisku rynkowym 
nie wystarczy tylko skopiować. Konkurent 
musi stworzyć lepszy produkt, który może 
zaproponować użytkownikom coś nowego. 
Proces uczenia się i ciągłego rozwoju nie-
ustannie zachodzi w gospodarce rynkowej.
 Teraz kolej na ruch Facebooka. 
Aby pozbyć się etykietki „znajomych”,  
Facebook musi naprawić swoją infrastruk-
turę poprzez coś więcej niż wprowadzenie  

Jeffrey A. Tucker: 

gOOgLE PLUS, CZYLI JAK 
UCZYĆ SIĘ NA BŁĘDACH

dokończenie	str.	10

W nastêpnym numerze:  topienie Marzanny vs palenie Marychy
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W nastêpnym numerze:  Na liczne listowne zapytania od gejów odpowiemy, jak wyglądać świetnie po porodzie.

ciekawej aplikacji dodatkowej. Zmiana musi 
dotyczyć całego systemu.
 Google Plus jest przykładem na 
to, jak gospodarka rynkowa może zamienić 
porażkę w zwycięstwo. Dobrzy zarządzający 
rozumieją, że błędy popełniane w firmie są 
częścią historii i nie mogą być cofnięte. Aby 
uniknąć  błędów, można jedynie powiedzieć 
„stop” innowacji i zmianie, zaakceptować 
status	 quo, a tym samym wydać na siebie 
wyrok śmierci. Popełnianie błędów jest lep-
sze od takiego wyjścia, bo daje szansę na 
rozwój, uczenie się nowych rzeczy i doko-
nywanie dalszych zmian.
 Porażka w środowisku rynkowym 
ma także pozytywne aspekty. Niedopusz-
czalnym błędem jest chronienie różnych 
instytucji przed ponoszeniem porażek, gdyż 
hamuje ono proces uczenia się i przeszkadza 
w efektywnym rozwiązywaniu problemów. 
Jednak dokładnie taką politykę przyjął rząd 
amerykański, przeznaczając na nią bilio-
ny dolarów od 2008 roku. Odpowiedzią na 
porażkę w sektorach m.in. nieruchomości, 

 Nie będę ukrywał: jestem zwo-
lennikiem towarowego pieniądza, np. złota,  
a te papiery które są obecnie w użyciu, mogę 
nazwać wszystkim, tylko nie pieniądzem. 
Kiedyś – jeszcze początkiem XX wieku – 
banknoty były tylko substytutem pieniądza 
tj. niczym innym jak jedynie PRAWEM 
do prawdziwego pieniądza czyli np. złota. 
Taki banknot jednodolarowy był prawem do 
1/20 uncji złota (początkiem XX wieku…)  
a w  banku można było go na to złoto wy-
mienić. Podobnie było z marką, funtem, 
frankiem. Były one wagowymi określeniami 
ilości złota. Z przyczyn czysto praktycznych 
ludzie woleli ze sobą nosić owe bankno-
ty, tj. prawa do pieniądza niż sam pieniądz, 
który bezpiecznie (no nie przesadzajmy, nie 
zawsze tak bezpiecznie…, ale pewnie bez-
pieczniej niż w domu…) leżał sobie w ban-
ku. Dokonując różnych transakcji, zakupów, 
wymieniali ze sobą te prawa. Ale zawsze 
owe prawa mogli spieniężyć tj. wymienić  
w emitujące owe prawa banku, na prawdzi-
wy pieniądz czyli np. złoto.
 Dziś takiej możliwości nie ma… 
Dziś dolar, frank, marka, funt, złotówka to 
jakieś abstrakcyjne nazwy określające… No 
właśnie, co one określają, bo przecież nie, 
prawo do jakiejś fizycznie istniejącej wielko-
ści (np. złota)? Prawo do czego? Ale to odej-
ście od parytetu złota (np. ostatecznie powią-
zanie dolara ze złotem zniósł początkiem lat 
70tych XX wieku prezydent USA Ryszard 
Nixon. Odtąd dolar stał się prawdziwie wol-
ną walutą, której swobodny dodruk nie był 
już żadnym „barbarzyńskim przeżytkiem” 
krępowany…) nie było bynajmniej decy-
zją rynku, czyli wolnych ludzi. Absolutnie! 
Była to par excellence decyzja polityczna 
czyli NARZUCONA ODGÓRNIE! Ludzie 
musieli się tej decyzji podporządkować, 

