2

INFO

MIESIÊCZNIK
INFO nurt

REDAKCYJNE

W NUMERZE:
Atak na Info nurt

4
Wydawca:
INFOnurt magazine

Info Expres

Redakcja:
Adres: 5 - 2325 Hurontario Street
suite # 329
Mississauga, Ontario L5A 4K4
CANADA
(905) 281 2174
E - mail: redakcja@infonurt.com
www.infonurt.com

Okupacyjne fakty

Redaktor Naczelny:
Krzysztof Dzikowski
Wspó³praca:
Zbigniew Kozio³
Mark Rys
Ronald Clement
Korekta i projekt ok³adki:
Anna Zasuñ
Sk³ad: Anna Dzikowski
Serwis fotograficzny:
Pawe³ Zasuñ

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za
treœæ reklam i og³oszeñ. Prawa autorskie
zastrze¿one. Przedruki tylko za zgod¹
redakcji.

8
10
Jak podrobiæ g³osowanie...

13
Rekonstrukcja czy grabie¿ ?

15
Nadci¹ga sztorm....

17

Zdrowie i pieni¹dze

20
Jak zredukowaæ antysemityzm

23

Wspomnienia

25

Z nieznanych epizodów II wojny

28

W SPRAWIE PRENUMERATY ,
REKLAM I OG£OSZEÑ
PROSIMY KONTAKTOWAÆ SIÊ
Z REDAKCJ¥
INFOnurt do nabycia w sklepach
polonijnych w Kanadzie, USA, Niemczech,
Francji oraz w salonach KOLPORTERA i
w oœrodkach akademickich w Polsce.
Druk: LOTOS Warszawa
Podpisano do druku 20.09.2003
Nak³ad 10 000 egzemplarzy

Zbrojenia Chin

32

Sierpniowe wspomnienia

36

Ósmy cud œwiata

39

Oblicza œwiêtej wojny

41

INFO NURT

P A Z` D Z I E R N I K

2003

3

INFO

REDAKCYJNE

A t ak- At ak

Atak na „Info nurt”
Podobnie jak Pañstwo, nasi wierni czytelnicy, wiedzieliœmy, ¿e w koñcu to nast¹pi. Zdawaliœmy sobie sprawê z
tego, ¿e prêdzej czy póŸniej, w miarê rozwoju, rozprzestrzeniania siê i docierania do coraz wiêkszej iloœci ludzi,
ktoœ zaatakuje nasze pismo.
Atak nast¹pi³ z kierunku najmniej spodziewanego, od wewn¹trz, w momencie, gdy osi¹gnêliœmy 10 tys.
sprzeda¿y w 5-ciu krajach œwiata. By³ to ten moment, w którym zasiêg podawanej przez nas wolnej informacji
zacz¹³ byæ niewygodny dla pewnych czynników.
W magazynie „Newsweek” z 20 lipca 2003 roku, poddano dok³adnej analizie to, jak niszczony jest polski
biznes przez elementy pozosta³e z poprzedniego systemu. Jedn¹ z metod jest wpuszczenie na kluczowe
stanowiska w kompani swoich ludzi, którzy nastêpnie, krok po kroku, przejmuj¹ biznes od prawowitego
w³aœciciela i doprowadzaj¹ do bankructwa. Proces ten odbywa siê poprzez naginanie prawa, ³apówki,
zastraszanie i wymuszanie. Wydaje siê, ¿e podobn¹ metodê postanowiono zastosowaæ w odniesieniu do pisma
„Info nurt”.
Trudne pocz¹tki
Zapewne pamiêtacie Pañstwo pierwsze numery naszego pisma, z
kwietnia 2002. By³y to ma³o estetyczne egzemplarze, wydawane
na zwyk³ym papierze. Bardziej przypomina³y kserokopiê, ni¿
orygina³. Mo¿e w³aœnie dlatego pocz¹tkowa sprzeda¿ sz³a bardzo
s³abo. Pomagali ludzie dobrej woli: Drukarnia Optima zgodzi³a
siê wpuœciæ redakcjê do foldowania, sk³adania i zszywania, by
ograniczyæ koszty wydania, Dystrybucja Vartex zgodzi³a siê
rozprowadzaæ to niewydarzone paskudztwo, a tak¿e wiele innych,
którym serdecznie dziêkujemy.
Mniej wiêcej w tym czasie (od drugiego numeru), pismo
zosta³o przyjête do sprzeda¿y przez pana Zbigniewa Œwiderskiego,
w³aœciciela ksiêgarni Pegaz, na placu Wis³a, w Mississauga.
Redakcja zdecydowa³a, ¿e w tej lokacji prowadzona bêdzie
sprzeda¿ archiwalnych numerów. Co prawda Pegaz mia³
najwy¿sz¹ mar¿ê na „Info nurt”, spoœród wszystkich punktów
dystrybucji, ale znajdowa³ siê w dobrej lokacji. Zbigniew
Œwiderski wyrazi³ zgodê. W zamian za to, redakcja odpowiadaj¹c
na proœby czytelników o przys³anie archiwalnych wydañ,
kierowa³a ich do ksiêgarni Pegaz. Sami Pañstwo wiecie, ilu z Was
zaczê³o odwiedzaæ ksiêgarniê Pegaz za spraw¹ „Info nurtu”. Z
naszych danych wynika, ¿e dziêki „Info nurt”, Pegaz zdoby³ ok.
200 nowych, sta³ych klientów.
Pan Œwiderski niemal od pocz¹tku przeciwny by³
zamieszczanym przez nas treœciom. Nic siê jednak na ten temat
nie wypowiada³, twierdz¹c, ¿e pisma nie czyta. Dlatego doœæ
dziwna wydaje siê rozmowa z w³aœcicielem „Info nurt”,
Krzysztofem Dzikowskim, przeprowadzona we wrzeœniu 2002
roku.
Podczas tej rozmowy, mimo chodem, Zbigniew Œwiderski
zada³ pytanie, czy redakcja nie myœla³a nad wprowadzeniem pisma
do Polski. Poniewa¿ redakcja myœla³a o takiej mo¿liwoœci jeszcze
przed powstaniem pisma, rozpoczê³y siê rozmowy.
Zbigniew Œwiderski zobowi¹za³ siê wydrukowaæ pismo w
Polsce (na swój koszt), w dodatku do regularnie drukowanego w
Kanadzie, rozprowadziæ je i podzieliæ siê z redakcj¹ dochodem w
stosunku 50/50%, po odliczeniu kosztów druku. Propozycja by³a
sprawiedliwa i doœæ atrakcyjna. Zosta³a wiêc przyjêta przez
wydawcê, Krzysztofa Dzikowskiego.
Zbigniew Œwiderski rezerwowa³ sobie czas na znalezienie
drukarni i na za³atwienie formalnoœci zwi¹zanych z kolporta¿em
pisma, przez przedsiêbiorstwo RUCH S.A. w Polsce. Ustalono,
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¿e „Info nurt” uka¿e siê w Polsce w listopadzie, najpóŸniej w
paŸdzierniku 2002 roku. Dzwoni¹cy do redakcji czytelnicy zostali
o tym fakcie poinformowani. Wówczas okaza³o siê, ¿e „Info nurt”
jest wysy³any do Polski przez naszych czytelników prywatnymi
kana³ami. Czytelnicy kupowali magazyn w Kanadzie i wysy³ali
na swój koszt do Polski, dop³acaj¹c do tego procederu z w³asnych
kieszeni. Dlatego ucieszyli siê niezmiernie, ¿e „Info nurt” bêdzie
dostêpny w punktach sprzeda¿y w Polsce. W tym czasie nak³ad
wynosi³ 2 tys. egzemplarzy. Zmieniona zosta³a drukarnia. Optima
nie czu³a siê na si³ach drukowaæ tak¹ iloœæ egzemplarzy. Zmieni³
siê równie¿ papier.
Piekielny schemat
Dzisiaj ju¿ wiadomo, ¿e fakt, i¿ pismo nie ukaza³o siê w Polsce
ani w paŸdzierniku, ani w listopadzie, ani nawet w pó³ roku
póŸniej, by³ czêœci¹ zaplanowanej akcji. Z. Œwiderski twierdzi³,
¿e notorycznie natrafia na nowe trudnoœci w Polsce, i ¿e wszystko
to nie jest takie proste. Jednoczeœnie, wraz z jego obietnicami, ¿e
pismo ju¿ za miesi¹c uka¿e siê w Polsce, pojawi³y siê sugestie
dotycz¹ce zmiany treœci pisma i obni¿enia jego
„antyamerykanizmu” i „antysemityzmu”. Na pocz¹tku sugestie
pana Œwiderskiego by³y doœæ delikatne i oparte na argumencie,
¿e trudno bêdzie w Polsce sprzedaæ coœ takiego, poniewa¿ Polacy
kochaj¹ Amerykê i Izrael. A przecie¿ Pan Œwiderski wyk³ada
pieni¹dze na druk i musi mieæ gwarancjê, ¿e pismo siê dobrze
sprzeda. Z biegiem czasu te sugestie przeradza³y siê w ¿¹dania i
groŸby.
Z miesi¹ca na miesi¹c Zbigniew Œwiderski zwodzi³ redakcjê
obietnicami, ¿e ju¿ wkrótce, tymczasem redakcja opieraj¹c siê na
tych zapewnieniach zwodzi³a czytelników. W miêdzyczasie ze
strony Pana Œwiderskiego zaczê³y nap³ywaæ nowe ¿¹dania.
Po pierwsze – rejestracja w Polsce. Podczas wielokrotnych
rozmów, Pan Œwiderski k³ama³ w ¿ywe oczy twierdz¹c, ¿e nie da
siê zrobiæ druku, ani kolporta¿u bez rejestracji firmy w Polsce.
Na scenie pojawi³a siê trzecia osoba, wprowadzona przez Pana
Œwiderskiego, zamieszka³a w Polsce, Pani Izabella Œwi¹tek z
Gdañska, która mia³a zarejestrowaæ firmê reprezentuj¹c¹ „Info
nurt” w Polsce i zaj¹æ siê nadzorem nad drukiem i kolporta¿em
pisma. Wed³ug naszych informacji zarejestrowana firma przyjê³a
nazwê „Info Druk”.
W tym czasie redakcja odbiera³a gniewne telefony. Czytelnicy
pytali konkretnie, gdzie w mieœcie X mo¿na kupiæ „Info nurt”, bo
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znajomy straci³ ju¿ 3 dni na poszukiwaniu pisma. Opieraj¹c siê
na „informacjach” podawanych przez Zbigniewa Œwiderskiego,
Krzysztof Dzikowski zgodzi³ siê na rejestracjê w Polsce firmy
„Info Druk”, która mia³a zaj¹æ siê wy³¹cznie drukiem i
kolporta¿em kanadyjskiego pisma w Polsce. Firma mia³a
sprzedawaæ pismo i po odliczeniu kosztów druku (potwierdzonego
rachunkami), 50% zysku oddawaæ do redakcji w Kanadzie. Koszty
formalnoœci zwi¹zanych z rejestracj¹ firmy mia³y byæ ca³kowicie
poniesione przez Pana Œwiderskiego.
Sprawa mia³a byæ prosta i czysta. „Info nurt” mia³
przekazywaæ gotow¹ do druku gazetê. Mia³a byæ drukowana we
wskazanej drukarni, nastêpnie przewo¿ona do dystrybutora. Po
sprzeda¿y odliczane mia³y byæ koszty druku i 50% z pozosta³ej
sumy przelane na nasze konto w Kanadzie. Gdyby dosz³y jeszcze
jakieœ dodatkowe, drobne koszty zwi¹zane z przewozem pism,
„Info nurt” sk³onny by³ pokryæ 50% tych kosztów (mowa by³a o
kilkuset dolarach). W firmie polskiej mia³y byæ dwie osoby,
Zbigniew Œwiderski, jako inwestor i Izabella Œwi¹tek, jako
w³aœciciel. Krzysztof Dzikowski po dzieñ dzisiejszy nie otrzyma³
¿adnych dokumentów dotycz¹cych firmy w Polsce. Do dzisiaj
tak¿e nie wie na jakich zasadach ona dzia³a. Wszystkie ¿¹dania
przedstawienia dokumentów spotyka³y siê ze zdecydowan¹
odmow¹ Pana Œwiderskiego. Dlatego „Info nurt” zacz¹³ siê
domagaæ podpisania umowy miêdzy dwoma firmami. Od tego
momentu z Polski zaczê³y wyp³ywaæ brudy, które zadecydowa³y
o tym, ¿e redakcja „Info nurt” stopniowo zaczê³a traciæ zaufanie
do Pana Œwiderskiego i spó³ki.
Wyda³o siê
Zauwa¿yliœcie Pañstwo, ¿e magazyn „Info nurt” nie ukaza³ siê w
marcu 2003 roku. Pan Œwiderski domaga³ siê opóŸnienia edycji
pisma, by mieæ czas na przygotowanie kolporta¿u. Redakcja
straci³a pierwsze kilka tysiêcy dolarów.
Nastêpne wymagania Zbigniewa Œwiderskiego dotyczy³y
kolorowej ok³adki, zwiêkszenia iloœci stron i podniesienia ceny
pisma z 2.50 na 3.50 dolarów (w Polsce „Info nurt” mia³ byæ
sprzedawany pocz¹tkowo za 4.50 z³, a nastêpnie Pan Œwiderski
podniós³ cenê do 5.50 z³). Zmiany zosta³y wprowadzone, ale
równoczeœnie redakcja uprzedzi³a Pana Œwiderskiego, ¿e zwiêksz¹
siê koszty redakcyjne. Pan Œwiderski zobowi¹za³ siê pokryæ 50%
z tych podniesionych kosztów. Nie by³a to suma du¿a. Wynosi³a
ok. 350 dolarów miesiêcznie.
Bud¿et redakcji „Info nurt” jest bardzo ciasny, sam dostêp
do baz danych kosztuje miesiêcznie ok. 600 dolarów, dlatego nie
wszyscy chêtni mog¹ zamieszczaæ u nas swoje artyku³y, pomimo,
i¿ w wielu przypadkach s¹ one genialne. W kolejce oczekiwali
dziennikarze i pisarze wielkiego kalibru, jak Igor Trutanow. Dziêki
zobowi¹zaniu finansowemu Zbigniewa Œwiderskiego, na naszych
³amach pojawi³y siê nowe nazwiska: Igor Trutanow, dr Zbigniew
Kozio³, dr Zenowiusz Ponarski, dr Marek G³ogoczowski , dr Mark
Rys i Tomasz Sko³yszewski. Pan Œwiderski ze swoich zobowi¹zañ
finansowych nie wywi¹za³ siê. Narazi³ tym samym pismo na straty
finansowe i utratê zaufania wspó³pracowników. Utraty zaufania
osób, które znane s¹, jako specjaliœci w swoich dziedzinach, nie
da siê zmierzyæ pieniêdzmi. Pismo zosta³o po raz drugi powa¿nie
uderzone przez Pana Œwiderskiego.
Po przerwie marcowej, pierwszy powiêkszony i z kolorow¹
ok³adk¹ kwietniowy egzemplarz pisma zosta³ przygotowany
specjalnie na Polskê. Zgodnie z wymaganiami Pana Œwiderskiego,
z³agodzono treœæ i przygotowano s³owo od redakcji do
czytelników w Polsce. Pismo zosta³o na czas przekazane do
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drukarni. Pan Œwiderski utrzymywa³, ¿e wszystko jest ju¿ w Polsce
za³atwione i tym razem numer zaraz po wydruku pójdzie do
punktów RUCH-u. Taka informacja po raz wtóry zosta³a
przekazana wszystkim czytelnikom w Kanadzie.
Proszê wiêc sobie wyobraziæ ich gniew i zawód redakcji, gdy
okaza³o siê, ¿e poza drukarni¹, Pan Œwiderski nie za³atwi³ ¿adnych
formalnoœci zwi¹zanych z dystrybucj¹. Sta³o siê tak dlatego, ¿e
ju¿ w tym czasie, Pan Œwiderski i spó³ka za³atwiali po cichu
wszystkie formalnoœci, zwi¹zane z przejêciem pisma, o czym
redakcja jeszcze nie wiedzia³a.
Po wielokrotnie niedotrzymanych obietnicach przestaliœmy
ju¿ liczyæ na jak¹kolwiek wspó³pracê z Panem Œwiderskim.
Skoncentrowaliœmy siê na rynku pó³nocnoamerykañskim, gdzie
od 7 miesiêcy pracowaliœmy nad uruchomieniem i usprawnieniem
dystrybucji w USA i Kanadzie.
Z powodu niemo¿noœci uregulowania spraw z Polsk¹ przez
ostatnich 8 miesiêcy, zaczêliœmy prowadziæ niezobowi¹zuj¹ce
rozmowy z jednym z inwestorów w Kanadzie, który chcia³ siê
zaj¹æ dystrybucj¹ „Info nurtu” na normalnych, biznesowych
zasadach. Chcieliœmy byæ jednak uczciwi w stosunku do
Zbigniewa Œwiderskiego i doprowadziliœmy do spotkania obydwu
stron w obecnoœci Krzysztofa Dzikowskiego, który sugerowa³ ich
wspó³pracê.
Spotkanie to najwyraŸniej wystraszy³o Zbigniewa
Œwiderskiego byæ mo¿e dlatego, ¿e ktoœ mo¿e zaj¹æ jego miejsce
i sprawniej prowadziæ ca³¹ sprawê. Dlatego zdecydowa³ siê
wreszcie wydrukowaæ w Polsce pewn¹ iloœæ egzemplarzy wydania
majowego, jako czerwcowe. Redakcja otrzyma³a od Pana
Œwiderskiego wiadomoœæ, ¿e pismo jest ju¿ w RUCH-u.
Odetchnêliœmy z ulg¹, ale nie na d³ugo.
Tu¿ przed wydrukiem „Info nurt”, Pan Œwiderski stwierdzi³,
¿e pismo, aby zosta³o dopuszczone do dystrybucji w Polsce, musi
posiadaæ polski numer publikacji ISSN. By³a to informacja
ca³kowicie fa³szywa, co zosta³o potwierdzone przez Bibliotekê
Narodow¹ Kanady. „Info nurt” jest pismem kanadyjskim i posiada
kanadyjski ISSN. Numer ten jest numerem miêdzynarodowym i
jako taki musi byæ uznawany w Polsce. By³ to jednak pierwszy
krok do przejêcia w³asnoœci pisma przez Pana Œwiderskiego i
spó³kê. Gdy redakcja dowiedzia³a siê o rejestracji polskiego ISSN
natychmiast podjê³a kroki zaradcze. Istnia³y dwie mo¿liwoœci.
Albo Zbigniew Œwiderski przyjmie do spó³ki w Polsce
prawowitego w³aœciciela, Krzysztofa Dzikowskiego, daj¹c mu w
ten sposób mo¿liwoœæ zachowania kontroli, albo wyrejestruje
polski ISSN. Œwiderski da³ do zrozumienia, ¿e chêtnie przyjmie
Dzikowskiego na wspólnika w Polsce, ale nie odda kontroli.
Za¿¹da³ tak¿e odbitki paszportu Pana Dzikowskiego. Wed³ug s³ów
Pana Œwiderskiego, paszport jest konieczny, aby polskie w³adze
wiedzia³y z kim maj¹ do czynienia i kto jest w³aœcicielem pisma.
Odbitka zosta³a przes³ana, ale równoczeœnie Krzysztof Dzikowski
zacz¹³ wietrzyæ jakiœ podstêp. Powtórnie za¿¹da³ podpisania
umowy i jasnego okreœlenia stosunków prawnych polskiej i
kanadyjskiej firmy. Zamiast umowy otrzyma³ od Œwiderskiego
kolejne „zapotrzebowanie”. Tym razem na kanadyjskie osobiste
dokumenty podatkowe i zdrowotne.
Ostre rozmowy
Rozmowy telefoniczne miêdzy Krzysztofem Dzikowskim i
Zbigniewem Œwiderskim by³y coraz ostrzejsze. Redakcja po
niewype³nieniu zobowi¹zañ finansowych Pana Œwiderskiego
straci³a do niego zaufanie. Zaistnia³a obawa, ¿e „Info nurt” mo¿e
nie otrzymaæ pieniêdzy za sprzeda¿ gazet w ksiêgarni Pegaz (ok.
INFO NURT
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(której autorem jest Anna Dzikowski), nasze god³o graficzne
700 dolarów miesiêcznie). Krzysztof Dzikowski stwierdzi³, ¿e
(autorstwa Tomasza Sko³yszewskiego i Anny Dzikowski) i pod
nie dostarczy wiêcej ¿adnych papierów osobistych, do momentu,
przysiêg¹, w s¹dzie polskim stwierdzili, ¿e to ich w³asnoœæ. Nie
gdy nie zobaczy wszystkich dokumentów z Polski. Zbigniew
musimy nadmieniaæ, ¿e odby³o siê to bez zgody redakcji, bez
Œwiderski przyzna³ siê, ¿e dokumenty podatkowe i te z
¿adnego pisemnego upowa¿nienia i bez ¿adnej umowy.
Ministerstwa Zdrowia potrzebne mu s¹, aby nie p³aciæ sk³adek
Co prawda wczeœniej odbywa³y siê prywatne rozmowy, w
ZUS za Pana Dzikowskiego. Sprawa wygl¹da³a bardzo dziwnie.
których redakcja sugerowa³a, ¿e tymczasowo robimy to na próbê
Na jakiego grzyba potrzebne s¹ w Polsce dokumenty w³aœciciela
i je¿eli obie strony bêd¹ zadowolone ze wspó³pracy, je¿eli firma
firmy kanadyjskiej, która firmie polskiej zleca wykonanie druku
polska oka¿e siê kompetentn¹ i sprzeda¿ zapewni pokrycie
i nadzór nad dystrybucj¹ pisma? Ca³a sprawa zaczyna³a œmierdzieæ
wydatków redakcyjnych, w przysz³oœci bêdziemy rozmawiali na
coraz bardziej. Im wiêcej redakcja zadawa³a pytañ, tym wiêcej
temat otwarcia filii redakcyjnej w Polsce i rozszerzenia uprawnieñ
Pan Œwiderski stosowa³ uników. W koñcu, gdy zrobi³o siê
dystrybucyjnych Pana Œwiderskiego. Mia³o
rzeczywiœcie bardzo gor¹co, wyjecha³ na
siê to jednak odbyæ dopiero w momencie,
kilka tygodni z Kanady.
gdy zapewniony zostanie rozwój magazynu,
Tak jak siê spodziewaliœmy, Œwiderski
a szczegó³y mia³y byæ uzgodnione w trakcie
nie wyp³aci³ pieniêdzy za sprzedane pisma.
UPRZEJMIE
osobnych rozmów.
Z bud¿etu redakcji uby³o ok. 900 dolarów.
INFORMUJEMY
Postanowiliœmy wycofaæ pismo z ksiêgarni
WSZYSTKICH
K³amsta, k³amstwa
Pegaz do czasu wyjaœnienia sprawy.

CZYTELNIKÓW,
¯E JEDYNYM
LEGALNYM,
PRAWDZIWYM
WYDANIEM
„INFO NURT”
JEST NASZE

Pan Œwiderski czêstowa³ redakcjê samymi
k³amstwami. Utrzymywa³, ¿e za³atwienie
drukarni w Polsce to bardzo d³ugotrwa³y
Na tydzieñ przed wyjazdem z Kanady, Pan
proces. Okaza³o siê, ¿e mo¿na to za³atwiæ
Œwiderski, podczas jednej z ostrzejszych
przez telefon, fax i pocztê elektroniczn¹ w
rozmów telefonicznych, zacz¹³ straszyæ Pana
ci¹gu kilku tygodni. Pan Œwiderski
Dzikowskiego pobiciem, napuszczeniem
twierdzi³, ¿e dystrybutor nie przyjmie pisma,
„odpowiednich ludzi” i adwokatem.
KANADYJSKIE
które nie posiada rejestracji s¹dowej i
Jednoczeœnie zawiadomi³, ¿e rozpoczyna
WYDANIE
polskiego numeru ISSN. K³amstwo! „Info
dystrybucjê pisma wydrukowanego w
nurt” nie tylko zosta³ przyjêty do
Polsce, w miastach USA. Redakcja
dystrybucji, na zasadzie rejestracji
kategorycznie mu tego zakaza³a jako, ¿e do
kanadyjskiej, ale tak¿e dystrybutorzy pomogli nam uregulowaæ
USA przewo¿ono wówczas pismo drukowane w Kanadzie. Wtedy
sprawy podatków. Pan Œwiderski utrzymywa³, ¿e konieczna jest
to Zbigniew Œwiderski zacz¹³ groziæ, ¿e jeœli nie pozwolimy mu
rejestracja redaktora naczelnego. Kolejne k³amstwo! Polskie
sprzedawaæ pisma na ca³y œwiat, to „on nam poka¿e”. A poza tym
w³adze nie obchodzi to, kto jest redaktorem naczelnym pisma w
uzna³, ¿e mo¿e sprzedawaæ swoje pismo gdzie tylko zechce i komu
Kanadzie. Pan Œwiderski twierdzi³, ¿e gdy pismo zostanie oddane
zechce.
dystrybutorowi w Polsce, przejmuje on ca³kowicie kontrolê i mo¿e
Podczas nieobecnoœci Pana Œwiderskiego nast¹pi³o pierwsze
sprzedawaæ pismo na ca³ym œwiecie po swojej cenie. K³amstwo!
powa¿ne uderzenie w „Info nurt”. Okaza³o siê, ¿e pomimo naszego
Nie tylko dystrybutor pyta, gdzie mo¿e prowadziæ dystrybucjê
zakazu, pismo z Polski nie tylko pojawi³o siê w USA, ale
na œwiecie, ale mo¿na te¿ wy³¹czyæ spod jego dystrybucji pewne
sprzedawano je po ni¿szej, ni¿ nasza aktualna, cenie. Natychmiast
oœrodki w kraju.
rozbi³o to nasze linie dystrybucyjne, nad których budow¹
Po rezygnacji ze wspó³pracy z Panem Œwiderskim, redakcja
pracowaliœmy przez kilka dobrych miesiêcy. WyobraŸcie sobie
w³asnym sumptem wyda³a b³yskawicznie (w ci¹gu 6 dni)
Pañstwo minê naszych dystrybutorów, gdy wchodzili w Chicago
wrzeœniowy numer pisma (10 tys. egz.), bez tych wszystkich
do sklepu z nowym magazynem, a na pó³kach znajdywali starocia
wyimaginowanych problemów. Wydrukowaliœmy pismo w
z now¹ dat¹ i po znacznie ni¿szej cenie. By³ to pierwszy i bardzo
Polsce, by wykreowaæ dla rodaków w kraju miejsca pracy.
bolesny cios w „Info nurt”. Jeden po drugim zaczêliœmy traciæ
Drukarnia LOTOS w Warszawie, podjê³a siê tej pracy i wykona³a
dystrybutorów w USA, którym wczeœniej zapewnialiœmy
j¹ doskonale. Czêœæ nak³adu wys³ano LOT-em do Ameryki
wy³¹cznoœæ w danym rejonie, a którzy teraz wychodzili na
Pó³nocnej, czêœæ zaœ pozostawiano w kraju w dystrybucji, drugiej
frajerów. W ten sposób redakcja zosta³a okradziona na nastêpnych
co do wielkoœci firmy dystrybucyjnej, KOLPORTER.
ok. 15 tys. dolarów. Musimy tak¿e wzi¹æ pod uwagê obni¿enie
Gdy sprawa bezprawnej rejestracji pisma w Polsce wysz³a
ceny sprzeda¿y magazynu w przysz³oœci.
na jaw, redakcja postanowi³a ca³kowicie zrezygnowaæ z us³ug Pana
Podsumowuj¹c, do koñca czerwca, czyli do powrotu Pana
Œwiderskiego i spó³ki. Tym bardziej, ¿e utrzymywa³ on, i¿ jako
Œwiderskiego do Kanady, „wspó³praca” z nim kosztowa³a nas ok.
w³aœciciel mo¿e teraz dyktowaæ co w „jego” piœmie bêdzie siê
17 tys. dolarów oraz utratê linii dystrybucyjnych, a tak¿e utratê
ukazywaæ, a co nie. Za¿¹daliœmy aby firma polska natychmiast
zrobionych na szaro czytelników i wspó³pracowników. Na tym
zrzek³a siê rejestracji, albo ¿eby odda³a 51% dla kanadyjskiej
siê jednak nie skoñczy³o.
redakcji „Info nurt”. Zbigniew Œwiderski za¿¹da³ za zrzeczenie
siê nazwy kwoty 7 tys. dolarów oraz wszystkich zysków z pisma
Coraz wiêcej brudów
znajduj¹cego siê aktualnie w sprzeda¿y. Aby sprawê za³agodziæ,
redakcja zgodzi³a siê. Jedynym naszym warunkiem by³o
Po powrocie Pana Œwiderskiego, rozpoczê³y siê rozmowy, które
przekazanie dokumentów stwierdzaj¹cych ¿e:
z jego strony polega³y na krzykach i k³ótniach, szanta¿u i
a) pismo rzeczywiœcie zosta³o wydrukowane
wymuszeniach. Okaza³o siê, ¿e on i spó³ka zarejestrowali w Polsce
b) jest faktycznie w sprzeda¿y
nasze pismo ca³kowicie na siebie. Po prostu wziêli nasz¹ nazwê,
Awantury, zastraszenia i wymuszenia
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c) rachunki poœwiadczaj¹ce, ile to wszystko kosztowa³o
Czyli, chcieliœmy wiedzieæ za co p³acimy. Na takie ¿¹dania
Zbigniew Œwiderski wrêczy³ nam wreszcie propozycjê umowy, z
której jasno wynika³o, jak zostaliœmy „nabici w butelkê”. Wed³ug
tej propozycji, Œwiderski i spó³ka rezerwowali sobie prawo do
sprzeda¿y pisma na ca³ym œwiecie, do montowania swoich
kosztów i oddania 50% z tego co pozostanie do redakcji. Oznacza
to, ¿e „Info nurt” nie zobaczy³by nigdy ¿adnych pieniêdzy i nie
móg³by prowadziæ sprzeda¿y swego pisma. To by³aby dla nas
œmieræ. Nigdy natomiast nie zobaczyliœmy innych, wymaganych
przez nas papierów. Odrzuciliœmy wiêc propozycjê grabie¿czego
zajêcia pisma i dyktowania nam o czym wolno nam pisaæ. Wtedy
z ust Pana Œwiderskiego dowiedzieliœmy siê, ¿e nigdy i nigdzie
nie wydamy, ani nie sprzedamy naszego pisma, bo on jest jego
„w³aœcicielem” i na to nie zezwoli. Ma³o tego, Krzysztof
Dzikowski dowiedzia³ siê, ¿e w Polsce zosta³ dyscyplinarnie
zwolniony z funkcji redaktora naczelnego.
Im dalej w las...
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliœmy ¿adnych dokumentów
dotycz¹cych dzia³alnoœci Pana Œwiderskiego w Polsce.
Prywatnymi kana³ami dowiedzieliœmy siê, ¿e za³o¿y³ kompaniê
inwestycyjn¹, do udzia³u w której namówi³ wiele osób. My z tymi
dzia³aniami nigdy nie mieliœmy i nie mamy nic wspólnego.
Swoj¹ groŸbê zabicia „Info nurtu”, je¿eli pismo siê nie
podporz¹dkuje, Pan Œwiderski zacz¹³ realizowaæ w Kanadzie. Pod
jego naciskiem dystrybucji pisma odmówi³y: wypo¿yczalnia video
(ok. 20 szt. miesiêcznej sprzeda¿y) i restauracja Karpaty (ok. 30
szt. sprzeda¿y) z plazy Wis³a, w Mississauga (Kanada).
Najwidoczniej, Pan Œwiderski mia³ „coœ”, co pomog³o
wyperswadowaæ w³aœcicielom tych biznesów przyjêcie „Info
nurtu” do sprzeda¿y.
Jednak najpowa¿niejsze uderzenia nast¹pi³y w Polsce i w
USA. W Polsce, w magazynach RUCH-u le¿a³o przez 8 dni kilka
tysiêcy egzemplarzy wrzeœniowego wydania. Sprzeda¿ zosta³a
zablokowana przez Pana Œwiderskiego i spó³kê, poprzez inne
osoby (mo¿emy siê domyœlaæ jakie). Zbigniew Œwiderski i spó³ka
twierdzili, ¿e w³aœcicielem „Info nurt” jest zupe³nie inna firma w
Polsce i dawali do zrozumienia, ¿e nasz magazyn jest podróbk¹.
W koñcu, pomimo przedstawienia wszystkich potrzebnych
dokumentów, musieliœmy wycofaæ „Info nurt” z RUCH-u.
Po wycofaniu pisma z RUCH-u, oddano niemal ca³y nak³ad
firmie KOLPORTER. Dzisiaj mo¿ecie Pañstwo kupiæ nasz

REDAKCYJNE

magazyn w salonikach tej firmy.
Podobne bajki, ¿e nasze pismo jest kradzione, dotar³y do du¿ej
iloœci dystrybutorów prasy w USA. Nikt nie chce handlowaæ
kradzionym towarem, dlatego jeden po drugim dystrybutorzy
odmawiali kolporta¿u.
Nie dajemy siê!
Zostaliœmy uderzeni bardzo boleœnie. Wygl¹da³o na to, ¿e nie
wyli¿emy siê z tych ran i numer wrzeœniowy siê nie uka¿e. Nie
dajemy siê jednak. Próbujemy organizowaæ swój w³asny
kolporta¿. Nie „czaimy siê za wêg³em”. Rozpoczynamy otwart¹
walkê na drodze prawnej, zarówno przeciw Panu Œwiderskiemu,
organizatorom bandyckiego procederu, RUCH-owi, jak i przeciw
polskiemu systemowi prawnemu, który w sprzecznoœci z
postanowieniami WTO, bez sprawdzenia i skontaktowania siê z
wydawc¹, a wy³¹cznie „na gêbê” (mo¿e za ³apówkê), umo¿liwia
kradzie¿ pisma kanadyjskiego i jego rejestracjê w Polsce przez
jakieœ szemrane towarzystwo.
Uprzedzamy, ¿e Pan Œwiderski, aby utrzymaæ nazwê „Info
nurt” w Polsce, musi zacz¹æ wydawaæ swoje pismo pod t¹ nazw¹.
Dlatego w nied³ugim czasie, pojawi siê prawdopodobnie podróbka
naszego magazynu. UPRZEJMIE INFORMUJEMY
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW, ¯E JEDYNYM
LEGALNYM, PRAWDZIWYM WYDANIEM „INFO
NURT” JEST NASZE KANADYJSKIE WYDANIE. Pismo
wydawane do nr 15 przez agencjê informacyjn¹ Info Brook, po
tej dacie - przez specjalnie za³o¿on¹ firmê Info nurt magazine.
W miêdzyczasie, powiadomione o wszystkim w³adze
kanadyjskie, które potwierdzi³y wartoœæ pisma, by broniæ go przed
skorumpowanym, bandyckim kapitalizmem polskim, uzna³y „Info
nurt” za czêœæ dorobku kulturowego Kanady. Jest to dla nas wielki
zaszczyt, ¿e pojawimy siê w katalogach bibliotecznych i archiwach
na ca³ym œwiecie. Przy okazji, ju¿ od listopada mo¿ecie Pañstwo
zamawiaæ „Info nurt” w Waszych bibliotekach publicznych i
akademickich.
Zobaczymy, jak w takiej sytuacji zachowa siê Biblioteka
Narodowa w Warszawie i polski s¹d, które absolutnie nie
konsultuj¹c siê z wydawc¹ pisma, Krzysztofem Dzikowskim,
zarejestrowa³y je na kogo innego.
O dalszym rozwoju sprawy bêdziemy Pañstwa informowali
na bie¿¹co.
REDAKCJA
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USA u¿ywa³y napalmu w Iraku.
W czasie natarcia na Bagdad, piloci
amerykañscy zrzucali na ¿o³nierzy irackich
bomby z napalmem. Ataki, w postaci
olbrzymich
wybuchów
ognia,
unieszkodliwi³y kilka irackich pozycji.
Pentagon zaprzecza³ wówczas, ¿e
wykorzystany zosta³ napalm, ale piloci i
ich dowódcy potwierdzili u¿ycie
udoskonalonej wersji tej broni przeciw
¿o³nierzom, kryj¹cym siê w g³êbokich
okopach. Twierdz¹ , ¿e napalm,
charakteryzuj¹cy siê szczególnym, silnym
zapachem, by³ wykorzystywany przeciw
wrogowi
g³ównie
w
celach
psychologicznych.
Konwencja ONZ, z 1980 roku,
zabrania wykorzystania napalmu przeciw
celom cywilnym. Napalm to straszliwa
broñ, powsta³a ze zmieszania ze sob¹
paliwa lotniczego, polistyrenu i kilku
innych substancji chemicznych,
przyklejaj¹cych siê do skóry podczas
palenia. USA nie podpisa³y traktatu ONZ
i s¹ jednym z nielicznych krajów, który
korzysta z tej broni. W czasie wojny w
Wietnamie notorycznie u¿ywano bomb z
napalmem zarówno przeciw celom
wojskowym, jak i cywilnym.
Dziesi¹tki bomb z napalmem, nowszej
wersji, zrzucano w marcu i kwietniu, w
pobli¿u mostów nad Kana³em Saddama i
nad rzek¹ Tygrys, na po³udnie od Bagdadu,
co potwierdzi³ pu³kownik James Alles,
dowódca jednej z formacji lotniczych.
Niestety, byli tam ludzie... mo¿na ich by³o
zobaczyæ na video nagranym z pok³adu
samolotów. To byli iraccy ¿o³nierze. Nie
umiera siê ³atwo w ten sposób.
Genera³owie kochaj¹ napalm. Posiada on
olbrzymi¹ moc psychologiczn¹.
21 marca, reporta¿ysta z „Sydney
Morning Herald”, by³ œwiadkiem innego
ataku napalmem, na iracki punkt
obserwacyjny, pod Wzgórzem Safwan, w
pobli¿u granicy z Kuwejtem. Napisa³ on:
Wzgórze Safwan zamieni³o siê w kulê
ognia, a punkt obserwacyjny zosta³
zmieciony z powierzchni.
Pentagon upiera³ siê wówczas, ¿e
raport by³ nieprawdziwy: Zniszczenia
naszych ostatnich sk³adów napalmu
dokonaliœmy 4 kwietnia 2002 roku.
Informacje o wykorzystaniu napalmu
w wojnie przeciw Irakowi, gdy
jednoczeœnie Pentagon wypiera³ siê tego,
rozdra¿ni³y przeciwników wojny.
Wiêkszoœæ rozumie, ¿e napalm i
materia³y zapalne s¹ straszn¹, straszn¹
broni¹, powiedzia³ Robert Musil, dyrektor
organizacji “Lekarzy na Rzecz
Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej”. [jego
u¿ycie] prowadzi do zaanga¿owania
olbrzymich œrodków medycznych. Tworzy
on okropne rany. Musil uwa¿a, ¿e
zaprzeczanie korzystania z napalmu
doskonale wpisuje siê w schemat
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Bardzo wa¿ne
wiadomoœci,
które maj¹
daleko id¹ce
konsekwencje i z
ró¿nych
wzglêdów zosta³y
ukryte,
przeinaczone
albo
nienag³oœnione

postêpowania
administracji
amerykañskiej, pos³uguj¹cej siê czêsto
metodami maj¹cymi zmyliæ opiniê
publiczn¹. Pentagon przeczy jednak temu,
jakoby stara³ siê ukrywaæ fakty. Twierdzi,
¿e istnieje ró¿nica miêdzy napalmem, jaki
po raz pierwszy wymyœlono w 1942 roku,
a broni¹ wykorzystywan¹ w Iraku,
okreœlan¹ mianem bomb ogniowych
(“Mark 77 firebombs”). Wa¿¹ one po 520
funtów, zaœ w ich sk³ad wchodz¹ 63 galony
(oko³o 240 litrów) paliwa lotniczego oraz
44 funty ¿elu, podobnego do polistyrenu.
Urzêdnicy twierdz¹, ¿e gdyby
dziennikarze pytali o korzystanie z bomb
ogniowych, wówczas potwierdzono by
takie informacje. Rzecznik prasowy
przyzna³, ¿e bomby z napalmem s¹ bardzo
podobne do bomb ogniowych, te ostatnie
s¹ jednak znacznie mniej groŸne dla
œrodowiska. Jednak John Pike, dyrektor
grupy GlobalSecurity.Org, zajmuj¹cej siê
studiami nad zbrojeniami, stwierdzi³, ¿e
mo¿na to nazywaæ inaczej ni¿ napalm, ale
to jest wci¹¿ napalm.
Materialy Ÿród³owe:
Andrew Buncombe, US admits it used napalm
bombs in Iraq, The Independent, 10 sierpnia
2003.

