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Atak na Info nurt - uzupe³nienie
Drodzy Czytelnicy, przepraszamy, ¿e wracamy do tematu „Atak
na Info nurt” z poprzedniego numeru. Niestety podania
dodatkowych informacji wymagaj¹ od nas dystrybutorzy pisma,
z uwagi na szkodliw¹ dzia³alnoœæ grupy ludzi, którzy chcieli
przyw³aszczyæ sobie „Info nurt” (patrz: „Atak na Info nurt” w
numerze 16). Prowadzimy wspó³pracê z dystrybutorami w wielu
krajach. Osi¹gnêliœmy wydanie 10 tys. egzemplarzy. Poza Kanad¹,
weszliœmy na rynki sprzeda¿y w Polsce, Niemczech, Francji,
Anglii i USA.
W³asnoœæ magazynu
W dniu dzisiejszym sprawa w³asnoœci pisma przedstawia siê
nastêpuj¹co (patrz kopie dokumentów). Krzysztof Dzikowski jest
g³ównym w³aœcicielem pisma i redaktorem naczelnym –
prowadz¹cym ca³kowicie i bez ograniczeñ wszystkie sprawy
redakcji. Jego partnerem jest Bohdan Szewczyk. Prowadzi
kierownictwo biznesowe, druk i kolporta¿ pisma poza
po³udniowym Ontario – USA, Polska i Europa Zachodnia. Oprócz
tego pismo posiada grupê mniejszoœciowych akcjonariuszy z
g³osem doradczym.
Gdy rozpoczê³y siê spory z Panem Zbigniewem Œwiderskim
(który nielegalnie zarejestrowa³ pismo w Polsce na wybran¹ przez
siebie osobê – patrz wspomniany artyku³), redakcja znalaz³a siê
pod wielk¹ presj¹, co w zasadzie uniemo¿liwia³o normalne
funkcjonowanie pisma. Poniewa¿ w tym czasie (wakacje),
prawnicy wspó³pracuj¹cy z pismem byli nieuchwytni, Krzysztof
Dzikowski, aby odci¹¿yæ redakcjê, zmuszony by³ znaleŸæ osobê
kompetentn¹ do prowadzenia negocjacji ze Zbigniewem
Œwiderskim. Swoje us³ugi w tej materii zaoferowa³ pan Bohdan
Szewczyk, broker z d³ugoletni¹ praktyk¹ kanadyjsk¹. To dziêki
jego poradom, redakcja zorientowa³a siê, jakie by³y rzeczywiste
zamiary Pana Œwiderskiego, i podjê³a œrodki zaradcze.
Przy kolejnych uderzeniach wymierzonych w „Info nurt”,
aby ratowaæ pismo, czêœæ jego akcji zosta³a wystawiona na
sprzeda¿. Czêœciowo dziêki gotówce, a czêœciowo dziêki swoim
us³ugom, Pan Bohdan Szewczyk zosta³ wspó³w³aœcicielem „Info
nurt”. Sta³o siê tak dopiero w momencie, gdy wszelkie próby
porozumienia siê z Panem Œwiderskim zawiod³y i gdy zerwa³ on
jakiekolwiek negocjacje, a jednoczeœnie aktywnie szkodzi³ pismu.
W dniu 29 lipca 2003 roku, w zgodzie z zamieszczon¹ licencj¹
biznesow¹, Bohdan Szewczyk zosta³ mniejszoœciowym partnerem
w nowo powsta³ej firmie wydawniczej Info Nurt Magazine.

Do tego dnia, jedynym w³aœcicielem magazynu by³ jego
za³o¿yciel, Krzysztof Dzikowski i jego firma Info Brook
Information Agency. Pan Bohdan Szewczyk by³ zatrudniony przez
agencjê, by prowadziæ negocjacje z Panem Œwiderskim,
sporz¹dzaæ umowy i zwracaæ uwagê redakcji na zastawione na
ni¹ pu³apki biznesowe. Dopiero wtedy, gdy, dziêki dzia³aniom
Bohdana Szewczyka, redakcja zorientowa³a siê, i¿ Zbigniew
Œwiderski prowadzi wyniszczaj¹c¹ dla pisma dzia³alnoœæ i
wszelkie próby rozmów z Panem Œwiderskim na ten temat (co
najmniej 8 prób) nie przynios³y rezultatu, zdecydowa³a siê na

sprzeda¿ pewnej iloœci akcji magazynu. Pierwszeñstwo wykupu
akcji daliœmy naszym Czytelnikom, wielokrotnie, na ³amach „Info
nurtu”, zamieszczaj¹c og³oszenie o sprzeda¿y.
Dystrybutor, aby prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ zgodnie z
prawem, musi sprawdziæ zgodnoœæ danych wydawnictwa,
znajduj¹cych siê w stopce redakcyjnej z odpowiednimi
dokumentami danego wydawnictwa. Od numeru 1 do numeru
14, jako g³ówny wydawca widnieje w stopce Info Brook
Information Agency. Od numeru 15, nazwa wydawcy zmieni³a
siê na Info Nurt Magazine. Zgodnoœæ dokumentów mo¿na
sprawdziæ w kanadyjskim ministerstwie – telefon: 1-800 565 1921
ci¹g dalszy na str.19
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Ci, którzy nami rz¹dz¹ i tworz¹ nowy porz¹dek œwiata

Grup a

Grupa Bilderberga
Spotkania okryte s¹ tajemnic¹. Ich uczestnicy prawie nigdy siê do nich nie przyznaj¹. Chodz¹ plotki, ¿e na
tegorocznej liœcie uczestników znajduje siê nazwisko amerykañskiego bankiera Davida Rockefellera i Henry
Kissingera.
BBC, 5 maja 2003
Historia i dezinformacja
Do niedawna grupa Bilderberga maskowana by³a poprzez
zaprzeczenia. Ktokolwiek wymieni³ tê nazwê by³ natychmiast
uznawany za konspiracyjnego maniaka. Dlatego dziennikarze
trzymali siê od tego tematu z daleka, a wzmianki o dzia³alnoœci
grupy dopuszczano tylko w mediach zajmuj¹cych siê zjawiskami
paranormalnymi i teoriami konspiracyjnymi.
Dzisiaj wiemy ju¿ ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e grupa
istnieje naprawdê. Nawet w renomowanej encyklopedii
Britannica, pod has³em „Bilderberg Conference” czytamy:
Konferencja Bilderberg jest coroczn¹ trzydniow¹ konferencj¹,
skupiaj¹c¹ niektórych spoœród najbardziej wp³ywowych
europejskich i pó³nocno amerykañskich bankierów, ekonomistów,
polityków i przedstawicieli rz¹dów. Konferencja odbywa siê w
atmosferze œcis³ej tajemnicy, co roku w innym kraju zachodnim.
Konferencja daje mo¿liwoœci osobistego zapoznania siê i
przeprowadzenia dyskusji pomiêdzy najbardziej wp³ywowymi
osobami z ró¿nych krajów, bez zobowi¹zañ.
Znamy równie¿ listê cz³onków organizacji, którzy nie neguj¹
ju¿ tak gorliwie (jak w przesz³oœci) faktu jej istnienia, zaprzeczaj¹
natomiast informacjom dotycz¹cym tego, czym organizacja siê
zajmuje. Czyli, po ods³oniêciu pierwszej zas³ony tajemnicy
okaza³o siê, ¿e pod spodem znajduje siê nastêpna. Pocz¹tkowo
uparcie negowano fakt istnienia organizacji. Kiedy zosta³ on
udowodniony ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ (wyznawcy teorii
konspiracyjnych mieli racjê), okaza³o siê, ¿e neguje siê jej cele
istnienia i sposoby prowadzenia dzia³alnoœci. Ponownie, ludzi
zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹ uwa¿a siê za nieszkodliwych
wariatów.
Na prze³omie roku 1995/1996, w magazynie „Nexus”, ukaza³
siê artyku³ poœwiêcony grupie Bilderberga. Nikt powa¿ny nie
zwraca³ na to uwagi. Dziennikarze uciekali od tego tematu jak od
ognia. Wiadomoœci na temat organizacji wk³adano na pó³kê razem
z informacjami na temat UFO i wehiku³u czasu. Tymczasem
informacje na temat istnienia grupy mo¿na by³o znaleŸæ nawet w
oficjalnych dokumentach Kongresu USA.
Jacob Javis, podczas swojego wyst¹pienia w Senacie
amerykañskim w 1964 roku, powiedzia³: Panie prezydencie, 13ste spotkanie Bilderberga na temat spraw miêdzynarodowych, w
którym bra³em udzia³, odby³o siê w dniach od 20 do 22 marca w
Williamsburg, w stanie Virginia i ja wnioskujê, by na ten temat
sporz¹dzono oficjalny raport na piœmie. Wtedy to do³¹czono do
oficjalnych sprawozdañ senackich notatkê zatytu³owan¹: „The
Bilderberg Meetings” – Spotkania Bilderberga.
Notatka krótko opisuje historiê powstania grupy Bilderberga:
Idea spotkañ Bilderberga powsta³a na pocz¹tku lat 50-tych. Po
II Wojnie Œwiatowej, na miêdzynarodowej scenie politycznej i
ekonomicznej nast¹pi³y znaczne zmiany. Kraje zachodnie czu³y,
i¿ potrzebuj¹ œciœlejszej wspó³pracy, by chroniæ ich moralne i
etyczne wartoœci, ich demokratyczne instytucje i niezale¿noœæ od

rosn¹cego komunistycznego zagro¿enia... Jedn¹ z osób, która
widzia³a potrzebê takich dyskusji by³ póŸniejszy doktor, Joseph
Hieronim Retinger... W roku 1952 zaproponowa³ jego wysokoœci,
ksiêciu Bernardowi Holenderskiemu zorganizowanie serii
nieformalnych spotkañ, by przedyskutowaæ problemy atlantyckiej
spo³ecznoœci. Inni Europejczycy popierali tê ideê z ca³ego serca.
Propozycja uczestnictwa zosta³a przes³ana do amerykañskich
przyjació³... Pierwsze spotkanie Europejczyków i Amerykanów
odby³o siê pod auspicjami ksiêcia Bernarda, w hotelu Bilderberg
w Oosterbeek, w Holandii, miêdzy 29 a 31 maja 1954 roku. Od
tego czasu spotkania nazywane s¹ spotkaniami Bilderberga...
Kto uczestniczy?
W spotkaniach Bilderberga uczestnicz¹ najbogatsi i najbardziej
wp³ywowi ludzie ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Wiêkszoœæ
z nich ³¹czy jedna wspólna cecha – przynale¿noœæ do tej samej
grupy narodowoœciowej, lub stowarzyszenia, które daj¹ okreœlony,
wysoki status spo³eczny. I tak, do grupy Bilderberga nale¿¹:
królowie, ksi¹¿êta, ksiê¿ne, kanclerze, premierzy, prezydenci,
ambasadorowie, sekretarze stanu, inwestorzy Wall Street,
bankierzy, w³aœciciele mediów, bogaci fabrykanci itd. W
dorocznych spotkaniach uczestnicz¹ tylko specjalnie zaproszeni
goœcie. ¯adna przypadkowa osoba z zewn¹trz, nawet, jeœli by³aby
niezwykle bogata i wp³ywowa, nie mo¿e siê na nich znaleŸæ.
Podobnie, nie mog¹ w nich uczestniczyæ dziennikarze – jedynie
zaproszeni szefowie wielkich korporacji œrodków masowego
przekazu. Oznacza to, ¿e w spotkaniach uczestnicz¹ tylko ci,
którzy kszta³tuj¹ iluzjê naszego wspó³czesnego œwiata.
Oto, podana za korporacj¹ American Friends of Bilderberg
Inc., lista zapraszanych przedstawicieli mediów: Peter Jennings
(ABC News, World News Today), Joseph Harsh (NBC), Bill
Moyers (Public Affairs TV, CFR), William Buckley (National
Review, PBS Firing Line), Gerard Piel (Scientific America),
Henry Grunwald (Time Inc.), Mortimer Zuckerman (US News,
World Report, New York Daily News, Atlantic Monthly), Robert
Bartley (Wall Street Journal), Peter Kann (Dow Jones and Company), William Kristol (The Weekly Standard), Donald Cook
(Los Angeles Times), Albert Wohlstetter (Wall Street Journal),
Thomas Friedman (The New York Times), Katharine Graham
(Washington Post), Leslie Stahl (60 Minutes CBC).
Struktura kierownicza organizacji sk³ada siê z 2 poziomów:
Gremia Kierowniczego i Komitetu Doradczego. To, jakie
wystêpuj¹ pomiêdzy nimi zale¿noœci i kto podejmuje decyzje –
pozostaje tajemnic¹. Wiadomo jednak, ¿e w roku 1995 szefem
organizacji by³ Peter Carrington – brytyjski lord, dyrektor
Christine International i by³y sekretarz NATO. Sekretarzem na
Europê i Kanadê by³ Victor Halberstandt, profesor ekonomii na
Uniwersytecie Leiden w Dani. Sekretarzem generalnym na Stany
Zjednoczone by³ Theodore Elliot, prawnik, dyplomata i by³y
amerykañski ambasador. Skarbnikiem by³ Pieter Korteweg, by³y
INFO NURT LISTOPAD / GRUDZIEÑ 2003
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dyrektor Robeco Group.
Gremium kierownicze posiada³o równie¿ swoich
przedstawicieli w takich pañstwach, jak: Austria, Belgia, Finlandia,
Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Italia, Norwegia, Portugalia,
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Stany
Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych by³o a¿ 8
przedstawicieli: Kenneth Dam-Max – profesor prawa i by³y
zastêpca sekretarza stanu, Vernon Jordan – partner w firmach
prawniczych Akin, Gump, Hauer and Field i by³y prezydent
National Urban League, Henry Kissinger – by³y sekretarz stanu,
prezes Kissinger Associates Inc., Charles Mathias - by³y senator
republikañski i partner w firmie Jones, Day, Reavis and Pogue,
Rozanne Whitehead – by³a zastêpca sekretarza stanu, Lynn
Williams – prezes zwi¹zku zawodowego United Steel Workers
of America, Cassimir Yost – zastêpca dyrektora The Asian
Foundation for Asian-Pacific Affairs oraz Jamed Wolfensohn –
prezes Banku Œwiatowego i prezes Jamed D. Wolfensohn Inc.
Grupa doradcza ma swoich przedstawicieli w: Kanadzie,
Niemczech, Italii, Holandii, Wielkiej Brytani i USA. Nale¿¹ do
niej: Anthony Griffin, Wolff Amerongen, Max Kohnstamm,
Goovani Angelli, Ernst Beugel, Lord Roll of Ipsen, George
Ball, William Bundy, David Rockefeller.
Dlaczego podajemy wszystkie te nazwiska? By dociekliwi
mogli poszukaæ ich w internecie. Dowiedz¹ siê wtedy wiêcej o
bardzo ciekawych zale¿noœciach miêdzy tymi osobami, ich
firmami, wojnami i handlem. Zale¿noœciach, o których nawet „Info
nurt” nie odwa¿y siê napisaæ, by nie „podpaœæ” prawu
kanadyjskiemu.
Czym siê zajmuj¹?
Spotkania grupy Bilderberga odbywaj¹ siê w nieregularnych
odstêpach czasowych raz, lub (w wyj¹tkowych przypadkach, gdy
na œwiecie dziej¹ siê jakieœ wielkie wydarzenia) dwa razy do roku.
Odbywaj¹ siê one w kompletnej tajemnicy, za ka¿dym razem w
innym miejscu, oddalonym od oœrodków miejskich, z
zachowaniem szczególnych œrodków ostro¿noœci. Podczas
spotkania w Tunberry, w Szkocji, w 1998 roku, jednemu z
dziennikarzy „Scotisch Daily Mail” uda³o siê przedostaæ na teren
posiad³oœci, gdzie sta³ budynek, w którym odbywa³o siê spotkanie.
Natychmiast zosta³ wykryty, aresztowany i zatrzymany na osiem
godzin, bez podania przyczyny.
Tematyka spotkañ Bilderberga zale¿y od problemów œwiata
w danym momencie. Ostatnie spotkanie, które odby³o siê w
Pary¿u, we Francji, w dniach od 15 do 18 maja 2003 roku,
poœwiêcone by³o g³ównie relacji pomiêdzy Europ¹ i Azj¹ w
kontekœcie sytuacji w Iraku. Rozmawiano równie¿ na temat
kszta³tu Bliskiego Wschodu po wygraniu wojny z terroryzmem i
jak zwykle dyskutowano obszernie na tematy ekonomiczne.
Si³a i w³adza
Uda³o nam siê przeprowadziæ badania na temat uczestników
spotkañ Bilderberga i ich roli w rz¹dzeniu œwiatem. Nasuwaj¹ siê
bardzo ciekawe wnioski. Bill Clinton uczestniczy³ w spotkaniu w
Niemczech, w roku 1991 – w sierpniu 1992 uzyska³ nominacjê
na prezydenta USA. Tony Blair uczetniczy³ w spotkaniu w Grecji,
w 1993 roku. W rok póŸniej zosta³ przywódc¹ swojej partii
politycznej, a w 1997 roku zosta³ premierem Wielkiej Brytanii.
Jack Santer bra³ udzia³ w tym samym spotkaniu Bilderberga, co
Bill Clinton. W 4 lata póŸniej zosta³ prezydentem Unii
Europejskiej. Po nim przywództwo Unii obj¹³ Romano Prodi
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(1999-2005), który bra³ udzia³ w spotkaniu Bilderberga w
Portugalii, na kilka miesiêcy przed objêciem swego stanowiska.
George Robertson zosta³ generalnym sekretarzem NATO w
sierpniu 1999 roku. Rok wczeœniej bra³ udzia³ w spotkaniu
Bilderberga w Szkocji. Daty i fakty mówi¹ same za siebie. I nie
s¹ to teorie konspiracyjne.
9 czerwca, grecka gazeta „Athens News” raportowa³a, ¿e
podczas 47-go spotkania Bilderberga w Portugalii zadecydowano,
¿e Kosovo i Vojvodina powinny byæ oderwane od Jugos³awi. I
tak siê sta³o w parê miesiêcy póŸniej.
Kronika Bilderberga
Mniej wiêcej od 1991 roku, od spotkania w Baden-Baden w
Niemczech, które odby³o siê w dniach 6 do 9 czerwca, grupa
Bilderberga staje siê coraz bardziej widoczna. Mniej wiêcej od
tego roku znane s¹ nie tylko listy uczestników spotkañ i
zaproszonych goœci, ale tak¿e omawiana tematyka. Na konferencji
w Baden-Baden przedstawiono uczestnikom dynamicznego
amerykañskiego polityka, Billa Clintona. Prezentacji dokona³
Vernon Jordan - szara eminencja œwiatowej polityki. W 1998 roku,
„The Washington Post” tak o nim napisa³: Jest doradc¹
prezydentów bez wynagrodzenia. Jest adwokatem, który bardzo
rzadko pojawia siê na sali s¹dowej i jeszcze rzadziej sporz¹dza
prawne dokumenty. Jest lobbyst¹, który nie perswaduje,
przynajmniej nie namawia oficjalnie. Jest przywódc¹ ruchu walki
o prawa obywatelskie, który, jak sam mówi, zapomnia³ o swych
wczesnych idea³ach w walce o w³adzê narodow¹... Jordan,
pomimo czarnego koloru skóry, osi¹gn¹³ niespotykan¹ pozycjê w
Waszyngtonie... Kiedyœ ryzykowa³ swoje imiê i zdrowie pomagaj¹c
rewolucji antyrasistowskiej. W nastêpnej dziesiêciolatce... sta³ siê
cz³onkiem najbardziej licz¹cych siê si³ firm prawniczych w
Waszyngtonie... to Jordan przedstawi³ jako pierwszy gubernatora
Clintona przywódcom œwiata, podczas dorocznego spotkania
Bilderberga, w Niemczech w 1991 roku. Wielu gubernatorów
stara³o siê o ten zaszczyt, tylko Clintona potraktowano powa¿nie...
poniewa¿ Vernon Jordan powiedzia³, ¿e Clinton jest w porz¹dku.
Konferencja Bilderberga w 1992 roku, odby³a siê w dniach
21 do 24 maja, w miejscowoœci Evian-les-Bains, we Francji.
Podejmowano temat przysz³oœci sowieckich republik (szanse na
oderwanie i niepodleg³oœæ). Rozwa¿ano temat przysz³oœci pañstw
wschodniej Europy (w tym Polski). Planowano posuniêcia USA i
Europy w nowej rzeczywistoœci, po upadku komunizmu.
Analizowano nastroje spo³eczne w Rosji. Przygl¹dano siê bacznie
zagadnieniom emigracji w nowej sytuacji i kierunkom rozwoju
relacji pomiêdzy Wschodem i Zachodem.
Niewiele wiadomo na temat tej konferencji. Do dzisiaj nie
uda³o siê ustaliæ listy jej uczestników i zagl¹dn¹æ do jej protoko³u.
A szkoda, bo najwyraŸniej by³a to jedna z wa¿niejszych
konferencji i prawdopodobnie ustali³a drogê, któr¹ kroczy obecnie
œwiat.
Znacznie wiêcej wiadomo na temat konferencji z 1993 roku,
która odby³a siê miêdzy 22 i 25 kwietnia, w Atenach, w Grecji.
Uczestnicy tego spotkania dyskutowali na temat nowego kszta³tu
Europy. Omawiano ile bêdzie kosztowa³o przekszta³cenie by³ego
Zwi¹zku Sowieckiego, w kurê znosz¹c¹ z³ote jaja i czy to siê
op³aci. Obszernie dyskutowano na temat polityki zagranicznej i
wewnêtrznej USA. Porz¹dek dyskusji zaczyna odzwierciedlaæ
wp³ywy neokonserwatywne, (czyli zjawisko, które doprowadzi³o
do obecnej sytuacji). Jeden z punktów obrad dotyczy³ przysz³oœci
handlu globalnego i powrotu do sytuacji, w której obywatele ufali
swoim rz¹dom.
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Amerykañski magazyn „Spotlight”, pisz¹cy o spotkaniu,
przedstawi³ bardzo ciekawy sposób dzia³ania Bilderberga: Bush
jest od dawna cz³onkiem Komisji Trójstronnej, która tak¿e odbywa
doroczne spotkania przy zamkniêtych drzwiach i posiada te same
przywództwo, co grupa Bilderberga. Clinton nale¿y do Komisji
Trójstronnej od siedmiu lat i zosta³ przyjêty do Bilderberga w
1991 roku. W uproszczeniu, obaj kandydaci na prezydenta s¹
w³asnoœci¹ œwiatowego rz¹du cieni. Jest to typowa sytuacja, w
której nie mo¿na przegraæ. Jak widzimy, pozory s¹ zachowane,
mo¿ecie sobie Pañstwo wybraæ jednego z naszych dwóch
kandydatów.
Nastêpna konferencja Bilderberga odby³a siê w Helsinkach,
w Finlandii (2-5 czerwca 1994). Dyskutowano zmianê
atlantyckich relacji w kontekœcie rozwoju Stanów Zjednoczonych.
Podjêto temat zaprowadzenia porz¹dku w sk³óconej Europie, w
œwietle niestabilnoœci ekonomicznej. Pojawi³ siê temat rynku
pracy. Zagoœci³ równie¿ temat islamskich fundamentalistów, Rosji,
Korei Pó³nocnej i zwi¹zanego z tym potencjalnego ryzyka.
Omawiano równie¿ temat Chin, próbuj¹c zdecydowaæ, czy
pañstwo to w przysz³oœci znajdzie siê w krêgu wp³ywów Zachodu,
czy Rosji i Arabów. Rozmawiano na temat WTO i GATT.
Spotkanie w roku 1995 odby³o siê w Zurychu, w Szwajcarii,
w dniach 8 do 11 czerwca. Na spotkanie zosta³ zaproszony jedyny
kanadyjski polityk, ultra prawicowy premier prowincji Alberta,
Ralph Klein. Zosta³ zaproszony przez d³ugoletniego uczestnika
spotkañ, barona mediów, Konrada Blacka. Wed³ug „Alberta
Report”, Klein wykorzysta³ spotkanie do lansowania swojego
kursu œciœlejszych zwi¹zków Alberty ze Stanami Zjednoczonymi,
na bazie posiadanej przez prowincjê ropy naftowej i pokaŸnych
z³ó¿ gazu ziemnego.
Klein zdoby³ swoj¹ popularnoœæ poprzez ca³kowite
wyniszczenie grup biednych emigrantów. Ograniczy³ plany
pomocy spo³ecznej. Zmusi³ do opuszczenia prowincji du¿y
procent bezrobotnych. Tak zaoszczêdzone pieni¹dze powêdrowa³y
do prywatnych kieszeni. Kanadyjska prowincja upodobni³a siê
do USA – z tym tylko wyj¹tkiem, ¿e dalej panowa³o w niej znaczne
bezrobocie.
Konrad Black, na ³amach magazynu „Foreign Affairs”
wypowiedzia³ siê, ¿e jego wizja przewiduje w³¹czenie
kanadyjskich prowincji zachodnich (w tym Alberty) do Stanów
Zjednoczonych. Oznacza to, ¿e Black, który za pomoc¹ swoich
pism (miêdzy innymi gazety „National Post”) przez wiele lat robi³
wodê z mózgu Kanadyjczykom, przewidywa³ zajêcie przez Stany
Zjednoczone co bardziej bogatych prowincji Kanady.
Zaproszenie Kleina na spotkanie Bilderberga by³o
prawdopodobnie pierwszym krokiem w kierunku oderwania
Alberty od Kanady. Zdziwilibyœcie siê Pañstwo, jak wielu
Kanadyjczyków, tak¿e (UWAGA!) polskiego pochodzenia,
popiera³o ten plan. Na szczêœcie prawdziwi patrioci kanadyjscy
przewidzieli, na co siê zanosi i stanêli murem w obronie swego
kraju. Nawet nie wyobra¿acie sobie Pañstwo, jak zaciêta walka o
Kanadê toczy³a siê i toczy za kulisami mediów i w gabinetach
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polityków. Jeden z przyjació³ redakcji „Info nurt”, kanadyjski
polityk z partii konserwatywnej, David Orchard, jest jednym z
filarów tej walki.
Na koniec ciekawostka dotycz¹ca tego, jak prasa „dotknê³a”
tematu spotkania Bilderberga, które odby³o siê w hotelu
Glenegagles, w Perth (Szkocja), w 1986 roku. Zwróæmy uwagê,
¿e po raz pierwszy w sprawozdaniu agencyjnym pojawia siê nazwa
„Bilderberg”.
28 kwietnia, „Associated Press” poda³o: Mê¿czyzna, któremu
uda³o siê przenikn¹æ przez zabezpieczenia konferencji zachodnich
liderów, podczas ostatniego weekendu i który grozi³ pistoletem,
by³ tylko nieuzbrojonym pijakiem, który szuka³ skrótów w drodze
do domu – powiedzia³ w poniedzia³ek jego adwokat. Magistrat w
mieœcie Perth, w Szkocji ukara³ go kar¹ grzywny w wysokoœci
232 dolarów. Oskar¿ony, Martin McLaren, stwierdzi³, ¿e jest winny
szkodliwego zachowania, udawania, ¿e posiada pistolet,
straszenia, ¿e bêdzie strzela³ do policjanta i naruszenia spokoju
podczas konferencji Blilderberga.
Prokurator, John McLaughlin, powiedzia³, ¿e 49-letni
McLaren uciek³, kiedy zosta³ dostrze¿ony o drugiej nad ranem,
ostatniej soboty, na posesji pilnie strze¿onego hotelu Glenagles.
Zosta³ pochwycony, gdy znaleziono go ukrywaj¹cego siê w
krzakach. Twierdzi³, ¿e posiada pistolet. Poœród notabli prywatnej
konferencji byli: brytyjska premier Margaret Tatcher, ksi¹¿ê
Charles, królowa Holandii Beatrix, by³y sekretarz stanu Henry
Kissinger. Obroñca, Fergus Allan powiedzia³, ¿e McLaren by³
pijany i posiada tylko mgliste wspomnienia o tym, co siê
wydarzy³o. Po wyjœciu z s¹du, McLaren powiedzia³: „Teraz wiem,
¿e mia³em du¿o szczêœcia, i¿ sam nie zosta³em zastrzelony”.
Analizuj¹c sam¹ tylko tematykê spotkañ Bilderberga i listy
ich uczestników, mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa
stwierdziæ, jakie wydarzenia bêd¹ siê rozgrywa³y na œwiecie w
kilku nastêpnych latach. Nie potrzeba do tego wró¿ki. Mo¿na doœæ
dok³adnie przewidzieæ, kto zostanie „wybrany” na g³owê jakiego
pañstwa, gdzie rozpocznie siê wojna i na jakie pañstwo ONZ
na³o¿y sankcje gospodarcze. Mo¿na równie¿ przewidzieæ, jak¹
liniê propagandow¹ przyjm¹ oficjalne media i kto trafi do
wiêzienia za swoje polityczne przekonania. Mo¿na okreœliæ
strategiê tworzenia bogatych i biednych. Czyli, kto zostanie w
danym czasie przyjêty w krêgi elity finansowej, a kto bêdzie musia³
og³osiæ bankructwo. Mo¿na przewidzieæ, jak bêdzie siê
zachowywaæ gie³da i kurs walut. Mo¿na przewidzieæ jeszcze wiele
innych, ciekawych rzeczy. S³owo „przewidzieæ” jest niew³aœciwe.
Bardziej pasuje tutaj okreœlenie: dowiedzieæ siê z czasowym
wyprzedzeniem, jakie rozkazy zostan¹ wydane, w jakiej sprawie
i jak zostan¹ wykonane.
W nastêpnym numerze:
Sekretne spotkanie Bilderberga w Toronto. Ustalenie nowego
porz¹dku œwiata, którego obecnie jesteœmy ofiarami.
dr Mark Rys

Materia³y Ÿród³owe:
Bilderberg Conference, Encyclopedia Britannica, 15th ed. Vol.2, p.211.
Hatch Alden, H.R.H. Prince Bernhard of the Netherlands; an authorized biography, Harap: 1962.
Fisher Marc, First Friend Vernon Jordan Is a Man Comfortable With Power. And With Himself, Washington Post, 27 stycznia 1998.
Kirby Emma Jane, Elite power broker’s secret meeting, BBC News, 15 maja 2003.
Sherman Davis, Pass The Coctail Weenies, M’Lord, Alberta Report/Western Report, Vol.22, Issue 24, 29 maja 1995.
The Spotlight, 10 maja 1993.
Top Security at Conference of Western Leaders Breached by Drunk, Associated Press, 28 kwietnia 1986.
Sprawozdania ze spotkañ Bilderberga w l. 1991-2003 przygotowane przez naszych przyjació³ z BBC – dziêkujemy. (BBC nie mog³a ich wyemitowaæ)
Wycinki prasowe i relacje osobiste dziennikarzy przygotowane przez naszych przyjació³ z wydzia³u dziennikarstwa Uniwersytetu w Berkely –
dziêkujemy.
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przegrywajA

