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Szanowni Pañstwo

Dzisiaj chcielibyœmy poruszyæ bardzo trudny temat polonijnej dez-
informacji i polonijnych œrodków przekazu. W zasadzie ostateczna
decyzja napisania kilku s³ów na ten temat zapad³a po otrzymaniu
listu od jednego z naszych wspó³pracowników (Info zdrowie - w
niniejszym numerze).

Niemal od pocz¹tku naszej dzia³alnoœci, otrzymujemy listy, w
których domagacie siê Pañstwo, abyœmy przeprowadzali krytycz-
ne analizy polonijnych mediów w Kanadzie. Wielu z Was zauwa-
¿y³o, ¿e w niektórych przypadkach media te bardziej szkodz¹ ni¿
pomagaj¹. Nie jesteœcie jedynymi, którzy siê tego domagaj¹.

Krzysztof Dzikowski i jego agencja informacyjna „Info Bro-
ok”, wielokrotnie otrzymywa³y podobne postulaty z wielu oœrod-
ków badawczych w Polsce. Oœrodki te zauwa¿y³y ca³y szereg pro-
blemów zwi¹zanych z polonijnymi mediami, pocz¹wszy od ³amania
praw autorskich, skoñczywszy na wykorzystywaniu mediów do
promowania agendy pewnych grup spo³ecznych. Wszystkie pro-
pozycje w tej materii, „Info Brook” odrzuci³, powo³uj¹c siê na fakt,
¿e mo¿e to bardzo silnie uderzyæ w media polonijne, które s¹ nie-
zwykle wa¿nym noœnikiem informacji wewnêtrznej i komunikacji
polonijnej.

Mniej wiêcej w tym czasie, Dzikowski prowadzi³ z ramienia
Uniwersytetu Toronto, badania naukowe prasy polonijnej. Wyni-
ki tych badañ budzi³y ogromne zdziwienie poœród wspó³pracuj¹-
cych naukowców kanadyjskich. Okaza³o siê, ¿e tradycje prasy
polonijnej s¹ w wielu przypadkach znacznie g³êbsze ni¿ renomo-
wanej prasy kanadyjskiej. Siêgaj¹ one pocz¹tków XX wieku. Do
dzisiaj z tamtych czasów pozosta³y nam takie tytu³y jak: „Czas”
(1914!) (wychodzi³ jeszcze w 2000 roku - chocia¿ mia³ ogromne
klopoty finansowe), „Zwi¹zkowiec” i „ G³os Polski”. Zmienia³y
one wielokrotnie swoj¹ politykê redakcyjn¹, miejsca wydania (pra-
sa polonijna narodzi³a siê w g³ównym oœrodku polonijnym, jakim
by³ Winnipeg) i redaktorów. „G³os Polski”, po roz³amie, zmieni³
nawet nazwê.

„Zwi¹zkowiec” kontynuuje swoje tradycje od 1933 roku, cho-
cia¿ po wojnie ca³kowicie zmieni³ orientacjê polityczn¹. Dlatego,
Dzikowski, oficjalnymi pismami z Uniwersytetu Toronto, zwraca³
siê wielokrotnie do ró¿nych organizacji polonijnych o pomoc dla
tego wydawnictwa. Kanada wyra¿a³a chêæ pomocy, gdyby polo- ci¹g dalszy na str. 35

nia op³aci³a przynajmniej 30%. Odpowiedzi¹ polonijnych oœrod-
ków by³o milczenie, lub narzekania na k³opoty finansowe. Projekt
ratowania „Zwi¹zkowca”, bynajmniej nie zosta³ sprowokowany
klas¹ zamieszczanych artyku³ów. Decyduj¹ce znaczenie mia³ fakt,
¿e jest to najstarsza obecnie istniej¹ca publikacja polonijna i jedna
z najstarszych publikacji etnicznych. Jednym s³owem, powód do
dumy dla naszej spo³ecznoœci. WyobraŸmy wiêc sobie jakie by³o
zdumienie kanadyjskich naukowców, gdy okaza³o siê, ¿e niemal
ka¿dy nagabywany o pomoc finansow¹ wzrusza³ ramionami. Pry-
watne komentarze profesorów zaczyna³y siê od s³ów: g³upota,
bieda czy znieczulica? A koñczy³y siê s³owami: ale Wy siê musicie
w tym polskim tyglu nienawidziæ.

Nawi¹zaliœmy do sprawy „Zwi¹zkowca”, by pokazaæ Pañstwu,
¿e prasa polonijna kiedyœ by³a silna i mia³a ogromne znaczenie w
porozumiewaniu siê Polaków w Kanadzie. Niestety, dzisiaj zosta³a
ca³kowicie strywializowana i (poza paroma wyj¹tkami), w imiê ro-
bienia forsy, szerzy propagandê.

4 lata temu, w ma³ej kawiarence na Uniwersytecie Toronto,
spotka³o siê kilku entuzjastów odnowienia polonijnych mediów.
Wszyscy posiadali dziennikarskie, albo informacyjne wykszta³ce-
nie i przygotowanie. Wszyscy ukoñczyli studia zarówno w Pol-
sce, jak i tutaj. Po kilku godzinach rozmowy, wszyscy uczestnicy
orzekli, ¿e prasy polonijnej nie da siê zreformowaæ. Pad³o zdanie,
które ka¿dy z obecnych zaakceptowa³ z za¿enowaniem: Jak nie
nadajesz siê kompletnie do niczego w Kanadzie, a nie chce ci siê
sprz¹taæ – to zostajesz dziennikarzem.

Kilka lat temu w prywatnej rozmowie, Dzikowski zada³ pytanie
by³emu szefowi Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Jak to jest, ¿e pra-
sê polonijn¹ redaguj¹ œmieciarze, a dziennikarze wywo¿¹ œmieci?
Pan prezes odrzek³, ¿e nie jest to spraw¹ Kongresu, poniewa¿ me-
dia s¹ prywatne. Oczywiœcie jest w tym du¿o racji, poniewa¿ ¿yje-
my w kraju gdzie „nie matura, a chêæ szczera...”. Próby zreformo-
wania prasy polonijnej nie powiod³y siê. Dzikowski da³ za wy-
gran¹, a gromadzone latami zespo³y redakcyjne rozjecha³y siê po
œwiecie, by zasiliæ prasê amerykañsk¹, lub kanadyjsk¹.

Zreszt¹, zagadnienie to nie dotyczy tylko prasy. Rok rocznie,
co najmniej kilkunastu polonijnych absolwentów opuszcza mury
tutejszych uczelni (magistrowie, doktorzy) i zdecydowanie zostaje
odrzuconych przez polonijne œrodowisko. Jedynym wyjaœnieniem
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Wojsko USA znalaz³o Saddama Hussajna. Czy to zmy³ka? W at-
mosferze utajnieñ po 11.IX, byæ mo¿e nie dowiemy siê tego. Wie-
rzyæ mocarstwu, które pod fa³szywym pretekstem najecha³o na
trzecie ju¿ pañstwo od 1999 roku?

Zwi¹zana z Mosadem www.debka.com og³osi³a 17.12.2003
roku: Saddam Hussajn nie chowa³ siê. By³ wiêŸniem. Podobno
schwytano go 16.XI i przetrzymano w ziemiance, podczas gdy
jego stró¿e próbowali zainkasowaæ 25 milionów USD za Hussajna.
Czy to prawda, czy nie, „schwytanie” Hussajna przez wojsko USA
mia³o cele przede wszystkim propagandowe:
- Uzasadniæ napad na Irak. Kto pamiêta, ¿e USA ruszy³o tam po Al
Kaidê i broñ masowego zniszczenia? Oba preteksty to
udowodnione k³amstwa.
- Rozmyæ klêskê wojskowo-polityczn¹. Po „schwytaniu”, powstañ-
cy rozmaitych frakcji niezmiennie atakuj¹. Wiêc nie kierowa³ nimi
Hussajn i s¹ niezadowoleni z sytuacji gospodarczej oraz narzuco-
nego rz¹du.
- Zatuszowaæ smutne sprawy strat Koalicji: pó³ tysi¹ca poleg³ych,
3 tys. rannych w boju i dalsze tysi¹ce ewakuowanych z przyczyn
takich, jak ska¿enie uranem.
- Ukryæ ofiary „wroga”. Zani¿one dane z organizacji Medact, 20
marca do 20 paŸdziernika 2003 roku: zginê³o 21700 do 55000
Irakijczyków, w tym do 9600 cywilów. Tysi¹c dzieci miesiêcznie
ginie i odnosi rany od niewypa³ów bomb kasetowych. Koalicja nie
liczy szkód ubocznych, zupe³nie jak na Ba³kanach, w Afganistanie
i Iraku I. Losy obecnych ofiar irackich s¹ nieistotne – wed³ug
departamentu stanu USA. RzeŸ ponad 200 tysiêcy Irakijczyków
podczas i po wojnie 1991 roku te¿ nie by³a istotna, a w zachodniej
prasie – cisza („Info nurt” nr 9).
- Odwróciæ uwagê od przyczyn œmierci miliona Irakijczyków (po³owa
to dzieci) od 1991 roku: sankcje gospodarcze pilnowane przez USA
(do Iraku nie dociera³y podstawowe lekarstwa i sprzêt medyczny);
nieustanne bombardowania strefy zakazanej dla lotów irackich;

ska¿enie broni¹ radioaktywn¹.
- Udawaæ, ¿e iracki dyktator by³ zawsze wrogiem USA. Tymczasem
USA wykorzystywa³o go do swych celów. („Info nurt” nr 6, 7, 9).

¯o³nierzom USA dano karty do gry z wizerunkiem celu o
wysokiej wartoœci, by przyspieszyæ z³apanie Hussajna. Byæ mo¿e
znaleŸli jednego, z co najmniej piêciu znanych wywiadowi
sobowtórów, a dyktatora wywieziono w bezpieczne miejsce po
moskiewskich rozmowach . Potêpiaj¹c rozpoczêt¹ wojnê, Putin
powiedzia³ : Klêska USA nie by³aby w interesie Rosji. Czy dlatego
by³ upadek Bagdadu i Irakijczycy poddali siê, chocia¿ stawiali
skuteczny opór Koalicji, a najlepsze si³y i sprzêt „wyparowa³y” z
kraju?

Pierwsi zw¹tpili Arabowie. Arabska agencja prasowa Al D¿azira
donosi³a, ¿e Saddam stara³ siê o azyl w Rosji. Data schwytania
Hussajna, po napiêciach Rosja-USA na temat d³ugów Iraku,
odbudowy i ropy, rzuca podejrzenia na Rosjê.

„Znalezienie” Hussajna potwierdza s³usznoœæ polityki Busha,
co wzmacnia jego popularnoœæ przed nadchodz¹cymi wyborami.
Przedstawiaj¹c Amerykanom twarze rzekomych i prawdziwych te-
rorystów odpowiedzialnych za 11.IX, mocodawcy podtrzymuj¹
histeriê. To s¹ klasyczne kroki do stanu wyj¹tkowego, dyktatury i
zneutralizowania przeciwników globalizmu. Podsycaj¹c fanatyzm
religijny, skorumpowany amerykanizm i galopuj¹c¹ chciwoœæ kor-
poracji, klika Busha, u¿ywaj¹c s³ów historyka wojskowego, Ana-
tola Lievena, kieruje niezadowolenie mas na  nacjonalizm, pod-
sycany lêkiem i groŸbami.

Sprzymierzeniec

Najwiêksze groby masowe w Iraku s¹ z czasu powstania po wojnie
nad Zatok¹. By³o ono odpowiedzi¹ na apel prezydenta Busha-
seniora, by zmusiæ Saddama do ust¹pienia. W³adza Saddama
upad³a na po³udniu w ci¹gu kilku dni. Na scenê wst¹pi³o USA,

które przedtem dostarczy³o Hussajnowi broñ
konwencjonaln¹, chemiczn¹ i biologiczn¹ oraz technologie,
za 5 milardów USD.

Si³y amerykañskie przeszkodzi³y powstañcom szyickim
pod dowództwem Moktady al-Sadra, w zdobyciu irackich
sk³adów broni, natomiast da³y gwardii republikañskiej Sad-
dama przejœæ przez linie USA do ataku na buntowników.
Œmig³owce USA kr¹¿y³y szpieguj¹c, a gwardia Hussajna wy-
kañcza³a powstañców – 15 do 20 tys. zabitych. To samo
spotka³o powstanie kurdyjskie na pó³nocy. Bush-senior nie
chcia³ podzielonego Iraku.

Obok zarzutów o posiadanie broni masowej zag³ady,
Bush pos¹dza³ Hussajna o plany u¿ycia jej. Senator
demokratów na Florydzie, Bill Nelson, powiedzia³ prasie, 15
grudnia 2003 roku, ¿e 75 senatorów otrzyma³o tak¹ informacjê
na tajnym posiedzeniu przed g³osowaniem, w paŸdzierniku
2002 roku, nad autoryzacj¹ ataku na Irak. Powiedziano im,
¿e Irak móg³by zrzuciæ z samolotów bezza³ogowych broñ
chemiczn¹ i biologiczn¹ (w tym w¹glika) na miasta
nadatlantyckie w USA. Nelson, który da³ siê zwieœæ i
g³osowa³ za inwazj¹, wyjawi³, ¿e nie znaleziono takich
samolotów w Iraku.

Saddam „schwytany”

Broñ masowego zniszczenia w koñcu znaleziona ...miêdzy zêbami „Saddama”. Pozostaje
nakryæ Al Kaidê i Osamê. (www.nynewsday.com)

„Mamy Go!” - ale kogo?
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Sodoma bez Saddama

Inwazja i usuniêcie Hussajna nie zmieni³y wiele w Iraku. Milan Rai
dokumetuje w ksi¹¿ce „Regime Unchanged” (Niezmieniony Re¿im),
¿e najwy¿si i najbardziej bezwzglêdni z siatki bezpieczeñstwa
wewnêtrznego Hussajna bior¹ amerykañsko-brytyjskie wyp³aty
za zwalczanie partyzantki i rekrutacjê lojalnych osób do
marionetkowego re¿imu. Op³acone i prowadzone przez CIA irackie
Gestapo zatrudni 10 tys. agentów Saddama. W Iraku mamy do
czynienia z re-nazifikacj¹ ...jak w Niemczech po wojnie – zauwa¿a
Rai.

Wed³ug raportów Amnesty International w USA, adminstracja
Busha da³a schronienie tysi¹com zagranicznych oprawców i kilku
masowym mordercom. Iloœciowe porównanie terroru Al Kaidy z
amerykañskim jest niepowa¿ne. W ostatnich 50 latach, USA
popiera³o i szkoli³o pañstwowych terrorystów w Ameryce
£aciñskiej, Afryce, Azji i na Ba³kanach. Ich ofiary id¹ w miliony.

Inny dyktator na „S”, indonezyjski Suharto, przej¹³ w³adzê
dziêki amerykañskiej broni, logistyce, wywiadowi i listom osób do
zg³adzenia. Wed³ug CIA, Suharto stoi za jednym z najwiêkszych
masowych morderstw XX wieku. Iloœæ jego ofiar w latach 1965-66
wynosi niemal milion. Na Timorze Wschodnim dopilnowa³ eliminacji
200 tysiêcy mê¿czyzn, kobiet i dzieci. Suharto ¿yje dziœ z
miliardowych „oszczêdnoœci” zabezpieczonych w zachodnich
bankach. Jednym z najg³oœniejszych apolegetów Suharto w
departamencie stanu USA lat 1980-tych, by³ Paul Wolfowitz,
„mózg” buszowskich wojen.

USA wetowa³o wszystkie donios³e rezolucje ONZ o rozbroje-
niu. Administracja Busha ma plany, wed³ug publikacji Pentagonu
z 2002 roku pt. „Nuclear Posture Review” (Przegl¹d Pozycji Nu-
klearnej), na u¿ycie broni atomowej przeciw Korei Pó³nocnej, Syrii,
Iranowi i Chinom. Podobnie, sojusznik brytyjski og³osi³, ¿e jeœli
trzeba, zaatakuj¹ pañstwa nieatomowe broni¹ j¹drow¹. Jak 50 lat
temu, gdy USA i Wielka Brytania wspó³pracowa³y w prewencyj-
nych wojnach atomowych z ZSRR.

Historia ostrzega nas, ¿e prawdziwy wróg jest w naszym domu.
Kogo nale¿a³o by ³apaæ i stawiaæ przed trybuna³ami? Dziwnym
trafem, zbrodniarze s³u¿¹cy USA nie staj¹ przed trybuna³ami, nato-
miast przeciwnicy bandyckiej polityki USA, jak „Slobo” Milosze-
wiæ i Serbowie, s¹ nies³usznie wtr¹cani do wiêzienia.

Spekulacje

Skoro od 1991 roku by³ niebezpieczny dla Ameryki i Izraela, dlaczego
najlepsze na œwiecie specs³u¿by nie unieszkodliwi³y go specjaln¹
akcj¹ i broni¹, zamiast wielotysiêcznej armii?  Si³om
najpotê¿niejszego mocarstwa zajê³o 9 miesiêcy, by znaleŸæ Hussajna
dopiero feralnego grudnia 2003 roku. Dlaczego, skoro plany inwazji
Iraku i obalenia Hussajna by³y gotowe zaraz po inauguracji Busha,
w styczniu 2001 roku, a nie, jak poda³o CNN i „Washington Post”,
osiem miesiêcy po 11.IX? By³y sekretarz skarbu, Paul O’Neill,
twierdzi w wywiadzie na „60 Minutes” z 11.1.2004 roku: Od samego
pocz¹tku istnia³o przekonanie, ¿e Saddam Hussajn jest z³¹ osob¹
i musi odejœæ.