Przeciwnicy wojny szykanowani na
lotniskach USA.
Przez ponad pó³tora roku, niektórzy z
antywojennych aktywistów informowali, ¿e
s¹ szykanowani na lotniskach
amerykañskich przez s³u¿by nadzoruj¹ce
bezpieczeñstwo. Dopiero niedawno
Waszyngton przyzna³, ¿e istnieje lista
zawieraj¹ca zapewne setki, a byæ mo¿e

nawet tysi¹ce nazwisk osób, poddawanych
szczególnej kontroli na lotniskach.
Lista utrzymywana by³a w tajemnicy
a¿ do koñca lipca, gdy jej istnienie
potwierdzi³a nowa agencja rz¹dowa
zajmuj¹ca siê bezpieczeñstwem lotów,
Transportation Security Administration
(TSA). Jest to jednak zupe³nie inna wersja,
ni¿ dobrze znana wczeœniej lista oko³o
1000 osób, uznawanych za kryminalistów
lub podejrzewanych o powi¹zania z
terrorystami,
osób
potencjalnie
niebezpiecznych dla podró¿uj¹cych
samolotami.
American Civil Liberties Union
(ACLU; Amerykañski Zwi¹zek Wolnoœci
Obywatelskich) podejrzewa, ¿e nowa lista
zawiera
nazwiska
aktywistów
politycznych, prowadz¹cych sw¹
dzia³alnoœæ antyrz¹dowa w sposób
ca³kowicie legalny. Z tego powodu, a tak¿e,
by zdobyæ wiêcej informacji, ACLU
podaje rz¹d amerykañski do sadu. TSA
potwierdzi³a istnienie listy na ¿¹danie
ACLU, oparte o Freedom of Information
Act (akt o wolnoœci dostêpu do informacji).
¯¹danie wi¹za³o siê ze spraw¹ dwóch
antywojennych aktywistów zatrzymanych
i krótko przetrzymywanych przez w³adze
na lotnisku San Francisco, jesieni¹
ubieg³ego roku.
Zatrzymani to Rebecca Gordon i Jan
Adams, pracuj¹cy dla ma³ego pisma
pacyfistycznego „War Times”. Twierdz¹
oni, ¿e nigdy nie byli aresztowani, a jednak
posiadaj¹ wpisy w kartotekach podobnie,
jak przestêpcy kryminalni. Wœród innych,
którzy zg³osili siê o pomoc do ACLU, s¹:
lewicowy prawnik-konstytucjonalista,
drobiazgowo, wielokrotnie przeszukiwany
podczas swych podro¿y lotniczych w USA,
oraz 71-letnia pielêgniarka, której
zabroniono lotu do Waszyngtonu, gdzie
mia³a wzi¹æ udzia³ w proteœcie
antyrz¹dowym.
Nie jest mo¿liwe okreœlenie tego, kto
znajduje siê na liœcie i dlaczego. ACLU
twierdzi, ¿e lista, która jest w posiadaniu
pracowników lotniska w Oakland, rozci¹ga
siê na 88 stron. Wed³ug raportów
policyjnych, na lotnisku w San Francisco
przes³uchiwano ponad 300 osób, a 24
osoby w Oakland. W ¿adnym z
przypadków nie dotyczy³o to
poszukiwanych przestêpców.
Po 11 wrzeœnia, Administracja Busha
nieprzerwanie atakowana jest za
zatrzymywanie ludzi na podstawie
najg³upszych powodów, w imiê “wojny z
terroryzmem”. W szczególnoœci,
zatrzymywanych jest wielu muzu³manów,
których spotykaj¹ niepotrzebne szykany,
zw³aszcza, jeœli nosz¹ nazwiska takie,
powiedzmy, jak Husajn.
Materialy Ÿród³owe:
Andrew Gumbel, US anti-war activists hit by
secret airport ban, The Independent, 3 sierpnia
2003.
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Co mówi¹ o okupacji
amerykañscy ¿o³nierze

Iraku

Wiêkszoœæ ¿o³nierzy opró¿ni³a by swoje
konta bankowe za bilet do domu.
Anonimowy ¿o³nierz w liœcie do
Kongresu, „Christian Science Monitor”, 7
lipca 2003.
Uwierzcie. Poziom morale wœród
wiêkszoœci ¿o³nierzy jest ni¿szy ni¿ to tylko
mo¿liwe.
Niezidentyfikowany oficer z 3
Dywizji Zmechanizowanej, „Christian
Science Monitor”, 7 lipca 2003.
Sposób, w jaki nas traktuj¹, oraz fakt,
¿e powtarzaj¹ k³amstwa naszym rodzinom,
s¹ dla nas dewastuj¹ce.
Niezidentyfikowany ¿o³nierz w liœcie
do Kongresu, „Christian Science
Monitor”, 7 lipca 2003.
Amerykañscy oficjale powinni
wywieŸæ st¹d nasze d...y. Mówiê ca³kiem
serio. Nie mamy tutaj ¿adnego interesu.
Nie zmienimy kultury irackiej, ani
bagdadzkiej. Bagdad jest tak bardzo
skorumpowany. Wszyscy, którzy tutaj
jesteœmy, robimy za kaczki do odstrza³u.
43 letni rezerwista z Pitsburga, który
przyjecha³ do Iraku razem z 307 Kompani¹
Policji Militarnej, 24 maja. „Washington
Post”, 1 lipca 2003.
W co ¿eœmy siê tutaj wpakowali?
Wojna powinna skoñczyæ siê ju¿ dawno
temu, a tymczasem codziennie s³yszymy,
¿e zabito kolejnego ¿o³nierza. Czy to siê
op³aca? Sadam ju¿ przecie¿ nie rz¹dzi.
Mieszkañcy chc¹ byœmy siê wynieœli.
Dlaczego ci¹gle tutaj jesteœmy?
Sier¿ant
z
4
Dywizji
Zmechanizowanej, „The American
Cause”, 30 czerwca 2003.
Ta s³u¿ba jest kompletnie absurdalna.
Jesteœmy bojowymi ¿o³nierzami.
Trenowano nas do wojny. Nie wyszkolono
nas do misji pokojowych. Powinniœmy
wszyscy ju¿ dawno byæ w domu. To jest
tak, jakbyœmy wygrali ju¿ puchar, ale
musimy ci¹gle graæ.
Sier¿ant Richard Edwards, “Los Angeles Times”, 29 czerwca 2003.
Noc¹, kiedy myœlisz o tych
wszystkich ludziach, których zabi³eœ. Te
obrazy nie chc¹ ci wyjœæ z g³owy. Nigdy
nie wychodz¹. Nie ma szansy na
zapomnienie. Ci¹gle tutaj jesteœmy i
bêdziemy jeszcze bardzo d³ugo. Po walce
ludzie zwykle wracaj¹. Ale nie my... K..wa
niektórzy ¿o³nierzy nawet nie mog¹
zmru¿yæ oka! Przesiaduj¹ ca³e p...lone
noce i robi¹ cokolwiek, tylko po to, by siê
czymœ zaj¹æ. Tylko po to, by na chwilê nie
myœleæ o tym p...onym biznesie. Tylko w
ten sposób mog¹ wytrzymaæ. Jest to niemal
wariactwo, ale mog¹ siê jakoœ
przystosowaæ. Jest jeden ¿o³nierz, który
próbuje budowaæ ma³y basen na ty³ach
bazy, nie ma to sensu, ale daje mu jakieœ
zajêcie.

Kapral Richardson, “The Evening
Standard”, 19 czerwca 2003.
Dla mnie to jest niczym klatka filmu.
Jak zdjêcie larwy na jêzyku. Niemowlêta
z g³ówkami w ziemi, mê¿czyŸni z prawie
pourywanymi g³owami, z szeroko
otwartymi oczami i ustami. Widzê to co
dziennie. Ka¿dego dnia. Smród i pal¹ce siê
cia³a, przez ca³¹ drogê do Bagdadu, od 20
marca do 7 kwietnia, nic tylko spalone
cia³a.
Sier¿ant Meadows, “The Evening
Star”, 19 czerwca 2003.
Ma³e dzieci unosz¹ rêce w geœcie
powitania, rodzice bij¹cy je po plecach, by
przestali... Mam uczucie, ¿e tracê tutaj
czas, a oni wcale nie s¹ wdziêczni za to,
co zrobiliœmy.
Szeregowy Anthony Combs, “Associated Press”, 17 czerwca 2003.
Iracki ruch oporu
Prasa zachodnia przepe³niona jest
komentarzami i obrazami dotycz¹cymi
Iraku. Jednak tylko prasa alternatywna stara
siê pokazaæ równie¿ drug¹ stronê medalu,
to znaczy, kim naprawdê s¹, co faktycznie
odczuwaj¹ i jak walcz¹ cz³onkowie
irackiego ruchu oporu. I tak magazynowi
„Knight Ridder” uda³o siê przeprowadziæ
wywiad z tymi, których administracja
amerykañska i rz¹d izraelski okreœlaj¹
mianem terrorystów.
Irakijczycy s¹ zawziêci, twierdz¹: To
nasze przeznaczenie. Zwyciêstwo, lub
œmieræ jako mêczennicy. Reporter i fotograf
„Knight Ridder” doœæ ³atwo odnaleŸli
oddzia³, odpowiedzialny za ataki na
amerykañskie konwoje w ci¹gu ostatnich
4 miesiêcy. Sp³owia³e mundury armii
irackiej susz¹ siê na drzewach granatu.
Œlady butów ¿o³nierskich prowadz¹ do
obozu. M³ody Irakijczyk zrywa kiœæ
winogron i podaje wizytuj¹cym na otwartej
d³oni. Czekanie na rozkaz ataku na
nastêpny amerykañski konwój na szosie...
Tutaj mê¿czyŸni uzbrojeni s¹ w granaty i
karabinki. To uzbrojenie jest œmieszne w
porównaniu do nowoczesnych karabinów
maszynowych, które mo¿na zobaczyæ
niemal na ka¿dym amerykañskim punkcie
kontrolnym.
Irackie oddzia³y „terrorystyczne”
zosta³y, wed³ug s³ów dowódców kompani
Abu Mohammeda i Abu Abdullaha,
sformowane z oficerów regularnej armii,
do których zaczêli do³¹czaæ m³odzi ludzie
z okolicznych miasteczek i wsi,
nienawidz¹cy
Amerykanów
za
aresztowanie ich rodzin podczas
poszukiwañ Husajna. W drugiej kolejnoœci
do oddzia³ów do³¹czali szukaj¹cy swego
miejsca ¿o³nierze i oficerowie specjalnych
irackich oddzia³ów Fedainów. W koñcu
zaczêli siê pojawiaæ tak¿e obcy, którzy
przybywali z dalekich krajów, by walczyæ
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o godnoœæ Arabów.
Dowództwo opisanej kompani i wielu
innych jej podobnych, mieœci siê w Diayla,
który znajduje siê w obszarze nazwanym
„Trójk¹tem œmierci”. Pododdzia³y
otrzymuj¹ stamt¹d rozkazy, tam
organizowana jest pomoc dla partyzantów
rannych w walce. W jednym z
pododdzia³ów znajduje siê pluton kobiecy.
Kobiety te¿ walcz¹ o swoj¹ godnoœæ i
prawo do ¿ycia. Oddzia³y nie utrzymuj¹
³¹cznoœci miêdzy sob¹, w obawie przed
p³atnymi zdrajcami. Ka¿dy dowódca
utrzymuje, ¿e ca³oœci¹ dowodzi sztab
kierowany przez Saddama Husajna. Co do
niego, opinie s¹ ró¿ne. Wed³ug Abu
Mohammeda: Kochamy Saddama Husajna
za jego wielki umys³... Wie jak myœleæ i jak
planowaæ. Uczyni³ nasze serca twardymi
jak stal. Niemniej jednak, dyktator nie ma
ju¿ ¿adnych szans by powróciæ do steru
w³adzy, tylko dlatego, ¿e przegra³ bitwê o
Bagdad i ¿e jego rodzina obróci³a siê
przeciwko jego synom. W arabskim
œwiecie jest to hañba nie do zmazania.
Cz³onkowie ruchu oporu zgodzili siê
na wywiad z uwagi na to, ¿e amerykañska
opinia publiczna powinna poznaæ prawdê.
Abu Abdullah uwa¿a, ¿e nie jest ¿adnym
terroryst¹, tylko wrogiem amerykañskiego
imperializmu... Czy mo¿esz mówiæ o
cz³owieku, który broni swego kraju, ¿e jest
terroryst¹? – pyta 31-letni dowódca
oddzia³u.
Materia³y Ÿród³owe:
Allam Hannah, Iraqi fighters reject label of terrorist, Knight Ridder Press, 14 wrzeœnia 2003.

Kolejne
niebezpieczeñstwo
amerykañskiej polityki
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Jak 18 wrzeœnia doniós³ „Guardian”,
Arabia Saudyjska czuje siê zagro¿ona.
Poniewa¿ jedyn¹ skuteczn¹ jak dot¹d
obron¹ jest posiadanie bomby nuklearnej,
Arabia Saudyjska bierze pod uwagê jej
produkcjê.
Wed³ug
instrukcji
strategicznych w Rihadzie, Arabia
Saudyjska ma 3 powody do tego, by
posiadaæ broñ nuklearn¹. Po pierwsze, jako
odstraszacz przed ewentualn¹ inwazj¹. Po
drugie, by w dalszym ci¹gu byæ w
przyjacielskich stosunkach, ale na zasadzie
równouprawnienia, z mocarstwami
nuklearnymi. Po trzecie, by wprowadziæ w
¿ycie miêdzynarodow¹ umowê na temat
rozbrojenia nuklearnego Bliskiego
Wschodu.
Czyli, Saudyjczycy stwierdzili, ¿e
skoro broñ atomow¹ w tamtejszym rejonie
posiada Izrael, a w nied³ugim czasie bêdzie
posiada³ tak¿e Iran oraz, jeœli do tego dodaæ
zupe³nie nieskoordynowane zachowanie
USA – to jedynym gwarantem na
rozbrojenie bêdzie sytuacja, w której
ci¹g dalszy na str. 35
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Okupacyjne
Okup
a cyjne ffakty
akt y

W ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy media usilnie staraj¹ siê ukryæ przed opini¹ publiczn¹ podstawowe fakty dotycz¹ce
amerykañsko-brytyjsko-polskiej okupacji Iraku. S¹ to fakty zwi¹zane z iloœci¹ zabitych i rannych ¿o³nierzy si³
okupacyjnych, z iloœci¹ ofiar irackich, nastrojów panuj¹cych wœród okupowanej ludnoœci, nastrojów panuj¹cych w
wojskach okupacyjnych itd. A fakty te tworz¹ zupe³nie inny obraz okupacji, ni¿ ten, który widzimy na telewizyjnych
ekranach.
Ofiary
Dla amerykañskiej opinii publicznej najwa¿niejsze s¹ straty
poniesione przez wojska amerykañskie. Zacznijmy wiêc od faktów
na ten temat. Dziennikarze przebywaj¹cy w Iraku melduj¹, ¿e
œrednio ka¿dego dnia iracki ruch oporu przeprowadza od 15 do
30 ataków na wojska okupacyjne. Aby uspokoiæ amerykañsk¹
opiniê publiczn¹, Pentagon wymyœli³ nowy sposób klasyfikacji
strat w³asnych. Do tej pory (w¹tpliwego zwyciêstwa w Iraku)
armia amerykañska, podobnie jak wszystkie armie œwiata,
podawa³a swoje straty wed³ug schematu: zabici/ranni/zaginieni.
Od niedawna dodano nastêpuj¹ce kategorie: zabici w akcji, zabici
bez udzia³u nieprzyjacielskiego ognia, chorzy, wycieñczeni,
za³amani psychicznie. Te dodatkowe kategorie wyniknê³y z
potrzeby ukrycia strat w³asnych i zatajenia informacji na temat
walki toczonej przez Irakijczyków, a tak¿e z potrzeby ukrycia ich
si³y i determinacji.
Zarówno Pentagon, Bia³y Dom, jak i op³acani ze specjalnych
puli dziennikarze, krzycz¹ o wygranej wojnie i poprawiaj¹cej siê
w efekcie sytuacji w Iraku. Wspomina siê o demokracji i czêsto
g³osi has³a propagandowe w stylu: Teraz Irakijczykom jest lepiej!
Równoczeœnie próbuje siê ukryæ prawdziwy obraz sytuacji
panuj¹cej w Iraku. Gdy okazuje siê to niemo¿liwe, podejmowane
s¹ próby przedstawienia irackiego ruchu oporu, jako ugrupowañ
terrorystycznych, które ³¹czy siê z zamachami z 11 wrzeœnia.
Op³acani z odpowiednich instytucji dziennikarze, g³osz¹ te bzdury,
a za nimi powtarzaj¹ je polonijne œrodki masowego przekazu.
Op³acanym dziennikarzom nie ma siê co dziwiæ – przecie¿ musz¹
jakoœ zarobiæ. Co z tego jednak maj¹ polonijne œrodki
dezinformacji?
Oficjalnie, do 8 wrzeœnia 2003 roku, zginê³o w Iraku 337
¿o³nierzy i oficerów wojsk koalicyjnych. Ta liczba w
rzeczywistoœci jest du¿o wy¿sza (ok. 1200 do 1800 – patrz: raporty
wywiadów zamieszczane w „Info nurt” od nr 12 do 15: „Wojna w
Iraku alternatywnie”). Oprzyjmy siê jednak na liczbach
oficjalnych, podawanych przez amerykañskie dowództwo
CENTCOM, Pentagon i Brytyjskie Ministerstwo Wojny. Jest to
tragiczna, ale i bardzo ciekawa lektura.
Zginêli
Dzieñ 1 Maja 2003 uwa¿a siê za oficjaln¹ datê zakoñczenia wojny.
Wtedy to prezydent Bush og³osi³, ¿e zakoñczy³y siê g³ówne
dzia³ania wojenne. Jednak od tego czasu, teraz ju¿ wojska
okupacyjne ponios³y wiêcej strat, ni¿ podczas dzia³añ wojennych.
Ju¿ tego samego miesi¹ca zginê³o 40 ¿o³nierzy armii
okupacyjnej. W czerwcu liczba ta spad³a do 32, by w lipcu
osi¹gn¹æ rekord - 47 zabitych. W sierpniu zginê³o 40 ¿o³nierzy.
Wszystkie te dane przytaczamy za informacjami amerykañskiego
ministerstwa obrony, które uda³o nam siê zdobyæ na podstawie
„Freedom of Information Act”. Nie liczby wszak¿e, lecz opis
sytuacji, w których ginêli ¿o³nierze, jest bardzo pouczaj¹cy. Z
otrzymanych przez nas danych wynika, ¿e ze 164 przypadków
œmierci 87 nie by³o spowodowanych dzia³aniami nieprzyjaciela.
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Czyli ponad 50% ofiar œmiertelnych wœród wojsk okupacyjnych
spowodowa³y przypadki, z³a pogoda, lekkomyœlnoœæ czy brawura.
W œwietle tych liczby armia okupacyjna jawi siê, jako sfora
¿¹dnych przygód nastolatków. I tak jest przedstawiana przez Pentagon. Wœród 87 ofiar najwiêcej (30) spowodowa³y wypadki
samochodowe. Tutaj opisy Pentagonu i CENTCOM a¿ siê prosz¹
o nagrodê literack¹. Oto kilka przyk³adów.
Sier¿ant Travis Burkhard, lat 26, ze 170 kompani policji
militarnej, poniós³ œmieræ 6 czerwca, gdy jego samochód terenowy
wjecha³ na krawê¿nik i przewróci³ siê na dach.
Sier¿ant Christopher Coffin, lat 51, z dowództwa 352 oddzia³u
relacji cywilnych, zgin¹³ 1 lipca, gdy samochodem wjecha³ do
rowu, próbuj¹c wymin¹æ grupkê cywilów.
Masowo wywraca³y siê nie tylko odkryte samochody
terenowe typu Hammer. Kapral Douglas Jose Marencoreyes,
kierowca z wieloletnim doœwiadczeniem, poniós³ œmieræ podczas
wywrotki ciê¿arówki, któr¹ jecha³. 13 czerwca dachowa³ (wed³ug
Pentagonu) ciê¿ki transporter opancerzony M113. Œmieræ poniós³
sier¿ant sztabowy Andrew Pokorny. Jakby tego by³o ma³o, w
„wypadkach” zaczê³y braæ równie¿ udzia³ czo³gi. 1 maja za³ama³
siê brzeg, na którym sta³ czo³g M1A1 Abrams. Czo³g wpad³ do
rzeki Eufrat. Œmieræ poniós³ wówczas, znajduj¹cy siê w nim
szeregowy Jesse Givens.
W raportach Pentagonu mo¿na przeczytaæ o ¿o³nierzach
wylatuj¹cych z samochodów, o ¿o³nierzach, których potr¹ca³y
inne samochody, lub o wpadaj¹cym na siebie na szosach
ekwipunku militarnym. Czasem zdarzaj¹ siê takie pere³ki:
Starszy kapral Ryan Geurin poniós³ œmieræ spadaj¹c z dachu
pa³acu. Z dachu innego budynku zlecia³ starszy szeregowy Farao
Letufunga, tak¿e ponosz¹c œmieræ. „Twórczoœci¹” wyj¹tkowego
kalibru wydaje siê byæ opis innego incydentu. Otó¿, sier¿ant Sean
Reynolds z wojsk powietrzno desantowych, w dniu 3 maja spad³
z drabiny. Upadek spowodowa³, ¿e jego broñ wypali³a.
Nieszczêœliwie wypali³a w jego kierunku pozbawiaj¹c go ¿ycia.
Czasami meldunki Pentagonu ograniczaj¹ siê jedynie do s³ów:
Zabity w wypadku samochodowym, albo zabity w wypadku, gdy
konwój, w którym podró¿owa³ dosta³ siê pod ogieñ broni
ma³okalibrowej. Innym razem Pentagon nie podaje okolicznoœci
œmierci tylko informuje: Zgin¹³ 26 czerwca 2003 w Camden Yards
w Kuwejcie z powodów nie zwi¹zanych z walk¹, albo kolega
próbowa³ go obudziæ i stwierdzi³, ¿e nie oddycha... Wszystkie próby
reanimacji zawiod³y. Bardzo czêsto meldunki CENTCOM mówi¹
o zgonach spowodowanych postrza³ami z broni palnej, ale nie
przez wroga. CENTCOM jednak nie wyjaœnia czy s¹ to przypadki
samobójstw, porachunków ¿o³nierskich, czy te¿ nieostro¿nego i
nieumiejêtnego obchodzenia siê z broni¹. Kilku ¿o³nierzy ponios³o
œmieræ wskutek utopienia. I znowu nie mamy wyjaœnienia, w
jakich okolicznoœciach to nast¹pi³o. Wygl¹da na to, ¿e jeszcze
d³ugo po tym konflikcie, przyczyny œmierci ¿o³nierzy wojsk
okupacyjnych pozostan¹ tajemnic¹.
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Zostali ranni
Bez splendoru i dŸwiêku fanfar, amerykañskie samoloty
transportowe C-17 l¹duj¹ prawie ka¿dej nocy na waszyngtoñskim
lotnisku. W ich kad³ubach znajduj¹ siê ranni amerykañscy
¿o³nierze. Od pocz¹tku wojny samoloty przywioz³y ju¿ ponad
6000 ¿o³nierzy. Wœród nich 1124 rannych, 301 tych, którzy zostali
ranni wskutek wypadków nie spowodowanych dzia³aniem wroga
i tysi¹ce ¿o³nierzy, którzy zachorowali fizycznie, lub psychicznie.
Dowództwo wojsk koalicji CENTCOM zbiera dok³adne dane na
temat zabitych i rannych, ale udostêpnia je tylko tym redakcjom,
które o to zapytaj¹. Aby ukryæ prawdê przed mediami, rannych
rozmieszcza siê w ró¿nych oœrodkach szpitalnych. Ciê¿ko rannych
przewozi siê do Water Reed Army Medical Center w Waszyngtonie
i do szpitala marynarki wojennej w Bethesa. Innych odsy³a siê do
szpitali lotniczych. Jeszcze inni trafiaj¹ na oddzia³y psychiatryczne
w swoich bazach wojskowych. Susan Brewer, prezes organizacji
Amerykañscy Bohaterowie Wolnoœci twierdzi: Nasz naród nic o
tym nie wie... Je¿eli tego nie widzimy to nas nie boli.
Podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, w 1991 roku,
rannych zosta³o 467 ¿o³nierzy koalicji. Dzisiaj ta liczba jest ju¿
prawie trzykrotnie wy¿sza. Jedyn¹ gazet¹, która zajmuje siê tymi
sprawami, oprócz œrodków alternatywnych, jest „Washington
Post”. Pozosta³e pisma raczej boj¹ siê naraziæ na oskar¿enia o to,
¿e wspieraj¹ terrorystów poprzez obni¿anie ducha bojowego
narodu. I tak „Washington Post” przedstawia graficzne opisy
rannych przybywaj¹cych do szpitali. Wiêkszoœæ z nich ma
pourywane koñczyny. Szpitale wygl¹daj¹, jak te za czasów wojny
wietnamskiej.
Garth Steward spa³ w pokoju 5714, kiedy przybyli lekarze.
Jeden z nich siêgn¹³ do kontaktu i nim Garth zd¹¿y³ os³oniæ oczy,
jaskrawe œwiat³o zala³o pomieszczenie.
„Mo¿emy zobaczyæ twoj¹ nogê?”
Garth odsuwa przykrycie, pustynna opalenizna nabra³a
ziemistego koloru... Nawet w takiej sytuacji marzy o fryzjerze.
Leki powoduj¹ taki ból brzucha, ¿e mo¿e le¿eæ tylko na boku. W
obecnoœci lekarzy próbuje wyprostowaæ swoje cia³o, o wzroœcie,
do niedawna 6-ciu, a teraz 4-rech stóp. Urwana noga nie chce
spocz¹æ na poœcieli. Zawisa w powietrzu.
Lekarze pracuj¹ szybko, odwijaj¹c banda¿e i gazy. Garth
widzi jak testuj¹ czarn¹ maŸ, wydzielaj¹c¹ siê z kikuta. Jêczy.
Kikut zaczyna dr¿eæ.
„Bêdê wymiotowa³” –mówi.
„Chcesz swoje wiadro?”
Garth siêga po wiaderko i mówi: „Ja ju¿ nie mogê tak d³u¿ej”.
Jego rêce zakrywaj¹ oczy.
„Ju¿ prawie skoñczyliœmy” – odpowiada jeden z lekarzy.
„To nie o to chodzi” – wzdycha Garth. „Ja ju¿ nie zniosê
d³u¿ej tego wszystkiego.”
W Iraku Garth obs³ugiwa³ moŸdzierz, nale¿¹cy do 1 batalionu,
3 brygady, 3 Dywizji Zmechanizowanej. Po ukoñczeniu szko³y
œredniej wst¹pi³ w szeregi armii bo nie chcia³ mieszkaæ w piwnicy
u rodziców. Garth by³ dumny, ¿e jest czêœci¹ najpotê¿niejszej i
najlepszej armii œwiata. Przed wyjazdem do Iraku kupi³ specjalny
celownik optyczny do swojego karabinu. U¿y³ go tylko raz,
strzelaj¹c do bezimiennego cienia w oknie jakiejœ fabryki. Potem
zszed³ do opustosza³ego bunkra w Bagdadzie. Wybuch rzuci³ nim
i koleg¹ o œcianê. Kiedy dym siê rozwia³ stwierdzi³, ¿e z buta na
lewej nodze pozosta³y strzêpy. Kawa³ miêsa oderwa³ siê od dolnej
czêœci stopy. W drugiej nodze by³a dziura wielkoœci pi³ki
tenisowej. Kompanijny medyk powiedzia³, ¿e prawdopodobnie
straci wielki palec u nogi.
Pierwsz¹ operacjê przeprowadzono w szpitalu w Kuwejcie.

ANALIZY

Nastêpn¹ w Niemczech. Za ka¿dym razem obcinano nogê coraz
wy¿ej. W Waszyngtonie zdecydowano siê na amputacjê. W
szpitalu przypomnia³ sobie, jak jeden z genera³ów przemawiaj¹c
do ¿o³nierzy twierdzi³, ¿e musz¹ siê pozbyæ Husajna, bo gotuje
ma³e dziewczynki w kwasie. Garth, pomimo tego, ¿e nie wierzy³
w propagandê, robi³ co móg³ by pozbyæ siê potwora.
Garth jest jednym z wielu kad³ubków, zajmuj¹cych ³ó¿ka w
szpitalach wojskowych. Obok tych ³ó¿ek le¿¹ pude³ka po pizzach
i odznaczenia za rany poniesione w boju. W szpitalu woskowym
brakuje miejsc. Oficerowie le¿¹ razem z ¿o³nierzami. Tylko s³awna
szeregowa Jessica Lynch posiada prywatny pokój. Przy drzwiach
stoi stra¿. Chyba tylko po to, by nie dopuœciæ dziennikarzy i nie
zdemaskowaæ wielkiego k³amstwa na jej temat (patrz: Info expres
w „Info nurt” nr 13).
Podobnie, jak podczas wojny w Wietnamie, do rannych
weteranów przybywaj¹ z owacyjnymi wizytami gwiazdy estrady
i filmu, napêdzani tam przez lokalnych polityków. Sheryl Crow
pojawi³a siê ze swoj¹ gitar¹. Michael Jordan pokazuje swe
umiejêtnoœci na szpitalnym linoleum, z tak¹ sam¹ wpraw¹ jak na
bie¿ni. Ranni stopniowo maj¹ doœæ tego cyrku. 28-mioletni medyk
bez nogi, z wojsk powietrzno desantowych, powiesi³ na drzwiach
napis: Wizyty Wzbronione! W kó³ko powtarzane zdanie
„Dziêkujemy za twoje poœwiêcenie” - straci³o dla niego wartoœæ.
Zastanawia siê co z nim bêdzie, gdy skoñczy siê czas celebrowania
wojny. Czy, jak wielu weteranów wietnamskich, wyl¹duje na ulicy,
bo nie bêdzie dla niego pracy?
Morale nie istnieje
Wiele rodzin ¿o³nierskich otrzymuje rozpaczliwe listy z Iraku.
Nie mog¹ ich publikowaæ w obawie o to, by pisz¹cy je ¿o³nierze
nie popadli w tarapaty. Armia ¿¹da od rodzin, by podnosi³y ducha
bojowego swoich najbli¿szych, poprzez namawianie do
pozostania. Jest to jednak bardzo trudne, zwa¿ywszy na fakt, ¿e
niemal codziennie ginie amerykañski ¿o³nierz. Nie s¹ to
pojedyncze przypadki. Podobnie jak w Wietnamie, ca³e jednostki
bojowe popadaj¹ w depresjê. ¯o³nierze s¹ przekonani, ¿e nigdy
nie ujrz¹ ju¿ swoich najbli¿szych. Nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e zgin¹.
Robi¹ tylko zak³ady kiedy to nast¹pi.
W obliczu takich nastrojów, ¿o³nierze i oficerowie nie pisz¹
ju¿ wy³¹cznie do swych rodzin. Zaczêli pisaæ listy otwarte. Dosz³o
do tego wówczas, gdy okaza³o siê, ¿e nie ma posi³ków i czêœæ
jednostek bior¹cych udzia³ w wojnie musi pozostaæ w Iraku do
odwo³ania, lub do œmierci. W tym samym czasie, chêtnych do
wojska zaczê³o gwa³townie ubywaæ. Œwiadomoœæ tego, czym jest
prawdziwa wojna, sprawi³a, ¿e Amerykanie nie s¹ ju¿ tak dumni
z noszonych przez siebie mundurów. Nie licz¹ te¿ na ³atwe ¿ycie
w jednostkach wojskowych. Coraz wiêcej Amerykanów dochodzi
do wniosku, i¿ lepiej ¿yæ na zasi³kach, wykonywaæ pod³e prace,
ni¿ traciæ ¿ycie na pustyni.
Oto dwa tego typu listy, które nadesz³y do telewizji CBS i do
naszej redakcji.
Do wszystkich zainteresowanych
Piszemy do was w sprawie 3 Dywizji Zmechanizowanej. ¯o³nierze
tej jednostki otrzymali rozkazy powrotu do kraju, po czym rozkazy
te zosta³y uniewa¿nione. Taka sytuacja przyczynia siê do zani¿ania
wojskowego morale, kiedy ¿o³nierzom wielokrotnie daje siê
nadziejê na powrót do domów, po czym tê nadziejê siê odbiera.
Jak wiadomo, armia Stanów Zjednoczonych zawsze dba³a o
zapobieganie negatywnemu rozg³osowi. Rodzinom ¿o³nierzy
zawsze zakazywano mówiæ (prawdê), by nie przedstawiaæ w z³ym
œwietle „najsilniejszej armii œwiata”. Jako zaprzeczenie wobec
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tego, co nam powiedziano kilka miesiêcy temu, kiedy to nasz
powrót do kraju zosta³ opóŸniony przez maj¹c¹ nast¹piæ akcjê
bojow¹ w Fallujach, grupa ¿on, matek, ojców, sióstr, braci i
przyjació³ zaczê³a pisaæ do amerykañskich kongresmenów,
senatorów a nawet do prezydenta, w nadziei, ¿e sytuacja zostanie
ponownie zbadana. Skontaktowaliœmy siê z mediami i
opowiedzieliœmy tê historiê. Kiedy media prowadzi³y œledztwo na
temat braku amunicji, zaopatrzenia i jedzenia, dowództwo po
prostu wyjaœni³o, ¿e to bêdzie za³atwione. Media porzuci³y sprawê.
Cztery tygodnie póŸniej nasi mê¿owie dzwonili do domów i skar¿yli
siê, ¿e musz¹ piæ nie odka¿on¹ wodê, ekwipunek popsu³ siê i morale jest strasznie niskie. Pytam pana, panie kongresmenie, komu
rodziny maj¹ wierzyæ? – Dowódcy, który nie chce naraziæ armii
na negatywny rozg³os, czy ich mê¿om, braciom i synom, którzy
tam s¹ i doœwiadczaj¹ wszystkiego na w³asnej skórze.
Media skoncentrowa³y siê na powracaj¹cych do domu
¿o³nierzach 3 Dywizji Zmechanizowanej, z fortu Steward. Ostatniej
nocy powróci³o nastêpnych 250 ¿o³nierzy. Ci mê¿czyŸni i kobiety
przebywali tam przez 4-6 miesiêcy. ¯o³nierze 2 Brygady
przebywaj¹ za oceanem przez 10 miesiêcy (niektórzy nawet d³u¿ej).
Ju¿ trzeci raz rozkaz powrotu zosta³ zmieniony, lub opóŸniony - i
z jakiego powodu???
Myœlimy, ¿e amerykañskie g³osy w tej sprawie zosta³y
st³umione, g³osy ¿o³nierzy - ca³kowicie zignorowane. Oto s³owa
wyjête z ust jednego ¿o³nierza z 3 DZm, który chce pozostaæ
anonimowy, w obawie przed zemst¹ swoich dowódców: „Zawsze
myœlê pozytywnie, ale czasami jest to bardzo trudne. Niekiedy nie
mogê usprawiedliwiæ faktu, dlaczego ci¹gle tutaj jesteœmy i to
powoduje, ¿e siê wœciekam. To tylko potwierdza, ¿e jestem czêœci¹
jakiegoœ wykresu prezentuj¹cego si³ê i w³adzê w sposób, który
jest na rêkê Waszyngtonowi. Moje ¿ycie sta³o siê czêœci¹: ‘Mamy
X ¿o³nierzy w tamtym rejonie’... Naprawdê masz uczucie, ¿e twój
rz¹d ciê opuœci³, zostawi³, byœ zgni³ bez ¿adnego zadania bojowego
i bez nadziei na powrót do domu...

do domów. My w tym czasie otrzymujemy rozkazy wykonania
innych zadañ bojowych. Czytaliœmy w naszej lokalnej gazecie list
naszego dowódcy, genera³a Buforda Blunta. Za ka¿dym razem
kiedy czytamy jego s³owa nasza depresja pog³êbia siê, poniewa¿
wiemy, ¿e w domu wiêkszoœæ ludzi wierzy w jego k³amstwa na
temat naszej sytuacji tutaj.
Nasze morale nie jest wysokie ani niskie. Po prostu go nie
ma. Powiedziano nam dwukrotnie, ¿e wracamy do domu. Potem,
dwukrotnie kazano nam zostaæ w Iraku. Gdzie jest honor i
uczciwoœæ, której armia uczy podczas podstawowego szkolenia?
Im bardziej zbli¿asz siê do linii frontu, tym gorzej ciê traktuj¹.
Ka¿dy z moich ¿o³nierzy ma biegunkê, poniewa¿ nikt od miesi¹ca
nie widzia³ œwie¿ych warzyw. W tym czasie Blount z jego œwit¹
sto³uj¹ siê w restauracji Burger King na lotnisku w Bagdadzie
(lotnisko zdobyliœmy my). ¯o³nierze 3 DZm czuj¹ siê opuszczeni i
zdradzeni. Wielu z naszych braci zap³aci³o najwy¿sz¹ cenê,
pomagaj¹c wyzwoliæ ten kraj.
Ka¿dy z nas siê poœwiêca³. I jak¹ otrzymujemy nagrodê?
Traktuje siê nas jak zwierzêta w oborze. Wiêkszej pomocy udziela
nam prasa, dziennikarze, którzy byli wcieleni do naszych
pododdzia³ów w czasie wojny, ni¿ nasze dowództwo.
Nasi ¿o³nierze s¹ zmêczeni. Sprzêt zu¿yty. Wielu ¿o³nierzy
ma za sob¹ straszne doœwiadczenia. Lekarze psychiatrzy mówi¹
im, ¿e musz¹ opuœciæ to otoczenie. Ale oni albo nie przejmuj¹ siê
nami - frontowcami, albo ich podw³adni nak³amali im i teraz
rozg³aszaj¹ te k³amstwa ca³emu œwiatu.
Koñcz¹c, proszê tylko o wasz¹ pomoc. Proszê, wyœlijcie ten
list do swoich polityków w kongresie i do lokalnych mediów, by
sprowadziæ 2 Brygadê, 3 Dywizji Zmechanizowanej do domu. Nasi
¿o³nierze zas³uguj¹ na to, by traktowaæ ich jak bohaterów, a nie
jak podwórkowe kundle. Nasi ¿o³nierze zas³uguj¹ na to, by
zobaczyæ swoje rodziny i wróciæ do domów. Dziêkujê za uwagê.
Pozostajê z szacunkiem.
¯o³nierz z 2 Brygady, 3DZm.