Amerykanie przegrywaj¹ wojnê w Iraku!
Wojna w Iraku jest tylko jednym z elementów wielkiej wojny, która rozgrywa siê na naszych oczach. Ju¿ dzisiaj
wygl¹da na to, ¿e uwiêzienie amerykañskich dywizji w Iraku by³o nieprzypadkowe. To czêœæ wielkiej
kontrofensywy rosyjsko-chiñskiej, która by³a przedwczesna (mia³a zostaæ przeprowadzona po zakoñczeniu 1
etapu przezbrojenia armii chiñskiej i rosyjskiej, po 2005 roku), dlatego stanowi³a wielkie zaskoczenie dla
amerykañskich sztabowców.
Bezpoœrednimi wydarzeniami, które przyœpieszy³y kontrofensywê
by³y: atak na Irak, wojna z terroryzmem i buñczuczne
oœwiadczenia p³yn¹ce z Waszyngtonu i Izraela. Pañstwo to, sta³o
siê jednym z g³ównych rejonów kontrofensywy. IdŸmy jednak
po kolei.
W maju 2003 roku, kiedy inwazja na Irak znajdowa³a siê w
swoim apogeum, na Ocean Indyjski wp³ynê³a niewielka eskadra
rosyjskich okrêtów. Ma³a eskadra zosta³a prawie niezauwa¿ona
przez media. Dostrzegli j¹ natomiast amerykañscy sztabowcy i
w³os zje¿y³ im siê na g³owach ze strachu. Okrêty na swych
pok³adach nios³y jedn¹ z najpotê¿niejszych broni koñca XX wieku
- pociski rakietowe typu SS-N-22s „Sunburns”.
Rakiety „Sunburns”, klasy woda - woda, odpalane s¹ z
pok³adów okrêtów i s³u¿¹ teoretycznie do zwalczania wrogich
jednostek p³ywaj¹cych. Jest to broñ, która z szybkoœci¹ ponad 2
machów (2 razy prêdkoœæ dŸwiêku), leci do celu na wysokoœci 8
metrów i jest praktycznie nie wykrywalna ani dla radarów, ani
dla satelitów. Stany Zjednoczone w roku 1995 próbowa³y zakupiæ
te rakiety od Rosjan. Oczywiœcie Rosja siê na to nie zgodzi³a.
Tajemnic¹ jest fakt, ¿e rakiety te mo¿na wyposa¿aæ w g³owice
nuklearne. Oznacza to, ¿e Rosja dysponuje niewykrywaln¹ broni¹,
która w u³amkach sekundy mo¿e niszczyæ ca³e miasta i mo¿e byæ
odpalana spod powierzchni wody, z samolotów, z okrêtów, a nawet
z platform samochodowych.
„Sunburns” mo¿e w u³amku sekundy zamieniæ potê¿ny
amerykañski lotniskowiec w kulê ognia i Amerykanie jeszcze
d³ugo po ataku nie dowiedz¹ siê, jaka broñ tego dokona³a. Nie
dziwmy siê, wiêc, ¿e tamtego majowego dnia na amerykañskich
marynarzy pad³ strach.
Dyplomatyczny sygna³, który przes³a³a Rosja by³ oczywisty.
Pomimo, ¿e rosyjska flota jest s³absza od amerykañskiej, posiada
wystarczaj¹c¹ si³ê ognia, by wygraæ ka¿d¹ bitwê morsk¹ i ¿adne
systemy broni, znajduj¹ce siê na wyposa¿eniu amerykañskich
okrêtów, nie s¹ w stanie temu zapobiec.
W sierpniu i wrzeœniu 2003 roku rosyjska i chiñska marynarka
wojenna przeprowadzi³y æwiczenia na Pacyfiku. Chocia¿
manewry przeprowadzane by³y osobno, obydwie floty mia³y
zadanie dokonania symulowanego zatopienia „agresywnej
amerykañskiej grupy lotniskowej”. G³ówna broñ, któr¹ u¿ywa³y
obydwie marynarki, to rakiety „Sunburns”. Okaza³o siê, ¿e w jakiœ
czas po odmowie sprzeda¿y rakiet Amerykanom, Rosjanie
sprzedali znaczn¹ ich liczbê Chinom.
Obydwa pañstwa przes³a³y sygna³ do Waszyngtonu, ¿e dni
wielkich amerykañskich eskadr lotniskowców, w³ócz¹cych siê po
ca³ym œwiecie i wypatruj¹cych œwie¿ego ³upu, minê³y
bezpowrotnie. W symulowanych atakach, amerykañskie grupy
okrêtów niszczone by³y w kilka minut.
W ubieg³ym miesi¹cu, Rosja uciek³a siê do taktyki
zimnowojennej. Kiedy media w Izraelu histerycznie krzycza³y,
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¿e potraktuj¹ Iran broni¹ nuklearn¹, przenoszon¹ przez znajduj¹ce
siê na wyposa¿eniu floty izraelskiej, amerykañskie rakiety
„Harpoon”, Rosjanie bez jakiegokolwiek rozg³osu zaczêli
umieszczaæ taktyczne rakiety nuklearne w Iranie i Syrii, wysy³aj¹c
tym samym do Tel Avivu wiadomoœæ, ¿e je¿eli Izrael siê nie
uspokoi, wyparuje w ci¹gu kilku u³amków sekund. Ze wzglêdu
na fakt, ¿e pociski „Sunburns” s¹ niewykrywalne, wcale nie
oznacza³oby to wojny œwiatowej. Po prostu Rosja podrobi³aby
„dowody”, jak to wczeœniej zrobi³y Stany Zjednoczone i zrzuci³a
ca³¹ winê na terrorystów, lub takie nieokie³zane pañstwa, jak Korea
Pó³nocna. Ju¿ w 24 godziny po rozmieszczeniu rakiet, izraelskie
media ca³kowicie siê uspokoi³y, tym bardziej, ¿e Rosjanie mogliby,
dla przyk³adu, wystrzeliæ „Sunburns” na terenie Iranu, a i tak ca³y
œwiat przypisa³by za to winê Izraelowi.
Wspomniane wy¿ej manewry marynarki chiñskiej, uspokoi³y
równie¿ rozhisteryzowane media zachodnie, które wybiera³y siê
ju¿ na wojnê z Kore¹ Pó³nocn¹. Chiñczycy i Rosjanie twardo dali
do zrozumienia, ¿e bêd¹ broniæ Korei, oraz - ¿e maj¹ czym jej
broniæ. Wkrótce po tej demonstracji sprawa przycich³a.
Prawdopodobnie po raz pierwszy w powojennej historii,
Waszyngton musi siê pogodziæ z faktem, ¿e amerykañskie
lotniskowce nie mog¹ ju¿ bezkarnie atakowaæ innych pañstw.
Musz¹ siê tak¿e pogodziæ z faktem, ¿e Afganistan i Irak by³y
klasycznym „wpuszczeniem w maliny”.
Kilka tygodni temu Waszyngton zadeklarowa³, ¿e posiada
prawo do samoobrony, w³¹czaj¹c w to u¿ycie
miêdzykontynentalnych pocisków rakietowych i broni
nuklearnych, przeciwko celom terrorystycznym na drugiej pó³kuli.
W odpowiedzi na te groŸby, 17 paŸdziernika, rosyjski prezydent
Putin niemal mimochodem zakomunikowa³, ¿e pomimo i¿ Rosja
pozby³a siê setek rakiet balistycznych, ci¹gle posiada znaczn¹
liczbê globalnych rakiet SS-19, które do tej pory le¿a³y w
magazynach, na wypadek niebezpieczeñstwa. Rakiety SS-19 s¹
jednymi z najpotê¿niejszych na œwiecie i mog¹ w ka¿dej chwili
przebiæ dowoln¹, znan¹ amerykañsk¹ obronê antyrakietow¹,
w³¹cznie z „gwiezdnymi wojnami”. To oœwiadczenie Putina
wystarczy³o, aby w ci¹gu 48 godzin wszelkie g³osy groŸby o
wyprzedzaj¹cym uderzeniu, umilk³y.
Dok³adnie w tydzieñ póŸniej, 24 paŸdziernika, Putin nakreœli³
liniê na piasku. Dot¹d, a nie dalej! Otworzy³ now¹ rosyjsk¹ bazê
wojskow¹ w Kant, w Kirgistanie. Kiedy rosyjskie samoloty Su27 l¹dowa³y na p³ycie lotniska, Putin wyg³osi³ przemówienie, które
prawdopodobnie zosta³o tak napisane, aby mog³o dotrzeæ do
prezydenta Busha, chocia¿ akurat z tym dyplomaci maj¹ powa¿ne
k³opoty. Putin mówi³: Przez budowê lotniczej os³ony w
Kirgistanie... chcemy zwiêkszyæ bezpieczeñstwo w tym rejonie,
którego stabilizacja jest coraz wa¿niejsza... baza ma s³u¿yæ jako
odstraszasz dla terrorystów i ekstremistów, wszystkich rodzajów.
Wszystkie samoloty l¹duj¹ce w Kant, nios³y pod skrzyd³ami
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rakiety „Sunburns”.
Kant znajduje siê o 20 mil na wschód od wypo¿yczonej przez
Amerykanów bazy w Manas, której zadaniem jest wsparcie w
walce z terroryzmem w Afganistanie. Kiedy dziennikarze z
niepokojem patrzyli na l¹duj¹ce rosyjskie samoloty, Chiñczycy,
bez rozg³osu i ca³kiem niepostrze¿enie przebazowali eskadrê
swoich samolotów Su-27 do bazy w Kashi, blisko granicy z
Kirgistanem. W ten sposób, w ci¹gu kilku godzin, amerykañska
baza zosta³a otoczona.
Jak widzimy na ekranach telewizorów, ani Stanom
Zjednoczonym, ani Izraelowi nie uda³o siê jak do tej pory wykraœæ
wiêkszych iloœci ropy z Iraku. W tym samym czasie, w rejonie
budowana jest rosyjska i chiñska potêga militarna. Amerykanie
liczyli na to, ¿e bêd¹ w stanie zaw³aszczyæ sobie rezerwy ropy
naftowej z rejonu Morza Kaspijskiego. Rosyjskie i chiñskie bazy
pogrzeba³y te nadzieje. Amerykanie nie mog¹ zwiêkszyæ swoich
si³ militarnych w tym rejonie, poniewa¿ wiêkszoœæ wojsk
zaanga¿owana jest w Afganistanie i Iraku.
Rosja, w przeciwieñstwie do USA, posiada wystarczaj¹ce
rezerwy ropy naftowej. Próba oddania ich w rêce obcego kapita³u
przez Michai³a Khodorkovskiego nie powiod³a siê, choæ
zachodnie media wy³azi³y niemal ze skóry, by broniæ
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aresztowanego, który chcia³ sprzedaæ 51% rosyjskiej ropy w rêce
Amerykanów.
Dziêki arcyinteligencji Waszyngtonu, aby z³amaæ krêgos³up
Ameryki, wystarczy, by Rosja dzisiaj tylko delikatnie i bez
rozg³osu wspomaga³a iracki ruch oporu. Mo¿emy byæ pewni, ¿e
gdyby Irakijczycy zaczêli przegrywaæ militarnie swoj¹ wojnê,
Rosja posiada wystarczaj¹ce rezerwy, aby podsycaæ te zmagania
przez wiele lat. Amerykanie zaczynaj¹ przegrywaæ wielk¹ wojnê.
Jej czêœci¹ jest mniejsza wojna – w Iraku. W obecnej sytuacji
ma³o prawdopodobne jest, by Rosja dopuœci³a do stabilizacji, albo
zwyciêstwa w Iraku. Dlatego, przynajmniej do momentu
globalnych zmian ekonomiczno – politycznych, amerykañskie
zwyciêstwo w Iraku jest bardzo w¹tpliwe.
Wiedz¹ o tym Niemcy i Francuzi, którzy coraz natarczywiej
szukaj¹ mo¿liwoœci wspó³pracy z Rosj¹. Wiedz¹ o tym narody
by³ych republik radzieckich. Szkoda tylko, ¿e my - Polacy, chocia¿
pierwsi powinniœmy o tym wiedzieæ ze wzglêdu na nasze
po³o¿enie geograficzne, na tê wiedzê jesteœmy jakoœ bardzo
odporni. Zaczynamy prowokowaæ zarówno naszych zachodnich,
jak i wschodnich s¹siadów w tym samym czasie.
Info nurt
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BOHDAN Szewczyk, www.globalserve.net/~bszewczyk
bszewczyk@yahoo.com, 416-680 1000 lub 905-873 0961 tel/fax

HAMILTON, Interesy: Restauracja, 150 miejsc, loteria wyœcigów konnych, 17 pokoi do wynajêcia i 4 syp.
apartament, du¿y parking. Cena zawiera budynek z interesami.
MISSISSAUGA (Qeensway/Hurontario) dom parterowy - 3 SYP. CA£A PIWNICA PROFESJONALNIE
WYKONANA, basen - piêknie utrzymana posiad³oœæ - sprzeda¿ SPADKOWA!!!...SPRZEDANY!!
MISSISSAUGA (Creditview/Britannia) - po³ówka - jak nowa - do szybkiej sprzeda¿y
WARSZAWA, Aleja Niepodleg³oœci/Rakowiecka du¿e mieszkanie - 110mkw 2 piêtro
INFO NURT LISTOPAD / GRUDZIEÑ 2003

9

INFO

EKONOMIA

cena zLo t a

Jak spekuluje siê cenami z³ota?
Myœlicie Pañstwo, ¿e „wolny rynek” jest naprawdê wolny? Mylicie siê! Myœlicie, ¿e jedn¹ z podstaw wolnego
rynku s¹ wolne ceny metali szlachetnych? Mylicie siê jeszcze bardziej, poniewa¿ ¿yjemy w wielkim œwiatowym
komunizmie. Jeden z amerykañskich doradców finansowych, James Turk, w 2003 roku napisa³: W 1997 roku z
Wielkiej Brytanii wyeksportowano 2472,9 ton z³ota. Nie tylko jest to zatrwa¿aj¹ca iloœæ (iloœæ równa rocznej
produkcji), ale w kwietniu tamtego roku zacz¹³em podejrzewaæ, ¿e banki centralne manipuluj¹ cenami z³ota.
Ceny z³ota ustalane s¹ sztucznie
Dziwne zachowanie gie³dy amerykañskiej, rozpoczê³o siê w 1995
roku. Wielu ekonomistów wierzy, ¿e 1994 rok by³ ostatnim rokiem
normalnej gie³dy i normalnego miêdzynarodowego handlu. My
zwróæmy uwagê tylko na jeden aspekt tego handlu – zachowanie
siê z³ota.
Nigdy dot¹d w historii ludzkoœci, ¿ó³ty metal nie zachowywa³
siê tak dziwnie, jak od 1995 roku. Takie zachowanie niemal we
wszystkich podrêcznikach ekonomicznych okreœlane jest jako
niemo¿liwe. Od 1995 roku, œwiatowe zapotrzebowanie na z³oto
znacznie wyprzedzi³o jego wydobycie. Klasyczny przyk³ad
ekonomiczny - przewaga popytu nad poda¿¹, w warunkach
ekonomii kapitalistycznej powinien natychmiast przynieœæ zwy¿kê
ceny. Tymczasem, tajemniczo, ceny z³ota zaczê³y gwa³townie
spadaæ.
Wówczas doradcy finansowi, zdezorientowani, nie wiedzieli
co siê dzieje. Wszystkie pytania na ten temat skierowane do rz¹du
amerykañskiego spotyka³y siê ze œcian¹ milczenia, lub z
wyjaœnieniami budz¹cymi u ekonomistów pusty œmiech. Doradcy
gie³dowi, odpowiedzialni za inwestowanie pieniêdzy swoich
klientów, zaczêli przeprowadzaæ swoje w³asne, niezale¿ne
badania. Okaza³o siê, ¿e z³oto po¿yczano z banków centralnych i
natychmiast je sprzedawano. Uzyskane pieni¹dze inwestowano
w gie³dê, by sztucznie podnieœæ jej wartoœæ – dziêki temu
administracja Clintona mog³a pokazaæ Amerykanom i ca³emu
œwiatu, jak piêknie potrafi podnieœæ ekonomiê kraju.
Spowodowa³o to ca³kowicie ukryt¹, sztucznie nadmuchan¹ bañkê
gie³dow¹.
Organizacja GATA (Gold Anti-Trust Action Committee),
zaczê³a zbieraæ dowody wskazuj¹ce na to, ¿e w 1995 roku dwa
kraje, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, zawar³y coœ na kszta³t
tajnego paktu z miêdzynarodowymi centrami i organizacjami
finansowymi, w celu sztucznego zani¿enia wartoœci z³ota.
G³ównymi sprawcami, odpowiedzialnymi za te praktyki, by³y:
Bank of England (g³ówny bank angielski), firma inwestycyjna
Barrick Gold and J.P. Morgan, World Gold Council (organizacja
zajmuj¹ca siê œwiatowym handlem z³otem) i IMF
(Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy). Koordynatorem
wszystkich tych dzia³añ by³a sekretna organizacja Exchange
Stabilization Fund (Fundusz Stabilizacyjny Wymiany Walutowej),
która jest czêœci¹ amerykañskiego ministerstwa skarbu i znajduje
siê, podobnie jak niektóre organizacje wywiadowcze, poza
wszelk¹ kontrol¹ amerykañskiego parlamentu.
Jak odkryto winowajców?
Gubernator Banku Angielskiego, Eddie George, w rozmowie z
Nicholasem J. Morrell (dyrektorem Lonmin Plc), po gwa³townym
wzroœcie cen z³ota w 1999 roku, w obecnoœci œwiadków,
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powiedzia³: Utoniemy w g³êbinie, je¿eli ceny z³ota jeszcze trochê
podskocz¹. Nastêpny wzrost cen zniszczy jedn¹ z kilku firm
maklerskich, to z kolei mo¿e w przysz³oœci zniszczyæ pozosta³e
firmy. Dlatego za wszelk¹ cenê, banki centralne musz¹ panowaæ
nad cenami z³ota i zarz¹dzaæ nimi. Bardzo trudno jest kontrolowaæ
te ceny, ale jak do tej pory udawa³o nam siê to. Rz¹d USA aktywnie
uczestniczy³ w zbiciu ceny z³ota, podobnie jak rz¹d Wielkiej
Brytanii (www.gata.org/bofi.html).
Jak Bankowi Angielskiemu uda³o siê dokonaæ niemo¿liwego?
Poprzez sprzeda¿ z³ota nie tym, którzy najwiêcej za nie zap³ac¹,
lecz tym, którzy zap³ac¹ najmniej. Poprzez przeprowadzenie nie
zwyczajowej, jednorazowej sprzeda¿y aukcyjnej, lecz
wielokrotnej aukcji, tak, by wszyscy posiadaj¹cy informacje o
niej, za bezcen mogli kupiæ z³ota ile dusza zapragnie, a tak¿e
poprzez szerok¹ reklamê tej dziwnej aukcji w krêgach
„wybranych”. Nigdy nikt nie reklamuje aukcji metalu
szlachetnego, chyba, ¿e chce go sprzedaæ po mo¿liwie najni¿szej
cenie (www.gold-eagle.com).
Firma Barrick Gold równie¿ do³o¿y³a swoj¹ cegie³kê. Po
latach zaprzeczania, ostatecznie przyzna³a siê, ¿e jej bankier, J.P.
Morgan, zamieszany jest w manipulowanie cen¹ z³ota. Sprawa
niedawno trafi³a do s¹du w USA (http://groups.yahoo.com/group/
gata/message/1538).
W manipulacjach cenami z³ota s³ynne sta³o siê angielskie
s³owo „hedging”. S³owa tego u¿ywa siê po to, aby bardzo ³adnie
i elegancko okreœliæ negatywny termin - „spekulacja”, chocia¿
znacz¹ one mniej wiêcej to samo. W angielskich s³ownikach hedge
jest definiowane, jako obrona i protekcja. Oznacza praktykê, która
s³u¿y ochronie kogoœ przed stratami. W ekonomii, s³owo to
oznacza ochronê przed ryzykiem, wynikaj¹cym z fluktuacji
cenowej.
Producenci z³ota twierdz¹, a prasa im wierzy bez zastrze¿eñ,
¿e poprzez hedging zabezpieczaj¹ swoich klientów przed stratami,
wynikaj¹cymi z fluktuacji gie³dy. Praktyka ta obejmuje
wspomniane ju¿ po¿yczanie z³ota i natychmiastow¹ jego sprzeda¿
za gotówkê, oraz kilka innych, bardziej skomplikowanych dzia³añ.
Producenci twierdz¹, ¿e w ten sposób zapewniaj¹ sobie cenê z³ota
na pewnym poziomie dla swojej przysz³ej produkcji. Je¿eli cena
pójdzie w dó³, producenci zapewni¹ sobie jakiœ uczciwy profit, a
je¿eli pójdzie w górê, wówczas bêd¹ mieli œrodki, by zwiêkszyæ
jego wydobycie.
Teoria ta sama w sobie posiada fundamentalne b³êdy
ekonomiczne, o których napiszemy w przysz³oœci. Tymczasem
przyjmijmy, ¿e jest to jeszcze jeden dowód na nienormaln¹ i
niekapitalistyczn¹ sytuacjê, poniewa¿ odwrócono tutaj œwiêt¹
zasadê, ¿e popyt kszta³tuje cenê. Cena jest ustalana wczeœniej, a
popyt wp³ywaæ mo¿e tylko na poda¿. Firma Barrick Gold twierdzi,
¿e krótkotrwa³e podwy¿ki w cenach z³ota daj¹ jej korzyœci,
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poprzez przewidywanie ich w d³ugoterminowych kontraktach,
zanim kontrakt zostanie podpisany. Oznacza to, ¿e firma przyznaje
siê, i¿ jest w stanie przewidzieæ jakie bêd¹ ceny z³ota za kilka, lub
kilkanaœcie lat. W normalnej ekonomii kapitalistycznej nie jest to
mo¿liwe. Mo¿liwe jest przewidzenie, jakie bêd¹ ceny z³ota w
nastêpnych 3 do 6 miesiêcy, ale nie mo¿na przewidywaæ ich
poziomu, siêgaj¹c tak daleko w przysz³oœæ (firma chwali siê, ¿e
jest w stanie przewidzieæ ceny z³ota na 15 lat do przodu).
Logicznie rzecz bior¹c, wystarczy zadaæ kilka podstawowych
pytañ, aby przekonaæ siê, ¿e coœ tutaj œmierdzi.
Na przyk³ad, co stanie siê z cenami z³ota, gdy rz¹d kraju, w
którym siê je wydobywa, zdecyduje podwy¿szyæ minimalne
stawki p³acowe? Co stanie siê, gdy raty po¿yczkowe z³ota ulegn¹
podwy¿szeniu w skali roku? Co stanie siê, je¿eli rz¹dy pañstw, w
których wydobywa siê z³oto, zdecyduj¹ nagle, ¿e przestaj¹ byæ
przyjacielem Stanów Zjednoczonych? Co stanie siê, gdy nast¹pi¹
katastrofy naturalne? Co stanie siê, gdy nast¹pi wysoka inflacja
monetarna? Pytania mo¿na by mno¿yæ bez koñca.
W prostych s³owach, firma Barrick Gold próbuje przekonaæ
inwestorów kupuj¹cych z³oto, ¿e jego cena bêdzie dok³adnie
odpowiada³a przewidywaniom specjalistów firmy. To tak,
jakbyœmy twierdzili, ¿e potrafimy orzec, jaka bêdzie cena danego
typu samochodu za 5 lat. Jest to mo¿liwe tylko w dwóch
przypadkach. Albo firma ma zagwarantowane takie ceny dziêki
tym, którzy rz¹dz¹ œwiatem, albo sama bierze udzia³ w
kszta³towaniu cen z³ota. W obydwu przypadkach nie ma tutaj
mowy o wolnym rynku cenowym.
Warto wiedzieæ, ¿e amerykañski s¹d (US Supreme Court), w
zgodzie z postanowieniami aktu prawnego Sherman Antitrust Act
stwierdzi³, ¿e jakiekolwiek dzia³anie przynosz¹ce w efekcie
podwy¿kê, obni¿kê, regulacjê oraz próbê sztucznej stabilizacji
cen towarów, jest nielegalne. Ale kto by siê teraz w Stanach
Zjednoczonych przejmowa³ takim drobiazgiem jak prawo?
Takimi szczegó³ami szczególnie nie zawraca sobie g³owy inna
organizacja manipuluj¹ca cenami z³ota, Exchange Stabilization
Fund – ESF (Fundusz Stabilizacyjny Wymiany Walutowej). Ju¿
sama nazwa i cel istnienia tej organizacji – stabilizacja - s¹
niezgodne z amerykañskim prawem. Dlatego organizacja ta jest
utajniona, dzia³a w ³onie amerykañskiego ministerstwa skarbu i
spowiada siê tylko przed prezydentem USA i Sekretarzem Skarbu,
ale nie przed Kongresem Stanów Zjednoczonych.
Amerykañskie Ministertwo Skarbu na swojej witrynie
internetowej zaprzecza, ¿e EFS praktykuje kontrolê cen z³ota.
Zaprzeczenie to stoi w jawnej sprzecznoœci z treœci¹ spotkania
Komisji Rezerw Federalnych i Wolnego Rynku (Federal Reserve’s
Open Market Committee), z 31 stycznia 1995 roku (http://
groups.yahoo.com/group/gata/message/733). Podczas tego
spotkania ustalono czarno na bia³ym, ¿e dokonywane s¹ tak zwane
„gold swaps” – zamiany z³ota, w których z³oto zamienia siê na
gotówkê, lub akcje gie³dowe z obietnic¹, ¿e transakcja ta zostanie
odwrócona w przysz³oœci i z³oto wróci do dawnego w³aœciciela.
Praktyka taka nosi tak¿e nazwê po¿yczania z³ota – chocia¿ nie
jest to zupe³nie to samo. W ka¿dym b¹dŸ razie, zarówno
po¿yczanie jak i zamiany s³u¿¹ do sztucznej regulacji cen – co
jest niezgodne z prawem, poniewa¿ daje grupom
uprzywilejowanym mo¿liwoœæ inwestowania pieniêdzy i
pozostawia na lodzie zwyk³ych inwestorów gie³dowych.
Sam Alan Greenspan, osoba odpowiedzialna za stan ekonomii
amerykañskiej, podczas przes³uchania przez Komisjê Bankow¹
Izby Reprezentantów (House Banking Committee), w 1998 roku,
powiedzia³, ¿e ¿adne inne strony i prywatne organizacje nie mog¹
ograniczaæ poda¿y z³ota, kiedy banki centralne stoj¹ w gotowoœci
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dawania coraz wiêkszych iloœci tego metalu do sprzeda¿y, w
sytuacji gdyby jego cena wzros³a (www.gata.org/
howe_complaint.html). Czyli, nikt nie mo¿e odci¹æ banków od
dostaw z³ota, a banki maj¹ prawo regulacji jego ceny poprzez
zwiêkszanie, lub zmniejszanie iloœci z³ota wystawianej do
sprzeda¿y dla publiki.
W procederze regulacji cen z³ota aktywnie uczestniczy
równie¿ International Monetary Fund – IMF (Miêdzynarodowy
Fundusz Walutowy), ale o tym napiszemy wiêcej, gdy bêdziemy
omawiali tê organizacjê.
Nawet kanadyjski Royal Bank przyzna³ siê, ¿e manipuluje
siê cenami z³ota (http://groups.yahoo.com/group/gata/message/
1149). Przyzna³ siê nawet do tego, ¿e s¹ to dzia³ania sekretne
(http://groups.yahoo.com/group/gata/message/1153).
Oceñcie Pañstwo sami czy mamy do czynienia z
wolnorynkowym kapitalizmem, czy z centralnie sterowan¹
ekonomi¹ komunistyczn¹.
Dlaczego?
W spo³eczeñstwie kapitalistycznym, nikomu nawet przez myœl
nie przejdzie, ¿e gie³d¹ mo¿na manipulowaæ. Gie³da, w
œwiadomoœci przeciêtnego mieszkañca pañstwa zachodniego, jest
bastionem i ostoj¹ kapitalizmu. Dlaczego wiêc miano by
manipulowaæ cenami z³ota?
Po pierwsze, dlatego, ¿e z³oto jest œmiertelnym wrogiem
wspó³czesnego systemu monetarnego, w którym papier bez
wartoœci, zwany pieni¹dzem mo¿e produkowaæ niemal ka¿da
drukarnia i w ka¿dych iloœciach. Iloœæ z³ota natomiast ogranicza
mo¿liwoœci tej produkcji i tym samym mo¿liwoœci manipulacji
ekonomi¹. Gdyby produkowano tylko tyle pieniêdzy, ile potrzeba
jest do produkcji na naszej planecie, ekonomia œwiata w momencie
zosta³aby uzdrowiona. Problem polega tylko na tym, ¿e w tej
sytuacji elity finansowe powa¿nie by zubo¿a³y. Szerzej opisaliœmy
tê sytuacjê i wspó³zale¿noœæ miêdzy pieni¹dzem i metalem
szlachetnym w „Info nurt” nr 15 i 16. Papier z liczbami mo¿na
produkowaæ w nieskoñczonych iloœciach. Metali szlachetnych
istnieje tylko pewien ograniczony zapas.
Po drugie, z³oto jest prawdziwym wskaŸnikiem inflacji,
którego nie da siê oszukaæ. Bez tego wskaŸnika rz¹dy mog¹ nam
mówiæ w dziennikach telewizyjnych, ¿e inflacja wynosi tyle i
tyle i my nie mamy ¿adnej mo¿liwoœci sprawdzenia tego. Niska
inflacja umo¿liwia produkcjê coraz wiêkszej iloœci pieniêdzy bez
pokrycia, które mo¿na wydawaæ, na przyk³ad, na programy
zbrojeniowe. Politycy nie musz¹ podejmowaæ trudnych decyzji
ograniczania wydatków, co pozwala im, przy bardzo niskim
poziomie œwiadomoœci spo³ecznej, zapewniæ sobie odpowiedni¹
liczbê wyborców. Gdy zabraknie w skarbcu pieniêdzy na
spe³nienie obiecanych podczas kampanii wyborczej obietnic –
mo¿na je bez przeszkód wydrukowaæ, w drukarni znajduj¹cej siê
za rogiem. Pieni¹dze mo¿na wiêc wydawaæ bez ¿adnego umiaru,
niezale¿nie od tego czy siê je posiada czy nie. Dlatego, rz¹d nie
tylko nie przeciwstawia siê manipulacji cenowej, ale skrycie j¹
popiera.
Po trzecie, zani¿anie cen z³ota umo¿liwia bardzo szybkie
bogacenie siê grup uprzywilejowanych. Z³oto po¿ycza siê od
banków centralnych na absurdalnie niski procent (poni¿ej 1%
rocznie). Nastêpnie wystawia siê je do sprzeda¿y na wolnym
rynku. Zyskane pieni¹dze inwestuje siê w akcje gie³dowe
sztucznie wytwarzanych „baniek gie³dowych” (jak na przyk³ad
do niedawna firmy komputerowe). W ten sposób uzyskuje siê ok.
25% pewnego rocznego profitu inwestycyjnego. Robi siê to tak¿e
dlatego, ¿e w ten sposób mo¿na sztucznie tworzyæ bañki gie³dowe
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w wybranych sektorach gospodarki (z³oto jest gwarantem
zainwestowanych pieniêdzy – a jego wartoœæ wynosi ok. 90
miliardów dolarów). Mo¿na zani¿aæ wartoœæ gie³dy, gdy jest ona
za gor¹ca, lub podwy¿szyæ jej wartoœæ, gdy stoi na krawêdzi
przepaœci (jak to siê dzieje obecnie). Mówi siê o tym niewiele,
ale spekulacje z³otem s¹ gwarantem, ¿e gie³da bêdzie siê
zachowywa³a tak, jak sobie tego ¿ycz¹ grupy uprzywilejowane.
Miêdzy innymi dlatego gra na gie³dzie jest uwa¿ana, przez
dobrze poinformowanych, za grê w kasynie, które jest
odpowiednio przygotowane do tego, by wygrywa³y w nim tylko
odpowiednie osoby.
W jaki sposób?
Znany filozof i ekonomista, Adam Smith, powiedzia³, ¿e nic
wartoœciowego nie mo¿e powstaæ z niczego. Obecna „ekonomia”
grup uprzywilejowanych zadaje mu k³am. Obecna ekonomia
udowadnia, ¿e mo¿na wykreowaæ nawet niez³¹ forsê z niczego i
¿e œwiêty Miko³aj istnieje naprawdê, ale tylko dla wybranych
dzieci.
W jêzyku maklerów gie³dowych istnieje wyra¿enie „shorts”.
Nie ma to nic wspólnego z szortami, a oznacza pewn¹ spekulacyjn¹
strategiê inwestycyjn¹ i ludzi, którzy j¹ stosuj¹. W normalnej
transakcji gie³dowej, inwestor kupuje akcje tanio, a sprzedaje
drogo. Taka prosta regu³a: kup taniej, sprzedaj dro¿ej, zarób, zrób
to ponownie. Transakcje gie³dowe „short” – czyli krótkie, polegaj¹
na tym, ¿e spekulant po¿ycza akcje, natychmiast je sprzedaje,
potem kupuje je ponownie za cenê znacznie ni¿sz¹ i zwraca
prawowitemu w³aœcicielowi, od którego je kupi³. Czyli, sprzedaje
je dro¿ej i kupuje taniej. Zdziwcie siê Pañstwo, ale ta strategia
jest zgodna z prawem i po¿yteczna dla gie³dy. Daje gie³dzie
mo¿liwoœæ ograniczenia fluktuacji cenowej i koi zszargane nerwy
zwyk³ych inwestorów. Na przyk³ad, gdy w telewizji pokazuj¹, ¿e
gie³da leci na ³eb na szyjê, do akcji wkraczaj¹ shorts. Kupuj¹ akcje,
kiedy wszyscy je sprzedaj¹ i w ten sposób ograniczaj¹ straty gie³dy.
Ale jest to zjawisko pozytywne tylko do pewnego momentu gdy shorts nie wp³ywaj¹ na ceny akcji. Czyli, do momentu, w
którym ktoœ, lub coœ nie dysponuje takimi kwotami pieniêdzy,
lub iloœci¹ akcji, ¿e permanentnie mo¿e zmieniæ ceny. Wówczas
jest to bardzo szkodliwe i niezgodne z prawem.
W przypadku z³ota, takimi szkodnikami gie³dowymi,
¿eruj¹cymi tylko na po¿yczkach, lub spekulacjach s¹ grupy
uprzywilejowane, rz¹dy i banki centralne. Rz¹d rêczy bankowi
centralnemu, ¿e ceny z³ota bêd¹ utrzymane na takim a takim
poziomie za wszelk¹ cenê. Przy takim zapewnieniu, banki bez
¿adnego ryzyka prowadz¹ handel z³otem i nie p³ac¹ bankowi
centralnemu, tylko wystawiaj¹ weksle papierowe: Jestem winny...
Dok¹d rz¹d pilnuje swojego zobowi¹zania kontroli ceny,
wszystkie mechanizmy zabezpieczaj¹ce gie³dê zostaj¹ wy³¹czone.
Grupy uprzywilejowane wiedz¹, ¿e w tym momencie gie³da
zostanie zalana transakcjami short i robi¹ na tym kokosowe
interesy, okradaj¹c w ten sposób zwyk³ych inwestorów, którzy
nie mieli dostêpu do tej informacji w odpowiednim czasie.
W przypadku, gdyby ceny z³ota zosta³y uwolnione, nast¹pi³by
ich gwa³towny wzrost. Oznacza³oby to równie¿ katastrofê dla grup

i organizacji zajmuj¹cych siê spekulacj¹ cenami z³ota. Pamiêtajmy,
¿e te grupy i banki nie p³aci³y za z³oto, tylko je po¿ycza³y. Z³oto
zosta³o sprzedane, wiêc nie ma ju¿ czego sprzedawaæ. Co siê
stanie, gdy trzeba bêdzie zwróciæ po¿yczone z³oto Bankowi
Centralnemu? Gdy cena z³ota podskoczy, by je zwróciæ trzeba
bêdzie je ponownie kupiæ na gie³dzie. Oznacza to, ¿e grupy te
bêd¹ musia³y kupiæ dro¿ej, by zwróciæ d³ug (taniej sprzedaæ).
Ponownie nasuwa siê pytanie, w jakim systemie kupuje siê dro¿ej
ni¿ siê sprzedaje?
Konsekwencje
W ekonomii kapitalistycznej jedn¹ drog¹ do ustalenia górnego
pu³apu cen na dany towar jest ustalenie tej ceny na drodze s¹dowej,
lub zarz¹dzeñ prawnych - czyli odgórnie. Ale takie ustalanie cen
jawnie poka¿e mieszkañcom pañstw zachodnich, ¿e ¿yj¹ w
systemie komunistycznym – centralne zarz¹dzanie. A przecie¿
chodzi o to, by narody jeszcze jakiœ czas ¿y³y w u³udzie.
Na szczêœcie, wspomniane grupy i organizacje
uprzywilejowane jeszcze dzisiaj nie mog¹ jawnie wyst¹piæ
publicznie i okreœliæ: Ustalamy prawo, ¿e od dzisiaj a¿ po wieki
wieków z³oto bêdzie kosztowa³o 300 dolarów za uncje, kto siê
temu nie podporz¹dkuje zostanie œciêty. Jutro byæ mo¿e ju¿ takie
wyst¹pienie bêdzie mo¿liwe. Aby jawnie manipulowaæ cen¹
danego towaru musi siê posiadaæ ca³kowit¹ kontrolê nad rejonem,
gdzie towarem tym siê handluje (w przypadku z³ota – ca³y œwiat).
Na szczêœcie, dzisiaj wspomniane grupy jeszcze nie posiadaj¹
militarnej i ekonomicznej hegemoni na œwiecie, chocia¿ d¹¿¹ do
takowej wszelkimi mo¿liwymi sposobami i przy naszej milcz¹cej
aprobacie.
Drugim sposobem ustalenia pu³apu cen jest manipulacja
poda¿¹ towaru. Przewa¿aj¹ca iloœæ rynków posiada stosunkowo
ma³o dostawców, a du¿o kupuj¹cych. Znacznie ³atwiej jest
skoncentrowaæ swoje naciski na kilku dostawcach, ni¿ na
miliardach konsumentów. Dlatego, kontrola cen z³ota polega na
sztucznym podnoszeniu iloœci towaru na sprzeda¿, bez
podnoszenia jego ceny.
Konsekwencje sztucznego zani¿ania ceny z³ota dotykaj¹ nas
wszystkich (obojêtne czy posiadamy z³oto, czy nie). Po pierwsze,
dewastuje to ekonomie krajów rozwijaj¹cych siê. Po drugie, nara¿a
na wielkie ryzyko istniej¹ce zapasy z³ota w sejfach narodowych
na wypadek wojny, lub katastrofy ¿ywio³owej na wielk¹ skalê.
Po trzecie, wystawia do wiatru wszystkich ma³ych inwestorów,
którzy kupuj¹ z³oto na gie³dzie.
W tym wszystkim pocieszaj¹ce jest tyko jedno. W przesz³oœci
wielokrotnie ju¿ wielki biznes i rz¹dy robi³y zakusy, by ograniczaæ
wolny rynek. Si³y ekonomiczne wolnego rynku s¹ bardzo potê¿ne.
Prawo poda¿y i popytu przetrwa³o wieki spekulacji i próby
przejêcia ekonomii œwiatowej. Wolny rynek zawsze wychodzi³ z
tych zmagañ zwyciêsko, chocia¿ wali³y siê w gruzy ca³e pañstwa,
bloki pañstw i prywatne fortuny. Obecny schemat przejêcia
wolnego rynku pod kontrolê, równie¿ siê nie powiedzie. Pozostaje
tylko pytanie, ile ludzi w walce tej odda ¿ycie, ile zostanie
zepchniêtych w nêdzê, a ilu siê biernie podporz¹dkuje?
Info nurt

Materia³y Ÿród³owe (poza wymienionymi w tekœcie):
Acceptance of Bids and Auction Results, Bank of England (www.bankofengland.co.uk)
Gold Price Manipulation Report, GATA, 22 paŸdziernika 2003.
Hamilton Adam, Einstein, Gold, and the Dollar, Zeal Intelligence Services, 27 paŸdziernika 2000.
Hamilton Adam, Gold Shorts Doomed, Zeal Intelligence Services, 11 sierpnia 2000.
Madhok Sunil, Hedging or Speculation?, Gold Eagle (www.gold-eagle.com/editorials_99/madhok101999.html).
Meara Kelly Patricia, Panic is Near if “The Gold is Gone”, Insight Magazine, 21 lutego 2003.
Smith Adam, The Wealth of Nations, Bantam: 2003.
Walker Julie, Hedging on the gold price: prudent or taking a gamble?, Sunday Times.
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Podniebne asy