inaczej groziłyby im sankcje karne (kiedy 
w Ameryce został zniesiony parytet złota  
w obiegu wewnętrznym, obywatele Ameryki 
całe złoto, za wyjątkiem biżuterii czy złota 
wykorzystywanego w przemyśle, musieli 
oddać do Fort Knox!) 
 Ech… Temat złota jest jak ogrom-
na rzeka… Tu chciałbym wszystkim mi-
łującym wolność podać jeden argument za  
powrotem do  pieniądza w prawdziwym zna-
czeniu czyli np. do złota.  
 Wyobraźmy sobie sytuację, 
(świetnie opisał ją już austriacki ekonomista 
Hans Hermann Hoppe) że banki centralne 
tracą monopol na drukowanie swoich papie-
rów, zwanych dziś „pieniędzmi”. Pójdźmy 
jeszcze dalej. Jak to na wolnym rynku, swój 
papier – zwany dziś „pieniądzem”… – mógł-
by drukować właściwie każdy.
 Niech się państwo nie przejmują, 
ja tego też nie mogę sobie wyobrazić. Nie 
umiem sobie wyobrazić tych drukowanych, 
pewnie w każdej drukarni, bo dlaczego by 
nie?, ton papieru zwanych dziś „pieniędz-
mi”… Wkrótce byłoby ich tyle, że miałyby 
taką wartość, jak materiał z którego są wy-
konane… 

gOOgLE PLUS, CZYLI JAK UCZYĆ SIĘ NA BŁĘDACH dokończenie
bankowości, ubezpieczeń były: pakiety po-
mocowe, kontrola cen, częściowa nacjona-
lizacja i wtłaczanie nowych funduszy. Buzz 
przekształcił się w G+, ale krach nie prze-
kształcił się w boom, bo nigdy nie pozwo-
lono mu się w pełni rozwinąć. Z błędów nie 
wyciągnięto żadnych wniosków, a porażka 
tylko przeciągnęła się w czasie.
 Szczęśliwie dla świata Internetu, 
rząd nie uznał jeszcze żadnego z serwisów 
internetowych jako zbyt wielkiego, by mógł 
upaść.
 Popatrzmy jednak z szerszej per-
spektywy. Zagorzała konkurencja, mnóstwo 
innowacji, szaleńcza wręcz praca progra-
mistów mająca na celu stworzenie idealne-
go wirtualnego świata, który naśladuje, ale 
także i ułatwia  współpracę między ludzi  
w realnym świecie ¦ czemu to ma służyć? 
Temu właśnie, żebyśmy wszyscy mogli ko-
rzystać z rzeczy, z których naprawdę chcemy 
korzystać.
 Weźmy pod uwagę jeszcze jedną, 
rzadko (co dziwne) zauważaną rzecz: G+, 

Twitter, Facebook i inne popularne serwisy 
społecznościowe są dostępne dla użytkowni-
ków końcowych zupełnie za darmo. Serwisy 
te rozpieszczają każdego z nas bez ustanku 
nie po to, abyśmy finansowo wspierali ich 
rozwój, ale po to, żebyśmy przekazali im 
niezwykle cenne dobra: nasz czas i uwagę.
 Okazuje się, że system kapitali-
styczny nie działa w sposób, o jaki go kie-
dyś posądzano. Kapitalizm nie umożliwia 
gigantom przemysłowym na wyciąganie od 
wyrobników i pospólstwa pieniędzy, które te 
grube ryby następnie pomnażają na swoich 
firmowych kontach. Dzieje się raczej coś 
zupełnie odwrotnego: giganci zabijają się  
o to, byśmy poświęcali im naszą uwagę. My, 
użytkownicy, zgadzamy się na to, oczekując 
od tych wielkich firm utrzymywania naszego 
zadowolenia na stałym, wysokim poziomie.
 W wirtualnym świecie kapitalizm 
nie przypomina marksistowskiego koszma-
ru, lecz utopię, o której my, proletariusze, 
jeszcze nie tak dawno mogliśmy jedynie po-
marzyć.