Do wszystkich zainteresowanych
Kiedy ci mówi¹ o bohaterach, myœlisz, ¿e bêdziesz im zazdroœci³.
Nikt z nas nie prosi³ o to, by nazywano go bohaterem. Przez
ostatnie 9 miesiêcy wiedliœmy twarde ¿ycie. Trenowaliœmy przez
prawie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych wojnê. Byliœmy wœród
pierwszych amerykañskich ¿o³nierzy w Iraku, od 20 marca.
Uczestniczyliœmy w brawurowym ataku na Bagdad 7 i 8 kwietnia.
Ataku, który zakoñczy³ wojnê.
Jesteœmy zapomnianymi i zdradzonymi ¿o³nierzami 2
Brygady, 3 DZm. Nasza brygada jest znana jako „wyœlij nas”
jednostka. Nasze oddzia³y uderzeniowe maj¹ motto „Mo¿emy!” i
naprawdê potrafiliœmy sprostaæ tym wymaganiom przez wiele
miesiêcy.
Jesteœmy tak¿e jednostk¹, która siedzi w mieœcie Al-Fallujach,
do którego wkroczyliœmy w lipcu. Nasi ¿o³nierze wykonali ka¿de
zadanie bojowe, które przed nimi postawiono. Nawet, gdy zadanie
to oddala³o nasz powrót do domu. Od czasu do czasu udaje nam
siê zdobyæ jak¹œ gazetê. W ka¿dej pokazuj¹ naszych, wracaj¹cych

OdpowiedŸ
Takie i podobne listy znalaz³y zdecydowan¹ odpowiedŸ w
Pentagonie. 4 sierpnia publikacja wojskowa „Stars and Stripes”
donios³a, ¿e z szeregów 3 DZm usuniêto reporterów i dziennikarzy,
którzy przebywali z ¿o³nierzami od pocz¹tku wojny. ¯o³nierzom
zakazano rozmawiaæ z mediami. Rodzinom ¿o³nierzy
„doradzono” równie¿, aby nie sk³ada³y skarg do mediów w USA.
Ostrze¿enie przysz³o poczt¹ elektroniczn¹ od dowództwa
zabezpieczenia jednostek ty³owych. Rodziny ¿o³nierzy s¹ coraz
bardziej przekonane, ¿e ¿yj¹ w dyktaturze komunistycznej, a nie
w demokratycznej Ameryce. Cz³onkowie rodzin wojskowych,
wraz z organizacjami antywojennymi, organizuj¹ obecnie
demonstracje, podczas których bêd¹ siê domagali dymisji
sekretarza obrony, Donalda Rumsfelda. O przygotowaniach do
tych demonstracji, których organizatorzy spodziewaj¹ siê
wyci¹gn¹æ na ulice miliony Amerykanów, bêdziemy informowali
Pañstwa na bie¿¹co.
dr Mark Rys

Materia³y Ÿród³owe:
Bring us home’: Gis floods US with war-weary emails, The Observer, 10 sierpnia 2003.
Cooperman Alan, In Iraq, U.S: Troops Are Still Dying – One Almost Every Day, Washington Post, 26 maja 2003.
Hull Anne and Jones Tamara, The War After the War, Washington Post, 20 lipca 2003.
Loeb Vernon, Number of Wounded in Action on Rise, Washington Post, 2 wrzeœnia 2003.
Low-Morale letters From Iraq, CBSNews, 17 lipca 2003.
Quena Douglas, Pentagon makes moves to contain complaints from US troops in Iraq, Stars and Stripes, 4 sierpnia 2003.
U.S. troops need relief now, not promise of future fixes, USA Today, 6 sierpnia 2003.
Raport Pentagonu i CENTCOM na temat zabitych i rannych w Iraku, otrzymany przez Info nurt 10 wrzeœnia 2003. (Lista obejmuje daty od 1 maja do
2 wrzeœnia 2003).

12

I N F O N U R T P A Z`D Z I E R N I K 2 0 0 3

INFO

ANALIZY

Dumna Ameryka

Jak podrobiæ g³osowanie w demokratycznej Ameryce
(dotyczy tak¿e innych krajów)

Dumna Ameryka
Dawniej Ameryka by³a dumna. Mia³a ku temu powody. W innych
krajach przekaz rz¹dów odbywa³ siê przy pomocy kul
karabinowych i czo³gowych g¹sienic. W Stanach Zjednoczonych
ten sam proces odbywa³ siê za pomoc¹ karty do g³osowania, w
którym wypowiedzieæ mogli siê wszyscy uprawnieni. Za tê
mo¿liwoœæ amerykañscy ¿o³nierze ginêli na frontach ca³ego
œwiata.
Gdy odbywa³y siê wybory, ju¿ po zamkniêciu punktów
g³osowania, zarówno demokraci jak i republikanie (2 najwiêksze
partie), przesiadywali godzinami licz¹c g³osy, zanim opuœci³y one
lokal wyborczy. Proces elekcji amerykañskiej posiada³
zabezpieczenia, które do minimum ogranicza³y mo¿liwoœæ
manipulacji g³osami.
Przepis
Wtedy, w dobrych czasach, aby podrobiæ elekcjê trzeba by
przekupiæ tysi¹ce wyborców w ka¿dym rejonie wyborczym. Ze
zrozumia³ych wzglêdów by³o to prawie niemo¿liwe. Dzisiaj, w
„lepszych” czasach, sprawa jest du¿o ³atwiejsza.
WyobraŸmy sobie, ¿e startujemy w wyborach na radnego. Z
50 kandydatów, tylko 5 zostanie wybranych. O godzinie 20.00,
lokalna telewizja og³asza, ¿e jesteœmy na 7 miejscu, a wybory
jeszcze trwaj¹. Mamy wiêc du¿¹ szansê. Ekspert telewizyjny, który
pojawia siê na ekranie twierdzi, ¿e dotychczasowy, sta³y (od
dziesiêcioleci) radny bêdzie pokonany.
W godzinê póŸniej spiker tej samej stacji telewizyjnej og³asza,
¿e nast¹pi³o prze³adowanie systemu komputerowego,
odpowiedzialnego za liczenie g³osów. Przerwa by³a krótkotrwa³a
i nie wp³ynie w ¿aden sposób na wynik wyborów. Jednoczeœnie
dowiadujesz siê, ¿e podczas „niezawinionej” przerwy w pracy
komputera, spad³eœ z 7 na 22 pozycjê. A sta³y radny znalaz³ siê na
pozycji 5-tej. Pomimo oporów wiêkszoœci spo³eczeñstwa w rejonie
wyborczym, radny ponownie zasiad³ w swoim fotelu. Ludzie
odchodz¹ od telewizorów z niesmakiem. Potwierdza siê to, co
przypuszczali. Z systemem nie wygrasz! Nastêpnego ranka
przegl¹dasz lokaln¹ gazetê i ze zdziwieniem stwierdzasz, ¿e nie
napisano ani s³owa na temat awarii systemu komputerowego.
Od 1979 roku, czyli od czasu, gdy wprowadzono komputery
do g³osowania, w USA takie przypadki prze¿ywa dziesi¹tki
potencjalnych radnych, którzy w nastêpstwie ju¿ nawet nie
zamierzaj¹ wystawiaæ swoich kandydatur. Jednym z takich
kandydatów by³ James Condit, który opisa³ swoj¹ historiê w
artykule: „The Greates Cover-Up Of All: Vote Fraud In America”.

Komputery wrogiem demokratycznego procesu
Podczas wywiadu z telewizj¹ CBS, Howard J Strauss – profesor
Uniwersytetu Princeton powiedzia³: Nie ma ¿adnych zabezpieczeñ
podczas komputerowej elekcji. Po wybraniu na prezydenta,
podczas pierwszego swojego przemówienia w 1988 roku,
prezydent Bush powiedzia³: Mo¿emy teraz wypowiedzieæ
najbardziej sakramentalne s³owa, jakie system demokratyczny
mo¿e zaoferowaæ „Ludzie siê wypowiedzieli”. Jednak niewielu
Amerykanów wie, ¿e to nie ludzie siê wypowiadaj¹, ale
komputery.

Podczas elekcji w 1988 roku, we wnêtrzu komputerów
wyborczych wpasowane by³y ma³e, czarne skrzynki. Wed³ug
kompani technicznej, odpowiedzialnej za elektroniczn¹ obs³ugê
wyborów, zawieraæ one mia³y tajne kody, które mog³y byæ
odczytane tylko przez wykonawcê komputera. Wykonawcy
uwa¿ali te kody za tajemnicê handlow¹. Powstaje pytanie, jakie
to sekretne kody potrzebne s¹ do prostego przeliczenia g³osów i
wpisania ich do bazy danych? Ka¿dy taki sekretny mechanizm
ogranicza mo¿liwoœci kontroli spo³ecznej. Ka¿dy mechanizm daje
wiêcej mo¿liwoœci sfa³szowania wyborów.
Komputery wyborcze i maszyny do g³osowañ kryj¹ w sobie
wiele tajemnic, które znaj¹ tylko programiœci i technicy. Partie
polityczne i wyborcy musz¹ im wierzyæ na s³owo. Je¿eli komputer
siê zepsuje, naprawiany jest przez tê sam¹ osobê, lub grupê
techniczn¹, która odpowiedzialna by³a za ich przygotowanie.
T³umacz¹c na ludzki jêzyk. Podrobiæ wybory mo¿e ka¿da
indywidualna osoba, dopuszczona do obs³ugi sprzêtu. A jedn¹
osobê nie trudno przecie¿ przekupiæ. Proponujemy byœcie Pañstwo
w nadchodz¹cych wyborach zwrócili uwagê, czy przypadkiem
nie nast¹pi krótkotrwa³a awaria techniczna. Profesor Strauss
twierdzi: Dajcie mi pracê w jednej kompanii robi¹cej
oprogramowanie. Bêdê mia³ dojœcie do 1/3 g³osów. Czy nie jest
to wystarczaj¹ce do podrobienia wyborów?
Najwiêksza tajemnica
Najprawdopodobniej najwiêksz¹ tajemnic¹ nowej Ameryki i
innych nowych krajów jest fakt, ¿e wybory rzeczywiœcie s¹
podrabiane. Istniej¹ na ten temat ksi¹¿ki i opracowania naukowe.
Przeciêtnego obywatela niewiele to jednak interesuje. Pójdzie,
wrzuci swój los. Nastêpnie stwierdzi, ¿e skoro wygra³ ktoœ inny,
zatem ja jestem w mniejszoœci i nie op³aca siê traciæ czasu na
nastêpne g³osowania.
W ksi¹¿ce pt. „The Stealing of America”, autorzy James i
Kenneth Collier opisuj¹ przypadek, w którym nast¹pi³a awaria
komputera wyborczego w Cincinnati. Natychmiast po awarii
zmieni³a siê ca³kowicie pozycja kandydatów. Pokrzywdzeni
zg³osili sprawê do s¹du. Sprawa toczy³a siê 4 lata. Czyli, dok³adnie
czas trwania kadencji wyborczej. Wyrok og³oszono wówczas,
kiedy nie mo¿na ju¿ by³o zaszkodziæ „demokratycznie wybranym”
przez komputer. Sêdzia stwierdzi³, ¿e nie istnieje profesjonalne
zabezpieczenie komputerów wyborczych. Innymi s³owy, wynik
elekcji mo¿na zmieniæ w u³amku sekundy.
Podczas wyborów w 1985 roku, kamery video uchwyci³y
siedz¹c¹ przy stole prezydialnym kobietê, która dziurkowa³a karty
wyborcze. Z wyj¹tkiem stacji TV Channel 9, ¿adne z mediów nie
wykaza³y najmniejszego zainteresowania tym skandalem, chocia¿
kopiê filmu otrzyma³y „The Post” i „Enquirer”. Podobna rzecz
mia³a miejsce na Florydzie, tym razem kobieta zamiast liczyæ
g³osy, przerabia³a je. Media ponownie milcza³y.
Media wygrywaj¹ wybory
Patrick J. Buchanan, jeden z trzeŸwiej myœl¹cych Amerykanów,
startowa³ w wyborach o nominacjê na kandydaturê prezydenck¹,
w 1996 roku. Swoim przytomnym spojrzeniem na rolê Stanów
Zjednoczonych w œwiecie, zapewni³ sobie mocne poparcie
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spo³eczne w kilku stanach. Elity próbowa³y go zatrzymaæ
wszelkimi mo¿liwymi sposobami. Pozostali kandydaci: Rush
Limbaugh, Alan Keyes, Newt Gingrich itd. posiadali poparcie
tych elit. W widoczny sposób kandydaci elit mieli tak¿e poparcie
wielkich stacji telewizyjnych CBS, NBC, ABC i CNN. Stacje te
stosowa³y dok³adnie te same argumenty, co przeciwnicy
Buchanana.
Wszystkie 4 stacje telewizyjne publikowa³y ca³kowicie
nieprawid³owe wyniki badania opinii publicznej. Wed³ug tych
wyników, Buchanan znajdowa³ siê gdzieœ na szarym koñcu
peletonu (nikt nie chce g³osowaæ na przegranego). W tym samym
momencie okaza³o siê, ¿e wygra³ on w Louisianie i na Alasce.
Ca³kowicie zniszczy³ senatora Doyla - 2:1 i zostawi³ daleko w
tyle Phila Grammna. Jednak przez ca³y czas spikerzy i eksperci
wymienionych sieci telewizyjnych utrzymywali, tu¿ przed
zakoñczeniem wyborów w Iowa, ¿e ich badania opinii publicznej
wykazuj¹, i¿ Buchanan nie ma najmniejszych szans. Uznano, ¿e
praktycznie jego osoba ju¿ siê nie liczy, a ca³a walka wyborcza
rozegra siê pomiêdzy Dole i Forbsem.
Mniej wiêcej w tym samym czasie, niezale¿ne stacje radiowe
donosi³y, ¿e Buchanan wygrywa wybory w Iowa. K³amstwo ma
krótkie nogi. Ca³a przysz³oœæ zaufania do wielkich stacji
telewizyjnych zosta³a po³o¿ona na szalê. Niespodziewanie
wszystkie te stacje poda³y, ¿e Forbes pozostaje daleko w tyle, a
wyborcy „nie s¹ jeszcze zdecydowani”.
Media opuœci³y Forbsa i zaczê³y promowaæ innego kandydata
- wspieranego przez elity Alexandra, pomimo tego, ¿e znajdowa³
siê daleko za Buchananem. Co ciekawsze, kandydat Alexander,
wed³ug przedwyborczych badañ, nie posiada³ prawie ¿adnego
poparcia spo³ecznego (Zwróæmy uwagê na to, co siê obecnie dzieje
z Clarkiem).
Sk¹d media posiada³y takie dane? OdpowiedŸ mo¿na znaleŸæ
w artykule, zamieszczonym w magazynie „Time”, z 2 marca 1992
roku. Artyku³ wyraŸnie sugeruje, ¿e wszystkie badania opinii
publicznej, prezentowane podczas wyborów przez media,

pochodz¹ z jednej i tej samej kompanii! Kompania nazywa siê
Voter News Service (VNS) i szykuje swoje raporty na podstawie
badania opinii ok. 2000 ludzi.
Pomimo tego, ¿e stacje telewizyjne próbuj¹ wykreowaæ obraz,
w którym przedstawiaj¹ siê w gor¹cym wspó³zawodnictwie z
innymi stacjami w kwestii badañ opinii publicznej, w
rzeczywistoœci dane pochodz¹ z jednego Ÿród³a. Reszta, to tylko
mydlenie oczu.
Przyk³ad
O godzinie 7:01, w minutê po otwarciu lokali wyborczych,
Associated Press wys³a³a drog¹ elektroniczn¹ do stacji radiowej
KDTH/KAT FM w Dubuque, w Iowa, a tak¿e do innych stacji,
informacjê o nastêpuj¹cej treœci: Bob Dole wygrywa wybory o
nominacjê partii republikañskiej. Jak to mo¿liwe, ¿e VNS w ci¹gu
minuty przeprowadzi³a wywiady z tysi¹cami g³osuj¹cych, zebra³a
i podsumowa³a wyniki? Jak to mo¿liwe, ¿e wys³a³a
kwestionariusze do swojego biura w Nowym Yorku, a nastêpnie
sprawdzi³a ich statystyczn¹ prawid³owoœæ i przes³a³a do agencji
prasowej, by ta mog³a og³osiæ kto bêdzie zwyciêzc¹ wyborów?
12 lutego 1996 roku, na czterdzieœci minut przed pó³noc¹
Associated Press og³osi³o, ¿e liczenie g³osów zosta³o nagle
wstrzymane. Nie wyjaœniono dlaczego. Powiedziano jedynie, ¿e
dotychczas podliczono 98% g³osów. W 6 dni póŸniej, w niedzielê,
okaza³o siê, ¿e tych pozosta³ych 2% g³osów jest wci¹¿ nie
policzone. Nie powiedziano jednak opinii publicznej, ¿e g³osy te
pochodz¹ z dystryktów Buchanana. Proces wyborczy sta³ siê
najwyraŸniej procesem tajnym. O wynikach wyborów, które le¿¹
u podstaw demokracji, decyduje ma³a grupka ludzi, komputer,
lub media.
Stany Zjednoczone staraj¹ siê wprowadziæ demokracjê niemal
na ca³ym œwiecie. Je¿eli Amerykanie u siebie nie s¹ w stanie
usprawniæ podstawowego procesu demokratycznego, jaka jest
gwarancja, ¿e potrafi¹ go wprowadziæ w innych krajach?
Info nurt

Materia³y Ÿród³owe:
ABC News, luty 1996
CBC News, luty 1996
CNN News, luty 1996
Chanell 9 News, 7 listopada 1985.
Dugger Ronnie, On the Dangers of Computerized Voting, New Yorker, 7 listopada 1988.
Interview with Howard J Strauss (Princeton), Dan Rather, CBS Evening News, 8 listopada 1988.
NBC News, luty 1996
Saltman Roy G, Accuracy, Integrity, and Security in Computerized Vote-Tallying, U.S. Bureau of Commerce, National Bureau of Standards publication 500-158, sierpieñ 1988.
Time Magazine, 2 marca 1992.
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Rekons trukcja

Rekonstrukcja czy grabie¿ ?
Prezydent Bush za¿¹da³ od Kongresu USA nastêpne 87 miliardów dolarów na wojnê z terroryzmem i na
militarne operacje w Iraku. Wed³ug jego propozycji 65,5 miliarda ma byæ wykorzystane dla armii, 15 miliardów
na odbudowê Iraku, 5 miliardów na organizacjê irackich si³ bezpieczeñstwa, 800 milionów na programy cywilne
w Afganistanie. Oficjalnie wojna Busha kosztowa³a ju¿ do tej pory Amerykê 166 miliardów dolarów i na pewno
na tym siê nie zakoñczy.
To, ¿e nie wystarczaj¹co uzbrojona i s³abo wyszkolona armia musi
dostaæ pieni¹dze podczas wojny – jest zrozumia³e. Ciekawa jest
jednak suma 15 miliardów dolarów na rozbudowê Iraku i rozdzia³
pieniêdzy amerykañskich podatników na ni¿szych szczeblach tej
grandy (przepraszam – powinno siê czytaæ: operacji niesienia
pomocy biednym, uciemiê¿onym ludziom).
Halliburton i Cheney
Wice prezydent USA, Dick Cheney, by³ szefem kompanii olejowej
Halliburton. Halliburton ca³kowicie bezprawnie (w teczce), bez
przetargu, otrzyma³ kontrakt 1,7 miliarda dolarów na dzia³alnoœæ
w Iraku. Zadaniem firmy jest budowa i utrzymanie baz
militarnych, prowadzenie wsparcia logistycznego dla operacji
poszukiwania i niszczenia grup oporu, oraz produkcja i transport
posi³ków dla ¿o³nierzy.
Halliburton jest najwiêksz¹ korporacj¹ amerykañsk¹ w Iraku,
odpowiedzialn¹ za serwis ruroci¹gów i rafinerii, przerabiaj¹cych
ropê naftow¹. Przeciêtny Amerykanin nic o tym nie wie, poniewa¿
kompania Cheney’ego ³ama³a w przesz³oœci sankcje gospodarcze
na³o¿one na Irak. Do prowadzenia swoich operacji, firma
otrzymywa³a od rz¹du amerykañskiego setki milionów dolarów.
Administracja Busha da³a Haliburtonowi bezprecedensow¹
mo¿liwoœæ zarabiania pieniêdzy, pochodz¹cych z kieszeni
podatników.
Ponad jedna trzecia, z przeznaczonych na operacje irackie
3,9 miliarda dolarów, l¹duje w kieszeni prywatnych firm, a
najwiêcej w Halliburton. Dick Cheney, chocia¿ nie jest ju¿ szefem
firmy, ci¹gle otrzymuje od niej „rekompensaty”. Wed³ug raportu
brytyjskiego „Guardiana”, wysokoœæ tych „rekompensat” wynosi
ok. 1 miliona dolarów rocznie.
Skandal
Amerykañski kongresmen, Henry Waxman, 26 marca 2003 roku
wystosowa³ do korpusu wojsk in¿ynieryjnych list, z zapytaniem
dlaczego Waszyngton wszed³ w nowy wielomilionowy kontrakt
z nale¿¹c¹ do Halliburton firm¹ Kellog Brown and Root bez
przetargu, nad którym pieczê posiada³by Kongres. Kontrakt
dotyczy³ gaszenia szybów naftowych w Iraku. 10 kwietnia,
niezale¿ni eksperci ocenili, ¿e wspomniany kontrakt jest wart 7
miliardów dolarów.
Wiadomym jest, ¿e jak siê „nieprzyjemne ruszy, to zaczyna
œmierdzieæ”. Wymiana listowa i pytania, zadawane przez
Waxmana spowodowa³y, ¿e afera Halliburton okaza³a siê du¿o
groŸniejsza ni¿ pocz¹tkowo przypuszczano. Okaza³o siê, ¿e
podpisany kontrakt daje firmie Halliburton prawo do
wydobywania i dystrybucji irackiej ropy naftowej. Przy okazji
okaza³o siê, ¿e firma czerpie finansowe zyski z krajów,
oskar¿onych przez Busha o wspomaganie terroryzmu. Polityka
polityk¹, ale tam, gdzie wkracza biznes koñczy siê polityka.

Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e poœrednio firma
Cheney’ego wspomaga³a terroryzm. 24 czerwca, Administracja
amerykañska og³osi³a, ¿e bierze pod uwagê mo¿liwoœæ, by
przysz³e zyski ze sprzeda¿y irackiej ropy p³aci³y za odbudowê
Iraku – czyli, wp³ywa³y do kieszeni amerykañskich firm takich,
jak Halliburton.
Firmy te dzia³aj¹ w bardzo ciekawy sposób, w systemie koszt
plus wynagrodzenie. Farsê „amerykañskiej pomocy gospodarczej”
najlepiej opisa³ Matt Bivens, na ³amach „Harper’s Magazine”,
oraz przedstawi³y obecne korespondencje z Iraku, zamieszczane
na witrynie internetowej „Bagdad Burning”. Polega ona na
zwrocie wszystkich kosztów danej „pomagaj¹cej” firmie
amerykañskiej, nastêpnie na zap³acie wszystkich procentów od
tych kosztów, i wreszcie na op³acie za wykonan¹ pracê. Przy czym
koszty danego przedsiêwziêcia oceniane s¹ przez firmê
amerykañsk¹. Innymi s³owy, na przyk³ad, gdy faktyczny koszt
budowy wynosi 1 milion dolarów, Amerykañska kompania ocenia
go na 3 miliony i przystêpuje do pracy. Wcale siê przy tym nie
œpieszy, poniewa¿ „procenty lec¹”. Pod koniec budowy okazuje
siê, ¿e dany kraj za tê „pomoc” musi zap³aciæ 50 milionów
dolarów. To jeszcze nie wszystko. Dany kraj nie ma pieniêdzy na
zap³acenie. Wrzuca siê go wiêc do wy¿szej stopy procentowej,
d³ugoterminowej i ka¿e sp³acaæ odsetki w towarze. Im d³u¿ej to
trwa, tym wiêksze pieni¹dze zarabia kompania amerykañska. Z
budowy wartej 1 milion dolarów, robi siê krowê, któr¹ nastêpnie
siê doi na kwotê 100 milionów.
Wojna na wszystkich frontach
Wed³ug amerykañskich oficerów wywiadu, oko³o po³owa si³
wojskowych zosta³a przerzucona z Afganistanu do Iraku. Tym
samym bardzo powa¿nie os³abiono mo¿liwoœci obserwacji i
zapobiegania dzia³alnoœci grup terrorystycznych.
Amerykanie p³ac¹ teraz niemal za wszystko. Za wojnê, za
odbudowê, za trzymanie w ryzach, za zabezpieczenie granic itd.
Nie wystarcza ju¿ funduszy na tak nieistotne rzeczy, jak
schwytanie Bin Ladena, który co chwilê wypuszcza nowe taœmy
nagraniowe, ani Husajna, który otwarcie komunikuje siê z ruchem
oporu. Poza paroma wyj¹tkami, nikogo w USA to nie interesuje.
Nikt nie przywi¹zuje wagi do tego, ¿e zrujnowana zosta³a
ekonomia oraz, ¿e w zasadzie niektórzy mieszkañcy Stanów
Zjednoczonych czuj¹ siê tak, jakby ¿yli w systemie dyktatorskim.
Niewielu ludzi interesuje, ¿e administracja Busha i elity okradaj¹
naród z ca³ego dorobku.
Amerykañskie Stowarzyszenie In¿ynierów próbuje
przemówiæ do rozumu narodu: Amerykañska infrastruktura
rozlatuje siê w drobny mak. Napraw wymagaj¹ szko³y, mosty i
drogi. Zagro¿one s¹ systemy oczyszczania wody. W tym samym
czasie wydaje siê ogromne pieni¹dze na wojnê z terroryzmem.
Ju¿ wkrótce przestanie siê wydawaæ, bo nie bêdzie ju¿ czego
broniæ. Pieni¹dze przeznaczone na podniesienie jakoœci wody
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pitnej, wykorzystywane s¹ do zabezpieczenia starych ruroci¹gów
i ujêæ przed atakami terrorystycznymi. To mo¿e spowodowaæ, ¿e
ju¿ nied³ugo wiêkszoœæ Amerykanów bêdzie umieraæ raczej
wskutek zatruæ wod¹ i jedzeniem, ni¿ w wyniku ataku
terrorystycznego.
Amerykañskie drogi znajduj¹ siê w bardzo z³ym stanie.
Dzia³ania administracji Busha jeszcze bardziej pogorszy³y ten stan.
Amerykañskie Stowarzyszenie In¿ynierów oceni³o, ¿e na
przestrzeni ostatnich 2 lat pogorszy³ siê, i tak ju¿ z³y stan, w
kategorii dróg, transportu, wody pitnej, stanu zapór, dróg
wodnych, przemys³u energetycznego. Bez zmian pozosta³,
wymagaj¹cy jednak poprawy, stan mostów, lotnictwa, szkó³ i
odpadków. Nie wolno o tym mówiæ g³oœno, ale dzisiejsza
Ameryka, pod wieloma wzglêdami mo¿e byæ œmia³o
porównywana do niektórych krajów III œwiata. Brak pieniêdzy
na inwestycje, przy znacznym wzroœcie populacji, bêdzie
pogarsza³ sytuacjê. Tylko w szkolnictwie na konieczne naprawy i
budowê nowych szkó³ musi siê wydaæ 127 miliardów dolarów.
Na przemys³ energetyczny, byœmy wszyscy nie siedzieli wkrótce
przy kagankach, trzeba przeznaczyæ rocznie o 115 milionów
dolarów wiêcej, ni¿ wydaje siê obecnie. To tylko niektóre
przyk³ady. In¿ynierowie twierdz¹, ¿e aby pañstwo jako tako
utrzyma³o siê na nogach, w przeci¹gu nastêpnych 5 lat potrzeba
wydaæ 1,6 biliona dolarów. Te wydatki konieczne s¹ ju¿ dzisiaj,
inaczej Ameryka, podobnie jak kiedyœ ZSRR, bêdzie tylko
kolosem na glinianych nogach.
Patrz¹c szerzej na sytuacjê, prezydent Bush chce ³adowaæ
setki miliardów dolarów amerykañskich podatników w kraj,
zamieszka³y przez 24 miliony ludzi, ignoruj¹c jednoczeœnie 500
milionów mieszkañców krajów afrykañskich, ¿yj¹cych w
skrajnym ubóstwie (co roku z biedy umiera w tym rejonie œwiata
10 milionów ludzi). Jeœli tego typu sytuacja nie obróci siê w koñcu
przeciwko Stanom Zjednoczonym, to bêdzie rzeczywiœcie cud.
Œwiat patrzy i widzi. Œwiat ocenia i odp³aci tym samym.
Z ostatniej chwili
Redakcja „Info nurt” wystosowa³a listê pytañ do wiceprezydenta
Cheney’ego, chc¹c ustaliæ czy Halliburton podpisa³, lub bierze
pod uwagê podpisanie kontraktów irackich z firmami polskimi.
Do dzisiaj nie otrzymaliœmy odpowiedzi. Podobnie, milczy w tej
sprawie zarz¹d firmy Halliburton i sekretarz Rumsfeld.
Otrzymaliœmy natomiast odpowiedŸ od kongresmena Henry
Waxmana, który obieca³ wzi¹æ pod uwagê nasze pytania w swoim
œledztwie.
By³oby bardzo interesuj¹ce dowiedzieæ siê, które polskie
firmy i za ile bêd¹ œpiewa³y tak, jak zagra im Halliburton,
pamiêtaj¹c, ¿e nasi ¿o³nierze mog¹ za to zap³aciæ ¿yciem.
dr Ronald Clement
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Sztorm

Nadci¹ga Sztorm
Dokoñczenie

Niektórzy wierz¹, ¿e nastêpny kryzys dolara przyniesie wojnê Ameryki przeciw reszcie œwiata. Podobnie jak kiedyœ,
wygl¹da na to, ¿e pod¹¿amy œladami lat 30-tych, od wojen handlowych i ce³, do ogromnych programów wydatków
rz¹dowych pokrywanych z kredytów i nadmuchanej wartoœci pieni¹dza. Trudno w to uwierzyæ, ¿e po tym co
przeszliœmy w latach 1920 i 30 moglibyœmy powtórzyæ dok³adnie te same pomy³ki. Jednak dok³adnie tak siê teraz
dzieje. Jim Puplava (2003)
Bezpieczne niebo
Historycznie rzecz bior¹c, w momentach wielkiego kryzysu na
gie³dzie, inwestorzy przerzucaj¹ swoje pieni¹dze wykupuj¹c
rz¹dowe bondy i metale szlachetne, szczególnie z³oto. Dlatego
te¿ z³oto jest drogim metalem, chocia¿ jego u¿ytecznoœæ
przemys³owa jest mocno limitowana. Z tego powodu z³oto jest
zbyt przeceniane (sztuczne podnoszenie wartoœci).
Ju¿ w roku 1989 rz¹d amerykañski przyj¹³ doœæ
niekonwencjonalne metody poprawienia sytuacji ekonomicznej
USA. Jedn¹ z tych metod by³a zmiana polityki monetarnej. O
dodrukowywaniu bezwartoœciowego papieru, zwanego „zielone”,
pisaliœmy szerzej w poprzedniej czêœci artyku³u. Drugim
przyjêtym sposobem by³o wykupywanie kopalñ z³ota.
Przewidywano, ¿e prêdzej czy póŸniej inwestorzy poznaj¹ prawdê
na temat „wartoœci” dolara. Œwiadomoœæ tego spowoduje chêæ
posiadania prawdziwych pieniêdzy, czyli akcji metali
szlachetnych, szczególnie z³ota i srebra.
Jim Puplava (patrz: „Info nurt” nr 15) wierzy, ¿e na d³u¿sz¹
metê srebro jest znacznie lepsz¹ inwestycj¹ ni¿ z³oto, poniewa¿
w warunkach prawdziwej ekonomii ma du¿o wiêkszy potencja³.
Dlaczego srebro
Ca³a ekonomia kapitalistyczna opiera siê na dwóch czynnikach:
popycie i poda¿y. Od 1990 roku zapotrzebowanie na srebro
systematycznie wzrasta. Najwiêkszy popyt posiadaj¹:
dynamicznie rozwijaj¹cy siê przemys³ fotograficzny, przemys³
srebrnych wyrobów i jubilerzy. Ludzie zaczynaj¹ preferowaæ
srebrn¹ bi¿uteriê, poniewa¿ jest tañsza, ³adniejsza i znacznie
zdrowsza. Zapotrzebowanie przemys³u fotograficznego i
teleoptycznego mo¿e czasowo spaœæ, z uwagi na fotografiê
cyfrow¹. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e jednak podniesie siê ponownie,
gdy ludzie przyjm¹ do wiadomoœci prosty fakt, ¿e ujêcia na kliszy
fotograficznej s¹ znacznie lepszej jakoœci i ³atwiej je kontrolowaæ
poniewa¿ ekrany komputerowe posiadaj¹ bardzo ma³¹
rozdzielczoœæ. Ekran komputerowy, lub telewizyjny daje z³udzenie
doskona³ej jakoœci. Dlatego prawdziwi fotograficy d³ugo jeszcze
bêd¹ u¿ywaæ kliszy fotograficznej.
Du¿e iloœci srebra uzyskuje siê, jako produkt uboczny w
procesie przerabiania miedzi. Wydobycie tego metalu jest coraz
mniejsze, poniewa¿ jest on w przemyœle zastêpowany stopami.
Jest te¿ coraz mniej kopalñ wydobywaj¹cych srebro. Z
pominiêciem kopalñ w Meksyku, wydobycie srebra jest coraz
mniej op³acalne. Kompanie wydobywcze decyduj¹ siê na
przerwanie produkcji i przeczekanie do czasu, kiedy cena srebra
podskoczy do góry. Jest to zjawisko katastrofalne dla takich krajów
jak Peru.
Poza z³otem i energi¹, tylko srebro spada w cenie, pomimo

coraz mniejszej poda¿y i coraz wiêkszego popytu. Jest to sygna³
tego, ¿e wystêpuje bardzo silna ingerencja w „wolny rynek” srebra.
Metale szlachetne zosta³y upolitycznione. Oznacza to, ¿e sta³y
siê narzêdziami w walce politycznej. Zani¿ono ich iloœæ, by
utrzymaæ mo¿liwoœæ sterowania rynkiem monetarnym, to znaczy,
by móc bez przeszkód dodrukowywaæ coraz wiêcej pieniêdzy
bez pokrycia (patrz: „Info nurt” nr 15).
Poza wymienionymi Ÿród³ami srebra - przeróbka miedzi i
kopalnie - rz¹dy posiadaj¹ zapasy srebra, pochodz¹ce z przerobu
starych monet i srebrnych wyrobów. Na ekranach telewizyjnych
od czasu do czasu pojawia siê reklama srebrnych monet
amerykañskich Silver Eagle (Srebrny Orze³). Monety te by³y
produkowane w latach od 1986 do 2002. Srebro przeznaczone na
ich produkcjê pochodzi³o z zapasów amerykañskiego ministerstwa
skarbu. Monetom tym, przy odpowiedniej reklamie, nadawano
wartoœæ patriotyczno-historyczn¹. Obecnie w celach sprzeda¿y
wykorzystuje siê nawet fakt zawalenia wie¿ WTC, twierdz¹c, ¿e
istnia³a tylko jedna moneta, która dzieñ przed atakiem zosta³a z
WTC wyniesiona. W taki sposób w chwilach kryzysu rz¹d
up³ynnia³ srebrny z³om, sprzedaj¹c go w formie monet swoim
obywatelom, którzy, jak wiedz¹ wszyscy ludzie na œwiecie (poza
USA), kupi¹ wszystko przy odpowiedniej reklamie.
Obecnie, zapasy tego z³omu zosta³y niemal ca³kowicie
wyczerpane. W roku 1959, rz¹d USA posiada³ na sk³adzie 2,06
miliardów uncji srebra. Dzisiaj najwiêcej srebra posiadaj¹ Indie ocenia siê, ¿e 87 milionów uncji. Widzimy wiêc jak drastycznie
spad³a poda¿ tego metalu. Srebrny deficyt, czyli popyt
przewy¿szaj¹cy poda¿, wynosi ponad 1.5 miliarda uncji.
Gdy siê dowiedz¹
Gdy amerykañska opinia publiczna dowie siê wreszcie, (mamy
nadziejê, ¿e czêœciowo dziêki „Info nurt”), o faktycznym stanie
ekonomii, o rzeczywistej wartoœci pieni¹dza, wywo³a to panikê.
Dzia³o siê tak ju¿ wielokrotnie w przesz³oœci. Gdy pieni¹dz
papierowy bêdzie posiada³ mniejsz¹ wartoœæ od papieru, na którym
jest drukowany, coraz bardziej komunistyczny rz¹d amerykañski
bêdzie szuka³ coraz dziwniejszych rozwi¹zañ. (Pamiêtacie
Pañstwo Pietrzaka: jak podnieœæ wartoœæ komunistycznej
z³otówki? Wywierciæ w niej dwa otwory i sprzedawaæ po 1.50
z³.). Amerykanie zaczn¹ wówczas masowo wykupywaæ z³oto i
srebro. Niestety srebra mo¿e ju¿ nie byæ na rynku.
Przed maluczkimi fakty te s¹ tajone, ale wielkie kompanie
doskonale o nich wiedz¹. Jednym z przyk³adów jest wielka
korporacja COMEX. Jest to w³aœciwie jedyna kompania, która
umo¿liwia zwyk³emu obywatelowi inwestowanie w srebro, poza
mo¿liwoœci¹ kupowania srebrnych monet u lokalnego jubilera,
albo wytapiania srebra z elektronicznych uk³adów na
z³omowiskach. Czyli, z ekonomicznego punktu widzenia, rynek,
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jak za czasów komunizmu, zosta³ opanowany przez jednego
kontrahenta, który mo¿e stawiaæ warunki. Gdybyœmy w
ekstremalnej sytuacji, a nasza rzeczywistoœæ jest pe³na takowych,
musieli na jakiœ czas odejœæ od papierowej waluty i papierowych
kontraktów, a œrodkiem p³atniczym sta³y by siê metale szlachetne
- „srebrniki” i „z³ote” (proszê nie myliæ z pseudo walut¹ polsk¹),
wówczas COMEX posiada³by w rêkach znaczn¹ porcjê w³adzy i
sprzedawa³ z³oto tylko wybranym. Podobna sytuacja nast¹pi³aby
w przypadku, gdyby USA przesz³y z powrotem z ekonomii
papierowej (zbli¿onej do komunistycznej) na ekonomiê
kapitalistyczn¹ i gdyby chcia³y posiadaæ zabezpieczenie waluty
w metalu szlachetnym.
Jeszcze gorsza sytuacja nast¹pi³aby w chwili, gdy inwestorzy
za¿¹dali by od gie³dy srebra, które zakupili, a nie papierowych
zaœwiadczeñ (akcji). COMEX wyda³ du¿o wiêcej zaœwiadczeñ
na kupno srebra, ni¿ posiada go w sprzeda¿y. Poniewa¿ srebra
jest coraz mniej, szykuje siê kolejna wielka katastrofa i skandal
ekonomiczny. W USA, podobnie jak w znanym nam wszystkim
systemie sprzed lat, handluje siê towarem, który nie istnieje i p³aci
siê za niego nie istniej¹cymi pieniêdzmi. Czy WRESZCIE JEST
TO ZROZUMIA£E, czy te¿ dalej trzeba t³umaczyæ obywatelom
amerykañskim, dlaczego œwiat siê z nich œmieje, oraz ¿e ENRON
to tylko wierzcho³ek góry lodowej?!
Je¿eli COMEX nie mia³by wystarczaj¹cej iloœci srebra dla
Pañstwa, srebrnych inwestorów, mo¿e Pañstwu oddaæ jego
równowartoœæ w pieni¹dzach (przeczytajcie uwa¿nie swój
kontrakt z maklerem).
COMEX posiada 83,905 kontraktów ze swoimi inwestorami.
Z tego 79,900 to kontrakty d³ugoterminowe. Kontrakty
d³ugoterminowe opiewaj¹ na ok. 400 milionów uncji srebra.
COMEX posiada jednak tylko 107,2 miliona uncji srebra, z czego
do natychmiastowego dostarczenia tylko 46 milionów uncji. W
przypadku, gdy popyt mocno przekroczy poda¿, firma mo¿e resztê
brakuj¹cych pieniêdzy zwróciæ inwestorom w postaci gotówki.
Je¿eli zapasy srebra siê wyczerpi¹, teoretycznie powinniœcie
Pañstwo dostaæ równowartoœæ pieniê¿n¹. W praktyce jednak, akcje
firmy spadn¹ i zostanie ona zmuszona do bankructwa.

podskoczy³a z 4 do 5 dolarów za uncjê. Tak pozosta³o do dzisiaj.
Czyli, jest to bardzo atrakcyjna cena zakupu. Jest to tak¿e jeszcze
jeden dowód na to, ¿e gie³da przesta³a siê rz¹dziæ prawami
ekonomii i zaczê³a byæ tworem typowo papierowobiurokratycznym. To papier a nie metal szlachetny decyduje o
jego cenie.
W najbli¿szej przysz³oœci rz¹dy papieru musz¹ siê skoñczyæ,
podobnie jak zapasy metali szlachetnych, a wtedy ich cena
eksploduje. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e podniesie siê szczególnie
cena srebra. Srebro posiada coraz wiêcej zastosowañ w
nowoczesnej technologii przysz³oœci. Jest i bêdzie
wykorzystywane w procesie uzysku energii s³onecznej, w
nowoczesnej medycynie, w procesie oczyszczania wody, w
przemyœle elektronicznym i elektrycznym, w pokrywaniu innych
metali itd.
Przez tysi¹clecia srebro by³o u¿ywane jako œrodek p³atniczy.
W tej roli pobi³o na g³owê z³oto. Prawdziwa rola tych metali polega
na ich wykorzystaniu, jako œrodka wymiany. Oznacza to, ¿e ca³y
handel w rzeczywistoœci opiera³ siê na tych metalach. Aby
uzdrowiæ ekonomiê, musi siê uzdrowiæ proces handlu œwiatowego.
Czêœci¹ procesu uzdrawiania bêdzie przejœcie na wymianê za
pomoc¹ metali szlachetnych - nie poprzez wymienianie siê
sztabami z³ota, ale poprzez drukowanie tylu banknotów, ile jest
z³ota, srebra i platyny. Pieni¹dz musi posiadaæ swoje cechy
handlowe. Musi byæ podzielny, wytrzyma³y i utylitarny. Musi byæ
równie¿ namacalny. Wszystkie te warunki spe³niaj¹ metale
szlachetne. Papierowe pieni¹dze wprowadzono tylko dla wygody,
byœmy nie nosili sztab z³ota po kieszeniach. Jednak sztaby te
posiadaj¹ unikaln¹ cechê, której nie posiadaj¹ banknoty – nie
dewaluuj¹ siê i nie mo¿na ich produkowaæ na zamówienie, w
pierwszej lepszej drukarni. Czyli, nie mo¿na robiæ polityki i
za³atwiaæ w³asnych interesów poprzez telefoniczne zamówienia
na wiêksz¹ iloœæ „zielonych”. A tak w³aœnie jest dzisiaj niszczona
zarówno ekonomia œwiata, jak i ekonomia USA, przez
podstawianych ekspertów, pracuj¹cych dla wielkich polityków,
których jedynym marzeniem jest pokazywanie siê w telewizji i
dyktowanie innym co maj¹ zrobiæ.