Podniebne asy doœæ maj¹ zabijania niewinnych
24 wrzeœnia, izraelscy piloci s³u¿by aktywnej i rezerwy, a nie tylko rezerwy, jak przedstawiaj¹ to media,
podpisali i dostarczyli do genera³a majora Dana Halutza, szefa izraelskiego lotnictwa wojskowego, list-petycjê.
Tym samym, piloci do³¹czyli do odmawiaj¹cych wykonywania s³u¿by wojskowej na terenach okupowanych
oficerów i ¿o³nierzy innych broni (patrz: „Info nurt” nr 2, 8 i 9). Tamci dzielni ¿o³nierze, odmawiaj¹cy
wykonywania s³u¿by ju¿ od roku, zostali wtr¹ceni do izraelskich wiêzieñ. Co spotka pilotów, którzy maj¹ ju¿
doœæ prowadzenia ludobójstwa z powietrza? – zobaczymy. Nasza redakcja dowiedzia³a siê o petycji ju¿ kilka dni
wczeœniej. Niestety miesiêczny cykl wydawania „Info nurtu” nie pozwoli³ nam o tym Pañstwa powiadomiæ.
Oto pe³ny tekst petycji – odezwy izraelskich pilotów
My piloci izraelskiego lotnictwa wojskowego, wychowani w
oparciu o wartoœci Syjonizmu, poœwiêcenia i wk³adu w pañstwo
Izrael, zawsze s³u¿¹cy na linii frontu, sk³onni wykonaæ ka¿de
zadanie, du¿e czy ma³e, by broniæ i umacniaæ pañstwo Izrael.
My weterani i obecnie aktywni piloci, którzy s³u¿yliœmy i
s³u¿ymy pañstwu Izrael przez d³ugie tygodnie ka¿dego roku,
sprzeciwiamy siê wykonania rozkazów ataków, które s¹
nielegalne i niemoralne. Ataków, które przeprowadza Izrael na
okupowanych terytoriach.
My, którzy zostaliœmy wychowani w mi³oœci pañstwa Izrael
i wnosiliœmy wk³ad w dzia³ania syjonistyczne, odmawiamy brania
udzia³u w atakach lotniczych na centra populacji cywilnej. My,
dla których Izraelskie Si³y Zbrojne i Si³y Powietrzne s¹
nierozdzieln¹ czêœci¹ nas, odmawiamy kontynuowania akcji
krzywdzenia niewinnych cywilów.
Akcje te s¹ niemoralne i nielegalne, s¹ te¿ bezpoœrednim
rezultatem trwaj¹cej okupacji, która korumpuje ca³e
spo³eczeñstwo izraelskie. Kontynuacja okupacji fatalnie szkodzi
bezpieczeñstwu pañstwa Izrael i jego moralnej sile.
My, którzy s³u¿yliœmy jako aktywni piloci – myœliwcy,
dowódcy i instruktorzy dla nastêpnych generacji pilotów – tu i
teraz deklarujemy, ¿e bêdziemy dalej s³u¿yli w Izraelskich Si³ach
Zbrojnych i Si³ach Powietrznych. Wykonamy ka¿de zadanie w
obronie naszego pañstwa Izrael.
Podpisano: genera³ brygady Yiftah Spector, pu³kownik Yigal
Shohat, pu³kownik Ran, podpu³kownik Yoel Piterberg,
podpu³kownik David Yisraeli, podpu³kownik Adam Netzer,
podpu³kownik Avner Ra’anan, podpu³kownik Gideon Shaham,
major Haggai Tamir, major Amir Massad, major Gideon Dror,
major David Marcus, major profesor Motti Peri, major Yotam,
major Zeev Reshef, major Reuven, kapitan Assaf, kapitan Tomer,
kapitan Ron, kapitan Yonatan, kapitan Allon, kapitan Ammnon.
Podpisanie powy¿szej petycji jest niemal krokiem
siedmiomilowym w stosunkach Izrael – Palestyna. Po pierwsze,
petycja zosta³a podpisana przez izraelskich pilotów, których w
pañstwie tym uwa¿a siê niemal za bogów. Po drugie, zwróæmy
uwagê na stopnie wojskowe podpisanych: jeden genera³, dwóch
pu³kowników, piêciu podpu³kowników, oœmiu majorów i tylko
szeœciu kapitanów. Nie mamy tutaj do czynienia ze zwyk³ymi
niesubordynowanymi pilotami, tylko z dowódcami jednostek,
instruktorami i oficerami sztabowymi. Czyli, po raz pierwszy w
Izraelu zastrajkowa³y militarne oœrodki decyzyjne.
Dziwnym zbiegiem okolicznoœci prasa nie poda³a ani nazwisk
pilotów, ani ich stopni wojskowych. Amerykañska CNN poda³a
tylko: Szef izraelskiego lotnictwa wojskowego otrzyma³ list od

pilotów, którzy odmawiaj¹ uczestnictwa w atakach na
Palestyñczyków na zachodnim brzegu i strefie Gazy, jak donios³a
w œrodê izraelska gazeta.
Ta izraelska gazeta, na któr¹ powo³ywa³ siê CNN, to „Haretz”.
Pismo to nie przynosi jednak du¿o wiêcej informacji. Z jego
artyku³u dowiadujemy siê tylko, ¿e 9 z podpisanych pilotów
znajdowa³o siê w aktywnej s³u¿bie, w momencie wystosowania
petycji. „Haretz” nie podaje wiêcej informacji na temat samych
pilotów, rozwodzi siê natomiast nad konsekwencjami ich kroku.
Niemal natychmiast po og³oszeniu odezwy pilotów,
rozpoczê³a siê zorganizowana „kontrola zniszczeñ”, jakie mog³a
ona wywo³aæ. I tak, redakcjom pozwolono opublikowaæ
informacje na ten temat, ale bez podania nazwisk i stopni
oficerskich pilotów. Nastêpnie zasugerowano, ¿e kilku
szczeniaków (m³odszych oficerów), próbuje robiæ rozróbê i nie
ma siê czym przejmowaæ. Do tego, odmowê wykonywania zadañ
upolityczniono, to znaczy, g³oœno twierdzono, ¿e jest to forma
wewnêtrznej walki politycznej o sto³ki i funkcje w samym Izraelu.
Szef sztabu, Moshe Ya’alon powiedzia³, ¿e jest to polityczna
deklaracja z³o¿ona w mundurach wojskowych. W ¿aden sposób
nie jest to prawowite.
W obawie przed rozprzestrzenieniem siê wœród lotników idei
nie zabijania bezbronnych, dowódca izraelskiego lotnictwa, Dan
Halutz, natychmiast napisa³ powiadomienie o ca³ym incydencie i
rozes³a³ go do wszystkich baz lotniczych. W powiadomieniu
czytamy: Wiêkszoœæ sygnatariuszy nigdy nie partycypowa³a w
zadaniach ataków wybiórczych na terenach okupowanych. Nie
s¹ w s³u¿bie aktywnej, albo nie s³u¿¹ w eskadrach bojowych, które
wykonuj¹ takie zadania.
„Haretz” donosi³ o planie napisania przez pilotów listu ju¿
kilka dni wczeœniej, ale w obawie przed cenzur¹, piloci postanowili
powiadomiæ o swojej decyzji izraelsk¹ opiniê publiczn¹ poprzez
wywiad, na antenie telewizji izraelskiej „dwójki”. W imieniu
pilotów, przed kamerami wypowiada³ siê kapitan Yonatan, który
powiedzia³: Jesteœmy wszyscy lojalnymi obywatelami Izraela.
Podjêliœmy ten krok po g³êbokim namyœle i w zgodzie z naszymi
sumieniami. Jako oficerom i pilotom powierzono nam
odpowiedzialnoœæ operowania najpotê¿niejsz¹ machin¹ wojenn¹
(lotnictwo). Byliœmy wykszta³ceni w zgodzie z moralnymi normami
izraelskich si³ zbrojnych i pañstwa izraelskiego.. i dlatego
zdecydowaliœmy byæ pos³uszni rozkazowi, który zobowi¹zuje nas
do odmowy wykonania ka¿dego rozkazu, który jest nielegalny.
Ju¿ nastêpnego dnia, genera³ Halutz powiedzia³ w wywiadzie
dla izraelskiego dziennika „Haretz”, ¿e piloci, którzy podpisali
list, bêd¹ potraktowani w taki sam sposób jak inni oficerowie
izraelscy odmawiaj¹cy wykonywania zadañ bojowych. Oznacza
to, ¿e zostan¹ zwolnieni z lotnictwa i osadzeni w wiêzieniach.
INFO NURT LISTOPAD / GRUDZIEÑ 2003
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Wtórowa³ mu izraelski premier, Ariel Sharon: To jest bardzo
powa¿na sytuacja, z któr¹ sobie poradzimy w odpowiedni sposób.
Brytyjska BBC donios³a, ¿e jeden z pilotów powiedzia³
dziennikarzowi innej izraelskiej gazety, „Yediot Ahronot”, ¿e:
odczuwam jakbym wyst¹pi³ przeciwko swojej w³asnej rodzinie...
By³em dumny, i¿ nale¿ê do organizacji, nazywanej - izraelskie
si³y powietrzne, dzisiaj siê wstydzê.
Izraelscy piloci mieli powody, by odczuwaæ wstyd i
ostatecznie, by odmówiæ wykonywania zadañ. Wed³ug
brytyjskiego dziennika „The Guardian”: Od 19 sierpnia, izraelskie
lotnictwo zabi³o 12 cz³onków organizacji Hamas i 4
przypadkowych przechodniów. W ostatnich 2 latach izraelska
taktyka wybiórczego zabijania pozbawi³a ¿ycia tuziny
przypadkowych przechodniów, przez u¿ycie bomb o wadze do 1
tony, w gêsto zaludnionych rejonach palestyñskich, w strefie Gazy.
Pomagaj¹ terrorystom
Na konsekwencje oœwiadczenia pilotów nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ. Ju¿ nazajutrz po og³oszeniu petycji, izraelski parlament
Knesset oœwiadczy³, ¿e dyskusja na temat winowajców odbêdzie
siê w nastêpnym tygodniu. Halutz oœwiadczy³, ¿e zamierza
traktowaæ pilotów w taki sam sposób, jak innych ¿o³nierzy
odmawiaj¹cych s³u¿by. Dowództwo postanowi³o sprowadziæ 9
pilotów na rozmowy i rozkazaæ im, by odwo³ali swoje
oœwiadczenie, w przeciwnym wypadku natychmiast zostan¹
zwolnieni z aktywnej s³u¿by. Wszyscy sygnatariusze petycji
zostali b³yskawicznie uziemieni. Zakaz latania jest jedn¹ z
najgorszych kar dla pilota wojskowego. Zakaz latania dotyczy³
tak¿e pilotów – instruktorów. Halutz powiedzia³: Tacy ludzie nie
powinni szkoliæ nastêpnych generacji pilotów.
By³y dowódca izraelskich si³ lotniczych, Ezer Weitzman,
zaatakowa³ buntowników s³owami: Brakuje im moralnoœci...
Publikacja listu by³a hañb¹... Powinni natychmiast podwin¹æ
ogony pod siebie i opuœciæ si³y powietrzne. Weitzman porówna³
odmowê wykonywania zadañ do raka, który musi byæ natychmiast
wyciêty, zanim siê zacznie rozprzestrzeniaæ.
Amram Mitzna, by³y przywódca izraelskiej partii pracy
stwierdzi³, ¿e grupowa odmowa jest nie do zaakceptowania, ale
nie potêpi³ napisanej petycji. Meretz MK Zehava Gal-On
powiedzia³: Piloci zrobili coœ bardzo dziwnego, ale niech to
pos³u¿y jako œwiat³o ostrzegawcze dla izraelskich si³ zbrojnych.
Je¿eli armia poœle swoich najlepszych synów, by wykonywali
nielegalne rozkazy, prêdzej czy póŸniej znajd¹ siê wœród nich tacy,
którzy odmówi¹. To wydarzenie zmusza starszych oficerów w armii
i liderów politycznych do przemyœlenia swojej polityki...
Minister bez teki, Uzi Landau, z partii Likud stwierdzi³, ¿e
fenomen odmowy musi zostaæ uciêty przy korzeniach, i ¿e piloci
musz¹ byæ wydaleni z szeregów armii. Minister Edukacji, Limor
Livnat (Likud), oskar¿y³ grupê o wykorzystywanie armii do
nag³aœniania ich politycznego stanowiska. Powiedzia³: Ich motywy
maj¹ pod³o¿e polityczne, a nie moralne. Jednym s³owem, w
parlamencie izraelskim nast¹pi³a burza.
Burza rozpêta³a siê tak¿e we wszystkich jednostkach
lotniczych. Setki pilotów, którzy partycypowali do tej pory w
wybiórczym zabijaniu, potêpi³o sygnatariuszy listu. Jednym z
powodów takiej reakcji by³a obawa, ¿e list ten, jako przyznanie
siê do winy, otworzy drogê do miêdzynarodowego trybuna³u w
Hadze za ludobójstwo. Jednak, jak doniós³ „Jerusalem Post”, takie
zdanie kolegów nie przeszkodzi³o w podpisaniu petycji nastêpnym
7 izraelskim pilotom, wœród których znajdowa³ siê jeden
pu³kownik. Przy okazji wysz³o na jaw, ¿e ju¿ od dawna niektórzy
piloci stosuj¹ taktykê tak zwanej „szarej odmowy”. Oznacza to,
¿e umawiaj¹ siê ze swoimi dowódcami, i¿ nie bêd¹ wybierani do
zadañ ludobójczych. Do tej pory takie rzeczy odbywa³y siê bez
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wiedzy naczelnego dowództwa.
W dniach miêdzy 25 wrzeœnia, a 29 paŸdziernika, do g³osów
potêpiaj¹cych petycjê pilotów do³¹czyli dowódcy wojskowi,
media i organizacje ¿ydowskie w Ameryce Pó³nocnej. Zastêpca
dowódcy izraelskich si³ powietrznych, genera³ brygady, Eli’ezer
Skeydi, oskar¿y³ pilotów o niemoraln¹ i cyniczn¹ akcjê i odci¹³
siê s³owami: odmawiaj¹cy piloci cynicznie wykorzystuj¹ si³y
powietrzne, by przedstawiæ cywilny punkt widzenia. Genera³ doda³
nastêpnie, ¿e: lotnictwo podejmuje wielki wysi³ek, by zapobiec
niewinnym ofiarom. Szef sztabu, Moshe Ya’alon stwierdzi³, ¿e
bardzo niebezpieczne jest pominiêcie przez pilotów
poszczególnych szczebli dowodzenia i skierowanie siê do mediów.
Wed³ug dziennikarza Nahuma Barne’a z „Yediot Aharonot”,
powód wystosowania listu jest oszukañczy, a wnioski niemo¿liwe
do wyci¹gniêcia. Dziennikarz komentuje dalej: Nie ma i nie mo¿e
byæ armii, w której mo¿na by by³o ka¿demu robiæ co mu siê ¿ywnie
podoba. Powinni wyrzec siê listu, który napisali w poœpiechu,
albo natychmiast byæ zwolnieni z armii. Najwiêksz¹ obawê w
szeregach dowództwa izraelskiego budzi³ fakt, ¿e list pilotów
ustanawia precedens: Bunt pilotów jest jak trzêsienie ziemi, które
mo¿e przynieœæ katastrofê i którego skutki trudno przewidzieæ –
pisa³ „Yediot Aharonot”.
W Knessecie, który po przygotowaniu zebra³ siê, by
przedyskutowaæ incydent, minister obrony, Shaul Mofaz, stosowa³
metodê kija i marchewki. Twierdzi³, ¿e ci piloci, którzy podpisali
list i odetn¹ siê od niego bêd¹ mogli powróciæ do s³u¿by i zostanie
im to wybaczone. Ci natomiast, którzy siê nie odetn¹, ponios¹
ostre kary. Minister doda³, ¿e list pomaga terrorystom i opóŸnia
proces pokojowy.
Elity kontra piloci
Na takie oœwiadczenie izraelskich w³adz, jeden z sygnatariuszy,
pu³kownik Ran, wycofa³ siê, poniewa¿ za wszelk¹ cenê chcia³
lataæ. Ran, pilot helikoptera, napisa³ list do Halutza, w którym
stwierdza³, ¿e: Publiczne potêpienie i twarda odpowiedŸ si³
zbrojnych, zmusi³a mnie do przemyœlenia postêpowania.
Poszed³em z³¹ drog¹...
Niemal natychmiast jego miejsce zaj¹³ inny, starszy oficer,
podpu³kownik Eli. Podpu³kownik Eli jest asem izraelskiego
lotnictwa myœliwskiego, obecnie pilotem instruktorem, który w
wojnach Izraela, w walkach powietrznych, zestrzeli³ znaczn¹ iloœæ
samolotów arabskich. Wed³ug dziennika „Haretz”, Eli podj¹³
swoj¹ decyzjê na wieœæ, ¿e si³y powietrzne maj¹ zamiar
potraktowaæ odmawiaj¹cych pilotów jak zdrajców. Decyzja Eli
ma powa¿ne znaczenie, poniewa¿ cieszy siê on ogromnym
szacunkiem wœród oficerów izraelskiego lotnictwa, a wielu z nich
jest zszokowanych, w jaki sposób armia i politycy potraktowali
odmawiaj¹cych pilotów.
Piloci twierdz¹, ¿e Halutz, poprzez swoje decyzje, podkopuje
swoj¹ funkcjê dowódcy lotnictwa. Kapitan Yonatan, jeden z
sygnatariuszy listu, powiedzia³: To dziwne. Przecie¿ podpu³kownik
Eli lata³ w tej samej eskadrze, co Dan Halutz... Trudno nazywaæ
zdrajc¹, albo tchórzem swoich przyjació³, z którymi lata³o siê
przez lata. Najwy¿szy stopniem oficer, który podpisa³ petycjê,
genera³ brygady, Yifath Spector, jeden z najbardziej legendarnych
asów izraelskiego lotnictwa (15 zwyciêstw powietrznych) w latach
70-tych, uczy³ lataæ Halutza.
W zasadzie wszyscy cz³onkowie parlamentu izraelskiego z
partii Likud nazwali pilotów zdrajcami. Stwierdzono tak¿e, ¿e
postawa pilotów to bunt podczas wojny, który pomaga
terrorystom.
Pomimo tych gróŸb, izraelscy piloci nie tylko nie odciêli siê
od listu, ale nawet zaczêli atakowaæ. Jeden z pilotów œmig³owców
stwierdzi³: Nasz list by³ adresowany do tych, którzy podejmuj¹
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decyzje, i którzy postawili nas w sytuacji moralnej bez wyjœcia.
Niemo¿liwe jest robienie operacji za pomoc¹ siekiery, niezale¿nie
od umiejêtnoœci chirurga. Jako patriotyczni Izraelczycy i Syjoniœci,
musimy zwalczaæ terroryzm, ale musimy uwa¿aæ, byœmy sami nie
stali siê terrorystami. Inny pilot œmig³owca oskar¿y³ Mofaza o
odwracanie uwagi opinii publicznej od pytañ na temat sumienia i
próby przeniesienia jej w œwiat polityki.
30 wrzeœnia, nastêpnych dwóch pilotów podpisa³o petycjê.
Buntownicy po odbyciu rozmów ze swoimi prze³o¿onymi, którzy
radzili im odci¹æ siê od reszty, jeszcze bardziej utwierdzili siê w
swojej decyzji: Podtrzymujemy nasze zdanie. Ponadto dodaje nam
odwagi ponad 500 listów, które otrzymaliœmy od wszystkich grup
spo³ecznych, w³¹czywszy w to wzruszaj¹cy list od ocala³ego z
pogromu II Wojny Œwiatowej i listy zza oceanu, od Izraelczyków,
którzy pisali, ¿e zwracamy im ich dumê.
Sygnatariusze petycji otrzymali równie¿ poparcie od genera³a
dywizji, Amosa Lapidota (by³ego dowódcy lotnictwa), który
powiedzia³, i¿ rozumie ich decyzjê: Ich bunt nie jest wymierzony
przeciw izraelski si³om powietrznym, ale przeciwko tym, którzy
wydaj¹ rozkazy, i których polityka prowadzi nas do nik¹d.
Pierwszego paŸdziernika „Islam Online” raportowa³, ¿e do
buntowników przy³¹czy³o siê nastêpnych 2 pilotów: major Eshel
Hafetz (pilot samolotów bojowych i transportowych), oraz major
Yiftah Astrick (rezerwista – pilot œmig³owców bojowych). Mniej
wiêcej w tym samym czasie, grupa izraelskich intelektualistów,
popierana przez organizacje obrony praw cz³owieka B’Tselem,
napisa³a petycjê do s¹du naczelnego w Izraelu, w celu posadzenia
na ³awie oskar¿onych genera³a Halutza za zamordowanie 16
palestyñskich przechodniów (w tym 9-cioro dzieci), w lipcu 2002,
podczas ataków lotniczych w mieœcie Gaza.
Pomimo ca³kowitego ograniczenia dostêpu izraelskich
pilotów do mediów, organizacja Jewish Voice for Peace
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powiadomi³a, ¿e petycjê podawa³o sobie z r¹k do r¹k setki pilotów,
dodaj¹c sobie wzajemnie otuchy.
Zupe³nie inaczej petycja zosta³a przyjêta w pó³nocno
amerykañskich organizacjach ¿ydowskich i w tutejszych mediach.
Kanadyjska gazeta „Globe and Mail” ograniczy³a siê do podania
niepe³nych informacji, które ukaza³y siê w amerykañskim „New
York Times”. Druga kanadyjska gazeta codzienna, „National Post”,
nie poda³a na ten temat ani s³owa. Wiêkszoœæ ¿ydowskich
organizacji wykorzysta³a sytuacjê, by przedstawiæ swój punkt
widzenia w schemacie Izrael – demokracja, pañstwa arabskie –
terroryœci. W kontekœcie odmowy pilotów, stosowano star¹
technikê odwo³ywania siê do tragicznej historii narodu
¿ydowskiego, niemal nie dotykaj¹c moralnego dylematu pilotów:
czy zabijaæ niewinnych przypadkowych przechodniów wiedz¹c,
¿e mo¿e przy okazji wykona siê egzekucjê na jakimœ cz³onku
grupy Hamas, lub innej organizacji dokonuj¹cej zamachów?
Odmawianie zabijania niewinnych przez izraelskich pilotów
posiada precedensy historyczne. Pilot bombowca z czasów wojny
o niepodleg³oœæ, z 1948 roku, Abie Natan, po wojnie
szeœciodniowej w 1967 roku, polecia³ do Port Said w Egipcie, na
prywatne rozmowy. Trafi³ za to do wiêzienia na 40 dni. Ten sam
pilot w 1989 roku dosta³ podobn¹ karê za prowadzenie
nieautoryzowanych rozmów z palestyñskim przywódc¹, Yasserem
Arafatem. Podczas wojny w Libanie, w 1982 roku, niektórzy piloci
izraelscy wracali do baz z pe³nymi zasobami amunicji, poniewa¿
nie chcieli zrzucaæ bomb na gêsto zaludnione tereny.
Do momentu pisania tego artyku³u, od stycznia 2002, 1191
izraelskich ¿o³nierzy i oficerów odmówi³o zabijania niewinnych
cywilów palestyñskich, a 229 znalaz³o siê za tê odmowê w
wiêzieniach.
dr Ronald Clement

Materia³y Ÿród³owe:
Baron Dan, Israeli pilots just say no, JTA (izraelska agencja informacyjna), 25 wrzeœnia 2003.
Coker Margaret and Nelson Craig, Israeli pilots rebuked for dissent, Seatle Post, 30 wrzeœnia 2003.
Gutman Matthew, All Israeli active pilots among dissenters grounded, Jerusalem Post, 25 wrzeœnia 2003.
Gutman Matthew, Mofaz: IAF pilots’ refusal letter aids Israel’s worst enemies, Jerusalem Post, 29 wrzeœnia 2003.
Harel Amos and Alon Gideon, Knesset panel to discuss pilots’ refusal to serve in territories, Haretz, 25 wrzeœnia 2003.
Harel Amos and Galili Lily, Air Force to oust refusenik pilots, Haretz, 25 wrzeœnia 2003.
Israel: Knesset panel – Refusenik letter ‘incitement to mutiny’, Haretz, 30 wrzeœnia 2003.
McGreal Chris, Israeli pilot rebels accused of mutiny, The Guardian, 1 paŸdziernika 2003.
Mounting Support For Courageous Israeli Pilots, Islam Online, 1 paŸdziernika 2003 (www.islamonline.net/English/News/2003-10/01/article10.shtml).
Rebel Israeli pilots ‘grounded’, BBC News, 25 wrzeœnia 2003.
Refusenik Israeli pilots under fire, Media Workers Against War, 29 wrzeœnia 2003 (www.mwaw.org).
Urquhart Conal, Israeli pilots refuse to fly assassination missions, The Guardian, 25 wrzeœnia 2003.
Witryna Pilotów Izraelskich odmawiaj¹cych zabijania (tylko w jezyku hebrajskim) http://www.tayasim.org.il/
Tekst petycji izraelskich pilotów nades³any do redakcji Info nurt w jêz. hebrajskim i angielskim.
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Now omowa

Nowomowa nowowojny
–

Nowe wojny z ludobójcami, terroryzmem i dyktatorami
tworz¹ nowe s³ownictwo. Przedstawiê je nastêpnym razem.
My, cz³onkowie NATO i najlepsi po Brytyjczykach sojusznicy
USA w Europie i Iraku, weŸmy udzia³ w wojnie Nowego £adu
z jêzykiem.
Ukute z codziennych s³ów zak³amania, udawanie i bezczelne
k³amstwa towarzysz¹ wojnom. Uczciwy jêzyk ginie przed
starciami zbrojnymi. Bush-junior powiedzia³, dobrze znaj¹c plany
na przysz³oœæ: If you’re not for us, you’re against us! (Jeœli nie
jesteœ z nami, to jesteœ przeciw nam!). W wypowiedzi prezydenta
USA angielskie us czyli „my” nabra³o drugiego znaczenia. Bez
wzglêdu na to, sk¹d pada krytyka elit globalistycznzch, „urobione
osio³ki bo¿e” wtóruj¹ propagandzie: If you’re not for us, you’re
against us! Bush oddzieli³ w ten sposób domoros³ych i
zagranicznych dysydentów od przyk³adnych, „patriotycznych”
Amerykanów.
Zwolennicy wojny – politycy, genera³owie, w³adcy prasy –
potrzebuj¹, by spo³eczeñstwo j¹ popar³o, a kiedy wojna siê
rozpocznie, walcz¹ o poparcie dla naszych bohaterów oraz
poni¿aj¹ wroga i sceptyków (te¿ wrogów). „Propaganda” to
rozpowszechnianie doktryny lub informacji. S³owo nabra³o
ujemnego znaczenia od ministra Volks-informacji w III Rzeszy,
Goebbelsa. Zastosowa³ psychologiczne prawa codziennego ¿ycia,
np. „g.... siê przylepia”, czyli bzdurê powtórzon¹ wielokrotnie
mózgi Volku zapisuj¹ jako Wahrheit – niepodwa¿aln¹ prawdê.
Chcesz sprawdziæ to prawo? Zapytaj s¹siada, kto by³ ostatnio
zbrodniarzem wojennym szerz¹cym nienawiœæ etniczn¹:
Serbowie, czy mo¿e Chorwaci, Muzu³manie i Albañczycy? Konia
z rzêdem, ¿e wytknie Serbów. Niektórzy dorzuc¹, dumni ze swej
erudycji: Ju¿ przecie w II wojnie œwiatowej serbscy ustaszowcy
mordowali ludnoœæ ba³kañsk¹, a zreszt¹ Serbowie rozpoczêli obie
wojny œwiatowe.

Zabiæ im dzieciaki
Jay Shaft, redaktor „Coalition For Free Thought In Media” (http:/
/groups.yahoo.com/group/coalitionforfreethoughtinmedia) widzi
rezultaty nowomowy: Nawet wobec faktów wiêkszoœæ
Amerykanów nie wierzy, ¿e w³adze k³ami¹ i manipuluj¹ nimi.
Wiara spo³eczeñstwa w absolutn¹ racjê po naszej stronie i
specjalne przeznaczenie od Boga jest tak zakorzeniona, ¿e prawdê
o naszym zak³amanym rz¹dzie uwa¿a siê za k³amstwo. Nawet po
wyjœciu faktów na jaw, ludzie tak d³ugo s³uchali fa³szów, ¿e nigdy
nie dopuszcz¹ prawdy.
Jak ³atwo okpiæ, zastraszyæ i og³upiæ Amerykanów, pisze
Shaft, widaæ najlepiej w zwi¹zku z „wojn¹ z terrorem” (war on
terror, wyra¿enie wykpiwane przez anglistów) i Saddamem.
Objawy mog¹ siê wydawaæ zabawne, gdyby nie podobieñstwo
do jêzyka i sytuacji w III Rzeszy, w latach 1930. Wielu naszych
krajan, jakby zapomnia³o jak siê zrodzi³ faszyzm, popiera go dziœ
mniej lub bardziej œwiadomie.
Nawet, gdy Bia³y Dom i departament stanu USA przyzna³y
spreparowanie dowodów na irack¹ broñ masowego zniszczenia,
wielu Amerykanów (i Polaków?) ci¹gle wierzy w ten pretekst
wojny. Powszechna wiara w zamieszanie Husajna i Iraku w ataki
w USA 11. IX. 2001 r. te¿ nie ma poparcia w faktach. Wiêkszoœæ
publiki wierzy jednak w to, mimo ¿e wszyscy zamachowcy byli
Saudyjczykami i Arabami z innych pañstw. Dowody wskazuj¹,
¿e ¿aden Irakijczyk nie by³ w jakikolwiek sposób zamieszany.
Podczas antywojennych demonstracji w USA Shaft ze
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zdumieniem odkry³, jak ograniczeni s¹ niektórzy z jego rodaków:
Jest zdumiewaj¹ce jak oni traktuj¹ osoby próbuj¹ce pokazaæ
prawdê. Atakuj¹ z wielk¹ namiêtnoœci¹, powo³uj¹c siê na
amerykañskoœæ i patriotyzm. Tak zwani patriotyczni Amerykanie
niemal zaatakowali mnie fizycznie, próbuj¹c rozpaczliwie trwaæ
przy wierze, jak bardzo mamy racjê i jak jesteœmy wielcy.
Shaft bra³ udzia³ w niewielkim proteœcie, z plakatami o jasnej
treœci, opartej na faktach: 390 mld USD na zbrojenia, a ciêcia na
szko³y i zdrowie dzieci; Zatrzymaj wydatki na wojnê i zniszczenia,
p³aæ na lepsze szko³y. Plakaty przeciw wojnie te¿ by³y jasne, wiêc
klaksony przeje¿d¿aj¹cych aut w zamo¿nej dzielnicy ludzi
wykszta³conych, powinny poprzeæ nagich protestuj¹cych, wokó³
p³on¹cej flagi USA. Tymczasem doœwiadczyli nienawiœci i braku
tolerancji.
Shaft zauwa¿y³: Biedniejsi Amerykanie lepiej rozumiej¹
krytyki k³amstw i owijania w bawe³nê przez rz¹d. Jakiœ
m³odzieniec jecha³ ogromnym niczym czo³g wozem, na
podniesionych resorach, wyposa¿onym we wszystkie akcesoria.
Zbombardowaæ g³upich j...ów, wszystkich! Shaft zapyta³, o jaki
kraj chodzi. O wszystkie! Zmieœæ wszystkie z powierzchni ziemi! I
tak nas nienawidz¹, nie s¹ Amerykanami i nie zas³uguj¹ by ¿yæ!
Kilka aut zatrzyma³o siê na œwiat³ach i popar³o ekstremistê. Jeden
goœæ wrzeszcza³ z wozu, wartego 185 tysiêcy USD: Bush ma racjê,
wszyscy s¹ teraz przeciw nam. Zabiæ wszystkie ich dzieciaki, to
nie bêdzie terrorystów przeciw nam. Co dla nas zrobili oprócz
tego, ¿e zabrali nam forsê, ¿arcie i robotê, a nastêpnie zabili w
podziêkowaniu.
Kiedy ktoœ wytkn¹³, ¿e koszt jego pojazdu wy¿ywi³by g³odne
dzieci w Iraku, m¹drala odpar³: Niech zgin¹ z g³odu mali terroryœci.
Potrzebujemy ropê irack¹, do diab³a z ludŸmi. Mniej gêb dla nas
do wy¿ywienia.
Kiedy Shaft po raz pierwszy us³ysza³ If you’re not for us...
ubawi³ siê z jeszcze jednego buszidiotyzmu. Na zrelacjonowanej
demonstracji s³ysza³ to jednak z ust przeje¿d¿aj¹cych krytyków.
Skomentowa³: Teraz zdajê sobie sprawê, jaki to by³ genialny chwyt
propagandowy. Tym jednym zdaniem Bush oddzieli³ jak¹kolwiek
opozycjê od g³ównego nurtu Amerykanów.
Daæ szansê wojnie
Genera³ Michael C. Short, g³ównodowodz¹cy nalotami, wyjaœni³
prasie filozofiê bombardowañ si³owni, stacji pomp, szpitali,
bloków i dzielnic mieszkalnych, w wyniku czego, wiosn¹ 1999 r.
zginê³y tysi¹ce Serbów, a dziesi¹tki tysiêcy okaleczono: Jeœli
obudz¹ siê bez pr¹du w domu, gazu w kuchence, a most po którym
doje¿d¿aj¹ do pracy jest zamkniêty i le¿y w Dunaju na nastêpne
20 lat, myœlê ¿e zaczn¹ pytaæ ‘Ej, Slobo. Co to ma znaczyæ? Ile
jeszcze mamy cierpieæ?’ I w pewnym momencie Serbowie zaczn¹
siê zastanawiaæ, jak ich kraj bêdzie wygl¹da³, jeœli nie przestan¹
przyklaskiwaæ machizmowi przeciw œwiatu.
Koœci¹ w gardle Shorta tkwi³a œwiadomoœæ inat – serbskiej
przekory w obronie w³asnej, bez wzglêdu na konsekwencje. Inat
ukszta³towa³ siê przez wieki jarzma tureckiego. Short powiedzia³
„International Herald Tribune” 14. V. 1999 r. wyjaœniaj¹c naloty
na mosty i inne obiekty u¿ytecznoœci publicznej: ...most, na którym
mieli koncert rockowy i stali z tarczami celowniczymi na g³owach.
To musi znikn¹æ o trzeciej rano [ulubiony czas nalotów NATO].
Czyli, naloty z³ami¹ wolê oporu i wywo³aj¹ powstanie
przeciw Miloszewiciowi. S³owa Shorta pad³y w maju, kiedy
NATO zrozumia³o, ¿e „precyzyjne” naloty nie przestrasz¹ Serbów.
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„Krótkotrwa³y” atak na re¿im belgradzki, czy nawet przed³u¿aj¹ca
siê kampania przeciw jednej z najlepszych armii w Europie, sta³y
siê wojn¹ na wyczerpanie serbskiego narodu. Celem by³o tak
pogr¹¿yæ, zastraszyæ i zniechêciæ ludzi, by obrócili siê przeciw
swemu prezydentowi i zmusili go do opuszczenia Kosowa. Czego
nie potrafili wykonaæ genera³owie NATO, mia³ za nich zrobiæ
serbski lud. Amerykanie mogliby wtedy wkroczyæ bez oporów,

Gen. Wesley C. Clark, g³ównodowodz¹cy si³ami USA w Europie
podczas napadu na Jugos³awiê. Ten zbrodniarz wojenny ubiega
siê o kandydaturê na prezydenta USA

za³o¿yæ bazy i ¿yæ w symbiozie z przyjaznymi terrorystami
albañskimi, którzy wyczyœciliby prowincjê z „niebezpiecznych”
Serbów. Tak siê rzeczywiœcie sta³o, tyle, ¿e podstêpem, przez
niewykonanie rezolucji nr 1244 ONZ, a nie przez z³amanie
Serbów.
Laureat reporterskiego wyró¿nienia Pulitzer Prize i zarazem
felietonista „New York Times”, Thomas Friedman orêdowa³ na
rzecz napadu NATO. Ju¿ w kwietniu wyprzedzi³ amerykañskich
genera³ów: Dwanaœcie dni precyzyjnych bombardowañ nigdy nie
nauczy³oby Serbów. Zobaczmy, co zdzia³a 12 tygodni mniej
precyzyjnych bombardowañ. Dajmy szansê wojnie. W innym
felietonie, mo¿e tydzieñ póŸniej, Friedman otwarcie zagrozi³
Serbom: Ka¿dy tydzieñ waszego pl¹drowania w Kosowie cofnie
rozwój waszego kraju o dodatkow¹ dekadê, rozbijaj¹c was w
proszek.
Bohaterowie
Naiwny ten Dociekliwy, który spodziewa siê prawdy od
genera³ów. Zasady wojny informacyjnej poda³em w „Obrazki
które zmyli³y œwiat”, „Info nurt” nr 12. Wed³ug definicji w
podrêcznikach wojskowych, mierzy ona we wroga oraz we w³asne
spo³eczeñstwo i decydentów. Genera³owie zwodz¹ wiêc swoje
parlamenty przed, podczas i po wojnie.
Apeluj¹c o wiêcej œrodków na wojny, g³ównodowodz¹cy
si³ami USA w Europie, genera³ Wesley Clark, odpowiedzialny za
ataki z lotniskowców i ³odzi podwodnych admira³, James Ellis
oraz gen. Short zrelacjonowali wojnê kosowsk¹ senackiej komisji
ds. zbrojeñ 21 paŸdziernika 1999 r. Pochwalili bohaterów tej
wojny, porównuj¹c ich z amerykañskimi bohaterami w Boœni i na
ca³ym œwiecie, ale k³ami¹c, ¿e piloci widzieli na w³asne oczy
zniszczenia i dewastacje od trwaj¹cych czystek etnicznych. Lotnicy
nie mogli z wysokoœci kilku kilometrów widzieæ szczegó³ów na
ziemi. Poza tym, walki si³ Jugos³awii z terrorystyczn¹
Wyzwoleñcz¹ Armi¹ Kosowa (WAK) i wyrzucanie Albañczyków
z domów przez WAK dla stworzenia efektu propagandowego
eksodusu z powodu Serbów – to nie czystki etniczne.
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Genera³owie chwalili siê precyzj¹ i bezpieczeñstwem swych
dzia³añ: Dok³adnoœæ naszych ataków z powietrza i minimalne
straty uboczne [cywilne] wyznaczaj¹ nowe standardy akcji
wojskowej tej wielkoœci, o tym zakresie i czasie trwania. By³o mniej
ni¿ 20 przypadków szkód ubocznych. NATO zrobi³o wszystko, co
mog³o, wszystko mo¿liwe, aby celowaæ we wroga i uchroniæ
niewinn¹ ludnoœæ. Jeden makabryczny przyk³ad natowskiej
„pomy³ki” poda³em w „Info nurt” nr 4 i 5.
Si³om serbskim rzekomo daleko do wznios³ych standardów:
celowo i systematycznie prowadzi³y dobrze zaplanowan¹, brutaln¹
kampaniê czystek etnicznych przeciw cywilom [czytaj: WAK] w
ramach polityki pañstwa. Jako dowód niecnych zamierzeñ
Belgradu, genera³owie przytoczyli bujdê o Planie Podkowa
rozsian¹ przez NATO kana³ami s³u¿b Chorwacji i Wêgier. By
zwiêkszyæ efekt na komisji, genera³owie fantazjowali: [Podkowa]
mia³a na celu destabilizacjê pañstw granicz¹cych z Kosowem.
Jugos³awia mia³a podobno akcj¹ zbrojn¹ usun¹æ wszystkich
Albañczyków z Kosowa. Ten „plan” to antyserbska propaganda
puszczona drog¹ s³u¿b specjalnych Wêgier. S³owo podkowa mia³o
brzmienie chorwackie w dokumencie serbskim „odkrytym” przez
wywiad wêgierski. Patrz: „Inkwizycja w Hadze”, „Info nurt” nr 8.
Choæ eksodus ludnoœci z terenów bombardowanych i
objêtych walkami z WAK by³ do przewidzenia (jeœli nie
planowany przez WAK i zatwierdzony z góry przez NATO),
genera³owie udawali nieœwiadomych przed komisj¹: Wraz z wielk¹
kampani¹ deziformacji, która mia³a pokazaæ, ¿e uchodŸcy uciekali
przed nalotami NATO, [serbska propaganda] usi³owa³a
powstrzymaæ kampaniê powietrzn¹ NATO przez miêdzynarodowe
potêpienie. W odpowiedzi samoloty sojuszu dostarczy³y w ponad
500 transportach 4,5 mln ton ¿ywnoœci, 1962 ton namiotów i