SŁÓW KILKA O WOLNOŚCI
 I już widać, że wydruk papie-
rów, zwanych dziś „pieniądzem”, wyma-
ga MONOPOLU! Gdyby każdy człowiek 
mógł swobodnie drukować ów „pieniądz”, 
szybko doszłoby do paranoi.  Takim mono-
polem może rozporządzać tylko wielka siła 
polityczna. Taką siłą jest państwo. I tylko 
tak wielka siła może sprawić, że pieniądz 
przestaje istnieć, a jego miejsce zajmie jego 
substytut… Co więcej, ów substytut sprawia, 
że jesteśmy na łasce bądź niełasce państwo-
wych decyzji, że wręcz jesteśmy od państwa 
uzależnieni! Nie oszukujmy się: istnienie 
substytutu pieniądza jako „pieniądza” jest 
zaprzeczeniem wolności…
 Ale tu pojawia się nuta optymi-
zmu. Nie takie polityczne eksperymenty 
ludzkość przeżyła, więc może przeżyje i ten. 
Złoto jako pieniądz funkcjonowało tysiące 
lat (Szwajcaria od standardu złota odeszła 
praktycznie w latach 90-tych XX wieku…). 
Pewnie powróci znowu (każdy bank central-
ny chomikuje sobie złoto, …czyżby nie miał 
zaufania do swoich własnych banknotów? 
Dlaczego tego złota – „barbarzyńskiego re-
liktu” – nie sprzeda?). Pytanie tylko, czy za 
życia naszego amen…              Pepan
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Drodzy czytelnicy! 
 Darujcie mi kochani czytelnicy, proszę, że na koniec nasze-
go Traktorka będzie o polityce, no nie mogę się powstrzymać…
 Otóż idę sobie razu pewnego, jakieś 2-3 tygodnie temu 
przez Pszczynę, a tu przy bramie Pszczyńskiego Centrum Kultury 
stoją jacyś eleganccy panowie w garniturach.  Czyżby przyszli na 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, na które czasem i ja 
przychodzę, a na które właśnie szedłem? Nie może być…
 Okazało się, że… nie. Wśród nich wypatrzyłem pewnego 
znajomego architekta z plikiem ulotek w ręku. Wyjaśnił mi, że to 
spotkanie przedwyborcze pewnej partii.  Znajomy architekt  próbo-
wał zaprosić mnie do środka i przy okazji przedstawił mi stojącego 
tuż obok nas pewnego kandydata na posła. Przywitałem się z kandy-
datem, uścisnęliśmy sobie ręce, a ja  grzecznie rzekłem:  „Ale ja nie 
chodzę na wybory”.  Obaj – mój znajomy i kandydat na posła – jakby 
lekko się zdziwili, więc dodałem   „jestem anarchistą”. I tu zapadła 
cisza… Króciuteńka.  Kandydat na posła uśmiechnął się ojcowsko  
i szybko mnie pocieszył: „Lepszy anarchista niż… świnia!”
 Heh, polubiłem chopa! Wszedłem do środka…  na spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Politycy wiecowali piętro wyżej… 
                     Naczelny

 Czy istnieje prawda obiektywna? Jeśli tak, czy jakakolwiek  
władza, nie istotne w jaki sposób wyłoniona,  może tą prawdę ne-
gować? Czy prawo do samoposiadania człowieka (tj. że należę – ja 
i moje ciało – tylko do mnie) może ktoś w wolnym społeczeństwie  
znieść? Czyż nie mam prawa, jeśli nie stosuję agresji względem in-
nych, rozporządzać swą własnością wedle własnego uznania? Czy 
ktoś inny może rozporządzać moją własnością wbrew mej woli? Itd. 
itd. itd. Czy pójście na wybory właśnie dzisiaj, w czasach nienażartej 
demokracji, nie poddaje czasem w wątpliwość tych prawd…? 
 A tak swoją drogą: dlaczego dawać jakimś gościom man-
dat, żeby mną rządzili? Co to, umowę z nimi jakąś podpisywałem? 
Heh są sytuacje krytyczne, kiedy pewnie taki mandat dać trzeba, ale 
to już zupełnie inna historia i nie wiem czy prawdziwa…

Naczelny

WYSTĘPniak

WYSTĘPniaczek

PCKul 
- zaprasza 
wszystkich 

KINOMANIAKÓW 
na spotkania 

Pszczyñskiego 
Klubu filmowego 

w „13-tce”, 
w ka¿dy czwartek od godz. 

18.00

Wejœcie od ul. Piastowskiej 

TEKST NIE ZAMAWIANY:
Proszę nie drwić, że nasz prezydent poleciał do USA rejso-
wym samolotem i wzbudził zdziwienie pasażerów i świata. 
Właśnie o to chodziło: o danie Polakom przykładu! Żeby w 
końcu przesiedli się z rowerów i samochodów na rejsowe 
samoloty. Stan polskich dróg jaki jest, każdy widzi!
Podpis czytelny

SZTUKA SCENICZNA PT. „NA WYWIADÓWCE”
Wychowawczyni: Pani syn ma mózg jak komputer!
Matka: Wiedziałam…!!!
Wychowawczyni: Nie potrafi stosować idiomów, zasad gra-
matyki. Nie wspomnę o sensownym tłumaczeniu tekstów z 
uwzględnieniem kontekstu. I w ogóle: zero własnej inicjatywy!

Z CYKLU: NACZELNEgO NA ŻYWO 
ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

Naczelny: Jak wiadomo, Ronald Reagan był najlepszym akto-
rem wśród prezydentów…
Czytelnik: Chyba Barack Obama! Ta jego niezapomniana kre-
acja…
Naczelny: Jaka kreacja?
Czytelnik: No kreacja długu publicznego!
 Niestety, niedrożność czytelnika nie pozwala nam 
kontynuować rozmowy.