Co robi¹ wielcy

Jak zwyk³y obywatel mo¿e siê ochroniæ przed sztormem

Makler gie³dowy, oprócz korzystania z pomocy astrologa i
posiadania informacji „spod sto³u”, musi dodatkowo
przeprowadzaæ bardzo dok³adne badania ekonomiczne. Wielkie
firmy inwestycyjne zatrudniaj¹ do tych badañ sztaby specjalistów.
W przypadku srebra specjaliœci ci stwierdzili, ¿e dziwnym trafem
inwestorzy nie chc¹ go kupowaæ w takich iloœciach jak dawniej.
Czyli, znacznie spad³o zainteresowanie œrodowisk inwestycyjnych
tym metalem. Bior¹c pod uwagê wszystkie wy¿ej wymienione
informacje na temat srebra, wielkie firmy maklerskie Morgan i
Republic Delaware zrezygnowa³y z zabawy inwestycyjnej w
srebro. Przeprowadzone przez te firmy badania wykaza³y, ¿e w
bankowych sejfach znajduj¹ siê coraz mniejsze iloœci tego metalu.
Nie op³aca siê wiêc handlowaæ nim.
Bior¹c to wszystko pod uwagê nale¿y siê powa¿nie
zastanowiæ, czy srebrny rynek nie jest dla zwyk³ych, ma³ych
inwestorów wielk¹ szans¹. Mamy du¿y popyt i s³ab¹ poda¿. Mamy
ma³e zainteresowanie maklerów. Mamy wci¹¿ zmniejszaj¹ce siê
zapasy i zwiêkszaj¹c¹ siê u¿ytecznoœæ przemys³ow¹.
Przez ostatnich 10 lat, jedynym sposobem na podniesienie
wartoœci srebra by³a likwidacja jego zapasów. W sytuacji tej
najszybciej zorientowa³ siê amerykañski miliarder, Warren Buffett
i zacz¹³ kupowaæ srebro. Wtedy to jego wartoœæ nieznacznie

Czy wierzysz, ¿e nadmuchana, papierowa gie³da mo¿e byæ
pompowana w nieskoñczonoœæ obietnicami lepszego jutra? Czy
wierzysz w to, ¿e im wiêksze masz d³ugi, tym spokojniej mo¿esz
spaæ? Czy naprawdê liczysz na to, ¿e rz¹d bêdzie Ciê wyci¹ga³ za
uszy, gdy popadniesz w finansowe tarapaty, ¿e poprze bankructwo,
lub zasi³ek? Je¿eli Twoj¹ odpowiedzi¹ na te pytania jest NIE –
gratulujemy. Znalaz³eœ siê w bardzo ma³ej, elitarnej grupce
Amerykanów, którzy wiedz¹ co siê naprawdê dzieje i protestuj¹c
nie daj¹ siê prowadziæ swoim politykom i grupom nacisku, jak
barany na rzeŸ.
WeŸ swój los we w³asne rêce. Pamiêtaj, ¿e w prawdziwym
kapitalizmie ludzie s¹ odpowiedzialni za swoje czyny i za swoj¹
przysz³oœæ. Po pierwsze, jak najszybciej pozb¹dŸ siê d³ugów. Je¿eli
posiadasz nadwy¿kê finansow¹, zainwestuj j¹ w szlachetne
metale, albo jeszcze lepiej, zainwestuj w konkretny namacalny
metal (monety, bi¿uteria). Je¿eli posiadasz wiêksz¹ iloœæ pieniêdzy,
kup metale na gie³dzie. Z³oto i srebro (wiêcej). WeŸ pod uwagê
zakup bondów (gwarantowanych akcji) w walutach innych krajów.
Niestety obecnie nie ma na œwiecie silnej waluty. Je¿eli posiadasz
wiêksze iloœci szlachetnego metalu, trzymaj je poza granicami
USA – twój metal mo¿e byæ skonfiskowany w momencie
wielkiego kryzysu – w koñcu rz¹d USA dopuszcza siê nie takich
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rzeczy w imiê „wy¿szego dobra”. Byæ mo¿e dlatego Warren
Buffett trzyma zakupione srebro poza granicami Stanów
Zjednoczonych.

EKONOMIA

Dziêkujemy Waldemarowi Niedzielskiemu, z Amulet Jewelery w
Mississauga za dostarczenie materia³ów do niniejszego artyku³u.
Info nurt
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controling.htm).
Gusmorino Alexander, Main Causes of the Great Depression, Gusmorino World, 13 maja 1996.
Hamilton Adam, Exploding Inflation, ZEAL research, intelligence, consulting institute, 9 lutego 2001.
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12,500 SF zaprojektowane przez rosyjskiego architekta na 64 akrach w MILTON ( patrz zdjêcie )
$10,000,000.00 -a by³o $ 2,600,000.00 i klienci nie mieli przekonania...wiêc mo¿ecie sobie wyobraziæ jak
bardzo w³aœciciel, by³y mistrz œwiata w zapasach jest szczêœliwy ¿e poprzednio nie wykona³em swego
zadania...”czasami jest warto zawaliæ robotê”...
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apartament interes: bar + 3 sale: 150, 112 i 135 miejsc, du¿y parking
US $$$ WARSZAWA, Aleja Niepodleg³oœci/Rakowiecka du¿e mieszkanie - 110mkw 2 piêtro
Najlepsza emerytura : kup dom/condo - do wynajêcia
(Nie wierzysz?? SprawdŸ jak zainwestowano twój fundusz emerytalny!! )
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ZDROWIE

Zdrowie

Zdrowie i pieni¹dze
Schemat jest prosty. Tradycyjna medycyna zabija, s³u¿¹c fabrykom produkuj¹cym lekarstwa, które napêdzaj¹
ekonomiê. Nad ca³ym tym procesem czuwaj¹ media i przekupni naukowcy. Gdzieœ na koñcu tego ³añcucha
znajduje siê chory pacjent, który traktowany jest najczêœciej tylko, jako skarbonka op³acaj¹ca to wszystko.
Tradycyjna medycyna zabija

Zbiorowy ob³êd

Wed³ug medycznej publikacji naukowej “Journal of the American
Medical Association”, w samych Stanach Zjednoczonych z
powodu pomy³ek lekarskich co roku umiera 250 tys.
pacjentów. Pomy³ki medyczne s¹ w USA wymieniane na trzecim
miejscu, wœród powodów œmierci pacjentów, po chorobach
sercowych i nowotworowych.
W USA umiera rocznie 12 tys. pacjentów w trakcie
niekoniecznej operacji, 7 tys. z powodu pomy³ek medycznych w
szpitalach, 20 tys. z powodu pomy³ek szpitalnych, 80 tys. z
powodu infekcji, których nabawili siê w szpitalach i 106 tys. z
powodu negatywnych skutków dzia³ania lekarstw. Amerykañska
medycyna, jedna z najbardziej postêpowych i
najnowoczeœniejszych na œwiecie, sta³a siê ogromn¹ fabryk¹
œmierci.
Pod wzglêdem œmiertelnoœci, wynikaj¹cej z pomy³ek
medycznych, Stany Zjednoczone zajmuj¹ 12 miejsce (2 od do³u)
w porównaniu z 13 innymi, najbardziej uprzemys³owionymi
krajami. Pozycja ta zosta³a potwierdzona w rankingu,
prowadzonym przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia, która
przyzna³a USA 15 miejsce na 29 badanych krajów. Przy czym,
pod wzglêdem zaawansowania technologii medycznej, Stany
Zjednoczone ustêpuj¹ tylko Japonii.
Media usi³uj¹c wyt³umaczyæ obywatelom te przera¿aj¹ce
fakty, wytwarzaj¹ ogólne pojêcie o tym, ¿e Amerykanie zachowuj¹
siê niezdrowo. Pij¹, pal¹ i strzelaj¹ do siebie na ulicach. Przeciêtny
mieszkaniec USA myœli, ¿e choroby powodowane s¹ przez
u¿ywanie takich a takich t³uszczów, przez nadmiern¹ oty³oœæ itd.
Tymczasem okazuje siê, ¿e wcale tak nie jest.
W Stanach Zjednoczone wystêpuje bardzo ma³a iloœæ
pal¹cych mê¿czyzn w porównaniu z innymi badanymi krajami.
Wynosi ona od 26% w Szwecji, do 61% w Japonii. W USA –
tylko 28%. Pod wzglêdem iloœci pal¹cych kobiet – od 14% w
Japonii, do 41% w Danii, Stany Zjednoczone plasuj¹ siê w
czo³ówce, z liczb¹ 24%. Ameryka zajmuje 5 miejsce na tej liœcie
pod wzglêdem konsumpcji alkoholu, 5 miejsce pod wzglêdem
wysokoœci cholesterolu i pod wzglêdem konsumpcji
niebezpiecznych t³uszczów zwierzêcych. Jak wiêc widzimy,
Amerykanie, w porównaniu do mieszkañców innych
uprzemys³owionych pañstw, ¿yj¹ bardzo zdrowo.
Co wiêc naprawdê zabija Amerykanów? Zrobienie biznesu z
medycyny, czyli doprowadzenie do takiej sytuacji, w której lekarze
s¹ tak przemêczeni i sfrustrowani, i¿ pope³niaj¹ pomy³ki. Pomy³ki
te powoduj¹ wiêcej zgonów ni¿ wypadki drogowe. Personel
medyczny zdaje sobie sprawê z tej sytuacji i od dawna nawo³uje
do usprawnienia szpitali. Nic to jednak nie zmienia, poniewa¿ w
szpitalach wa¿niejszy jest dyrektor ekonomiczny, ni¿ dyrektor
medyczny.

Jest to zjawisko, które odczuwamy na co dzieñ. Polega na tym,
¿e je¿eli wiêkszoœæ ludzi w coœ wierzy, to musi to byæ prawd¹.
Aby wytworzyæ zbiorowy ob³êd, czy to w nauce, w polityce, czy
te¿ w medycynie, potrzebne s¹ niema³e pieni¹dze. Ktoœ solidnie
p³aci za wytwarzanie powszechnego mniemania, ¿e: leki wracaj¹
zdrowie, szczepionki uodparniaj¹, lekarstwo na raka jest ju¿
niemal w zasiêgu rêki, kiedy dziecko jest chore potrzeba mu
daæ TYLENOL, szpitale s¹ czyste i bezpieczne, Stany
Zjednoczone posiadaj¹ najlepsz¹ na œwiecie opiekê medyczn¹
itd. S¹ to czyste iluzje, które kosztuj¹ miliardy dolarów. Jest to
zbiorowy ob³êd.
Korzenie tego ob³êdu mo¿na znaleŸæ w psychologii. Edward
L. Bernays zapo¿yczy³ niektóre idee od Zygmunta Freuda i
zaaplikowa³ je amerykañskim masom. Te po³knê³y haczyk bez
¿adnych pytañ. Najpierw Bernays bra³ pod lupê dany produkt,
lub ideê. Dok³adnie analizowa³ jego cechy a nastêpnie
wykorzystywa³ czêœæ z nich by wykreowaæ powszechne wra¿enie
na jego temat, które nastêpnie promowane by³o w mediach.
Pierwszym zadaniem Bernaysa, gdy pracowa³ dla Komitetu
Publicznej Informacji, by³a pomoc w „sprzedaniu” amerykañskim
obywatelom idei I Wojny Œwiatowej. Wys³ano ¿o³nierzy do
Europy pod pozorem czynienia œwiata bezpiecznym dla
demokracji. Tê sam¹ idee sprzedano ich rodzinom. Wkrótce
niemal ca³y naród amerykañski by³ w stanie „demokratycznego
ob³êdu”.
Kilka lat póŸniej Bernays „sprzeda³” Amerykanom nastêpny
ob³êd, popularyzuj¹c papierosy wœród kobiet. Ob³êd ten osi¹gn¹³
monstrualne rozmiary, gdy Brygady Wolnoœciowe sufra¿ystek
maszerowa³y w masowych pochodach, ostentacyjnie pal¹c
papierosy. W œwiadomoœci amerykañskich kobiet powsta³ obraz,
zgodnie z którym palenie papierosów by³o symbolem wolnoœci.
W imiê tej wolnoœci kobiety nie tylko niszczy³y swoje p³uca, ale
równie¿ nara¿a³y zdrowie nienarodzonych dzieci. Amerykañskie
Stowarzyszenie Medyczne, skupiaj¹ce najwybitniejszych lekarzy
oficjalnie twierdzi³o, ¿e papierosy s¹ po¿yteczne dla zdrowia. Kto
nie wierzy niech uda siê do biblioteki i po¿yczy sobie magazyny
„TIME” albo „LIFE” z lat 40 i 50-tych. Reklamy papierosów by³y
nie tylko popierane przez lekarzy, ale te¿ podpisywane przez
towarzystwa medyczne.
Zadaniem Barnaysa by³o wytworzenie obrazu, w którym
produkt, albo idea znalaz³aby siê w pozytywnym œwietle. Sam
Barnays mówi³, ¿e: naród to stado owiec, które musi byæ
prowadzone. Podczas tego „prowadzenia” najlepsze wyniki osi¹ga
siê w sytuacji, kiedy naród nie wie, ¿e jest prowadzony. Idee
Barnaysa i jego sposób prowadzenia relacji publicznych by³y jak
woda na m³yn wielkich korporacji, które w³aœnie siê rodzi³y.
Korporacje, aby sprzedawaæ swoje produkty potrzebowa³y
inteligentnych k³amstw. Barnays dostarcza³ im tych k³amstw.
Wkrótce dosta³ tyle zamówieñ, ¿e nie móg³ ich przerobiæ. Jego
technikê zaczê³y wykorzystywaæ: Philip Morris, Allstate, Tobacco
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Industry, Coors, Shell Oil, Boeing, General Motors, Pfizer,
Monsanto, Ciba Geigy, DuPont, Standard Oil, General Mills,
Goodyear, Union Carbide, Eli Lilly, Chlorox, Procter and Gamble,
Dow Chemical i wiele innych.
Kompanie te, przy pomocy wczeœniej wspomnianych technik,
przez dziesiêciolecia wytwarza³y w ludzkich umys³ach stereotypy
i po³¹czenia pojêæ. I tak: przemys³ farmaceutyczny kojarzy siê
ze szczepionkami, oczyszczanie wody - z chlorem, dioksyny z globalnym ociepleniem i dziur¹ ozonow¹, benzyna - z
badaniami naukowymi nad lekarstwem na raka,
zanieczyszczenia oceanów - z przemys³em drzewnym, obrazy
gwiazd muzyki i filmu - z kryzysami na naszej planecie i
pomoc¹ ofiarom katastrof. Przyk³adów mo¿na by mno¿yæ.
Metody tworzenia zbiorowego ob³êdu
Aby ludzie nie wiedzieli, ¿e siê nimi manipuluje, najbardziej
efektywnym sposobem jest zaanga¿owanie trzeciej strony. Ta
trzecia strona, zupe³nie niezale¿nie, wydaje pozytywn¹ opiniê o
danym towarze. Na przyk³ad, je¿eli firma produkuj¹ca samochody
powiedzia³aby, ¿e globalne ocieplenie jest oszustwem. Nikt by w
to nie uwierzy³, poniewa¿ firma ta, z racji wytwarzanego produktu,
jest zainteresowana takim podejœciem do sprawy. Co robi wówczas
firma, by zwiêkszyæ swoj¹ wiarygodnoœæ? Skrycie wynajmuje
niezale¿ny instytut badawczy, na przyk³ad Global Climate
Coalition, który prezentuje naukowy raport, ¿e istotnie ocieplenie
globalne jest fikcj¹.
Takich „niezale¿nych” instytutów badawczych jest tysi¹ce.
Ka¿dy kto ma pieni¹dze mo¿e wynaj¹æ je sobie jak samochód.
Wczeœniej oczywiœcie wynajmuj¹cy musi okreœliæ parametry i
wnioski, jakie maj¹ wyp³ywaæ z badañ „naukowych”.
Wiêkszoœæ z tych instytutów, finansowana jest przez wielkie
korporacje. Je¿eli korporacja chce przekazaæ publice jak¹œ
wygodn¹ dezinformacjê, instytuty te og³aszaj¹, ¿e dokona³y
jakiegoœ epokowego odkrycia (breakthrough). Wiadomoœæ o takim
„odkryciu” wêdruje nastêpnie do mediów, które modeluj¹ j¹ w
taki sposób, by zosta³a przez ludzi odebrana jako wiadomoœæ
prasowa. Dziennikarze nie zag³êbiaj¹ siê w epokowoœæ danej
wiadomoœci. Nie ewaluuj¹ jej i nie konsultuj¹ z ludŸmi znaj¹cymi
siê na rzeczy. Po prostu, bezkrytycznie przyjmuj¹ to, co siê im
og³osi, poniewa¿ przysz³o to z niezale¿nej instytucji naukowej.
Przekazuj¹ to dalej.
Narzêdziem do kreowania zbiorowego ob³êdu jest jêzyk.
Wraz z nabywaniem doœwiadczenia w tym, jak kszta³towaæ
wspólne punkty widzenia, Edward Bernays i Ivy Lee zaczêli
opracowywaæ wytyczne do kreowania opinii publicznej. Szybko
stwierdzili, ¿e t³um skupia swoj¹ uwagê na emocjach, a nie faktach.
T³um nie myœli racjonalnie, dlatego by kszta³towaæ jego opiniê
nale¿y siê skupiæ na sposobie prezentacji, a nie na logice. W ten
sposób wykreowano kilka kanonów sterowania t³umem:
technologia jest sama w sobie religi¹, je¿eli ludzie nie potrafi¹
samodzielnie myœleæ danie im prawdziwej demokracji jest
niebezpieczne, wa¿ne decyzje powinny byæ podejmowane tylko
przez ekspertów, nigdy nie mów k³amstw, które mo¿na ³atwo
zdemaskowaæ, zawsze koncentruj siê na opisach faktów a nie
na nich samych.
Wytypowano odpowiednie s³ownictwo, które dzia³a na
emocje i zastêpuje logiczne s³ownictwo opisuj¹ce zdarzenie. Na
przyk³ad, stosuje siê s³owa klucze, które powtarzane s¹ do granic
ob³edu.
Kiedy „niezale¿ny” instytut International Food Information
Council zajmowa³ siê uœwiadomieniem opinii publicznej na temat
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bezpieczeñstwa spo¿ywania genetycznie modyfikowanej
¿ywnoœci, zast¹pi³ s³owa negatywne s³owami neutralnymi, lub
pozytywnymi. S³owa: chemiczne, manipulacja, naukowcy,
podzia³ genów, promieniowanie, biotechniczne, eksperyment,
ruleta, przypadkowe, pieni¹dze, DNA, Hitler itp., zast¹piono
s³owami: hybrydy, wybór, ró¿norodnoœæ, organiczne, natura,
korzyœci, ziemia, postêp, piêkno, farmer, krzy¿ówki.
Pod wp³ywem postêpu prac badawczych na temat masowej
kontroli, do wymienionych strategii dosz³y w ostatnich latach inne,
niezwykle efektywne: dehumanizowanie i atakowanie przez
przezwiska i przylepianie metek, uogólnianie za pomoc¹
emocjonalnie pozytywnych s³ów, kiedy próbuje siê coœ ukryæ
nale¿y u¿ywaæ wysoce naukowego jêzyka, graæ na czas i
nieustannie odwracaæ uwagê odbiorcy, otrzymaæ poparcie od
gwiazd, wyznañ, znanych sportowców i zwyk³ych ludzi
spotkanych na ulicy – wszyscy wymienieni nie mog¹ posiadaæ
wiedzy na temat tego, co mówi¹, nale¿y u¿ywaæ formy – „my
milionerzy nie ró¿nimy siê niczym od was szaraczków –
wszystkim nam zale¿y na wspólnym dobru”.
Nauka czy biznes
Innym narzêdziem do kreowania zbiorowego ob³êdu jest nauka
„do wynajêcia”. Polega ona na do³¹czaniu do w¹tpliwych prac
naukowych nazwisk znanych autorytetów. Czêsto nazwiska
do³¹czane s¹ tak sprytnie, ¿e wymienieni naukowcy nawet o tym
nie wiedz¹. Konsekwencj¹ tej metody jest to, ¿e dziennikarze nie
maj¹ nawet œwiadomoœci, ¿e dana informacja jest totalnie
sfabrykowana.
W 1922 roku, General Motors odkry³, ¿e poprzez dodanie
o³owiu do benzyny mo¿na zwiêkszyæ moc silnika. Kiedy
podnios³y siê g³osy na temat niebezpieczeñstwa zwi¹zanego z
takimi praktykami, przedstawiciele GM zap³acili Bureau of Mines,
by przeprowadziæ naci¹gane badania, które udowodni³yby, ¿e
wdychanie o³owiu nie jest szkodliwe dla zdrowia. Badania
przeprowadzono, a ich wyniki opublikowano. Za³o¿yciel s³ynnego
instytutu badañ medycznych, Sloan-Kettering Memorial, by³
równie¿ dyrektorem General Motors. Przez jakiœ dziwny
przypadek instytut opublikowa³ raport, w którym stwierdza³, ¿e
o³ów znajduje siê w ludzkim organizmie i dlatego organizm
doskonale sobie radzi z eliminacj¹ jego szkodliwych skutków.
Naukowiec przystêpuje do pracy naukowej, by odkryæ
prawdê. Najpierw formu³uje hipotezê. Nastêpnie próbuje okreœliæ
prognozy dla tej hipotezy. Potem testuje prognozy. Ostatecznie
okreœla, czy jego prognozy siê potwierdzi³y podczas testów.
Dopiero na tej podstawie odrzuca (w wiêkszoœci przypadków),
lub przyjmuje hipotezê, albo j¹ modyfikuje. S¹ to znane i od
wieków stosowane pryncypia metod badawczych. S¹ one tak
pomyœlane, aby wyeliminowaæ mo¿liwoœæ naci¹gania badañ
naukowych. Taki schemat nie by³ oczywiœcie w smak wielkim
korporacjom. Dlatego naukowiec z uniwersytetu bostoñskiego,
doktor David Ozonoff, zacz¹³ traktowaæ naukê jako ¿ywy
organizm, który wzrasta i rozwija siê. Jako taki musi byæ popierany
i ho³ubiony. To popieranie i ho³ubienie ma siê odbywaæ poprzez
dofinansowanie korporacyjne nauki. Ko³o siê zamknê³o. Biznes
zdoby³ ca³kowit¹ kontrolê nad badaniami naukowymi.
Uwa¿na osoba bardzo ³atwo mo¿e odró¿niæ korporacyjnie
dotowane badania naukowe, od badañ prawdziwych. Po pierwsze,
prawdziwe badania naukowe wymieniaj¹ i egzaminuj¹ swoje s³abe
strony. Naukowcy naci¹gacze, nigdy nie przyznaj¹ siê, ¿e ich
badania mog¹ posiadaæ s³abe strony. Innym sposobem
rozró¿nienia prawdziwych badañ naukowych od naci¹ganych jest
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ich temat. Wiêkszoœæ korporacji sprzeciwia siê prowadzeniu badañ
na temat zdrowia publicznego i œrodowiska. Dzieje siê tak dlatego,
i¿ korporacje promuj¹ tylko iluzjê ochrony zdrowia i œrodowiska.
Korporacyjnie finansowane badania naukowe zaczynaj¹ siê
od konkluzji. Zadaniem naukowców nie jest sprawdzanie, poprzez
odpowiednie testy, czy ta konkluzja jest prawid³owa, lecz taki
dobór testów, który pozwala udowodniæ, ¿e jest ona prawid³owa.
Dopiero kiedy to nast¹pi, naukowcy otrzymuj¹ swoje wyp³aty.
W centrum uwagi znajduje siê nie nauka, ale obraz tej nauki.
Niektórzy naukowcy, najczêœciej bezrobotni, lamentuj¹, ¿e nauka
sta³a siê tylko towarem na sprzeda¿. Korporacje finansuj¹ w coraz
wiêkszym stopniu badania prowadzone na uniwersytetach i w
coraz wiêkszym stopniu decyduj¹ o doborze kadr uniwersyteckich.
Kiedy atakowane s¹ grupy broni¹ce œrodowiska, albo
medycyna alternatywna, u¿ywa siê znowu odpowiednio
dobranego s³ownictwa takiego, jak: alarmuj¹ca histeria,
nieodpowiedzialnoœæ, fobia, oszustwo, nienaukowe podejœcie,
brak odpowiedzialnoœci itd. Ludzie u¿ywaj¹cy tych s³ów
przechodz¹ bardzo rygorystyczny i wyspecjalizowany trening.
U¿ywaj¹ tak¿e retoryki broni¹cej niebezpiecznych metod i
produktów, jako zabezpieczaj¹cej ludzi i œrodowisko. Na przyk³ad,
genetycznie modyfikowana ¿ywnoœæ jest konieczna, by
wyeliminowaæ g³ód na œwiecie, podczas gdy zabija ona prawdziwe
rolnictwo. Albo, genetycznie modyfikowana ¿ywnoœæ eliminuje
koniecznoœæ u¿ywania niebezpiecznych, sztucznych nawozów,
podczas gdy ¿ywnoœæ tê promuj¹ najczêœciej kompanie, które
zajmuj¹ siê produkcj¹ tych nawozów.
Informacja telewizyjna a zdrowie
Na antenie telewizyjnej trudno znaleŸæ program informacyjny
(dezinformacyjny), który nie podejmowa³by w taki czy inny
sposób tematyki zdrowia. Nie ma kana³u telewizyjnego, który
nie emitowa³ by reklam najnowszych i nieco starszych prochów.
Przemys³ farmaceutyczny, wytwarzaj¹cy ponad 500 miliardów
dolarów rocznie, równie¿ korzysta z dobrodziejstw wszêdzie
docieraj¹cej telewizji, wykorzystuj¹c telewizyjny efekt
programowania naszych mózgów.
Wielokrotnie na ³amach „Info nurt” uczyliœmy Pañstwa na
konkretnych przyk³adach, jak mo¿na siê przeciwstawiæ temu
programowaniu. Odnosi siê to w tym samym stopniu do
telewizyjnych wiadomoœci na temat zdrowia.
Poniewa¿ g³ównym zadaniem serwisów informacyjnych jest
wzbudzanie strachu wœród telewidzów, niezadowolenia z ¿ycia i
niepewnoœci, to samo dotyczy informacji na tematy medyczne i
na temat lekarstw. Dziêki takiej dzia³alnoœci TV i innych mediów,
nasze mózgi z roku na rok s¹ coraz bardziej „wyprane”. Czujemy
siê coraz bardziej sfrustrowani i bezradni. Przerzucamy siê z
informacji na informacjê, szczególnie wtedy, gdy jesteœmy ciê¿ko
chorzy i nagle widzimy, ¿e informacje te wzajemnie sobie
zaprzeczaj¹. W tym miejscu musimy pamiêtaæ, ¿e je¿eli
zobaczymy coœ na antenie TV, wcale nie znaczy to, i¿ musi to
byæ prawd¹.
W publikacji naukowej „The New England Journal of
Medicine” w artykule: „Drug Companies Triple Money on Directto-Consumer Drug Ads” stwierdza siê, ¿e: Od po³owy lat 90tych, kompanie farmaceutyczne potroi³y wydatki na reklamê
lekarstw wydawanych na receptê. Posuniêcie to przynios³o
zamierzone rezultaty. Ludzie zaczêli wydawaæ na lekarstwa
wielokrotnie wiêcej pieniêdzy ni¿ dotychczas. W takiej sytuacji
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lekarze-naukowcy zaczêli siê zastanawiaæ, czy istotnie szeroko
reklamowane w telewizji lekarstwa s³u¿¹ zdrowiu pacjenta.
Stwierdzono, ¿e: istniej¹ powa¿ne poszlaki, ¿e czêœæ lekarstw,
których kupuje siê coraz wiêcej w wyniku kampanii reklamowej,
nie poprawia opieki medycznej. W latach 1996 do 2000, iloœæ
pieniêdzy wydanych na reklamy lekarstw podskoczy³a z 791
milionów do 2,5 miliarda dolarów. Obecnie wynosi ona ok. 3
miliardy dolarów. Wiêkszoœæ reklam zasili³a fundusze stacji
telewizyjnych.
Broni¹c siê przed zarzutami, wed³ug których z medycyny
robi siê potê¿ny biznes, amerykañskie ministerstwo zdrowia
twierdzi³o, ¿e reklamy podnosz¹ wiedzê spo³eczeñstwa. W tym
samym czasie, dr Sidney Wolfe z Public Citizen Health Research
Group w Waszyngtonie, podkreœla³, ¿e: du¿a liczba ludzi
nieprawid³owo wierzy, ¿e FDA (Amerykañskie Ministerstwo
Zdrowia) przegl¹da wszystkie reklamy zanim pojawi¹ siê one na
antenie i pozwala na zamieszczanie tylko reklam lekarstw, które
nie tylko s¹ bezpieczne, ale i najbardziej efektywne. Czyli
Amerykanie wierzyli, ¿e lekarstwa reklamowane w telewizji s¹
aprobowane i rekomendowane przez lekarzy. Wolfe zacz¹³
namawiaæ do œciœlejszej kontroli reklam. Powiedziano mu, ¿e
przerwanie emisji reklam œrodków szkodliwych jest
antykonstytucyjne.
Próbuj¹c znaleŸæ rozwi¹zanie dla tego pal¹cego problemu,
zaproponowano, by lekarze i oœrodki edukacyjne zorganizowa³y
publiczn¹ kampaniê na temat szkodliwoœci i efektów ubocznych
reklamowanych lekarstw. Zasugerowano równie¿, by informacje
na te tematy podawali lekarze w swoich gabinetach. Poniewa¿
pañstwo nie posiada pieniêdzy na prowadzenie szkoleñ tego typu,
które zaprzecza³yby reklamom telewizyjnym, a lekarze nie maj¹
czasu, by uœwiadamiaæ swoich pacjentów, do dzisiaj na ekranach
naszych telewizorów przewijaj¹ siê reklamy bardzo szkodliwych
i nieraz wrêcz niebezpiecznych lekarstw.
Sytuacja jest tym trudniejsza, ¿e lekarze bardzo czêsto sami
op³acani s¹ przez wielkie kompanie farmaceutyczne, za
rekomendowanie swoim pacjentom takich, czy innych lekarstw.
Lekarstwa te w wielu przypadkach s¹ nieadekwatne, za s³abe, lub
wrêcz niepotrzebne. Zdarza³y siê przypadki, ¿e lekarze
otrzymywali od producentów lekarstw ulotki reklamowe i tylko
na tej podstawie przepisywali pacjentom najnowsze i dopiero co
zaaprobowane lekarstwa. Za tê dzia³alnoœæ otrzymywali od
producentów znaczne gratyfikacje i prezenty.
Warto siê zastanowiæ dlaczego fabryki leków wydaj¹ prawie
3 miliardy dolarów na reklamê swoich produktów i do tego jeszcze
dok³adaj¹ wielotysiêczne ³apówki lekarzom? Otó¿, w samych
Stanach Zjednoczonych przemys³ farmaceutyczny sprzedaje
produktów na kwotê (UWAGA!) 500 miliardów dolarów rocznie.
Dodatkowo, Amerykanie otrzymuj¹ lekarstwa wartoœci
nastêpnych 100 miliardów, poprzez programy rz¹dowe i
ubezpieczenia. Za te lekarstwa p³ac¹ wszyscy podatnicy. Jest to
olbrzymi przemys³ i jako taki posiada ogromne mo¿liwoœci
nacisku zarówno na polityków jak i na ekonomiê. Nie dziwmy
siê wiêc, ¿e telewizja reklamuje niebezpieczne produkty, lekarze
je przepisuj¹ swoim pacjentom, pacjenci umieraj¹ i nikt nawet o
tym nie wspomina. Media boj¹ siê straciæ 3 miliardy dolarów w
reklamie. Lekarze boj¹ siê straciæ dobre uk³ady z wielkimi
producentami lekarstw. Politycy boj¹ siê straciæ miejsca pracy
dla swoich wyborców. Ekonomia boi siê straciæ powa¿ne
inwestycje gie³dowe. No có¿, wszystko siê krêci tak, jak powinno.
Pacjent, który niegdyœ by³ najwa¿niejszy dla medycyny, obecnie
nie liczy siê w ogóle. S³u¿y tylko jako fasada, usprawiedliwiaj¹ca
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istnienie ogromnego przemys³u. Gdyby nie taka jego rola, to dla
medycyny najlepiej by³oby, gdyby pacjent przesta³ istnieæ. Snuje
siê taki cz³owiek i tylko narzeka, ¿e tu czy tam go boli. Jeszcze
po drodze œmie mieæ pretensje, ¿e podczas operacji zaszyli mu w
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brzuchu skalpel, albo, ¿e pielêgniarka poda³a z³e lekarstwo i teraz
trzeba p³ukaæ ¿o³¹dek. Dlatego w sumie to chyba pozytywnie, ¿e
co roku tych 250 tys. potencjalnych narzekaj¹cych zostaje
wyeliminowanych...
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Jak zredukowaæ antysemityzm
W pracy „Prophets Without Honour” („Prorocy bez honoru”, 1979), autor, Frederic Grunfeld opisuje typowy wstrêtny
antysemicki incydent, z jakim spotka³ siê Zygmund Freud, oko³o 1885 roku w poci¹gu z Drezna do Lipska.
Przysz³y ojciec psychiatrii otworzy³ okno w swoim przedziale i
sta³ siê obiektem protestów wspó³pasa¿erów, którzy chcieli by okno
by³o zamkniête.
Incydent ten opisa³ Freud w liœcie do swojej narzeczonej
Marty Bernays:
Kiedy rozpocz¹³ siê spór i mê¿czyzna powiedzia³, ¿e zamiast
okna mo¿e otworzyæ kratkê wentylacyjn¹, od strony pasa¿erów
da³o siê s³yszeæ: ‘To brudny ¯yd!’ – i od tego momentu sytuacja
nabra³a zupe³nie innych barw. Mój pierwszy oponent tak¿e przyj¹³
antysemick¹ postawê i zadeklarowa³: ‘My Chrzeœcijanie bierzemy
pod uwagê dobro innych, ty lepiej przestañ myœleæ tylko o swojej
drogocennej osobie’ itd. Oponent zacz¹³ te¿ mruczeæ coœ na temat
przydatnoœci swojej edukacji. Drugi oponent zacz¹³ straszyæ, ¿e
jak siê tam przejdzie to mi poka¿e itp. Chcia³em go zabiæ, ale siê
rozmyœli³ (s.19).
Autor Grunfeld, przypuszczalnie tak¿e ¯yd, w ogóle nie
zauwa¿a, ¿e Freud móg³ nie mieæ racji. Pisze: Sytuacja by³a
absurdalna i dziecinnie g³upia. Mog³a zmusiæ m³odych
intelektualistów... do obrony honoru przy pomocy piêœci.
Komentarz Grunfelda ukazuje tendencjê niektórych ¯ydów
do tego, by traktowaæ krytykê, jako g³êboko zakorzenion¹
nienawiœæ. Sugeruje, ¿e ¯ydzi nie mog¹ robiæ nic z³ego. Jest to
powa¿na cecha zbiorowej dziecinnoœci. Jest to tak¿e
dehumanizacja innych ludzi.
Powiedzenie: My Chrzeœcijanie bierzemy pod uwagê dobro
innych... lepiej przestañ myœleæ tylko o swojej drogocennej osobie,
wcale nie jest przejawem antysemityzmu. S³usznie, czy te¿ nie,
jest to tylko prawid³owa krytyka i pretensja. Co prawda drugi
pasa¿er mia³ antysemicki wybuch, który dola³ oliwy do ognia i
prawdopodobnie sprowokowa³ tak¹ reakcjê Freuda. Ale
obiektywnie rzecz bior¹c, Freud nie mia³ racji. Powinien wzi¹æ
pod uwagê zdanie innych pasa¿erów zanim otworzy³ okno.
WyobraŸmy sobie jak przebiega³a dalsza czêœæ podró¿y!
WyobraŸmy sobie nastrój panuj¹cy w przedziale.
Gdyby Freud zmieni³ natychmiast swoje poczynania:

zaakceptowa³ pretensje, przeprosi³ i naprawi³ ca³¹ sytuacjê,
prawdopodobnie, zamiast robiæ sobie wrogów, zawar³by parê
znajomoœci.
Analogia okna
Takie organizacje (¿ydowskie), jak The Bnai Brith i Canadian
Jewish Congress, organizuj¹ kampaniê, by zapobiec wejœciu
arabskiej stacji telewizyjnej Al-Jazeerah na rynek kanadyjski. Liga
Obrony Dobrego Imienia (The Anti Defamation League) oczernia
Mela Gibsona za sposób opisu ukrzy¿owania Jezusa w „The
Passion” („Pasja”).
Bnai brith, „Liga praw cz³owieka”, ³¹czy swe si³y ze
œrodowiskami akademickimi, aby by³y „pozbawione nienawiœci”.
Oczywiœcie definiuje tê nienawiœæ, jako wszystko to, co stoi w
opozycji do oficjalnej polityki ¿ydowskiej Izraela. Prowadzi rejestr
antysemickich incydentów, ale nie prowadzi rejestru incydentów
wymierzonych przeciw innym grupom.
Kongres ¯ydowsko-Kanadyjski (The Canadian Jewish
Congress) domaga³ siê, aby rz¹d usun¹³ libañskiego ambasadora
Raymonda Baklini za jego sugestie, dotycz¹ce tego, ¿e ¯ydzi
odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê w kanadyjskich mediach. Je¿eli
ambasador Baklini nie mo¿e siê powstrzymaæ od stronniczych
oskar¿eñ, nie jest mile widzianym reprezentantem swego kraju w
Kanadzie, powiedzia³ Moshe Ronen, prezes Kongresu.
Grupy te dzia³aj¹ tak samo jak Freud. Pretensje oparte s¹
zawsze na stronniczoœci. W³aœnie te grupy kreuj¹ antysemityzm,
co ma sens, poniewa¿ antysemityzm jest podstaw¹ ich egzystencji.
Ju¿ dawno ktoœ zauwa¿y³, ¿e antysemityzm jest broni¹, przy
pomocy której przywództwo ¿ydowskie utrzymuje ¯ydów w
pos³uszeñstwie.
Niektórzy ¯ydzi zmieniaj¹ kurs
Szczêœliwie, niektórzy pisarze ¿ydowscy potêpiaj¹ to samo
niszcz¹ce zachowanie.
Jednym z nich jest Rick Salutin, który wskaza³ w
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torontoñskim „Globe and Mail”, ¿e ¯ydzi odgrywaj¹ wiod¹c¹
rolê w kanadyjskich mediach.
Prawd¹ jest, ¿e niektórzy ¯ydzi, których w mediach
kanadyjskich by³o kiedyœ niewielu, teraz posiadaj¹ znacz¹c¹ rolê,
jak Aspers, g³owa CBC, albo redaktor naczelny niniejszej gazety.
Ale nie s¹ tutaj, poniewa¿ jakaœ tajna grupa zdecydowa³a siê ich
zainstalowaæ na tych stanowiskach i u¿ywaæ do kszta³towania
informacji.
Pozostaj¹ ludŸmi i jako tacy posiadaj¹ wspólne interesy. Wielu
z nas dorasta³o kupuj¹c ma³e znaczki, które mia³y dawaæ fundusze
na zasadzanie drzew w Izraelu, albo posiada³o rodziny, które
zginê³y w holokauœcie, albo odbiera³o irytuj¹ce telefony od
dalekich rodzin.
Mo¿emy próbowaæ byæ sprawiedliwymi a nawet osi¹gn¹æ w
tym sukces, ale rozwa¿nym jest tak¿e próbowaæ powiêkszaæ zasiêg
g³osów, by dotar³y do czytelników. (“Globe and Mail”, 18 lipca
03, A-13).
Nale¿y dodaæ, ¿e nawet gazeta Aspera, “National Post”, jest
czasami obiektywna. 14 sierpnia, opublikowa³a artyku³ pt. „Nie
krytykujcie szalonego Mela”, autorstwa praktykuj¹cego ¯yda,
Ezry Levanta, który broni³ Mela Gibsona.
„Ewangelia Mateusza” podaje niezaprzeczalny fakt:
¯ydowski s¹d skaza³ Jezusa za bluŸnierstwo. Levant pisze:
Oczywiœcie, ¿e zrobiliby to, by³ przywódc¹ nowej religii. Wniosek,
jaki wiêkszoœæ chrzeœcijan wyci¹ga z tej historii, a na pewno
tradycyjni katolicy, jak Mel Gibson, jest taki, ¿e Jezus nie umar³ z
powodu ¯ydów, ale z powodu grzechów ca³ej ludzkoœci. Musia³
cierpieæ, by uwolniæ wszystkich od grzechów...
Atakuj¹cy Gibsona nie tylko nadaj¹ filmowi etykietkê
antysemityzmu. Równie¿ Bibliê nazywaj¹ antysemick¹... Ich
histeryczne ataki mówi¹ wiêcej na temat ich tolerancji, ni¿ na
temat pana Gibsona. (A-14).
Antysemityzm
Antysemityzm, jak w przypadku Freuda, spowodowany jest
uzasadnionymi pretensjami i konfliktem interesów. ¯ydzi jak i
inne grupy, mog¹ prowokowaæ wrogoœæ, napisa³ profesor Albert
Lindemann, w „Esau1s Tears: Modern Anti Semitism and the Rise
of the Jews”. I dalej: Prawie nigdy studia nad antysemityzmem
nie s¹ postrzegane, jako narzêdzie, za pomoc¹ którego ¯ydzi
mogliby zrozumieæ swoje grzechy. (15).
¯ydzi postrzegaj¹ siebie, jako biedn¹, nieszczêœliw¹
mniejszoœæ, wypychan¹ z kraju do kraju przez pe³en nienawiœci
mot³och. Jednak faktem jest, ¿e przez stulecia ¯ydzi posiadali
wiod¹c¹ rolê w handlu i czêsto zaskarbiali sobie wrogoœæ, jako
po¿yczaj¹cy pieni¹dze, zbieraj¹cy podatki i jako agenci
arystokracji. ¯ydzi czêsto te¿ dominowali zawody i ¿ycie
kulturalne, w znacznym stosunku procentowym do ich liczby.
Niemiecka kultura w coraz wiêkszym stopniu przechodzi w
¿ydowskie rêce, napisa³ Moritz Goldstein, w artykule z 1911 roku,
który wywo³a³ burzê (Grunfeld 21).
Kiedy rosyjski car próbowa³ ograniczyæ rolê ¯ydów, ci
postrzegali te poczynania w kategoriach stricte antysemickich i
zorganizowali rewolucjê bolszewick¹. Do dnia dzisiejszego ¯ydzi
wini¹ koœció³ za sterowanie antysemityzmem. Chrzeœcijañstwo
zosta³o zdyskredytowane nie tylko przez antysemityzm, ale tak¿e
przez wspólne podejœcie Chrzeœcijan do tej historycznej plagi,
napisa³ niedawno jeden z rabinów. Oczywiœcie wiêkszoœæ ofiar
antysemityzmu, w³¹czaj¹c w to moich rodziców i dziadków, by³a
niewinna.
¯ydzi nie wiedz¹ o tym, ¿e wielu Chrzeœcijan obwinia ich
organizacje o próby podkopania Koœcio³a i umniejszanie
pozytywnych wartoœci chrzeœcijañskich, ¿e wskazuj¹ na ¿ydowsk¹
dominacjê w partiach komunistycznych i infiltracjê koœcio³a
katolickiego, ¿e podkreœlaj¹ rolê ¯ydów w promocji
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dekadentyzmu i dezintegracji spo³eczeñstwa, przez promowanie
feminizmu, seksualnej wolnoœci, Holywood i mass mediów.
Generalnie, ¯ydzi odgrywaj¹ wiod¹c¹ rolê w Nowym
Porz¹dku Œwiata (nazywanym globalizmem), który polega na
totalitarnej w³adzy super bogatych. Niektórzy ludzie s¹dz¹, ¿e za
ca³¹ t¹ spraw¹ stoj¹ syjonistyczni bankierzy. Dwie wojny
œwiatowe, 11 wrzesieñ i wojna przeciw terroryzmowi, wygl¹daj¹
na narzêdzia do wprowadzania tego planu. Irak jest podobnym
instrumentem.
Izrael
Wiêkszoœæ ¯ydów myœli, ¿e syjonizm jest wiar¹ w ¿ydowsk¹
ojczyznê. Zostali ok³amani. To finansowa elita wykreowa³a Izrael,
aby destabilizowaæ œwiat, kolonizowaæ islam i byæ mo¿e pos³u¿yæ,
jako stolica jej rz¹du œwiatowego.
Syjoniœci wykreowali mit, ¿e ¯ydzi potrzebuj¹ pañstwa.
Kolaborowali z nazistami, by zmusiæ ¯ydów do emigracji na teren
Izraela. Ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za zamkniêcie drzwi
emigracyjnych dla ¯ydów na ca³ym œwiecie, a pozostawienie
wstêpu tylko do Izraela.
Posiadali ogromn¹ w³adzê w Rosji, Anglii i USA, mogli tak¿e
wspomóc emigracjê do tych krajów, gdyby tylko chcieli. Teatralne
przedstawienia, pokazuj¹ce statki pe³ne uciekinierów,
beznadziejnie poszukuj¹cych swojego miejsca, jak St Louis,
zosta³y tak wyre¿yserowane, by wywo³aæ maksymalny efekt.
Syjoniœci przyznali siê do wysadzania w powietrze statków z
¿ydowskimi uciekinierami, jak Patria. Dzia³ali tak po to, by
zaskarbiæ sobie sympatiê.
¯ydzi powinni zmieniæ swoje postêpowanie w stosunku do
Izraela. Izraelczycy natomiast powinni uœwiadomiæ
Palestyñczyków, ¿e zostali przez k³amstwa namówieni do inwazji
na ich kraj, a teraz chc¹ ich szczodrze wynagrodziæ i ¿yæ dalej
razem w spokoju. Powinni siê wycofaæ do granic z 1967 roku i
wpuœciæ do swego kraju wiêcej Palestyñczyków. Obydwa narody
powinny prosperowaæ w pokoju.
Zmiana kierunku
Pomimo tego, ¿e Judaizm uznaje siebie za pierwsz¹
monoteistyczn¹ religiê, wiêkszoœæ ¯ydów nie wierzy w Boga.
Bóg jest „u¿ywany” tylko do roszczenia pretensji wobec Izraela.
Praktykuj¹ „sekularny humanizm”, oparty na zasadzie, ¿e
cz³owiek mo¿e kreowaæ lepszy œwiat w oparciu o racjonalne,
materialne podstawy. Niestety ta ideologia jest mglistym,
topornym i krótkowzrocznym maskowaniem Lucyferowi
podobnego, Nowego Porz¹dku Œwiata.
Jezus umar³, poniewa¿ reprezentowa³ w³adzê Boga na ziemi.
Oczywiœcie uniwersalne pojêcia, jak: prawda, sprawiedliwoœæ i
mi³oœæ, s¹ bezpoœrednim zagro¿eniem dla finansowych potêg.
Judaizm odrzuca Jezusow¹ wizjê ludzkiego braterstwa i perfekcji.
Dlatego niektórzy ¯ydzi (jak i niektórzy Chrzeœcijanie –
odszczepieñcy) byli dojrzali na tyle, by staæ siê mimowolnie, lub
celowo narzêdziami œwiatowej hegemoni.
Wojna w Iraku identyfikowana jest z w³adz¹ amerykañskich
¯ydów. Im gorzej bêdzie siê toczy³a, tym bardziej bêdzie wzrasta³
antysemityzm. Niewinni ¯ydzi dostan¹ w skórê za swoich liderów
i finansow¹ elitê. ¯ydzi mog¹ zredukowaæ antysemityzm przez
staniêcie twarz¹ w twarz z prawd¹, przez przyznanie siê do b³êdów
i odciêcie siê od ¿ydowskiego establishmentu.
dr Henry Makow
Dr Henry Makow jest pisarzem kanadyjskim, mieszkaj¹cym w Winnipeg.
Posiada doktorat z literatury angielskiej, nadany przez Uniwersytet
Toronto. Jego rodzice byli polskimi ¯ydami. Ostatni raz by³ z wizyt¹ w
Polsce w 1988 roku. Prowadzi witrynê internetow¹:
www.savethemales.ca.
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W ksi¹¿ce z 1998 r. pt. „S³aba pamiêæ ...czy po prostu jeszcze jedna zdrada?”, skierowanej do amerykañskich
oficerów si³ pokojowych na Ba³kanach, podesz³y ju¿ wiekiem Serb, Rade Petrowiæ Kent zapytuje, dlaczego
obrócili siê przeciw jego ma³emu narodowi s³owiañskiemu. Serbowie byli najbardziej wypróbowanym
sojusznikiem USA w Europie przeciw faszystom. Po nalotach NATO w 1999 r. pod wodz¹ USA, sentymenty
Serbów zmieni³y siê diametralnie, z racji obrony w³asnej. Przekona³em siê o tym podczas niedawnej wizyty na
Ba³kanach.
W Kosowie
Pytanie Kenta jest aktualne w obecnym konflikcie etnicznym w
Kosowie. Tam Albañczycy bezkarnie morduj¹ Serbów od czasu
wejœcia KFOR, w 1999 r. Jest to od dawna wypróbowana, metoda
zastraszenia, etnicznej ekspansji Albañczyków i zagrabiania ziemi.
Od koñca II Wojny Œwiatowej wyparto w ten sposób setki tysiêcy
Serbów z ich prastarej kolebki – zobacz rozdzia³ pt. WielkoAlbanizm w ksi¹¿ce na www.gavagai.pl/nato/.
Od czerwca 1999 r., (data wkroczenia NATO do Kosowa),
zaginê³o bez wieœci ponad tysi¹c Serbów, a dalszy tysi¹c
wymordowa³ bandytyzm albañski, pozuj¹cy na „bojowników o
wolnoœæ”. Tylko w wiosce Czernica, gdzie mieszka 450 Serbów i
3 tys. Albañczyków, niedaleko bazy amerykañskiej Camp
Bondsteel, w 75 atakach nienawiœci zginê³o od 1999 r. siedmioro
Serbów, a ponad 30 zosta³o rannych. Atak granatem na grupê
Serbów 31 sierpnia br. rani³ piêciu mê¿czyzn. Jeden z nich, 35letni Miomir Sawiæ, zmar³ w szpitalu. Piêæ minut po eksplozji
nast¹pi³a druga, nikogo jednak nie rani³a. Wojska USA w KFOR
przeszuka³y wieœ, znajduj¹c du¿¹ iloœæ œrodków wybuchowych
pod³o¿onych w opuszczonym serbskim domu. Gdyby
eksplodowa³y, iloœæ ofiar by³aby wiêksza. Coraz wiêcej Serbów
w Czernicy myœli o emigracji. Nie pos³ali dzieci do szko³y 1
wrzeœnia, w obawie o ich ¿ycie.
Zamiast szukaæ albañskich morderców, patrole amerykañskie
wtargnê³y do domów ofiar, zwiêkszaj¹c ból i gorycz Serbów. Tylko
wypaczone umys³y mog³yby wymyœliæ rewizje domów ofiar w
obecnoœci rodziny w ¿a³obie i przera¿onych dzieci – powiedzia³
jeden z serbskich wieœniaków, którym praktyki Amerykanów
przypominaj¹ okupacjê hitlerowsk¹. Zszokowani dostojnicy z
miejscowej diecezji prawos³awnej zatelefonowali oburzeni do
dowództwa KFOR w Prisztinie, ¿¹daj¹c wp³ywu na amerykañskie
si³y, by wykazywa³y choæ odrobinê ludzkiej empatii dla cierpieñ
Serbów w Czernicy.
Niestety amerykañski KFOR powtórzy³ zachowanie z
poprzednich zamachów: najpierw przeszukaæ domy Serbów, jakby
Serbowie zabijali w³asne rodziny. Dziêki temu albañscy przestêpcy
mog¹ umkn¹æ i zatrzeæ œlady. To szokuj¹ce zachowanie
amerykañskich si³ KFOR, na które czêsto skar¿¹ siê spo³ecznoœci
serbskie we wschodnim Kosowie [sektor amerykañski] jest jedn¹
z przyczyn, dlaczego sprawcom powa¿nych ataków na Serbów w
rejonie podlegaj¹cym nadzorowi si³ USA udaje siê umkn¹æ prawu
– pisa³ g³os Serbów kosowskich, biuletyn Episkopatu Raszki i
Prizrenu, www.kosovo.com/erpkiminfo.html, wydawany w
klasztorze Wisoki Deczani, który odwiedzi³em wiosn¹ br. (“Info
nurt” nr 14).
Zbrodnia w Czernicy jest ci¹giem nasilonej ostatnio kampanii
ekstremistów albañskich, którzy d¹¿¹ do do³¹czenia Kosowa do
Wielkiej Albanii, ze stolic¹ nie w Tiranie, a w Prisztinie! Ich nowe
pañstwo objê³oby tak¿e Dolinê Preszewsk¹ w po³udniowej Serbii
oraz muzu³mañskie czêœci Czarnogóry, Macedonii i Grecji.
Obecna kampania terrorystyczna wysz³a wiêc znów na teren
Macedonii i po³udniowej Serbii, gdzie przedmiotem ataków by³y
si³y bezpieczeñstwa i budynki rz¹dowe.
Najbardziej jednak wstrz¹saj¹ca by³a masakra m³odzie¿y

k¹pi¹cej siê w rzece w Gora¿dewac ko³o Pecia w Kosowie (sektor
w³oski), 13 sierpnia br. Jeden ch³opiec i jeden m³odzieniec zginêli
od kul mordercy, czworo innych zosta³o rannych. Jakby tego
by³o ma³o, miejscowi Albañczycy barbarzyñsko zaatakowali
ambulans ratunkowy wioz¹cy ofiary do szpitala, a dy¿urny chirurg
albañski za³o¿y³ jednemu z ranionych gips, by ukryæ ranê
postrza³ow¹.
Mimo oczywistej nienawiœci, w³adze miêdzynarodowe z USA
na czele s¹ „bezsilne”. Wspomniany biuletyn pisa³: Unikanie
odpowiedzialnoœci przez wiod¹ce instytucje kosowskie – misjê
ONZ, UNMIK i si³y nios¹ce pokój, KFOR – jest powa¿nym
wskaŸnikiem
najbardziej
nieprofesjonalnego
i
nieodpowiedzialnego zachowania siê, jakiego nie tolerowa³oby
¿adne spo³eczeñstwo demokratyczne i które otwarcie zachêca do
kontynuacji przemocy etnicznej.
II Wojna Œwiatowa
Kiedy 6 kwietnia 1941 roku Hitler zaatakowa³ Jugos³awiê, Kent
by³ m³odym oficerem w Królewskiej Armii Jugos³awii. W tym
dniu stacjonowa³ ze sw¹ jednostk¹ w Kalni, na granicy z Bu³gari¹.
Podczas bardzo krótkiego okresu walk, Niemcy z³apali go
dwukrotnie, ale za ka¿dym razem uciek³. W dzieñ kapitulacji Armii
Jugos³awii, 18 kwietnia, zbieg³ w góry. Znalaz³ siê w okolicach,
gdzie nikogo nie zna³. Zorganizowa³ wieœniaków do zbiórki broni
i amunicji, pozostawionych przez wycofuj¹ce siê wojska.
Wkrótce potem przysz³a pog³oska, ¿e pu³kownik Dra¿a
Mihajlowiæ walczy pomimo ogólnej kapitulacji. Kent wspomina:
Nowina wype³ni³a wieœniaków zapa³em, szczególnie tych
m³odszych. Na ka¿dym szczycie górskim zbiera³y siê grupy
uzbrojonych mê¿czyzn. Wszyscy byli przepe³nieni duchem walki i
doœæ by³o sprzêtu wojennego, by ich obdzieliæ, chocia¿ niemiecki
okupant ostrzeg³ o surowych karach, jeœliby znaleziono broñ u
kogoœ. Mihajlowiæ stan¹³ na czele czetników – monarchistów,
którzy walczyli z okupantem i z komunistyczn¹ partyzantk¹ Tity.
W roku 1942, oddzia³ Kenta rozrós³ siê w brygadê. Latem
1943 r. brytyjska misja wojskowa wyl¹dowa³a na terytorium
Kenta: PóŸniej dotar³y do nas dwa zrzuty broni i amunicji. Moja
brygada bez ustanku walczy³a z Niemcami, a nastêpnie tak¿e z
komunistami. Wed³ug informacji zebranych przez naszych wrogów,
uwa¿ano mnie za zdolnego dowódcê i zaciek³ego wojownika. Kent
zosta³ ranny dwa razy: Pierwszym razem, w sierpniu 1941 roku,
podczas walk z Niemcami, dosta³em postrza³ w prawy ³okieæ, a
drugim razem znowu mnie postrzelili, ale tym razem komuniœci i
w lewy ³okieæ.
Na pocz¹tku 1944 roku, niemieckie oddzia³y przeciwlotnicze
zestrzeli³y jedn¹ amerykañsk¹, lataj¹c¹ fortecê i dwa myœliwce,
nad rejonem kopalñ wokó³ Boru: Samoloty zestrzelono, gdy
wraca³y z nalotów na pola naftowe Ploesti w Rumunii. Wszystkim
lotnikom uda³o siê bezpiecznie l¹dowaæ na spadochronach. Po
wyl¹dowaniu zebrali ich miejscowi ch³opi i pasterze oraz moi
¿o³nierze. Nie schwytawszy ¿adnego alianta, wœciekli Niemcy
zorganizowali kilka nagonek w poszukiwaniu ¿o³nierzy
amerykañskich.
INFO NURT
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Jedyna szansa
Pod koniec 1944 r. uda³o siê przerzuciæ uratowanych lotników
USA do W³och, z prowizorycznego l¹dowiska w Pranjani,
jedynego lotniska aliantów na ty³ach linii niemieckich. Epizod
ten nale¿y do najœmielszych wyczynów II Wojny Œwiatowej. Za
ratowanie zestrzelonych pilotów amerykañskich przez czetników,
prezydent USA odznaczy³ ich przywódcê, Dra¿ê Mihajlowicia.
Kent wspomina z dum¹: Dziêki wielkodusznoœci i poœwiêceniu
serbskich wieœniaków i ¿o³nierzy uda³o siê uratowaæ piêciuset
lotników amerykañskich mimo, ¿e wybawcy dobrze wtedy
wiedzieli, ¿e alianci porzucili czetników i zdecydowali poprzeæ
partyzantkê komunistów, którzy toczyli wojnê domow¹ o
przechwycenie w³adzy w kraju, co rzeczywiœcie zrobili z pomoc¹
radzieckich, brytyjskich i amerykañskich ojców chrzestnych.
Lotnicy, którzy l¹dowali w jakiejkolwiek innej czêœci
Ba³kanów – na ziemi chorwackiej, muzu³mañskiej, albañskiej,
wêgierskiej czy bu³garskiej – rzadko mieli okazjê opowiedzieæ
rodzinom i przyjacio³om o tym, jak ich przyjêto: Dla za³óg
alianckich jedyn¹ szans¹ unikniêcia œmierci, tortur czy obozu by³o
l¹dowanie wœród serbskich si³ patriotycznych. Ci, którzy mieli to
szczêœcie nigdy go nie zapomnieli i pozostali prawdziwymi
przyjació³mi Serbów. Ich mi³oœæ i przyjaŸñ trwa piêædziesi¹t lat
póŸniej, gdy ich w³asny rz¹d pchany krótkowzrocznymi interesami
politycznymi i strategicznymi, wyda³ wojnê Serbom.
Ksi¹¿ka Kenta przypomina nieznane okolicznoœci, w jakich
narodzi³a siê ta przyjaŸñ. Jest te¿ ho³dem dla tych Amerykanów,
którzy nie stracili pamiêci i honoru, tylko wdali siê w obronê
prawdy mimo, ¿e wszyscy dooko³a dali siê zahipnotyzowaæ
bezprecedensow¹ kampani¹ k³amstw i oszczerstw przeciw
Serbom. Jako ratownik amerykañskich ¿o³nierzy, jako przyjaciel,
którego przywi¹zanie kszta³towa³o siê w walce, a nie w salonach
czy parlamentach, Kent czuje obowi¹zek powiedzieæ
Amerykanom, ¿e ich obecna polityka na Ba³kanach jest godna
potêpienia i niebezpieczna. Autor pyta: Dlaczego obrócili sw¹
si³ê wojskow¹ i polityczn¹ przeciw ma³emu narodowi
s³owiañskiemu, który by³ ich najpewniejszym sojusznikiem w
Europie?
Kwiecieñ 2003 r.
Naloty NATO na Jugos³awiê wiosn¹ 1999 r. odby³y siê „bez”
strat w³asnych („Info nurt” nr 1, 2 i 3). Cztery lata póŸniej jestem
z wizyt¹ w Serbii, rowerem, w drodze z Bratys³awy przez Wêgry
do Kosowa i Czarnogóry.
Doje¿d¿aj¹c do Starej Pazowej pod Belgradem, widzê du¿y
zak³ad – jedno z setek osi¹gniêæ socjalizmu Tity, rozsianych po
by³ej Jugos³awii. Donios³oœæ obskurnego obiektu doceniam parê
tygodni póŸniej, gdy w drodze powrotnej goszczê u Branka.
Jeszcze w Warszawie obiecywa³ pokazaæ pami¹tki z nalotów i
zaaran¿owaæ ciekawe spotkania, m.in. z ludŸmi, którzy budowali
makiety samolotów dla zmylenia NATO. Realizacja obietnic
przekracza oczekiwania. Za serbskim czasopismem
„Aeromagazine”, Venik poda³ w czasie kampanii kosowskiej, ¿e
makiety MiGa-29 wykonali modelarze-amatorzy. Branko
zaprzecza: Atrapy zbudowa³ zak³ad produkcyjny w mieœcie, gdzie
tymczasowo mieszkam. Wypêdzony z Kosowa w 1999 r., Branko
osiedli³ siê w Starej Pazowej, niedaleko podziemnej bazy
wojskowej Batajnica.
Spotkanie z in¿ynierem Nikol¹ Bursaciem warte by³o cierpieñ
w dymie z jego papierosów. Ten dyrektor zak³adów metalowych
LIFAM w Starej Pazowej, podczas nalotów NATO kierowa³
produkcj¹ szkieletów atrap MiGa-29. Nie by³y wiêc dzie³em
aeroklubu, tylko produkcj¹ przemys³ow¹. Parê dni po rozpoczêciu
nalotów, LIFAM zacz¹³ ci¹æ stal na szkielety. Po zespawaniu
przewo¿ono je do hal innego zak³adu cywilnego w Nowej
Pazowej. Tam, pod nadzorem in¿ynierów i techników ze
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zbombardowanych w pierwszej kolejnoœci zak³adów lotniczych
w Panczewie, na ramy szkieletu nak³adano drewniane kszta³tki
kad³uba i skrzyde³. Ca³oœæ oblekano blach¹ aluminiow¹ dla
w³aœciwego odbicia radarowego. Proste urz¹dzenia symulowa³y
prawdziwe sygna³y elektroniczne, a Ÿród³a ciep³a – rozgrzane
silniki.
Dyrektor Bursaæ powiedzia³, wypuszczaj¹c dym: Ku
satysfakcji za³ogi, LIFAM wyprodukowa³ dwadzieœcia kilka makiet
MiGa-29. NATO zbombardowa³o wszystkie, prócz paru bêd¹cych
na wykoñczeniu w hali. Armia Jugos³awii wystawi³a za³odze
dyplom uznania. Kiedy samoloty mog³y bezkarnie lataæ na
mniejszej wysokoœci, NATO nie atakowa³o makiet, których
wymiary nie odpowiada³y rzeczywistym. Komputery pok³adowe
bombowców NATO weryfikowa³y wymiary celów, oszczêdzaj¹c
pocisków i bomb. Bursaæ zrelacjonowa³ przypadki – powody do
dumy z jego dzie³a. W jednym, dwa migi (jeden prawdziwy, drugi
makieta), sta³y schowane pod wiaduktem autostrady. Natowski
pilot mia³ tylko jeden pocisk i musia³ wybraæ. Wybra³ makietê.
Widocznie dla komputera wygl¹da³a lepiej, ni¿ orygina³. W drugim
przypadku makieta i mig sta³y na lotnisku. Znowu zaatakowano
makietê.
Tajemnice
W czasie tej, trzeciej z kolei, wycieczki na Ba³kany wiele
informacji wojskowych jest odtajnionych. Branko wprowadza
mnie miêdzy miejscowych. Wielu z nich s³u¿y³o w wojsku podczas
nalotów. Skrzêtnie notujê. W Kosowie armia Jugos³awii stawia³a
w terenie dok³adne imitacje samych wie¿ z luf¹, niby czo³gi
okopane w ziemi. NATO da³o siê zmyliæ i chyba dlatego poda³o
tak du¿¹ iloœæ trafieñ. Niestety i te makiety posz³y na straty.
Noc¹, miêdzy Belgradem a Nowym Sadem, kursowa³
wahad³owo poci¹g pasa¿erski z radarem i wyrzutni¹ rakiet
przeciwlotniczych na doczepionej platformie. Broni³ Batajnicy i
Belgradu. Zmieniaj¹c ci¹gle pozycjê, wyrzutnia by³a nieuchwytna
dla radarów wroga i mog³a bezkarnie raziæ nadlatuj¹ce bombowce
i Tomahawki. Nie mog³am wróciæ do domu jak zawsze, nocnym
poci¹giem. Policja kaza³a przenocowaæ w Belgradzie –
powiedzia³a mi mieszkanka Starej Pazowej.
Niedaleko miasteczka, przy w¹skiej betonowej drodze
przetrwa³y œlady po innej metodzie zmy³ki. Jedziemy z Brankiem
myœl¹c, ¿e to tam upozorowano lotnisko. Rozpoznajê w¹sk¹ drogê
przez pola, bo parê tygodni wczeœniej musia³em na ni¹ zboczyæ,
gdy policja nie wpuœci³a roweru poza rogatki pó³-autostrady z
Nowego Sadu. W¹ska droga prowadzi³a do nik¹d, s³oñce
schodzi³o do horyzontu, a chcia³em dotrzeæ do stolicy przed noc¹.
Wêdkarz na motorowerze pokaza³ mi skrót. Przez koleiny w
zasch³ym b³ocie, wzd³u¿ stert œmieci, wydosta³em siê z pu³apki.
Nie przypuszcza³em, ¿e w drodze powrotnej z Ba³kanów
nieprzyjemna przygoda nabierze niespodziewanej treœci.
Fa³szywego pasa startowego tu nie by³o, ale tam dalej sta³a
makieta radaru, 150 m od prawdziwego. Poznacie po za³atanych
kraterach – wieœniacy wskazuj¹ w kierunku znanej mi w¹skiej
drogi. W³aœnie ni¹ przyjechaliœmy, zwalniaj¹c w jednym miejscu
na po³atanych dziurach po wybuchu. Opowiadaj¹ z radoœci¹, jak
w Wielkanoc 1999 r. dyrektor pobliskiej tuczarni œwiñ urz¹dzi³
ucztê dla wojska ukrytego w innym pegeerze. Zaprosi³ ca³¹ wieœ.
Dobrze siê bawiliœmy mimo wybuchów bomb w Batajnicy – mówi
miejscowa kobieta, czekaj¹c na autobus. Fale wstrz¹sów od bomb
wnikaj¹cych g³êboko w ziemiê by³y widoczne, przetaczaj¹c siê
przez równinê Wojwodiny, niby trzêsienie ziemi. NATO
podejrzewa³o, ¿e przy wiosce znajduj¹ siê instalacje wojskowe i
bombardowa³o na oœlep: Tam na polu bomba wywali³a wielki
krater, ¿e ca³y dom by siê w nim zmieœci³. Przyjecha³o nasze
wojsko, obejrza³o i zasypa³o dziurê. Wkrótce, na tym samym
miejscu by³ nowy krater; bomba mia³a drug¹ g³owicê. To musia³a
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byæ bomba wnikaj¹ca (patrz: „Info nurt” nr 10). NATO próbowa³o
zniszczyæ cel podziemny. Rozmówczyni odpiera na mój domys³:
Tu nigdy nie by³o ¿adnych instalacji wojskowych.
Branko prowadzi auto z powrotem na w¹sk¹ drogê.
Zauwa¿am prostok¹tny wykop w krzakach przydro¿nych,
nieopodal po³atanego odcinka, wielkoœci jak na czo³g. Tu musia³
staæ podczas wojny prawdziwy, mobilny radar. Byæ mo¿e by³ to
niedu¿y rosyjski system SA-6 lub SA-13, z pociskami ziemiapowietrze. Du¿y radar pracowa³ parê kilometrów dalej na
po³udnie. Ujrzeliœmy jego wiruj¹c¹ antenê innym razem, gdy
znajomy Branka oprowadza³ nas po okolicy. W czasie nalotów
NATO, radary mog³y wysy³aæ sygna³y nie d³u¿ej ni¿ trzy sekundy,
bo anty-radary NATO namierza³y je i niszczy³y. Tak zginê³y na
pocz¹tku nalotów za³ogi paru stacji radarowych armii Jugos³awii.
W jednym przypadku, na wzgórzach Fruszka Gora pod Nowym
Sadem, zgin¹³ genera³ obrony przeciwlotniczej.
Jedziemy nad Dunaj. Dowiadujê siê, ¿e chorwackie myœliwce,
wyæwiczone w tym manewrze jeszcze we wspólnej Jugos³awii,
lec¹c nad korytem rzeki na ma³ej wysokoœci, dla unikniêcia
radarów, wypuszcza³y siê w natowskich nalotach a¿ po Batajnicê
i Belgrad. Zwalczali je „szajkasze” – ³odzie przeciwlotnicze, jakie
widzia³em zakamuflowane w zaroœlach przybrze¿nych Dunaju i
Sawy. Historycznie, szajkasze to Serbowie, zaproszeni przez
Habsburgów do osiedlenia siê nad Dunajem, dla obrony przed
nawa³¹ tureck¹. Dziœ po ich tradycji zosta³y: miejscowoœæ Szajkasz
pod Nowym Sadem i jednostki na rzekach Serbii. Dali siê
Ottomanom we znaki, podobnie jak ich rodacy, osiedleni przez
Habsburgów w Krajinie – pasie buforowym przeciw Turkom,
rozci¹gaj¹cym siê od Adriatyku po Rumuniê.
Hale LIFAM-u kry³y jeszcze inn¹ tajemnicê. Przeniesiono
tam przed nalotami wyposa¿enie produkcyjno-naprawcze z
Batajnicy. Bursiæ powinien stan¹æ przed trybuna³em NATO w
Hadze za „zbrodnie wojenne”. W jego zak³adzie odchodzi³a
mianowicie produkcja, która da³a siê we znaki Operacji Si³a
Sojusznicza. Technicy wojskowi wymontowali z uziemionych
migów wyrzutnie rosyjskich pocisków Newa i w LIFAM-ie
przerobili je na wyrzutnie naziemne. Bursiæ oœwieci³ mnie:
Najwiêkszym problemem by³a prêdkoœæ pocz¹tkowa New. Nie s¹
skuteczne, jeœli wystartuj¹ wolniej ni¿ z pêdz¹cego miga. Technicy
dostosowali do tego celu rakiety przeciw gradowi, u¿ywane
szeroko w rolnictwie Wojwodiny. Wkrótce wyrzutnie stanê³y na
Fruszka Gora, broni¹c stolicy. Jak inni mieszkañcy miasta sta³em
noc¹ na dachu, podziwiaj¹c fajerwerki wojny. Niewielu z nas
wiedzia³o, ¿e jaskrawe smugi ognia na Fruszka Gora to rakiety
odpalanych New, a potem blask eksplozji trafionych Tomahawków
i czasem bombowców, s¹ po trosze dzie³em naszego miasteczka –
wspomina Bursiæ.
Koniec adoracji?
Serbowie nie adoruj¹ ju¿ Amerykanów; miarka siê przebra³a.
Piloci amerykañscy zestrzeleni w II Wojnie Œwiatowej nad
Ba³kanami modlili siê, by spaœæ wœród serbskich patriotów.
Natomiast piloci w wojnie natowskiej modlili siê, ¿e jeœliby mieli
dostaæ siê w rêce serbskie, to w mundurowe. To gwarantowa³o
prze¿ycie, zgodnie z prawem jeñca wojennego, którego si³y
Miloszewicia nie naruszy³y, mimo ¿e wróg powa¿nie naruszy³
prawo i zwyczaje wojenne, atakuj¹c ludnoœæ i cele cywilne.
Nie wszystkie modlitwy siê spe³ni³y. W okolicach Starej
Pazowej by³y przypadki samos¹du miejscowej ludnoœci nad
zestrzelonymi pilotami. W jednym, lotnika zaczepionego na
drzewie wieœniacy zdjêli tylko po to, by go zadŸgaæ wid³ami i
motykami. Innego wlekli za traktorem a¿ skona³. W trzecim
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przypadku pilotowi uda³o siê ujœæ nagonce i w cywilnym ubraniu
wsiad³ do autobusu, próbuj¹c siê wydostaæ z Serbii. Kierowca
wyczu³, ¿e coœ jest nie tak z tym pasa¿erem. Wyda³ go pierwszemu
napotkanemu patrolowi mundurowych.
Wywo³ane natowskim napadem anty-amerykañskie nastroje
wœród Serbów, bêd¹ przeszkod¹ w planowanym przenoszeniu baz
USA z Niemiec na Ba³kany. Chorwacja nie chce baz
amerykañskich, bo woli uk³ady z wypróbowanym, od czasu
hitlerowców, sojusznikiem – Niemcami. Strategia przegrupowania
wojskowych baz amerykañskich w Europie stawia wiêc na inne
kraje ba³kañskie. Przeszkod¹ mo¿e jednak byæ z³a fama Ameryki,
narodzona w atakach na Serbów w Boœni, w latach 1994-1995, a
potem w napadzie na Serbiê, w 1999 roku. Magazyn poœwiêcony
strategii obronnej i politycznej USA, „Defense & Foreign Affairs
Strategic Policy”, pisa³ w kwietniu 2003 r.:
Stany Zjednoczone bêd¹ musia³y zacz¹æ przywracaæ zaufanie
wœród niektórych mieszkañców Ba³kanów, którzy s¹ w dalszym
ci¹gu zdruzgotani atakami politycznymi i medialnymi przez USA,
podczas roz³amu Jugos³awii, a szczególnie atakami wojskowymi
i politycznymi NATO na Serbiê, w 1999 roku, które promowa³
ówczesny prezydent USA William Clinton i które popiera³ brytyjski
premier Tony Blair, oraz (obecny) szef polityki miêdzynarodowej
Unii Europejskiej, Javier Solana. Istnieje, na przyk³ad, wielu
Serbów, którzy bêd¹c wychowani w przeœwiadczeniu o sojuszu
serbsko-amerykañskim, poczuli siê zdradzeni, kiedy amerykañskie
œrodki przekazu przedstawia³y Serbów jako ludobójczych
barbarzyñców.
Magazyn pisa³, nawi¹zuj¹c do osób takich, jak genera³ Clark,
który stara siê o kandydaturê na prezydenta: Podczas gdy niektórzy
Kongresmeni USA przygotowuj¹ siê do wprowadzenia
prawodawstwa lub inicjatyw zaplanowanych na sk³onienie
Trybuna³u Zbrodni Wojennych w Hadze, do oskar¿enia
Izetbegowicia [prezydent Boœni i Hercegowiny] za zbrodnie
wojenne, inne osobistoœci w USA, np. by³y g³ównodowodz¹cy
si³ami USA w Europie, genera³ Wesley K. Clark (który przekroczy³
swe normalne kompetencje dowódcy wojskowego w wojnie
przeciw Serbii i rozkazywa³ atakowaæ ludnoœæ i cele cywilne),
staraj¹ siê o karierê polityczn¹ lub próbuj¹ chroniæ swój ¿yciorys.
Clark musia³by obroniæ swoje stanowisko w wojnie przeciw Serbii,
a inni poparliby go, bo albo odegrali nies³awn¹ rolê, albo dali
siê nabraæ zmy³kom z administracji Clintona, wymyœlonym dla
uzasadnienia wojny.
Wiele lewicowych jak i prawicowych osobistoœci
amerykañskich popar³o ataki na Serbów li tylko dla kariery mimo,
¿e póŸniej okaza³o siê, i¿ zmyœlono uzasadnienie wojny, podobnie
jak w Afganistanie i Iraku: W odbudowie zaufania miêdzy Serbami
a Amerykanami, niezbêdnego w tej nowej fazie [strategii USA],
wiele osobistoœci amerykañskich bêdzie mia³o opory przyznaæ siê,
¿e siê mylili atakuj¹c Serbów i broni¹c administracji Izetbegowicia
w Boœni-Hercegowinie, która, okazuje siê, pope³ni³a masowe
okrucieñstwa i jednoczeœnie z pomoc¹ USA wprowadza³a do
Europy Al Kaidê i inne grupy terrorystyczne powi¹zane z Iranem.
Dopóki spo³eczeñstwo amerykañskie pozostanie w jarzmie
k³amstw polityków i militarystów takich, jak Clinton, Clark, Bush,
Cheney i Rumsfeld, dopóty zagro¿one osobistoœci nie pozwol¹
ujawniæ zak³amañ. Bez prawdy i bez skruchy winowajców
Serbowie nie dopuszcz¹ do pojednania. O ile ich znam, s¹ na to
za dumni mimo, ¿e po chrzeœcijañsku ³atwo przebaczaj¹. Stara
mi³oœæ serbsko-amerykañska zardzewia³a. Sta³a siê
wspomnieniem w ksi¹¿kach. Trudno by³oby utrzymaæ bazy
wojskowe USA wœród wrogo nastawionej ludnoœci, wiêc chyba
nie powstan¹ w Serbii, poza Kosowem.
Opracowa³ © dr Piotr Bein