Clark w doborowej kompanii. Od prawej: Clark, Agim Çeku (dowodzi³ represjami
przeciw Serbom w Chorwacji, wyganiaj¹c setki tysiêcy, potem dowódca
terrorystycznej Wyzwoleñczej Armii Kosowa, WAK), brytyjski genera³ Johnson
(unikn¹³ wywo³ania III wojny œwiatowej odmawiaj¹c rozkazu od Clarka, by
zaatakowaæ si³y rosyjskie przybywaj¹ce z Boœni do Kosowa), Kouchner
(namiestnik ONZ w Kosowie, ws³awi³ siê poparciem terroryzmu WAK pod
okiem si³ pokojowych NATO i ONZ), Hashim Thaçi (przywódca polityczny WAK, pupilek Madeleine Albright)

wyposa¿enia oraz 57 ton lekarstw. Obozy dla uchodŸców
zbudowaliœmy bardzo szybko.
Napad NATO na Jugos³awiê rozwar³ rysy istniej¹ce w Pakcie,
ale genera³owie nie zauwa¿yli ich: NATO wy³ania siê z tego
konfliktu jako silniejszy sojusz i g³ówna transatlantycka
organizacja bezpieczeñstwa wkraczaj¹ca w XXI wiek. Porównaj
„Euro dla Putina” w „Info nurt” nr 13. Roz³am w NATO da³ siê
USA najbardziej we znaki przy okazji inwazji w Iraku.
Genera³owie oszukiwali podobnie przed komisj¹ na temat
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pokoju w Kosowie, który mia³y przynieœæ natowskie si³y KFOR:
Misja KFOR obejmuje zapobie¿enie ponownym starciom,
zaprowadzenie bezpiecznych warunków dla ludnoœci, pomoc
ukrytym w Kosowie i powracaj¹cym uchodŸcom [...] WAK zosta³
zdemilitaryzowany, a uchodŸcy powrócili.
Struktury WAK przetrwa³y do dziœ uzbrojone po zêby. Od
czasu powy¿szych k³amstw genera³ów, wielokrotnie atakowa³y
pañstwowe si³y bezpieczeñstwa w po³udniowej Serbii i pó³nocnej
Macedonii. Bezkarnie zabijaj¹ szybko topniej¹c¹ garstkê Serbów
w Kosowie oraz powracaj¹cych Serbów (patrz: „Wspomnienia”
w „Info nurt” nr 16, gdzie opisujê tak¿e wyczyny amerykañskich
„bohaterów” w Kosowie). Obecnie planuj¹ ataki na Albañczyków
w po³udniowej Serbii. Maj¹ naj¹æ przestêpców serbskich za grube
pieni¹dze, aby opinia œwiatowa znowu obwini³a Serbów. Masakry
maj¹ siê zbiec z rozmowami w po³owie paŸdziernika, miêdzy
Belgradem a rz¹dem prowincjonalnym Kosowa w Prisztinie, pod
auspicjami spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Ekstremiœci chc¹ w
ten sposób wymusiæ niepodleg³oœæ prowincji, czyli faszystowskie
terytorium wyczyszczone z innych narodowoœci, które sta³oby
siê centrum Wielkiej Albanii, ze stolic¹ w Prisztinie
Podobnie jak okupacja Kosowa, nic dobrego nie przynios³y
si³y SFOR w Boœni-Hercegowinie. By³o to oczywiste jesieni¹ 1999
r., a mimo to genera³owie przedstawili sytuacjê, jako osi¹gniêcia,
które nale¿y kontynuowaæ i zapewniæ im sukces wojskow¹
obecnoœci¹ USA. Jeœli Kosowo i Boœnia pod okupacj¹ Imperium
i „sojuszników” s¹ wyk³adni¹, wspó³czujê Afgañczykom i
Irakijczykom.
Pos³aæ synów na wojnê
Czy ktoœ z Dociekliwych zauwa¿y³, jak wielu ¿o³nierzy USA
poleg³ych w Iraku ma ³aciñskie nazwiska? Pentagon przyzna³, ¿e
37401 ¿o³nierzy amerykañskich w Iraku nie ma obywatelstwa
USA, nie rozumie angielskiego i przyjmuje rozkazy po hiszpañsku
i w innych jêzykach. Zaci¹gnêli siê na wojnê o ropê dla Imperium
za obietnicê paszportu, który mogliby otrzymaæ w kilka miesiêcy,
zamiast kilka lat – jeœli wróc¹ ¿ywi. Ju¿ w Wietnamie USA
wys³ugiwa³o siê cudzymi obywatelami i biedn¹ klas¹
Amerykanów. W tamtej wojnie 40 procent wojska USA stanowili
czarni, podczas gdy w spo³eczeñstwie by³o ich zaledwie 10
procent. Teraz w USA jest znacznie wiêcej Latynosów.
Statystyki ukrywane przez oszustów Pentagonu potwierdzaj¹,
¿e Ameryka utrzymuje tradycje odpisywania swych mniej
uprzywilejowanych na straty. Brytyjski parlamentarzysta George
Galloway, zaciek³y krytyk inwazji w Iraku, oskar¿y³ USA o
u¿ywanie posiadaczy zielonej karty, w charakterze miêsa
armatniego („Al Jazeera” 1. 9. 2003 r.). W tygodniowym
programie radiowym z jego udzia³em, s³uchacze potwierdzali, ¿e
rekrutacja w USA skupia siê na amerykañskich Afrykanach i
Latynosach. Obietnica obywatelstwa jest atrakcyjna po
wprowadzeniu drakoñskich regu³ imigracyjnych po 11. IX. Armia
obiecuje tak¿e stypendium w wysokoœci do 50 tys. USD, szkolenie
i zatrudnienie.
Aktywista Carlos Mendes z koalicji Latinos Against the War
in Iraq (Latynosi Przeciw Wojnie w Iraku) twierdzi, ¿e wielu
rodaków mówi o niedotrzymaniu obietnic. Pentagon twierdzi, ¿e
armia polega na ochotniczym naborze, wiêc nikogo nie ci¹gnie
na si³ê. Niemniej jednak w kraju, gdzie edukacja jest droga, a
opieka zdrowotna sprywatyzowana, zachêty poborowe celuj¹ w
niezamo¿ne mniejszoœci i w tych, którzy rozpaczliwie potrzebuj¹
obywatelstwa. Id¹ do wojska zamiast synów i córek zamo¿nych
Amerykanów. Galloway zauwa¿y³: Biali synowie w³adców
Ameryki, w³¹cznie z niejakim Georgem W. Bushem, zawsze znaleŸli
sposób na wykrêcenie siê od s³u¿by wojskowej – w jego przypadku
lipnej s³u¿by w oddzia³ach posi³kowych lotnictwa. Dick Cheney
bra³ przedmiot za przedmiotem na uniwersytecie.
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Gwoli ciekawoœci, Serbskim zwyczajem (ukszta³towanym
przez wieki staræ z wrogami, których nigdy nie brakowa³o) na
wojnê id¹ ojcowie. M³odzi zostaj¹ w domu, by kontynuowaæ
gatunek. Spotka³em w Serbii mê¿czyzn w wieku 40 do 60 lat,
którzy bronili Kosowa przed NATO. Natomiast ich synowie nie
wszyscy byli na froncie.
Czas siê ockn¹æ
Podobnie jak w Ba³kany 1999, Pomroczna uwierzy³a, ¿e Saddam
wywija³ nam okrutn¹ broni¹, dlatego musielim pójœæ do Iraku w
200 ch³opa pomóc naszym post-towarzyszom. Teraz musim z nimi
pilnowaæ, coby iraccy fanatycy powi¹zani z Osam¹ nie odgrzebali
tej broni, owinêli siê ni¹ i rzucili siê na Izrael. Wiara mato³ków
pochodzi z goebbelowskiego chwytu. Kiedy kryzys iracki
pog³êbia³ siê, na konferencji prasowej 13. 3. 2003 r. Bush
wspomnia³ a¿ osiem razy ataki z 11. IX. Nadal nie ma dowodu,
¿e Husajn by³ zamieszany w ataki na WTC i Pentagon. Sonda¿e
opinii publicznej wykaza³y jednak, ¿e Amerykanie co najmniej
czêœciowo winili Saddama, znacznie u³atwiaj¹c naloty i okupacjê
w Iraku. Podobny wynik mia³o og³upienie Zachodu, ¿e Serbowie
to ba³kañscy zbrodniarze wojenni.
Nowomowa (ang. newspeak) cynicznie odwraca znaczenie i
przeznaczenie s³ów. Nazwê nowego jêzyka uku³ George Orwell
w swej antytotalitarnej satyrze „Rok 1984”, opublikowanej w
1948 r. Wystêpuje tam Ministerstwo Prawdy, które
rozpowszechnia nowoslogany: Wojna to Pokój, Wolnoœæ to
Niewola, a Niewiedza to Si³a. Na ironiê rok przed publikacj¹
Departament Wojny USA zmieni³ nazwê na Departament Obrony.
Dwie dekady póŸniej departament przeprowadza³ „pacyfikacjê”
wsi wietnamskich: zabijanie zwierz¹t domowych, podpalanie
domów, zganianie mê¿czyzn i rozstrzelanie tych, którzy stawiali
opór, oraz poniewieranie staruszków, kobiet i dzieci. Obecnie
„pokój” szerzy siê przy u¿yciu si³y – ang. peace thorugh strength.
Pacyfikacje, wyzwalanie i demokratyzacjê w nowym stylu
prowadzi Izrael w Palestynie. Przedtem podobne zbrodnie
wykonywali chorwaccy ustasze na Serbach, podczas II Wojny
Œwiatowej, a ostatnio neo-ustasze w Krajinie i Zachodniej
S³awonii (obecnie Chorwacja) oraz muzu³mañscy ekstremiœci w
Boœni. Pacyfikacja nie jest jednak monopolem agresywnego
Izraela, Pentagonu, ustaszy i muzu³mañskich mud¿ahedinów. Od
paru wieków stosowali j¹ Albañczycy w Kosowie, opró¿niaj¹c w
ten sposób odwieczn¹ ziemiê serbsk¹ dla siebie.
NATO dokoñczy³o bandyckiego dzie³a chorwackiej,
boœniackiej i albañskiej ekstremy, napadaj¹c na Serbów w Boœni,
w latach 1994-1995 i na serbskie resztki Jugos³awii w 1999 r. Za
ka¿dym razem by³a to humanitarna interwencja w istocie dla
obrony zbrodniarzy, przy jednoczesnym pos¹dzeniu o te zbrodnie
...Serbów. Zapraszam na www.gavagai.pl/nato/ jeœli ktoœ w¹tpi w
tê najwiêksz¹ zmy³kê i krzywdê narodow¹ we wspó³czesnej
Europie.
Parada nowodiab³ów
Operacja Si³a Sojusznicza mia³a miejsce w Kosowie oraz na
pozosta³ych terenach w Serbii i Czarnogórze. Si³y sprzymierzone
Imperium intensywnie bombardowa³y Serbów boœniackich przed
1999 r., a chorwackich wypêdzili neo-ustasze, w latach 19911995. Przy ka¿dej okazji robiono z Serbów neo-nazistów, a z
Miloszewicia ba³kañskiego oprawcê.
Po osadzeniu ba³kañskiego Hitlera w lochach Hagi przysz³a
Operacja Trwa³a Wolnoœæ w Afganistanie. Polowanie na Osamê
ibn Ladena, w odwecie za 11. IX naiwniacy uwa¿ali za
rozprawienie siê z terrorystami. CIA wspó³pracowa³o z Osam¹
od czasu inwazji radzieckiej na Afganistan do czasu ataków na
WTC, kiedy to rz¹d USA pos¹dzi³ Osamê i Al Kaidê. Dyrektor
CIA, George Tenet powiedzia³, ¿e ibn Laden jest zdolny planowaæ
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wielokrotne ataki z ma³ym lub ¿adnym uprzedzeniem. Sekretarz
stanu, Colin Powell nazwa³ ataki aktem wojny, a prezydent Bush,
wieczorem 11. IX, zapewni³ naród przy telewizorach, ¿e nie bêdzie
rozró¿nia³ terrorystów, którzy pope³nili te czyny od osób daj¹cych
im schronienie.
By³y dyrektor CIA, James Woolsey zasugerowa³ poparcie
pañstwowe, czyli wmieszanie jednego lub wiêcej pañstw obcych.
By³y doradca bezpieczeñstwa pañstwowego, Lawrence
Eagleburger zapowiedzia³: Myœlê, ¿e jeœli nas tak atakuj¹,
poka¿emy jak jesteœmy okrutni w sile i odwecie. Dociekliwi
zrozumieli, gdzie bêdzie nastêpna wojna i jakich u¿yje œrodków.
Po wojnie w Afganistanie nuta propagandy zmieni³a siê na
Irak, choæ I wojna nad Zatok¹ naprawdê nigdy siê nie skoñczy³a.
Saddam sta³ siê najgorszym z najgorszych – jeœli nie wiêkszym
zagro¿eniem dla Ameryki, ni¿ nieuchwytny Osama. W
propagandzie zaczêto najpierw subtelnie, potem coraz nachalniej,
kojarzyæ Saddama z Al Kaid¹. Naiwna amerykañska opinia
publiczna szybko pojê³a, ¿e trzeba obawiaæ siê broni masowej
zag³ady Saddama. Tego potrzebowa³a Operacja Wolnoœæ Iracka.
Ponownie przykuto nasz¹ uwagê do losu Irakijczyków w
¿elaznym uœcisku brutalnego dyktatora, który g³odzi³ masy,

DO PRZEMYŒLENIA

zabiera³ im nasz¹ pomoc humanitarn¹ na budowê pa³aców dla
siebie i rodziny. W¹tek pod publiczkê, jak w nalotach na
Jugos³awiê.
Nowowojny prowadzone z tak rozmaitych powodów
podchodz¹ pod jeden schemat. Pozornie USA nie potrafi rozprawiæ
siê z rzekomym diab³em, a nastêpnie opanowaæ powojennego
bezprawia, terroru w wyniku miejscowych rozgrywek
politycznych czy etnicznych, których Imperium nie rozumie. W
rzeczywistoœci machina wojenna doskonale wie, co robi. Schemat
sta³ siê przejrzysty po serii wojen co parê lat:
- Zrobiæ diab³a z przywódcy wroga i oskar¿yæ go o zbrodnie
wojenne, aby odstraszyæ sprzeciw.
- K³amaæ o humanitarnym celu ataku.
- Stworzyæ pró¿niê w³adzy, osadziæ swoje marionetki.
- Wycofaæ siê zanim dojdzie do ba³aganu.
- Odwróciæ uwagê nastêpnym kryzysem... i od pocz¹tku,
ka¿dorazowo pozostawiaj¹c po sobie œmieræ i zniszczenie,
otwieraj¹c drzwi nowej wojnie.
Kto nastêpny? D³uga lista „wrogów” Imperium myli publikê
w coraz bardziej rozklejonym œwiecie. Mo¿e i o to chodzi.
Prawa autorskie dr Piotr Bein

ci¹g dalszy ze str.4

¿adnych informacji na ten temat, zgodzi³a siê z tym w przekonaniu,
¿e jest nadal w³aœcicielem.
Na dzieñ dzisiejszy, dla wszystkich dystrybutorów sprawa
powinna byæ jasna. Firma Info Nurt Magazine jest jedynym,
rzeczywistym wydawc¹ magazynu, co zgadza siê ca³kowicie ze
stopk¹ redakcyjn¹.
Dlaczego to piszemy?
Podajemy te informacje, poniewa¿ spó³ka Pana Œwiderskiego
próbuje dalej powa¿nie szkodziæ pismu. W Polsce, lokalni
dystrybutorzy otrzymali powiadomienia, ¿e nasze pismo jest
nielegalne i nie mo¿e byæ sprzedawane. Podobne powiadomienie
otrzyma³ najwiêkszy dystrybutor prasy w kraju, Ruch, a tak¿e
inny znacz¹cy dystrybutor - Franpress.
Je¿eli nie mo¿ecie nas Pañstwo nabyæ w normalnej sprzeda¿y,
to zawdziêczacie to wy³¹cznie dzia³alnoœci Pana Zbigniewa
Œwiderskiego i jego towarzystwa. „Info nurt” zosta³ niemal
zepchniêty do podziemia, chocia¿ jest wydawnictwem zupe³nie
legalnym. Podobnie wygl¹da sytuacja w Stanach Zjednoczonych,
gdzie jedynym sposobem na regularne otrzymywanie naszego
magazynu, jest jego prenumerata. Aktualnie, dziêki dzia³aniom
grupy Pana Œwiderskiego, osi¹gamy w USA zbyt wysokoœci ok.
5% normalnej sprzeda¿y.
Od czasu publikacji ostatniego numeru dosz³y do nas
informacje, ¿e spó³ka Zbigniewa Œwiderskiego zebra³a w Polsce
pieni¹dze za prenumeraty pisma. Obecnie nie odpowiada na
telefony czytelników w tej sprawie i, co jest zrozumia³e, nie wysy³a
im „Info nurtu”.
Poniewa¿ do tej pory nie uda³o nam siê otrzymaæ ¿adnych
dokumentów z Polski na temat dzia³añ towarzystwa Pana
Œwiderskiego, prosimy wszystkich dystrybutorów pisma,
drukarnie i instytucje pañstwowe, o przes³anie do nas wszelkich
dokumentów, które otrzymaliœcie od wydawnictwa Info Druk i
Pani Izabeli Œwi¹tek. Dokumenty te potrzebne s¹ naszym
prawnikom, przygotowuj¹cym miêdzynarodow¹ sprawê.

(bezp³atny), lub 416 – 314 91 51.
Trudnoœci w interpretacji stopki redakcyjnej mog¹ nastrêczaæ
tylko numery od 11 do 13 „Info nurtu”, gdzie widnieje nazwa
filii redakcyjnej w Polsce, Wydawnictwo Info Druk. Nazwa ta
pojawi³a siê w stopce, gdy pan Œwiderski stwierdzi³, ¿e nie mo¿na
w Polsce rozprowadziæ pisma, je¿eli nie zarejestruje siê
dzia³alnoœci gospodarczej (K£AMSTWO!). Redakcja, nie maj¹c

Prenumerata
To tyle niemi³ych informacji. Na koniec coœ bardziej
optymistycznego. Otó¿, wraz z tysiêcznym prenumeratorem
otrzymaliœmy wreszcie od poczty kanadyjskiej godziwe warunki
finansowe na przesy³anie pisma. Dlatego ponownie zamieszczamy
kupon na prenumeratê. Cena prenumeraty zmniejszy³a siê, tote¿
ci¹g dalszy na str.38
INFO NURT LISTOPAD / GRUDZIEÑ 2003
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Niebezpieczeñst wo

Niebezpieczeñstwo szczepieñ
Cz. I

20 lipca 2003 roku agencja UPI donios³a: Krzyk podniós³ siê 4 godziny po tym, jak 8-mio miesiêczny Chaise
Irons zosta³ zaszczepiony przeciwko wirusowi rota (rotavirus). Szczepionka by³a zarekomendowana przez
Center for Diesase Control and Prevention (CDC) (amerykañska organizacja medyczna zajmuj¹ca siê kontrol¹
epidemii chorób), jako przeznaczona dla niemowl¹t, zapobiegaj¹ca biegunce..
Ju¿ po pierwszym dniu (Chaise) wymiotowa³ i wydala³ krew. Lekarze przeprowadzili natychmiastow¹
operacjê jelit, które jedno po drugim przestawa³y funkcjonowaæ. Operacja ta uratowa³a mu ¿ycie.
W paŸdzierniku 1999 roku, CDC wycofa³o rekomendacjê szczepionki i to nie, wed³ug CDC, z powodu
wypadków, lecz z powodu z³ej prasy. W przypadku tej szczepionki zwyciê¿y³a demokracja, ale niestety nie dzieje
siê tak w przypadku wielu innych szczepionek, którymi demokratycznie, obowi¹zkowo musimy szczepiæ nasze
pociechy.
Szczepionki os³abiaj¹, zamiast wzmacniaæ system
immunologiczny
W artykule „Addressing Parents...” (Ÿród³a pod tekstem), dr Paul
Offit pisze: Sto lat temu, dzieci otrzymywa³y 1 szczepionkê (przeciw
ospie). Czterdzieœci lat temu, dzieci otrzymywa³y 5 szczepionek
(przeciw dyfterii, tê¿cowi, polio (parali¿ dzieciêcy), ospie i durowi.
Dzisiaj dzieci otrzymuj¹ rutynowo 11 szczepionek i ok. 20
zastrzyków w pierwszych 2 latach swego ¿ycia. Dr Offit, zwolennik
szczepionek, twierdzi dalej, ¿e s¹ one zupe³nie nieszkodliwe,
poniewa¿ niemowlê mo¿e wytworzyæ w swoim systemie
odpornoœciowym bodŸce odpowiadaj¹ce, dziêki czemu organizm
mo¿e prawid³owo reagowaæ na wiele ró¿nych szczepionek
podawanych w tym samym czasie. Autor artyku³u idzie dalej
twierdz¹c: niemowlê teoretycznie mo¿e prawid³owo zareagowaæ
na podane jednorazowo 10 tys. szczepionek!
Po ukazaniu siê tego artyku³u w renomowanym medycznym
wydawnictwie naukowym „Journal of Pediatrics”, rozpêta³a siê
burza. Jednym ze szczególnie ostro odpowiadaj¹cych naukowców
by³a dr Sherri Tenpenny, która napisa³a: Zawsze zdumiewa mnie
fakt, kiedy wysoko cenione wydawnictwo naukowe, jak „Pediatrics”, chêtnie publikuje artyku³y takie jak ten. Jest nawet jeszcze
bardziej zdumiewaj¹ce, ¿e ludzie pisz¹cy te informacje nazywaj¹
siê „lekarzami” i „naukowcami”.
Pierwsze pytanie, które siê nasuwa, oparte jest na czystej
logice. Je¿eli system immunologiczny niemowlaka jest tak silny,
¿e potrafi znieœæ 10 tys. szczepionek (zarazków ró¿nych chorób),
to po co w ogóle go wzmacniaæ przez szczepionki? Koncepcja
mo¿liwoœci wpuszczenia w krwiobieg cz³owieka (niemowlêcia)
10 tys. zarazków ró¿nych chorób naraz bez uszczerbku na zdrowiu
jest tak niedorzeczna jak to, ¿e papierosy poprawiaj¹ zdrowie
(patrz: „Zdrowie i pieni¹dze” w „Info nurt” nr 16).
Wiêkszoœæ badañ naukowych dowodzi, ¿e organizm dziecka
jest bardziej uodparniany przez mleko matki, ni¿ przez sztucznie
dostarczane antycia³a. Prawdziwe mleko matki zawiera lykozymy
i limfocyty. One z kolei, poprzez naturalny proces, uodparniaj¹
organizm niemowlêcia. Ta nabyta wraz z mlekiem matki
odpornoœæ, w przeciwieñstwie do sztucznych szczepionek, jest
d³ugoterminowa. Uodparnianie odbywa siê na 2 poziomach:
poprzez wzmacnianie procesu regeneracji komórek i poprzez
wytwarzanie antybakterii.
Wszystkie badania poœwiêcone skutecznoœci szczepionek,
skupiaj¹ siê tylko na drugim poziomie. Szczepionki wytwarzaj¹
antycia³a, ale nie istniej¹ ¿adne dowody, ¿e regeneruj¹ komórki.
Nawet dobrze op³acani „eksperci” przyznaj¹ siê, ¿e nie wiedz¹
czy istotnie szczepionki uodparniaj¹ i zabezpieczaj¹ organizm.
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Dzieje siê tak dlatego, ¿e medycyna do dzisiaj nie wie, czy
antycia³a uodparniaj¹ organizm, czy tylko zwalczaj¹ obce bakterie
chorobowe w momencie ataku.
W listopadzie 2000 roku, w Related Biological Products Advisory Commitee (organizacja zajmuj¹ca siê ocen¹ skutecznoœci
szczepionek z g³osem doradczym dla rz¹du USA), odby³o siê
spotkanie poœwiêcone skutecznoœci szczepionek. Wypowiedzi
cz³onków komitetu wyraŸnie sugeruj¹, ¿e do dzisiaj medycyna
nie wie absolutnie nic pewnego na temat oddzia³ywania
szczepionek: Podstawowe pytanie brzmi: czy istnieje zale¿noœæ
miêdzy antycia³em i ochron¹? W roku 2000 nie wiemy naprawdê,
jakie antycia³a chroni¹, a na pewno nie wiemy w jakim stopniu...
Nie rozumiemy jak dzia³a system obronny organizmu. Czy s¹ to
antycia³a, czy komórki, czy te¿ jakiœ system zapamiêtywania
mechanizmów obronnych wobec danej choroby?
Rezultatem konferencji by³ komunikat, w którym
stwierdzono: Badania naukowe... procesu skutecznoœci (procesu
powsta³ego wskutek dzia³ania antycia³)... nie potwierdzi³y
bezpoœredniej zale¿noœci miêdzy antycia³ami (szczepionkami)
i ochron¹ organizmu przeciwko chorobie wywo³anej bakteri¹ pertussis.
Dopóki nie bêdziemy mieæ naukowych dowodów, antycia³a
nic nie znacz¹. Wprowadzanie ich do organizmu jest procesem
niebezpiecznym. Ka¿dy student pierwszego roku medycyny wie,
¿e organizm posiada kilka barier obronnych. Pierwsz¹ jest skóra,
która zatrzymuje pierwsze atakuj¹ce organizmy. W dalszej
kolejnoœci s¹ to membrany, nastêpnie cia³o i w koñcu bariera
limfatycznej neutralizacji. Co to oznacza? - ¿e Bóg nas tak
stwarza³, i¿ da³ naszym organizmom doskona³e narzêdzia obronne.
Ig³a zastrzyku ze szczepionk¹ nie tylko przebijaj¹c, omija te
naturalne zapory, ale równoczeœnie dokonuje w nich trwa³ych
zniszczeñ i oszukuje system obronny organizmu, zaka¿aj¹c go
niejako od wewn¹trz i jednoczeœnie naruszaj¹c komórki. Je¿eli
wiêc, o czym nic nie wiemy, odpornoœæ organizmu zale¿y
bardziej od komórek ni¿ od antycia³, to szczepionki dzia³aj¹
zupe³nie odwrotnie, OS£ABIAJ¥ NATURALN¥
ODPORNOŒÆ.
Mity szczepieñ
Podobnie, jak w wielu przypadkach propagandy medycznej (patrz:
„Zdrowie i pieni¹dze” w „Info nurt” nr 16), równie¿ w odniesieniu
do szczepionek wytworzono swoiste mity. Szczepionki uwa¿a siê
za jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ medycznych nowoczesnej
sztuki lekarskiej. Wiêkszoœæ ludzi uwierzy³a w to œlepo. Nikt wiêc
nie zadaje podstawowych pytañ ani nie zastanawia siê komu i
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czemu tak naprawdê s³u¿¹ szczepionki.
Mit pierwszy – szczepienia s¹ ca³kowicie bezpieczne
W internecie dzia³a VAERS (Vaccine Adverse Effects Reporting
System), system raportowania efektów ubocznych i problemów
wystêpuj¹cych po szczepieniach. Mo¿ecie Pañstwo za³adowaæ
sobie raport VAERS, z adresu: (http://www.std.org/strubin/
VAERSDB.zip), a jest to bardzo ciekawa lektura. Meldunki do
VAERS sk³adaj¹ g³ównie lekarze, do których przychodz¹ pacjenci
z efektami ubocznymi szczepieñ. W tej bazie danych do dzisiaj
znalaz³o siê 11 tys. meldunków z samych Stanów Zjednoczonych.
1 % z tych meldunków dotyczy œmierci spowodowanych
szczepieniami. Przy czym amerykañskie ministerstwo zdrowia
FDA twierdzi, ¿e tylko 10% przypadków efektów ubocznych jest
raportowanych do VAERS. Oznacza to, ¿e szczepionki w samych
Stanach Zjednoczonych powoduj¹ ponad 100 tys. chorób i ponad
10 tys. zgonów. S¹ to liczby alarmuj¹ce i g³êboko ukrywane przed
opini¹ publiczn¹. A przecie¿ jest to tylko wierzcho³ek góry
lodowej.
W niektórych przypadkach szczepionka powoduje o 100 razy
wiêcej zgonów, ni¿ sama choroba. Ka¿dy lekarz musi raportowaæ
wszystkie efekty uboczne, spowodowane szczepieniami. Tak siê
jednak nie dzieje. Wed³ug National Vaccine Information Center
(Narodowe Centrum Szczepieñ) w USA, tylko jeden na 40
gabinetów lekarskich sk³ada przepisowe meldunki na temat
efektów ubocznych i œmierci, które nast¹pi³y wskutek u¿ycia danej
szczepionki.
Doktor Viera Scheibner podaje zatrwa¿aj¹ce liczby, wed³ug
których w USA, co roku umiera 3 tys. dzieci, w 4 dni po
zaszczepieniu. Jednak mimo tego inni „naukowcy” nie potrafi¹
siê dopatrzyæ ¿adnego zwi¹zku pomiêdzy szczepieniami i zgonami
u dzieci. Zaczêto wiêc zastanawiaæ siê w czym jest problem?
Przeprowadzono badania naukowe, które jednoznacznie okreœli³y,
¿e sonda¿e okreœlaj¹ce szczepionki jako bezpieczne s¹ podrabiane.
Aby ukryæ powód œmierci tysiêcy niemowl¹t u¿ywa siê
sformu³owania Sudden Infant Death Syndrome – SIDS (syndrom
nag³ej œmierci niemowl¹t). Co roku w USA ofiar¹ SIDS pada od
5 do 10 tys. niemowl¹t. Rodzicom oferuje siê mêtne wyjaœnienia,
w stylu: „zrobiliœmy wszystko co by³o w naszej mocy, ale...”
Wszyscy wiedz¹, ¿e terminu SIDS u¿ywa siê do okreœlenia zgonu,
kiedy lekarze absolutnie nie maj¹ pojêcia, dlaczego on nast¹pi³.
Tymczasem, istniej¹ badania naukowe, które jasno dowodz¹, ¿e
du¿a liczba SIDS nastêpuje w wyniku szczepieñ.
W Japonii, w latach 70-tych, podwy¿szono wiek
obowi¹zkowych szczepieñ z 2 miesiêcy do 2 lat. Iloœæ SIDS
natychmiast gwa³townie siê zmniejszy³a. Pomimo licznych g³osów

DO PRZEMYŒLENIA

amerykañskich naukowców, postuluj¹cych, by fakt ten przebadano
dok³adniej, amerykañska s³u¿ba zdrowia odmówi³a i wybra³a
taktykê zaprzeczania. Zabroniono równie¿ patologom
sprawdzania, czy ofiara SIDS przypadkiem nie by³a tu¿ przed
œmierci¹ poddana szczepieniu. Wnioski nasuwaj¹ siê same.
Powszechnie znany jest fakt, ¿e szczepienia powoduj¹ trwa³e
kalectwa. Kalectwa nie mo¿na ukryæ tak ³atwo, jak przyczynê
œmierci. Z tego powodu œrodowisko medyczne musia³o
zaakceptowaæ fakty. W tym przypadku taktyka zaprzeczania
polega na zmniejszaniu iloœci kalectw i pozorowaniu, ¿e nie
odbiegaj¹ one od œredniej statystycznej kalectw wywo³anych
innymi przyczynami. Lekarze, aby zmniejszyæ iloœæ spraw
s¹dowych, nie raportuj¹ takich przypadków, powo³uj¹ siê raczej
na dziedziczne predyspozycje do danej choroby. Nikt przecie¿
nie bêdzie skar¿y³ swoich rodziców o zaka¿enie tak¹ czy inn¹
chorob¹.
Kiedy wszystkie postulaty, dotycz¹ce przeprowadzenia
solidnych badañ naukowych na temat szkodliwoœci szczepionek,
zawodz¹, naukowcy uciekaj¹ siê do ostatecznego argumentu.
¯aden Amerykanin nie chce s³uchaæ, ¿e szczepienie jego dzieci
jest niebezpieczne, ale ka¿dy chêtnie przyk³ada ucho, gdy chodzi
o pieni¹dze. Wykorzystajmy wiêc ten fakt, by przemyciæ kilka
niechcianych informacji dotycz¹cych kosztów.
Za szczepienia p³aci siê nie tylko œmierci¹, kalectwem i
chorobami. Amerykañski program The U.S. Federal Government’s
National Vaccine Injury Compensation Program, zajmuj¹cy siê
szacowaniem szkód zdrowotnych i wyp³acaniem odszkodowañ
dla tych, którzy byli poszkodowani na skutek zaaplikowania
obowi¹zkowej szczepionki, wyp³aci³ ju¿ 724,4 miliona dolarów
odszkodowañ. W trakcie rozpatrywania znajduje siê 2800 spraw.
Dalszych 5000 ma wejœæ na wokandê w najbli¿szym czasie. Dziêki
istnieniu tego programu i przerzucenia p³atnoœci na podatników,
kompanie farmaceutyczne produkuj¹ce szczepionki s¹
„uodpornione” na wszelkie roszczenia swoich ofiar. Pozwolono
im równie¿ na uciszanie mediów, w sprawie legalnych roszczeñ
s¹dowych ze strony poszkodowanych. Zamkniêcie dostêpu do
mediów zapobiega przedostawaniu siê informacji na temat
konkretnych przypadków, by opinia publiczna nie wyrobi³a sobie
„fa³szywego” obrazu na temat szczepieñ i szczepionek.
Prawda jest zatrwa¿aj¹ca. Szczepienia powoduj¹ znaczn¹
iloœæ zgonów i kalectw, a tak¿e poci¹gaj¹ za sob¹ pokaŸne
wydatki. Jeszcze bardziej zatrwa¿aj¹ce jest to, ¿e nie mo¿na o
tym mówiæ ani pisaæ w wolnym, demokratycznym œwiecie.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
Info nurt
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ocenzurowane