Zwolniony przez Bia³y Dom za weto dla przywilejów
podatkowych, O’Neill dostarczy³ informacji dla ksi¹¿ki Rona
Suskinda pt. „The Price of Loyalty” (Cena Lojalnoœci). O’Neill i
inni dali Suskindowi dokumenty dowodz¹ce tego, ¿e w pierwszych
miesi¹cach 2001 roku, administracja rozwa¿a³a przysz³oœæ irackiej
ropy, wojskowe usuniêcie Husajna od w³adzy, si³y pokojowe oraz
trybuna³y.

Z³apanie Hussajna obliczono na odwrócenie uwagi od

nielegalnoœci inwazji i okupacji, dowodów irackiego „z³a”,
zmyœlonych pretekstów i mnóstwa k³amstw. Okupacja i iracki
rz¹d s¹ nieprawne, a dzia³ania administracji Busha –  to zbrodnie
wojenne. W przypadku amerykañskich zbrodni przeciw ludzkoœci
w Hiroszimie i Nagasaki k³amano, ¿e Japonia nie chcia³a siê poddaæ.
„New York Times”, z 6.11.2003 roku, pisa³: Gdy ¿o³nierze
amerykañscy grupowali siê na granicy Iraku w marcu, a
dyplomaci dyskutowali wojnê, wp³ywowy doradca Pentagonu
otrzyma³ tajn¹ wiadomoœæ ...Hussajn chce negocjowaæ.

Iraccy przedstawiciele przekazali za zezwoleniem Hussajna, ¿e
Irak nie ma broni masowej zag³ady. Zaproponowali przyjêcie
amerykañskich inspektorów i wojsk na poszukiwania, ekstradycjê
z Bagdadu cz³owieka oskar¿onego o udzia³ w zamachu na WTC w
1993 roku oraz ...demokratyczne wybory. Waszyngton nie uwierzy³
...albo nie chcia³ uwierzyæ.

Sypnie czy nie?

Planom Busha odpowiada³oby, ¿eby Hussajn, (czy jego sobowtór)
„przyzna³ siê”, retrospektywnie „uzasadni³” nielegaln¹ i zbrodnicz¹
wojnê. Opozycji zamknie siê usta. Droga do re-elekcji stanie
otworem.

Rumsfeld mia³ za¿y³e stosunki z Hussajnem w czasie wojny
irañsko-irackiej i morderczego t³umienia Kurdów, jak dokumentuj¹
fotografie w Archiwum Bezpieczeñstwa Pañstwowego USA (http:/
/tajnedokumenty.com/irak_hipokryzja.html). Zadowolony oznajmi³
na prasówce 16.12.2003 roku, ¿e CIA mo¿e prowadziæ przes³uchania
Hussajna. Larry Johnson, by³y zastêpca dyrektora biura kontr-
terroryzmu w departamencie stanu, powiedzia³: Nie bêdziemy go
torturowaæ, ale ...presj¹ mo¿e byæ przetrzymywanie w celi
o³owianej z nieustannym ha³asem, ograniczenie snu i dobór
jedzenia.

Kongresmen-demokrata, Jim McDermott, 15.12.2003 roku
powiedzia³, ¿e wojsko USA by³o w stanie znaleŸæ Saddama dawno
temu ...Za du¿o tu zbiegów okolicznoœci wskazuj¹cych na
przypadek... ca³y czas byli w kontakcie z ludŸmi, którzy znali
miejsce jego pobytu.

Saddama znaleziono w momencie pojawienia siê wielu
k³opotów Busha: tarcia miêdzy Bia³ym Domem, a wojskowymi
USA, problemy z gospodark¹ œwiatow¹ i rynkami finansowymi,
presja na odtajenie informacji o 11.IX i s¹dowa sprawa wytoczona
przez wdowê po ofiarze ataku na WTC (www.nancho.net/911/
mariani.html). Administracjê Busha kompromituje te¿ szkolenie
islamskich bojowników o wolnoœæ – grupy terrorystycznej dla
tajnych dzia³añ w Iranie, z poparciem Cheney’ego i Rumsfelda.

Schwytanie zbieg³o siê z nominacj¹ legendarnego
„naprawiacza”, Jamesa Bakera, jako wys³annika od polityki
zagranicznej i manad¿era irackich d³ugów. Bush móg³ powo³aæ
Bakera dla naprawy wielostronnoœci w stosunkach
miêdzynarodowych USA (w ONZ itd.).

Korporacyjna dezinformacja w USA popar³a Busha. Nag³ówek
w „America Online”, z 16 grudnia krzycza³: Aresztowanie wymazuje
w¹tpliwoœci o wojnie?, a pod spodem ankieta: Czy teraz
wygrywamy? „Time” by³ rzeczowy: Mamy go!

Po aresztowaniu Hussajna, marionetki w „rz¹dzie” Ahmeda
Czalabi, wznowi³y demonizacjê dyktatora, licz¹c na pozyskanie
Irakijczyków. W USA, politycy z senatorem Joe Liebermanem na
czele (podpisa³ w 1998 roku amerykañski Akt Wyzwolenia Iraku,
równie aktywny na rzecz terrorystów albañskich w Kosowie),
skrytykowali przeciwników wojny. Czo³owy demokrata Howard
Dean pochwali³ schwytanie Saddama, a partyjni koledzy
pospieszyli z gratulacjami do Bia³ego Domu.
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Super-zmy³ka

Tak „schwytanie” nazywa grupa „teoretyków” konspiracyjnych
http://globalresearch.ca, której przewodzi kanadyjski profesor
ekonomii, Michael Chossudovsky. Lata kultu jednostki wyry³y
Irakijczykom wizerunek dyktatora. Jassim Abu Ahmed splun¹³,
zdegustowany obrazkiem Hussajna w telewizji: Ka¿dy wie, ¿e to
nie on. Czemu ci¹gle to pokazuj¹? („Globe and Mail” 19.12.2003).
Irakijczycy nauczyli siê czytaæ miêdzy wersami i nie wierzyæ
obrazkom w telewizji.

Falih Abdul Jabbar, socjolog na Uniwersytecie Londyñskim,
wyjaœni³: zastêpcê Saddama mo¿na by³o bardzo ³atwo rozpoznaæ
obserwuj¹c obstawê osobist¹ ...sprawia³a wra¿enie nieostro¿nej
i czasem nawet œmia³a siê. Nigdy nie odwa¿yliby siê tego zrobiæ
przy prawdziwym Saddamie...  Saddam by³ bardzo dobrze
znany Irakijczykom jako ³asy na ...zbli¿enia kamer¹
...kiedy zapasowy Saddam by³ na planie, kamery
pracowa³y z daleka.

Cz³onkowie tymczasowego rz¹du odwiedzili Saddama
w areszcie i og³osili: To on! Irakijczycy nie wierz¹; Hussajn
mia³ ma³y tatua¿ na lewej rêce. Brakuje go na obrazkach
telewizyjnych. „Hussajn” ma czarne w³osy ale siw¹ brodê.
Saddam farbowa³ w³osy. Zmieni³y kolor po 8 miesi¹cach?
Wielu wierzy, ¿e synowie Hussajna tak¿e ¿yj¹, a ca³a rodzina
u³o¿y³a siê z Bushem w sprawie przeprowadzki za granicê.

Podejrzenia, ¿e pokazuje siê sobowtóra, wywo³a³y
rozruchy i represje. Tylko 16.12.2003 roku by³o co najmniej
16 zabitych. Po sunnickim mieœcie Fallud¿a przejecha³y
pojazdy pancerne USA. Zamontowane obok dzia³ek
megafony oznajmi³y po arabsku: Si³y Koalicji aresztowa³y
Saddama Hussajna. Doniesienia o sobowtórze s¹
fa³szywe. Stary re¿im nigdy nie wróci. Koniec partii
Baath.

Na szyickim po³udniu, ju¿ milionowa armia Moktady
al-Sadra szykuje siê „powitaæ” wycofuj¹c¹ siê do Kuwejtu
ponad 100-tysiêczn¹ armiê znienawidzonego wroga. Ar-
mia szyitów nie musi obawiaæ siê represji przez gwardzi-
stów Saddama z sunnickiej pó³nocy. Atakuje jak kaczki konwoje
zaopatrzeniowe Koalicji z Kuwejtu.

Sprawdziany

W kwietniu podano, ¿e naloty rani³y Hussajna 20 marca, zmar³ dwa
dni póŸniej i pochowali go synowie zgodnie z muzu³mañskim
zwyczajem (www.simedia.org/new/pr/SI-P-R-april-03.html#war).
Wiêc kogo z³apali? Wed³ug „Share International” – kuzyna,
którego pokazano w telewizji 4.4.2003, jak podnosi dziecko i
pozdrawia t³umy. Jego ekspresja i ruchy cia³a ró¿ni³y siê od tych
Saddama Hussajna. Kuzyn ma szerszy koniec nosa, a jego
pieprzyki na skroni i czole odpowiadaj¹ „schwytanej” osobie. W
kwietniu komentatorzy zachodni przeœcigali siê w kwestionowaniu
autentycznoœci pokazanej osoby. Teraz nie s³ychaæ w¹tpliwoœci
ani pytañ.

Na zastêpstwo Saddam ma dwu kuzynów i bliskiego przyjaciela
z podobnymi cechami rodzinnymi. Sk¹d wiêc wiadomo, ¿e próbki
DNA pobrane od wiêŸnia nale¿¹ do Saddama? Raghad, najstarsza
córka Husajna, na politycznym azylu w Jordanii, poda³a telewizji
Al-Arabija: To nie jest nasz ojciec! On tak siê nie zachowuje.

Bia³y Dom og³osi³ rozpoznanie DNA Saddama mniej ni¿ 12
godzin po „schwytaniu”. Wed³ug ekspertów jest to niemo¿liwe.
Test zajmuje czas powy¿ej 48 godzin. Ale to i tak jest nieistotne.
Kilka miesiêcy temu badacze z Nowej Zelandii odkryli, ¿e zupe³nie

nieskoligacone osoby mia³y identyczne DNA. Pozostaj¹ wiêc
odciski palców. Wed³ug Joe Viallsa, s¹ w sejfach brytyjskim i
niemieckim oraz uwiecznione na 6 pomnikach kultowych dyktatora.
Dlaczego nie by³o tego testu?

Niemiecka telewizja publiczna ZDF poprosi³a Instytut
Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Saarland o przeanalizowanie
30 filmów z Hussajnem. Znalaz³o siê trzech sobowtórów Saddama.
„La Voz de Aztlan” zrobi³ podobn¹ analizê zdjêæ – ogl¹daj poni¿ej.
Pierwsz¹ parê zdjêæ skorygowano z wyd³u¿onych poziomo zdjêæ,
podanych do sieci przekazu – patrz np. www.nynewsday.com. Nie
jest prawdopodobne, ¿e koncern Murdocha nie móg³ skorygowaæ
zdjêæ prostym oprogramowaniem graficznym zanim rzuci³ je
sieciom. Video, z którego pochodz¹ zdjêcia, nie by³o zdeformowane.
Ktoœ musia³ celowo „upiêkszyæ” „schwytanego”.

Rzekomy Saddam: Ciemny pieprzyk przy lewym oku – wielkoœæ, kszta³t i pozycja.
Zwróæ te¿ uwagê na kszta³t brody oraz wielkoœæ i kszta³t lewego oka. „La Voz de Aztlan”

Porównaj ze zdjêciami „schwytanego”
powy¿ej. „La Voz de Aztlan”
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Szczurza nora

Nie wa¿ne, czy zdjêcia s¹ autentyczne, czy nie. Okolicznoœci z³apa-
nia Hussajna i zdjêcia wygl¹daj¹ na zaplanowan¹ zmy³kê. Mia³a
sponiewieraæ œwiat arabski i zniszczyæ mit o Saddamie-liderze.

Hussajn podobno ukrywa³ siê w ziemiance 12 km od swego
pa³acu, w Tikrit. Wojsko USA znalaz³o go tam, nieogolonego, z
plikami nowiutkich banknotów 100-dolarowych, dwoma AK-47 i
pistoletem. Po ob³awie, ¿o³nierze musieli przysi¹c ochronê tajemnicy
(CNN 17.12.2003).

Prasa pisa³a o rzekomej ziemiance Hussajna: dziura paj¹ków,
szczurza dziura. Wyra¿enia budz¹ wstrêt nie tylko wœród
muzu³manów arabskich. Z kilku godzin filmowania wybrano kilka
sekund dla telewizji. Chcieli poni¿yæ Arabów obra¿aj¹c
arabskiego lidera, g³owê wa¿nego pañstwa arabskiego, która
niegdyœ przewodzi³a szczytowi arabskiemu. ObraŸliwy pokaz
zmêczonego wiêŸnia przed kamerami telewizyjnymi jest jawnym
pogwa³ceniem 4 Konwencji Genewskiej i stanowi niegodne
zachowanie oraz obrazê uczuæ Arabów („ Al-Raj Amman”
17.12.2003).

Spotkanie identyfikacyjne

Saddam podobno b³aga³ swych zdobywców o spotkanie z Czalabi.
Gazeta „Al-Mutamar”, 18.12.2003 roku, pokaza³a zdjêcie Czalabi w
celi Hussajna. Chossudovsky skomentowa³ 22.12.2003: niemo¿liwe,
¿e Czalabi móg³ bezb³êdnie zidentyfikowaæ Saddama Hussajna
... opuœci³ Irak w wieku 12 lat i nie mia³ ostatnio kontaktu z
Hussajnem.

Czalabiego skazano w Jordanii na 22 lat wiêzienia za 31 oszustw,
kradzie¿y i spekulacji walutowych. Po 45 latach emigracji Czalabi
powróci³ z paszportem USA do kurdyjskiego pó³nocnego Iraku,
miesi¹c przed inwazj¹. Z pomoc¹ wojskow¹ USA za³o¿y³ tzw. Wolne
Si³y Iraku, paramiltarn¹ armiê 600 ludzi.

Zdjêcie Czalabi-Hussajn w „Al-Mutamar” pochodzi z
13.12.2003 roku, a zatem przed og³oszeniem schwytania Husajna.
Oznacza to, ¿e prasa nie by³a obecna, a zdjêcie zrobi³a delegacja, w
której by³ Czalabi, lub w³adze USA przekaza³y je do „Al-Mutamar”,
sk¹d posz³o na ca³y œwiat. Copyright na zdjêcie maj¹: gazeta
irakijska i Agence France Presse.

S³u¿ba sprawie

W³aœcicielem „Al Mutamar” jest INC, Narodoway Kongres Iraku,
znany z podawania propagandy okupanta. INC dostaje pomoc od
firmy TRG, kontraktora CIA i Pentagonu (www.rendon.com/rendon/
layout7/wel.htm). TRG specjalizuje siê w dezinformacji i dzia³aniach
psychologicznych, („Obrazki...”, „ Info nurt” nr 12). Kilka miesiêcy
po Pustynnej Burzy, prezydent Bush-senior nakaza³ CIA tajne
dzia³ania celem obalenia Saddama Hussajna. CIA zwróci³o siê
do TRG (www.inthesetimes.com/comments.php,  4.8.2003).

TRG pracowa³o z brytyjskim partnerem Hill and Knowlton,
który w 1990 roku skleci³ zmy³kê o ¿o³nierzach Iraku wyrzucaj¹cych
niemowlaki z inkubatorów w Kuwejcie. Na jej podstawie Kongres
USA zatwierdzi³ wojnê nad Zatok¹ Persk¹ („Financial Times”
15.7.2003). TRG mia³ wyciszyæ doniesienia prasowe o
humanitarnych skutkach sankcji na³o¿onych po wojnie
(www.casi.org.uk/discuss/2002/msg00838.html).

OSI (www.globalresearch.ca/articles/CHO301A.html), agenda
propagandowa rz¹du USA po 11.IX najê³a TRG do doradztwa w
wojnie z terroryzmem, kompromitacji baathistów na Bliskim
Wschodzie, demonizacji Hussajna oraz budowy irackiej opozycji.
TRG mia³o te¿ za zadanie t³umaczyæ œwiatu napad na Afganistan,
gdy Busha uderzy³a wzrastaj¹ca opozycja œwiata islamskiego.

Wed³ug Rumsfelda, po rozwi¹zaniu OSI, dzia³alnoœæ
przeniesiono do sektora prywatnego. TRG by³o w trzonie firm
Pentagonu. Po 1991 roku, CIA powierzy³o TRG pomoc w organizacji,
doradztwie i kierowaniu irack¹ opozycj¹ INC. To TRG stworzy³o
grupê opozycycyjn¹ INC i lidera Czalabi. Je¿d¿¹c miêdzy Londynem
a Waszyngtonem, Czalabi ...ma wiêcej poparcia nad Potomakiem
ni¿ Eufratem – powiedzia³ Andrew Parasiliti z Instytutu Bliskiego
Wschodu w Waszyngtonie.

Najprawdopodobniej TRG zmontowa³o propagandê wokó³
wyzwolenia Bagdadu 8 kwietnia, w³¹cznie z obaleniem statuy
Hussajna. Ludzi INC przywieziono w charakterze
wiwatuj¹cych„t³umów” (www.globalresearch.ca/articles/NYI30
4A.html, www.globalresearch.ca/articles/CHO304B.html). Przed
inwazj¹, INC mia³ dwie podziemne stacje radiowe. Sytuacja podobna
do DOS w Serbii po nalotach 1999 roku i „rewolucji” w Belgradzie.