•ród³a poza wymienionymi w tekœcie
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Z nieznanyc h epizodów

Z nieznanych epizodów II wojny
œwiatowej

Czy w Moskwie dosz³o do spotkania ks. J Radziwi³³a z W.A. Harrimanem?
Wszyscy wiemy, ¿e na konferencji pokojowej w Ja³cie sprawa Polski zosta³a przez zachodnich aliantów zdradzona.
Po czêœci sta³o siê to za aprobat¹ prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Ze strony amerykañskiej, w
przygotowaniu materia³ów konferencyjnych uczestniczy³ Harriman. Ani on, ani prezydent nie powinni siê cieszyæ
sympati¹ Polaków. •ród³a sowieckie usi³uj¹ wmówiæ nam, ¿e w tym procesie wielkiej zdrady wojennego sojusznika,
uczestniczy³ zas³u¿ony polski arystokrata, ksi¹¿ê Janusz Radziwi³³. Prawda wygl¹da jednak zupe³nie inaczej.
Relacja Edmunda Moszyñskiego
Edmund Moszyñski jest dzisiaj jednym z niewielu ¿yj¹cych
dziennikarzy, którzy pracowali w II Rzeczypospolitej. D³ugoletni¹
karierê dziennikarsk¹ rozpocz¹³ w 1933 roku w konserwatywnym
dzienniku „Czas”, dotowanym w znacznym stopniu przez ksiêcia
Janusza Radziwi³³a. Ksi¹¿ê, ordynat na O³yce i w³aœciciel
Nieborowa, by³ równie¿ przemys³owcem. By³ w³aœcicielem
cukrowni w Szpatowie i mia³ jakieœ powi¹zania z przemys³em
ciê¿kim - g³ównie z koncernem „Wspólnota Interesów”. Zasiada³
we w³adzach tzw. „Lewiatana”, czyli Centralnego Zwi¹zku
Przemys³u Polskiego. Znacz¹c¹ pozycjê ksiêcia w przemyœle
wspiera³a jego dzia³alnoœæ polityczna.
Moszyñski wspomina³: Radziwi³³ by³ monarchist¹, ale do
urzêdu prezydenta odnosi³ siê z du¿ym szacunkiem mimo, ¿e urz¹d
ten uosabia³ republikañski ustrój Polski, to przecie¿ lider
konserwatystów widzia³ w nim kontynuacjê tradycji królów
polskich. Znajdowa³o to wyraz w pewnych gestach. Na przyk³ad,
w czasie uroczystego œniadania, czy obiadu z okazji œlubu swej
córki Krystyny z Józefem hr. Potockim, dyrektorem departamentu
politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, rozpocz¹³
okolicznoœciowe przemówienie od wzniesienia toastu za zdrowie
prezydenta Rzeczypospolitej. Jak wiadomo w Polsce
przedrozbiorowej pierwszym toastem w czasie uroczystych uczt
by³ toast na czeœæ króla.
Moszyñski by³ dobrze poinformowany o dzia³alnoœci ks. J.
Radziwi³³a i to nie tylko jako dziennikarz obozu, zwi¹zanego z
osob¹ ksiêcia. Jego brat, Jan Moszyñski, w 1928 roku zosta³
osobistym sekretarzem Radziwi³³a. Wspomina³: Wspó³praca ta
trwa³a praktycznie do dnia aresztowania Moszyñskiego przez
Gestapo, w 1942 roku. By³a to wiêcej ni¿ wspó³praca. By³a to
bardzo g³êboka, obustronna przyjaŸñ, ³¹cz¹ca zreszt¹ mego brata
nie tylko z samym ks. Radziwi³³em, ale i z ca³¹ jego rodzin¹.
Edmund Moszyñski niewiele mówi³ na temat pobytu ks. J.
Radziwi³³a w Rosji i o jego spotkaniu z Beri¹ (patrz: „Info nurt”
15), który robi³ mu mgliste aluzje o jakiejœ bli¿ej nieokreœlonej
roli, któr¹ móg³by odegraæ. Ksi¹¿ê Radziwi³³ nie uleg³ jednak tym
namowom i wkrótce wraz z ca³¹ rodzin¹ wyjecha³ do Warszawy,
dok¹d przyby³ w grudniu 1939 roku.
Na pocz¹tku 1940 roku, na proœbê w³adz konspiracyjnych,
ksi¹¿ê uda³ siê do Berlina. Jego celem by³o przeprowadzenie z
Goeringiem rozmowy na temat zwolnienia profesorów
krakowskich, aresztowanych w listopadzie 1939 roku.
W Berlinie ksi¹¿ê Radziwi³³ zosta³ przyjêty uprzejmie i bez
uprzedniego, d³ugiego czekania na audiencjê – relacjonuje
Moszyñski. Z rozmowy z Goeringiem ks. Janusz wysnu³ wniosek,
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¿e wojna miêdzy III Rzesz¹ a Zwi¹zkiem Radzieckim jest
nieuchronna... Bêd¹c w Berlinie ks. Radziwi³³ postanowi³ z³o¿yæ
wizytê ambasadorowi radzieckiemu, który pocz¹tkowo nie bardzo
kwapi³ siê do przyjêcia tak niespodziewanego goœcia. Wizyta
dosz³a jednak do skutku. Ksi¹¿ê Radziwi³³ uwa¿a³ za swój
obowi¹zek poinformowaæ ambasadora o treœci swej rozmowy z
Goeringiem. Wolno s¹dziæ, ¿e na decyzjê z³o¿enia tej wizyty, nie
bez wp³ywu pozostawa³a rozmowa ksiêcia z Beri¹.
W sposób nieco odmienny przedstawi³ ksi¹¿ê sw¹ wizytê w
ambasadzie w rozmowie z Józefem £obodowskim. Oto jego
relacja: Wybieraj¹c siê do Berlina, ksi¹¿ê przypomnia³ sobie drug¹
rozmowê z Beri¹, tu¿ przed zwolnieniem z £ubianki. Doszed³ do
wniosku, ¿e warto tê podró¿ wykorzystaæ, by o sobie przypomnieæ...
napisa³ wiêc list, w którym stwierdza³, ¿e lojalnie wykonuje
¿yczenie Berii, ale nic istotnego przekazaæ nie mo¿e, gdy¿ minê³o
zaledwie kilka tygodni od powrotu do kraju. List w zalakowanej
kopercie zabra³ ze sob¹, z intencj¹ z³o¿enia go w ambasadzie
sowieckiej w Berlinie... przed hotel zajecha³a ambasadorska
limuzyna, zawieziono Radziwi³³a z parad¹ i przyjêto z
nadzwyczajn¹ atencj¹. Wizyta ograniczy³a siê zreszt¹ do wrêczenia
koperty, jak widaæ, nazwisko Berii wywiera³o piorunuj¹ce
wra¿enie.
... i Paw³a Sudop³atowa
Relacja Edmunda Moszyñskiego o wizycie ksiêcia Radziwi³³a w
ambasadzie sowieckiej jest bardziej wiarygodna, ani¿eli
póŸniejszy przekaz £obodowskiego, z którego wynika, ¿e ksi¹¿ê
pozostawi³ w ambasadzie zalakowan¹ kopertê. Aby to uczyniæ
nie potrzebowa³ sk³adaæ wizyty dyplomacie. Wystarczy³o kopertê
pozostawiæ u pierwszego lepszego urzêdnika.
Przytoczê przekaz Paw³a Sudop³atowa, który z ramienia Berii
uczestniczy³ w grze z ksiêciem w wiêzieniu, a nastêpnie zaj¹³ siê
wyjazdem Radziwi³³a ze Zw. Sowieckiego (patrz: „Info nurt” nr.
15).
Oto relacja Andrzeja Sudop³atowa: Ojciec otrzyma³ rozkaz
opracowania wariantów nawi¹zania z nim (Radziwi³³em)
kontaktów za poœrednictwem naszego agenta. W tym przypadku
zdecydowano skontaktowaæ siê z nim w sposób jawny, ksi¹¿ê by³
bowiem widoczn¹ postaci¹ w spo³eczeñstwie – i móg³ otwarcie
odwiedzaæ sowieckie poselstwo, nie wywo³uj¹c podejrzeñ. W
szczególnoœci móg³ go interesowaæ los rodzinnych majêtnoœci,
które znalaz³y siê na okupowanym terytorium... W 1940 roku
dwukrotnie przyjmowa³ Radziwi³³a moskiewski rezydent w
Berlinie, Amajak Kobu³ow, który o spotkaniach tych meldowa³
do Centrali. Nie przekazano mu jednak ¿adnych instrukcji
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odnoœnie operacyjnego wykorzystania polskiego ksiêcia dla
kontaktów z Niemcami. Wywiad nie bardzo by³ sk³onny wierzyæ w
szczeroœæ Radziwi³³a i dlatego zdecydowa³ siê nie zwracaæ do
niego... tym bardziej, i¿ jego kontakty polityczne nie obiecywa³y
natychmiastowych korzyœci... Jak by³o wiadomo, Radziwi³³ nie
mia³ dostêpu do informacji wojenno-strategicznych. Kierownictwo
Wydzia³u Zagranicznego NKWD uzna³o, ¿e nale¿y wykazaæ
maksimum cierpliwoœci i po prostu oczekiwaæ kiedy wyjedzie do
Szwajcarii, b¹dŸ Szwecji, gdzie bêdzie poza kontrol¹ niemieck¹.
Zdecydowano, ¿e w³aœnie wtedy zostanie nawi¹zana z nim
³¹cznoœæ. Ksi¹¿ê nigdy nie pojecha³ do tych krajów. Po napaœci
Hitlera na ZSRR, Radziwi³³ pozosta³ jakby w cieniu... W 1942
roku na pewien czas œlad po nim zagin¹³. W NKWD wyraŸnie
przeceniono jego osobiste kontakty i wp³yw na Goeringa...
W maju 1964 roku, ksi¹¿ê Radziwi³³, informuj¹c G³ówn¹
Komisjê Badania Zbrodni Hitlerowskich, przekaza³ relacjê o
pobycie w Berlinie, w 1940 roku. Nie wspomnia³ w niej jednak o
wizycie u Nuncjusza Papieskiego, arcybiskupa Orsiniego, któremu
chcia³ z³o¿yæ sprawozdanie, o sytuacji Koœcio³a w Polsce.
Nuncjusz odmówi³ przyjêcia dokumentu przeznaczonego dla
Watykanu. Nie wspomnia³ te¿ o wizycie w sowieckiej ambasadzie.
Wybiegaj¹c naprzód mo¿na stwierdziæ, ¿e gdy we wrzeœniu
1947 roku ks. Radziwi³³ powróci³ z sowieckiej niewoli, by³
przes³uchiwany w Urzêdzie Bezpieczeñstwa (Bezpiece) na temat
okresu przedwojennego. Bristygierowa pyta³a go o Radê
Regencyjn¹ i jej dzia³alnoœæ, o kontakty z Pi³sudskim i o wojnê w
1920 roku. Natomiast nie interesowa³y jej lata okupacji, o
dwukrotnym pobycie w sowieckim wiêzieniu nie by³o najmniejszej
wzmianki – napisa³ Józef £obodowski – Radziwi³³ na pró¿no
czeka³, kiedy zapyta go o wizytê w Berlinie i o audiencjê u
Goeringa, ale w koñcu badañ tak¿e o tym nie by³o mowy.
Nie by³o o tym ¿adnej wzmianki, poniewa¿ mog³o to wp³yn¹æ
na wspó³pracê z Beri¹. A by³ to temat zakazany dla polskiej
bezpieki.
Od po³owy lat trzydziestych Radziwi³³ znalaz³ siê w krêgu
zainteresowania sowieckiego wywiadu – wspomina³ Pawe³
Sudop³atow – Dlatego, gdy 17 wrzeœnia 1939 r. Armia Czerwona
wkroczy³a na wschodnie ziemie Polski, znalaz³ siê w naszych
rêkach. (patrz: “Info nurt” nr 15).
Ponownie w rêkach NKWD
Dzia³alnoœæ ks. J. Radziwi³³a w okresie okupacji jest odrêbnym
tematem. Jego ¿ycie w tym okresie doœæ szczegó³owo przedstawia
biogram, w „Polskim S³owniku Biograficznym” (pióra Jerzego
Jaruzelskiego). Wiele cennych szczegó³ów znajdziemy tak¿e we
wspomnieniach Edmunda Moszyñskiego i w licznych
opracowaniach z tego okresu.
Dla naszych rozwa¿añ istotny jest moment powtórnego
aresztowania ksiêcia. Moszyñski tak o tym napisa³: Zbli¿anie siê
frontu, a wiêc i armii radzieckiej, sk³oni³o Radziwi³³a i niektórych
jego goœci, np. Branickich z Wilanowa, do opuszczenia
Nieborowa... Ksi¹¿ê Janusz zachowa³ pe³ny spokój. Tu¿ przed
wyjazdem kaza³ sobie podaæ herbatkê, któr¹ pi³ bez poœpiechu,
jakby nic siê nie dzia³o. Dostojni uciekinierzy nie ujechali daleko,
tylko do Walewic. Wkrótce zostali aresztowani i po przewo¿eniu
ich tu i tam po Polsce, dotarli wreszcie poci¹giem do Moskwy.
Jerzy Jaruzelski przedstawi³ sprawê aresztowania
nastêpuj¹co: W Walewicach ko³o £owicza, w maj¹tku Grabiñskich,
funkcjonariusze NKWD aresztowali Radziwi³³a, przewo¿¹c go do
Otwocka, gdzie znalaz³a siê wkrótce rodzina i inni arystokraci
(Braniccy z Wilanowa. Zamoyski z Bortnik). Po chaotycznych
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peregrynacjach (Sochaczew, Gniezno) – grupê 16 osób skierowano
do obozu Krasnogorsk ko³o Moskwy. Radziwi³³ ponownie kilka
dni spêdzi³ na £ubiance.
Z kolei Józef £obodowski jeszcze inaczej przedstawia
aresztowanie: Ju¿ po rozpoczêciu przez Rosjan zimowej ofensywy...
ksiêstwo przenieœli siê z Nieborowa do s¹siadów Potworowskich,
do Walewic w ³owickim. Genera³ sowiecki, którego nazwiska
Radziwi³³ nie zapamiêta³, zajecha³ do dworu i oœwiadczy³ ksiêciu,
¿e ma z nim jechaæ do Lublina, bo „lubliniacy” chc¹ z nim
porozmawiaæ. Prócz ksiêcia, zabra³ samochodem ca³¹ rodzinê.
Mamy tutaj do czynienia z 3 sprzecznymi relacjami.
Pamiêtajmy jednak, ¿e pamiêæ ludzka jest zawodna. Nas interesuje
przede wszystkim pobyt Radziwi³³a w Moskwie. Izabella
Radziwi³³owa wspomina³a: Rosjanie traktowali nas w Brzeœciu
fatalnie. Trwa³o to do momentu, kiedy szef NKWD w Brzeœciu nie
dosta³ o nas wiadomoœci z Moskwy. Przybieg³ przera¿ony do
mojego teœcia mówi¹c, ¿e nie wiedzia³ z kim ma do czynienia.
Przeprosi³ nas za fatalne warunki i obieca³ pomóc, ¿eby tylko
teœæ nie poskar¿y³ na niego w Moskwie.
Dalszy ci¹g mo¿na znaleŸæ u Xawerego Krasickiego: 25
lutego rano dwaj wyelegantowani pu³kownicy i major zg³aszaj¹
siê prosz¹c ksiêcia Janusza o pos³uchanie! Pe³ni uœmiechów, ale
i ambasadorskiej postawy powiedzieli, ¿e prawitelstwo ustanowi³o
sprowadziæ nas do Moskwy, i ¿e potem osadz¹ nas pod Moskw¹
na daczy. Anna z Branickich Wolska zachowa³a w pamiêci fakt,
¿e do Moskwy jechali dwa dni i dwie noce: Ca³a droga z Brzeœcia
do Moskwy wyda³a mi siê bardzo atrakcyjna... Szlak napoleoñski
– piêkne widoki za oknem, ale i œlady wojny. Szcz¹tki wagonów,
lokomotyw, wysadzone szyny. Ka¿da rodzina otrzyma³a swój
przydzia³, a w nocy wagon zamienia³ siê w sypialny.
W Moskwie rozmieszczono przyby³ych na dworcu. A. Wolska
podaje, ¿e: Zaprowadzili nas na pierwsze piêtro wspania³ej sali,
ca³ej w marmurach. W k¹tach sta³y palmy. Wszêdzie wisia³y
portrety przedstawicieli w³adz sowieckich i sztandary. Synowa
ksiêcia pozna³a wœród wojskowych, którzy wyszli na ich
spotkanie, pu³kownika Mironowa, szefa £ubianki. Mironow
podszed³ do ksiêcia Janusza i powiedzia³: Wot kniaŸ, my uwidielis.
Ca³e towarzystwo zosta³o zawiezione na plac Dzier¿yñskiego,
gdzie mieœci³a siê £ubianka. Tam przebywali kilka dni. 3 marca
Mironow poinformowa³ ksiêcia, ¿e zostan¹ przewiezieni do
oddalonego od Moskwy o 20 km Krasnogorska. Tam zamieszkali,
w odleg³oœci kilometra od obozu jeñców niemieckich.
Jak widzimy, ks. Radziwi³³ niew¹tpliwie wspó³pracowa³ z
sowieckim wywiadem. Czy jednak, jak mu siê to przypisuje, bra³
udzia³ w ja³tañskiej zdradzie Polski? Aby odpowiedzieæ na to
pytanie musimy bli¿ej poznaæ stosunki panuj¹ce w trójk¹cie
Sudop³atow-Radziwi³³-Harriman.
„Wspólnota interesów” ks. J. Radziwi³³a z W.A. Harrimanem
Za³o¿ony w 1929 roku koncern górniczo-hutniczy „Wspólnota
Interesów Górniczo-Hutniczych, by³ w zasadzie wspólnot¹
interesów górnoœl¹skich katowickich spó³ek. Wspólnota ta by³a
najwiêkszym w Polsce przedsiêbiorstwem górniczo-hutniczym i
obejmowa³a 40% wytwórczoœci hutniczej.
Ksi¹¿ê Radziwi³³ by³ przed wojn¹ cz³onkiem rad nadzorczych
licznych organizacji gospodarczych, w tym katowickiej spó³ki
akcyjnej. By³ w tzw. grupie Harrimana, która posiada³a kapita³
100 milionów z³otych. A William Avrell Harriman (1891-1986),
syn Edwarda, „króla kolei ¿elaznych”, mia³ w Polsce rozleg³e
interesy. Powstanie „Wspólnoty Interesów” po³¹czy³o interesy
polskiego ksiêcia i amerykañskiego magnata przemys³owego.
INFO NURT
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Dzia³alnoœæ Harrimana w II Rzeczypospolitej czêsto
podlega³a krytyce i by³a przedmiotem artyku³ów prasowych i
publikacji (broszura M. Koz³owskiego: „Sprawa Harrimana.
G³osy publiczne i dokumenty” z 1929 roku). Wywiad sowiecki
penetruj¹cy Polskê mia³ dobre informacje tak¿e w sferze
gospodarczej. Wiedzia³ o kontaktach Radziwi³³a z Harrimanem.
Beria, który mia³ ksiêcia w swoich rêkach, postanowi³ to
wykorzystaæ.
Oto relacja Paw³a Sudop³atowa: W 1945 roku spotka³em siê
z Harrimanem, pos³em USA w Zwi¹zku Sowieckim. Pierwsze nasze
spotkanie nast¹pi³o w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
zosta³em przedstawiony, jako Pawe³ Matwiejew, pracownik
sekretariatu Mo³otowa, odpowiedzialny za stronê techniczn¹
konferencji ja³tañskiej. Po pierwszym oficjalnym spotkaniu
zaprosi³em Harrimana na obiad do Aragwi, restauracji znanej ze
znakomitej kuchni gruziñskiej. Harriman z widocznym
zadowoleniem przyj¹³ moje zaproszenie. W charakterze t³umacza,
zabra³em na obiad ks. J. Radziwi³³a, którego przedstawi³em, jako
polskiego patriotê i uchodŸca mieszkaj¹cego w Moskwie (w tym
czasie by³ naszym agentem, znajduj¹cym siê w gestii Berii).
Oskar¿enia Radziwi³la opieraj¹ siê g³ównie na relacji
Sudop³atowa o ich kontaktach z Harrimanem. Spróbujmy wiêc
bli¿ej przyjrzeæ siê tym kontaktom.
Obiad we troje
Powodem zaproszenia ks. Radziwi³³a na obiad w restauracji
Aragwia, by³a jego znajomoœæ z Harrimanem i ³¹cz¹ce ich w
przesz³oœci wspólne interesy. W tamtym czasie ksi¹¿ê pomóg³
Harrimanowi w zakupie polskich akcji przedsiêbiorstwa. Zakup
ten odby³ siê w warunkach ostrej konkurencji z przemys³owcami
francuskimi i belgijskimi.
Lokal nie zosta³ wybrany przypadkowo. W Aragwi dzia³a³
dobrze funkcjonuj¹cy pods³uch, za³o¿ony przez NKWD. ¯aden
sowiecki funkcjonariusz nie móg³ na osobnoœci rozmawiaæ z
obcym obywatelem. Zakaz kontaktów z cudzoziemcami by³
ca³kowity i kategoryczny. Dotyczy³ on nawet tak wysokich
urzêdników, jak Mo³otow. Wybieraj¹c Aragwiê, Sudop³atow
zabezpiecza³ siê przed ewentualnym zarzutem, ¿e powiedzia³ za
du¿o.
Sudop³atow tak opisuje spotkanie: Podczas obiadu w Aragwi
zamierza³em zapewniæ Harrimana w obecnoœci Radziwi³³a, o
naszej tolerancji wobec duchownych katolickich, protestanckich
i prawos³awnych. Przygotowa³em siê do omówienia wiêkszej iloœci
tematów. Nie uda³o siê jednak ich poruszyæ. Harriman odczu³, ¿e
Radziwi³³ bynajmniej nie jest zwyk³ym t³umaczem i zmuszony
by³em dyskutowaæ o sprawach odnosz¹cych siê do wspólnych
przedsiêwziêæ gospodarczych po wojnie... Harriman uzna³, ¿e
strona amerykañska zdo³a osi¹gn¹æ wielkie dochody, uczestnicz¹c
w odbudowie naszego przemys³u. Wspomnia³ o utworzeniu
wspólnych przedsiêbiorstw w przemyœle wêglowym i hutniczym,
jako formie wspó³pracy ekonomicznej. Nie by³em przygotowany
na takie tematy.
Harriman zainteresowa³ siê pobytem Radziwi³³a w Moskwie
i tym, jak d³ugo zamierza tam pozostaæ. Wtr¹ci³ siê Sudop³atow,
który powiedzia³: Radziwi³³ mo¿e w ka¿dej chwili wyjechaæ do
Londynu, ale chce bezpoœrednio pojechaæ do Polski, gdy Niemcy
zostan¹ wypêdzeni. W innym miejscu poda³, ¿e Radziwi³³ nie
jedzie na Zachód, by nie s¹dzono, ¿e jako znajomy Goeringa, jest
jego wys³annikiem. WypowiedŸ Sudop³atowa oczywiœcie nie
odpowiada zamierzeniom Radziwi³³a.
Nieoczekiwanie Harriman wspomnia³ o mo¿liwoœci
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zaanga¿owania kapita³ów ¿ydowskich do odbudowy obwodu
homelskiego na Bia³orusi – tradycyjnej siedziby osiedlania
¿ydowskiego. Sudop³atow natychmiast skierowa³ rozmowê na
temat niew³aœciwego zachowania siê córki ambasadora.
Powiedzia³, ¿e zachowuj¹c siê skandalicznie, panna Kathy
kompromituje ojca, a rz¹d sowiecki nie chce dopuœciæ do skandalu.
Podkreœli³, i¿ wypowiedŸ ta nie jest groŸb¹, lub prób¹ szanta¿u, a
œwiadczy o du¿ym szacunku rz¹du sowieckiego wobec Harrimana.
To, ¿e omawialiœmy nie tylko sprawy dyplomatyczne, a
poruszyliœmy sprawê osobist¹, dla ambasadora bardzo delikatn¹
– powiedzia³ – jest œwiadectwem naszego zaufania do niego.
Ambasador nie reagowa³ na uwagi dotycz¹ce jego latoroœli.
Czy¿by je bagatelizowa³? W relacji dotycz¹cej pobytu w ZSRR
w latach wojny, nie wspomnia³ o spotkaniu w Aragwi. Napomkn¹³
jednak o tym, ¿e w dniu 13 stycznia 1945 roku spotka³ siê z Kiri³em
Nowikowem, szefem 2-go wydzia³u europejskiego MSZ i jakimœ
pu³kownikiem NKWD. Czy¿by wiedzia³, ¿e Matwiejew jest
faktycznie pracownikiem Berii, a nie Mo³otowa?
W roku 1981, w trakcie rozmowy o „Stalinie podczas wojny”,
Harriman stwierdzi³: W latach 1941-1943 nie zastanawialiœmy
siê, jaka bêdzie polityka Stalina w czasach pokoju. Trwa³a wojna
z Hitlerem... PóŸniej bardzo mnie zajmowa³a sprawa planów
Stalina w powojennej Europie – i doda³ – Roosevelt wierzy³, ¿e
nasza bliska wspó³praca z Rosjanami w okresie wojny mog³a i
powinna s³u¿yæ za podstawê dla wspó³pracy po wojnie... Chcia³
nawi¹zaæ bliskie stosunki ze Stalinem i sprawiæ, by po wojnie
przywódcy sowieccy mieli zaufanie do Zachodu. Zdawa³ sobie
sprawê z tego, ¿e wobec rozmiarów dewastacji Rosji powojenna
odbudowa bêdzie wymaga³a wielkiego wysi³ku i gotów by³
zaoferowaæ hojn¹ pomoc ze strony Ameryki. O tym próbowa³
rozmawiaæ z Sudop³atowem, lecz jego interlokutor nie podj¹³
tematu. Nie by³ upowa¿niony do poruszania tych spraw.
Jak¹ rolê wyznaczono Radziwi³³owi u boku sowieckiego
przedstawicielstwa? Mia³ uwiarygodniæ dobre chêci Moskwy w
sprawie przysz³oœci Europy Wschodniej, a polityka sowiecka
uleg³a póŸniej zmianie.
Mistyfikacja czy pomy³ka?
O spotkaniu w Aragwi czytamy we wspomnieniach Sudop³atowa,
wydanych w jêzyku angielskim (Boston 1994), rosyjskim
(Moskwa 1996) i polskim (Warszawa 1999). Jak wynika z jego
relacji, spotkanie to mia³o miejsce przed Ja³t¹. Wspomina³ o tym
wielokrotnie. Przytoczmy chocia¿ jeden z takich fragmentów:
Harriman w ¿aden sposób nie reagowa³ na moje przestrogi,
dotycz¹ce zachowania siê jego córki, a wykaza³ du¿e
zainteresowanie dostaw¹ wódki i czarnego kawioru dla
uczestników maj¹cej siê odbyæ konferencji na Krymie.
Nale¿y siê zastanowiæ, czy przekaz na temat udzia³u ks.
Radziwi³³a w tej rozmowie by³ naiwn¹ mistyfikacj¹ z jego strony,
czy zwyk³¹ pomy³k¹.? Sk³onny jestem przychyliæ siê do tezy, i¿
by³a to pomy³ka. Sudop³atow nie móg³ œwiadomie k³amaæ, bo
musia³ siê liczyæ z tym, ¿e kiedyœ sprawa wyjdzie na jaw. Mo¿na
by³o porównaæ datê powtórnego zatrzymania ksiêcia przez Rosjan,
z dat¹ konferencji w Ja³cie, aby stwierdziæ niezgodnoœæ!
Pisz¹c o dawnych czasach, po ciê¿kich osobistych
prze¿yciach (przebywa³ w wiêzieniu od 1953 do 1968), móg³
pewne wydarzenia przedstawiæ takimi, jak je zapamiêta³, co nie
znaczy, ¿e zgodnie z rzeczywistoœci¹. Nie oznacza to jednak, ¿e
teza, i¿ ksi¹¿ê zosta³ zwerbowany przez Beriê, nie jest prawdziwa.
Niewa¿ne, ¿e nie by³ w Aragwi, bo móg³ byæ obecny przy
nastêpnym spotkaniu Sudop³atowa z Harrimanem w jednym z
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moskiewskich hoteli. Takie spotkanie rzeczywiœcie mia³o miejsce.
W ksi¹¿ce „Raznyje dni tajnoj wojny i diplomati” czytamy:
Radziwi³³ nie by³ naszym p³atnym agentem... faktu jego
wspó³pracy z sowietami i osobiœcie z komisarzem spraw
wewnêtrznych, Beri¹, nie chcia³, niewiadomo dlaczego, uznaæ
g³ówny historyk S³u¿by Wywiadu Zagranicznego Rosji, gen. W
Kipriczenko (zast. Redaktora naczelnego 6-cio tomowej historii
sowieckiego wywiadu – Z.P.). Z pewnoœci¹ nie wiedzia³, ¿e podczas
badania sprawy katyñskiej, stronie polskiej, zainteresowanej
pytaniem - dlaczego oszczêdzono krewnych Radziwi³³a? przed³o¿ono dokumenty o potajemnych zwi¹zkach z sowieckimi
w³adzami. Og³oszono wówczas oœwiadczenie Radziwi³³a z 13
lutego 1946, przes³ane Berii, o zwolnienie z internowania – napisa³
Sudop³atow – By³em wœród tych, którzy przygotowali dokumenty
o przekazaniu Niemcom internowanych polskich obywateli:
Radziwi³³a, Zamoyskiego, Branickiego, Krasickiego, wraz z
rodzinami – ³¹cznie 16 osób.
I znowu b³¹d! Wymienieni, internowani w Krasnogorsku w
latach 1945-1947, przekazani zostali stronie polskiej. Byæ mo¿e
pomyli³ ten fakt z rokiem 1939, kiedy za³atwia³ przekazanie ksiêcia
Niemcom.
Istotne jest jednak stwierdzenie, ¿e z Radziwi³³em nie
wspó³pracowano na podstawie pisemnego zobowi¹zania. W
praktyce sowieckiej, osoby z arystokracji wspó³dzia³aj¹ce z
wywiadem, nie podpisywa³y ¿adnych papierów. Nie odbierano
od nich ¿adnej pisemnej deklaracji.
Koñcz¹c, pragnê przytoczyæ s³owa napisane w listopadzie
2001 roku, w „Nowym Kurierze”: Obojêtne jak kszta³towa³y siê
powi¹zania ks. J. Radziwi³³a z Beri¹ – nie dzia³a³ na szkodê
ojczyzny. Rzeczywiœcie nie ma ¿adnych dowodów, aby na ich
podstawie przyj¹æ, ¿e kontakty z Beri¹ zaszkodzi³y Polsce i jej
interesom.
Mo¿e warto jeszcze wspomnieæ, ¿e Beria zamierza³ w 1953
roku skorzystaæ z us³ug ks. Radziwi³³a w grze o zjednoczenie
Niemiec, która zakoñczy³a siê klêsk¹.
dr Zenowiusz Ponarski
Fragment z przygotowywanej do druku ksi¹¿ki pt. „Nieznane
epizody II wojny œwiatowej”.
Prof Andrzej Targowski pisz¹c o dyktaturze PRL (1944-1989)
i zastanawiaj¹c siê nad rol¹ wojska w systemie dyktatury
napisa³: W tym miejscu mo¿na postawiæ pytanie: Kim jest gen.
Jaruzelski?. Odpowiedzi na to pytanie bêd¹ szukali historycy
przez wiele lat. Gen. Wojciech Jaruzelski by³ pierwszym
prezydentem III RP. Jest wiêc postaci¹ historyczn¹, która mia³a
wp³yw na losy Polski w „krytycznym dwudziestoleciu” (19701990). Wa¿nym wk³adem do tej wypowiedzi jest ksi¹¿ka
„Wojciech Jaruzelski na Litwie i Syberii. W okowach NKWD”,

autorstwa dr Zenowiusza Ponarskiego, wydana w Toronto, w
1999 roku. („Losy Polski i œwiata 2000”, Warszawa 2000).
Wspomniana ksi¹¿ka, która dot¹d dostêpna by³a w Toronto,
a do kraju dociera³y tylko pojedyncze egzemplarze, zosta³a
sprowadzona do Polski przez zas³u¿one wydawnictwo LTW.
Wydawnictwo to, podobnie jak ksiêgarnia wysy³kowa „Info
nurt” zajmuje siê jej kolporta¿em. Zachêcamy do zapoznania
siê z t¹ interesuj¹c¹ pozycj¹.
Wydawnictwo LTW
ul. Sawickiej 9, Dziekanów Leœny
05-092 £omianki
www.ltw.com.pl
e-mail: wyd@ltw.com.pl
tel/fax: (22)751 25 18, tel: (501) 325 899

Materia³y Ÿród³owe:
Bobolewski Andrzej, Pierzcha³a Henryk, Losy polskich pracowników nauki w latach 1939-1945, Wroc³aw..., 1989.
Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, t.II, Warszawa (dalej; W.) 1981.
Harriman W. Averell, Ellie Abel, Special envoy to Churchill and Stalin 1941-1945, New York 1975.
Harriman W. Averell., Stalin w obliczu wojny, w, Stalin i stalinizm. Rozmowy Georgea Urbana, W (brw.).
£obodowski Józef, Wspomnienia Janusza Radziwi³³a. II. Pod okupacj¹ hitlerowsk¹, Kultura nr. 12/242, Pary¿ 1967.
Miller Marek, Arystokracja, W. (brw.).
Moszyñski Edmund, Ludzie i czasy „Czasu”, Toruñ 2003.
Ponarski Zenowiusz, Czy ks. Janusz Radziwi³³ by³ agentem Berii?, Nowy Kurier, Toronto, nr. 21 (795), 15 listopada 2001.
Ponarski Zenowiusz, Tajemne spotkanie W.A. Harrimana z ks. Radziwi³³em, Nowy Kurier, Toronto, nr. 20 (794), 31 paŸdziernika 2001.
Sudop³atow Pawe³, Razwiedka i Kreml. Zapiski nie¿elatielnogo swidetala, Moskwa 1996 (ros.).
Sudop³atow Pawe³, Wspomnienia niewygodnego œwiadka, W.1999.
Pozosta³e materia³y Ÿród³owe podane w Info nurt nr. 15.
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Zbrojenia

Zbrojenia
Chin
Cz. II

Chiñskie wojska l¹dowe – zaskoczenie dla œwiata
Chiny posiadaj¹ najwiêksz¹ na œwiecie iloœæ ludnoœci, trzecie co do wielkoœci pañstwo i najliczniejsze na œwiecie
wojska l¹dowe, uzbrojone w 16 tys. czo³gów i transporterów opancerzonych, wspieranych przez 30 tys. sztuk
artylerii.
Rys historyczny

Wojska pancerne

Pocz¹tki chiñskich wojsk l¹dowych siêgaj¹ roku 1927, kiedy
chiñska partia komunistyczna rozpoczê³a budowê w³asnej armii
czerwonej. Po zakoñczeniu II Wojny Œwiatowej i walk z
Japoñczykami w roku 1945, chiñskie wojska komunistyczne
wziê³y aktywny udzia³ w tocz¹cej siê wojnie domowej (patrz:
„Info nurt” nr 7). W roku 1949 komuniœci objêli w³adzê, ich armia
odt¹d ju¿ zintegrowana liczy³a 4 miliony ludzi. G³ównym
rodzajem wojsk by³y wojska l¹dowe. Lotnictwo i marynarka
wojenna stanowi³y tylko uzupe³nienie.
Podczas wojny w Korei i ataku wojsk amerykañskich na
Chiny, wojska l¹dowe zosta³y wyposa¿one w radzieckie
uzbrojenie. Lotnictwo i marynarka wojenna zosta³y odseparowane
od wojsk l¹dowych. W 1967 roku z II Korpusu artylerii powsta³y
wojska rakietowe. W tym czasie wojska l¹dowe rozros³y siê do
gigantycznych rozmiarów - liczy³y 6 milionów ¿o³nierzy.
Bitwy graniczne, w czasie wojny w Wietnamie wykaza³y, ¿e
liczna, s³abo uzbrojona i s³abo wyszkolona armia chiñska nie by³a
w stanie spe³niæ zadañ obronnych. Trudno by³o przemieszczaæ
takie masy wojsk i koordynowaæ ich wspó³pracê. Po wielu
walkach na szczeblach partyjnych, w 1985 roku zdecydowano
zmniejszyæ iloœæ ¿o³nierzy o 1 milion. Redukcja ta nast¹pi³a
g³ównie w wojskach l¹dowych. W latach 90-tych liczba wojsk
zosta³a zredukowana o dalszych 50 tys. Zaoszczêdzone w ten
sposób pieni¹dze pos³u¿y³y na zakup lepszych broni i ekwipunku.
W koñcu lat 90-tych chiñskie wojska l¹dowe zosta³y podzielone
na bardzo nowoczesne i skomputeryzowane si³y szybkiego
reagowania, stacjonuj¹ce wzd³u¿ granic chiñskich, oraz na starsze
si³y drugiego rzutu.