Najbardziej ocenzurowane historie
Cyklicznie, na ³amach „Info nurt” pozwalam sobie zaznajomiæ Pañstwa z najbardziej ocenzurowanymi historiami
ostatnich lat i miesiêcy. Jak to jest w zwyczaju naszego magazynu, pod artyku³em podajê bibliografiê. Nie szukajcie
jednak Pañstwo tych pozycji, wiêkszoœæ z nich zachowa³a siê bowiem tylko w archiwach i w naszej redakcji. Oto
nastêpne informacje, które pojawi³y siê tylko raz, po czym zosta³y wymazane z prasowych baz danych. Media
korporacyjne nie podjê³y tych tematów.
Plany dominacji œwiatowej
Jedn¹ z bardziej unikanych historii dziennikarskich s¹ raportowane
przez magazyn „Harper’s”, plany dominacji œwiatowej elit
amerykañskich. Wydaje siê to œmieszne, poniewa¿ ró¿ne instytucje
rz¹dowe publikuj¹ te plany w czêœciach, które dotycz¹ danych
instytucji. Plany te ujawni³ tak¿e Zbigniew Brzeziñski, by³y
doradca prezydencki, w swojej ksi¹¿ce „The Grand Chessboard
– American Primacy And Its Geostrategic Imperatives” (Wielka
Szachownica – Amerykañski Prymat i Jego Geostrategiczne
Imperatywy), (patrz: „Info nurt” nr 12).
W roku 1990 powsta³y za³o¿enia planu, które zosta³y
opublikowane w tajnym dokumencie: „Defence Planning
Guidance” (Wytyczne Planu Obronnego). Jego autorami byli:
Dick Cheney, Colin Powell i Paul Wolfowitz. Krótko potem Dick
Cheney powtórzy³ te wytyczne w opublikowanym w 1993 roku
dokumencie: „Defence Strategy for the 1990s” (Strategia Obronna
na Lata Dziewiêædziesi¹te). Dokument ten nakreœla plan
wykorzystania si³y Ameryki, jako jedynego supermocarstwa, w
celu zapobie¿enia powstaniu innych supermocarstw. Globalna
dominacja amerykañska ma siê odbywaæ poprzez obecnoœæ
militarn¹ USA we wszystkich strategicznych punktach œwiata,
poprzez wykrywanie i wyprzedzanie potencjalnych zagro¿eñ,
ekspansjê amerykañskich broni nuklearnych, przy jednoczesnym
odmawianiu prawa do posiadania takiej broni innym pañstwom.
Równoczeœnie, dokument przewiduje, i¿ Stany Zjednoczone przy
tej nowej neokonserwatywnej polityce bêd¹ musia³y
przeprowadzaæ wszystkie, wymienione powy¿ej dzia³ania bez
udzia³u i zgody wiêkszoœci innych pañstw, aby broniæ swoich
interesów i interesów pañstw sprzymierzonych z USA. Ameryka
dawa³a do zrozumienia, ¿e nie cofnie siê przed wyprzedzaj¹c¹
wojn¹ agresywn¹.
2 sierpnia 1990 roku, na zwo³anej przez prezydenta Busha
(ojca) konferencji prasowej, zosta³o wyjaœnione, ¿e zagro¿enie
globalne (ze strony bloku wschodniego) zanika, ale powstaj¹ inne
niebezpieczeñstwa. Prezydent da³ do zrozumienia, ¿e nowe
zagro¿enia mog¹ pojawiæ siê w Ameryce ka¿dego dnia i o ka¿dej
godzinie. Nastêpnego dnia Irak napad³ na Kuwejt.
Podczas prezydentury Clintona, neokonserwatyœci rozpoczêli
tajny projekt: „Project for the New American Century” (PNAC)
– Projekt na Nowy Amerykañski Wiek. Opublikowano raport:
„Rebuilding America’s Defences” (Odbudowa Obronnoœci
Amerykañskiej). Dokument analizuje dotychczasowy, op³akany
stan si³ zbrojnych USA i proponuje ich wzmocnienie, by mog³y
broniæ nowych, imperialnych zakusów USA, zarówno w sferze
militarnej jak i ekonomicznej. (Patrz: Info Dokumenty w tym
numerze).
Naci¹gana elekcja, podczas której „wybrano” na prezydenta
George’a Busha (syna), sprawi³a, ¿e autorzy tajnego planu zajêli
ponownie kluczowe miejsca w amerykañskiej administracji.
Wykorzystali istniej¹ce plany, jako szkielet dla nowych
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wytycznych. Wolfowitz, Rumsfeld, Cheney i Powell
zmodyfikowali poprzednie za³o¿enia. „Wyprzedzaj¹ce ataki”,
pochodz¹ce z dawnego planu, zamieni³y siê w „ataki bez
ostrze¿enia”. Doktryna bycia w innych rejonach œwiata przyjê³a
barwy doktryny bycia i zapobiegania zagro¿eniom. Nowa
doktryna przewiduje, ¿e Stany Zjednoczone s¹ gotowe do ataku
na ka¿dy kraj, który zagra¿a ich interesom ekonomicznym. Gdy
porównacie Pañstwo przemówienia dygnitarzy III Rzeszy z lat
30-tych, zobaczycie uderzaj¹ce podobieñstwa.
Nastêpnym krokiem administracji Busha by³o wprowadzenie
„National Security Strategy” (Strategii Narodowego
Bezpieczeñstwa). Wiêkszoœæ komentatorów i dziennikarzy za
Bia³ym Domem przyjê³a tezê, ¿e jest to nowa strategia w
odpowiedzi na nowe zagro¿enia. Dziennikarze pisz¹cy w ten
sposób wykazali siê totaln¹ indolencj¹, poniewa¿ ju¿ wtedy mo¿na
by³o dostaæ kopiê raportu PNAC „Rebuilding America’s
Defences”, oraz kopiê w³aœnie odtajnionego planu „Defence
Planning Guidance”. Nowa strategia administracji Busha by³a
dok³adn¹ kopi¹ tych planów.
National Security Strategy (NSS) okreœla wyraŸnie, ¿e
administracja waszyngtoñska bêdzie stosowa³a politykê
wyprzedzaj¹cych uderzeñ i ca³kowitej przewagi militarnej, w celu
zapewnienia œwiatowej dominacji USA. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
tylko prasa europejska nie zignorowa³a ca³kowicie tych faktów.
„New York Times” odrzuci³ je natychmiast, jako kolejn¹ teoriê
konspiracyjn¹. Nieco póŸniej, gazeta zmieni³a swoj¹ opiniê na
ten temat. Dyskusja zaczyna siê wywi¹zywaæ nie tylko na ³amach
europejskich mediów, ale i w Kongresie USA.
Przed atakiem na Irak, jego przeciwnicy zak³adali, ¿e
prawdziw¹ przyczyn¹ jest ropa naftowa, a nie terroryzm, czy broñ
masowej zag³ady. Jednak pó³nocnoamerykañskie media niemal
w ogóle nie zwraca³y uwagi na te za³o¿enia. W analizach
medialnych starano siê za wszelk¹ cenê unikaæ po³¹czeñ s³ów
ropa i Irak. Powo³ywano specjalnych ekspertów, których jedynym
zadaniem by³o wyœmiewanie tej idei. W zasadzie tylko media
alternatywne (w tym „Info nurt”) stara³y siê uplasowaæ wojnê w
Iraku w kontekœcie strategii regionalnej USA, to znaczy, w
kontekœcie zamiarów Waszyngtonu co do tego, by utworzyæ ze
strefy Zatoki Perskiej amerykañski protektorat. Dzisiaj ju¿
powszechnie wiadomo, ¿e powodem agresji nie by³a broñ
masowej zag³ady, ani walka z terroryzmem. Jednak media w
dalszym ci¹gu usi³uj¹ robiæ „wodê z mózgu” opinii publicznej
twierdz¹c, ¿e by³a to s³uszna wojna w celu usuniêcia nieludzkiego
re¿imu Husajna. Jednoczeœnie, coraz wyraŸniej zaczyna byæ
widoczna sprawa utworzenia protektoratu amerykañskiego,
poniewa¿ Amerykanie za ¿adne skarby nie chc¹ siê zgodziæ na
kontroln¹ rolê ONZ w tym rejonie.
Kiedy na ekranach obserwowaliœmy bandy szabrowników
w Bagdadzie, media prawie zupe³nie przemilcza³y kwestiê, ¿e
najlepiej chronione by³o ministerstwo ropy naftowej. Irak, ale i
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ca³a ludzkoœæ okradana by³a z dorobku kulturowego
gromadzonego przez tysi¹ce lat. Nikt natomiast nie odwa¿y³ siê
tkn¹æ ministerstwa ropy. Od tego czasu Amerykanie w
ministerstwie tym ustawili na kluczowych stanowiskach swoich
ludzi, dzia³aj¹cych pod kierownictwem amerykañskich
pracowników cywilnych i militarnych. Obserwujemy dzia³ania
zmierzaj¹ce do prywatyzacji przemys³u ropy naftowej. Nie muszê
dodawaæ, kto bêdzie jej w³aœcicielem po procesie prywatyzacji.
Zagro¿enia dla demokracji
Inn¹, ocenzurowan¹ dziedzin¹ jest analiza zagro¿eñ, jakie nowe
antyterrorystyczne akty prawne nios¹ amerykañskiej demokracji
i zwyk³ym obywatelom. Prasa szeroko rozpisywa³a siê na temat
najwiêkszej reorganizacji agencji rz¹dowych od 1947 roku.
Reorganizacja ta nast¹pi³a po 11 wrzeœnia i dotyczy³a g³ównie
utworzenia Department of Homeland Security (DHS –
Departament Bezpieczeñstwa Narodowego). Nowa agencja ³¹czy
i koordynuje ponad 100 organizacji odpowiedzialnych dotychczas
za stan bezpieczeñstwa USA. S¹ to miêdzy innymi: Secret Service,
Coast Guard, Border Patrol itd. DHS rozporz¹dza bud¿etem w
wysokoœci 37 miliardów dolarów rocznie i zatrudnia ponad 170
tysiêcy pracowników. Media staraj¹ siê unikaæ dyskusji na temat
tego, jakie zagro¿enia mo¿e przynieœæ nowa agencja zwyk³ym
amerykañskim obywatelom.
Koncepcja DHS kr¹¿y³a po Pentagonie na d³ugo przed 11
wrzeœnia. Pocz¹tkowo, now¹ organizacjê nazwano Homeland
Defence (Obrona Narodowa) i podporz¹dkowano rozkazom
OOTW (Operations Other Than War – Operacje Pozawojenne) i
planowi Garden Plot (Parcela Ogrodnicza). Zadaniem tej ostatniej
jest zwalczanie wszelkich demonstracji ulicznych i protestów,
niezgodnych z obowi¹zuj¹cym prawem.
Przez ostatnich 10 lat realne mo¿liwoœci Homeland Defence
by³y systematycznie podwy¿szane – czytaj: przewidywano coraz
wiêcej protestów i wzrost niezadowolenia spo³ecznego,
przygotowywano wiêc œrodki zaradcze. Po 11 wrzeœnia
(UWAGA!), agencja ta sta³a siê jedn¹ z najpotê¿niejszych w
USA i na œwiecie.
Prasa milczy na ten temat. Przemilczany jest równie¿ fakt,
¿e DHS mo¿e rozkazaæ FBI i CIA, by udzieli³y jej informacji na
wybrany temat, bez podania przyczyny. Tym samym legendarne
agencje FBI i CIA, faktycznie znalaz³y siê pod kontrol¹ DHS –
zarz¹dzanej przez... domyœlcie siê Pañstwo sami.
Media nie podaj¹ te¿ powszechnie znanego w œrodowiskach
wywiadowczych faktu, ¿e DHS jest organizacj¹ ca³kowicie tajn¹.
To znaczy, ¿e jej dzia³ania nie znajduj¹ siê pod ¿adn¹ kontrol¹.
Aby nie naruszaæ Pañstwa uczuæ, nie bêdê porównywa³ tych
uprawnieñ z tymi, które w³aœciwe by³y organizacjom znanym nam,
Polakom, z minionej epoki.
DHS pos³uguje siê dwoma aktami prawnymi: PATRIOT Act
(Akt Patriotyczny) z 2001 roku i, nazywany Aktem Patriotycznym
II dokument Domestic Security Enhancement Act (Akt
Wzmacniaj¹cy Bezpieczeñstwo Narodowe). Ten ostatni dokument
znajduje siê w formie projektu i zosta³ przekazany „Info nurt” z
Biura Prokuratora Genaralnego USA. Nasza kopia posiada
piecz¹tki TAJNE! I NIE DO ROZPOWSZECHNIANIA! Dlatego
nie mo¿emy Pañstwu przedstawiæ pe³nej treœci dokumentu. Mogê
Pañstwu jedynie naszkicowaæ g³ówne jego za³o¿enia.
Pierwszy Akt Patriotyczny, analizowany przez nas szeroko
w „Info nurt” nr 4, umo¿liwia szerok¹ ingerencjê pañstwa w
prywatne ¿ycie obywateli i ogranicza swobody obywatelskie.
Pods³uchy, które do tej pory mo¿na by³o zak³adaæ tylko na jeden
telefon, wed³ug postanowieñ aktu patriotycznego mog¹ kr¹¿yæ
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za osob¹ i mog¹ byæ zak³adane na wszystkie telefony, których
ona u¿ywa. Decyzjê o tym, które telefony pods³uchiwaæ,
podejmuje agent a nie, jak dotychczas, s¹d.
Na mocy tego dokumentu, ludzie mog¹ byæ zatrzymywani
tylko na podstawie podejrzeñ, ¿e s¹ terrorystami, lub udzielaj¹
pomocy terrorystom. Œciœlej mówi¹c, „³atkê” terroryzmu mo¿e
przylepiæ ka¿demu niepos³usznemu Amerykaninowi i
obcokrajowcowi zwyk³y agent. Mo¿e tak¿e aresztowaæ tak¹ osobê.
Aresztowany obywatel nie ma prawa do adwokata, lub te¿
adwokat jest zobowi¹zany na ¿¹danie ujawniaæ treœæ rozmów ze
swoim klientem.
Oto krótkie urywki artyku³u „Antyterrorystyczne prawa...”,
zamieszczonego w „Info nurt” nr 4.
Sekcja 216 Aktu Patriotycznego zmienia obowi¹zuj¹ce prawo
zak³adania pods³uchów telefonicznych i monitorowania
Internetu....W dodatku agent rz¹dowy jest zabezpieczony przed
jakimkolwiek postêpowaniem karnym przeciwko sobie, je¿eli siê
„pomyli” i za³o¿y pods³uch, lub przeprowadzi rewizjê w miejscu,
które nie ma absolutnie nic wspólnego ze spraw¹... Znaczy to, ¿e
pusty papier podpisany w Los Angeles, mo¿e byæ wykorzystany
do przeszukania domu w Waszyngtonie i nikt nie mo¿e nic zrobiæ
w tej kwestii. Zaczynamy ju¿ widzieæ podobieñstwa pomiêdzy
dzisiejszymi Stanami Zjednoczonymi i komun¹?... Sekcja 218
Aktu Patriotycznego pozwala pods³uchiwaæ ka¿dego w ka¿dym
miejscu i o ka¿dym czasie bez zgody s¹du. Pozwala równie¿
dokonywaæ rewizji osób i miejsc bez ¿adnego zwi¹zku z
terroryzmem... Dziennikarz Chris Floyd podsumowa³ Akt
Patriotyczny nastêpuj¹co: „Zapomnijcie o prawie. Prawo umar³o.
Nie ma prawa. Istnieje tylko si³a. Nawet tej nocy mog¹ ciê zabraæ,
wywieŸæ do ka¿dego miejsca na œwiecie, biæ ciê i pompowaæ
narkotykami, wys³aæ ciê do lochów w D¿akarcie, je¿eli tylko taka
bêdzie ich wola. Mog¹ wsadziæ ci w odbyt prêt elektryczny i
umieœciæ elektrody na genitaliach. I nic nie mo¿esz zrobiæ. Nikt
nie us³yszy twego krzyku...
Pomimo tego, ¿e Akt Patriotyczny jest w zasadzie aktem
dyktatorskim, którego nie powstydzi³yby siê dobrze nam znane z
naszej przesz³oœci systemy polityczne, to jednak zosta³
przeg³osowany przez Kongres, 27 paŸdziernika 2001 roku.
Akt Patriotyczny II posuwa siê jeszcze dalej. Proponuje on,
by ca³y rz¹d Stanów Zjednoczonych podporz¹dkowaæ rozkazom
Departamentu Sprawiedliwoœci, FEMA (Federal Emergency
Management Agency – Federalna Agencja Zarz¹dzania, w razie
niebezpieczeñstwa), oraz oczywiœcie DHS.
Wed³ug nowo zaproponowanych regu³ gry, ka¿dy obywatel
amerykañski mo¿e zostaæ wziêty z ulicy, domu, lub innego
miejsca. Mo¿e zostaæ postawiony przed tajnym trybuna³em
militarnym, bez obecnoœci swego prawnika, bez zawiadomienia
rodziny i prasy. Wszystko to mo¿e mieæ miejsce tylko na podstawie
podejrzenia, je¿eli agent stwierdzi, ¿e pos¹dza kogoœ o dzia³ania
terrorystyczne na podstawie dzia³añ tej osoby. Jedna z propozycji
mówi, ¿e ka¿de naruszenie prawa mo¿e spowodowaæ, i¿
amerykañski obywatel uznany zostanie za „walcz¹cego
nieprzyjaciela”. Ka¿de publiczne zgromadzenie mo¿e byæ uznane
za zgromadzenie obcego wywiadu, dzia³aj¹ce na szkodê Stanów
Zjednoczonych – nawet zgromadzenie dziennikarzy. Sekcja 102
proponowanego aktu spowoduje, ¿e ka¿de zbieranie informacji,
nawet w celach dziennikarskich, mo¿e byæ uznane za nielegalne
i s³u¿¹ce do celów terrorystycznych.
Osobiœcie sk³adam wszystkim amerykañskim obywatelom
serdeczne gratulacje za to, ¿e dopuœcili do takiej sytuacji. Gdy
Akt Patriotyczny II wejdzie w ¿ycie (mo¿e pod inn¹ nazw¹, mo¿e
tylko w czêœciach), wówczas wystarczy ju¿ tylko wymalowaæ na
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samochodach policyjnych dwie b³yskawice i zacz¹æ budowaæ
obozy koncentracyjne, jak w Guantanamo Bay, a tak¿e
wprowadziæ godzinê policyjn¹. Gratulujê te¿ mediom
amerykañskim, ¿e tak niezwykle powa¿nie zajê³y siê t¹ spraw¹,
¿e przeznaczy³y „tak wiele miejsca” na dyskusje poœwiêcone
okupacji Stanów Zjednoczonych przez elity amerykañskie oraz,
¿e dziêki ich dzia³alnoœci ka¿dy amerykañski obywatel wie, co
go czeka. Je¿eli „Info nurt” (tak ma³a, nie licz¹ca siê publikacja)
otrzyma³ kopiê nowego aktu, mo¿ecie byæ Pañstwo pewni, ¿e
znacz¹ce gazety równie¿ go otrzyma³y. Dlaczego wiêc milcz¹?
Dlaczego nie rozpoczyna siê ogólnonarodowa dyskusja na ten
temat? Poniewa¿ Pañstwo akceptujecie bez szemrania wszystko
to, co wam wciskaj¹ i, zgodnie z wol¹ mediów, poœwiêcacie wiêcej
uwagi huraganom i deszczom, ni¿ przysz³oœci Waszego kraju,
który ju¿ do Was nie nale¿y.

decyduj¹cy cios prosto w serce geograficznej bazy terrorystów,
którzy atakowali nas przez wiele lat, g³ównie w dniu 11 wrzeœnia.
O wiele bardziej niebezpieczne by³o oszustwo, wypracowane
przez agencjê Associated Press. Polega³o ono na przekonywaniu
publiki o niebezpieczeñstwie, wynikaj¹cym z posiadania przez
Irak broni masowej zag³ady. Pomimo tego, ¿e naukowcy, którzy
szukali po wojnie w Iraku broni nuklearnych, biologicznych i
chemicznych, nic nie znaleŸli, Dick Cheney bez umiaru
ok³amywa³ naród w wymienionym wy¿ej programie twierdz¹c,
¿e Irak posiada³ program produkcji zarazków ospy. Cheney
powiedzia³ wprost, ¿e znalezione w Iraku przyczepy u¿ywano,
jako mobilne laboratoria do produkcji broni biologicznej.
W rzeczywistoœci, trwaj¹ce ponad 3 miesi¹ce poszukiwania,
obecnie ju¿ w okupowanym Iraku, nie da³y najmniejszego powodu
do podejrzeñ, i¿ Irak produkowa³ broñ biologiczn¹, czy nuklearn¹.

K³amstwa Busha
Przed najazdem na Irak, ca³a administracja Busha, razem z
prezydentem, ³¹czy³a Irak z terroryzmem. Dopiero dwa tygodnie
temu prezydent Bush po raz pierwszy publicznie przyzna³, ¿e
Saddam Hussajn nie bra³ udzia³u w ataku 11 wrzeœnia. Powinna
to byæ sensacja medialna. A jednak nie by³a.
To w³aœnie media w znacznym stopniu odpowiedzialne s¹ za
to, ¿e 70% Amerykanów wierzy³a, ¿e Hussajn stoi za
wydarzeniami z 11 wrzeœnia. Brzmienie nazwisk Ossama, czy
Hussajn, niczym siê nie ró¿ni dla przeciêtnego, zapracowanego
przez ca³e dnie Amerykanina. Bia³y Dom nie dementowa³ takiego
spojrzenia na sprawê. Przeciwnie, mit ten by³ coraz bardziej
podsycany poprzez niedopowiedzenia i retorykê. Przez ponad pó³
roku wszystkie media sugerowa³y, ¿e Hussajn bra³ udzia³ w
wypadkach z 11 wrzeœnia. Teraz, gdy wreszcie sam prezydent
wyraŸnie temu zaprzeczy³, mo¿na by³oby oczekiwaæ, ¿e tak samo
media bêd¹ rozg³aszaæ orzeczenia w przeciwnym kierunku. Przede
wszystkim, aby naprawiæ swój, bardzo niebezpieczny dla ca³ego
œwiata, b³¹d. Nic takiego siê jednak nie sta³o. Informacja zosta³a
pogrzebana.
Seth Porges, w magazynie poœwiêconemu handlowi ksi¹¿ek
i periodyków: „Editor and Publisher”, po przeprowadzeniu badañ
napisa³: Z 12 amerykañskich gazet o najwiêkszej cyrkulacji tylko
„Los Angeles Times”, „Chicago Tribune” i „Dallas Morning
News”, poda³y cokolwiek na ten temat, na pierwszych stronach.
W „New York Times” informacja zosta³a opublikowana na stronie
22. W „USA Today” na stronie 16. W „Houston Chronicle, na
stronie 3. W „San Francisco Chronicle”, na stronie 14. W
“Washington Post” na stronie 18. W “New York Daily News” na
stronie 14. “The New York Post” i “Wall Street Journal” nie
wspomnia³y ani s³owa.
Mniej wiêcej w tym samym czasie kiedy Bush przyzna³ siê
do dezinformacji, jego zastêpca Dick Cheney w dalszym ci¹gu
robi³ z siebie poœmiewisko. Podczas wywiadu w telewizji kablowej
NBC, w programie „Meet the Press”, wice prezydent, najwyraŸniej
nie wiedz¹c co powiedzia³ jego szef, utrzymywa³: Je¿eli
osi¹gniemy sukces w Iraku, to znaczy ¿e uda³o nam siê zadaæ

Osi¹gniêcia Busha
Media nie podsumowuj¹ „osi¹gniêæ” prezydenta. Chocia¿ w
normalnych warunkach, na rok przed wyborami prasa
amerykañska zawsze roi³a siê od takich podsumowañ i analiz,
dotycz¹cych ka¿dego prezydenta. Pokusi³ siê o to tylko jeden
tygodnik wydawany w Detroit, „Metro Times”. Jest to bardzo
ciekawa lektura. Od pierwszego dnia, jego rz¹d pracowa³ ciê¿ko
i w wiêkszoœci z sukcesem, by zepchn¹æ klasê ni¿sz¹ i œredni¹ w
¿ebractwo. By podnieœæ stan posiadania wielkich korporacji. By
pozbawiæ nas praw obywatelskich. Najgorsze jest to, ¿e uwik³a³
nas w bezsensown¹ wojnê bez koñca. W wojnê ze z³ym
przeciwnikiem w z³ym miejscu i z³ym czasie.
Pod wodz¹ Busha prawie 3 miliony Amerykanów straci³o
pracê. 40 milionów Amerykanów zosta³o bez ubezpieczenia
medycznego. Za rz¹dów Busha w USA pojawi³y siê epidemie
chorób, o których cywilizowana medycyna dawno ju¿ zapomnia³a.
Chorób, których przyczyn¹ s¹ bieda i niedo¿ywienie. Aprobowane
przez administracjê zatruwanie powietrza przez wielkie
korporacje, jest przyczyn¹ rozprzestrzeniania siê chorób uk³adu
oddechowego. S³ynne ciêcia podatkowe przesuwaj¹ nastêpne 42%
finansowych zasobów z dyspozycji przeciêtnych obywateli, do
kieszeni 1% najbogatszych Amerykanów, których roczny dochód
wynosi ponad 330 tys. dolarów.
Administracja Busha odpowiedzialna jest za rekordowy i nie
notowany dot¹d deficyt, wyprodukuje tak¿e 2 biliony dolarów
nowych d³ugów w ci¹gu nastêpnej piêciolatki. D³ug ten bêd¹
musia³y sp³acaæ dzieci i wnuki tych, którzy obecnie nale¿¹ do
klasy œredniej, poniewa¿ oni nie bêd¹ w stanie tego zrobiæ. Ca³a
infrastruktura USA le¿y w zasadzie w gruzach. Na arenie
miêdzynarodowej, administracji Busha uda³o siê odsun¹æ nawet
najbardziej wypróbowanych sojuszników Stanów Zjednoczonych,
a zjednoczyæ najgroŸniejszych wrogów. Przed wyborami nale¿y
powiedzieæ, ¿e jeszcze nigdy ¿aden prezydent nie poczyni³ takich
zniszczeñ w USA, jak George W Bush. Media nie interesuj¹ siê
tym kompletnie. Czêœciowo ze strachu, a czêœciowo z powodu
wygody.
Info nurt
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T ajny Pl an

Tajny Plan Globalnej Dominacji
We wrzeœniu 2000 roku, finansowana przez elity amerykañskie organizacja PROJECT for the NEW AMERICAN
CENTURY - PNAC (Projekt Nowego Wieku Amerykañskiego), opublikowa³a tajny raport - plan pt. „REBUILDING
AMERICA’S DEFENSES” (RAD - Odbudowa Obronnoœci Amerykañskiej). Jest to jeden z setek dokumentów, jakie
produkowane s¹ miesiêcznie w Waszyngtonie. Co czyni go unikalnym i wartym przedstawienia? To, ¿e s¹ to dok³adne
wytyczne do takich dzia³añ USA, jakie obserwujemy obecnie i to, ¿e projekt powsta³ na d³ugo przed 11 wrzeœnia.
Poniewa¿ nasza redakcja otrzyma³a pe³ny dokument (blisko 80 stron) zaraz po jego odtajnieniu, jesteœmy
prawdopodobnie jednym z pierwszych pism na œwiecie, które go prezentuje.
Plan zawiera wstêp, kluczowe wnioski badawcze. Nastêpnie okreœla 4 podstawowe misje Stanów Zjednoczonych
w XXI wieku. Proponuje zmianê miejsc stacjonowania amerykañskich wojsk na œwiecie. Nastêpnie okreœla jak
powinny byæ budowane si³y amerykañskie, by spe³niæ te zadania i jak powinien byæ podwy¿szany bud¿et na wydatki
zbrojeniowe.
W kilku nastêpnych numerach przedstawimy obszerne czêœci tego dokumentu, który jest prawie tak samo
sensacyjny jak same wydarzenia, maj¹ce miejsce na œwiecie od 11 wrzeœnia po dzieñ dzisiejszy.Chocia¿ trudno w to
uwierzyæ, pismo pochy³e to cytaty z analizowanego dokumentu.
WSTÊP
Organizacja THE PROJECT for the NEW AMERICAN
CENTURY, powsta³a wiosn¹ 1997 roku, a wiêc na d³ugo przed
wojn¹ z terroryzmem i przed wejœciem Busha syna do Bia³ego
Domu. Plan omawia obni¿enie si³y obronnoœci amerykañskiej i
problemy, które powstan¹ gdy Ameryka bêdzie sprawowa³a
œwiatow¹ w³adzê.
Autorzy planu oparli siê na dwóch sankcjonowanych przez
Kongres USA badaniach na temat obronnoœci kraju. Pierwszym
by³ opublikowany w maju 1997, „Pentagon’s Quadrennial
Defense Review” (Kwartalny Przegl¹d Obronnoœci Pentagonu).
Drugim, raport narodowego komitetu obrony z grudnia 1997 roku.
Obydwie prace zak³ada³y, ¿e bud¿et obronny USA jest w
op³akanym stanie i bêdzie siê zmniejsza³ (Pamiêtajmy, ¿e USA
prze¿ywa³o wtedy okres prosperity gospodarczej). W sytuacji
braku pieniêdzy na wydatki zbrojeniowe, USA mia³o tylko dwa
wyjœcia. Wygl¹da na to, ¿e amerykañskie si³y zbrojne, mog¹ siê
przygotowaæ na przysz³oœæ wycofuj¹c siê ze swojej roli obroñcy
œwiatowego porz¹dku, albo mog¹ odpowiadaæ na dzisiejsz¹
sytuacjê, ale pozostan¹ nieprzygotowane na jutrzejsze zagro¿enia
i pola bitew. Obydwie alternatywy plan odrzuca. Obecnie, Stany
Zjednoczone nie posiadaj¹ globalnego rywala. Docelowa
strategia amerykañska powinna celowaæ w kierunku przed³u¿enia
takiej uprzywilejowanej pozycji tak d³ugo jak to tylko mo¿liwe.
Co prawda istniej¹ silne pañstwa, którym ta sytuacja nie
odpowiada i chc¹ j¹ zmieniæ, je¿eli tylko bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ,
w kierunku, który nara¿a na niebezpieczeñstwo relatywnie
spokojne i wolne warunki, które panuj¹ obecnie w œwiecie. Do
dzisiaj zapobiegaliœmy temu poprzez nasz¹ wszechobecnoœæ na
arenach œwiatowych i poprzez nasz¹ si³ê militarn¹. Ale, gdy ta
si³a zmniejsza siê wolno, ale zdecydowanie, szczêœliwa sytuacja,
która siê na niej opiera zostanie podwa¿ona.
Utrzymanie po¿¹danej strategicznej sytuacji, w której
Stany Zjednoczone znajduj¹ siê obecnie, wymaga globalnej
militarnej przewagi zarówno teraz, jak i w przysz³oœci.
Jeœli powy¿sze zdania nie s¹ wyznacznikiem pañstwa