Francis Brooke, doradca TRG dla Czalabi, jest szar¹ eminencj¹
bagdadzkich œrodków przekazu, nie tylko „Al Mutamar” i zdjêcia
w celi Hussajna. Podobno jest blisko Condoleezzy Rice i Biura
Specjalnych Planów (OSP) w Pentagonie. Za³o¿ony przez

Dwa znane sobowtóry Saddama. (1) Kofi Annan w
ONZ uwierzy³ w sobowtóra. (2) Porównaj nos z
baniastym nosem „schwytanej” osoby. „La Voz de
Aztlan”
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Wolfowitza, OSP przej¹³ szereg funkcji OSI. Prezydent TRG John
Rendon ma bliskie stosunki z OSP, który stoi tak¿e za k³amstwami
o broni masowego ra¿enia. Jednym z g³ównych kana³ów przekazu
dezinformacji z OSP do Iraku i wojny psychologicznej by³ doradca
INC, Brooke (www.usnews.com/usnews/politics/whispers/docu-
ments/truth_6.pdf).

W konsorcjum World Space Corp, TRG opracuje strategiê
wyjœcia pod prywatyzacjê sieci przekazu w Iraku dla zachodnich
konglomeratów („Jack O’Dwyer’s Newsletter”, 17.12.2003).

„Schrzanione daktyle”

Pentagon, CIA, OSI, OSP, TRG – biurokracje i „firmy” utrzymywane
przez podatnika – schrzanili prost¹ zmy³kê. Zdjêcie ¿o³nierzy
amerykañskich przy ziemiance, w dniu „z³apania” Saddama
pokazuje ¿ó³te, dojrza³e daktyle na palmie. Takie daktyle zbiera siê
w lecie. Pozostawione na palmie, albo spadaj¹ przed grudniem
albo br¹zowiej¹ i usychaj¹.

By³y iracki oficer, gwardzista w niedalekiej wiosce Al-Dor,
twierdzi na witrynie arabskiej, ¿e ziemiankê z Hussajnem podtruto
gazem nerwowym. Wokó³ kryjówki by³y martwe i odurzone ptaki i
zwierzêta. Hussajn wygl¹da³ na zdezorientowanego i zszarganego
wkrótce po schwytaniu.

B³¹d Nicka Robertsona

Nick Robertson jest korespondentem terenowym CNN, robi¹cym
b³yskawiczn¹ karierê. Podczas wojny w Afganistanie, „odkry³” filmy
przedstawiaj¹ce testy broni masowej zag³ady. Ca³y niemal œwiat
p³aka³, ogl¹daj¹c w telewizji psy zdychaj¹ce w straszliwych
mêczarniach. Propaganda by³a skuteczna: to by³y testy
przeprowadzane przez terrorystów, a nas mo¿e to spotkaæ w
przysz³oœci. Nieco póŸniej, kanadyjska telewizja poda³a, ¿e filmy te
zrobiono w brytyjskich wytwórniach filmowych, przy udziale
specjalistów od efektów specjalnych.

Nick Robertson by³ jednym z pierwszych korespondentów w
ziemiance Hussajna. Ten, kto ogl¹da³ reporta¿ na ¿ywo, nadawany
przez CNN w godzinach porannych czasu wschodniego, w

poniedzia³ek, zaraz po „z³apaniu” Hussajna, natychmiast móg³ siê
zorientowaæ, ¿e coœ w tym nie pasuje. Kamera wolno obje¿d¿a³a
siedzibê „wielkiego szatana”. Na ekranach obserwowaliœmy
porozrzucane pomarañcze, prost¹ kuchenkê, rzeczy osobiste w
nie³adzie. Gdy kamera filmowa³a w zbli¿eniu œciany, nad ³ó¿kiem,
na którym mia³ spaæ Husajn, zarejestrowa³a obrazy katolickich
œwiêtych. Czy¿by Hussajn modli³ siê do nich?

Opisane ujêcie pokazano tylko raz, w pierwszym z reporta¿y
na ¿ywo. W ka¿dej nastêpnej edycji fragment ten skrupulatnie
wyciêto. Najwidoczniej obawiano siê, ¿e ktoœ rozpozna obrazy,
poniewa¿ w póŸniejszej edycji reporta¿u, na stronie internetowej
CNN (Ÿród³a pod tekstem), Nick podkreœla: Tutaj obrazy,
nowiuteñkie ramy, ale nic w tych ramach, ¿adnych obrazów... Po
prostu ba³agan, nie takie warunki ¿ycia, jakich oczekiwalibyœmy
dla by³ego irackiego przywódcy.

Nasza redakcja jest w trakcie prowadzenia œledztwa na ten
temat. Ze Ÿróde³ przedwojennych uda³o nam siê do tej pory ustaliæ,
¿e jeden z dublerów Hussajna by³ katolikiem. Uda³o nam siê równie¿
ustaliæ, ¿e jeden z dublerów zwariowa³ i myœla³, ¿e naprawdê jest
Hussajnem. Próbujemy orzec czy chodzi o tê sam¹ osobê. Je¿eli
tak, to uzyskalibyœmy bardzo powa¿n¹ poszlakê sugeruj¹c¹, ¿e
Amerykanom „uda³o siê” z³apaæ autentycznego wariata, co
wyjaœnia³oby zachowanie zatrzymanego.

Je¿eli Pañstwo macie jakieœ dobrze udokumentowane
informacje na ten temat, prosimy o kontakt z redakcj¹. Wiemy, ¿e
opublikowano co najmniej kilka ksi¹¿ek na temat dublerów
Hussajna. Jedna z ca³¹ pewnoœci¹ zosta³a przet³umaczona na jêzyk
polski. Niestety, wiêkszoœæ pozycji na ten temat nagle „zniknê³a” z
Chapters i Indigo. O wynikach naszych starañ bêdziemy Pañstwa
informowali na bie¿¹co. A swoj¹ drog¹, czy Dociekliwi naprawdê
wierz¹, ¿e totalitarny przywódca, posiadaj¹cy prawie
nieograniczone zasoby finansowe i poparcie wielu pañstw, móg³
naprawdê ¿yæ jak szczur, oczekuj¹c chwili, gdy zostanie z³apany?
Wielu cz³onkom rz¹du Hussajna uda³o siê zbiec za granicê. Przecie¿
wystarczy³a drobna operacja plastyczna, by nikt nie móg³ go wiêcej
rozpoznaæ.

                                                                                        Info nurt

Materia³y Ÿród³owe: (poza wymienionymi w tekœcie)
Chin L. Saddam Hussein’s capture: The Bush administration’s desperate propaganda end run and retroactive fix, Online Journal, 19.12.200,
http://globalresearch.ca/articles/CHI312A.html
Chossudovsky M. War Propaganda and the Capture of Saddam Hussein, 22.12.2003,
http://globalresearch.ca/articles/CHO312B.html
Cienfuegos E. Iraqi Resistance Stiffens Amidst Claims Saddam’s Capture was a Hoax, La
Voz de Aztlan, 16.12.2003, http://aztlan.net/saddamcapturehoax.htm
MacKinnon M. Iraqis doubt real Hussein behind bars, Globe and Mail, 19.12.2003,
www.globeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20031218.wiraq-saddam1218/BN
Nick Robertson: Inside Saddam’s hideout, 16.12.2003,
http://www.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/12/15/sprj.nirq.bush/
Pilger J. American Terrorist, 8.1.2004,
www.zmag.org/content/print_article.cfm?itemID=4806&sectionID=40
Ridgeway J. And the Saddam-Capture Conspiracy Theories Begin, Mondo Washington, 17.12.2003, www.villagevoice.com/issues/0352/mondo5.php
Urbina I. This War Brought to You by Rendon Group, Asia Times Online, 12.11.2002, www.gvnews.net/html/Shadow/alert3553.html
Vialls J. America Commits Suicide in Iraq, 20.12.2003,
www.joevialls.co.uk/subliminalsuggestion/whatshisname.html
Capture of Saddam Hussein: Was the Photographic Evidence Manipulated? 22.12.2003, http://globalresearch.ca/articles/ATW312A.html
Doubts regarding the Capture of Saddam,
22.12.2003, http://globalresearch.ca/articles/CRG312A.html, */CRG312B.html
It’s Not Saddam, a Story Calling for Investigation, 21.12.2003,
www.simedia.org/new/pr/SI-pr_dec2003.html

OdwiedŸ : http://www.infonurt.com
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Kontrowersyjny artyku³

O artykule zamieszczonym w oficjalnym magazynie wojskowym
jugos³owiañskiej armii „Vojska”, zachodnia opinia publiczna do-
wiedzia³a siê poprzez p³atny serwis informacyjny Reutera i po-
przez kilku niepos³usznych dziennikarzy z brytyjskiej BBC. Arty-
ku³ „Vojska” twierdzi³, ¿e grupie niezale¿nych dziennikarzy amery-
kañskich uda³o siê otrzymaæ materia³y z konferencji Bilderberga na
temat planowanych losów Jugos³awii. Dzisiaj wiemy, ¿e wœród tych
odwa¿nych dziennikarzy byli amerykañscy wspó³pracownicy BBC
i magazynu „Spotlight”.

Z tych materia³ów œwiat dziennikarski dowiedzia³ siê o plano-
wanej trzeciej wojnie ba³kañskiej. Plan powsta³ podczas sesji Bil-
derberga, której przewodzi³ lord Carrington. Pierwszym posuniê-
ciem mia³o byæ przeprowadzenie aresztowania „serbskich zbrod-
niarzy wojennych” i os¹dzenia ich przez s¹d w Hadze, który po-
wsta³ w tym celu. Mia³o to spowodowaæ spontaniczn¹ reakcjê
Serbów, która mia³a siê staæ pretekstem do rozpoczêcia formalne-
go militarnego ataku.

Drugi punkt planu zak³ada³, ¿e gdyby z jakichœ powodów pierw-
szy punkt nie móg³ zostaæ zrealizowany, „podsyci siê” ró¿nice et-
niczne od dawna wystêpuj¹ce na terenie Kosowa i Metochji. W
ten sposób takie kraje, jak Rosja, Albania, Grecja, Bu³garia, Mace-
donia i Turcja zostan¹ wci¹gniête w konflikt.

Potwierdzenie

Jeszcze przed planowanym na 3 do 6 czerwca 1999 roku spotka-
niem Bilderberga w kurorcie wypoczynkowym w Penha Longa, w
Sintra (Portugalia), do alternatywnej prasy przeciek³y informacje
na temat porz¹dku zaplanowanego spotkania. W Toronto (Kana-
da jest zdecydowanie najbardziej wolnym krajem pod wzglêdem
informacyjnym), jeszcze na d³ugo przed spotkaniem, badacz John
K. Whitley, w publikacji „New World Order Intelligence Update”,
zamieœci³ pe³ny, punk po punkcie, opis planowanych tematów i
pe³n¹ listê uczestników spotkania.

Lista tematów mia³a obejmowaæ dyskusjê o postêpach Azji
pod przywództwem Japonii. Dla Azji przewidywano utworzenie
organizacji podobnej do Unii Europejskiej, posiadaj¹cej wspóln¹
jednostkê monetarn¹. Mia³y siê tak¿e rozpocz¹æ rozmowy na te-
mat przekszta³cenia pó³nocnoamerykañskiej strefy wolnego han-
dlu NAFTA, w Uniê Pañstw Ameryki Pó³nocnej, pod przywódz-
twem Stanów Zjednoczonych. Alternatywnym rozwi¹zaniem mia-
³o byæ podzielenie Kanady, za którym opowiada³ siê baron me-
diów, Konrad Black (patrz: poprzednie czêœci artyku³u).

Drugim punktem spotkania mia³ byæ problem Kosowa. Dys-
kusja mia³a obejmowaæ utworzenie „Wielkiej Albanii”, która mia³a
zostaæ obdarzona pe³nym zaufaniem rz¹du amerykañskiego, oraz
utworzenie niepodleg³ego pañstwa w Kosowie. Planowano tak¿e

29 maja 1999 roku, jugos³owiañska agencja prasowa Tanjung donios³a, ¿e tajny plan zamienienia
Jugos³awii w ba³kañski Wietnam zosta³ nakreœlony ju¿ w 1996 roku. W dwa lata póŸniej zosta³ reaktywowany
podczas spotkania Bilderberga w Szkocji. Jugos³owiañskie wydawnictwo wojskowe „Vojska”, przewidywa³o,

¿e atak nast¹pi 24 marca 1999 roku.

dyskusjê nad zmniejszeniem roli Jugos³awii, poprzez jej dalsze roz-
warstwienie. Wstêpnie przewidywano, ¿e pó³nocne terytorium
Jugos³awii zostanie „zwrócone” pañstwu wêgierskiemu, poniewa¿
na tych terenach ¿yje ok. 350 tys. etnicznych Wêgrów. Przeryso-
wanie granic Ba³kanów, mia³o gwarantowaæ „kontrolowan¹ nie-
stabilnoœæ regionu” – czyli stan ekonomiczno spo³eczny, w któ-
rym najlepiej robi siê ciemne interesy. Wiêksz¹ czêœæ kosztów „re-
konstrukcji ba³kañskiej” mieli ponieœæ zachodni podatnicy.

Nastêpny punkt obrad mia³ dotyczyæ zast¹pienia NATO przez
now¹ armiê zachodnioeuropejsk¹. Zdawano sobie sprawê z tego,
¿e NATO zosta³o ca³kowicie skompromitowane wojn¹ powietrzn¹
w Jugos³awii, dlatego dyskusja mia³a dotyczyæ przyœpieszenia pro-
cesu tworzenia armii europejskiej. Powstanie takiej armii mia³o po-
móc w powolnym wycofywaniu siê wojsk amerykañskich z Euro-
py i anga¿owaniu ich na innych teatrach wojennych. Armia euro-
pejska mia³a s³u¿yæ jako wsparcie w tych nowo planowanych woj-
nach. Wszystko to odbywa³o siê na d³ugo przed 11 wrzeœnia. Nie-
zale¿nie od tego, co sta³oby siê z NATO, Bilderberg pozostawa³ w
pozycji wygrywaj¹cego. Je¿eli NATO wybroni³oby siê spod kry-
tyki opinii publicznej, zosta³oby u¿yte jako policyjne si³y globalne
(opcja, za któr¹ byli amerykañscy Bilderbergowie). Je¿eli NATO
ca³kowicie utraci³oby twarz, przyœpieszono by tworzenie armii eu-
ropejskiej, która przejê³aby te same zadania (opcja europejskich
Bilderbergów). Oznacza to, ¿e skrócono by tylko proces wdra¿a-
nia rozwi¹zañ, które i tak planowano wprowadziæ od spotkania
Bilderberga w 1996 roku.

Pozosta³e tematy dotyczy³y potencjalnego wykorzystania
paniki komputerowej Y2K, amerykañskiej ekonomii, oraz manipu-
lacji i spekulacji cenami z³ota.

Portugalskie dziennikarstwo

Byæ mo¿e Portugalia znajduje siê poza zasiêgiem globalnej kontro-
li mediów i cenzury prasowej. Byæ mo¿e zasiêg mediów portugal-
skich nie stanowi wielkiego problemu dla rz¹dz¹cych elit. W ka¿-
dym b¹dŸ razie, w porównaniu do poprzednich spotkañ Bilderber-
ga, Portugalczycy byli wzorem tego, jak powinien zachowywaæ siê
dziennikarz. Agencja prasowa w Lizbonie, ju¿ na kilka dni przed
konferencj¹ wystosowa³a listy do wszystkich wiêkszych oœrod-
ków medialnych na œwiecie z zapytaniem – propozycj¹ dostarcze-
nia raportów i zdjêæ ze spotkania. Prawie nikt (¿adna agencja infor-
macyjna, ¿adna sieæ medialna, ¿aden wiêkszy dziennik, tygodnik,
czy miesiêcznik, ¿aden bardziej znany dziennikarz) nie okazali zain-
teresowania. Portugalczycy, zarówno w internecie, jak i prasowych
bazach danych, ciszê t¹ skomentowali jednym zdaniem: Œciana
milczenia pozostaje nie do przebicia – prawie!

To „prawie” dziennikarze portugalscy postanowili wykorzy-
staæ. Po raz pierwszy, dzieñ po dniu, w g³ównej prasie pojawia³y
siê sprawozdania z konferencji. Po raz pierwszy te¿, ten dziennikar-

GrupaGrupa Bilderberga
Cz. III

Przes¹dzenie losu Jugos³awii
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ski atak na Bilderberga przyniós³ niemal natychmiastowy kontr-
atak na media zajmuj¹ce siê konferencj¹. By³ to kontratak prasy
œwiatowej i g³ównych miêdzynarodowych organizacji ¿ydowskich.

Pierwsze salwy pad³y w internecie

Gdy Portugalczycy b³agali œwiatowe organizacje medialne o zain-
teresowanie siê spotkaniem Bilderberga, poniewa¿ mia³o ono do-
tyczyæ utworzenia zupe³nie nowego œwiata (to nie 11 wrzeœnia
utworzy³ nowy œwiat, a wojna w Jugos³awii 2 lata wczeœniej i jesz-
cze wczeœniejsze spotkania Bilderbergów), John Whitley opubli-
kowa³ jeszcze dwa dodatkowe punkty planowanego spotkania.

Pierwszy z nich dotyczy³ przygotowañ do bliskowschodnie-
go porozumienia. Omawiane mia³o byæ to, w jaki sposób zadekla-
rowane zostanie powstanie pañstwa palestyñskiego i jak rozwi¹-
zana zostanie sprawa Jerozolimy. Przewidywano, ¿e: Rezultat nie
bêdzie dobry dla Izraela. Byæ mo¿e wyjaœnia to, dlaczego na spo-
tkanie w Sintra zaproszono tak du¿¹ iloœæ przedstawicieli miêdzy-
narodowych organizacji ¿ydowskich, a tak¿e przedstawicieli nie-
których re¿imów arabskich. Whitley skomentowa³: Porozumienie
w sprawie Izraela ju¿ dokona³o siê, teraz „prasuje siê” sprawê
wzgórz Golan.