Pancern¹ piêœæ chiñskiej armii stanowi 11 dywizji pancernych.
Ka¿da tego typu dywizja posiada ok. 240 nowoczesnych czo³gów
III generacji. Mówi¹c o czo³gach III generacji, mam na myœli
czo³gi: Typ-90, Typ-96 i Typ-98 (cyfry odpowiadaj¹ datom wejœcia
do s³u¿by).
Ka¿da dywizja zmechanizowana posiada na wyposa¿eniu ok.
100 czo³gów II generacji. S¹ to czo³gi: Typ-88 i Typ-96. Czo³gi te
stopniowo zastêpuj¹, znajduj¹ce siê w jednostkach rezerwowych
i jednostkach wsparcia, stare maszyny I generacji: Typ-59, Typ69 i Typ-79.
Na wyposa¿eniu wojsk specjalnych znajduje siê ok. 2 tys.
czo³gów lekkich Typ-62 i czo³gów p³ywaj¹cych Typ-63.
Nie bêdziemy zajmowali siê czo³gami I i II generacji. S¹ to
wozy przestarza³e, pamiêtaj¹ce konflikt wietnamski i mog¹ byæ
dzisiaj u¿ywane tylko do rozpraszania t³umów, lub, jako
stanowiska artylerii. Nie stanowi¹ ¿adnego realnego zagro¿enia
dla nowoczesnych wozów typu: Abrams (USA), Challenger
(Wielka Brytania), czy Merkava (Izrael). S¹ to czo³gi bazuj¹ce
na rosyjskich modelach T-54, T-55 z lat 50-tych i 60-tych. Moj¹
intencj¹ jest pokazanie Pañstwu nowoczesnych czo³gów III
generacji, które powoli zastêpuj¹ poprzednio wymienione i z
powodzeniem mog¹ siê przeciwstawiæ najnowoczeœniejszym
czo³gom zachodnim.

Struktura
Chiñskie wojska l¹dowe sk³adaj¹ siê z wojsk: liniowych, wsparcia
i rezerwowych. Wojska rezerwowe licz¹ 50 dywizji, 70
samodzielnych brygad i ponad 100 samodzielnych pu³ków
ró¿norakiego przeznaczenia. Wojska wsparcia posiadaj¹ 30
dywizji artylerii.
G³ówna si³a wojsk l¹dowych opiera siê na 11 nowoczesnych
dywizjach pancernych, 10 nowoczesnych i doskonale
wyposa¿onych dywizjach zmechanizowanych i ok. 50 dywizjach
zmotoryzowanych. Odwód dowództwa stanowi 47 super tajnych
dywizji (prawdopodobnie spadochroniarze, komandosi i wojska
specjalne), oraz 7 jednostek wielkoœci pu³ku, znajduj¹cych siê
pod bezpoœrednimi rozkazami partii komunistycznej.
Powy¿sze dane nie uwzglêdniaj¹ jednostek treningowych i
jednostek milicji militarnej, która jest najliczniejsz¹ na œwiecie i
liczy 1,5 miliona ludzi.
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Typ-90
W latach 70-tych, przywódcy Chin przygotowywali siê do
odparcia inwazji radzieckiej. Techniczny wywiad wojskowy
alarmowa³ dowództwo, ¿e czo³gi: Typ-59 i Typ-69 nie bêd¹ w
stanie przeciwstawiæ siê najnowoczeœniejszym w tym czasie na
œwiecie czo³gom rosyjskim T-62 i T-72. W porozumieniu z
wywiadem i za aprobat¹ partii komunistycznej chiñski przemys³
pancerny powzi¹³ decyzjê o budowie maszyny, która by³aby
zdolna przeciwstawiæ siê potêdze pancernych armii sowieckich.
Chiñska myœl techniczna nie by³a na tyle rozwiniêta aby od
podstaw wyprodukowaæ nowoczesny czo³g. Dlatego wywiad
chiñski przeprowadzi³ bardzo sprytn¹ i niespotykan¹ akcjê.
W tym czasie Rosja zaczê³a zaopatrywaæ armie Bliskiego
Wschodu w swoje nowoczesne czo³gi T-72. Chiñczykom uda³o
siê wydostaæ od Arabów kilka maszyn tego typu. Sprowadzono
je do kraju, rozebrano na czêœci i czêœci te zaczêto kopiowaæ.
Pierwotny plan przewidywa³ wyprodukowanie dok³adnej kopii
czo³gu T-72 i wyposa¿enia go w dzia³o produkcji zachodniej,
kalibru 120 mm, wraz z natowskim, skomputeryzowanym
systemem kierowania ogniem, wykradzionym na Zachodzie. Ta
kradzie¿ mia³a siê oczywiœcie odbyæ przy pe³nej aprobacie
zachodnich wywiadów. W roku 1989 nast¹pi³ czasowy bojkot
Chin przez pañstwa zachodnie. Program rozwoju i produkcji Typ90 zosta³ wstrzymany.

INFO
Ponownie program ruszy³ pe³n¹ par¹ po pierwszej wojnie w
Iraku, w 1991 roku. W tym samym roku, po raz pierwszy
publicznie zaprezentowano czo³g. Próby poligonowe wykaza³y,
i¿ czo³g jest za s³aby by móc skutecznie przeciwstawiæ siê czo³gom
innych pañstw. Zaczêto go wiêc ulepszaæ i sprzedawaæ do
Pakistanu.
Typ-90 nie by³ ca³kowicie nowym czo³giem. Oko³o 45% jego
komponentów pochodzi³o z istniej¹cych wozów. 25% z
przestarza³ych Typ-59 i Typ-69, a 20% z nowszego Typ-85/88.
G³ównym udoskonaleniem by³o dodanie reaktywnego pancerza
w systemie ERA (patrz: „Info nurt” nr 5). System ten jest jednym
z najnowoczeœniejszych na œwiecie. Chroni czo³g przed
wybuchami granatów przeciwpancernych i przed wszystkimi
typami pocisków rakietowych odpalanych z bliskiej odleg³oœci.
Dziêki niemu, przeciwpancerne pociski innych czo³gów,
rozrywaj¹c siê na pancerzu nie czyni¹ szkody za³odze. Dziêki
zastosowaniu pewnych drobnych usprawnieñ, ca³y zespó³
silnikowy mo¿e byæ wymieniony w warunkach polowych w ci¹gu
30 minut. Czo³gi zachodnie potrzebuj¹ na tak¹ operacjê
wielokrotnie d³u¿szego czasu i wyspecjalizowanego parku
maszynowego.
Typ-96
Produkcja tego czo³gu rozpoczê³a siê w 1997 roku. W momencie
pisania tego artyku³u, do jednostek chiñskich dostarczono ju¿ ok.

Typ - 96 na defiladzie

800 maszyn. Pierwszymi dywizjami, które otrzyma³y te czo³gi s¹
6 Dywizja Pancerna z 38 Armii, stacjonuj¹ca w Pekinie i 8 Dywizja
Pancerna z 26 Armii, stacjonuj¹ca w rejonie Jinan.
Prace konstrukcyjne nad tym czo³giem rozpoczê³y siê zaraz
po zakoñczeniu wojny w Iraku, w 1991 roku. Mniej wiêcej w
tym czasie stratedzy chiñscy doszli do wniosku, ¿e przysz³ym
wrogiem Chin bêd¹ pañstwa zachodnie, a nie Rosja. To zmieni³o
ca³kowicie pozycjê wojsk chiñskich. Do tej pory Chiñczycy
nastawiali siê na walki przeciwko sowietom i znajdowali siê w
bardzo trudnej sytuacji, poniewa¿ ich sprzêt bazowa³ na
technologiach radzieckich. Rosjanie nie sprzedawali swego
najnowszego uzbrojenia. Czyli zawsze Chiñczycy, kupuj¹c stare
uzbrojenie i ulepszaj¹c je, byli o krok do ty³u w stosunku do
potencjalnego przeciwnika.
Sytuacja zmieni³a siê diametralnie, kiedy kraje zachodnie, a
szczególnie Stany Zjednoczone, zaczê³y groziæ i prowokowaæ
Chiny. Wtedy opracowano dyrektywy, przewiduj¹ce, i¿
potencjalnym przeciwnikiem bêd¹ NATO i USA. Od tego
momentu Chiñczycy mogli zacz¹æ planowaæ odpowiednie
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dozbrajanie swych wojsk, w oparciu o rosyjskie technologie
militarne.
Chiñska pracowitoœæ, w po³¹czeniu z rosyjsk¹
pomys³owoœci¹, da³y Chinom czo³g, który z powodzeniem mo¿e
siê przeciwstawiæ najnowszym czo³gom zachodnim Abrams
(USA), Challenger (Wielka Brytania) i Leopard (Niemcy).
Typ-96 posiada g³adkolufowe dzia³o kalibru 125 mm,
³adowane automatycznie. Skuteczna donoœnoœæ dzia³a wynosi
2000 m. Automatyczne ³adowanie zmniejszy³o liczbê za³ogi z 4
do 3 ludzi. Szybkostrzelnoœæ dzia³a wynosi 8 pocisków na minutê.
Czo³g wa¿y 41 ton i rozwija szybkoœæ 57 km/h na szosie i 45 km/
h w terenie. Mo¿e bez przygotowania pokonywaæ przeszkody
wodne o g³êbokoœci 1,4 m, a po odpowiednim przygotowaniu,
do 2,4 m. Ogieñ kierowany jest przez system komputerowo laserowy, pod³¹czony do satelitarnego systemu rozpoznawania
celów (jak w najnowszych czo³gach rosyjskich i amerykañskich).
Dodatkowo czo³g posiada mo¿liwoœci zak³ócania pracy urz¹dzeñ
elektronicznych przeciwnika i zak³ócania pracy pozycyjnych
systemów satelitarnych. Dodatkowe uzbrojenie czo³gu sk³ada siê
z wielkokalibrowego, przeciwlotniczego karabinu maszynowego
i pok³adowego karabinu maszynowego.
Czo³g Typ-96 mocno ustêpuje najnowszym czo³gom
rosyjskim, ale swymi parametrami ca³kowicie odpowiada
nowoczesnym czo³gom zachodnim.
Typ-98
W 1995 roku, Rosja zademonstrowa³a chiñskim
specjalistom wojskowym swój nowoczesny czo³g T-80U
(patrz: „Info nurt” nr 4). Rosyjski wóz bojowy zachwyci³
Chiñczyków. Rezultatem by³o rozpoczêcie prac nad
nowoczesnym czo³giem Typ-98.
W „Info nurt” nr 5, z wrzeœnia 2002, gdy otrzymaliœmy
pierwsze zdjêcia tego czo³gu, zosta³ on mylnie
zidentyfikowany przez nasz¹ redakcjê, jako rosyjski T-95
(T-98?), eksportowany do Chin przez Rosjan. Za tê pomy³kê
serdecznie czytelników przepraszamy. Na swoje
usprawiedliwienie mo¿emy tylko dodaæ, ¿e byliœmy jedn¹
z pierwszych na œwiecie redakcji, która otrzyma³a zdjêcie
Typ-98, podczas gdy œwiat jeszcze nie wiedzia³ o jego
istnieniu, wiêc nie mieliœmy go z czym porównaæ. Dzisiaj
ju¿ wiadomo, ¿e produkcja czo³gu rozpoczê³a siê w 2002
roku, zamieszczone przez nas zdjêcie przedstawia³o
prototypy z 1999 roku. Wtedy otrzymaliœmy informacjê, i¿ zdjêcie
zrobiono w koszarach 4 Uderzeniowej Dywizji Pancernej w Rosji.
Dzisiaj wiemy, i¿ wykonane zosta³o podczas pierwszej prezentacji
prototypów czo³gów dygnitarzom partyjnym. Chiny posiada³y
wtedy 4 prototypy o numerach taktycznych od 0001 do 0004.
Obecnie czo³g znajduje siê ju¿ na wyposa¿eniu elitarnych
jednostek pancernych i produkowany jest masowo. Mo¿emy
równie¿ zamieœciæ dalsze jego zdjêcia.
Wytyczne konstrukcyjne dla czo³gu Typ-98 przewidywa³y,
i¿ ma on stanowiæ kontrprzeciwnika g³ównie dla amerykañskiego
czo³gu Abrams M1A2. Czo³g jest ogromn¹ niespodziank¹ dla
zachodnich sztabowców, którzy nigdy nie przypuszczali, ¿e Chiny
mog¹ pokusiæ siê o wyprodukowanie tak doskona³ej maszyny.
Z zewn¹trz czo³g do z³udzenia przypomina rosyjskie T-80.
Posiada jednak nieco wiêksz¹ wie¿ê. Jej rozmiar jest jedn¹ ze
s³abszych cech czo³gu, poniewa¿ umo¿liwia stosunkowo ³atwe
jej odstrzelenie. Typ-98 posiada równie¿ inne s³abe punkty.
Jednym z najwa¿niejszych jest brak osobnych kokonów dla za³ogi,
które s¹ standardowo stosowane w najnowszych czo³gach
INFO NURT
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rosyjskich. Tym samym czo³g podatny jest na eksplozjê paliwa i
amunicji. Na tym w zasadzie koñczy siê lista jego s³abych stron.
Listê mocnych stron wozu otwiera g³ówne dzia³o kalibru 125
mm i skomputeryzowany system kierowania ogniem, zarówno
na postoju, jak i w ruchu. Podobnie jak we wszystkich
nowoczesnych czo³gach œwiata, komputer wybiera cel, œledzi go
i dostosowuje odpowiedni rodzaj amunicji tak w dzieñ, jak i w
nocy. Chiñski czo³g posiada jednak inn¹ nowoœæ. Jest ni¹
komputerowy system procesu informacji pola walki. System jest
sprzê¿ony z sygna³em satelitarnym i dziêki niemu dowódca czo³gu
mo¿e widzieæ satelitarny obraz ca³ego pola walki. W ten sposób
dowódca mo¿e œledziæ cele znajduj¹ce siê poza polem jego
widzenia i poza skutecznym ogniem czo³gu. Takie systemy
posiadaj¹ tylko najnowsze wozy amerykañskie, rosyjskie,
angielskie i niemieckie.
Arsena³ Typ-98 uzupe³nia wyrzutnik granatów dymnych i
dwa karabiny maszynowe. Nowoœci¹ jest pancerz modu³owy. Ca³y
pancerz sk³ada siê z sekcji, które mog¹ byæ osobno wymieniane,

w pionie, co wskazuje na mo¿liwoœci niszczenia celów
powietrznych wroga.
Inn¹ unikaln¹ cech¹ czo³gu jest jego szybkoœæ. Wynosi ona
65 km/h, co przy czo³gu napêdzanym rop¹ œwiadczy o
niesamowitym postêpie myœli technicznej. Czo³gi zachodnie
osi¹gaj¹ podobne szybkoœci tylko dlatego, ¿e s¹ napêdzane
benzyn¹, co w warunkach bojowych stanowi ich powa¿ny minus.
Powiêkszono równie¿ g³êbokoœæ brodzenia czo³gu. Po
przygotowaniu mo¿e on pokonywaæ przeszkody wodne o
g³êbokoœci 5 m.
Pomimo wiêc, ¿e sylwetka czo³gu pozostawia wiele do
¿yczenia, jego systemy elektroniczne i komputerowe wyprzedzaj¹
maszyny zachodnie o wiele lat. Je¿eli weŸmiemy jeszcze pod
uwagê, ¿e pomimo wysokiej ceny produkcji czo³g ten ma staæ siê
podstawowym uzbrojeniem dywizji pancernych i jednostek
elitarnych (przewiduje siê wprowadzenie ok. 2000 maszyn),
chiñskie wojska pancerne ju¿ nied³ugo stanowiæ bêd¹ nie tylko
ogromn¹ si³ê bojow¹, ale i realne zagro¿enie dla nowoczesnych
armii œwiata.
Dywizje zmechanizowane

Typ - 98. Na wie¿y z prawej strony widoczny laserowy system obrony

albo unowoczeœniane w zale¿noœci od uszkodzeñ ogniem
przeciwnika, lub od wymagañ pola walki. Podobnie jak Typ-96,
czo³g posiada nowoczesny, reaktywny pancerz ERA.
Inn¹ nowoœci¹ jest wyposa¿enie czo³gu w laserowy system
ostrzegawczy. Tutaj Chiñczykom uda³o siê pobiæ Rosjan co
najmniej o jedn¹ generacjê (10 lat). Rosjanom do tej pory nie
uda³o siê skopiowaæ tego systemu, a Zachód zosta³ wyprzedzony
o 2 generacje. Rosjanie u¿ywaj¹ do samoobrony swoich czo³gów
systemy: Arena („Info nurt” nr 5) i Drozd. W skrócie, polegaj¹
one na tym, ¿e laserowy system ostrzegania rozpoznaje
wystrzelony w kierunku czo³gu pocisk, lub rakietê i komputer
automatycznie odpala rakietê w³asn¹, której zadaniem jest
zestrzelenie nadlatuj¹cego pocisku. Chiñski czo³g u¿ywa zupe³nie
innego systemu. Gdy laser ostrzega o zagro¿eniu, inny promieñ
laserowy, du¿o silniejszy, zostaje wystrzelony w kierunku
platformy odpalaj¹cej pocisk rakietowy (wrogi czo³g, lub
samolot). Promieñ ten nokautuje sam pocisk, lub system jego
naprowadzania. Nale¿y przypuszczaæ równie¿, ¿e po wzmocnieniu
promienia lasera, s³u¿y on tak¿e jako dzia³o laserowe (jest to
tajemnica wojskowa). Dostêpne fotografie czo³gu wykazuj¹, ¿e
zamontowany na wie¿y system laserowy mo¿e byæ podnoszony
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W sk³ad g³ównych jednostek armii l¹dowej wchodz¹
równie¿ dywizje zmechanizowane. W ostatnich latach
mocno podniesiono ich realn¹ si³ê bojow¹. Podstawowym
wyposa¿eniem jednostek zmechanizowanych s¹
transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty. Do
niedawna Chiny nie przywi¹zywa³y specjalnej wagi do tego
uzbrojenia. W latach 80-tych wojska l¹dowe posiada³y 10
tys. czo³gów i tylko ok. 2 tys. transporterów
opancerzonych. ¯o³nierze chiñscy poruszali siê wielkimi
masami - na ciê¿arówkach i na w³asnych nogach.
Podczas wojny w Wietnamie taktyka ta przynios³a
gigantyczne straty, siêgaj¹ce 60% czo³gów. Piechota nie
nad¹¿a³a za czo³gami, a te pozbawione zewnêtrznej
ochrony wpada³y raz po raz pod ogieñ broni
przeciwpancernej. Dowództwo chiñskie zaczê³o uczyæ siê
na w³asnych b³êdach. Rezultatem tej nauki jest posiadanie
obecnie przez wojska l¹dowe oko³o 5 tys. transporterów
opancerzonych i bojowych wozów piechoty, a tak¿e
artylerii samobie¿nej i wozów opancerzonych oddzia³ów
specjalnych.
Chiñczycy rozpoczêli produkcjê swoich wozów bojowych i
transporterów opancerzonych stosunkowo póŸno. Dlatego daleko
im by³o do innych nowoczesnych armii. Gro sprzêtu oparto na
przestarza³ych radzieckich transporterach ko³owych BTR i
radzieckich bojowych wozach piechoty BWP-1. Oczywiœcie
sprzêt ten nie jest ¿adnym przeciwnikiem dla zachodnich
odpowiedników. Do naszej redakcji dotar³y jednak niepokoj¹ce
raporty (nie potwierdzone), ¿e Chiñczycy posiadaj¹ tak¿e,
(wykradzione, albo zakupione od Rosjan), nowoczesne wozy
bojowe BWP-3 i specjalnie przeznaczone do desantów lotniczych
BDM-3. Je¿eli jest to prawd¹ , to chiñskie dywizje
zmechanizowane mog¹ siê z powodzeniem zmierzyæ z ich
zachodnimi odpowiednikami.
Wzrost si³y
W ostatnich latach, Chiny nie tylko produkuj¹ w³asne nowoczesne
uzbrojenie, ale tak¿e, dziêki zmianom geopolitycznym na œwiecie,
kupuj¹ najnowsze uzbrojenie od Rosji. Pierwsze 120 super
nowoczesnych czo³gów rosyjskich T-90, o których pisa³em szerzej
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w „Info nurt” nr 4, zosta³o ju¿ sprowadzone. Chiny
wykupi³y od Rosji licencjê na produkcjê dalszych 186
czo³gów tego typu.
Wed³ug Stokholm International Peace Research
Institute (Sztokholmski Instytut do Badañ Pokoju), w roku
2001 Rosja by³a najwiêkszym na œwiecie eksporterem
broni, a Chiny by³y najwiêkszym jej klientem. Import
rosyjskiej broni do Chin wzrós³ o 44% w stosunku do roku
poprzedniego.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
Krzysztof Dzikowski

Typ - 98 zaczyna byæ masowo wprowadzany do elitarnych dywizji pancernych
Materia³y Ÿród³owe:
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wszyscy bêd¹ posiadaæ broñ nuklearn¹.
Byæ mo¿e dopiero wtedy takie pañstwa jak
USA opamiêtaj¹ siê.
ONZ rozk³ada rêce. Dyrektor Instytutu
Naukowego
Miêdzynarodowego
Bezpieczeñstwa, David Albright, twierdzi:
Zawsze istnia³y obawy, ¿e Saudyjczycy, gdy
siê ich sprowokuje pójd¹ t¹ drog¹. Coraz
bardziej agresywna postawa USA mo¿e
prowadziæ do wyjêcia Saudyjczyków spod
nuklearnego parasola i naraziæ ich na
zagro¿enie ze strony Iranu.
W 1988 roku, Arabia Saudyjska
zakupi³a od Chin pociski rakietowe
œredniego zasiêgu, których zasiêg pozwala
na osi¹gniêcie ka¿dej wybranej czêœci
Bliskiego Wschodu. Pociski te mog¹
przenosiæ g³owice nuklearne. Wygl¹da na
to, ¿e nowa polityka Waszyngtonu rozsiewa
bomby nuklearne po ca³ym œwiecie.
Stopieñ zagro¿enia mo¿ecie Pañstwo
oceniæ sami.
Materia³ Ÿród³owy:
MacAskill Ewen and Traynor Ian, Saudis consider nuclear bomb, The Guardian, 18 wrzeœnia
2003.

Dimona – zagro¿enie dla Bliskiego
Wschodu
Palestyñczycy twierdz¹, ¿e izraelski reaktor
atomowy w oœrodku Dimona, na pustyni
Negew, jest coraz bardziej niebezpieczny.
Na ¿¹danie Palestyñczyków, niezale¿na

ekipa z Jordanii, przeprowadzi³a badania
reaktora, który przecieka. Zdjêcia
satelitarne pokazuj¹ pêkniêcia na œcianach
reaktora.
Fakt ten potwierdza wy¿sza w tym
rejonie, ni¿ w innych czêœciach Izraela,
zachorowalnoœæ na raka. Ostatnio, 5 rodzin
izraelskich wnios³o sprawê do s¹du w Tel
Avivie z powodu œmierci ich synów,
pracowników Dimona. Wed³ug raportu,
reaktor, wybudowany w 1963 roku,
postarza³ siê. Jego œciany mog¹
przepuszczaæ promieniowanie.
Arabski dziennik „Al Bayan” wyjawi³,
¿e w Izraelu trwa ostra debata na temat
stanu technicznego reaktora i na temat
mo¿liwoœci zapobie¿enia katastrofie. W
tym samym czasie, telewizja izraelska
poda³a, ¿e kilkudziesiêciu pracowników
kompleksu zmar³o na raka, a fakt ten jest
tajony przed opini¹ publiczn¹.
Œwiat arabski obawia siê zagro¿enia
p³yn¹cego z wytwarzanego w kompleksie
plutonu, s³u¿¹cego do produkcji bomb
nuklearnych. Arabowie domagaj¹ siê, by
Izrael wpuœci³ na swój teren komisjê
miêdzynarodow¹, która oceni³aby
zagro¿enia. Izrael odpowiada niezmiennie,
¿e nie mo¿na porównywaæ izraelskiej
demokracji z re¿imami, które posiadaj¹ lub
staraj¹ siê o broñ nuklearn¹.
Arabowie twierdz¹, ¿e w razie
katastrofy nuklearnej obywatele Izraela
posiadaj¹ du¿o lepsze œrodki zaradcze, ni¿
ludnoœæ ¿yj¹ca w s¹siednich krajach.
Wynika to z ró¿nicy w poziomie

technicznym i ekonomicznym. Ewentualny
wybuch reaktora, po³o¿onego pomiêdzy
Jordani¹ i Egiptem, spowoduje ogromne
zniszczenia nie tylko w samym Izraelu, ale
tak¿e i w tych pañstwach.
Materia³y Ÿród³owe:
Dimona Reactor... a Mystery Threatening
Middle East, Press Release: Palestinian Authority, 18 wrzeœnia 2003.

Kto co wiedzia³
Co najmniej 11 krajów ostrzega³o Stany
Zjednoczone o mo¿liwoœci ataku przed 11
wrzeœnia („Guardian” 09/06). Wszystkie
media, z wyj¹tkiem Orlando Sentinel,
zignorowa³y tê historiê, która wysz³a od
by³ego brytyjskiego ministra ochrony
œrodowiska, Michaela Meachera.
Jak donosi telewizja INN, Meacher
natrafi³ na jeszcze bardziej sensacyjne
informacje. Wszystkie znajdowa³y siê w
obiegu publicznym i ¿adna z nich nie by³a
tajna. Wszystkie te¿ zosta³y ca³kowicie
zignorowane przez media korporacyjne.
Meacher natkn¹³ siê na dokumenty
sugeruj¹ce, ¿e cz³onkowie administracji
amerykañskiej Richard Perle, Dick
Cheney, Donald Rumsfeld, Paul
Wolfowitz, Jeb Bush i Lewis Libby myœleli
powa¿nie o wojnie w Iraku na d³ugo przed
11 wrzeœnia. Opracowywany plan
ci¹g dalszy na str. 42
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Na naszych ³amach oddajemy g³os ludziom, którzy tworzyli historiê Polski i którym nowe elity rz¹dz¹ce g³os ten
odebra³y.
TRYPTYK:
Czêœæ I, „Sierpniowe Wspomnienia” – przedstawienie osoby godnej zaufania – wspomnienia pani El¿biety Gawlas.
Czêœæ II, opis tragicznej sytuacji powstañca listopadowego z 1830 roku.
Czêœæ III, bie¿¹ce d¹¿enia do odzyskania dóbr powstañca.

SIERPNIOWE
SIERPNIO
WE WSPOMNIENIA
WSPOMNIENIA

Jest to tragiczna historia wielkiego cz³owieka, który poleg³ na polu chwa³y w walce o wolny Teksas w 1836 roku.
Prosimy Czytelników o cierpliwe zebranie wszystkich, nastêpnych czêœci tego materia³u, poniewa¿ historia ta jest
bardzo sensacyjna i ci¹gle ¿ywa. Takie jej tajemnicze przedstawienie jest podyktowane podjêtymi przez nasz¹
redakcjê œrodkami ostro¿noœci, poniewa¿ w toku tej sprawy ju¿ 3 osoby „zniknê³y” w bardzo podejrzanych
okolicznoœciach. „INFO nurt” nie chce nara¿aæ osób bezpoœrednio zainteresowanych spraw¹.
Panie Bogdanie
Przesy³am moje wspomnienia, które dzisiaj odkurzy³am po 23
latach.
Sierpniowe wspomnienia
Gazeta „S³owo Solidarnoœæ”, wrzesieñ 1983.
Wydawca – Aleksander Pruszyñski
Toronto Kanada.
„Pan ich nie zna, pan nie wie, do czego oni s¹ zdolni” – powtarza
bez przerwy nauczycielka, przyby³a na pomoc na pocz¹tku strajku.
Oczy ma pe³ne ³ez.
Cytat ten znalaz³am w ksi¹¿ce: „Gdañsk 1980 – Oczyma
Œwiadków”, wydanej przez Polonia Book Fund LTD, Londyn
1980, w artykule napisanym przez Bernarda Guetta z „Le Mond”,
którego mia³am przyjemnoœæ poznaæ osobiœcie podczas
ubieg³orocznego strajku. Zdania te odnosz¹ siê do mojej osoby i
sta³y siê dla mnie inspiracj¹ do podjêcia próby spisania tego, co
prze¿y³am. Czy bêdzie to zadanie proste? Na pewno nie. Zbyt
g³êboko odczu³am nasz¹ rewolucjê, by móc spojrzeæ na ni¹ z
pewnego dystansu. Zbyt boleœnie prze¿ywam dramat
powojennych losów mojej Ojczyzny.
Nale¿ê do rodziny g³êboko patriotycznej, której walka o
wolnoœæ kraju zaczê³a siê chyba ju¿ w powstaniu listopadowym.
Jej cz³onkowie ginêli na frontach II Wojny Œwiatowej. Walczyli
w konspiracji, ginêli na Pawiaku, Cytadeli i byli w Oœwiêcimiu.
Nie omin¹³ ich los syberyjskich zes³añców. Przeszli bojowy szlak
z Andersem, a¿ pod Monte Cassino. Nikt, po 1945 roku, nie
zaakceptowa³ statusu PRL.
Pierwsze -NIE! – pad³o z moich ust, gdy mia³am 8 lat. W
drugiej klasie szko³y podstawowej nauczycielka jêzyka polskiego
kaza³a nam nauczyæ siê czytaæ tekst pt. „PrzyjaŸñ”. Nastêpnego
dnia, wywo³ana do odpowiedzi zdesperowana odrzek³am, ¿e
czytaæ nie bêdê. Zdumienie tej kobiety by³o niezmierne. Zna³a
mnie od dziecka, jako bardzo pos³uszn¹ dziewczynkê. Podesz³am
do jej biurka i z p³aczem wyszepta³am na ucho, ¿e mój dziadek
zgin¹³ niewinnie na Syberii i o takiej przyjaŸni – nie sposób czytaæ.
W 12 roku ¿ycia sta³am siê œwiadoma sytuacji politycznej.
By³ pocz¹tek wiosny. Z moim nie¿yj¹cym ju¿ teraz Ojcem, bardzo
czêsto odbywaliœmy dalekie spacery, podczas których ze
œciœniêtym sercem s³ucha³am partyzanckich opowieœci. I tak
pewnego dnia zanotowa³am w pamiêci s³owa: Nasz Kraj jest w
niewoli sowieckiej. Wiedza ta zadecydowa³a o moich dalszych
losach.
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Poznañski Czerwiec i PaŸdziernik 1956 roku pamiêtam jak
przez mg³ê. Robotnicy, strajk, manifestacje – zabici, ranni... Do
dzisiaj mam przed oczyma scenê z ponurej klasy, w której zdjêto
nam krzy¿. Przynieœliœmy z domu w³asne i wieszaliœmy kolejno,
w miarê jak nam je zdejmowano. Skoñczy³y siê tego roku dni
rozpoczynane modlitw¹. Potem by³ rok 1968. Ju¿ jako studentka
Studium Nauczycielskiego posz³am pod „¯aka” w Gdañsku na
wieczorn¹ manifestacjê, popieraj¹c¹ walkê warszawskich
studentów o Wolnoœæ. Atak milicji, pobite pa³kami kole¿anki, oto
by³a odpowiedŸ w³adz.
Prze³omowym miesi¹cem w moim ¿yciu by³ Grudzieñ 1970
roku. W styczniu 1971 roku napisa³am: Pierwszy dzieñ nowego
roku. Co nam przyniesie? Nie wiemy. Czy bêdzie dalszym ci¹giem
walki s³usznej i sprawiedliwej? Doœæ zak³amania. Musi zwyciê¿yæ
Prawda. Nie zapomnê nigdy o tragicznych dniach grudnia
ubieg³ego roku. Krwawe zajœcia na terenie Gdañska i Gdyni,
Elbl¹ga, Szczecina i S³upska to jedne z najczarniejszych kart
historii powojennej. Rozkaz strzelania do strajkuj¹cych i
manifestuj¹cych robotników i sprowadzenie na nich czo³gów – to
straszliwa zbrodnia, której nie mo¿na zapomnieæ i przejœæ obok
niej obojêtnie. Kochani robotnicy wziêli na siebie ciê¿ar walki za
tchórzliwych i s³abych. Posz³y prawie wszystkie zak³ady
produkcyjne miasta, zjednoczy³y siê w jednym wspólnym d¹¿eniu.
Szli zwartym szeregiem przez ulice Gdañska do Komitetu
Wojewódzkiego, którego podpalenia by³am œwiadkiem, do
Zwi¹zków Zawodowych, pod Komendê Milicji. Poszli pod
Politechnikê, przepraszali za Marzec. Dosz³o do walki, padli zabici
– 350 osób? – i ranni. Milicja chowa³a do wspólnych grobów.
Wiele osób, które uda³y siê na pogrzeb bliskich, zaginê³o. W Gdyni
mia³a miejsce rzeŸ. Strzelano w plecy do bezbronnych,
uciekaj¹cych, do podró¿nych wysiadaj¹cych z kolejki elektrycznej.
Ulic¹ Œwiêtojañsk¹ na czele pochodu niesiono na drzwiach
zw³oki ch³opca – ucznia liceum. Pad³a od kuli 16-letnia
dziewczyna nios¹ca narodowy polski sztandar. Postrzelono 12letniego ch³opca, który niós³ w siatce produkty spo¿ywcze.
Obydwie nogi amputowano. Milicjant zg³osi³ siê do szpitala po
siatkê, ale lekarz nie wyda³ dowodu zbrodni.
Straszliwy odwet na milicjantach. W Oruni – przedmieœciach
Gdañska – znaleziono podczas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia dwóch
funkcjonariuszy z poder¿niêtymi gard³ami. W Gdañsku – jednego
z odciêt¹ g³ow¹; pos³ugiwano siê scyzorykiem i ¿yletkami. W
Gdyni zamordowano, obciêto mu uszy i wy³upiono oczy. To
nieliczne straszne szczegó³y z pamiêtnych dni grudniowych.
Z³¹czona od lat wzajemna nienawiœæ przynios³a krwawe ¿niwo.