imperialistycznego, które elity widz¹ jako hegemona œwiatowego,
to wobec tego co to jest?
Dick Cheney
Ju¿ we wstêpie pojawia siê nazwisko Dicka Cheneyego i
zapowiedŸ maj¹cej nast¹piæ rewolucji: rozpoczêliœmy ten projekt
na wiosnê 1998 roku, by przeegzaminowaæ plany obronne kraju i
œrodki na nie potrzebne. Wystartowaliœmy od za³o¿enia, ¿e
amerykañskie mo¿liwoœci militarne powinny byæ wystarczaj¹ce
do popierania wielkiej strategii budowanej na sytuacji, która daje
niespotykane w przesz³oœci mo¿liwoœci. Nie zaakceptowaliœmy
wczeœniej okreœlanych granic, wynikaj¹cych z tego, ¿e kraj mo¿e
chcieæ lub nie, podwy¿szyæ swoj¹ obronnoœæ. Zatem niewa¿ne
jest czy Amerykanie zgodz¹ siê na nowe, drastyczne metody - i
tak zostan¹ one wprowadzone.
Ogólnie, widzieliœmy ca³y projekt jako nadbudowê strategii
obronnej, przedstawionej przez Departament Obrony Cheneyego.
Cheney by³ sekretarzem obrony USA za prezydenta Busha (ojca).
Wytyczne polityki obronnej zosta³y nakreœlone we wczesnych
miesi¹cach 1992 roku i sta³y siê przewodnikiem dla utrzymania
amerykañskiej dominacji. Zak³ada³y tak¿e powstanie rywala o
du¿ej sile i kszta³towa³y miêdzynarodowe wytyczne bezpieczeñstwa
w zgodzie z amerykañskimi pryncypiami i interesami.
Cztery zadania
Dokument RAD przewiduje, ¿e w nowej rzeczywistoœci
amerykañskie si³y zbrojne bêd¹ musia³y spe³niaæ cztery
podstawowe zadania:
1. Broniæ terytorium Stanów Zjednoczonych
2. Prowadziæ i wygraæ decyduj¹co kilka wojen naraz, na kilku
frontach
3. Prowadziæ zabezpieczenie dla procesu kszta³towania
bezpieczeñstwa w krytycznych rejonach œwiata
4. Przekszta³ciæ si³y zbrojne, by wykorzystaæ nowe podejœcie do
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armii
Aby spe³niæ te zadania armia musi otrzymaæ odpowiedni¹
si³ê i pieni¹dze a w szczególnoœci Stany Zjednoczone musz¹:
- kontynuowaæ swoj¹ przewagê nuklearn¹, przeciwstawiaæ swój
nuklearny odstraszacz nie tylko Rosji, ale ca³ej skali globalnych,
nuklearnych zagro¿eñ;
- odnowiæ si³ê ludzk¹ armii, podnieœæ liczebnoœæ armii z 1,4 do
1,6 milionów, jak zak³ada³ plan administracji Busha;
- przemieœciæ amerykañskie si³y zbrojne, by mog³y odpowiadaæ
na zagro¿enia XXI wieku. Strategiczne przemieszczenie powinno
nast¹piæ do rejonów po³udniowo wschodniej Europy i po³udniowo
wschodniej Azji. Zmiana dróg przemieszczania floty wojennej
powinna odzwierciedlaæ rosn¹c¹ troskê USA o rejony we
wschodniej Azji.
- istniej¹ce si³y zbrojne powinny byæ modernizowane selektywnie.
Na czo³o tej modernizacji ma siê wysun¹æ samolot F-22;
zwiêkszaj¹ce siê zakupy sprzêtu elektronicznego dla starszych
typów samolotów; powiêkszanie stanu floty zarówno jednostek
nawodnych, jak i ³odzi podwodnych; zakup szturmowych
œmig³owców Comanche i œrednich pojazdów pancernych dla
potrzeb armii, a tak¿e rozwój programu samolotu transportowego
pionowego startu i l¹dowania V-22 Osprey – dla korpusu marines.
Nastêpnie plan przewiduje zakoñczenie programów
zbrojeniowych produkcji samolotu wielozadaniowego JSF,
lotniskowców CVX i haubic Crusader. Za zaoszczêdzone w ten
sposób pieni¹dze ma byæ przeprowadzona transformacja armii
amerykañskiej.
W dalszej czêœci plan zak³ada produkcjê i rozmieszczenie
systemów obrony antyrakietowej (gwiezdne wojny), dla obrony
nie tylko terytorium USA, ale tak¿e i sprzymierzeñców. Maj¹
zostaæ utworzone tak¿e bezpieczne bazy wojskowe na terytorium
niemal ca³ego œwiata, w celu unaocznienia buntuj¹cym siê
narodom jak silna jest Ameryka. USA uzurpuje sobie tak¿e prawo
do ca³kowitej kontroli przestrzeni kosmicznej i Internetu, oraz do
utworzenia wojsk kosmicznych, których zadaniem bêdzie
ca³kowite zabezpieczenie amerykañskich interesów w kosmosie.
Stany Zjednoczone wykorzystaj¹ równie¿ sytuacjê panuj¹c¹
w jednostkach militarnych do zabezpieczenia d³ugotrwa³ej
przewagi amerykañskiego uzbrojenia konwencjonalnego. Ma siê
to odbyæ poprzez podwy¿szanie wartoœci istniej¹cych broni,
poprzez ich modernizacjê technologiczn¹, a tak¿e poprzez
gwa³towne zwiêkszenie mo¿liwoœci dzia³añ armii amerykañskiej
na gruncie zwiêkszaj¹cej siê konkurencji poszczególnych
jednostek i ¿o³nierzy pomiêdzy sob¹.
Ostatecznie, plan zak³ada stopniowe podwy¿szanie bud¿etu
wojskowego a¿ do 3.8% wartoœci produktu narodowego.
W dokumencie czytamy: Spe³nienie tych warunków jest
niezbêdne, je¿eli Ameryka ma utrzymaæ swój dominuj¹cy status
militarny w nadci¹gaj¹cych dziesiêcioleciach. Niespe³nienie
chocia¿ jednego z tych warunków musi spowodowaæ strategiczny
odwrót w jakiejœ formie. Przy obecnych wydatkach militarnych,
jedyn¹ mo¿liwoœci¹ jest tylko próba radzenia sobie z wiêkszymi
zagro¿eniami, p³ac¹c na dzisiejsze potrzeby jutrzejszym
wycofywaniem siê... „wyborem” pomiêdzy byciem w Europie, albo
w Azji itd... Te mo¿liwoœci s¹ z³e. S¹ równie¿ fa³szywe
ekonomicznie. Na przyk³ad, „oszczêdnoœci” spowodowane
wycofaniem siê z Ba³kanów, nie uwolni¹ nawet ma³ej czêœci
funduszy, które potrzebne s¹ dla militarnej modernizacji i
transformacji... Prawdziwym kosztem poniesionym, gdy nie
osi¹gniemy naszych potrzeb obronnych, bêdzie mniejsza
mo¿liwoœæ utrzymania przez Amerykê œwiatowego przywództwa.
W konsekwencji utrata globalnego bezpieczeñstwa, które jest
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unikalnie przyjazne dla amerykañskich pryncypiów i prosperity.
Cele strategiczne
Cele strategiczne maj¹cej nast¹piæ po 2000 roku amerykañskiej
polityki najlepiej opisuj¹ same s³owa planu:
Od zakoñczenia zimnej wojny, Stany Zjednoczone robi³y
wysi³ki, by sformu³owaæ spójne warunki strategii bezpieczeñstwa
i strategii militarnej. Ta strategia mia³a byæ oparta na sta³ej sile
potrzebnej do zrealizowania wymogów obowi¹zuj¹cych w realiach
XXI wieku. Brak strategicznych za³o¿eñ, planów obronnych USA
spowodowa³ tylko pró¿ne samozadowolenie, czêsto zdominowane
przez biurokracjê i monetarne, a nie strategiczne korzyœci.
Egzaminowanie mo¿liwoœci obronnych w ci¹gu ostatnich 10 lat
ods³oni³o sta³e braki. Do dzisiaj przeprowadzono pó³ tuzina
formalnych studiów obronnych i Pentagon szykuje siê do
przeprowadzenia nastêpnych w 2001 roku...
Musimy p³aciæ za te braki. Nara¿aj¹ one na ryzyko nasz¹
historyczn¹ szansê. Po zwyciêstwach ubieg³ego wieku – dwóch
wojnach œwiatowych, zimnej wojnie, i niedawnej wojnie w Zatoce
Perskiej, Stany Zjednoczone znalaz³y siê w unikalnej pozycji
silnego lidera koalicji wolnych i prosperuj¹cych pañstw. Jest to
koalicja, która nie ma obecnie równego sobie przeciwnika.
Pokój amerykañski udowodni³, ¿e jest spokojny, sta³y i do
zniesienia. W ostatniej dekadzie da³ geopolityczne ramy dla
szerokiego wzrostu ekonomicznego i dla rozprzestrzeniania
amerykañskich pryncypiów demokracji i wolnoœci. Ale ka¿dy
historyczny moment musi siê kiedyœ skoñczyæ, nawet globalna Pax
Americana nie bêdzie mog³a wiecznie egzystowaæ.
Paradoksalnie, w momencie, kiedy amerykañska si³a i
oddzia³ywanie znalaz³y siê w apogeum, amerykañskie si³y
zbrojne zmierzaj¹ ku wyczerpaniu. Nie s¹ w stanie spe³niaæ
swoich ró¿nych misji, w³¹czaj¹c w to przygotowanie do
wymogów jutrzejszego pola walki...
To nie jest paradoks. To s¹ nieodwo³alne konsekwencje
niemo¿noœci dostosowania militarnych potrzeb do
geopolitycznych celów.
Wed³ug autorów planu, od zakoñczenia zimnej wojny i
upadku Zwi¹zku Radzieckiego, strategia USA powinna siê
zmieniæ w 5 podstawowych kategoriach. Po pierwsze
dotychczasowy system bezpieczeñstwa binapolarny powinien
ust¹piæ miejsca systemowi unapolarnemu. To znaczy, ¿e nie
istniej¹ ju¿ dwie potêgi militarne tylko jedna.
Misja przeciwdzia³ania posuniêciom ZSRR powinna zmieniæ
siê w misjê zabezpieczenia Pax Americana, czyli
rozprzestrzeniania siê w³adzy œwiatowej Stanów Zjednoczonych.
Ma siê to odbywaæ poprzez: Zabezpieczanie i ekspansjê stref
demokratycznego pokoju, zapobieganie powstaniu nowego
supermocarstwa-przeciwnika, obrony kluczowych regionów,
wykorzystania zdobyczy transformacji procesów wojennych.
Ta „transformacja procesów wojennych” to nic innego, jak
wywo³ywanie wielu wojen o ma³ej skali na ca³ym œwiecie.
Dotychczas Stany Zjednoczone przygotowywa³y siê na jedn¹
wielk¹ wojnê globaln¹, z wykorzystaniem ogromnego potencja³u
broni konwencjonalnych i masowego ra¿enia. USA nie tylko
stara³y siê wejœæ w posiadanie podobnego uzbrojenia jak Rosja,
ale stara³y siê równie¿ zdobywaæ przewagê ekonomiczn¹,
odstraszaj¹c Rosjan: Amerykañska strategia zapobiegania nie
wywodzi³a siê z za³o¿eñ, ¿e zimna wojna bêdzie tylko militarnym
zmaganiem, w którym armia amerykañska musia³aby posiadaæ
tak¹ iloœæ czo³gów, jak armia czerwona. Raczej próbowa³aby
odstraszyæ Sowietów militarnie w tym samym czasie próbuj¹c ich
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zwyciê¿yæ ekonomicznie i ideologicznie w doœæ d³ugim okresie
czasu. Przy tych za³o¿eniach bipolarnych, Stany Zjednoczone
stara³y siê zachowaæ „ekonomiê si³y”. Na przyk³ad, zadaniem
NATO nie by³o przeprowadzenie inwazji na terytorium ZSRR,
tylko obrona Europy Zachodniej przed ewentualn¹ inwazj¹.
Bipolarne mo¿liwoœci nuklearne czyni³y Amerykanów i Rosjan
bardzo ostro¿nymi, poniewa¿ nawet niewielka wojna
konwencjonalna w najdalszym zak¹tku œwiata mog³a
b³yskawicznie przerodziæ siê w wojnê nuklearn¹ na pe³n¹ skalê.
Teraz plan zak³ada, ¿e zagro¿enie nuklearne jest bardzo niewielkie
i dlatego USA powinno siê raczej przygotowaæ na realizacjê swego
g³ównego zadania z zimnej wojny - potencjalnych wielu wojen
na ma³¹ skalê, w wielu zak¹tkach kuli ziemskiej na raz.
Strefy „demokratycznego pokoju” powinny byæ rozszerzane
i umacniane w kluczowych regionach Europy (jednym z nich jest
Polska), Azji Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Zadaniem tych
stref jest zapobie¿enie powstaniu nowego supermocarstwa i
zapewnienie amerykañskiej dominacji œwiatowej, poprzez
transformacjê procesu wojny, w wojnê technologiczn¹.
Transformacja ta odbywa siê jeszcze na innej p³aszczyŸnie,
wed³ug zasady „dziel i rz¹dŸ”. Nadnaród amerykañski bêdzie
napuszcza³ poszczególne pañstewka i ludzi, by rzucali siê sobie
do garde³ w obronie amerykañskich interesów. Podczas zimnej
wojny, Ameryka utrzymywa³a swoje bezpieczeñstwo na poziomie
hurtowym, poprzez odstraszanie Zwi¹zku Sowieckiego. Dzisiaj to
samo bezpieczeñstwo, mo¿e byæ osi¹gniête na poziomie
detalicznym, poprzez odstraszanie, kiedy potrzeba, poprzez
zmuszanie si³ regionalnych tak, by chroni³y amerykañskie interesy
i pryncypia.
G³ówny problem zwi¹zany z niemo¿noœci¹ realizacji tych
zadañ, czyli okradania innych dla dobra Ameryki, autorzy planu
dopatruj¹ w z³ym rozmieszczeniu si³ amerykañskich na œwiecie.
Te problemy gotowoœci bojowej s¹ podsycane poprzez fakt, ¿e
si³y militarne Stanów Zjednoczonych s¹ za s³abo rozmieszczone,
by móc odpowiadaæ na œwiatowe kryzysy. W Europie, na przyk³ad,
zdecydowana wiêkszoœæ jednostek armii i lotnictwa pozostaje w
bazach z zimnej wojny w Niemczech i Anglii, kiedy problemy
bezpieczeñstwa przemieœci³y siê do Europy po³udniowowschodniej. Czasowa rotacja si³ na Ba³kanach i w innych rejonach
Europy po³udniowo-wschodniej podwy¿sza wielokrotnie
obci¹¿enie operacyjne. Podobnie, administracja Clintona
kontynuowa³a fikcjê, ¿e operacje amerykañskich si³ w Zatoce
Perskiej, to tylko czasowe obowi¹zki. Niemal w 10 lat po
zakoñczeniu wojny w Zatoce Perskiej, amerykañskie lotnictwo,
armia i marynarka wojenna kontynuuj¹ ochronê amerykañskich
interesów w tym rejonie. Dodatkowo, do ci¹gle zmieniaj¹cych siê
jednostek marynarki, armia utrzymuje wojska w sile brygady
pancernej w Kuwejcie, przez 9 miesiêcy w roku. Lotnictwo posiada
dwa mieszane skrzyd³a lotnicze (2 pu³ki lotnicze), które ca³y czas
kontynuuj¹ operacje w „strefach nielotnych” nad po³udniowym i
pó³nocnym Irakiem. Nade wszystko, zupe³nie nie bior¹c pod
uwagê postêpuj¹cych obaw odnoœnie wzrostu potêgi Chin i
niestabilnoœci w Azji Po³udniowo-Wschodniej, si³y USA znajduj¹
siê tylko w bazach w Azji Pó³nocno-Wschodniej.
W dokumencie znajduje siê równie¿ geneza „pañstw osi z³a”.
Pamiêtajmy, ¿e sporz¹dzono dokument na d³ugo przed 11 wrzeœnia
i przed s³ynnym przemówieniem Busha na temat terroryzmu i
„pañstw osi z³a”. Dokument stwierdza: Potencjalni rywale, tacy
jak Chiny, próbuj¹ eksploatowaæ technologie transformacyjne,
kiedy potencjalni przeciwnicy, jak IRAN, IRAK i KOREA
PÓ£NOCNA, próbuj¹ wyprodukowaæ balistyczne pociski
rakietowe i broñ nuklearn¹, jako odstraszacz dla amerykañskich
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interwencji w tych rejonach, w których chc¹ dominowaæ. Pañstwa
oskar¿one o terroryzm to nic innego, jak tylko potencjalni
przeciwnicy imperializmu amerykañskiego.
Obrona terytorium USA
Aby osi¹gn¹æ powy¿ej opisane cele, same Stany Zjednoczone,
jeszcze przed ekspansj¹ na pe³n¹ skalê, musz¹ byæ silne i w pe³ni
zabezpieczone. Jak zmusiæ Amerykanów, aby zaakceptowali
niespotykane do tej pory wewnêtrzne wydatki obronne na tak¹
skalê. Jak zmusiæ ich do oddania ostatniej kromki chleba na jeszcze
jedn¹ wyrzutniê rakiet przeciwlotniczych, stoj¹c¹ pod jakimœ
budynkiem rz¹dowym? W odpowiedzi na te w¹tpliwoœci w
dokumencie pojawia siê s³owo „terroryzm”: Amerykañskie
globalne przywództwo i rola Stanów Zjednoczonych, jako
gwaranta obecnego stanu pokoju bazuj¹cego na super sile, oparta
jest na: bezpieczeñstwie wewnêtrznym USA, utrzymaniu
po¿ytecznego balansu si³y w Europie, rejonie surowców
energetycznych na Bliskim Wschodzie i Azji po³udniowo
wschodniej, i na generalnej stabilnoœci miêdzynarodowego
systemu pañstw i narodów spokrewnionych z terrorystami,
zorganizowan¹ przestêpczoœci¹ i innymi nie pañstwowymi ruchami
i elementami.
Dokument przewiduje, ¿e zagro¿enie dla interesów Stanów
Zjednoczonych mo¿e powstawaæ i upadaæ w danych rejonach.
Takim niestabilnym rejonem staje siê Azja Wschodnia. Pomimo
sukcesów militarnych w Zatoce Perskiej, d³ugoterminowe
perspektywy dla Ameryki w tym rejonie jawi¹ siê w mrocznym
œwietle. Dlatego: Generalnie, amerykañska strategia na nastêpne
dekady musi uwzglêdniaæ konsolidacjê wielkich zwyciêstw z XX
wieku. Ale równoczeœnie musi tworzyæ warunki dla sukcesu
amerykañskiego w XXI wieku, g³ównie w Azji Wschodniej i na
Bliskim Wschodzie. Po przeczytaniu tych s³ów nie powinniœmy
mieæ ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e atak na Irak i zamieszanie z
Kore¹ Pó³nocn¹ nie s¹ przypadkowe i ¿e plan takiego
postêpowania USA powsta³ du¿o wczeœniej. Dotyczy to tak¿e
polityki wewnêtrznej Waszyngtonu w odniesieniu do terytorium
Stanów Zjednoczonych. Ameryka musi broniæ swego terytorium.
Podczas zimnej wojny, kluczowym elementem obrony by³
odstraszacz nuklearny, takim pozostaje obecnie. Ale nowe czasy
przynios³y nowe wyzwania. Stany Zjednoczone powinny nie tylko
przeprowadziæ rekonfiguracjê œrodków nuklearnych, ale tak¿e
przeciwstawiaæ siê rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych i broni
masowego ra¿enia, które wkrótce mog¹ pozwoliæ mniejszym
krajom przeciwdzia³aæ amerykañskim akcjom.
Podnoszenie gotowoœci bojowej
Dokument przewiduje, ¿e podniesienie gotowoœci bojowej musi
nast¹piæ na dwóch p³aszczyznach. Po pierwsze, poprzez
rozbudowê i modernizacjê si³ zbrojnych. Po drugie, poprzez sta³e
reformy Departamentu Obrony. Pierwsza podstawowa reforma
to kontrola miêdzynarodowego dobra (przypomina znajome
sformu³owania), w kosmosie i Internecie.
Osobn¹ uwagê dokument poœwiêca analizie przysz³ej roli
amerykañskich broni nuklearnej. Tutaj te¿ znajduje siê
wyjaœnienie, dlaczego Bush „wypisa³” Stany Zjednoczone ze
œwiatowych porozumieñ na temat nie rozprzestrzeniania broni
nuklearnych i ograniczenia jej testów. W rozdziale „Four Essential
Missions” (Cztery podstawowe misje) czytamy: Zamiast utrzymaæ
i podnosiæ jakoœæ istniej¹cego amerykañskiego odstraszacza
nuklearnego, administracja Clintona uwierzy³a w nowe narzêdzia
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kontroli zbrojeñ, szczególnie poprzez podpisanie moratorium na testy nuklearne (Comprehensive Test Ban Treaty
– CTBT). Porozumienie proponuje utworzenie nowego
miêdzynarodowego re¿imu, sk³adaj¹cego siê z ok. 150
pañstw. Jego g³ównym efektem bêdzie zachowanie unikalnej roli Ameryki w prowadzeniu globalnego nukleranego parasola. Parasol ten ma zapobiec temu, by takie
kraje jak Japonia i Korea Po³udniowa nie produkowa³y
broni, na których produkcjê maj¹ techniczne mo¿liwoœci... taka sytuacja jest niedopuszczalna. Je¿eli Stany Zjednoczone maj¹ posiadaæ nuklearny odstraszacz, który jest
efektywny i bezpieczny, musz¹ mieæ mo¿liwoœci przeprowadzania testów.
Dalej autorzy przewiduj¹, ¿e broñ nuklearna mo¿e
siê znaleŸæ wkrótce w posiadaniu takich pañstw jak Korea
Pó³nocna, Pakistan, Irak i Iran, ¿e wkrótce tak¿e i Chiñczycy podejm¹ plan modernizacji swoich si³ nuklearnych.
Tutaj wyjaœniaj¹ siê amerykañskie akcje szpiegowskie
podejmowane na terenie tych krajów. Ale dokument mówi
równie¿ o broniach biologicznych i chemicznych, które
mog¹ powa¿nie zagroziæ planom œwiatowej dominacji
imperialistycznej. W odpowiedzi na to zagro¿enie dokument proponuje: W dodatku, mo¿e zajœæ potrzeba wyprodukowania nowych broni nuklearnych, przeznaczonych
do nowych militarnych zadañ. Na przyk³ad do ataków na
g³êboko ukryte pod ziemi¹, specjalnie wzmocnione bunkry budowane przez naszych potencjalnych przeciwników.
Ostatecznie dokument stwierdza, ¿e si³a i charakter
nowych broni nuklearnych powinny byæ okreœlone nie
poprzez zrównywanie siê z mo¿liwoœciami Rosjan, ale tak,
by zapewni³y ca³kowit¹ œwiatow¹ przewagê militarn¹ Stanów Zjednoczonych. Przewaga nuklearna USA to nic
wstydliwego, raczej nieodzowny element utrzymania amerykañskiego przywództwa w coraz bardziej skomplikowanym i chaotycznym œwiecie.
Info nurt
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.
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Zbrojenia

Zbrojenia Chin
Cz. III
Chiñskie wojska specjalne
Chiny poczyni³y znaczny postêp w niektórych rodzajach wojsk l¹dowych i marynarki wojennej, w³¹czaj¹c w
to zmodernizowane pojazdy pancerne, systemy laserowe i broñ przeciw okrêtom podwodnym.
John Dougherty
Oczkiem w g³owie dowództwa nowej armii chiñskiej i jej s³uszn¹
dum¹ s¹ chiñskie wojska specjalne, zorganizowane na wzór
amerykañskich wojsk specjalnych i uzbrojone w nowoczesne
systemy broni.
Ju¿ od dawna armia chiñska posiada³a wysoko
wyspecjalizowane oddzia³y wojskowe, wytrenowane i uzbrojone
do prowadzenia walki partyzanckiej i podjazdowej, do penetracji
i zwiadu, oraz do prowadzenia rajdów na ty³ach przeciwnika i do
brania jeñców. Jednak nigdy Ludowa Armia Wyzwoleñcza nie
posiada³a specjalnych wojsk na szczeblach korpusów, czy armii i
rodzajów wojsk, których zadaniem by³oby prowadzenie operacji
specjalnych wielkimi si³ami i przy mia¿d¿¹cej przewadze ognia.
Ta sytuacja uleg³a zmianie po 1990 roku (i winê za to ponosi
nieprzemyœlana polityka Stanów Zjednoczonych).
Chiñscy sztabowcy byli pod wra¿eniem operacji
amerykañskich si³ specjalnych w Iraku, podczas I wojny w Zatoce
Perskiej. By³y to operacje tak zaawansowane, i¿ chiñscy dowódcy
stwierdzili, ¿e w razie konfliktu z USA powolna i olbrzymia armia
chiñska nie ma praktycznie ¿adnych szans. Jednoczeœnie, Stany
Zjednoczone zaczyna³y patrzeæ na Chiny nieprzyjaŸnie (sprawa
Tajwanu i Nepalu). Chiñski wywiad donosi³, ¿e w przysz³oœci
prawdopodobnie nast¹pi konflikt militarny miêdzy Chinami i
USA, poniewa¿ Stany Zjednoczone coraz chciwiej zerka³y w tê
stronê œwiata.
Pierwsze eksperymentalne manewry niewielkich chiñskich
si³ specjalnych odbywa³y siê ju¿ w pierwszej po³owie lat 90-tych.
Wówczas, Chiny patrz¹c na to, co wyprawia na œwiecie jedyne
supermocarstwo, zmieni³y swoj¹ doktrynê obronn¹ „wojny
ludowej” (pospolite ruszenie) na doktrynê prowadzenia lokalnych
wojen na wysoce technologicznym polu walki.
W drugiej po³owie lat 90-tych, wojska specjalne sta³y siê
oczkiem w g³owie chiñskiego dowództwa. Zaczê³y siê rozrastaæ
w b³yskawicznym tempie. Czo³owe jednostki armii l¹dowej i
marynarki przeszkalano, przezbrajano i tworzono z nich
ca³kowicie nowy dla Chin rodzaj si³ zbrojnych. Do ich zadañ
bojowych nale¿eæ mia³o: opanowywanie lotnisk na ty³ach
nieprzyjaciela, opanowywanie portów morskich nieprzyjaciela,
niszczenie punktów dowodzenia i komunikacji elektronicznej,
niszczenie stacji radarowych, prowadzenie zwiadu i wywiadu na
terenach nieprzyjaciela, wyznaczanie celów dla lotnictwa, oraz
prowadzenie akcji sabota¿owych poza lini¹ frontu. Czyli wszystko
to, co by³y w stanie robiæ wojska amerykañskie, plus wiele innych
niestandardowych zadañ.
Wyj¹tkowe przyœpieszenie w organizacji wojsk specjalnych
nast¹pi³o wraz z dojœciem Busha do w³adzy i wraz z otwartymi
groŸbami Stanów Zjednoczonych pod adresem Chin. Ca³a historia
nabiera³a rozpêdu, od s³ynnych manewrów floty amerykañskiej
u brzegów Tajwanu, poprzez groŸby polityczne, sprzeda¿
rakietowych niszczycieli „Aeges” dla Tajwanu, sprawê
amerykañskiego samolotu szpiegowskiego, str¹conego przez
chiñskiego pilota, a¿ po wojnê w Iraku i oskar¿enia pod adresem

Chin o ³amanie sankcji i uzbrajanie armii irackiej. Wraz z tymi
wszystkimi krokami obserwowaæ mo¿na by³o gwa³towne
skokowe postêpy w chiñskiej armii. Postêpy te by³y najbardziej
widoczne w wojskach pancernych, lotnictwie, marynarce
wojennej i wojskach specjalnych.
Chiñskie wojska specjalne obejmuj¹ wojska
powietrznodesantowe, l¹dowe si³y do prowadzenia operacji
specjalnych, specjaln¹ policjê wojskow¹, piechotê morsk¹
(marines), specjalne oddzia³y „ludzi - ¿ab” (podobnych do
amerykañskich navy seals) i kilka dywizji zmechanizowanych i
pancernych wojsk szybkiego reagowania. Do tego dochodz¹
specjalnie przygotowane do wspó³dzia³ania, aczkolwiek
znajduj¹ce siê jeszcze (prawdopodobnie do 2005 roku) pod
komend¹ dowództwa si³ powietrznych, pu³ki lotnicze, uzbrojone
w najnowsze samoloty myœliwskie, szturmowe i helikoptery
uderzeniowe.
Wojska powietrznodesantowe
Powsta³y 1 czerwca 1961 roku. Na pocz¹tku swego istnienia
podlega³y pod komendê 15 Armii Ogólnowojskowej, która
ws³awi³a siê walkami o Shanggan Ling (Heartbreak Ridge),
przeciwko wojskom amerykañskim w Korei, w 1951 roku. Armia
ta zosta³a przemianowana na 15 Armiê Powietrznodesantow¹. W
jej sk³ad wesz³y 43, 44 i 45 dywizje powietrznodesantowe. Ka¿da
licz¹ca od 8 do 10 tys. ¿o³nierzy.
G³ówne ograniczenia dla operacji tych wojsk spowodowane
by³y niewystarczaj¹c¹ iloœci¹ samolotów transportowych. Od kilku
lat problem ten jest skutecznie eliminowany, poprzez produkcjê i
zakup rosyjskich samolotów.
G³ównymi zadaniami wojsk powietrznodesantowych s¹
operacje spadochronowe, przerzut powietrzny, desanty
œmig³owcowe i operacje specjalne.
Niedawno armia chiñska przeprowadzi³a manewry specjalne
si³ po³¹czonych (byæ mo¿e chodzi³o o przygotowanie
ewentualnego desantu na Tajwan?). „Info nurtowi” uda³o siê
podgl¹dn¹æ te manewry i wraz z naszymi specjalistami od
wojskowoœci jesteœmy w toku ich analiz. G³ównym trzonem
operacji by³ 15 Korpus Powietrznodesantowy (powsta³y z 15
Armii Powietrznodesantowej). Najpierw pododdzia³y do
specjalnych operacji w sile batalionów, desantowa³y na
spadochronach napêdzanych ma³ymi silniczkami (PPC) w
rejonach wrogich baterii przeciwlotniczych i punktów
dowodzenia. Nastêpnie, w terenach zabudowanych pojawi³y siê
œmig³owce transportowe, z których po linach zaczêli siê spuszczaæ
¿o³nierze specjalnych kompanii szturmowych. Opanowywali
dachy budynków i górne piêtra domów, z których wróg móg³
raziæ ogniem g³ówne si³y. Operacjê os³ania³y helikoptery
szturmowe, których zadaniem by³o prowadzenie wsparcia
bezpoœredniego przy pomocy ognia rakietowego i
wielkokalibrowych dzia³ek pok³adowych. Komputerowy system
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naprowadzania jeden po drugim eliminowa³ stanowiska oporu
przeciwnika. W tym samym czasie, na pobliskie lotnisko spad³a
nawa³a ognia samolotów szturmowych (po wyeliminowaniu
baterii przeciwlotniczych). Teraz nast¹pi³a g³ówna czêœæ operacji
- desant spadochronowy. Razem z kilkudziesiêcioma tysi¹cami
¿o³nierzy desantowa³y specjalne bojowe wozy produkcji rosyjskiej
BMD-3 i wozy szybkiego ataku (FAV). Ich zadaniem by³a os³ona
i transport spadochroniarzy do pobliskiego wrogiego lotniska. Po
opanowaniu tego¿, zaczê³y l¹dowaæ samoloty transportowe, które
przywioz³y ¿o³nierzy i sprzêt ciê¿kich dywizji zmechanizowanych
i pancernych. W ci¹gu kilku godzin na terenie do niedawna
opanowanym przez wroga znalaz³o siê ok. 100 tys. chiñskich
¿o³nierzy, 500 czo³gów i ok. 1000 transporterów opancerzonych
i bojowych wozów piechoty. Dodam tylko, ¿e na podobne
operacje, wojska amerykañskie, przy
ca³ej ich technologii, potrzebuj¹ co
najmniej kilka tygodni czasu.

nich i zachodnich sztuk walki. Prawie ka¿dy posiada certyfikat
ukoñczenia kursu snajperskiego i kursu wy¿szego dowodzenia.
Niektóre bataliony trenowane s¹ specjalnie pod k¹tem walk na
Tajwanie.
Korpus pos³uguje siê wysoce wyspecjalizowan¹ taktyk¹ walki
zaczerpniêt¹ z podobnych jednostek rosyjskich. Ka¿dy pu³k
przygotowany jest do opanowania wszelkiego obiektu wroga w
promieniu 900 km. Ka¿da dywizja u¿ywa oko³o 4 do 6 stref
desantowych i jest w stanie opanowaæ i utrzymaæ pas obrony o
szerokoœci 3 do 4 km.
Sprzêt
Korpus powietrznodesantowy u¿ywa spadochronów (PPC)

Trening
15 Korpus Powietrznodesantowy jest
jedn¹ z najlepiej wytrenowanych i
wyposa¿onych jednostek w armii
chiñskiej. Ka¿dy ¿o³nierz musi posiadaæ
ukoñczone
studia
wy¿sze.
Ekwiwalentem stopnia sier¿anta w tej
jednostce jest stopieñ kapitana w ka¿dej
innej. Ka¿dy ¿o³nierz podpisuje kontrakt
na 4 lata (normalna s³u¿ba trwa 2 lata) –
tyle bowiem potrzeba do ukoñczenia
pe³nego treningu i uzyskania statusu
pe³nowartoœciowego elementu jednostki.
Ka¿dy oficer innego rodzaju si³
zbrojnych, po opuszczeniu murów
wojskowej uczelni, musi przejœæ
obowi¹zkowe szkolenie w 15 Korpusie, FAV - pojazd szybkiego ataku
by zaznajomiæ siê z jego taktyk¹ walki i
ewentualnego wspó³dzia³ania z innymi
rodzajami wojsk. W korpusie znajduje siê du¿a liczba kadry
zawodowej.
¯o³nierze korpusu trenowani s¹ w walkach w terenie
zabudowanym, w górach, w d¿ungli, w ka¿dych warunkach
pogodowych. Uczeni s¹ tego, jak prowadziæ czo³g, pilotowaæ

Teraz nast¹pi³a g³ówna czêœæ operacji - desant spadochronowy

samoloty i œmig³owce bojowe. Przechodz¹ bardzo rygorystyczny trening w zakresie walki wrêcz, przy uwzglêdnieniu wschod-
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napêdzanych silniczkiem, a teraz, ju¿ po modernizacji, 2 silniczkami. Wesz³y one na uzbrojenie w koñcu lat 90-tych. Ka¿dy ¿o³nierz mo¿e startowaæ i l¹dowaæ wed³ug w³asnych potrzeb – tak,
jakby posiada³ skrzyd³a. Spadochron osi¹ga szybkoœæ 35 km/h i
mo¿e przebywaæ w powietrzu przez 2 godziny na jednym baku
paliwa. W warunkach bojowych daje to mo¿liwoœæ prowadzenia
operacji w promieniu 45 km. Ca³y spadochron wa¿y niewiele i
mieœci siê w ma³ym pokrowcu, w specjalnym plecaku.
Pododdzia³y wyposa¿one w tego typu spadochrony licz¹ 240
¿o³nierzy ka¿dy.
Po desantowaniu na ty³ach przeciwnika, podstawowym
œrodkiem transportu jest, wzorowany na amerykañskim
„Hummer”, pojazd szybkiego ataku (FAV). Po raz pierwszy
znalaz³ siê w oddzia³ach korpusu w 2001 roku. Jest to lekki
samochód terenowy z napêdem na 4 ko³a i za³og¹ sk³adaj¹c¹ siê
z kierowcy i 3 ¿o³nierzy. Samoloty transportowe mog¹ zabieraæ 4
takie pojazdy. Uzbrojenie pojazdu stanowi¹: wielko kalibrowy
przeciwlotniczy karabin maszynowy, montowany na specjalnym
obrotowym wysiêgniku i karabin maszynowy montowany na
masce. Szybkoœæ pojazdu jest œciœle tajna. Nale¿y jednak
przypuszczaæ, ¿e w terenie wynosi ona du¿o ponad 100 km/h.
Do redakcji „Info nurt” dotar³y informacje, ¿e w ubieg³ym
roku do jednostek trafi³y zakupione od Rosjan desantowe bojowe
wozy piechoty BMD-3. Jest to wóz piechoty (jak czo³g), który

INFO
mo¿e byæ zrzucany na spadochronie, bezpoœrednio na teren
desantu – mo¿liwoœæ, której Amerykanie nie posiadaj¹.
BMD-3 zacz¹³ byæ wprowadzany do jednostek radzieckich
w 1989 roku. Od tego czasu wóz przeszed³ szereg modernizacji,
które uczyni³y go unikalnym w skali œwiatowej i wypar³ prawie
ca³kowicie wczeœniejsz¹ wersjê BMD-2, w któr¹, miêdzy innymi,
uzbrojone by³y oddzia³y 6 Dywizji Powietrznodesantowej w PRL.
Obecnie Rosjanie zaczynaj¹ produkowaæ wóz bojowy o dwie
generacje nowoczeœniejszy: BMD-6 (tajemnica wojskowa). Byæ
mo¿e dlatego zdecydowali siê odsprzedaæ czêœæ swoich BMD-3
Chiñczykom.
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karabin maszynowy cal. 5mm. Pojazd mo¿e odpaliæ (UWAGA!)
551 granatów (tyle, ile amerykañski batalion moŸdzierzy)
ró¿nych rodzajów i przeznaczenia. Wyrzutnia rakiet posiada 3
pociski rakietowe.
System celowania jest jednym z najlepszych na œwiecie.
Komputerowo - podczerwienny system pozwala na akcje bojowe
zarówno w dzieñ jak i w nocy. Dziêki niemu za³oga rozpoznaje
cele znajduj¹ce siê w odleg³oœci prawie 4 kilometrów. Skuteczny
atak mo¿e byæ prowadzony z odleg³oœci 2 km w dzieñ i 1 km w
nocy. Pojazd odpowiada wiêc wszystkim wymogom stawianym
przed najnowszymi pancernymi wozami bojowymi i mo¿e je

W ubieg³ym roku do jednostek trafi³y desantowe bojowe wozy piechoty BMD-3

Wóz bojowy BMD-3 jest bazowany na pryncypiach bojowego wozu piechoty BWP-3. Jest nieznacznie mniejszy, co mia³o umo¿liwiæ bezproblemowe zrzucanie go na spadochronie.
Napêdzany jest silnikiem Diesla, który daje mu ogromn¹ moc.
Pojazd jest, podobnie jak BWP-3, pojazdem p³ywaj¹cym i w
wodzie napêdzany jest przez odrzut wody pod du¿ym ciœnieniem.
Posiada pancerz reaktywny ERA, który zabezpiecza za³ogê,
poniewa¿ umo¿liwia detonacjê wrogich pocisków na pancerzu.
Do dzisiaj trwaj¹ spory, czy ERA nie jest przypadkiem zbyt
niebezpieczna dla operacji powietrznodesantowych? Czy materia³
wybuchowy, którym pokryty jest pancerz nie eksploduje w
samolocie, lub podczas lotu do ziemi? Dlatego ostatnie wersje
BMD-3 posiadaj¹ pasywne opancerzenie.
W pojeŸdzie znajduje siê klimatyzacja i ogrzewanie. Samolot
I³-76 zabiera na pok³ad 3 BMD gotowe do natychmiastowego
zrzutu. BMD-3 jest znacznie ciê¿szy ni¿ poprzednie wersje (BMD1 i BMD-2), dlatego podczas przyziemienia uruchamiane s¹
specjalne amortyzatory, pozwalaj¹ce na (UWAGA!) zrzut
pojazdu z pe³nym zasobem amunicji i ca³¹ za³og¹ w œrodku,
gotowego do natychmiastowej akcji bojowej. Za³ogê stanowi¹
3 osoby (dowódca, celowniczy i kierowca) plus 4 ¿o³nierzy
desantu piechoty.
G³ównym uzbrojeniem wozu jest 30 mm dzia³o
szybkostrzelne, zamontowane w wie¿y obrotowej. Dzia³o mo¿e
byæ ³adowane 2 rodzajami pocisków jednoczeœnie. Komputer
odpala pocisk w³aœciwy dla danego celu. Dodatkowe uzbrojenie
stanowi karabin maszynowy i wyrzutnia rakiet
przeciwpancernych, zamontowana na górnym pok³adzie.
Dodatkowo w tylnej czêœci wozu znajduje siê 30mm granatnik i

skutecznie zwalczaæ. Mo¿e równie¿, przy pomocy pocisków rakietowych, zwalczaæ wrogie czo³gi, a dziêki karabinom
maszynowym i g³ównemu dzia³u – samoloty.
Warto tak¿e powiedzieæ, ¿e wóz mo¿e strzelaæ skutecznie w
trakcie jazdy po trudnym terenie z szybkoœci¹ prawie 70 km/h.
Wojska do specjalnych operacji
Mniej wiêcej do pocz¹tku lat 90-tych, armia chiñska nie posiada³a
¿adnych wojsk do prowadzenia operacji specjalnych. Od czasu
do czasu zbierano bardziej doœwiadczonych ¿o³nierzy,
zwiadowców z elitarnych pododdzia³ów kilku jednostek i
przygotowywano ich do wykonywania specjalnych misji. Te
czasowo tworzone oddzia³y, czêsto ubrane w cywilne ubrania lub
mundury nieprzyjaciela, wykonywa³y pojedyncze zadania. Gdy
zadanie zosta³o wykonane, pododdzia³ rozwi¹zywano.
Na pocz¹tku lat 90-tych sytuacja zaczê³a ulegaæ zmianie.
Zaczêto tworzyæ niewielkie, ale sta³e oddzia³y do misji
specjalnych, oraz oddzia³y szybkiego reagowania. Oddzia³y te
dzia³a³y w rejonach operacji swoich macierzystych jednostek, ale
zaczê³y byæ szkolone do prowadzenia nowoczesnej wojny na
ty³ach wroga.
Obecnie, ka¿dy militarny region obrony posiada oko³o 3
batalionów takich wojsk (ponad 1000 ¿o³nierzy). Oddzia³y
podzielone s¹ na zespo³y 2-4 osobowe, które u¿ywane s¹, jako
element wsparcia regularnych jednostek l¹dowych. Ich misja, to
prowadzenie zwiadu, bezpoœrednie akcje bojowe i oczywiœcie
zwalczanie terroryzmu.
Armia chiñska w wielu dziedzinach ustêpuje nowoczesnym
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Trzecim zadaniem wojsk specjalnych jest walka z terroryzmem

pod wzglêdem technologii, armiom rosyjskiej i amerykañskiej.
Daje siê to zauwa¿yæ szczególnie w odniesieniu do mo¿liwoœci
rozpoznawania celów i si³ przeciwnika. Brak du¿ych iloœci wysoce
zaawansowanych satelitów szpiegowskich, samolotów
rozpoznania radioelektronicznego i zaawansowanych centrów
komputerowej analizy danych, zmusi³ Chiñczyków do zupe³nie
innego podejœcia do misji zwiadowczych. Te zadania, które w
armiach zachodnich wykonuje wysoce wyspecjalizowany sprzêt
elektroniczny, w armii chiñskiej wykonuj¹ ¿o³nierze wojsk do
specjalnych operacji. Ich zadaniem jest przenikanie na teren
przeciwnika i zbieranie informacji na temat wrogich wojsk,
pogody, ukszta³towania terenu, rozmieszczenia punktów

dowodzenia, magazynów broni i paliw, mostów i brodów rzecznych, dróg podejœæ, a tak¿e koordynacja precyzyjnych ataków
w³asnego lotnictwa.
Chiñczycy wykorzystali na swoj¹ korzyœæ g³ówn¹ s³aboœæ
potê¿nych armii zachodnich - brak ludzkiego czynnika
wywiadowczego. Ma³o tego, ¿e wojska specjalne mog¹ prowadziæ
zwiad, to mog¹ tak¿e organizowaæ bezpoœrednie akcje bojowe na
ty³ach przeciwnika. S¹ to tak zwane „krótkotrwa³e ataki na ma³¹
skalê”. Polegaæ maj¹ na odbijaniu wziêtych do niewoli, braniu
jeñców i na bezpoœrednich atakach na centra dowodzenia,
pojedynczych dowódców i oficerów wrogiej armii. Jednoczeœnie,
podobnie jak spadochroniarze, mog¹ niszczyæ mosty, porty,
lotniska. S¹ równie¿ przygotowane do wynajdowania magazynów
broni masowej zag³ady i wysadzania jej na terenie przeciwnika.
Mog¹ tak¿e neutralizowaæ stanowiska artylerii przeciwlotniczej,
organizowaæ siatki wywiadowcze i wspomagaæ akcjê dywersyjn¹.
Trzecim zadaniem wojsk specjalnych jest walka z
terroryzmem. W odpowiedzi na amerykañski trend po 11 wrzeœnia,
Chiñczycy, którzy twierdz¹, ¿e region Xinjiang i Tybet
wspomagaj¹ dzia³ania terrorystyczne, przygotowuj¹ swoje wojska
specjalne do specyficznych zadañ bojowych w tych rejonach. Maj¹
one polegaæ na œcis³ej wspó³pracy z miejscowymi si³ami
porz¹dkowymi i d³awieniu wszelkich przejawów oporu.
Armia chiñska wyposa¿a swoje wojska specjalne w najlepszy
ekwipunek, w³¹czaj¹c w to noktowizory, okulary nocne, telewizjê
komputerow¹, spadochrony z silnikami, satelitarne systemy
pozycyjne, komputerowo – laserowe systemy naprowadzania
ognia, samoloty bezza³ogowe itd.
¯o³nierze wojsk specjalnych szkoleni s¹ do zabijania,
niszczenia i przetrwania. Krótko mówi¹c, uczy siê ich zabijaæ,
niszczyæ i przetrwaæ na wrogim terenie w ka¿dych warunkach,
przez d³ugi okres czasu i za pomoc¹ wszystkich dostêpnych
œrodków. Oddzia³y specjalne s¹ jedyn¹ formacj¹ w wojsku
chiñskim, której ¿o³nierze szkoleni s¹ w zakresie obs³ugi broni i
systemów znajduj¹cych siê na uzbrojeniu wszystkich armii œwiata.
W nastêpnym numerze:
Chiñscy marines i „ludzie ¿aby”