Drugi punkt dotyczy³ globalnego podatku na rzecz wsparcia
ONZ i próby zawi¹zania pierwszego oficjalnego globalnego rz¹du.
Proponowano, by pierwsze pieni¹dze rz¹d ten otrzyma³ z opodat-
kowania transakcji internetowych. To wyjaœnia, dlaczego do Sin-
tra zaproszono du¿¹ iloœæ dyrektorów kompanii internetowych.
Zbieranie podatków mia³oby siê odbyæ poprzez lokalne rz¹dy.

Gdy plan spotkania zamieszczono w internecie, rozmaite or-
ganizacje niemal natychmiast zaczê³y go dementowaæ. Pojawi³y
siê równie¿ dezinformacje i prowokacje, których nie da³o siê po-
twierdziæ, ani im zaprzeczyæ. Oto niektóre z nich.

27 maja, na liœcie dyskusyjnej America Online pojawi³a siê
informacja o nastêpuj¹cej treœci: Drodzy przyjaciele! Piszê do was
najszybciej jak mogê, by ostrzec was przed materia³em (wygl¹-
daj¹cym bardzo niewinnie) obiegaj¹cym internet, na temat „Kon-
ferencji Bilderberga”. Materia³ wygl¹da na atak przeciwko eli-
tom globalnej w³adzy, ale tak naprawdê jest materia³em o korze-
niach nazistowskich i zwi¹zanych ze skrajnie prawicowymi po-
litykami powi¹zanymi bardzo silnie z wielkim biznesem. Wygl¹-
da na to, ¿e celem materia³u jest wyrobienie w ludziach wyobra-
¿enia, i¿ istnieje z³owieszczy spisek ¯ydów, którzy próbuj¹ zdo-
minowaæ Œwiat. Jest to idea z gruntu fa³szywa, ale i niebezpiecz-
na, poniewa¿ dodaje do hitlerowskiego holokaustu ¯ydów.

Przytoczê szersze fragmenty tego listu, poniewa¿ zawarta w
nim argumentacja daje punkt po punkcie obraz modus operandi
niektórych organizacji.

Nie sugerujê w ¿aden sposób, ¿e ludzie z listy dyskusyjnej
J18, którzy zamieœcili informacje o tym materiale na liœcie sami
s¹ antysemitami, albo faszystami. Bardziej prawdopodobne jest
to, ¿e sami padli ofiarami oszustwa nazistowskiego. Ostrzegam
tylko ich i sam¹ listê dyskusyjn¹ przed oryginalnym Ÿród³em za-
mieszczonego materia³u:

Uczestnik tej listy, Javier, (email f.diaz@ucl.ac.uk) 26 maja
1999 roku, opublikowa³ wiadomoœæ zatytu³owan¹ ‘nettime Bil-
derberg (fwd)’, ostrzegaj¹c¹ nas o spotkaniu jakichœ niezidenty-
fikowanych najsilniejszych ludzi na œwiecie, które ma siê odbyæ
w czerwcu, w Portugalii i ma siê nazywaæ konferencj¹ Bilderber-
ga. Informacja sk³ada³a siê z d³ugich, przes³anych dokumentów
i komentarza autora, ¿e byæ mo¿e wybraliœmy z³¹ okazjê do pro-
testów i powinniœmy protestowaæ na tej konferencji, a nie na
spotkaniu na szczycie grupy G-8.

Na pocz¹tku listy przekazanych dokumentów cytowane jest
waszyngtoñskie wydawnictwo „Spotlight”, jako Ÿród³o infor-
macji na temat konferencji Bilderberga. „Spotligth” jest wyda-
wany przez faszystowskie lobby „Liberty”, które posiada w swo-
ich szeregach znacz¹c¹ figurê, Willisa Carto. Mo¿ecie znaleŸæ
wiêcej informacji na ich temat kontaktuj¹c siê z jak¹kolwiek
wiêksz¹ organizacj¹ antyfaszystowsk¹.

W koñcowej czêœci przedstawionych dokumentów znajduje
siê czêœciowa lista goœci zaproszonych na spotkanie Bilderberg
1999. Na liœcie znajduj¹ siê nazwiska osób indywidualnych, które
stanowi¹ czêœæ œwiatowych elit w³adzy, jak Bill Clinton, Bill
Gates, Tony Blair itd. Ale lista zawiera tak¿e fantastyczne pro-
porcje Izraelczyków i ¯ydów. Jasne jest, ¿e „lista zaproszonych
goœci” nie mo¿e byæ oficjalnym dokumentem pochodz¹cym od
organizatorów takiej konferencji...

Czy jest prawdopodobne, ¿e posiadaj¹cy niesamowit¹ w³a-
dzê cz³onkowie elit, jak Warren Buffet i Bill Clinton, mogliby
zasi¹œæ do okr¹g³ego sto³u z popularnymi lewicowymi autorami
izraelskimi, jak AB Yehoshua i Amos Oz, by dyskutowaæ jak prze-
wodziæ Œwiatu?

Dlaczego na liœcie znajduje siê tak wielu akademików z izra-
elskich uniwersytetów i nie ma prawie w ogóle naukowców z
innych krajów?

Dlaczego tak wielu miêdzynarodowych „goœci” reprezen-
tuj¹cych elity jest ¯ydami, lub posiada ¿ydowsko brzmi¹ce na-
zwiska, gdy nie ma bodaj wcale nie ¿ydowskich g³ów biznesów...

B³agam wszystkich aktywistów z J18, by bardzo uwa¿ali na
informacje pojawiaj¹ce siê teraz w internecie na temat konferen-
cji Bilderberga, by domagali siê podania oryginalnych Ÿróde³
wszystkich informacji. By³oby nieŸle, gdyby dwóch uczestników
listy, którzy zaoferowali ten materia³, przeprowadzi³o staranne
badania dokumentów i witryn internetowych, na które siê po-
wo³uj¹ a nastêpnie by powiedzieli nam, co odkryli...

Lisa Taylor (Miêdzynarodowa Solidarnoœæ z Robotnikami
Rosyjskimi).

Inn¹ organizacj¹, która protestuje bardzo g³oœno przeciwko
rozpowszechnianiu informacji o Bilderbergu, jest s³ynna ju¿ dzi-
siaj ADL Anti-Defamation League (Liga Obrony Dobrego Imie-
nia). Liga okreœla wszelkie informacje na temat Bilderberga jako
mity i teorie spiskowe wymierzone przeciwko ¯ydom. Nie mo¿e
zaprzeczyæ istnieniu spotkañ Bilderberga, poniewa¿ dziêki takim
publikacjom, jak „Spotlight” spotkaniami zainteresowali siê nie-
którzy dziennikarze mediów korporacyjnych, twierdzi zatem, ¿e s¹
to jak najbardziej normalne, uczciwe spotkania biznesowe. Grupê
Bilderberga okreœla jako prawowite cia³o biznesowe z powi¹zania-
mi europejskimi i amerykañskimi. Na temat informacji rozpowszech-
nianych na temat Bilderberga, ADL pisze: Ró¿ni skrajnie prawi-
cowi ekstremiœci i wyznawcy teorii konspiracyjnych szar¿uj¹, ¿e
grupa jest to jakaœ stoj¹ca w cieniu si³a szukaj¹ca mo¿liwoœci
kontroli tego, co dzieje siê na œwiecie. Wykorzystuje dominuj¹ce
si³y i miêdzynarodowe wp³ywy do promocji „nowego porz¹dku
œwiata” i do rz¹dzenia tym porz¹dkiem. Ekstremiœci twierdz¹, ¿e
kandydaci na prezydentów USA z obydwóch partii znajduj¹ siê
pod kontrol¹ grupy Bilderberga... poœród wspominanych czêsto
przez tê konspiracyjnie zorientowan¹ propagandê nazwisk, s¹:
David Rockefeller, Clintonowie i Henry Kissinger. Na temat in-
nych Bilderbergów mówi siê, ¿e s¹ cz³onkami Komisji Tróstron-
nej (Trilateral Commission) i Rady Relacji Miêdzynyrodowych
(Council on Foreign Relations) – grup, które same w sobie s¹
centralnym punktem w teoriach spiskowych skrajnie prawico-
wych teoretyków konspiracyjnych, dotycz¹cych wysi³ków domi-
nacji œwiatowej polityki, finansowych instytucji i prasy. Takie



INFO NURT   NR 19 / 2004

INFO  ANALIZY

12

oskar¿enia na temat grupy Bilderberga przewija³y siê regular-
nie w „Spotlight”, niedawno zamkniêtym tygodniku wydawa-
nym przez skrajnie prawicowe i antysemickie Liberty Lobby.

ADL, wbrew pozorom, jest bardzo potrzebna. Gdy posiadamy
jakieœ w¹tpliwoœci czy chocia¿ czêœæ zas³yszanej przez nas i bar-
dzo nieprawdopodobnej informacji jest prawdziwa, wystarczy
sprawdziæ, co na ten temat ma do powiedzenia ADL. Je¿eli porusza
dany temat, to znaczy, ¿e zas³uguje on na nasz¹ uwagê, poniewa¿
jest dla kogoœ niebezpieczny i jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
zas³yszane informacje s¹ prawdziwe. Zasada jest prosta, im ostrzej
ADL krytykuje dan¹ informacjê i osoby j¹ rozpowszechniaj¹ce,
tym wiêksze jest prawdopodobieñstwo, ¿e informacja jest praw-
dziwa. To taki ma³y, wypracowany latami sekret dziennikarski.

Dokument

Opisywany dokument porz¹dku spotkania Bilderberga, który prze-
ciek³ do mediów, podaje z detalami nie tylko tematykê dyskusji, ale
tak¿e nazwiska osób bior¹cych w niej udzia³. I tak, panelowi ko-
sowskiemu, który pozwolê sobie szerzej omówiæ, przewodniczyæ
mia³ Henry Kissinger. Pierwszy dyskutant stwierdzi³, ¿e: Funda-
mentalny fakt na temat Kosowa jest taki, ¿e wygraliœmy, a Milo-
szewiæ przegra³... Ruszyliœmy w prawid³owym kierunku, z prawi-
d³owego powodu, ale z nieprawid³owymi œrodkami. To rodzi nie-
pokoj¹ce pytanie: czy istniej¹ cele, dla których warto zabijaæ,
ale nie warto umieraæ?

Czêœciow¹ odpowiedŸ na to pytanie, pierwszy dyskutant wi-
dzi w fakcie, ¿e wojna w Kosowie rozpoczê³a siê dok³adnie tego
samego dnia, kiedy parlament brytyjski og³osi³ swój werdykt na
temat genera³a Pinocheta. Wojna, wed³ug dyskutanta, mo¿e byæ
traktowana w szerszym aspekcie. Po pierwsze, nadaje nowego zna-
czenia nazwie Europa. Po drugie, zwraca uwagê na to, ¿e Europej-
czycy nie bêd¹ stali biernie i przygl¹dali siê czystkom etnicznym.
Tym samym relacje Stany Zjednoczone – Rosja jawi¹ siê w nowym
œwietle. Kiedy Rosja wychodzi ze swoich imperialistycznych idei,
ca³y cywilizowany œwiat zaczyna kierowaæ siê pobudkami humani-
tarnymi. Dlatego te¿ Rosji mo¿na nakazaæ, aby trzyma³a siê z dale-
ka od konfliktów napêdzanych przez resztê œwiata.

Drugi dyskutant podkreœli³, ¿e NATO pope³ni³o w kampanii
kosowskiej wiele b³êdów: NATO u¿y³o si³y, a nie dyplomacji, by j¹
wspieraæ. Nie zrozumia³o prawdziwej natury konfliktu: to nie
jest problem, który mo¿na szybko naprawiæ, ale który wymaga
d³ugofalowego kierowania i kontroli. U¿y³o (NATO) si³ w taki
sposób, by zminimalizowaæ niebezpieczeñstwo dla swoich ¿o³-
nierzy, ale równoczeœnie zmaksymalizowaæ dla tych, których mia³o
broniæ.

Kosowo jest pustyni¹, katastrof¹ humanitarn¹, któr¹ mo¿-
na porównaæ do Kambod¿y: region dooko³a zosta³ ca³kowicie
zdestabilizowany i w Serbii istnieje niebezpieczeñstwo implozji.
Nie mo¿emy rozwi¹zaæ problemu ba³kañskiego bez pomocy Ser-
bii, która roztacza swój cieñ w regionie, podobnie jak Niemcy w
Europie. Ale liderzy serbscy zostali aresztowani, jako zbrodnia-
rze wojenni, i bardzo prawdopodobne jest, ¿e kraj d³ugo bêdzie
boryka³ siê z problemami i brakiem zaufania. Patrz¹c w kalen-
darz, wkraczamy w wiek XXI, ale z politycznego punktu widze-
nia jesteœmy znacznie bli¿ej wieku XIX.

Trzeci dyskutant podniós³ inny problem: W Kosowie, Zachód
u¿y³ NATO w sposób, o którym reszta œwiata myœla³a, ¿e jest ca³-
kowicie dopuszczalny, interweniowa³ w rejonie, który nie jest w
jego gestii i nie trudzi³ siê, by otrzymaæ zezwolenie z ONZ. Z
punktu widzenia dowódcy wojskowego, prawo ma ogromne zna-
czenie. Je¿eli ¿¹dasz od ludzi oddania ¿ycia, ca³a operacja od

pocz¹tku do koñca musi byæ zgodna z prawem. Dalej dyskutant
twierdzi, ¿e odbudowa rejonu bêdzie nocn¹ mar¹, nie tylko w sen-
sie militarnym i ekonomicznym, ale równie¿ politycznym.

Czwarty dyskutant twierdzi³, ¿e nowa Europa rodzi siê nie w
Brukseli, ani w Waszyngtonie, ale w³aœnie w Kosowie. Zwraca
równie¿ uwagê na to, ¿e cele pañstw Europy ró¿ni¹ siê zasadniczo
od celów innych pañstw. Co wiêcej, by³e kraje bloku komunistycz-
nego, garn¹ siê do zachodniej Europy myœl¹c, ¿e przyniesie im ona
bezpieczeñstwo. To samo dotyczy pañstw garn¹cych siê do NATO.
Tymczasem NATO zmieni³o swoje cele i zadania, tym samym pañ-
stwa cz³onkowskie nara¿one s¹ na du¿o wiêksze niebezpieczeñ-
stwo. Dyskutant wyra¿a obawê co siê stanie, gdy pañstwa te zo-
rientuj¹ siê, ¿e zaledwie w kilka lat po odzyskaniu niepodleg³oœci
ponownie j¹ utraci³y.

Co wiêcej, prawo miêdzynarodowe ca³kowicie sprzeciwia siê
wojnie w Kosowie. Dlatego postawi³a ona miêdzynarodowe pryn-
cypia w stanie konfliktu. Przede wszystkim chodzi tutaj o pryncy-
pia niepodleg³oœci i prawa do samostanowienia pañstw, które
gwarantowa³a konferencja w Wersalu, a tak¿e o pryncypia praw
obywatelskich, które rozwinê³y siê po II Wojnie Œwiatowej.

Na koniec g³os zabra³ moderator – Henry Kissinger. Wed³ug
niego, istniej¹ dwie drogi realizacji polityki miêdzynarodowej. Pierw-
sza, to absolutna wiara w cele i nie zwracanie wiêkszej uwagi na
ofiary w drodze do ich realizacji. Druga, to realizacja tej polityki
ma³ymi krokami. Wed³ug moderatora, wojna w Kosowie by³a po-
my³k¹, ale kiedy zosta³a rozpêtana musia³a zakoñczyæ siê zwyciê-
stwem: ale nie mieliœmy innej drogi, tylko zwyciêstwo kiedy j¹ ju¿
zadeklarowaliœmy. Zdewastowaliœmy region, który próbowali-
œmy obroniæ tylko po to, by unikn¹æ ofiar w³asnych. Dopuœcili-
œmy by agenda zosta³a ustalona przez wewnêtrzne grupy naci-
sku i tym samym utrudniliœmy mo¿liwoœci zakoñczenia wojny.
Ustabilizowaliœmy pryncypia, których reszta œwiata nie akcep-
tuje. Wojna, prowadz¹ca do zniszczenia regionu, który mia³a
chroniæ, nie mo¿e byæ uwa¿ana za zwyciêstwo dyplomacji.

Po tych wyst¹pieniach wywi¹za³a siê dyskusja. Dyskutanci
uwa¿ali, ¿e mówcy widz¹ wszystko w zdecydowanie zbyt czar-
nych barwach. Podkreœlano, ¿e operacja zakoñczy³a siê wielkim
sukcesem, i ¿e w oczach opinii publicznej z prawnego punktu wi-
dzenia nie wypad³a najgorzej. Dyskutant brytyjski zaproponowa³,
aby natychmiast podobn¹ operacjê przeprowadziæ w stosunku do
Iraku i Hussajna, chocia¿by dlatego, by wystraszyæ innych. Za-
proponowano, by pokazowy proces Miloszewicia urz¹dziæ w Ha-
dze. Rosyjski mówca ostrzega³, ¿e wojna pozostawi ujemne konse-
kwencje w rejonie. Rosja bêdzie teraz czu³a, ¿e ma woln¹ rêkê w
Czeczenii. Istnieje du¿a mo¿liwoœæ, ¿e wkrótce w Jugos³awii doj-
dzie do w³adzy znacznie gorszy nacjonalistyczny re¿im ni¿ rz¹d
Miloszewicia. Wed³ug Rosjanina, wojna nie przynios³a narodzin
nowego porz¹dku œwiata, tylko zniszczenie poprzedniego. Wy³a-
niaj¹cy siê œwiat jest miejscem bez standardów i umów prawnych.
Jedyn¹ gwarancj¹ Rosji, ¿e NATO nie zbombarduje Moskwy jest
teraz tylko si³a w³asnych wojsk, ta si³a gwarantuje te¿, ¿e NATO
nie ruszy na Moskwê nawet, je¿eli ta bêdzie bombardowa³a inne
kraje. Jedynym gwarantem stabilnoœci i utrzymania bezpieczeñ-
stwa w³asnego jest si³a.