KąCIK fILMOWY - SUPLEMENT
Spała już z reżyserem, producentem, scenografem, scenarzy-
stą…
To bardzo doświadczona aktorka.



Traktorzysta Pszczyñski nr 30 Traktorzysta Pszczyñskinr 3012

fILOZOfIA SZANTANOWA AD 2011 Wg PEPANA
 Jest	 to	 ciut	 ciut	 zmodyfiko-
wany	 tekst,	 który	 lata	 temu	 ukazał	
się	gdzieś	tam	w	Internecie	na	stro-
nie	 Szantany.	 Dziś	 Szantana	 to	 zu-
pełnie	 inny	zespół,	ale	 ta	 szantano-
wa	 filozofia,	 zasilona	 świeżą	 krwią	
nowych	 Szantanowców,	 wydaje	 się	
dla	naszego	zespołu	jakby	ciągle	ak-
tualna…
 Jak sięgam pamięcią do 
czasów mego dzieciństwa i wcze-
snej młodości czyli gdzieś do lat 70-
tych,  80-tych czy początku lat 90-
tych, był w Polsce (a przynajmniej  
w tej jej części z którą miałem stycz-
ność…) taki czas, że słuchacze tzw. 
muzyki rozrywkowej byli w swych 
gustach bardzo zamknięci, wręcz or-
todoksyjni. Jeśli ktoś słuchał metal, 
to nie istniało już dla niego nic 
poza jego ukochaną muzyką. 
To samo dotyczyło słuchaczy 
punka, rocka symfonicznego, 
disco, folku itp. Żeby tak np. 
fan  Yes albo Pink Floyd włą-
czał sobie czasem nagrania 
ACDC albo Sex Pistols? Ob-
razoburstwo! Trudno mi po-
wiedzieć, co było przyczyną 
takiego podejścia do muzyki. 
Może komunistyczny system,  
w jakim żyliśmy, a który spra-
wiał, że ludzie mieli tenden-
cje do dzielenia świat na „my”  
i „oni”, na „czarne” i „bia-
łe”? Być może… W każdym razie 
czasy te dawno już odeszły, a dziś 
Polacy cieszą się zakresem wol-

ności, o którym kiedyś tylko ma-
rzyć mogli. Dziś już nikogo już nie 
dziwi, ze metale eksperymentują  
z punkiem, punki z rockiem progre-
sywnym, progresywiści z disco itd. 

 503 022 319
(

A słuchacze wszystko to akceptują. 
Dziś już można mieszać wszystko ze 
wszystkim. Totalny eklektyzm. 
 Tylko czy takie czerpanie 
przez muzyków całymi garściami 
ze wszystkiego i od wszystkich, ta 
„otwartość” i „tolerancyjna” nie 
grożą czasem utratą tożsamości  
i własnego stylu, czyli nijakością  
i pustką? 

 Może więc muzyka powin-
na być czysta gatunkowo? Może po-
winna być mocno określona i walić 
w trzewia słuchacza swoim niepo-
wtarzalnym „Ja!” Ale czy to znowu 
nie będzie  zamknięcie się we wła-
snej skorupie, odgrodzeniem się od 
świata, powrotem do czasów jakie-
goś zniewolenia?
 I tym oto chybcikiem  dotar-
liśmy do filozofii Szantanowej…
 Szantana to pewne spojrze-
nie na muzykę, które z jednej strony 
opowiada się za czystością gatun-
kową- tym gatunkiem jest „ENER-
GIA”, a z drugiej strony czerpie  
z przeróżnych, często bardzo odle-
głych od siebie światów: od muzyki 
psychodelicznej, rockowej, czasem 
wręcz punkowej aż po klimaty pi-

rackie, żeglarskie, folkowe i…  be-
atlesowskie, stonesowskie, grango-
we, garażowe itd. itd. itd. 
 Bo „ENERGIA” ma w sobie  
niezwykłą, unifikującą moc, która 
sprawia, że różne muzyczne gatun-
ki stają się jednością, kosmosem, 
miłością, erównasięemcekawdrat aż 
wszystko niknie w 100% podatku li-
niowym.                              Pepan

TYM SAMYM 
ZAPRASZAM NA 

KONCERT ZESPOŁU 
SZANTANA, 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 
W PSZCZYŃSKIM 

PUBIE „BUGSY” 
22.10.2011 o godz. 20. 

Zakup płyty pod telefonami:
Simon - 608 247 637

grzegorz - 691 744 090

zdjęcie: Sebastian Mrozek

zdjęcie: Sebastian Mrozek

projekt okładki płyty: Sebastian Mrozek

Bilety w cenie 15zł można 
rezerwować pod e-mailem:  

adastra6@o2.pl lub zamówić  
od piątku 21. października 

w Bugsy’s [do 20. października 
pub jest zamknięty]