Krótko mówi¹c, uczy siê ich zabijaæ, niszczyæ i przetrwaæ na wrogim terenie

Krzysztof Dzikowski
Materia³y Ÿród³owe zostan¹ podane w ostatnim artykule tego cyklu
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Z nieznanych

Z nieznanych epizodów II Wojny Œwiatowej
Nieznana prawda o Katyniu – Katyñ w relacji Kathy Harriman i ksiê¿niczki
Marii Wasilczikowej
Pod koniec 1933 roku, prezydent Roosvelt wys³a³ do Berlina, w
roli ambasadora, profesora historii, Williama E. Dodda. Sk³ada³
on bardzo krytyczne raporty na temat re¿imu hitlerowskiego. Jego
córka by³a w bliskich stosunkach z Fuhrerem. Jeden z niemieckich
historyków napisa³: Hitler mia³ siê te¿ udzielaæ seksualnie „na
p³aszczyŸnie miêdzynarodowej”, sypiaj¹c z Marth¹ Dood – córk¹
ambasadora USA. W „Ambassador Doods Diary 1933-1938”,
pamiêtnikach przygotowywanych do druku przez syna i córkê
ambasadora, nie wspomniano o tym ani s³owa.
W anna³ach dyplomatycznych, jako skandalistka zapisa³a siê
równie¿ Kathy Harriman, córka ambasadora amerykañskiego w
Moskwie. Pisarz Erenburg wspomina: W grudniu (1943) zaprosi³
mnie ambasador Stanów Zjednoczonych – Harriman. Nie zna³em
jeszcze wtedy obyczajów amerykañskich. Zaskoczeniem dla mnie
by³o zarówno niesmaczne jedzenie, jak i swoboda zachowania
siê przechodz¹ca chwilami w poufa³oœæ, oraz fakt, ¿e córka
ambasadora po³o¿y³a nogi na stoliku, na którym podano nam
kawê.
Bywalcem w domu ambasadora by³ korespondent
amerykañski, który wspomina³: Kathy Harriman by³a w Moskwie
z ojcem, teraz ambasadorem. Mia³a posadê w Office of War
Information (wojennym biurze informacyjnym) i spe³nia³a funkcjê
pani domu, wnosz¹c w ¿ycie weso³oœæ przez banaln¹ scenkê.
Przekszta³ci³a salê balow¹ ambasady w kort do gry w badbingtona
i znalaz³a zapas starych filmów hollywoodzkich.
A jak ambasadorównê widzia³o NKWD? Dowiadujemy siê
o tym z wypowiedzi szefa Wywiadu Zagranicznego. W rozmowie
z ambasadorem, wystêpuj¹c pod p³aszczykiem pomocnika min.
spraw zagr. Mo³otowa, twierdzi³: Radzi³em Harrimanowi zwróciæ
uwagê na postêpowanie córki, której przygody z m³odzianami w
Moskwie mog¹ siê dlañ Ÿle skoñczyæ. W mieœcie wiele wszelkiej
chuliganerii i nie ma siê temu co dziwiæ, pamiêtaj¹c o trudnoœciach
czasu wojny. Uwagi przekaza³em ³agodnie i po przyjacielsku.
Podkreœlaj¹c szczególnie, ¿e rz¹d postara siê nie dopuœciæ do
jakichkolwiek dzia³añ, mog¹cych skompromitowaæ Harrimana i
rodzinê.
Wynurzenia enkawudysty, Sudop³atowa, dbaj¹cego o dobre
imiê ambasadora i jego najbli¿szych, uznaæ nale¿y za wierutn¹
bajkê. Na £ubiance dossier córki Harrimana pêcznia³o i skrzêtnie
do³¹czano do teczki coraz to nowe raporty. A¿ nadszed³ dzieñ,
kiedy mo¿na by³o wykorzystaæ zebrane materia³y.
Refleksje Czes³awa Mi³osza
Tworz¹c szkic o Józefie Mackiewiczu i dotykaj¹c sprawy podró¿y
pisarza do Katynia w 1943 roku, Mi³osz napisa³: Niedawno, bêd¹c
w domu znajomych wzi¹³em przypadkiem z pó³ki grub¹ ksi¹¿kê
amerykañskiego korespondenta w Moskwie, Harrisona F. Salibury
pt. „Journey For Our Times” (1983) (Podró¿ naszych czasów),
natrafi³em na ustêp, który jest œwiadectwem o podró¿y dyplomatów
i dziennikarzy zachodnich do Katynia. Czyta³em to i prawie
zbiera³o siê na wymioty.
Oto relacja, któr¹ warto przytoczyæ: Kathy by³a obecna, kiedy

og³oszono wiadomoœæ o Katyniu i powiedzia³a, ¿e chce pojechaæ.
Rosjanie natychmiast zaprosili j¹ oraz Johna Melby, m³odego
attache ambasady. Przygotowali specjalny poci¹g –
miêdzynarodowe wagon-lits, wagon restauracyjny wyk³adany
mahoniem, mnóstwo kawioru, szampana, mas³a, bia³ego sera,
wêdzonego ³ososia, ciastek, beef Strogonoff, kotletów kijowskich
– i wyruszyliœmy, ¿eby wgl¹dn¹æ w jedn¹ z wielkich tragedii wojny.
Tyle korespondent amerykañski o wyjeŸdzie do Katynia! Dalej
Mi³osz cytuje: Rosjanie odbili Smoleñsk we wrzeœniu 1943 i
zbierali siê do uruchomienia swojej propagandowej bomby.
Korespondenci zachodni byli zaproszeni jako czêœæ dekoracji. Nie
wydaje mi siê, ¿eby udzia³ Kathy Harriman i Johna Melby by³
kalkulowan¹ polityk¹ U.S. Myœlê, ¿e nast¹pi³o to, jako
podyktowany przez chwilê odruch, jakkolwiek Averell Harriman
rzeczywiœcie mia³ dosyæ „londyñskich” Polaków i, kiedy wróci³ z
Katynia, powiedzia³ mi, ¿e od dawna by³ przekonany o tym, ¿e
Polacy dali siê nabraæ na niemieck¹ wersjê zbrodni i ¿e to, co
zobaczy³ utwierdzi³o go w jego przekonaniu.
I jeœli tata Harriman, byæ mo¿e w dobrej wierze, da³ siê nabraæ
wersji sowieckiej, to córeczka œwiadomie poœwiadczy³a, ¿e Katyñ
to niemiecka robota. Jej wyjazd by³ zwyk³ym odruchem
obronnym, przed mo¿liwym u¿yciem kompromituj¹cych j¹
materia³ów. A co by³o przyczyn¹ tego, ¿e noblista u¿y³ tak
dosadnego okreœlenia?
Korespondent amerykañski napisa³: Jestem g³êboko
wdziêczny sowieckiemu wydzia³owi prasy za urz¹dzenie tej
wyprawy. By³a to (i pozostaje) dobra lekcja sowieckich metod.
¯enuj¹cy by³ luksus poci¹gu, wyposa¿onego w œnie¿nie bia³¹
poœciel, pierzynki, pachn¹ce myd³o, bia³o ubranych kelnerów,
luksus jak za Cara.
Zreszt¹, móg³ to byæ jeden z poci¹gów, przeznaczonych
specjalnie dla Cara. Siedzieæ w wagonie restauracyjnym przy stole
pe³nym butelek, kryszta³ów i sreber, talerzy, na których piêtrzy³y
siê zakuski i zza koronkowych firanek ogl¹daæ obok, na s¹siednim
torze, drewniane towarowe poci¹gi, sk¹d ranni krasnoarmiejcy, z
g³owami w krwawych banda¿ach, rêkami w gipsie,
amputowanymi nogami, przygl¹dali siê dygoc¹c doko³a swoich
piecyków, by³o niemal nie do zniesienia.
Najprawdopodobniej, to w³aœnie opis podró¿y doprowadzi³
do odruchów wymiotnych u Czes³awa Mi³osza, który relacjê
korespondenta zaopatrzy³ w komentarz: Autor tego œwiadectwa,
podobnie jak inni dziennikarze, nie zosta³ przekonany rzekomymi
dowodami, jakie im przedstawiono. Tote¿ powstrzyma³ siê od
opinii, czyim dzie³em by³ Katyñ. Ale amerykañski ambasador w
Moskwie da³ siê przekonaæ. A mieæ ambasadora amerykañskiego,
jako swojego wroga, na pewno dodawa³o do katastrofalnej
sytuacji polskiego rz¹du w Londynie.
K³amstwo Kathy Harriman
Czes³aw Mi³osz nie ma racji przyjmuj¹c, ¿e dziennikarze
podró¿uj¹cy carskim poci¹giem odrzucili zaprezentowane im
dowody dotycz¹ce tego, ¿e zbrodnia w Katyniu by³a dzie³em r¹k
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Niemców. Miêdzy innymi Kathy Harriman potwierdzi³a w ca³oœci
wersjê Kremla. W przedmowie do ksi¹¿ki profesora Janusza
Zawodnego, Zbigniew Brzeziñski napisa³: Wnikliwe badania
profesora Janusza Zawodnego, tak bolesne w swej
przekonywuj¹cej logice, ods³aniaj¹ du¿¹ czêœæ historii Katynia.
Wszyscy, którzy czuj¹ ogrom tej zbrodni winni s¹ profesorowi d³ug
wdziêcznoœci. Poœwiêci³ on tej pracy piêæ lat swego ¿ycia i napisa³

W materia³ach rz¹du USA znajduje siê osiem ró¿nych
dokumentów na temat Katynia, wœród nich raport Georga H.
Earlea, specjalnego wys³annika prezydenta Roosevelta do spraw
ba³kañskich. Wygl¹da na to, ¿e Departament Stanu by³ sk³onny
bardziej wierzyæ relacji panny Harriman, ni¿ raportom dwóch
swoich ambasadorów, ministra, dwóch pu³kowników, wynikom
badañ prezydenckiego zespo³u œledczego i informacjom
dostarczonym przez brytyjskie i polskie s³u¿by wywiadowcze –
napisa³ profesor Zawodny.
Kiedy w drugiej po³owie 1945 roku, Arthur Bliss Lane
przygotowywa³ siê do objêcia stanowiska ambasadora w
Warszawie, zamierza³ ustaliæ prawdê o Katyniu. Jedynym
dowodem na winê Niemców by³a relacja Kathy Harriman.
Wszystkie inne dowody mówi³y o winie Sowietów.
Miss Harriman k³ama³a – bo musia³a! Inaczej mog³a byæ
ujawniona jej teczka z £ubianki. Ale k³amstwo, jak oliwa, na
wierzch siê wydobywa.
Dlaczego Jerzy Borejsza spa³ podczas konferencji prasowej?

Kathy Harriman. W sprawie Katynia k³ama³a by nie
ujawniono jej akt z £ubianki

klasyczne dzie³o na ten ponury temat. Zosta³o ono przet³umaczone
na wiele obcych jêzyków i dziœ uznaje siê je za najbardziej
kompletne opracowanie zbrodni katyñskiej.
Z pracy Zawodnego dowiadujemy siê, ¿e w tym czasie, kiedy
sowieccy eksperci zajêci byli przy cia³ach zamordowanych
oficerów polskich, do lasu katyñskiego przyby³a grupa
zagranicznych dziennikarzy, wœród których by³a Kathleen
Harriman, 25-cio letnia Amerykanka. Napisa³a sprawozdanie ze
swego pobytu w Katyniu, które szybko dotar³o do Departamentu
Stanu i zwróci³o jego uwagê. Ojcem dziewczyny by³ Avarell
Harriman, w owym czasie ambasador amerykañski w Zwi¹zku
Sowieckim. W opisanej grupie dziennikarzy (ok. 25 osób) by³
Francuz i Polak. Resztê stanowili Amerykanie i Brytyjczycy.
K. Harriman napisa³a raport o tym pobycie, zawieraj¹cy jej
obserwacje i wnioski. Raport zdoby³ rozg³os w Waszyngtonie –
nie bez wp³ywu pozycji jej ojca. W raporcie, odpowiedzialnoœci¹
za zamordowanie Polaków, obci¹¿a Niemców. Rozmowy
Harrimana, po jego powrocie z Katynia, z córk¹ i sekretarzem
Melby, który równie¿ znalaz³ siê we wspomnianej grupie
dziennikarzy, sprawi³y, ¿e ambasador wys³a³ do Sekretarza Stanu
w Waszyngtonie telegram o nastêpuj¹cej treœci: G³ówne dowody
s¹ nieprzekonywuj¹ce, ale Kathleen i cz³onek personelu ambasady
przyjmuj¹ prawdopodobieñstwo pope³nienia mordu przez
Niemców. Miss Harriman by³a bardziej stanowcza i stwierdzi³a:
Wed³ug mojej opinii Polacy zostali zamordowani przez Niemców.
Na potwierdzenie tych s³ów zacytowa³a stwierdzenia sowieckiej
komisji: Wnioski wyci¹gniête na podstawie zeznañ œwiadków i
zawarte w orzeczeniu specjalistów lekarsko-prawnych co do
zastrzelenia polskich jeñców przez Niemców, jesieni¹ 1941 roku,
zosta³y ca³kowicie potwierdzone przez istotne dowody i dokumenty
wydobyte z grobów katyñskich. Sprawozdanie komisji Burdenki
(jej przewodnicz¹cego) jest bardzo lakoniczne i pomija wiele
istotnych okolicznoœci. Nie przedstawia te¿ ¿adnych
wiarygodnych dowodów.
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Podczas dochodzeñ prowadzonych w Katyniu przez w³adze
sowieckie, przyby³a tam liczna grupa dziennikarzy zagranicznych,
g³ównie anglosaskich. W grupie tej by³ równie¿ redaktor naczelny
„Wolnej Polski”, ukazuj¹cej siê w Moskwie. S³u¿y³ on
jednoczeœnie w 1 Armii Wojska Polskiego, w stopniu majora.
Z relacji Johna Melby wynika, ¿e po przybyciu dziennikarzy
do Katynia odby³a siê konferencja prasowa: ...podczas której polski
korespondent spa³, pochrapuj¹c. Wyjaœni³ urzêdnikowi ambasady
amerykañskiej (tj. Melbemu – Z.P.), ¿e: „obecne badania nie s¹
interesuj¹ce dla Polaków w Rosji, poniewa¿ jest oczywiste, ¿e
Niemcy pope³ni³y tê zbrodniê”. Mia³ on rangê kapitana
(widocznie po tym szybko awansowa³ – Z.P.) i by³ redaktorem
„Wolnej Polski”, gazety wydawanej przez polskich komunistów
w Zwi¹zku Sowieckim, pod auspicjami Wandy Wasilewskiej.
Korespondenci zaczêli zadawaæ pytania i, jak mówi³ amerykañski
dyplomata, stawa³y siê one coraz bardziej dociekliwe i szorstkie.
Atmosfera stawa³a siê coraz bardziej napiêta i krêpuj¹ca. O
pó³nocy og³oszono nagle, ¿e nasz poci¹g bêdzie odje¿d¿a³...
Cz³onkowie (sowieckiej) komisji ¿egnali nas poœpiesznie i
oficjalnie. Poprzedni, nieomal serdeczny nastrój znikn¹³ –
wspomina³ Melby.
Dlaczego redaktor J. Borejsza uci¹³ sobie drzemkê? Bo ju¿
w maju 1943 roku, w „Wolnej Polsce” opublikowa³ artyku³ pt.
„Dokumenty w sprawie oszczerczej kampanii hitlerowskiej o
rzekomym rozstrzelaniu oficerów polskich” (nr 9, z maja 1943).
W artykule tym czytamy: Niemcy zabili po bestialsku by³ych
polskich jeñców wojennych... a teraz chc¹c zatrzeæ œlady swoich
zbrodni i spodziewaj¹c siê, ¿e znajd¹ siê ³atwowierni ludzie, którzy
w to uwierz¹, usi³uj¹ ukryæ swe potworne zbrodnie pod now¹,
kolejn¹ porcj¹ ohydnych wymys³ów.
Oto, dlaczego redaktor Borejsza nie s³ucha³ wypowiedzi na
konferencji prasowej. Wiedzia³ bowiem ju¿ wszystko to, co
wczeœniej ustalono na Kremlu.
Wanda Wasilewska, ciesz¹ca siê zaufaniem Stalina,
opublikowa³a artyku³ „Mord w Katyniu”, w którym tak
przedstawi³a prace Komisji Burdenki: Po raz trzeci otwar³y siê
katyñskie mogi³y. Tym razem, by objawiæ ca³emu œwiatu straszliw¹
prawdê, zaœwiadczyæ o jeszcze jednej niemieckiej zbrodni,
dokonanej na polskim narodzie.
Jeñców, bezbronnych ludzi mordowano z zimn¹ krwi¹,
spokojnie, systematycznie. Wystrza³em rewolweru w ty³ g³owy.
Zwalono ich we wspólne mogi³y: zawodowych oficerów,
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in¿ynierów, lekarzy, ponad dziesiêæ tysiêcy polskich inteligentów,
których wojna oblek³a w mundur wojskowy... Ale naszych zmar³ych
raz jeszcze dotknê³y plugawe niemieckie ³apy. Wywlekli Niemcy z
mogi³ cia³a swoich ofiar, rozkrzyczeli na ca³y œwiat nikczemne
k³amstwa. Biciem, torturami, przekupstwem sfabrykowali
œwiadków. Zniszczyli dokumenty, które œwiadczy³y przeciwko nim.
Sfabrykowali „komisje”, które pracowa³y pod ich dyktando.
Zaczêli ¿erowaæ na trupach polskich oficerów Niemcy i ich s³udzy
i poplecznicy. Z jednej z wielkich tragedii Polski zrobili ohydn¹
grê, mêczeñsk¹ krew zamienili w strumieñ pomyj. Po raz trzeci
otwar³y siê katyñskie mogi³y. Krzycz¹, wo³aj¹ na ca³y œwiat.
(„Wolna Polska” z 1 lutego 1944).
Œwiête oburzenie skierowane zosta³o pod niew³aœciwym
adresem, a s³owa o zbrodni nie odnosz¹ siê do rzeczywistych
zbrodniarzy. Wasilewska opublikowa³a artyku³, po og³oszeniu
komunikatu Komisji Burdenki, w dniu 24 stycznia 1944 roku.
Komunikatu ukrywaj¹cego prawdziwych sprawców.
Okaza³o siê, ¿e prawdy o Katyniu nie chcia³a ujawniæ córka
wybitnego Polaka, przyjaciela i bliskiego wspó³pracownika Józefa
Pi³sudskiego. Zechce j¹ dopiero ujawniæ córka rosyjskiego ksiêcia
Wasilczikowa, której przodkowie w 1846 roku otrzymali od cara
Miko³aja I dobra taurogieñskie, z których utworzyli osobn¹
ordynacjê. W dobrach tych pracowa³, jako administrator, dziadek
gen. Andersa (ze strony matki), a póŸniej ojciec genera³a, który
czêsto przebywa³ a nawet jakiœ czas mieszka³ w Taurogach.
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zaprzyjaŸniæ siê z dyplomat¹ polskim, bêd¹cym z kolei w bliskich
relacjach ze specjalnym wys³annikiem prezydenta Roosvelta, do
spraw ba³kañskich, Georga Earle. Roosevelt za¿¹da³ (od niego)
pe³nej i nie wypaczonej informacji, której nie mo¿e otrzymywaæ,
gdy¿ otoczenie jego (Morgenthau?) wszystko przechwytuje i
wycofuje to, co jest nieprzychylne dla Zwi¹zku Sowieckiego.
Gwoli wyjaœnienia, Henry Morgenthau Jr. (1891-1967),
sekretarz skarbu w rz¹dzie USA od 1934 do lipca 1945 roku, by³
zwolennikiem ostrego traktowania Niemiec. Po wojnie by³
autorem planu, nosz¹cego jego imiê. Pose³ von Papen zamierza³
przerzuciæ dokumenty o Katyniu do USA, za poœrednictwem
Polaka, który mia³ umo¿liwiæ dotarcie do Amerykanina przyjaciela
amerykañskiego prezydenta.
M. Wasilczikowa przekazuje szczegó³y na temat swojej pracy:

„Berlin Diares 1940-1945” ksiê¿niczki Marii Wasilczikowej
Dziennik Marii Wasilczikowej z lat wojny jest interesuj¹cym
dokumentem historycznym. Dla nas posiada szczególn¹ wagê,
poniewa¿ zawiera informacje na temat Katynia. Dot¹d historycy
nie zainteresowali siê nim, pomimo, ¿e napisano jego doskona³¹
recenzjê.
Wœród przodków autorki znaleŸæ mo¿na zarówno
przedstawicieli nurtu wolnoœciowego, jak i dygnitarzy, wpisanych
w dzieje d³awienia powstania styczniowego w Polsce. St¹d te¿
pochodzi³y maj¹tki rodzinne na Litwie, sk¹d ucieka³ w 1940 r. jej
ojciec, I³³arion (imiê tradycyjnie powtarza³o siê w rodzinie).
Wasilczikowie chêtnie wchodzili w koligacje rodzinne z
arystokracj¹ europejsk¹, zw³aszcza z niemieck¹ i austriack¹.
M. Wasilczikowa przed wojn¹ pracowa³a w brytyjskim
poselstwie w Kownie, a wybuch wojny zasta³ j¹ w Berlinie, bez
maj¹tku i wykszta³cenia zawodowego. Jedynym jej skarbem by³a
znajomoœæ jêzyków, zw³aszcza angielskiego, który by³ w³aœciwie
jej równoleg³ym jêzykiem domowym. M³oda dziewczyna z bia³ej
emigracji podjê³a pracê w „Drachtlose Dienst”, gdzie robi³a
t³umaczenia nas³uchów i przygotowywa³a teksty komunikatów
zagranicznych. W styczniu 1941 przesz³a do Departamentu
Informacji Auswaertiges Amtu, z którym pozosta³a zwi¹zana do
wrzeœnia 1944 roku. PrzyjaŸni³a siê tam z arystokratycznym
krêgiem pracowników ministerstwa, bêd¹cych w opozycji do
nazizmu. „Missie”, jak j¹ nazywali przyjaciele, wci¹gniêta zostaje
do nurtu spiskowego przez Adama von Trotta zu Solz, którego
jest zaufan¹ wspó³pracowniczk¹ i przyjació³k¹.
Pierwsz¹ wzmiankê o Katyniu napotykamy w zapisie z 24
paŸdziernika 1943: Otrzyma³am nowe pilne zadanie:
przet³umaczyæ nag³ówki du¿ej iloœci zdjêæ szcz¹tków oko³o 4
tysiêcy oficerów polskich, rozstrzelanych przez Sowiety,
odnalezionych bie¿¹c¹ wiosn¹ w lesie katyñskim, pod
Smoleñskiem. Historia makabryczna, trudna do uwierzenia.
Wszystko jest œciœle tajne. Widzia³am poufny raport von Papena,
pos³a niemieckiego w Ankarze. Poleci³ swemu wspó³pracownikowi

Dziêki M. Wasilczikowej prawda o Katyniu
dotar³a do prezydenta USA

T³umaczenie musi byæ gotowe w przeci¹gu dwóch dni. Odczuwam
coœ dziwnego, gdy myœlê, ¿e moja proza za tydzieñ znajdzie siê na
biurku Roosevelta. Ogromna odpowiedzialnoœæ! A nadto ciê¿ki
to trud. A najwa¿niejsze – poznane teraz, okrutne detale
odnalezionych zw³ok, s¹ po prostu wstrz¹saj¹ce.
Teksty przet³umaczone przez „Missie” dotar³y do prezydenta
w maju 1944 roku, via Ankara. Nie wiemy, jakie prze³o¿y³a
materia³y, najprawdopodobniej by³a wœród nich niemiecka Bia³a
Ksiêga, zatytu³owana: „Amtliches Material zum Massenmord von
Katyn” (Urzêdowy Materia³ o masowym mordzie w Katyniu),
wydana w Berlinie, w 1943 roku. Zawiera³a pe³n¹ dokumentacjê
na temat Katynia.
Jeden z egzemplarzy wspomnianej ksiêgi dotar³ do Himmlera.
Zosta³ mu przes³any 15 paŸdziernika 1943 roku, przez
kryminologa z Wroc³awia, prof. G. Buhtza, który uczestniczy³ w
jej sporz¹dzeniu, w³¹czaj¹c w³asne materia³y s¹dowo-lekarskie.
Egzemplarz Bia³ej Ksiêgi trafi³ te¿ do J. Ribbentropa, szefa
resortu, w którym pracowa³a Wasilczikowa. To w³aœnie on zleci³
jego przet³umaczenie w trybie pilnym. Materia³ ilustracyjny z tej
publikacji niejednokrotnie wykorzystywali polscy uczeni w
pracach o Katyniu (np. prof. Czes³aw Madejczyk).
Jan E. Zamojski napisa³, ¿e materia³y przet³umaczone przez
Mariê Wasilczikow¹, mia³y z Turcji: Nieoficjalnymi, osobistymi
drogami trafiæ do r¹k Roosevelta, dla unikniêcia „filtru” jego
wspó³pracowników. Bezpoœrednim dorêczycielem tych
materia³ów by³ George Earle.

INFO NURT LISTOPAD / GRUDZIEÑ 2003

35

INFO

HISTORIA

George Earle – weteran „bitwy o butelki”
George H. Earle, jako gubernator Pennsylvanii (1935-1939),
zajmowa³ na scenie politycznej Stanów Zjednoczonych widoczne
miejsce. By³ kandydatem na stanowisko prezydenta, ale
zrezygnowa³ na rzecz Roosevelta, od którego otrzyma³ nagrodê
pocieszenia, w postaci stanowisk dyplomatycznych w Austrii i w
Bu³garii. By³ zrêcznym dyplomat¹, a wed³ug brytyjskiego
historyka J.H. Wallera: By³ oczami i uszami prezydenta Roosevelta
na Ba³kanach, a swoje sprawozdania wysy³a³, omijaj¹c
Departament Stanu.
W Bu³garii usilnie stara³ siê przekonaæ króla Borysa, by
utrzyma³ neutralnoœæ kraju. Wojna Earlea z Niemcami wyprzedzi³a
wojnê Stanów Zjednoczonych z Niemcami, jako pañstwem.
Pewnego wieczoru, w nocnym klubie hotelu Astoria w Sofii
wybuch³a awantura miêdzy podchmielonymi niemieckimi
oficerami, a antyniemiecko nastawionymi Bu³garami – napisa³
Waller – W³¹czy³ siê w to Earle, posz³y w ruch butelki,
interweniowa³a policja. PóŸniej prezydent Roosevelt, wspominaj¹c

Earlea, nazwa³ go weteranem „bitwy o butelki”.
Nie wiem, czy Niemcy w Ankarze potrzebowali polskiego
poœrednictwa, by nawi¹zaæ z nim kontakt. Przecie¿ wiadomo, ¿e
baron Kurt von Lernsner kontaktowa³ siê z Georgem Earlem w
Turcji. Z relacji pos³a Rzeczypospolitej wiemy, ¿e Earle bywa³
czêstym goœciem u niego i cieszy³ siê szacunkiem Polaków.
Poniewa¿ miêdzy politykami III Rzeszy toczy³y siê
rozgrywki, maj¹ce korzenie w przesz³oœci, mo¿liwe, ¿e w tym
przypadku Niemcy zechcieli skorzystaæ z us³ug Polaków, którym
sprawa Katynia nie by³a obojêtna. Ale jest faktem bezspornym,
¿e t³umaczenie Wasilczikowej dotar³o do prezydenta
amerykañskiego, który, jak siê okaza³o, zignorowa³ dowody
zbrodni w Katyniu. Roosevelt nie chcia³ prawdy o Katyniu,
poniewa¿ by³a ona szkodliwa dla jego linii politycznej.
Dr Zenowiusz Ponarski
Fragment z przygotowywanej do druku ksi¹¿ki pt. „Nieznane
epizody II wojny œwiatowej”.

Materia³y Ÿród³owe:
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Katyñ. Zbrodnia i Propaganda. Niemieckie fotografie dokumentacyjne ze zbiorów Instytutu Zachodniego, Poznañ: 2000.
Knopp Guido, Kobiety Hitlera i Marlena, W: 2000.
Lietuviu Enciklopedija, t.33., Boston: 1965 (lit.).
Madajczyk Czes³aw, Dramat katyñski, W: 1989.
Mi³osz Czes³aw, Koniec Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (o Józefie Mackiewiczu), Kultura nr.5/500, Pary¿: 1989.
Ponarski Zenowiusz, Ks. Maria Wasilczikowa i gen. W³adys³aw Anders, Nowy
Kurier, Toronto, nr.19(793), 15 paŸdziernika 2001.
Ponarski Zenowiusz, Jeszcze o podró¿y Kathy Harriman do Katynia, Nowy
Kurier, Toronto, nr.22 (796), 30 listopada 2001.
S³ownik Biograficzny Dzia³aczy Polskiego Ruchu Robotniczego, t.I., W: 1978.
Szczeœniak Andrzej Leszek, Katyñ. T³o historyczne, fakty, dokumenty, W:
1989.
Waller John W., Niewidzialna wojna w Europie. Szpiegostwo i konspiracja
w latach 1939-1945, W: 1999.
Wasilewska Wanda, P³omieñ i próchno, Moskwa: 1945.
Wilamowski Jacek, W cieniu Katynia, W: 2002.
Zamojski Jan E., Wojenny dziennik ksiê¿niczki (recenzja w zbiorach autora).
Zawodny Janusz K., Katyñ, Lublin-Pary¿: 1989.