Dyskusja by³a bardzo burzliwa. Kanadyjczyk wskaza³, ¿e nic
nie zosta³oby dokonane bez udzia³u Stanów Zjednoczonych. Grek
obawia³ siê problemu uciekinierów i emigrantów. Portugalczyk
podniós³ problem „selektywnej solidarnoœci” – czyli solidaryzo-
wania siê tylko z takimi krajami, które mog¹ daæ jakieœ korzyœci.
Dyskutowano te¿ nad problemem finansowym – sk¹d wzi¹æ ok. 50
miliardów dolarów potrzebnych do odbudowy Ba³kanów. Jednym
s³owem, cz³onkowie Bilderberga zorientowali siê, ¿e znaleŸli siê po
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uszy w g³êbokim g... Chyba po raz pierwszy od konfliktu kubañ-
skiego, Bilderberg zorientowa³ siê, ¿e sytuacja wymyka siê spod
kontroli. Wypracowane latami strategie zaczynaj¹ zawodziæ. Ktoœ
nawet ironicznie zwróci³ uwagê, ¿e nie ma mowy o wojnie humani-
tarnej, je¿eli Kosowo bombardowano przez 70 dni, a Irak „tylko”
przez 3 dni. Ktoœ inny stwierdzi³, ¿e w wyniku bombardowañ znisz-
czono 70% infrastruktury, któr¹ trzeba bêdzie odbudowaæ. Gdzie
wiêc s¹ tutaj korzyœci z wojny? Nie utracono zbyt wiele w³asnego
sprzêtu, dlatego wojna nie mog³a nawet napêdziæ wewnêtrznego
przemys³u zbrojeniowego. Wojna utraci³a ponadto swoje znacze-
nie, jako ratunek i sposób naprawy ekonomii.

A Kosowo?

Najlepiej sytuacjê przedstawia fragment artyku³u zamieszczonego

Materia³y Ÿród³owe:
BBC World Wide Monitoring Database (wewnêtrzna baza danych BBC), Interantional Reports, Monitoring European-Political, 29 maja 1999.
Bilderberg – international interest gathers momentum over revelations in The News, Special Coverage, The Portugal News, 29 maja 1999.
Bilderberg Meeting – media blackout continues, The Portugal News, 22 maja 1999.
Bilderberg meeting – wall of silence?, The Portugal News, 8 maja 1999.
Bilderberg – summit opens in Sintra under massive security, The Portugal News, 5 czerwca 1999.
Bilderberg – The News, the Portuguese press and the wall of silence, The Portugal News, 12 czerwca 1999.
Debunking the Bilderberg Myth, Anti-Defamation League,
(www.adl.org/rumors/bilderberg.asp)
Disinformation From: Antek5@aol.com, Subject: warning: Bilderberg material is facist hoax!, j18discussion@gn.apc.org, 27 maja 1999.
Hadoulis J.C., Kosovo? Which Kosovo?, The Athens News, 9 czerwca 1999.
International power brokers meet to discuss global future, The Portugal News, 1 maja 1999.
Leaked minutes from Bilderberg meeting 1999, Sintra Portugal, PDF document from Spotlight magazine (dostarczony do redakcji z BBC).
Tanjung News Agency, Belgrade, 29 maja 1999.

w najwiêkszym greckim tygodniku anglojêzycznym, „Athens
News”. Artyku³ analizuje ile miejsca g³ówna prasa grecka poœwiê-
ci³a poszczególnym wydarzeniom. Krycie Kosowa ogranicza³o
siê do wyra¿ania nadziei na temat ostatniej nocy koñcz¹cej tê
wojnê (pomimo niepowodzeñ w negocjacjach). Tematyka poru-
szana w „Excousia” (znane greckie pismo) dotyczy³a 47 spotka-
nia super tajnej organizacji, umys³owego cia³a, znanego jako
Bilderberg. Spotka³o siê ono w Portugalii i wed³ug raportów
zadecydowa³o, ¿e Kosowo i Vojvodina powinny zostaæ oderwa-
ne od Jugos³awii.

                                                Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

                                                                                 dr Mark Rys

HAMILTON, Interesy: Restauracja, 150 miejsc, loteria wy�cigów 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 posiad³o�æ - sprzeda¿ SPADKOWA!!!...SPRZEDANY!!

MISSISSAUGA (Creditview/Britannia) - po³ówka - jak nowa - do szybkiej sprzeda¿y

WARSZAWA, Aleja Niepodleg³o�ci/Rakowiecka du¿e mieszkanie - 110mkw 2 piêtro

COLOMBO SYSTEM
BOHDAN Szewczyk, www.globalserve.net/~bszewczyk

bszewczyk@yahoo.com, 416-680 1000 lub 905-873 0961 tel/fax
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Obozy koncentracyjne
I Ty mo¿esz zostaæ donosicielem

Wyprowadzone na ulice miast amerykañskich, pod pozorem za-
bezpieczania przed atakami terrorystycznymi, wojsko i gwardia
narodowa, s¹ elementami przyzwyczajania Amerykanów do wpro-
wadzenia stanu wojennego. Oczywiœcie jest to dzia³alnoœæ niele-
galna i antykonstytucyjna (patrz: poprzednia czêœæ artyku³u).

Na tak¹ ewentualnoœæ przygotowuj¹ Amerykanów tak¿e poli-
tycy i media. W lipcu 2003 roku, Peter Kirsanov, mianowany przez
Busha na stanowisko Komisarza Spraw Cywilnych, powiedzia³ pu-
blicznie, ¿e widzi ju¿ sytuacjê, w której opinia publiczna bêdzie siê
domaga³a wprowadzenia obozów koncentracyjnych dla amerykañ-
skich arabów: Je¿eli nast¹pi drugi atak i je¿eli przyjdzie ze strony
grup etnicznych, które zaatakowa³y World Trade Center, mo¿e-
my zapomnieæ o prawach obywatelskich.

Mniej wiêcej w tym samym czasie, dowódca Northen Com-
mand, odpowiedzialnego za obronê terytorium USA sugerowa³, ¿e
armia w najbli¿szej przysz³oœci mo¿e odgrywaæ znacznie wiêksz¹
rolê, jako si³a pilnuj¹ca porz¹dku na terenie Ameryki. Bia³y Dom
zacz¹³ op³acaæ znanych prawników, którym powierzono zadanie
zmiany jedynej prawnej obrony obywateli amerykañskich przed
wprowadzeniem stanu wojennego – jest to, wspomniany w po-
przednim odcinku artyku³u, Comitatus Act.

Dotychczas, od czasu wojny domowej, akt ten naruszono tyl-
ko jeden raz, podczas oblê¿enia w Waco. Wtedy te¿ na terenie
USA zosta³y u¿yte wojsko i sprzêt militarny. Spotka³o siê to z po-
wszechnym potêpieniem i przez d³ugie lata zajmowa³o dziennika-
rzy.

Jak za czasów Stalina, Bush zasugerowa³ utworzenie systemu
informacji narodowej. Wiadomoœæ tê podawa³y media, ale niemal
¿aden z dziennikarzy nie odwa¿y³ siê zg³êbiæ tematu, chocia¿ pro-
pozycje wystawione by³y do wgl¹du publicznego na rz¹dowych
witrynach internetowych. W propozycjach tych czytamy, ¿e do
donosicielstwa na swoich s¹siadów powinni byæ zobowi¹zani li-
stonosze, pracownicy kompanii elektrycznych i gazowych, którzy
przychodz¹ do naszych domów odczytaæ liczniki, technicy kom-
panii telewizyjnych, a tak¿e.... (UWAGA!) koœcio³y: system infor-
macji narodowej, który pozwala tym pracownikom - których za-
jêcia umo¿liwiaj¹ im dok³adne rozeznanie w dziwnych wydarze-
niach - zg³aszanie podejrzanej dzia³alnoœci.

Podczas przemówienia w Knoxville, w Tennessee, Bush pro-
ponowa³ utworzenie korpusów obywatelskich z mo¿liwoœci¹ pe-
netracji oœrodków religijnych: Oznacza to organizowanie pro-
gramów w Twoim koœciele, synagodze, lub meczecie... by pomóc
us³yszeæ nawo³anie do mi³oœci tak, jakbyœ chcia³ by Ciebie ko-
chano. Szeroko rozpowszechniana publikacja bez wydawcy: „Pla-
ces of Worship” (Miejsca Wiary) sugeruje, ¿e zarówno szko³y, miej-
sca publiczne jak i koœcio³y mog¹ byæ u¿yteczne w przygotowa-
niach do codziennego ¿ycia obywateli.

Aby obywatelom „pomóc” we w³aœciwym wyborze (dono-
szenia na s¹siadów i rodziny), zaraz po rozpowszechnieniu opisa-
nego dokumentu, policja i agenci s³u¿b federalnych rozpoczêli pró-

Obozy koncentracyjne i tortury w... Ameryce
Ofiary i planowane tortury

Czy w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych jest miejsce na stosowanie tortur? – pyta³a, 20 wrzeœnia 2002
roku, amerykañska telewizja CBS.

Dokoñczenie z poprzedniego numeru

by infiltracji koœcio³ów. Chwa³a Bogu, jak na razie wszystko wska-
zuje na to, ¿e koœcio³y, niezale¿nie od wyznania, broni¹ siê przed
tym skutecznie. „The Village Voice” pisa³: Idea zatrudnienia ko-
œcio³a w centrum operacji wywiadowczych by³a nie do prze³kniê-
cia dla niektórych cz³onków spo³ecznoœci religijnej. „Myœlê, ¿e
to straszne - powiedzia³a pastor Elisabeth Braddon, z koœcio³a
Metodystów w parafii Park Slope. - Od 11 wrzeœnia, przez ca³y
czas naszym celem jest zabezpieczenie azjatyckiej spo³ecznoœci i
innych... Na pewno nie u¿yjemy naszego koœcio³a, by szpiego-
waæ ludzi”. „Nie jesteœmy tutaj po to, by szpiegowaæ innych” –
powiedzia³ David W. Dyson, pastor koœcio³a prezbiteriañskiego
na Brooklynie.

Mo¿e nie wszystkim, ale w dziennikarskich krêgach znany
jest fakt, ¿e agenci FBI „wizytowali” organizacje arabskie i meczety
w USA. Wiele z nich znalaz³o siê pod sta³¹ obserwacj¹ 24 godziny
na dobê. Podczas, gdy niemal wszystkie parafie wszelkich wyznañ
wrzuca³y instrukcje FBI do kosza na œmieci, David Harris, szef
Amerykañskiego Komitetu ¯ydowskiego przestrzega³, by nie re-
agowaæ tak negatywnie na postulaty i instrukcje Busha: Myœlê, ¿e
ludzie powinni byæ zaalarmowani, to wygl¹da logicznie i sen-
sownie w bardzo dziwnych czasach, w których ¿yjemy.

Podobnego zdania by³ Joe Loconte, z konserwatywnej orga-
nizacji Heritage Foundation. Twierdzi³: Kongregacje s¹ natural-
nymi Ÿród³ami. To doskona³e skupisko ludzi w kontekœcie cen-
trów miejskich.

Instrukcja dla gubernatorów

7 listopada 2001 roku, 50-ciu gubernatorów amerykañskich sta-
nów, otrzyma³o instrukcje z Centers for Disease Control (Centrum
Epidemiologiczne). Instrukcja przewidywa³a z³o¿enie w³adzy lo-
kalnej w rêce agencji federalnych, co dawa³o w³aœciwie ca³kowit¹ i
nieograniczon¹ kontrolê populacji w poszczególnych stanach. Pod
p³aszczykiem kwarantanny na wypadek epidemii choroby, przed
Amerykanami roztoczono obraz, jaki dotychczas mogli obserwo-
waæ na filmach fabularnych. Plan opracowany zosta³ przez adwo-
katów z uniwersytetów John Hopkins i George Town, a przewidy-
wa³ tworzenie centrów izolacyjnych, a tak¿e czasowe zawieszenie
lokalnych praw obywatelskich.

Oznacza to, ¿e do miasta mo¿e siê w ka¿dej chwili wtoczyæ
kawalkada wozów bojowych. ̄ o³nierze bêd¹ mogli zatrzymywaæ
osoby cywilne wed³ug w³asnego widzimisiê i odwoziæ do specjal-
nych oœrodków zatrzymañ. W sytuacjach ekstremalnych bêd¹ mogli
otworzyæ ogieñ do osób cywilnych. Do czasów budowy specjal-
nych oœrodków zatrzymañ, przewidywano wykorzystanie do tego
celu stadionów i aren sportowych. Planowano równie¿ organizo-
wanie ³apanek ulicznych, punktów kontrolnych, a tak¿e zamyka-
nie dróg i autostrad.

Oczywiœcie, amerykañscy politycy twierdz¹, ¿e wszystko to
bêdzie siê odbywa³o w granicach zdrowego rozs¹dku i wierz¹ w
ten zdrowy rozs¹dek amerykañskich ¿o³nierzy. Na ów zdrowy roz-
s¹dek powo³ywali siê tak¿e politycy w odniesieniu do sytuacji w
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Afganistanie i Iraku, jeszcze przed atakiem na te kraje. WiêŸniowie
mieli byæ traktowani po ludzku, a obywatele mieli podlegaæ ochro-
nie. Tymczasem wojsko rz¹dzi siê swoimi prawami.

Tortury

Okazuje siê, ¿e stosowanie tortur posiada w USA wielu zwolenni-
ków. Jednym z g³ównych adwokatów stosowania tortur jest har-
wardzki profesor, Alan Dershowitz, obroñca praw cywilnych w
g³oœnej sprawie O.J. Simpsona. W programie telewizyjnym „60
Minutes” (60 minut), Dershowitz oficjalnie twierdzi³, ¿e tortury s¹
nieuniknione i uzasadnia³: Nie mo¿emy po prostu zamkn¹æ oczu i
wyobra¿aæ sobie, ¿e Œwiat jest czysty.

17 stycznia 2002 roku, na antenie CBS Dershowitz postulo-
wa³: Tortury s¹ nieuniknione. Musimy otworzyæ debatê na ten
temat. W ¿ydowskim wydawnictwie: „Jewish World Review”, Der-
showitz posun¹³ siê znacznie dalej: Moja propozycja - tortury nie
powinny byæ dozwolone bez „nakazu przeprowadzenia tortur”
uiszczonego przez sêdziego. Nakaz taki musia³by opieraæ siê na
absolutnej koniecznoœci wydobycia natychmiastowej informacji
w celu oszczêdzenia czyjegoœ ¿ycia... Nakaz torturowania doty-
czy³by tylko tortur przeprowadzanych za pomoc¹ narzêdzi nie
zagra¿aj¹cych ¿yciu, na przyk³ad sterylnych igie³ wbijanych pod
paznokcie, które mia³yby spowodowaæ ból nie do zniesienia, ale
bez nara¿enia ¿ycia torturowanego.

Aby obejœæ amerykañsk¹ konstytucjê, Dershowitz twierdzi,
¿e 5 poprawka konstytucyjna, (która zabrania zmuszania do samo-
oskar¿ania siê), zabrania tylko u¿ycia zeznañ wydobytych pod-
czas tortur w s¹dzie, ale nie zabrania samych tortur. Natomiast 8
poprawka konstytucyjna (zabraniaj¹ca stosowania okrutnych kar)
dotyczy tylko sytuacji, w której osoba zosta³a os¹dzona. Przed
os¹dzeniem mo¿na torturowaæ dowolnie.

Prosimy naszych amerykañskich Czytelników, by nie przecie-
rali oczu ze zdumienia. Stany Zjednoczone s¹ jednym z nielicznych
na œwiecie krajów, w którym istniej¹ specjalne szko³y tortur. Jedna
z nich, „School of Americas” (Szko³a Ameryk) ulokowana by³a w
bazie wojskowej fortu Benning, w stanie Georgia. Pod kierunkiem
doœwiadczonych instruktorów CIA, uczono tam dok³adnie, jak
przeprowadzaæ tortury w sposób gwarantuj¹cy uzyskanie infor-
macji i ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ przypadków œmiertelnych.

Niedawno Pentagon zosta³ zmuszony, g³ównie przez obywa-
teli innych krajów, (którzy byli poddawani amerykañskim tortu-
rom), do ujawnienia podrêczników i metod nauczania stosowa-
nych w „School of Americas”. „Info nurt” z³o¿y³ na te podrêczniki
zapotrzebowanie w ONZ i w International Amnesty. Natychmiast,
gdy je otrzymamy, podzielimy siê z Dociekliwymi zawart¹ w nich
treœci¹. Jak dot¹d wiemy, ¿e uczono tortur psychicznych i fizycz-
nych. Kategoria tych ostatnich obejmowa³a u¿ycie pr¹du elek-
trycznego, tortury seksualne, zastosowanie nowoczesnych urz¹-
dzeñ opartych na urz¹dzeniach œredniowiecznych itd.

Stosowanie tortur wobec niepos³usznych nie bêdzie zatem
niczym nowym, zarówno dla amerykañskich wojaków, jak i dla or-
ganów bezpieczeñstwa, poniewa¿ maj¹ w tym ogromne doœwiad-
czenie. Setki naukowców amerykañskich przez dziesiêciolecia pra-
cowa³o nad wynalezieniem najskuteczniejszych tortur i urz¹dzeñ
do ich praktykowania. Obecnie Stany Zjednoczone s³yn¹ z tego,
¿e s¹ g³ównym producentem i eksporterem urz¹dzeñ do tortur. Na
ten temat tak¿e odpowiednie komisje ONZ obieca³y w najbli¿szym
czasie przys³aæ nam raport, który znajdzie odzwierciedlenie na
³amach „Info nurt”.