INFO
Prasa k³amie. Sprawdzaj¹ siê s³owa znajomego lekarza: „•le
postawione, bêdzie zawsze siê waliæ”.
W czasie minionych wydarzeñ milicjanci wpadli do szpitali,
mordowali rannych, le¿¹cych w ³ó¿kach. Lekarze musieli ich
ukrywaæ. W wiêzieniach aresztowani musieli przejœæ wzd³u¿
szpalerów funkcjonariuszy. Bito ich pa³kami. S³absi padali, wielu
dobijano. Znajoma pielêgniarka mówi: „Do celi po brzegi
wype³nionej wiêŸniami – o g³odzie stali – usi¹œæ nie by³o gdzie –
dwie doby – wrzucono 12-letniego ch³opca, krew p³ynê³a ustami
i uszami. Wspó³wiêŸniowie pluli na chusteczki, ¿eby zrobiæ ok³ad.
Skona³ na ich rêkach”. Brat kole¿anki by³ œwiadkiem œmierci
m³odej, ciê¿arnej kobiety pod g¹sienicami czo³gu. Zemdla³a.
Tak trudno otrz¹sn¹æ siê z minionych prze¿yæ, tak trudno
mówiæ o tym, co tak niewiarygodnie boli. Stale krwawi¹ca rana.
Na widok munduru uciekam na drug¹ stronê ulicy.
16 stycznia 1971 roku robotnicy Stoczni Gdañskiej podjêli
strajk. Domagaj¹c siê m.in. oddania pod s¹d grudniowych
zbrodniarzy. Stocznia w Gdyni otoczona wojskiem. W „G³osie
Wybrze¿a” podano listê osób zabitych – 28. Kto ma w to wierzyæ?
Pewien milicjant po pijanemu przyzna³, ¿e chowano
pomordowanych w workach z folii w piwnicy. Kr¹¿y³y pog³oski o
strajku generalnym.
Tyle zapisów sprzed lat. W miêdzyczasie rozgrywa³ siê dramat
Ursusa i Radomia, w 1976 roku. Przyczyny i skutki te same co w
Poznaniu, Gdañsku i Gdyni.
I tak nadszed³ historyczny ju¿ rok 1980. W styczniu
odczuwa³o siê nadchodz¹c¹ burzê. Pewnego dnia wyrwa³y mi siê
s³owa: Do koñca roku to wszystko pêknie. Spe³ni³y siê s³owa, choæ
wydarzenia nadesz³y wczeœniej ni¿ przypuszcza³am. Czu³am, ¿e
zakoñczy³ siê czas krytyki, a nadszed³ czas dzia³ania. S³ysza³am
o dzia³alnoœci Wolnych Zwi¹zków Zawodowych, licznych
aresztowaniach Lecha Wa³êsy (które okaza³y siê fikcj¹ – 2003),
pods³uchu u Ani Walentynowicz. Cieszy³a mnie ich dzia³alnoœæ.
W pi¹tek 15 sierpnia moja mama przysz³a do domu z p³aczem
– Stocznia strajkuje (By³a œwiadkiem zastrzelenia 18
stoczniowców, 15 grudnia 1970 roku, pod II bram¹ Stoczni
Gdañskiej – 2003. Sama pracowa³a 35 lat w budynku dyrekcji
stoczni). Wiadomoœæ przyjê³am spokojnie. Powiedzia³am tylko –
nareszcie. Natychmiast zdecydowa³am, ¿e muszê znaleŸæ siê
wœród tych, których bracia ginêli w Grudniu 1970 roku. By³am
œwiadoma tego, ¿e mo¿e spotka mnie ten sam los. Moja decyzja
by³a jednak nieodwo³alna.
Kupi³yœmy 4 siatki chleba i pojecha³yœmy pod bramê Stoczni
Gdañskiej. Po drugiej stronie t³umy robotników i strajkowa stra¿.
Ze ³zami wita³am nowych bohaterów. Nie mogli mnie jednak
wpuœciæ.
W sobotê niepokoj¹ca wieœæ. Strajk zakoñczony – jeszcze
tego samego dnia – protestuj¹ nadal w obronie praw mniejszych
zak³adów. Niedziela rano – Msza œw. Po po³udniu posz³am do
zaprzyjaŸnionej rodziny. Tam dowiedzia³am siê, ¿e o dwudziestej
odbêdzie siê zebranie Komitetu Strajkowego. Umówi³am siê z
Januszem, ¿e wprowadzi mnie na stoczniê. Przed bram¹ by³am
za piêtnaœcie czwarta. T³umy ludzi po obu stronach bramy. Nie
mog¹c doczekaæ siê na mojego przewodnika, przecisnê³am siê
jak najbli¿ej wejœcia. W pewnym momencie us³ysza³am, ¿e ktoœ
mówi po angielsku. By³ to dziennikarz z Austrii. Zaofiarowa³am
mu swoj¹ pomoc, jako t³umaczka i tak znalaz³am siê po drugiej
stronie wœród strajkuj¹cych.
Czu³am zapewne to samo, co Aleksandra Babasiak w
Poznaniu, w 56 roku. Udaliœmy siê do du¿ej sali BHP. By³a tam
ju¿ grupa ludzi. Gromadzono siê na zebranie. Usiad³am z boku w
pobli¿u sto³u prezydialnego. Posiedzenie rozpocz¹³ Lech Wa³êsa,
obok siedzia³ Bogdan Borusewicz. Dyskutowano nad postulatami.
Zaczê³am na wyrwanej z notesu kartce wypisywaæ w³asne. W
pierwszym punkcie umieœci³am wolne, demokratyczne wybory
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do Sejmu. Ostatni – 21 punkt, by³ podobny do postulatów
wêgierskich robotników, w 1956 roku – o czym dowiedzia³am
siê póŸniej z broszury „Budapeszt – 100 dni nadziei” –
dobrowolnoœæ uczenia siê jêzyka rosyjskiego. Jeszcze wtedy nie
wiedzia³am, ¿e tego typu ¿¹dania bêd¹ z listy usuwane. Lechu i
Bogdan po przeczytaniu mojej kartki odwrócili siê i uwa¿nie
popatrzyli na radyka³a w spódnicy.
Zebranie trwa³o do godziny 23 z udzia³em 27 przedstawicieli
ró¿nych zak³adów. W przerwie przenios³am siê do ma³ej salki i
podjê³am rozmowê z uczestnikiem Ruchu Obrony Praw
Cz³owieka i Obywatela, Jankiem Zapolnikiem. Przedstawi³am mu
w³asn¹ wizjê podobnego pokojowego ruchu rewindykacyjnego
w innych krajach socjalistycznych i republikach radzieckich. Mój
rozmówca by³ zaskoczony tym rozmachem i optymizmem.
Wróci³am o godz. 24 do domu, by nastêpnego ranka z siatkami
pe³nymi chleba wróciæ do stoczni bez trudnoœci.
Za bram¹ spotka³am reportera z Francji, polskiego
pochodzenia, Mariana Kafarskiego. Dalej poszliœmy razem. W
du¿ej sali plenarnej zaofiarowa³am swoj¹ pomoc przy robieniu
kanapek. Potem przenios³am siê do sto³u prezydialnego, gdzie
razem z pewn¹ m³od¹, u³omn¹ (po Heine Medine) kobiet¹ z
Niezale¿nej Oficyny Wydawniczej, zbiera³yœmy postulaty od
zg³aszaj¹cych siê delegatów. Zebranie Komitetu Strajkowego.
Podnios³y nastrój. Sz³am wszêdzie tam, gdzie mog³am byæ
najbardziej u¿yteczna. Jako pierwsza zajê³am siê bardzo
pracoch³onnym wydawaniem przepustek. Przez 18 godzin bez
przerwy rejestrowa³am zg³aszaj¹ce siê zak³ady pracy, ju¿
pierwszego dnia dosz³am do 187. Nastêpne godziny by³y
koszmarne. Wiedzia³am, ¿e je¿eli nie bêdziemy zdecydowani,
wywioz¹ nas z kraju masowo, poci¹gami. Posz³am do Wa³êsy, po
krótkiej rozmowie zaproponowa³ mi, bym zosta³a jego sekretark¹.
Zaczê³am stopniowo podpowiadaæ, jak nale¿y zorganizowaæ pracê
prezydium. Pewne moje propozycje zaakceptowano – dwa razy
dziennie posiedzenie. Tego dnia, o 23, z trudem pozbiera³am w
ma³ej salce rozproszonych cz³onków. Protoko³owa³am zebranie.
W pewnym momencie zasugerowa³am, ¿e nale¿y przewidzieæ
powstanie Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego. By³a to moja
wizja przysz³ej Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Tej nocy
w ogóle nie spa³am. Do rana próbowa³am na czysto przepisaæ
protokó³.
Oko³o 2 w nocy moj¹ uwagê zwróci³ cz³owiek siedz¹cy
naprzeciwko punktu informacyjnego. Na piersiach mia³ du¿y
ryngraf, a w rêce – krótkofalówkê. Ostrzeg³am strajkuj¹cych,
zaczêliœmy siê porozumiewaæ, mówi¹c sobie wszystko na ucho.
Byliœmy œwiadomi obecnoœci agentów. Podejrzanego osobnika
usuniêto z terenu stoczni, potrojono stra¿e. Podobno
powiedzia³am: Czy wiecie, co za chwilê mo¿e siê tu staæ? Czy
wiecie, co ludziom grozi? Dopiero nastêpnego dnia dowiedzia³am
siê, ¿e szykowano desant. ( W 1996 roku le¿¹c w szpitalu w
Gdañsku dowiedzia³am siê, ¿e tamtej nocy by³ desant. Do dzisiaj
s¹ œlady od siekier na drzwiach).
Po 36 godzinach wytê¿onej pracy, w po³udnie, przesz³am do
miasta przez bramê, którêdy przeje¿d¿aj¹ zwyk³e poci¹gi z
wêglem. (Sta³o siê to po tym, jak Joanna Gwiazda krzyknê³a –
Lechu – agentem). Nie ba³am siê. Na rogu ulicy dostrzeg³am
ukryty samochód milicyjny. (Ob³o¿ona by³am ca³a ulotkami i
mia³am przy sobie kasetê z oryginalnym nagraniem z krwawego
poranka w Gdyni, z 16 Grudnia 1970 roku). Udaj¹c spokój
minê³am ich, posz³am do rodziny. Zdenerwowanie osi¹gnê³o
punkt kulminacyjny. Opowiadaj¹c przejœcia minionej nocy,
zacina³am siê. Przespa³am godzinê. Po czym pobieg³am do ks.
Jankowskiego. Nic nie wiedzia³am o zaistnia³ej sytuacji. Wróci³am
do domu, nakarmi³am moje pieski i wbrew proœbom rodziny,
uda³am siê ponownie na teren stoczni.
Spa³am tej nocy od 3 do 6 rano, razem z Ani¹ Walentynowicz
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i innymi strajkuj¹cymi w ma³ej salce na parterze, gdzie wisia³
krzy¿. Trudno jest mi teraz szczegó³owo odtworzyæ wszystkie te
wspania³e, choæ tak trudne dni. Poch³oniêta prac¹ nie mog³am
wiele dostrzec. W pewnym momencie stwierdzi³am, ¿e ten
niesamowity w swojej pokojowej wymowie strajk, zmienia swój
nastrój. Skoczna muzyka przez g³oœniki, wystêpy aktorów. By³o
to dla mnie przykre. Poprosi³am, by nadmiernie eksploatowany
hymn narodowy, zast¹piæ „Rot¹”. Uda³o mi siê namówiæ aktorów,
¿eby zaintonowali tê pieœñ. Wszyscy powstali, wielu robotników
mia³o ³zy w oczach.
Nadszed³ dzieñ, kiedy w³adze postanowi³y podj¹æ pertraktacje
z Miêdzyzak³adowym Komitetem Strajkowym. Napiêcie
wzrasta³o. Pojawili siê z Warszawy eksperci, premier Jagielski ze
swoj¹ ekip¹. Irytowa³a mnie jego rzekoma indolencja,
niedoinformowanie. Pan premier przyzna³, ¿e nie czyta „Trybuny
Ludu”, ale uszczypliwe uwagi w biuletynie „Solidarnoœæ”
dostrzeg³. Widocznie uzna³, ¿e to ciekawsza lektura. Ci¹g³e
wyjazdy do Warszawy po instrukcje, czy mo¿na tak decydowaæ,
a mo¿e inaczej. Irytuj¹ca blokada telefoniczna Gdañska i bzdurne
t³umaczenie przyczyn. Wielu z nas czu³o, ¿e interwencji nie bêdzie.
To wzmacnia³o ducha. Niepokoi³y wieœci o aresztowaniach w
Warszawie, Krakowie i Wroc³awiu. Nikt z nas nie mia³ czasu
s³uchaæ ja³owych przemówieñ telewizyjnych. Wiadomoœæ o
usuniêciu Pieñkowskiego przyjê³am obojêtnie, tylko nagle gdzieœ
zniknêli eksperci. Rozmowy tocz¹ siê dalej. Jest upalnie. Dyrektor
Gniech na moj¹ proœbê wydaje wiatraczek. Stajemy siê gwiazdami
filmu dokumentalnego „Robotnicy 80”.
Eksperci wp³ywaj¹ na z³agodzenie postulatów. Pojawia siê
punkt o przewodniej sile partii. Burzy siê we mnie wszystko. To
przecie¿ akceptowanie bezprawia w konstytucji i w ¿yciu. Kiedy
wynika kwestia KOR-u, Lech zabrania o nim mówiæ, rzucam siê
do niego: Bierzesz na swoje sumienie ¿ycie tych ludzi! – Tak –
biorê wszystkich. Wzburzona, zrozpaczona opuszczam salê.
Dyskusja, przeprosiny. Nie wracam. Nie mogê jednak opuœciæ
stoczni. Jakaœ przemo¿na si³a trzyma mnie na posterunku. Pracujê
nadal w punkcie informacyjnym. O 2 w nocy wracam do domu.
Z pomoc¹ przysz³a mi Iwona i Stefan ze Stoczni Pó³nocnej. Rano
nadawano muzykê powa¿n¹ i pieœni patriotyczne. By³am
wdziêczna radiowcom z Warszawy za zrozumienie sytuacji. We
wtorek kontynuowa³am wydawanie przepustek. Delegaci
niecierpliwie domagali siê jak najszybciej - nap³yw ich by³ coraz
wiêkszy – 360 zak³adów, 478, 632. We czwartek liczba osi¹gnê³a
786. Zmêczenie i napiêcie nerwowe wzrasta³o. W po³udnie
przybieg³ Wa³êsa i wrêczy³ mi plik obrazów z koœcio³a, prosz¹c
bym zrobi³a z nich przepustki. Od³o¿y³am je na bok i dalej robi³am
na kartkach.
Ostatni dzieñ strajku. Podpisanie porozumienia. Nie
rozumiem radoœci delegatów i ich owacji. Ten kompromis jest
dla mnie przegran¹, zapowiedzi¹ dalszej, ciê¿kiej walki. Ze
smutkiem i niepokojem wychodzê z opustosza³ej ju¿ Stoczni
Gdañskiej. Zabrak³o ostatniej modlitwy.
Jestem g³êboko rozczarowana. Tak bardzo pragnê³am, by
zosta³o wykorzenione do koñca.
Nastêpny tydzieñ nie przyniós³ wytchnienia. Ju¿ o 6 rano w
poniedzia³ek stawi³am siê na ulicy Marchlewskiego, (dzisiaj
Romana Dmowskiego – 2003), w nowej siedzibie Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”. Weszliœmy
do by³ego prywatnego mieszkania, które pozbawiono wszelkiego
sprzêtu. Szybko pojawi³y siê stoliki, po jednym w ka¿dym pokoju,
oraz krzes³a. Zaczê³a siê praca. Trzy dni wielogodzinnego
odbierania telefonów. Wyczuli³am siê na pods³uch, co
spowodowa³o zabawn¹ sytuacjê podczas wizyty u Prymasa
Wyszyñskiego. Po wejœciu do salonu gwa³townie drgnê³am: Tu
jest pods³uch – na co ze œmiechem ksi¹dz sekretarz: Proszê pani,
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od 30 paru lat.
Przenosimy siê do Hotelu Morskiego. Próbujê uporz¹dkowaæ
ca³¹ dokumentacjê. Mam w³asny pokoik, obecnie rezyduje w nim
Wa³êsa. Po tygodniu dochodzi do niezawinionego przeze mnie
konfliktu miêdzy mn¹ a „wodzem”. Wstawiam siê za m³odym
robotnikiem, by³ym cz³onkiem Komitetu Strajkowego Stoczni
Gdañskiej, który niesprawiedliwie zostaje pozbawiony pracy.
Lechu, jak zawsze impulsywny, zostaje Ÿle poinformowany.
Opuszczam swoje stanowisko. Odchodzê bez ¿alu. Na posiedzeniu
„Krajówki” Lechu przeprasza mnie, przesy³aj¹c piêkn¹ wi¹zankê
kwiatów, przez ca³¹ salê. Chce bym wróci³a. Za póŸno. Muszê
wróciæ do pracy w szkole. Odt¹d czêsto bywam w MKZ,
podejmujê dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w Komitecie Wiêzionych za
Przekonania, w Dziale Interwencji. Prowadzê korespondencjê. z
wiêzionymi. Zostajê honorowym cz³onkiem Kombatantów AK
„Solidarnoœæ”
I nagle, 25 sierpnia 81, w rocznicê wielkiego strajku wszystko
siê koñczy. Zostajê pozbawiona pracy, nie wyp³acaj¹ mi ostatniej
pensji, œrodków do ¿ycia, kartek na ¿ywnoœæ. Dowiadujê siê o
nakazach aresztowañ w niedzielê, przed wyjazdem, który mia³
trwaæ tylko 5 dni. Na Okêciu celnik zabiera moje pismo
„Libertad”, drukowane nocami. Wiedeñ – obóz – emigracja.
El¿bieta Gawlas
8 sierpnia 2003, Toronto, Kanada.

Po 23 latach mogê tylko napisaæ: Gdybym tylko mog³a, chcia³abym
prze¿yæ to jeszcze raz. Byliœmy wspania³¹ jednoœci¹. Bano siê nas
tak, jak boj¹ siê dzisiaj. Teraz bogatsza w wiedzê inaczej
podpowiada³abym.
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“Ósmy cud œwiata”

SZTUCZNA RZEKA W LIBII
czyli najwiêksza budowla naszej cywilizacji

Sztuczna rzeka w Libii, wytworzona rêk¹ cz³owieka, za cenê 35 miliardów dolarów
(Podczas czytania ogl¹daj zdjêcia z budowy, na www.gmrp.org/index_en.html)
ci¹g dalszy z poprzedniego numeru INFO nurt

Na ludzki jêzyk
Powy¿sze dane liczbowe poda³em w zasadzie tylko na u¿ytek
kolegów in¿ynierów. Aby jednak zobrazowaæ rozmach budowy
tak¿e przeciêtnemu Czytelnikowi, pos³u¿ê siê analogiami i
jêzykiem bardziej zrozumia³ym.
W pierwszej fazie budowy zosta³y wykorzystane nastêpuj¹ce
iloœci materia³ów i sprzêtu: liczba rur - 250 tys., liczba komór - 3
tys., zawory odpowietrzaj¹ce - 1500, cement - 2,5 miliona ton,
kruszywo - 13 milionów ton, wstêpnie sprê¿one prêty – 2 miliony
km, cylindry stalowe – 25 milionów km , uszczelki gumowe – 6
milionów m. Przeprowadzono wykopy na obszarze 85 milionów
m szeœciennych. Wykorzystano równie¿ 64 ciê¿kie dŸwigi, 238
buldo¿erów i traktorów, 110 koparek, 367 ciê¿arówek, 50
ciê¿arówek g¹sienicowych, 40 autobusów, 40 podnoœników
wid³owych, 524 ciê¿arówki lekkie, 19 karetek pogotowia, 91
generatorów lekkich, 35 generatorów ciê¿kich, 115 wibratorów i
40 betoniarek.
Iloœæ zu¿ytego cementu wystarczy³aby na budowê drogi z
Syrty w Libii, do Bombaju w Indiach. Transportery z rurami
odby³y drogê równ¹ dwukrotnej odleg³oœci do S³oñca. Ca³kowita
g³êbokoœæ wierconych studni jest 70 razy wiêksza ni¿ wysokoœæ
Mont Everest. Wywiercono ponad 1300 studni, co wystarcza na
dostawê wody dla jednego mieszkañca w iloœci 1000 l na dobê.
Wykorzystane rury mog³yby obj¹æ Ziemiê 280 razy. Iloœæ zu¿ytego
¿wiru wystarczy³aby na zbudowanie 20 egipskich piramid.
Wodoci¹g zajmuje ogóln¹ powierzchniê, porównywaln¹ z
obszarem ca³ej Europy Zachodniej. Ca³oœæ kosztów budowy (ok.
35 miliardów dolarów) ponios³a Libia, bez udzia³u obcego
kapita³u, g³ównie z dochodów pochodz¹cych ze sprzeda¿y ropy
naftowej. Budowa zosta³a wykonana w rekordowym czasie 12
lat. Zwróæmy tak¿e uwagê jak, pod wzglêdem wykorzystania
dochodów, przedsiêwziêcie to wyró¿nia siê w skali
ogólnoœwiatowej, gdzie zyski p³yn¹ce ze sprzeda¿y ropy, zwykle
sponsoruj¹ ekstrawagancki, kosztowny styl ¿ycia.
W ramach przedsiêwziêcia, poza podstawowymi pracami
budowlanymi, wykonano tak¿e szereg dzia³añ gospodarczych.
Przyk³adem mo¿e byæ Centralny System Komunikacyjny (SCSK).
SCSK pozwala na centralne kierowanie ca³ym projektem z
Bengazi. Dyspozycje wydawane s¹ z centralnego kierownictwa
do grup, rozrzuconych w kraju. Grupy te mog¹ z kolei zdalnie,
elektronicznie sterowaæ wydajnoœci¹ studni i poborem wody w
poszczególnych miejscach. System komputerowy pozwala
kierownictwu w Bengazi nie tylko na regulacjê przep³ywu wody,
ale tak¿e oblicza jej bie¿¹ce zapotrzebowanie. Te same komputery
kontroluj¹ ponadto armaturê, wyposa¿enie kontrolne, konserwacjê
i stan techniczny. Obliczaj¹ równie¿ zapotrzebowanie na czêœci
zamienne i ich bilans.
Tak funkcjonuj¹cy system zapewnia ci¹g³oœæ operacji nawet,
je¿eli czêœæ wyposa¿enia ulegnie uszkodzeniu. Aby jednak
umo¿liwiæ prawid³ow¹ pracê ca³ego systemu, niezbêdna jest
energia elektryczna. Ca³kowite zapotrzebowanie na energiê
wynosi 65 MW, i jest zapewniane, dziêki elektrowni w Sarir,
poœrednio poprzez ogólnokrajowy system dop³ywu energii, przy
napiêciu 220 KV, do Tazirbu. Tutaj napiêcie jest redukowane do

66 KV, dziêki stacji transformatorów. Dalsza redukcja napiêcia
wystêpuje ju¿ podczas ca³ej drogi. Linia przekazu energii zosta³a
specjalnie zaprojektowana. Elektrownia w Sarir posiada 6
generatorów, napêdzanych gazem, które mog¹ korzystaæ równie¿
z ropy.
Z uwagi na znaczne odleg³oœci, ca³a konstrukcja
utrzymywana jest w dzia³aniu przez 5 oœrodków w: Bengazi,
Syrcie, Ad¿dabiji, Sarir, Tazirbu. Ka¿dy z tych oœrodków posiada
w³asn¹
administracjê,
przemys³,
zapewniaj¹cy
samowystarczalnoœæ, sta³¹ zabudowê mieszkaniow¹, oœrodki
medyczne, oraz wszelk¹ niezbêdn¹ infrastrukturê.
Urz¹dzenia pomiarowe i kontrolne steruj¹ przep³ywem wody,
która, przy œredniej prêdkoœci 0,95 m/s, potrzebuje 9 dni na
przebycie ca³ej trasy. W systemie ulokowano tak¿e szereg
zaworów odpowietrzaj¹cych, oraz g³owice, dziêki którym mo¿na
dokonywaæ napraw, wymagaj¹cych opró¿nienia wodoci¹gu.
Wejœcia do wodoci¹gów skonstruowano tak, aby umo¿liwiæ
wprowadzenie pojazdów mechanicznych.
Korzyœci
Jak ju¿ wspomnia³em, rozbudowa gospodarki libijskiej i przyrost
ludnoœci w strefie przybrze¿nej kraju, powoduj¹ znaczny wzrost
zu¿ycia wody. Dochodzi wiêc do nieuniknionego przeci¹¿enia
istniej¹cych systemów wodonoœnych. To z kolei powoduje
zassanie wody morskiej. Fenomen ten móg³by w nied³ugim czasie
zamieniæ urodzajne tereny rolnicze w pustyniê, poniewa¿, pod
wp³ywem s³onej wody, wymar³aby ca³a roœlinnoœæ.
„Great man made river” ma zatem za zadanie dostarczenie
maksymalnie du¿ej iloœci œwie¿ej wody pitnej. Ponadto, ma
zmniejszyæ obci¹¿enie istniej¹cego systemu i doprowadziæ zasoby
wody do bezpiecznego poziomu, przy którym nie nastêpowa³oby
zasysanie wody morskiej. Pozwoli to utrzymaæ urodzajne gleby i
umo¿liwi rozwój przemys³u. Poprawi¹ siê tak¿e znacznie warunki
sanitarne w miastach i miasteczkach. Planuje siê, ¿e 86 % wody
bêdzie wykorzystywane przez sektor rolniczy, aby stworzyæ
dodatkowych 155 tys. hektarów ziemi uprawnej, a tym samym
uzyskaæ samodzielnoœæ gospodarcz¹. G³ówne uprawy Libii, to:
zbo¿e, kasza, kukurydza, proso afrykañskie (sorgo), lucerna i
warzywa.
Libijczycy doskonale zdaj¹ sobie sprawê z faktu, ¿e w
nied³ugim czasie skoñcz¹ siê dochody ze sprzeda¿y ropy naftowej.
Pragn¹ zatem przygotowaæ siê i zabezpieczyæ przed tak¹
ewentualnoœci¹, by nie dopuœciæ do uzale¿nienia od ³aski pañstw
zachodnich, czy wschodnich. Wodoci¹g zmniejszy tak¿e
bezrobocie i zapobiegnie migracji ludnoœci „za prac¹”. Poza tym,
projekt jest swego rodzaju spe³nieniem odwiecznych marzeñ
pisarzy i naukowców o wodzie, wydobywanej spod obszarów
pustynnych. Efekty projektu bêd¹ widoczne po latach, z pewnoœci¹
te¿ wyka¿¹, ¿e przynajmniej czêœæ dochodów ze sprzeda¿y ropy
zosta³a doskonale zainwestowana w przysz³oœæ Libii.
Osobista dygresja
Pracowa³em w Libii na dwóch rocznych kontraktach, jako ekspert
in¿ynierii sanitarnej Polskiego Stowarzyszenia In¿ynierów.
INFO NURT
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Pierwszy rok przepracowa³em, jako doradca techniczny w
urzêdzie miejskim w Sabha. By³ to okres próbnych badañ i
odwiertów w poszukiwaniu ropy. To tak¿e czasy odkrycia
opisanego tu, podziemnego obszaru wodonoœnego. Wiadomoœci
na temat projektu stworzenia sztucznej rzeki by³y wówczas tajne.
Libijczycy obawiali siê bowiem ingerencji innych pañstw. Szef
wydzia³u obdarzy³ mnie jednak takim zaufaniem, ¿e wkrótce
pokaza³ mi studnie nowego systemu, o rozmiarach którego
wówczas jeszcze nie znano. Dane mi by³o tak¿e skosztowaæ „podpustynnej” wody. Mia³a rzeczywiœcie doskona³y smak i
niespotykan¹ jakoœæ. Dzisiaj mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e pi³em
t¹ wodê na wiele lat wczeœniej, nim mog³a z niej skorzystaæ
wiêkszoœæ Libijczyków.
Nas, polskich in¿ynierów, nie zatrudniano w tym projekcie.
Socjalistycznym in¿ynierom odnawiano kontrakty corocznie. Z
za³o¿enia, przewidywano wymianê zespo³u pracowników co dwa
lata. Za³oga, któr¹ zasta³em na miejscu, siedzia³a w piaskach ju¿
8 lat. To te¿ jest ciekawa historia, o której dowiedzia³em siê, gdy
odmówiono mi odnowienia kontraktu. Przy koñcu roku, jeden z
„rezydentów” polskich in¿ynierów „zaniemóg³”, poprosi³ wiêc
bym pojecha³ w jego zastêpstwie na odbiór techniczny wodoci¹gu.
Pracê wykonano doskonale, tote¿ odbiór by³ czyst¹ formalnoœci¹.
Zatwierdzi³em go. W dowód wdziêcznoœci, turecki wykonawca
kupi³ dla mojej 8 letniej córki buty. Po powrocie jednak okaza³o
siê, ¿e prezent by³ „³apówk¹”, a Turek wraz ze sprzedawc¹ –
tajniakami. Donieœli, ¿e wzi¹³em tê „³apówkê” i w konsekwencji
nie odnowiono mojego kontraktu.
By³ to czas stanu wojennego w Polsce. Libijczycy szybko
przejrzeli ten „³apówkarski schemat” pozbywania siê
niewygodnych ludzi i podjêli dzia³ania zmuszaj¹ce mnie do
pozostania, poprzez wstrzymanie moich pieniêdzy i paszportu.
Próbuj¹c je odzyskaæ, siedzia³em z rodzin¹ w hotelu, w
Trypolis. Nie bardzo wiedzia³em co ze sob¹ zrobiæ i wtedy w³aœnie
otrzyma³em ofertê pracy z libijskiego ministerstwa rolnictwa.
Mia³em pracowaæ dla Centralnego Biura Rolniczego, prowadz¹c
nadzór nad budow¹ i uruchomieniem systemu irygacyjnego 500
farm Bir Et Tarz. Dosta³em do dyspozycji piêkny dom, wartoœci
miliona dolarów, otoczony wszelkimi mo¿liwymi drzewami
owocowymi Afryki i z widokiem na morze. Gdy wieœæ o tym
dotar³a do moich szanownych rodaków, uznali natychmiast, ¿e
Szewczyk musi pracowaæ dla 4 wywiadów: polskiego, libijskiego,
rosyjskiego i amerykañskiego. Widocznie mo¿liwoœæ wspó³pracy
z jednym wywiadem by³a tak paradoksalnie niewystarczaj¹ca dla
umys³ów moich rodaków, ¿e tylko w ten sposób mogli t³umaczyæ

sobie fakt, ¿e zamieszka³em w rezydencji, zamiast w baraku.
Nota bene, w czasie mojej przeprowadzki, Libia wyrzuca³a z
kraju Amerykanów. W drodze na lotnisko w Sabha, zosta³em
zgarniêty przez tajn¹ policjê i przewieziony do jej biura, gdzie
przesiedzia³em do rana. Okaza³o siê, ¿e by³ to wyraz troski o mnie,
poniewa¿ mog³em na ulicy zostaæ uznany za Amerykanina i
poturbowany.
Wróciwszy na budowê, spotka³em tam mojego dyrektora z
biura projektów w Polsce. Pracowa³ w charakterze brygadzisty.
Mo¿ecie wyobraziæ sobie jego wyraz twarzy, gdy zosta³em
przedstawiony kierownictwu budowy, przez zastêpcê ministra
rolnictwa w Libii. Nie przeszkodzi³o mi to jednak zaprosiæ by³ego
szefa z ¿on¹ do swojego domu. Wspominaliœmy stare czasy z
biura projektów. Ex-dyrektor okaza³ siê niezwykle pomocny przy
uruchamianiu budowy. Widaæ wiedza i umiejêtnoœci polskiego
in¿yniera nie gin¹, nawet na stanowisku brygadzisty, ani w
ciê¿kich warunkach pracy budowlanej...
Wspominam ten okres i budowê, gdy¿ by³a œciœle zwi¹zana
z opisanym projektem. Od czasu, gdy uzyska³em pierwsze
informacje na temat „Great man made river”, bacznie œledzi³em
jego rozwój. Budowa, któr¹ nadzorowa³em, stanowi³a drugi
koniec ca³ego projektu.
Po wygaœniêciu kontraktu, zdecydowa³em siê na emigracjê
do Kanady, gdzie, po 3 latach poszukiwania pracy, natkn¹³em siê
na angielskie biuro konsultacyjne, zajmuj¹ce siê doborem
pracowników na prace zwi¹zane z tym kolosalnym projektem.
Strona libijska zaakceptowa³a mnie bez zastrze¿eñ. Dosta³em
wspania³y i bardzo lukratywny kontrakt. Radoœæ trwa³a jednak
krótko. W tym czasie samoloty amerykañskie zaatakowa³y Libiê.
W trakcie nalotów zginê³a tak¿e córka szefa rz¹du. Wszystkie
ustalenia Libii z Anglikami i Amerykanami, dotycz¹ce budowy,
zosta³y uniewa¿nione. Budowê przejê³a Korea. O skali „przep³ywu
gotówki” mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e za przyjêcie ³apówki w
wysokoœci 800 milionów dolarów, prezydent Korei dosta³ wyrok
œmierci. Dziêki jego nastêpcy, wyrok zosta³ zredukowany do
do¿ywocia. Mo¿e wiêc dobrze siê sta³o, ¿e nie trafi³em na tê
budowê. Prawdopodobnie nie wytrzyma³bym warunków pracy i
nowego zarz¹du...
Bohdan Szewczyk
Artyku³ skrócono dla potrzeb Info nurt. W celu uzyskania wiêkszej
iloœci informacji na temat projektu, proszê pisaæ na adres:
bszewczyk@yahoo.com.

Materia³y •ród³owe:
Magna Leptis, Historical and Archeological Guide, Department of Antiques, Tripoli 1981.
The Great Man Made River (www.gmrp.org/index_en.html).
The Great Man Made River is being built to bring life… (//members.aol.com/yxParker/River/html).
Tremlett George, Gadaffi tha Desert Mystic, Carol and Graf Publishers, New York: 1993.
Wellard James, The Great Sahara, Hutchinson, London:1964.
Osobiste doœwiadczenia autora z 2 kontraktów w Libii 1981/82.

WYSY£ANIE APLIKACJI O PRACÊ
na ca³¹ Kanadê, przez FAX, E-mail.

Dzwoñ: Zbigniew 416 766 3834

Tysi¹ce adresów - pe³na skutecznoœæ.

Pisz: webmaster@webquake.com

STRONY INTERNETOWE www
- szybko
- tanio
- stosownie do potrzeb Klienta
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Oblicza
œwiêtej
wojny
Oblicza
wojny
Terroryœci islamscy zaatakowali... Wybuch³a œwiêta wojna...
Oddzia³y Fundamentalistów islamskich atakuj¹... Nasta³ D¿ihad...
S¹ to s³owa, którymi od dnia 11 wrzeœnia 2001 roku karmi¹ nas
publiczne stacje telewizyjne oraz codzienna prasa.
Termin D¿ihad czêsto pojawia siê w wiadomoœciach oraz
nag³ówkach gazet, wskazuj¹c na jak¹œ wielk¹, œwiêt¹ wojnê
Islamu przeciwko wszystkiemu. ¯adne z mediów nie podaj¹
jednak wyjaœnienia tego s³owa. Czym w³aœciwie jest D¿ihad?
We wspó³czeœnej kulturze zachodniej termin d¿ihad przyj¹³
siê, jako okreœlenie u¿ywane zamiennie z pojêciem “œwiêtej wojny
islamu” przeciwko niewiernym. Nic bardziej mylnego! Okreœlenie
„œwiêta wojna” stosowane by³o podczas wypraw krzy¿owych,
dla opisania walk przeciw wyznawcom islamu i o wyzwolenie
ziemi œwiêtej. Wobec powy¿szego, t³umaczenie s³owa d¿ihad,
jako „œwiêta wojna” wydaje siê zupe³nie bezpodstawne.
Etymologiczne znaczenie d¿ihad wskazuje, ¿e chodzi tu
dos³ownie o wysi³ek, wysilanie siê. Jako termin religijny, oznacza
wysi³ek, który podejmuje jednostka, aby pokonaæ w³asne s³aboœci.
Jest to dzia³anie skierowane do wewn¹trz, bêd¹ce dla ka¿dego
spraw¹ indywidualn¹. Jednak nikt nie mo¿e osi¹gn¹æ
doskona³oœci w izolacji od œwiata, st¹d koraniczny nakaz
skierowany do wyznawców Mahometa: “CZYÑ DOBRO I
ZABRANIAJ Z£A” (3:104), który odnosi siê nie tylko do
jednostki, czy ogó³u islamistów, lecz przede wszystkim do ogó³u
ludzkoœci.
Podobne zdanie na temat islamu reprezentuje przewodnicz¹cy
The Council of the American-Islamic Relations w Waszyngtonie:
D¿ihad nie oznacza ¿adnej œwiêtej wojny. Znaczy tyle, co wysi³ek
w kierunku pokonania z³a w sobie. A tak¿e koniecznoœæ obrony
przed agresj¹. Przed atakiem na podstawowe wartoœci,
dokonanym przez tyrana albo najeŸdŸcê. Islam nie zna pojêcia
œwiêtej wojny. To tylko przek³amania w t³umaczeniu. To
œredniowieczne przes¹dy, których ju¿ dawno pozby³y siê
spo³ecznoœci wyznaj¹ce wiarê w Proroka.
Tê definicjê, zawart¹ w otwartym liœcie do redakcji “First
Thing”, opublikowano w lutym 1998 roku, na stronie internetowej
tego periodyku, poœwiêconego zagadnieniom religii. List nadszed³
do reakcji w odpowiedzi na zamieszczon¹ w magazynie recenzjê
ksi¹¿ki Bat Ye’or: „The Decline of Eastern Christianity under
Islam”, zawieraj¹c¹ charakterystykê tych elementów islamu, które
stanowiæ mog¹ potencjalne zagro¿enie dla cywilizacji opartych
na wartoœciach, obcych œwiatu wierz¹cych muzu³manów. Zdaniem
Bat Ye’or: Fundamentalistyczna propaganda upowszechniana jest
bez przeszkód od co najmniej 30 lat w centrach islamistycznych
w Europie i Ameryce. Nie kryje siê w niej ani Ÿróde³ ani te¿ metod

dzia³ania na rzecz zwyciêstwa nad niewiernymi. Œrodki
wykorzystywane w tym dziele to prozelityzm (wspieranie duchowe
przy formalnej przynale¿noœci do innego wyznania), konwersja,
ma³¿eñstwa mieszane, zawierane z innowiercami w celu
nawracania na wiarê w Proroka, oraz przede wszystkim imigracja, w tej samej intencji. Warto pamiêtaæ, ¿e muzu³manie
zwykle bywali w podbijanych krajach mniejszoœci¹, zanim stawali
siê wiêkszoœci¹, ¿¹daj¹c¹ ograniczenia praw gospodarzy.
Fundamentalistyczni przywódcy traktuj¹ osiedlanie siê swoich
wspó³wyznawców w Zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych,
jako szansê dla islamu. Niemniej, w niektórych swoich
twierdzeniach autorka nie jest odosobniona. Dotyczy to w
szczególnoœci definicji zjawiska d¿ihadu.
W roku 1995, Benjamina Barber, znany amerykañski teoretyk
kultury, politolog i socjolog, w swojej pracy poœwiêconej zjawisku
d¿ihadu – „Jihad Versus McWorld”, wykorzystuje teoriê „œwiêtej
wojny”, podobnej do tej, któr¹ uzna³a Bat Ye’or, aczkolwiek
odnosi j¹ do p³aszczyzn: ekonomicznej, kulturowej, religijnej, czy
te¿ terytorialnej. Dla Barbera, nasza wspó³czesna rzeczywistoœæ
to konfrontacja dwóch bloków, czy raczej formacji, których
podstawowe cechy to uniwersalizm i globalizm. Barber nie
uto¿samia pojêcia d¿ihad, z okreœleniem „œwiêta wojna”, nie ³¹czy
go te¿ wy³¹cznie z islamem, ani te¿ nie uwa¿a, ¿e ruchy
separatystyczne w ka¿dym przypadku maj¹ pod³o¿e religijne.
Miêdzynarodówka antyglobalistów, protestuj¹cych w Seattle, czy
w Genui niczym nie ró¿ni siê wed³ug niego od Wyzwoleñczej
Armii Kosowa. Wed³ug autora, w ostatecznoœci obydwa te ruchy
maj¹ na celu zburzenie aktualnego porz¹dku œwiata i rzucenie
wyzwania wartoœciom „McŒwiata”.
Na szczêœcie, w œrodowiskach akademickich obie prace nie
znalaz³y poparcia. W szczególnoœci praca Bat Ye’or, oceniana jest
jako rasistowska, zawieraj¹ca nie poparte naukowo stereotypy
etniczne. Zosta³a ponadto uznana za niebezpieczn¹ w tym sensie,
¿e stanowiæ mo¿e uzasadnienie dla uprzedzeñ wyznaniowych i
rasizmu.
Niestety, w zachodnich mediach przyjê³o siê negatywne
znaczenie s³owa d¿ihad, u¿ywane w celu zastraszenia opinii
publicznej i ukazania Irakijczyków, Kurdów, Afgañczyków i
innych wyznawców islamu, jako krwio¿erczej nacji maj¹cej za
jedyny sens swego istnienia zniszczenie cywilizacji zachodu, ze
Stanami Zjednoczonymi na pierwszym miejscu.
Pawe³ Zasuñ
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przewidywa³ przejêcie militarnej kontroli
nad obszarem Zatoki Perskiej, bez wzglêdu
na to, czy u steru w³adzy w Iraku bêdzie
Husajn, czy ktoœ inny. Dokument mówi¹cy
o tym nosi nazwê: „Rebuilding America’s
Defences” i zosta³ sporz¹dzony we
wrzeœniu 2000 roku.
Plan wymienia tak¿e Koreê Pó³nocn¹,
Syriê i Iran, jako niebezpieczne re¿imy,
których istnienie usprawiedliwia
powo³anie do ¿ycia œwiatowego systemu
kontroli i dowodzenia. Wed³ug tego
dokumentu, proces transformacji Stanów
Zjednoczonych w si³ê dominuj¹c¹,
prawdopodobnie zajmie d³ugi czas, gdyby
nie mia³o miejsca jakieœ nag³e wydarzenie
przyœpieszaj¹ce, jak na przyk³ad Pearl
Harbor.
Wed³ug Meachera, inne dokumenty
wskazuj¹ na to, ¿e atak na Afganistan tak¿e
by³ planowany na d³ugo przed tym, nim
Stany Zjednoczone zdoby³y powód by
atakowaæ. Teza ta zosta³a potwierdzona
przez BBC. W po³owie lipca 2001 roku,
Niaz Niak, by³y minister spraw
zagranicznych Pakistanu dowiedzia³ siê od
amerykañskich oficjali, ¿e akcja militarna
przeciw Afganistanowi rozpocznie siê w
po³owie paŸdziernika. Administracja
amerykañska upatrywa³a w Talibanie
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gwaranta spokoju i stabilizacji w regionie.
Dziêki temu liczono, ¿e budowa
ruroci¹gów
ropo-gazowych
z
Turkmenistanu,
Uzbekistanu
i
Kazachstanu przez tereny Pakistanu i
Afganistanu przebiegaæ bêdzie spokojnie.
Kiedy
Taliban
odmówi³
podporz¹dkowania siê ¿¹daniom USA,
amerykañski reprezentant powiedzia³: albo
zaakceptujecie nasz¹ ofertê dywanu z³ota,
albo pogrzebiemy was pod nalotami
dywanowymi.
Wed³ug
Meachera,
Stany
Zjednoczone sta³y siê wiêŸniem dylematu
energetycznego. Potrzebowa³y jedynie
powodu, by rozpocz¹æ wojnê, która ten
dylemat rozwi¹¿e.
NN Report, 19 wrzeœnia 2003.

Wracaj¹ na ulice
Od 11 wrzeœnia w USA do aktywnej s³u¿by
wojskowej powo³ano ok. 300 tys.
rezerwistów. Wed³ug prawa, osoba, która
pozostawia cywiln¹ pracê, by s³u¿yæ
swemu krajowi, zaraz po demobilizacji
musi byæ zatrudniona ponownie z
nale¿nym jej starszeñstwem i wys³ug¹ lat.
Jest to prawo bardzo niewygodne dla
biznesu. Zosta³o ustanowione w 1994 roku
pod nazw¹ Uniformed Services

Employment and Reemployment Rights
Act (USERRA), w odpowiedzi na
wyrzucanie z pracy amerykañskich
weteranów podczas s³u¿by wojskowej za
morzami.
Amerykañscy ¿o³nierze wracaj¹cy z
Iraku i Afganistanu liczyli, ¿e ten akt
prawny bêdzie ich broni³ i pozwoli
powróciæ na dawne stanowiska pracy.
Tymczasem okazuje siê, ¿e wracaj¹ na
ulice. Nie tylko nie ma dla nich pracy, ale
banki nie stosuj¹ wobec nich ¿adnych
u³atwieñ kredytowych.
Biznes siê wycwani³ i podczas
nieobecnoœci swoich pracowników
przeprowadza reorganizacjê, podyktowan¹
koniecznoœci¹ biznesow¹. To pozwala
obejœæ postanowienia USERRA.
Do tej pory zarejestrowano 1300
powracaj¹cych rezerwistów, których
wyrzucono z pracy. Organizacje ochrony
pracowników obawiaj¹ siê jednak, ¿e jest
to wierzcho³ek góry lodowej, i ¿e znaczna
iloœæ amerykañskich ¿o³nierzy, którzy
„bronili swego kraju” znajdzie siê na ulicy,
bez pracy, jak po wojnie wietnamskiej.
Materia³y Ÿród³owe:
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