W kwartalniku „Znad Wilii” (Wilno, nr 1, z 2000 r.) ukaza³a siê
recenzja ksi¹¿ki o gen. W. Jaruzelskim pt. „Uzupe³nianie bia³ych
plam”. Czytamy w niej: Rosyjskie „Izwiestia”, w 1990 r.,
zapowiadaj¹c wizytê oficjaln¹ prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego
na zaproszenie Michai³a Gorbaczowa, pisa³a o goœciu pañstwa: „...W
czasie drugiej wojny œwiatowej zamieszkiwa³ w Zwi¹zku Radzieckim”
(Kraj A³tajski) – napisa³ recenzent - Zenowiusz Ponarski wyda³
ostatnio ksi¹¿kê „Wojciech Jaruzelski na Litwie i Syberii. W okowach
NKWD”. O samym Jaruzelskim autor pisze w sposób wywa¿ony i
spokojny. Niew¹tpliwie jest to cenna pozycja, naœwietlaj¹ca zarówno
pewne nieznane momenty z ¿ycia genera³a, jak i wiele zdarzeñ
opisywanego okresu.
Wspomniana ksi¹¿ka, która dot¹d dostêpna by³a w Toronto,
a do kraju dociera³y tylko pojedyncze egzemplarze, teraz jest
dostêpna poprzez zas³u¿one wydawnictwo LWT. 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
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Tragedia

Tragedia g³upoty i chciwoœci
1 lutego 2003 roku, prom kosmiczny COLUMBIA rozlecia³ siê, wlatuj¹c w górne warstwy atmosfery naszej
planety. Zginê³o 7 astronautów znajduj¹cych siê na pok³adzie. Wkrótce potem, pod naciskiem opinii publicznej,
stworzono specjaln¹ komisjê Coolumbia Accident Investigation Board (CAIB), której powierzono zbadanie
przyczyn tragedii. CAIB opublikowa³ swój raport 26 sierpnia. Media nie zainteresowa³y siê nim prawie w ogóle.
Nie zwróci³y tak¿e uwagi na to, dlaczego do dnia dzisiejszego uziemiono ca³¹ flotê amerykañskich promów
kosmicznych i praktycznie zawieszono program lotów za³ogowych.
Prom kosmiczny
Prom kosmiczny sk³ada siê z kilku podstawowych elementów:
orbitera (czêœci podobnej do samolotu, w której znajduje siê za³oga
i ³adunek), g³ównych silników, zewnêtrznego zbiornika paliwa
(ogromne iloœci paliwa s¹ konieczne, by wynieœæ prom na orbitê),
oraz przyspieszaczy rakietowych. W sumie prom sk³ada siê z 2,5
miliona czêœci.
W momencie startu promu, jego g³ówny napêd stanowi¹
przyspieszacze rakietowe, które spalaj¹ paliwo sta³e,
magazynowane osobno w zewnêtrznych zbiornikach. Razem z
przyspieszaczami odpalany jest silnik g³ówny, napêdzany 500 tys.
galonów tlenu i wodoru, znajduj¹cymi siê w zewnêtrznych
zbiornikach, ale odseparowanymi od paliwa sta³ego. Po 2
minutach lotu, przyspieszacze rakietowe, które wykorzysta³y ju¿
ca³e swoje paliwo, s¹ odrzucane. Od tego momentu ca³y napêd
promu przejmuje g³ówny silnik.
Gdy orbiter powraca na ziemiê, musi wejœæ pod odpowiednim
k¹tem w atmosferê naszej planety. Podczas tego wejœcia i
przebijania atmosfery (wielokrotnie gêstszej ni¿ pró¿nia
kosmiczna), wydzielaj¹ siê ogromne iloœci ciep³a, w ten sposób
prom pozbywa siê ogromnych porcji energii nagromadzonych
podczas startu. Nos i krawêdzie natarcia walcz¹ z temperaturami
siêgaj¹cymi 3 tys. F. Dlatego czêœci te musz¹ byæ chronione od
dzia³ania wysokich temperatur. Czêœci¹ systemu ochronnego
promu s¹ panele RCC, umieszczone w najbardziej newralgicznych
punktach orbitera. Bez tych paneli prom i ca³a za³oga zosta³yby
spalone w momencie wejœcia w atmosferê – podobnie, jak spalaj¹
siê odrzucone po starcie przyspieszacze rakietowe.
Niemal od pierwszych chwil po katastrofie Columbii
podejrzewano, ¿e to w³aœnie siê sta³o. Zawiod³y panele ochronne
i prom spali³ siê w górnych warstwach atmosfery.
Komisja
Komisja CAIB przystêpuj¹c do œledztwa zwi¹zanego z
wypadkiem, za³o¿y³a, ¿e tragedia promu rozegra³a siê ju¿ w
momencie startu. Prom odniós³ jakieœ tajemnicze uszkodzenia,
które nie ujawni³y siê na orbicie, a dopiero w momencie l¹dowania.
Film nakrêcony podczas startu promu pokazywa³, ¿e w 82 sekundy
po starcie od zewnêtrznego zbiornika paliwa oderwa³a siê pianka
izolacyjna i uderzy³a w jeden z paneli RCC. Panele nosz¹ nazwê
„pianki”, ale w rzeczywistoœci zrobione s¹ ze wzbogaconego
wêglika wêgla (RCC – Reinforced Carbon Carbon). Pianka
uszkodzi³a izolacjê, co spowodowa³o mo¿liwoœæ oddzia³ywania
bardzo wysokich temperatur na aluminium lewego skrzyd³a. W
rezultacie, aluminium zaczê³o siê powoli topiæ, co spowodowa³o
z kolei naruszenie równowagi aerodynamicznej lotu (aby
bezpiecznie wyl¹dowaæ, prom musi ca³y czas zachowywaæ pewien
œciœle okreœlony k¹t lotu), które sta³o siê przyczyn¹ rozpadu promu.
Stwierdziwszy te fakty, CAIB postawi³a sobie 3 podstawowe

pytania. W jaki sposób odpad³a izolacja przy starcie? Czy mo¿na
by³o tego unikn¹æ? Czy mo¿na by³o lepiej zabezpieczyæ panele
RCC przed tak¹ ewentualnoœci¹? Pomimo tego, ¿e ju¿ na samym
pocz¹tku pracy komisja stwierdzi³a, i¿ jej zadaniem nie jest nikogo
obwiniaæ, tylko stwierdziæ przyczyny tragedii, to dalsze œledztwo
nie tylko wykaza³o, kto jest winny, ale tak¿e ujawni³o, w jak
op³akanym stanie znajduje siê amerykañski program kosmiczny.
Œledztwo
Ju¿ pierwsze fakty ustalone przez komisjê zaczê³y zadziwiaæ œwiat
nauki. Wiedziano dok³adnie, z jakiego powodu zbiornik paliwa
musi byæ izolowany. Znajduj¹cy siê w nim tlen, lub wodór musi
byæ w stanie ciek³ym. Aby utrzymaæ te gazy w stanie ciek³ym,
musz¹ byæ oziêbione do ekstremalnie niskich temperatur. Okaza³o
siê jednak, ¿e w XXI wieku, wykonuje siê to metodami bardzo
starymi i niepewnymi.
Kszta³t powierzchni zbiornika, a dok³adnie miejsca, z którego
oderwa³a siê pianka (³¹cznik miêdzy orbiterem i zbiornikiem) jest
nieregularny, dlatego pianka izolacyjna nak³adana jest rêcznie.
Podczas rêcznego nak³adania wytwarzaj¹ siê szpary, kieszenie
powietrza, a nawet mog¹ dostaæ siê tam drobiny cia³ obcych.
Znajduj¹ce siê w kieszeniach powietrze w momencie kontaktu z
powierzchni¹ zbiornika zmienia swój stan w ciek³y. Podczas startu
i ogromnych temperatur mo¿e parowaæ i powiêkszaæ swoj¹
objêtoœæ, próbuj¹c tym samym naciskaæ na izolacjê i naruszaj¹c
jej strukturê. Komisja orzek³a, ¿e efekt ten, wraz z wibracjami i
zmêczeniem materia³u, jest wystarczaj¹cy by czêœæ izolacji
odpad³a od zbiornika.
Dla ka¿dego lotu, firma Lockheed Martin produkuje nowy
zbiornik paliwa, ale sama konstrukcja zbiornika zosta³a
opracowana 30 lat temu. Dlatego kszta³t ³¹cznika odbiega daleko
od mo¿liwoœci wspó³czesnej techniki. Pomyœlmy przez chwilê.
Jedna z najbardziej skomplikowanych maszyn na naszej planecie
(prom kosmiczny), z której ca³a ludzkoœæ jest dumna, nie by³a
usprawniana od 30 lat, podczas, gdy zwyk³e samochody przerabia
siê co 2 lata - od podwozia, a¿ po dach.
Panele RCC starzej¹ siê i od czasu do czasu musz¹ byæ
wymieniane. Z up³ywem czasu, w panelach zachodzi proces
oksydacji. Tlen wkrada siê w pory paneli i redukuje ich masê.
Wiele paneli na krawêdziach natarcia Columbii od nowoœci nigdy
nie zosta³o wymienionych. Panel numer 8, odpowiedzialny za
katastrofê, znajdowa³ siê na kad³ubie od chwili wyprodukowania
promu i odby³ z nim 79 misji (dokumentacja okreœla³a, ¿e mo¿e
odbyæ tylko 60 misji przed wymian¹), pomimo tego, ¿e ju¿ w
1992 roku odkryto pierwsze pory w panelach Columbii
(oszczêdnoœæ, czy chciwoœæ?). Dlatego, gremia kierownicze
NASA, podczas prowadzonego œledztwa, tak silnie obstawa³y przy
tym, ¿e uderzenie pianki izolacyjnej nie mog³o zniszczyæ panelu
w takim stopniu, by doprowadziæ do katastrofy.
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W dalszej czêœci œledztwo ustali³o, ¿e w trakcie co najmniej
80% poprzednich misji promu, odrywa³y siê kawa³ki izolacji.
Rejon, z którego oderwa³ siê fatalny kawa³ek utraci³ wczeœniej
10% swojej masy.
Ogromne zdziwienie wzbudzi³ fakt, ¿e podczas poprzednich
misji promów kosmicznych, izolacja odrywa³a siê w podobny
sposób. Kierownictwo lotu traktowa³o to jako normalny stan
rzeczy. W roku 1998, inny prom kosmiczny – Atlantis, utraci³ w
bardzo podobnych okolicznoœciach jedn¹ z os³on termicznych.
Kierownik lotu rozkaza³, aby za³oga przeprowadzi³a inspekcjê
promu na orbicie. W przypadku Columbii, kierownictwo lotu,
uzna³o utratê pianki izolacyjnej za niewa¿n¹ i nie wart¹ zachodu.
Ma³o tego, okaza³o siê, ¿e NASA w roku 1999 zmieni³a
sposób klasyfikacji. Utratê izolacji uznano za zjawisko ca³kowicie
normalne i nie niebezpieczne. Dobrze op³acani eksperci
wspó³pracuj¹cy z NASA stwierdzili, ¿e utrata izolacji mo¿e
nast¹piæ tylko raz w tym samym miejscu, z prawdopodobieñstwem
99%.
Dlaczego?
NASA by³o zmuszone przez rz¹d USA, do utrzymania œcis³ego
grafiku regularnego wystrzeliwania promów kosmicznych na
orbitê. By³o to g³ównym powodem przeklasyfikowania
przypadków niebezpiecznych, (gdy siê wydarza³y, odwo³ywano
lot), w przypadki dopuszczalne (kontynuowano zadanie z wiêksz¹
ostro¿noœci¹). Naciski p³ynê³y bezpoœrednio z Bia³ego Domu.
Bush, niezadowolony z têpa prac nad miêdzynarodow¹ stacj¹
kosmiczn¹, mianowa³ nowego administratora NASA, Seana
O’Keefe. Agencji zaprezentowano ultimatum: albo poka¿e, ¿e
bêdzie mog³a zakoñczyæ pierwszy etap prac nad stacj¹ kosmiczn¹
do 19 lutego 2004 roku, bez zwiêkszania kosztów, albo jej bud¿et
zostanie obciêty a nawet ca³kowicie zawiesi siê loty za³ogowe.
NASA, by wywi¹zaæ siê z tego zadania do lutego 2004, musia³a
wykorzystywaæ niemal ka¿de okno do wystrzeliwania promów
kosmicznych.
Zgodnie z wol¹ prezydenta, u³o¿ono grafik prac. Wzi¹wszy
pod uwagê fakt, ¿e przez ostatnich 10 lat NASA zajmowa³a siê
tylko ciêciami w bud¿ecie, by³ to grafik morderczy. Don Nelson,
by³y planista misji kosmicznych, otwarcie ostrzega³ Clintona, ¿e
¿ycie astronautów znajduje siê w niebezpieczeñstwie. Nawet by³y
administrator NASA, Daniel Goldin, który wczeœniej popiera³
ciêcia bud¿etowe, w czerwcu 1999 roku napisa³ list do Bia³ego
Domu, ¿e potrzeba wiêkszych funduszy, by poprawiæ
bezpieczeñstwo.
Te wytyczne: musimy lataæ intensywnie i nie mo¿emy wydaæ
wiêcej pieniêdzy, spowodowa³y, ci¹g decyzji, które doprowadzi³y
do katastrofy.

Czarny dzieñ
Kiedy dla in¿ynierów sta³o siê jasne, ¿e kawa³ek izolacji uderzy³
w panel ochronny, podjêli próby ocenienia rozmiarów zniszczeñ.
Jedyn¹ pomoc¹ by³y zdjêcia filmowe nakrêcone podczas startu
promu. Grupa foto analityków NASA poprosi³a armiê USA o
dostarczenie zdjêæ z tajnych kamer wojskowych, znajduj¹cych
siê w podbrzuszu promu. By³a to pierwsza z trzech próœb o te
zdjêcia.
Proœba zosta³a uniewa¿niona przez kierownika lotów, Lindê
Ham. Obawia³a siê ona, ¿e naruszy to prawid³ow¹ drogê ka¿dego
papierka, który wêdruje przez wszystkie szczeble decyzyjne, co
z kolei mog³o naraziæ j¹ na nieprzyjemnoœci w pracy. Poza tym,
sprowadzenie zdjêæ na ziemiê (drog¹ elektroniczn¹), naruszy³oby
bardzo œcis³y grafik prac na pok³adzie Columbii. Nade wszystko
zaœ, takie ¿¹danie mog³o przeciec do dziennikarzy i pokazaæ, jak
powa¿na by³a sytuacja, co mog³o stworzyæ problem dla przysz³ych
lotów. Pani kierownik lotu stwierdzi³a, ¿e ju¿ nie potrzeba
fotografii, poniewa¿: nawet gdybyœmy coœ zobaczyli nie
moglibyœmy nic w tej kwestii zrobiæ. Program nie móg³ pozwoliæ
sobie na wydanie wiêkszych funduszy. Autentycznie! Za³oga
Columbii z du¿ym prawdopodobieñstwem by³a skazana ju¿ wtedy,
kiedy na ziemi œwiêtowano kolejn¹ udan¹ misjê.
Bez koniecznych zdjêæ, cz³onek grupy zajmuj¹cej siê ocen¹
rozmiaru szkód, Rodney Rocha, napisa³ do swoich prze³o¿onych:
Mo¿liwe scenariusze wypadków od szczêœliwych... do tragicznych.
W zale¿noœci od rozmiarów uszkodzenia skrzyd³a i miejsca
uszkodzenia... Bez zdjêæ nie mo¿emy stwierdziæ rozmiarów
zniszczeñ ani ich rodzaju...
Mniej wiêcej w tym samym czasie, grupa specjalistów z
Boeinga bada³a sprawê, u¿ywaj¹c matematycznego modelu
„Crater”. Poniewa¿ w³aœnie niedawno firma wys³a³a na zielon¹
trawkê co bardziej doœwiadczonych teoretyków, badania
przeprowadzali niestety ludzie zupe³nie niedoœwiadczeni. Dotyczy
to szczególnie oceny akuratnoœci modelu w konkretnej sytuacji.
Sam model „Crater” spe³ni³ swoje zadanie. Wykaza³, ¿e nast¹pi³o
znaczne zniszczenie orbitera. Jednak podczas interpretacji
wyników badania stwierdzono, ¿e sam model wielokrotnie
zwiêkszy³ przewidywane zniszczenie. Dlatego uznano, ¿e „Crater”
nie mo¿e byæ wykorzystany do przewidzenia skutków w tym
przypadku.
Oczywiœcie bêd¹ca na orbicie za³oga promu zosta³a
powiadomiona, ¿e kawa³ek izolacji uderzy³ w orbiter podczas
startu. Za³oga dopytywa³a siê z niepokojem, jakie to mo¿e mieæ
nastêpstwa. Czy nie nale¿a³oby przytrzymaæ promu d³u¿ej na
orbicie, aby oceniæ zniszczenia i naprawiæ je? Ziemia
odpowiedzia³a, ¿e nie powinni siê tym przejmowaæ. Dok³adnie w
tydzieñ póŸniej prom wraz z za³og¹ spali³ siê w górnych warstwach
atmosfery.
Info nurt

Materia³y Ÿród³owe:
A top Columbia investigator says NASA has to make some big changes, ABC News.
Columbia Report, Columbia Accident Investigation Board, (www.caib.us) – UWAGA! Witryna zostanie zdjêta w lutym 2004.
Kay Joseph, The Columbia Space Shuttle disaster: science and the profit system, 19-22 wrzeœnia 2003. (www.wsws.org).
Overington Caroline, NASA could have saved shuttle crew, damning report finds, Sydney Morning Herald, 28 sierpnia 2003.
Recer Paul, NASA culture blamed in Columbia disaster, Associated Press, 26 sierpnia 2003.
Space Shuttle Columbia, NASA, (www.nasa.gov/Columbia/home/index.html).
White House Turns Down Shuttle Budget Boost Request, NASA, (www.space.com).

ci¹g dalszy ze str.19

czytelnicy, którzy p³acili wiêcej bêd¹ mieli automatycznie
wyd³u¿on¹ prenumeratê o nadp³acon¹ sumê. Jednoczeœnie,
otworzy³y siê mo¿liwoœci zamawiania prenumeraty ze Stanów
Zjednoczonych po znacznie ni¿szych cenach. Rozpoczynamy te¿
wysy³kê miêdzynarodow¹ do wszystkich krajów œwiata (patrz
kupon prenumeraty w tym numerze).
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Niestety z uwagi na problemy prawne, poruszone na pocz¹tku
artyku³u, nie zd¹¿yliœmy dope³niæ formalnoœci zwi¹zanych z
prenumerat¹ w Polsce. Tymczasowo, prenumeratê na Polskê
mo¿na tylko wykupiæ w Kanadzie i USA. Mamy nadziejê, ¿e jest
to sytuacja przejœciowa i wkrótce osoby zainteresowane, bez
przeszkód bêd¹ mog³y oczekiwaæ na dostarczenie „Info nurtu”
pod drzwi.
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Szpieg

Szpieg, który pomóg³ wygraæ II Wojnê Œwiatow¹
W niedzielê, 2 listopada 2003 roku, kanadyjska telewizja historyczna History Channel, nada³a film
dokumentalny o bitwie pod Stalingradem. Du¿o mówiono o bohaterstwie ¿o³nierzy po obydwóch
stronach. Szeroko analizowano b³êdy dowódców, ganiono taktykê Stalina. Film, sam w sobie, posiada³
jeden wielki logiczny b³¹d. Nie wyjaœniono nigdy telewidzom sk¹d nagle, wyczerpana Armia Czerwona
znalaz³a wojska, by otoczyæ i ca³kowicie zniszczyæ armiê genera³a Paulusa. Podano tylko informacjê,
¿e œwie¿e jednostki radzieckie zosta³y œci¹gniête z rejonu Moskwy.
Tymczasem, zwyciêstwo pod Stalingradem i ca³kowite odwrócenie losów II Wojny Œwiatowej,
Stalin zawdziêcza³ tylko jednemu cz³owiekowi – radzieckiemu pracownikowi wywiadu, Richardowi
Sorge, o którym po wojnie próbowano zupe³nie zapomnieæ.
PaŸdziernik 1941 roku, by³ najbardziej krytycznym miesi¹cem w
historii II Wojny Œwiatowej na froncie wschodnim. Niemiecka,
10 Dywizja Pancerna i dywizja SS Reich, dosz³y do Borodina,
miejscowoœci znajduj¹cej siê w odleg³oœci 100 km od Moskwy.
Na pó³noc od stolicy radzieckiej, w odleg³oœci 160 km od rogatek
miasta sta³a 1 Dywizja Pancerna. Od po³udnia, w kierunku miasta,
naciera³y wojska pancerne marsza³ka Guderiana, który otrzyma³
bardzo wyraŸny rozkaz: za wszelk¹ cenê zdobyæ stolicê radzieck¹.
Po wygraniu przez Niemców bitwy granicznej i rozbiciu w py³
ogromnych iloœci radzieckich dywizji, zadanie to wydawa³o siê
ca³kiem realne.
W tej krytycznej sytuacji, na front zaczê³y przybywaæ dywizje
stacjonuj¹ce na Syberii i Dalekim Wschodzie, przy granicy z
Mand¿uri¹, okupowan¹ przez wojska japoñskie. Œwie¿o przyby³e
dywizje syberyjskie, pomimo tragicznej sytuacji na froncie, nie
zosta³y od razu wprowadzone do walki. Zamiast tego, wziê³y
udzia³ w operacji „Uran”, która przynios³a wielkie zwyciêstwa
pod Stalingradem i pod Moskw¹. By³y to pierwsze wielkie pora¿ki
niezwyciê¿onego Wermachtu w II Wojnie Œwiatowej, pora¿ki,
które zachwia³y niemieck¹ opini¹ publiczn¹.
Marsza³ek ¯ukow móg³ przemieœciæ dywizje radzieckie z
Dalekiego Wschodu dziêki meldunkom agenta radzieckiego
wywiadu w Tokio. By³y to meldunki stwierdzaj¹ce, ¿e japoñska
armia kwantuñska, stacjonuj¹ca w Mand¿urii, nie ma zamiaru
napaœæ na ZSRR, poniewa¿ Japonia przygotowuje siê do wojny
ze Stanami Zjednoczonymi.
As wywiadu
Nazywa³ siê dr Richard Sorge. By³ korespondentem gazety
niemieckiej „Frankfurter Zeitung” w Japonii, wspó³pracownikiem
niemieckiego wywiadu i tajnej policji Gestapo. Od 1933 roku by³
cz³onkiem partii nazistowskiej i pracowa³ oficjalnie, jako attache
prasowy w ambasadzie III Rzeszy w Tokio. W œrodowisku
niemieckim posiada³ reputacjê doskona³ego dziennikarza i Don
Juana: Kiedyœ zapytano go, gdzie tak doskonale nauczy³ siê jêzyka
japoñskiego, odpar³ ¿artem, ¿e w ³ó¿ku. By³a to prawda. Podczas
swego oœmioletniego pobytu w Tokio, wed³ug meldunków
wywiadu japoñskiego, Sorge zaanga¿owany by³ w romanse z ok.
30 kobietami.
Jego szefowie w Berlinie i w ambasadzie tokijskiej wiedzieli,
¿e Richard Sorge urodzi³ siê w 1895 roku w Rosji, w
azerbejd¿añskim mieœcie Baku, nad brzegami morza Kaspijskiego.
Jego ojciec by³ in¿ynierem pochodzenia niemieckiego,

pracuj¹cym w przemyœle naftowym. Dziadek Richarda, Friedrich
Sorge (1828-1906), by³ przyjacielem Karola Marksa. W 1910 roku
rodzina powróci³a z Rosji do Niemiec. Podczas I Wojny
Œwiatowej, Richard Sorge walczy³ bohatersko w szeregach wojska
niemieckiego i otrzyma³ wysokie odznaczenie bojowe, nadawane
za mêstwo na polu walki: ¿elazny krzy¿ 2 stopnia. Po wojnie,
Richard studiowa³ nauki polityczne na uniwersytetach w Berlinie
i Hamburgu. Dorobi³ siê doktoratu.
Znacznie wiêcej informacji na temat Richarda Sorge posiada³
wywiad radziecki GRU w Moskwie, ni¿ Niemcy. Miêdzy innymi
to, ¿e w 1919 roku wst¹pi³ on do niemieckiej partii komunistycznej
(KPD). W roku 1924 Sorge przyjecha³ do Zwi¹zku Radzieckiego,
gdzie otrzyma³ radzieckie obywatelstwo. W 1925 roku zosta³
cz³onkiem radzieckiej partii komunistycznej, miêdzynarodowego
Kominternu i podj¹³ pracê w instytucie marksizmu i leninizmu.
W 4 lata póŸniej zosta³ zwerbowany do pracy w GRU, pod
komend¹ Jana Bersyna, za³o¿yciela radzieckiego wywiadu i
systemu obozów koncentracyjnych GU£AG.
W wywiadzie, Sorge zajmowa³ siê Niemcami i Chinami.
Otrzyma³ pseudonim operacyjny „Ramsaj”. Na pocz¹tku lat 30
wyjecha³ do Szanghaju z zadaniem za³o¿enia siatki agentów
Kominternu. Po powrocie, „Ramsaj” otrzyma³ nowe zadanie.
Wyjecha³ do Niemiec i nawi¹za³ kontakty z niemieckim
wywiadem wojskowym, oraz Gestapo.
Dr Sorge jeŸdzi³ do Tokio z paszportem niemieckim i
legitymacj¹ korespondenta „Frankfurter Zeitung”. Powoli buduje
sieæ swoich agentów. Cz³onkami siatki zostaj¹: Bruno Wendt
(psudonim Bernhard) – komunista niemiecki, który ukoñczy³ kurs
radiooperatorów w Moskwie, Branko Vukeliæ z Jugos³awii –
korespondent francuskiego pisma „La Vie”, oraz japoñczycy:
malarz Iotoku Miyagi i dziennikarz Hozumi Ozaki. Du¿ym
sukcesem Sorge by³o nawi¹zanie kontaktu z attache wojennym,
Eugenem Ottem. Znajomoœæ ta przerodzi³a siê w przyjaŸñ i Sorge
sta³ siê czêstym goœciem w domu niemieckiego dyplomaty.
Uzyska³ te¿ dojœcie do tajnych informacji wojskowych.
W 1935 roku, Richard Sorge otrzyma³ z Moskwy polecenie
uzyskania informacji na temat tego, czy Japonia zaatakuje Zwi¹zek
Radziecki. W tym czasie z „Ramsajem” wspó³pracowa³ nowy
radiooperator, Max Klausen. Nigdy nie uda³o siê Japoñczykom
z³amaæ szyfrów, którymi pos³ugiwa³ siê Sorge. Jako klucza
szyfruj¹cego u¿ywa³ bardzo prostej i genialnej metody – czêsto
zmieniaj¹cych siê sprawozdañ statystycznych. Zdjêcia wojskowe
i obiektów strategicznych, przy pomocy specjalnej aparatury, by³y
zmniejszane do rozmiaru kropki i przylepiane, jako „kropka”, w
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zwyk³ych listach.
agentów Sorge. Zaraz po tym aresztowano Klausena i Vukelicia.
W lipcu 1936 roku, po zamachu na admira³a Okadê,
18 paŸdziernika aresztowano samego Richarda, którego, 29
dokonanego przez grupê oficerów japoñskich, sytuacja polityczna
wrzeœnia 1943 roku, skazano na karê œmierci przez powieszenie,
w Japonii sta³a siê bardzo napiêta. Sorge
za szpiegostwo. Wyrok wykonano w
meldowa³, ¿e decyzja o ataku na Zwi¹zek
wiêzieniu Sugamo, 7 listopada 1944 roku.
Radziecki zale¿y od tego, jakie ugrupowanie
W ZSRR o Richardzie Sorge zaczêto
obejmie w³adzê polityczn¹ w kraju.
oficjalnie wspominaæ dopiero w 11 lat po
W maju 1941 roku, Sorge zdobywa
œmierci Stalina. Podczas rz¹dów dyktatora
informacjê na temat planowanego przez
s³owo „Ramsaj” zosta³o wymazane ze
Niemców ataku na ZSRR, pod nazw¹ kodow¹
s³ownika. Stalin uwa¿a³ siebie za wielkiego i
„Barbarossa”. „Ramsaj” przekazuje do Moskwy
nieomylnego stratega. Informacje Sorge na
nie tylko dok³adne plany ataku, ale równie¿ jego
temat „Barbarossa” i brak reakcji ze strony
datê: 22 czerwca. Stalin nie ma jednak zaufania
wodza, poddawa³y w w¹tpliwoœæ ten
do swego agenta w Tokio. Dyktator ci¹gle
strategiczny geniusz. Zachód z kolei milcza³,
wierzy, ¿e Hitler dotrzyma umowy znanej, jako
by
nie
gloryfikowaæ
geniuszu
pakt Ribbentrop - Mo³otow. By³ to pakt o
komunistycznego szpiega. Dopiero w czasach
nieagresji podpisany przez Niemcy i Zwi¹zek
krytyki kultu jednostki w ZSRR, za
Radziecki w sierpniu 1939 roku, tu¿ przed
Chruszczowa, rz¹d ZSRR „kanonizowa³”
rozbiorem Polski.
Richarda i nada³ mu tytu³ bohatera Zwi¹zku
Sorge mia³ jednak racjê. Uderzenie armii
Radzieckiego.
niemieckich zaskoczy³o Stalina. Przypomnia³
Losy ¿ony Richarda Sorge, Jekatheriny
sobie wtedy, ¿e agent o kryptonimie „Ramsaj”
Maksimowej, by³y równie¿ tragiczne. Zosta³a
ostrzega³ o takiej mo¿liwoœci. Dlatego Stalin nie
aresztowana podczas wojny przez NKWD i
zlekcewa¿y³ wiêcej meldunków „Ramsaja” na
zginê³a w GU£AGU. Rehabilitowano j¹
Richard Sorge “Ramsaj” - szpieg, który
temat zamiarów Japonii.
dopiero w 1964 roku, w momencie, kiedy
Informacje na temat zamiarów japoñskich, zmieni³ losy II Wojny Œwiatowej
mo¿na ju¿ by³o otwarcie mówiæ o doktorze
zwi¹zanych z atakiem na USA, by³y ostatnim
Richardzie Sorge – genialnym szpiegu, który
sukcesem grupy „Ramsaja” W paŸdzierniku 1941 roku, japoñska
zmieni³ losy II Wojny Œwiatowej.
s³u¿ba bezpieczeñstwa aresztowa³a Huzumi Ozaki, jednego z
Igor Trutanow
Materia³y Ÿród³owe:
Nvo.ng.ru/spforces/2003-09-05/7_zorge.html
www.izvestia.ru/life/article36216
www.kp.ru/daily/23086/5406
hronos.km.ru/biograf/zorge.html
www.peoples.ru/military/scout/zorge

WYSY£ANIE
APLIKACJI O PRACÊ
na ca³¹ Kanadê,
przez FAX, E-mail.
Tysi¹ce adresów - pe³na skutecznoœæ.

Dzwoñ: Zbigniew
416 766 3834
Pisz:
webmaster@webquake.com
STRONY INTERNETOWE www
- szybko
- tanio
- stosownie do potrzeb Klienta
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TRYPTYK:
Czêœæ I - „Sierpniowe Wspomnienia” – „Info nurt” nr 16.
Czêœæ II - „Teksañska Epopeja” – opis tragicznej sytuacji powstañca listopadowego z 1830 roku.
Czêœæ III - bie¿¹ce d¹¿enia do odzyskania dóbr powstañca

Teksañska

Teksañska epopeja
– Polak w Teksasie 1836
Cz. II

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
niezwykle sensacyjna i ci¹gle ¿ywa. Tak tajemnicze jej przedstawienie podyktowane jest, 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.
genera³a Santa Anny, odbudowywali i umacniali fort La Bahia, w
ma³ym miasteczku Goliad. Zapad³a w koñcu decyzja opuszczenia
fortu. Oddzia³ licz¹cy 500 ¿o³nierzy wyruszy³ w prerie. Mogli
Micha³ Dembiñski urodzi³ siê 20 wrzeœnia 1800 roku w
uczyniæ to niepostrze¿enie, poniewa¿ sprzyja³a im mg³a.
Jedwabnie, ko³o Gronowa, w by³ych Prusach Zachodnich.
Wieczorem, w pobli¿u Coleto, dochodzi do zaciek³ej bitwy. Ginie
Pochodzi³ z polskiej, patriotycznej rodziny. Jego dziadek, walcz¹c
kapitan artylerii Franciszek Pietrusiewicz. Przewaga Meksykan
za czasów Napoleona, otrzyma³ za swoje zas³ugi wieœ Wielk¹
jest zbyt du¿a. Dochodzi do zawieszenia broni. Micha³ Dembiñski,
£¹kê, na Pomorzu. M³ody Micha³ w 1834 roku znalaz³ siê w
wraz z 400 wziêtymi do niewoli, zostaje przetransportowany do
Warszawie i zapisa³ siê tam do tajnego towarzystwa
fortu na samotnym wzgórzu, La Bahia. Ranni zostaj¹ umieszczeni
patriotycznego. Kiedy wybuch³o powstanie 1830 roku, stan¹³ pod
w ma³ym koœció³ku w obrêbie fortu. Jest tak ciasno, ¿e z trudem
broni¹ wraz z bratem Wawrzyñcem.
mog¹ staæ. G³odni, pozbawieni opieki lekarskiej a nawet wody,
Powstanie listopadowe upad³o. Nasz bohater zosta³ uwiêziony
cierpi¹ katusze.
w twierdzy Grudzi¹dz, gdzie odwiedzali go
Po dwóch tygodniach, dowódca
cz³onkowie rodziny, rodzice i rodzeñstwo.
armii meksykañskiej, Santa Anna,
Po uwolnieniu zosta³ zmuszony do
W zrekonstruowanym
przesy³a rozkaz, któremu genera³
opuszczenia kraju. W paŸdzierniku 1831
Portilla podporz¹dkowuje siê. Obiecano
przekroczy³ granicê prusk¹ udaj¹c siê do
koœció³ku, w nawie
wprawdzie wiêzionym wolnoœæ, ale
Francji. Po kilku latach pobytu tam, 9
bocznej przy wejœciu,
Santa Anna nie ma zamiaru dotrzymaæ
kwietnia po¿egna³ goœcinny dla Polaków
znaleŸæ mo¿na obraz
s³owa. 27 marca wiêŸniowie zostaj¹
kraj i z Marsylii, z tysi¹cem polskich
Matki Boskiej
podzieleni na 4 oddzia³y i ka¿dy z nich
tu³aczy, uda³ siê na dalsze wygnanie.
udaje siê w przeciwnym kierunku.
Pierwsze miesi¹ce w Ameryce by³y dla
Czêstochowskiej, narodow¹
Wszyscy s¹ przekonani, ¿e prowadz¹ ich
niego bardzo trudne, mimo szczerej
flagê polsk¹ i flagê
drog¹ do domu. Pokonuj¹ kilka mil,
pomocy Amerykanów, miêdzy którymi by³
powstañców, na której
kiedy nagle pada rozkaz – stój!
równie¿ pisarz Cooper, autor „Prerii” i
widnieje napis:
Meksykañscy ¿o³nierze ustawiaj¹ siê w
„Ostatniego Mohikanina”. Na has³o
ZA WOLNOŒÆ
szeregu i oddaj¹ pierwsze strza³y.
rzucone przez genera³a Sama Houstona, 25
Panika, rozpacz, œmiertelny krzyk.
polskich oficerów – powstañców - zim¹
WASZ¥ I NASZ¥
Os³abieni dwutygodniowym wiêzieniem
1835 roku, pod wodz¹ pu³kownika Jamesa
– WOYSKO POLSKIE
Teksañczycy nie maj¹ si³y, aby siê
Fannina pod¹¿y³o do Teksasu, by nieœæ
1830.
broniæ. Nastêpuje masakra. Prawie
pomoc jego mieszkañcom w nadci¹gaj¹cej
wszyscy gin¹. Uda³o siê zbiec
wojnie z Meksykiem. Punktem zbornym
szeœædziesiêciorgu.
by³ fort w Refugio – Teksas, gdzie genera³
W tym samym czasie w forcie, w tê
Houston wyg³osi³ podnios³¹ odezwê do
s³ynn¹ w historii Teksasu Niedzielê Palmow¹, wyprowadzaj¹ na
licznych ¿o³nierzy, którzy pochodzili z ró¿nych stron œwiata.
plac straceñ pu³kownika Fannina. Zawi¹zuj¹ mu oczy, chocia¿
Podzieleni na kilka oddzia³ów udali siê w ró¿nych kierunkach.
przyrzekano mu, ¿e oszczêdz¹ jego godnoœæ i nie zrobi¹ tego,
Czêœæ z nich broni³a ALAMO i tam poleg³a.
odbieraj¹ rzeczy osobiste - miêdzy innymi zegarek, który mia³
Czterech Polaków: Franciszek i Adolf Pietrusiewicz, Jan
byæ oddany jego ¿onie. Chwiejny w swych decyzjach, m³ody,
Korycki oraz Micha³ Dembiñski, 28 stycznia 1836 roku zosta³o
32-letni pu³kownik Fannin, oddaje swe ¿ycie za Teksas. Pozostali
przydzielonych do artylerii. Wszyscy czterej, przygotowuj¹c siê
ranni zostaj¹ rozstrzelani zaraz po nim. Wœród nich trac¹ ¿ycie
na atak zbli¿aj¹cej siê dwutysiêcznej armii meksykañskiego
Historia jednego ¿ycia wpl¹tana w losy dwóch narodów
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polscy oficerowie, z nimi nasz Micha³ Dembiñski. Podobnie, jak
w Alamo, ich cia³a spalone s¹ na stosie i pozostawione w³asnemu
losowi. Potem wilki roznosz¹ ich koœci po prerii. Z palca Micha³a
Dembiñskiego, po jego œmierci, meksykañski ¿o³nierz zdj¹³
rodowy pierœcieñ. Udaje siê go odzyskaæ po zwyciêskiej bitwie
pod Jacinto, w której zas³u¿y³ siê polski oficer Wardziñski, bior¹c
w niewolê samego genera³a Santa Annê.
Nieliczne ksi¹¿ki historyczne wspominaj¹ Polaków. Jedna z
nich to: „The Polish Texans” (Polscy Teksañczycy), napisana przez
T. Lindsay Baker, w 1982 roku. Piêkn¹ nowelê, opisuj¹c¹ tamte
dramatyczne dzieje, stworzy³a Elisabeth Crook, z pochodzenia
Polka, zamieszka³a w Austin, w Teksasie - „Promised Land”
(Ziemia Obiecana) w 1994 roku.
Ka¿dego roku odbywaj¹ siê w Goliad obchody
upamiêtniaj¹ce masakrê. Uczestniczy³am w nich dwukrotnie i
mia³am okazjê z³o¿yæ bia³o-czerwone kwiaty pod pomnikiem,
na którym widniej¹ polskie nazwiska. W tym maleñkim
miasteczku na po³udniu Teksasu s¹ œlady polskie. W
zrekonstruowanym koœció³ku, w nawie bocznej przy wejœciu,
znaleŸæ mo¿na obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej, narodow¹
flagê polsk¹ i flagê powstañców, na której widnieje napis: ZA
Materia³y pomocnicze:
Baker Lendsay K., The Polish Texans.
Bounaparte Lamar Mirabeau, The Papers.
Brown John Henry, History of Texas.
Crook Elisabeth, Promised Land.
Duval J.C., Early Times in Texas.
Kamp L. W., Notes.
Texas Crap – Book.
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WOLNOŒÆ WASZ¥ I NASZ¥ – WOYSKO POLSKIE 1830.
Naoczni œwiadkowie, uratowani z masakry w Goliad, w
swoich zapiskach wspominaj¹, ¿e by³o wœród nich czterech
wysokich Polaków. Nazwisko Micha³a Dembiñskiego pojawia siê
w kilka miesiêcy po egzekucji z 27 marca, jesieni¹ 1836 roku, w
gazecie teksañskiej „Telegraph”, w pracy historycznej Mirabeau
Buonaparte Lamar, uczestnika wojny teksañskiej i jego towarzysza
broni Duvala.
Powstaje Republika Teksasu, kraj nie po³¹czony jeszcze z
Ameryk¹. Na fladze widnieje do dziœ „Samotna Gwiazda” – LONE
STAR.
W piêtnaœcie lat po pamiêtnych wydarzeniach, Rz¹d Teksasu
nada³ spadkobiercom tych, którzy zginêli w Alamo i Goliad liczne
ziemie. Spadkobiercy Micha³a Dembiñskiego otrzymali ziemie
w hrabstwie Wichita, Dimmitt, Titus i Donley. Na dwóch dzia³kach
wytrys³a ropa naftowa, ale o tym w nastêpnym odcinku
„Tryptyku”.
Remember Alamo - Remember Goliad
My pamiêtajmy, ¿e i tam byli Polacy.
El¿bieta Gawlas
Toronto, 8 paŸdziernika 2003.