To ju¿ siê dzieje

W nasze rêce wpad³ szokuj¹cy raport Center for Constitutional
Rights (Centrum Praw Konstytucyjnych). W raporcie tym CCR
stwierdza, ¿e Stany Zjednoczone, jak Izrael, rutynowo torturuj¹
swoich wiêŸniów. W pierwsze raporty prasowe na ten temat nikt
nie móg³ uwierzyæ. Dlatego CCR postanowi³a zorganizowaæ spe-
cjaln¹ komisjê do zbadania sprawy. Na pierwszy ogieñ posz³a baza
amerykañskich si³ powietrznych w Baghram, w Afganistanie. Ju¿
pierwsze ustalenia potwierdzi³y najgorsze obawy: Obcy obywate-
le, zatrzymani przez USA byli poddawani praktykom uznanym,
jako tortury i nieludzkie traktowanie.

Meldunki te spowodowa³y, ¿e œledztwem objêto równie¿ bazy
w Guantanamo Bay (Kuba) i na wyspie Diego Garcia. W trakcie
badañ okaza³o siê równie¿, ¿e wiêŸniowie, pod okiem CIA s¹ odsy-
³ani do krajów, w których tortury s¹ powszechnie stosowane. Po-
wy¿sze ustalenia spowodowa³y, ¿e CCR wystosowa³a notê do or-
ganizacji rz¹dowych o nastêpuj¹cej treœci: The Center for Consti-
tutional Rights, postuluje „natychmiastow¹ interwencjê komisji
œródamerykañskiej na temat praw cz³owieka... by zapobiec nie-
legalnemu traktowaniu ludzi przetrzymywanych w Guantanamo
Bay, Baghram, Diego Garcia i w innych centrach zatrzymañ na
ca³ym œwiecie. CCR ¿¹da tak¿e natychmiastowego wstrzymania
wysy³ki wiêŸniów do innych krajów, w których tortury s¹ do-
puszczalne. Zatrzymani odsy³ani byli przez Stany Zjednoczone
do Jordanii, Egiptu i Maroka, w których to krajach, wed³ug
informacji podawanej przez rz¹d USA, u¿ywa siê tortur podczas
przes³uchañ prowadzonych przez agencje bezpieczeñstwa.

6 marca 2003 roku, gazeta „Los Angeles Times” poda³a: Je¿eli
znalezienie dwóch cia³ w Afganistanie ze œladami tortur nie jest
niespodziank¹, to opublikowany w tym tygodniu raport patolo-
ga jest szokuj¹cy. Sugeruje on, ¿e podejrzanym o to zabójstwo jest
rz¹d Stanów Zjednoczonych. Jeszcze bardziej niepokoj¹ce s¹
wyp³ywaj¹ce na œwiat³o dzienne dowody, ¿e Stany Zjednoczone
mog¹ posiadaæ coœ, czego jeszcze 2 lata temu nawet nie mo¿na
sobie by³o wyobraziæ – amerykañskie centrum tortur.

Godne zaufania raporty wskazuj¹, ¿e rz¹d, za aprobat¹ ofi-
cjeli wy¿szej rangi systematycznie stosuje techniki uznawane przez
wielu jako tortury.

Dalsze potwierdzenie nadesz³o od jednego z pracowników
centrum tortur, który cynicznie powiedzia³: Je¿eli nie naruszacie
praw cz³owieka, prawdopodobnie nie wykonujecie swojego za-
wodu prawid³owo.

Jeden z wiêŸniów, Abu Zubeida, zosta³ postrzelony w pierœ,
udo i w genitalia. ̄ o³nierz bior¹cy udzia³ w przes³uchaniu potwier-
dzi³, ¿e nie podano mu, nawet po przes³uchaniu, ¿adnych œrodków
przeciwbólowych. John Walker Lindh by³ przetrzymywany zupe³-
nie nagi w blaszanym kontenerze, przyszpilony taœmami, w œrodku
afgañskiej zimy.

Dwóch niezidentyfikowanych mê¿czyzn odnaleziono mar-
twych, ze œladami tortur na ca³ym ciele, po „przes³uchaniu” CIA.
Wojska specjalne pocz¹tkowo w bestialski sposób bi³y zatrzyma-
nych, po czym oddawa³y do dalszej „obróbki” specjalistom z CIA.

Prawnicy na ca³ym œwiecie byli zszokowani, gdy rz¹d USA
oficjalnie potwierdzi³, ¿e u¿ywa technik stosowanych w komorach
przes³uchañ gestapo, polegaj¹cych na potêgowaniu strachu, stresu
i zmêczenia. Amerykanie twierdzili, ¿e robi¹ to w majestacie prawa.
Prawo miêdzynarodowe uzna³o to za zwyk³e tortury. Zachodnia
opinia publiczna - tych, którzy  torturuj¹ - uznaje za bohaterów
powracaj¹cych z pola walki. Dlaczego nie wystawimy pomników
dla pracowników alei Szucha?

Po II Wojnie Œwiatowej s¹dziliœmy zbrodniarzy, powo³uj¹c siê
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miêdzy innymi na 17 artyku³ Konwencji Genewskiej. Artyku³ ten
mówi wyraŸnie: Zabrania siê stosowania fizycznych i psychicz-
nych tortur, ani ¿adnej formy korekcji w stosunku do jeñców
wojennych, w celu wydobycia od nich jakichkolwiek informacji.
Teraz powinno staæ siê jasne, dlaczego Bush nie chce okreœliæ
statusu wiêŸniów - miêdzy innymi dlatego, by móc ich bezkarnie
torturowaæ.

Na coraz wiêcej oskar¿eñ, ze strony komisji miêdzynarodo-
wych, Amerykanie mieli doskona³e wyjaœnienia. Oto kilka oskar-
¿eñ z meldunków organizacji miêdzynarodowych i amerykañskie
odpowiedzi na nie.

Oskar¿enia:

Rahman mówi³ wolno, wyjaœnia³ gestami. Czasami powstawa³,
odwraca³ oczy, wyraŸnie wstydz¹c siê opowiadaæ o swojej nago-
œci, o tym jak po³o¿ono go na ziemi z szeroko roz³o¿onymi noga-
mi i rêkami a na ka¿dej koñczynie przes³uchuj¹cy postawili po
krzeœle. Przez 20 dni Rahman by³ skuty kajdanami. Nawet pod-
czas jedzenia jego rêce by³y unieruchomione.

Pod³oga celi pokryta by³a cienk¹ warstw¹ lodu. Przes³u-
chuj¹cy go amerykañscy ¿o³nierze kazali mu siê rozebraæ do
naga. „Wszystko!” – powiedzieli. „Œci¹gaj wszystko!” Na trzê-
s¹cego siê z zimna, dwóch ludzi wyla³o wiadro lodowatej wody.

Wyjaœnienia:

Byli rozbierani do naga, prawdopodobnie dlatego, by nie prze-
mycali ¿adnej broni do obiektu. Jest to sytuacja, w której ktoœ

mo¿e zostaæ rozebrany. Oskar¿enia na temat u¿ycia wody s¹ ca³-
kowicie wyssane z palca.

Zmuszamy ludzi do stania w jednej pozycji przez d³u¿szy okres
czasu... Ograniczanie snu jest efektywn¹ drog¹ redukcji niechê-
ci do mówienia, albo oporu w stosunku do pytañ. Szeroko stoso-
wana technika utrzymywania ca³y czas œwiat³a w celi, albo bu-
dzenia wiêŸniów co 15 minut, powoduje dezorientacjê i niemo¿-
liwoœæ okreœlenia dnia ani godziny.

Nie mog¹ ze sob¹ rozmawiaæ - je¿eli by mogli, wówczas ra-
zem mogliby planowaæ, lub wzajemnie siê pocieszaæ. Gdy zo-
stan¹ przy³apani na rozmowach, s¹ zmuszani do robienia ró¿-
nych rzeczy...

Ten nasz piêkny kraj

Amerykañskich tortur doœwiadcza³y i doœwiadczaj¹ inne kraje. Teraz
kolej przychodzi na obywateli amerykañskich. Chocia¿ nasza re-
dakcja posiada setki dokumentów z drobiazgowymi opisami tortur
stosowanych za zgod¹ Amerykanów, lub wrêcz przez Ameryka-
nów, nie mo¿emy opublikowaæ ich wszystkich (metody Gestapo
wygl¹daj¹ przy nich jak zabawy). Prawo w tej materii jest wyraŸne
- nie wolno nam publikowaæ opisów (wspomnieñ torturowanych)
z uwagi na ich graficzn¹ zawartoœæ, lub z uwagi na seksualne sko-
jarzenia i wynaturzenia. To tak¿e, samo w sobie, zas³uguje na osobny
komentarz. Wolno nam w telewizji ogl¹daæ ucinane g³owy, krew
lej¹c¹ siê strumieniami, golizny wszelkiego rodzaju itp., ale nie wolno
nam publikowaæ opisów sytuacji, które maj¹ miejsce na co dzieñ,
poniewa¿ mo¿e to zaszkodziæ Czytelnikowi. Pomyœlmy, czy to te¿
nie jest celowe?

Materia³y Ÿród³owe:
Borenstein Seth, Vast quarantine role advocates for states, Free Press, 7 listopada 2001.
Dershowitz Alan, Let America Take Its Cues from Israel Regarding Torture, Jewish World Review, 30 stycznia 2002.
Dershowitz: Make Torture an Option, CBS News, 17 stycznia 2002.
Dershowitz: Torture could be justified, CNN, 3 marca 2003.
Gannon Kathy, Routine US Abuse Reported at Afgan Camp, Associated Press, 16 marca 2003.
Gutman W. E., CIA admits teaching torture techniques in Latin America, One News Serwice, 18 czerwca 1997.
New image for US ‘torture school’, BBC News, 16 grudnia 2000.
Ridgeway James, Mondo Washington, The Village Voice, 24 lipca 2002.
Roken Al Mohammed Abdullah, America’s school for torture, The Daily Star, 20 listopada 2002.
School for scandals, Guardian, 19 listopada 2002.
The USA, like Israel, routinely tortures its prisoners, Center for Constitutional Rights, 6 marca 2003.
Turley Jonathan, US loses its humanity through torture, Los Angeles Times, 6 marca 2003.
Warikoo Niraj, Arabs in U.S. could be held, official warns, Free Press, 20 lipca 2002.
Warikoo Niraj, Rights panelist foresees internment push, The Miami Herald, 20 lipca 2002.
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Ksi¹¿ka Kevina MacDonalda, „The Culture of Critique” (Kultura
Krytyki, 2002), przedstawia wiek XX jako ¿ydowski wiek. Sto lat
temu, ¯ydzi byli biednymi ludŸmi, ¿yj¹cymi g³ównie w Europie
Wschodniej, otoczeni wrogimi narodami. Dzisiaj Izrael jest mocno
ustabilizowany na Bliskim Wschodzie, a ¯ydzi stali siê bogat¹ i
najsilniejsz¹ elit¹ w Stanach Zjednoczonych i innych krajach za-
chodnich.

Co wiêcej, wed³ug MacDonalda, zachodni œwiat intelektual-
ny zosta³ zjudaizowany. ¯ydowskie wartoœci i postawy stanowi¹
obecnie podstawê kultury zachodniej. Z powodu g³êboko zako-
rzenionej nienawiœci ¿ydowskiej do tradycyjnych wartoœci zachod-
niej kultury (np. chrzeœcijañstwa), spowodowano, ¿e ojcowie (kul-
tury): czuj¹ g³êboki wstyd wobec w³asnej historii, prawie na pew-
no jest to pocz¹tek koñca kultury i ludzi. (XIX).

G³ównie ¿ydowskie organizacje promuj¹ politykê i ideologiê
wymierzon¹ w kierunku kulturalnej spójnoœci, praktykuj¹c jedno-
czeœnie zupe³nie przeciwne dzia³ania. Z jednej strony promuj¹ wie-
lokulturowoœæ na Zachodzie, ale z drugiej strony upieraj¹ siê, ¿e
Izrael powinien pozostaæ czyst¹ rasistowsko enklaw¹ dla ¯ydów.

Obecna polityka emigracyjna plasuje Stany Zjednoczone i
inne kraje zachodnie „na polu gry” w sensie ewolucyjnym, które
nie dotyczy innych narodów œwiata. MacDonald pisze: „Zwróæ-
cie uwagê, ¿e amerykañscy ¯ydzi nie maj¹ ¿adnego interesu w
proponowaniu, by emigracja do Izraela by³a podobnie wielona-
rodowa, albo... strasz¹ hegemoni¹ ¿ydowsk¹”. (323).

Partia narodowego rozk³adu

MacDonald mówi, ¿e antysemityzm w Weimarze w Niemczech opie-
ra³ siê na percepcji tego, ¿e: Krytyczne analizy ¿ydowskie nie¿y-
dowskiego spo³eczeñstwa skierowane by³y na rozk³ad wiêzów
spójnego spo³eczeñstwa. Jeden z akademików okreœla³ ̄ ydów, jako
klasyczn¹ partiê narodowego rozk³adu. (163).

MacDonald spekuluje, ¿e ¯ydzi czuj¹ siê znacznie lepiej w
spo³eczeñstwach bez narodowego charakteru. Myœlê, ¿e problem
jest du¿o g³êbszy. Rozbicie spo³eczeñstwa na wyizolowane ko-
mórki indywidualne jest tak¿e agend¹ nowego porz¹dku œwiata,
który usi³uje wyeliminowaæ jak¹kolwiek próbê zjednoczonego opo-
ru. Nowy porz¹dek œwiata jest w swojej kwintesencji przerzuce-
niem ca³ej si³y do miêdzynarodowej finansjery. Rodzi to pytanie:
czy nowy porz¹dek œwiata jest fenomenem ¿ydowskim? Czy te¿
¿ydowscy intelektualiœci stali siê marionetkami w rêkach finansje-
ry zarówno ¿ydowskiej jak i nie¿ydowskiej?

MacDonald koncentruje siê na tym, jak ¿ydowscy intelektu-
aliœci prowadzeni przez autorytatywne figury stali siê przywódca-
mi wspó³czesnego, nowoczesnego ¿ycia intelektualnego. Dysku-
tuje na temat spostrze¿eñ Boasa w antropologii, Adorno w socjo-
logii, Freuda w psychiatrii i Derrida w filozofii.

Na przyk³ad, „Szko³a Frankfurcka” by³a „kultem marksistow-
sko – ¿ydowskim” finansowanym przez milionera Felixa Weila.
Maj¹ca znaczny wp³yw ksi¹¿ka Adorna „The Authoritarian Per-
sonality” (Autorytatywna osobowoœæ, 1950) by³a sponsorowana
przez Amerykañsko ̄ ydowski Komitet. Przypisuje ona chrzeœci-
jañskie represje seksualne uprzedzeniom i przedstawia cechy nie-
¿ydowskich grup (w³¹czaj¹c w to chrzeœcijañsk¹ religiê, patrio-

tyzm i rodzinê), jako oznaki choroby psychicznej (162).
Rozk³ad socjalny prowadzi do psychologicznego zamiesza-

nia. Spo³eczeñstwo zaakceptowa³o sposób widzenia Adorno, ¿e
nie istnieje obiektywna prawda i prawdziwa rzeczywistoœæ. Ka¿dy
jest wyizolowany i inny. Adorno opiera siê próbom wyposa¿ania
œwiata w uniwersalne pojêcia, obiektywizm albo ca³kowitoœæ
przy pomocy jakichkolwiek zorganizowanych pryncypiów, któ-
re mog³yby zjednoczyæ na sta³e spo³eczeñstwo (164).

Ten rodzaj post modernistycznej filozofii sparali¿owa³ wspó³-
czesn¹ zachodni¹ kulturê. Zachodnia cywilizacja zosta³a wybudo-
wana na za³o¿eniu, ¿e prawda jest duchowa, uniwersalna i do po-
znania. Ostateczn¹ prawd¹ jest Bóg.

Dzisiejsze uniwersytety zarzuci³y poszukiwania prawdy i po-
œwiêci³y siê, podobnej do bolszewickiej, socjalnej in¿ynierii i in-
doktrynacji. Edukacja w dziedzinie wolnej sztuki jest dzisiaj nie
tylko strat¹ czasu, ale te¿ trucizn¹. Stoi daleko od zachodnich tra-
dycji, których katami s¹ zachodnie uniwersytety za przyzwole-
niem rz¹du.

Wyj¹tek

Kevin MacDonald, profesor psychologii na stanowym uniwersy-
tecie w Kalifornii, jest wyj¹tkiem. Jego odwa¿na, niezast¹piona
ksi¹¿ka ukazuje wywrotowy charakter naszych czasów.

Mówi¹cy nie agresywnym jêzykiem pisarz, podchodzi do te-
matu w sposób naukowy i pos³uguje siê du¿¹ iloœci¹ drobiazgo-
wych przyk³adów. Na przyk³ad, czy wiedzieliœcie, ¿e nie¿ydzi znaj-
duj¹ siê w przewa¿aj¹cej mniejszoœci na uniwersytecie Harward?
Stanowi¹ 25% liczby studentów. Azjaci i ̄ ydzi stanowi¹ tylko 5%
populacji amerykañskiej, a na Harwardzie jest ich 50%.

Stany Zjednoczone s¹ na drodze dominacji przez technokra-
tyczne elity Azjatów i ¿ydowskie: biznes, profesjonalistów i me-
dia – twierdzi MacDonald.

Z detalami opisuje rolê ̄ ydów w sponsorowaniu komunizmu,
nie-europejskiej emigracji i NAACP. Dokumentuje dusz¹cy ucisk,
który ¯ydzi posiadaj¹ nad amerykañskim ¿yciem kulturalnym i
ukazuje jak u¿ywa siê go do kszta³towania postaw amerykañskie-
go spo³eczeñstwa.

Na przyk³ad, (popularny komediowy serial telewizyjny - KD)
„Wszystko w rodzinie”... nie tylko ukaza³ pracuj¹c¹ klasê euro-
pejsk¹ jako g³upców i bigotów, ale tak¿e ukaza³ ¯ydów w bar-
dzo pozytywnym œwietle. Nawet œmiertelny wróg (wszystkich i
wszystkiego – KD) Archie Bunker (g³ówny bohater serialu, po-
staæ bardzo negatywna - KD), pod koniec 12 roku swojej kariery,
wychowa³ w swoim domu ¿ydowskie dziecko, zaprzyjaŸni³ siê z
czarnym ¯ydem (pokazanie, ¿e judaizm nie posiada etnicznych
konotacji), wszed³ w biznes ze swoim ¿ydowskim partnerem, sta³
siê cz³onkiem synagogi, wychwala³ swojego bliskiego przyjacie-
la na ¿ydowskim pogrzebie itd. Zwyczaje ¿ydowskie pokazane s¹
jako „przyjemne i nobilituj¹ce”... Nigdy racjonalnie nie wyja-
œnia siê antysemityzmu, zamiast tego pokazuje siê go jako irra-
cjonalne z³o, które musi byæ zwalczane na ka¿dym kroku. (VIII).

Z drugiej strony, chrzeœcijañstwo w filmach zazwyczaj ukazy-
wane jest jako z³o, a chrzeœcijanie jako psychopaci. MacDonald
cytuje konserwatywnego krytyka ¿ydowskiego, Michaela Medve-
da, który skar¿y siê, ¿e nie móg³ znaleŸæ ani jednego filmu wypro-

Wiek¯ydowski Wiek
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dukowanego po 1975 roku, w którym chrzeœcijañstwo ukazane
by³oby w pozytywnym œwietle. (IX).

Rywalizacja ¿ydowsko – chrzeœcijañska

MacDonald widzi antysemityzm jako rezultat prawego konfliktu
interesów. Ale organizacje ¿ydowskie demonizuj¹ ka¿dego, kto ma
czelnoœæ wspomnieæ na temat ¿ydowskiej si³y. Taj¹ fakt, ¿e rywali-
zacja ¿ydowsko – chrzeœcijañska jest bardzo g³êboko zakorzenio-
na w zachodnim spo³eczeñstwie.

W moim przekonaniu, ta rywalizacja nabra³a szczególnego
znaczenia od momentu, gdy kongregacje ¿ydowskie odrzuci³y na-
uki Chrystusa na temat uniwersalnej mi³oœci i ludzkiego brater-
stwa. Od tego czasu, ¯ydzi stali siê socjalnymi i metafizycznymi
odludkami, aczkolwiek odludkami z niesamowit¹ si³¹ samo uspra-
wiedliwiania. Zostaliœmy u¿yci, jako marionetki przez œwiatowe eli-
ty w³adzy, maj¹ce zamiar zniszczyæ chrzeœcijañsk¹ cywilizacjê. W
tym sformu³owaniu mo¿na dopatrzyæ siê modernistycznego tren-
du XX wieku.

Jak sugerowa³em w swoim artykule: „Do Jews Suffer from False
Consciousness ?” (Czy ̄ ydzi cierpi¹ z powodu fa³szywej œwiado-
moœci?), Judaizm jest oparty bardziej na rasizmie ni¿ na religii. Mówi
siê ¯ydom, ¿e mamy do spe³nienia misjê kreowania równoœci i
spo³ecznej sprawiedliwoœci. Tak naprawdê, finansjera u¿ywa nas
do budowy totalitarnego porz¹dku œwiata. Finansiœci u¿ywaj¹
socjalistycznych idea³ów, jako przynêty do przekazywania rz¹do-
wi, który kontroluj¹, coraz wiêkszej w³adzy.

Oczywiœcie nie wszyscy ̄ ydzi s¹ marionetkami nowego po-
rz¹dku œwiata. Najwiêcej marionetek jest wœród nie¿ydów. Rasizm
nie ma miejsca w tej debacie. Ale generalnie, wierzê, ¿e ̄ ydzi od-
grywaj¹ wiod¹c¹ rolê w modernizmie. Nie jesteœmy œwiat³em ludz-
koœci. Ok³amuj¹c siebie, ok³amujemy innych i powodujemy perso-
naln¹ dysfunkcjê i spo³eczn¹ opresjê. Nasza rola w komunizmie
jest hañb¹ (http://www.hoffman-info.com/communist.html). Izrael
jest Ÿród³em wstydu. My, ̄ ydzi, musimy odnaleŸæ siebie i znaleŸæ
dla siebie inn¹ rolê.

Mo¿emy zacz¹æ od czytania: „The Culture of Critique”, oraz
innych ksi¹¿ek trylogii MacDonalda na temat Judaizmu, jako ewo-
lucyjnej strategii: „A People that Shall Dwell Alone” (Ludzie któ-

rzy Bêd¹ mieszkaæ Samotnie, 1994) i „Separation and its Discon-
tents” (Separacja i Niezadowolenie, 1998). Wydawca MacDonalda
wys³a³ „The Culture of Critique” do 40 ¿ydowskich publikacji i
nikt nie napisa³ recenzji. Podobnie jak w centralnych mediach, nie
ukaza³a siê ¿adna informacja, ani potwierdzenie jego pracy, ani
miary naszego zniewolenia.

MacDonald nie sugeruje ¿adnych rozwi¹zañ. Jednak, by zwal-
czaæ „nowy porz¹dek œwiata”, narody zachodnie musz¹ powróciæ
do swych chrzeœcijañskich i narodowych korzeni. Grupy rz¹dz¹ce
powinny odnowiæ swoje wartoœci i tradycje i u¿yæ ich jako ³¹czni-
ka. Mniejszoœci powinny byæ witane z otwartymi ramionami, ale
nie powinno siê dopuœciæ, by kszta³towa³y spo³eczeñstwo na swój
obraz i podobieñstwo.

Kiedy siê rodzimy, ka¿dy z nas wchodzi na scenê dramatu w
progresie. Mo¿emy wyczuwaæ, ¿e dzieje siê coœ bardzo z³ego, ale
nie mo¿emy tego wskazaæ palcem. Naprawdê znajdujemy siê w
zaawansowanym stadium d³ugoterminowego spisku przewróce-
nia zachodniej cywilizacji. „Modernizm” w XX wieku by³ oszu-
stwem, którego zadaniem by³o ogo³ociæ ludzi z wartoœci rodzin-
nych, kulturalnych i religijnej to¿samoœci, zanim wtr¹ci siê ich w
wiek ciemnoty. Zachodnie cywilizacje musz¹ powróciæ do ich chrze-
œcijañskich i narodowych korzeni, albo ten dramat nie zakoñczy
siê pomyœlnie.

                                                                                 dr Henry Makow
                                                                                 t³um. K Dzikowski

Henry Makow zaleca byœcie Pañstwo przeczytali recenzjê oma-
wianej ksi¹¿ki „The Culture of Critique”, któr¹ zamieszczamy w
niniejszym numerze, w dziale Info recenzje.

Dr Henry Makow jest pisarzem kanadyjskim mieszkaj¹cym w Win-
nipeg. Jest wynalazc¹ popularnej gry „Scruples” i autorem ksi¹¿ki:
„A Long Way to go for a Date”. Posiada doktorat z literatury an-
gielskiej, nadany przez Uniwersytet Toronto. Jego rodzice byli
polskimi ̄ ydami. Prowadzi witrynê internetow¹: www.savethema-
les.ca. Wszelkie zapytania do dr Makowa prosimy kierowaæ na
adres: henry@savethemales.ca, albo do redakcji „Info nurt”.

To nie jest tylko retoryka. Potrzebujemy rewolucji, by prze¿yæ! To
s¹ niezwykle trudne pytania, na które nie mam odpowiedzi. Mo¿e
ktoœ z Pañstwa znajdzie odpowiedŸ.

Co robiæ, gdy ci sami ludzie, którzy maj¹ nas chroniæ, w³aœciwie
szkodz¹ nam? Rabuj¹ nas, truj¹, dusz¹. Dodaj¹ substancje do wody,
które nas og³upiaj¹. Podaj¹ po¿ywienie i lekarstwa, które szkodz¹
zdrowiu. W ogóle nie daj¹ nam ¿yæ tak, jakbyœmy chcieli –
normalnie.

Co robiæ, gdy nasze spo³eczeñstwo zabrania nam ¿yæ moralnie?
Albo mówiæ prawdê tak, jak j¹ pojmujemy?

Co robiæ, gdy spo³eczeñstwo sk³ania nas do
niekwestionowania wypowiedzi, które w g³êbi serca wiemy, ¿e s¹
k³amliwe?

Co robiæ, gdy nasza telewizja i gazety k³ami¹, a ponadto
twierdz¹, ¿e powinniœmy to braæ za prawdê? Co robiæ, gdy
zdecydowana wiêkszoœæ w naszym spo³eczeñstwie przyjmuje te

Co robiC?Co robiæ?
k³amstwa za prawdê i wyœmiewa nas, gdy nazywamy je k³amstwami?

Co robiæ, gdy mamy uzasadnion¹ skargê, ale nie mo¿emy
znaleŸæ satysfakcji bez obsmarowania kogoœ? Co robiæ, gdy nie
mo¿na ufaæ s¹dom? Jak mamy siê  zachowaæ  dowiedziawszy siê,
¿e wszystkie nasze pieni¹dze s¹ w rêkach prywatnej firmy?  Lub
te¿, ¿e rz¹d ma prawo zatruæ Ci dziecko, zanim odbierzesz je ze
szpitala?

Co robiæ, gdy przywódca naszego kraju, cz³owiek w najbardziej
presti¿owym gabiniecie œwiata, okazuje siê psychopat¹ ³ykaj¹cym
tabletki, pozbawionym jakiejkolwiek osobowoœci, którego
ulubionym hobby jest zabijanie masy ludzi, czy to podpisuj¹c
wyroki œmierci na umys³owo upoœledzonych ³otrów, czy wydaj¹c
rozkazy nalotów na niewinne kobiety i dzieci odleg³e o dziesi¹tki
tysiêcy mil?

Co robiæ, gdy jego œwita, w³¹cznie z tzw. opozycj¹, wydaje siê
zgadzaæ ze wszystkim, co on mówi i czyni? Gdy w ogóle jego
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otoczenie zachowuje siê, jakby ten ob³¹kany demagog,
patologicznie predysponowany do zniszczenia ca³ego œwiata, by³
rzeczywiœcie normalnym cz³owiekiem?

Kiedyœ
Kiedyœ, jeœli nie podoba³o Ci siê jak pracuje rz¹d, amerykañskim
duchem by³o g³osowaæ na kandydata z opozycji, który obiecywa³
zmiany. Co robiæ, gdy wszyscy kandydaci w wyborach na wszelkie
stanowiska mówi¹ w zasadzie to samo i popieraj¹ te same szkodliwe
rzeczy, które ju¿ znamy?

Co robiæ, gdy koncepcjê jednej osoby, jednego g³osu
dokumentnie zniszczy³a skomputeryzowana machina wyborcza,
której nikt nie mo¿e zweryfikowaæ prócz firm-w³aœcicieli
oprogramowania, bêd¹cych w³asnoœci¹ bogatych bia³ych ludzi?
Ludzi, którzy popieraj¹ cz³owieka, który otrzyma³ g³osy nie do
zweryfikowania przez ¿adn¹ niezale¿n¹ agencjê?

Co robiæ, gdy nie mo¿emy ufaæ spo¿ywanemu jedzeniu,
wdychanemu powietrzu, pitej wodzie, czy za¿ywanym lekarstwom?
Jak mamy rozumieæ próby kryminalizacji witamin i innych
produktów dla zdrowia, gdy nasi lekarze przepisuj¹ lekarstwa mniej
skuteczne ni¿ po¿yteczne substancje, które du¿ym wysi³kiem
pomogli zdelegalizowaæ?

Co robiæ, gdy nasz naród decyduje siê wejœæ w nieprzerwany
stan wojny, wybieraj¹c nieszczêsne pañstwa do ataku, a nastêpnie
kasuj¹c je? Nastêpnie ³upi w³asnych obywateli za pomoc¹
nieszczerego ustawodawstwa, które pompuje miliardy dolarów w
firmy odbudowy tego, co w³aœnie zniszczyliœmy, z powodów, jak
siê okazuje, patentowych k³amstw. Jak mamy traktowaæ taki kraj,
tak¹ grupê ludzi, która potrafi to uczyniæ bliŸnim?

A jak mamy traktowaæ siebie samych, za wiarê i popieranie tak
szalonej i nieludzkiej polityki?

Co robiæ, gdy zdecydowana wiêkszoœæ obywateli
amerykañskich nie zdobywa siê nawet na to, by przyznaæ, ¿e coœ
siê popsu³o?

Co zrobiæ, gdy rz¹dowi pracownicy bawi¹ siê zarazkami w
laboratorium, a potem okazuje siê, ¿e ca³y kraj nawiedza nowy
rodzaj grypy, zabijaj¹c dzieci w Kolorado i wywo³uj¹c nieustanny
kaszel od Atlantyku po Pacyfik? Jak to jest, ¿e w porównaniu z
epidemiami w przesz³oœci, te najnowsze wystêpuj¹ po kampaniach
szczepieñ? Czemu czujesz siê tak niepewnie, gdy Ci radz¹
zastosowanie szczepionki przeciw grypie, lub w wojsku ka¿¹ Ci
zaszczepiæ siê przeciw w¹glikowi?

Sobie  na ratunek
Dlaczego rz¹d amerykañski wydaje siê tak zdecydowany w
niszczeniu ¿ycia w³asnych ¿o³nierzy? Czemu wydaj¹ siê oni tak
chêtni, by zabijaæ niewinne kobiety i dzieci? Irak czy Afganistan
nigdy nie zagra¿a³y Ameryce. Dlaczego nasze dzieci tak chêtnie
zabijaj¹ tych ludzi jak psy? Czy tego ich nauczyliœmy w naszych
skromnych domach? Tego? Jesteœ w stu procentach pewien, ¿e
nie? Jeœli nie nauczyliœmy, to dlaczego to robi¹?

Co robiæ, gdy nie sposób us³yszeæ komentarza od ¿adnej osoby
urzêdowej, dlaczego jest tyle dziwnych smug na niebie, zwanych
przez niektórych chemosmugami, a tymczasem tylu ludzi cierpi na
problemy uk³adu oddechowego? Mo¿e chodzi o sadzê w powietrzu,
w coraz wiêkszych iloœciach, po wycofaniu ustawodawstwa o
czystym powietrzu przez Prezydenta, którego wyborów nie
pozwolono nam zweryfikowaæ?

Co mamy zrobiæ, gdy mówi¹ nam, byœmy zreorganizowali sobie
¿ycie z powodu „terroru”? Ta reorganizacja, przynajmniej w
obecnych dniach, opiera siê g³ównie na precedensie ataków
„terrorystycznych” 11.IX. 2001 roku, w których zginê³y tysi¹ce

osób w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Od tego czasu ci „terroryœci”
rzekomo sterroryzowali œwiat, przez co poszliœmy na wojnê w
Afganistanie, Iraku i gdziekolwiek jeszcze.

Kim s¹ ci „terroryœci”? Dlaczego nie ma dowodów ³¹cz¹cych
ich z 11.IX? Dlaczego planowano wojnê w Afganistanie przed 11.IX,
jeœli uzasadniono j¹ potem wydarzeniami z 11.IX? Dlaczego
uzasadniono wojnê w Iraku broni¹ masowej zag³ady i zwi¹zkiem z
11.IX, jeœli plaowano j¹ d³ugo przed 11.IX? Dlaczego rz¹d nigdy
nie z³apa³ winnych ataków w¹glikiem, szczególnie, gdy poszlaki
doprowadzi³y prosto do pracowników rz¹du? Dlaczego nikt z
Kongresu nie czyta³ projektu ustawy przed g³osowaniem nad
wstêpnym Aktem Patriotycznym?

Dlaczego nikt nie protestowa³ wymazania naszych praw
konstytucyjnych? Szczególnie, gdy tzw. „terror” zagra¿aj¹cy
naszemu bezpieczeñstwu wyraŸnie wyre¿yserowa³y nasze w³asne
s³u¿by specjalne.

Co zrobiæ, gdy wice-Prezydent zwo³uje do swego biura
wszystkich naczelnych ropowców kraju, by stworzyæ now¹ politykê
energetyczn¹? Nastêpnie wspólnie obskubuj¹ obywateli Kalifornii
z miliardów dolarów na rachunkach za energiê, a Naczelny
Energetyk przewodzi najwiêkszemu bankructwu w historii USA i
nie jest œcigany. Aktor z plecami wygrywa wybory na gubernatora
Kalifornii, by zatrzymaæ próby odzysku zagrabionych pieniêdzy, a
wice-Prezydent ci¹gnie pensjê z tej samej firmy, która otrzymuje
miliardy dolarów w intratnych kontraktach odbudowy Iraku – kraju,
który zbombardowaliœmy na podstawie k³amstw o „terrorze”
stoj¹cym za 11.IX, dla którego odmawiaj¹ przedstawienia dowodów.

Nie machaæ flag¹
Czy wiesz, ¿e popierasz morderstwa i wyzysk na ca³ym œwiecie,
kiedy powiewasz flag¹ USA? Czy zdajesz sobie sprawê, ¿e podstaw¹
tego diabelskiego postêpowania s¹ same k³amstwa? Czy wiesz, ¿e
Ameryka stwarza wojny, by tworzyæ zyski – wytrwale, od ponad
stu lat?

Jak to jest, ¿e tylu naszych ¿o³nierzy wraca z Iraku do Ameryki
z naprawdê dziwnymi chorobami? Jak to jest, ¿e stosujemy
radioaktywn¹ amunicjê, skoro wiemy, ¿e pozbawi³a zdrowia tysi¹ce?
Jak to jest, ¿e dajemy zastrzyki swoim ¿o³nierzom, ale nie mówimy
im, co jest w szczepionkach? Jak to jest, ¿e wojsko nie dezerteruje
dowiedziawszy siê o tym wszystkim i ¿e rodzice mog¹ byæ dumni,
gdy chowaj¹ swe dzieci, które poleg³y w wojnie wypowiedzianej
na podstawie k³amstw? O co tu chodzi?

Co mamy zrobiæ, gdy Ameryka przenosi swe najlepsze miejsca
pracy za granicê, dla tañszej si³y roboczej? Co Amerykanie maj¹
zrobiæ z tym fantem? Za³o¿yæ w³asne interesy i zatrzymaæ wyroby
w kraju? Hmmm…

Co mamy zrobiæ, gdy nie mo¿emy ju¿ wierzyæ policji? Kogo
wo³amy na pomoc? Kiedy widzimy, ¿e nasz prezydent pope³nia
oczywiste zbrodnie moralne i prawne, a potem k³amie, gdzie
dzwonimy, by go aresztowano? Co mamy zrobiæ, gdy donosimy o
tym kandydatom w opozycji, a oni nie odpowiadaj¹?

Po której stronie?
Nie mo¿emy ju¿ d³u¿ej popieraæ rz¹du, który nie popiera swojego
narodu. Ale co mamy zrobiæ?

Trzeba zacz¹æ od spotkañ w ma³ych grupach ludzi o
podobnych zapatrywaniach, zdumionych jak my i zastanowiæ siê,
jak zacz¹æ proces aresztowania i poci¹gniêcia do odpowiedzialnoœci
naszch przywódców-kryminalistów. To bêdzie bardzo trudne.

To nie jest tylko sprawa rekrutacji w klubach i politycznych
partiach. Te obie kategorie s¹ martwe mózgowo i nieistotne,
bezmyœlni powiewacze flag, bardziej zainteresowani ¿arciem i piciem
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ni¿ prawdziw¹ wolnoœci¹. Nie ma te¿ po co organizowaæ masowych
demonstracji bez jednego celu, na których g³ówny w¹tek zanikaj¹cej
wolnoœci ginie w galimatiasie wspó³zawodnicz¹cych pasji.

Nie. Potrzeba stworzyæ nowe grupy, poœwiêcone prawdziwej
edukacji i nie skooptowane. Szczególnie uwa¿ajcie na s³owo
„skooptowane”, a rozszerzcie sens na „zinfiltrowane”. Dotyczy to
aktywnych grup obywatelskich i upolitycznionych grup na rzecz
œrodowiska. Oba rodzaje s¹ obecnie pod ostrym skrutynium ze
strony rz¹du federalnego, który zosta³ uzbrojony w drakoñskie
nowe prawa pozwalaj¹ce wrzuciæ Ciê do wiêzienia z najb³ahszego
powodu.

Jednak koniecznoœæ ostro¿noœci nie powinna powstrzymaæ
Ciê od prób odró¿niania i organizowania ludzi, których
autentycznie interesuj¹ zasady wolnoœci oraz zachowanie postaw
mog¹cych przywróciæ w Ameryce to, co zawsze by³o nasz¹ nadziej¹
i k³ad¹cych kres tej kryminalnej karykaturze, jak¹ siê sta³a.

Ju¿ nied³ugo bêdziemy musieli wszyscy zwrócicæ siê do
naszych reprezentantów z pytaniem, czy stan¹ po stronie
uciskanych, czy pozostan¹ z ciemiê¿ycielami, którzy s¹
przekupywani do obskubywania i skuwania narodu.

Musimy zadaæ im nastêpuj¹ce pytania:
- Dlaczego kraj ma dwa zestawy prawa – jeden dla ubogich,
gwarantuj¹cy ¿e pozostan¹ w ubóstwie, a drugi dla bogatych,
zapewniaj¹cy ¿e wszystko im ujdzie, jak tylko  p³ac¹ komu trzeba?
-  Dlaczego nasz najwy¿szy prokurator zgadza siê na nieskoñczone
wiêzienie niewinnych obcokrajowców bez ¿adnych dowodów, a
odmawia œledztwa w sprawie zdrady, przeszkadzania wymiarowi
sprawiedliwoœci, kradzie¿y na mega-skalê i masowych morderstw
przez bogatych i wp³ywowych, którzy przejêli w³adzê nad niegdyœ
wolnym krajem? Kto zbada stosowanie prawa, kiedy wymiar
sprawiedliwoœci zosta³ skryminalizowany? Dlaczego pozwolono
Dickowi Cheney zataiæ master-plan rabunku Kalifornijczyków na
11 miliardów USD?
-  Dlaczego zniesiono wszystkie prawa chroni¹ce œrodowisko, kiedy
wiemy, ¿e dodawanie trucizn do wyrobów niepotrzebnie zabija du¿¹
iloœæ ludzi? Dlaczego rozmyœlnie paskudzimy powietrze truj¹cymi
chemochmurami, a ¿aden urzêdnik w rz¹dzie nie powie s³owa na
ten temat?
-  Dlaczego Ashcroft stworzy³ celow¹ przeszkodê, by zwykli ludzie
nie mogli dowiedzieæ siê, co ich rz¹d czyni z nimi? Dlaczego
dopuszczono obecnoœæ chemikaliów w po¿ywieniu, kiedy wszyscy
wiedz¹, ¿e nas truj¹?
- Dlaczego nasze szko³y kszta³c¹ dzieci, które nie potrafi¹ pisaæ
poprawnie i samodzielnie myœleæ? I dlaczego nasz rz¹d próbuje
odebraæ tym szko³om fundusze i daæ je religijnym szko³om, s³u¿¹cym
w¹skim interesom i ograniczaj¹cym myœlenie, szczególnie, ¿e
obowi¹zuj¹ca kiedyœ konstytucja wyraŸnie zabrania tak
oczywistego faworyzowania?

Ulepszaæ œwiat
Mamy pañstwo policyjne. Odebrali Ci prawa jedno po drugim.
Teraz nie wolno myœleæ samodzielnie. Tylko spróbuj badaæ dowody,
¿e Niemcy z w³asnej woli nie tru³y nikogo podczas II Wojny
Œwiatowej. Mo¿esz znaleŸæ siê w wiêzieniu, jeœli spróbujesz. Co Ci
to daje do myœlenia? Czy jest coœ z³ego w zakazaniu pewnych
myœli? Jeœli nie, to chyba nie kwestionujesz tego, do której szko³y
uczêszcza³eœ, do którego koœcio³a chodzisz i pewnie nie uwa¿asz
tego, co powy¿ej napisa³em, za celowe.

Poleganie na œrodkach masowego przekazu stêpi³o nam
umys³y, na pakowanej ¿ywnoœci – znieczuli³o nam zmys³y i
zwiotcza³o cia³a, na religii establiszmentu – sku³o nasze dusze i

uczyni³o nas trybami w bezmyœlnej maszynie, zamiast czu³ymi
ziarnami w glebie, którymi powinniœmy byæ, aby spe³niæ nasze
ludzkie prawo pierworodne.

Potrzebujemy hodowaæ w³asn¹ ¿ywnoœæ, szyæ w³asne
odzienie, mieszkaæ we w³asnych domach. Potrzebujemy z³amaæ karki
bankierom, którzy maj¹ nad nami w³adzê za pomoc¹ rzeczy, których
w³aœciwie nie potrzebujemy. Co mamy robiæ z tym czasem
zwolnionym przez nowoczesne udogodnienia? Szukamy nowych
rozrywek, które oddzielaj¹ nas od naszych ukochanych. Te
wszystkie po¿¹dane rzeczy powoduj¹ tylko coraz wiêksz¹
samonienawiœæ, bo w g³êbi wszscy wiemy, ¿e nie robimy tego, co
powinniœmy.

Powinniœmy ulepszaæ œwiat, eliminowaæ cierpienie bliŸnich,
chroniæ to, co zapewnia ¿ycie. Nie powinniœmy coraz bardziej siê
wyobcowywaæ fa³szywym stylem ¿ycia i przemijaj¹cymi
podnietami, które nie daj¹ nam kultywowaæ tego, co naprawdê nas
podtrzymuje. Nie powinniœmy  za¿ywaæ pigu³ek, by siê lepiej czuæ
– powinniœmy ¿yæ w sposób, który daje nam lepsze samopoczucie.

Odwrót z Ciemnogrodu
Obecne struktury polityczne w Ameryce s¹ na wskroœ zgni³e,
fatalnie zanieczyszczone prywatnymi funduszami, które pozwalaj¹
zboczonym patrycjuszom zachowaæ arystokratyczn¹ w³adzê z
pokolenia na pokolenie. Dopóki nie wyeliminuje siê tej
niesprawiedliwoœci i nie odda ludziom w³adzy nad pieni¹dzem,
dopóty nic siê nie naprawi i nielegalne wojny bêd¹ siê mno¿yæ.

Zamiast prowadziæ œwiat w now¹ erê oœwiecenia, zrozumienia
i technicznej ró¿norodnoœci, Ameryka ci¹gnie œwiat w nowy
Ciemnogród, gdzie si³a rabunku niszczy s³uszne wysi³ki ku
wzajemnemu szacunkowi i wspó³pracy.

W obecnych warunkach nie ma innego wyjœcia ni¿ masowe
zwolnienia i œciganie ca³ego rz¹du Ameryki. Administracja,
kongres, wymiar sprawiedliwoœci – wszystkie trzeba zaskar¿yæ o
kryminaln¹ korupcjê. W tym celu trzeba powzi¹æ masow¹ kampaniê
odnowy. Zaczynaj¹c na poziomie lokalnym, nale¿y wybraæ
delegatów do nowego rz¹du, najlepiej bez kampani politycznych (i
na pewno bez kampanii fundowanych). Po skonsolidowaniu siê
na poziomie centralnym, miejscowi kandydaci powinni podj¹æ
¿mudne zadanie odbudowy rz¹du federalnego bez kampanii
politycznych.

Kiedy stany wybior¹ tymczasowy Senat USA, mo¿na mieæ
wybory do Izby Reprezentantów, która nastêpnie wybra³aby nowy
Senat, jako warunek konieczny do ogólnokrajowych wyborów na
wy¿sze stanowiska przywódcze.  Do tego czasu, przejœciowy zespó³
administracyjny koordynowa³by dzia³ania rz¹du federalnego, a¿
wszyscy przywódcy na szczeblu depatramentalnym znaleŸliby siê
w wiêzieniu.

Kto znalaz³by siê w tym nowym zespole i jakby siê nazywa³ –
to siê oka¿e. Na pewno przywódcy polityczni, wojskowi i religijni,
zwi¹zki zawodowe, gazety, bankierzy, prawnicy i lekarze nie powinni
byæ wpl¹tani w ten proces selekcji. A mo¿e wszyscy powinni byæ?
Trzeba tylko uwa¿aæ, by ¿aden element spo³eczeñstwa nie
zdominowa³ ca³ego rz¹du, tak jak teraz prawnicy udaj¹cy
zawodowych polityków.

Kolej na Ciebie
Jedynym sposobem na prawdziwie przedstawicielski i
funkcjonuj¹cy rz¹d jest powa¿nie ograniczyæ u¿ywanie œrodków
masowego przekazu w kampaniach wyborczych, egzekwowaæ
surowe limity czasowe wszystkich stanowisk przedstawicielskich
i radykalnie zmieniæ wszystkie prawa bankowe. Lichwê trzeba znieœæ
i ustanowiæ górne granice dochodu, skoro przekonaliœmy siê, ¿e
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kapitalizm bez kagañca powoduje wiêkszoœæ problemów œwiata.
Wszystkie bud¿ety na œwiecie mo¿na zbalansowaæ po prostu

konfiskuj¹c wiêkszoœæ fortun najzamo¿niejszych, np. Rothschildów,
Bushów i Windsorów. Spokojnie, patrycjusze, bêdziecie w dalszym
ci¹gu mogli wykupywaæ siê z k³opotów. Nie weŸmiemy wszystkiego,
tylko wiêkszoœæ. Poza tym wielu cz³onków tych rodzin nie bêdzie
potrzebowaæ pieniêdzy, jeœli zamieszkaj¹ w Guantanamo, który
nale¿a³oby przemianowaæ na Camp Bush.

Tu ju¿ nie chodzi o dorabianie siê w tym spo³eczeñstwie. To
spo³eczeñstwo zbankrutowa³o. Czas na wykucie nowego œwiata,
nie opartego na dominacji, wyzysku i wojnie. Musimy przestaæ
rozpatrywaæ ideê rewolucji tylko w kategoriach abstrakcji. Nale¿y
sobie uœwiadomiæ, ¿e dla wiêkszoœci z nas, pracuj¹ca, celowa
rewolucja jest jedynym sposobem na prze¿ycie. W przeciwnym
wypadku mo¿emy byæ pewni niewolnictwa dla 90 procent ludnoœci
œwiata, a to jedynie podtrzyma problemy, które nas nêkaj¹.

Jak mo¿emy wprowadziæ te konieczne zmiany tak niezbêdne
dla naszego zbiorowego przetrwania? Tyko Ty, drogi Czytelniku,
mo¿esz odpowiedzieæ na to pytanie. Koniecznie podziel siê swoimi
wnioskami z innymi, nie trzymaj ich jedynie dla siebie.

Jeœli nie uwa¿asz powy¿szych pytañ za sensowne, pozwól
zapytaæ: Co zrobisz, gdy przyjd¹ po Ciebie?

                                      John Kaminski, skylax@comcast.net
                                      t³umaczy³ i œródtytu³y doda³ Piotr Bein

John Kaminski jest amerykañskim dysydentem. Napisa³ zbiór esejów
internetowych pt. „America’s Autopsy Report” (Raport z Sekcji Ameryki).
Po dalsze informacje lub, by pomóc autorowi, który nie ma innego dochodu,
wejdŸ na www.johnkaminski.com/

Próbki innych esejów autora mo¿na znaleŸæ na www.rudemacedon.ca/
kaminski/kam-index.html

Kontakt z autorem poprzez redakcjê Info nurt.

Prawdziw¹ tragedi¹ naszego zupe³nie skorumpowanego aparatu
przekazu jest to, ¿e wielu z tych, którzy wygl¹daj¹ na zwolenników
sprawy wolnoœci cz³owieka, w rzeczywistoœci zapobiega jej w
bardzo wyszukany i zwodniczy sposób. Tak o gatunku George
Soros myœli John Kaminski [www.rense.com/general38/solv.htm].

Soros narzuca siê liderom, a oni go przyjmuj¹. By³ blisko
Kissingera, Hawela i Jaruzelskiego. Popiera Dalai Lamê, którego
instytut mieœci siê w tym samym ekskluzywnym budynku Presidio,
w San Francisco, co fundacja przyjaciela Sorosa, Michai³a
Gorbaczowa.

 Soros jest czo³ow¹ figur¹ w Radzie Stosunków
Miêdzynarodowych USA (Council of Foreign Relations, CFR –
„Teorie i spiski”, w „ Info nurt” nr 14), World Economic Forum
(Œwiatowe Forum Gospodarcze) oraz Human Rights Watch
(Czuwanie nad Prawami Cz³owieka). Czeskie radio i telewizja
przysta³y na jego ofertê przejêcia archiwów Radia Wolna Europa.
Soros przeniós³ je do Pragi i w³o¿y³ ponad 15 milionów USD w ich
utrzymanie. Obecnie jedna z fundacji Sorosa prowadzi Radio Free
Europe/Radio Liberty, utworzone przez CIA, które siêga po Kaukaz
i Azjê. Soros za³o¿y³ i finansuje mega-sieæ organizacji emanuj¹cych
z Instytutu Spo³eczeñstwa Otwartego (Open Society Institute, OSI).
Utworzy³ i utrzymuje International Crisis Group (ICG,
Miêdzynarodowa Grupa Kryzysowa), aktywn¹ m.in. na Ba³kanach,
od czasu zniszczenia Jugos³awii. Soros otwarcie wspó³pracuje z
jawnym narzêdziem CIA – United States Institute of Peace (Instytut
Pokoju USA).

Kiedy w lutym 2002 roku anty-globaliœci marzli na zewn¹trz
hotelu Waldorf-Astoria w Nowym Jorku, wewn¹trz George Soros
przemawia³ do World Economic Forum. W tym samym czasie, gdy
policja na Park Avenue ³adowa³a demonstrantów do metalowych

Kontynuujemy cykl o niepojêtym przez masy George Sorosie. Jego dzia³alnoœæ na „wolnym” rynku i w³a¿enie
do polityki od Polski po Malezjê, wp³ywa na losy miliardów ludzi i bilionów w ró¿nych walutach. Marek

G³ogoczowski nakreœli³ (nr 18) ideologiê Sorosa i jego wk³ad do rozpadu Jugos³awii, do czasu ataku NATO.
Piotr Bein przedstawia, na podstawie nowszych materia³ów zachodnich i przemilczanych krajowych, kim jest

Soros, co robi i jaki ma zwi¹zek z globalizmem, ruin¹ Polski, mafi¹ rosyjsk¹ i syjonizmem. – Redakcja

Grzechu
klatek, Soros do³¹czy³ do Brzeziñskiego, Huntingtona, Fukujamy i
innych ideologów Nowego £adu, wychwalaj¹c zalety Open Soci-
ety.

Tak, prowadzê politykê zagraniczn¹ ...moim celem jest zostaæ
sumieniem œwiata. Nie mamy do czynienia z narcyzmem. W ten
niewinnie zadeklarowany sposób Soros wype³nia powo³anie
globalnego panowania Ameryki i zaprowadzenia Nowego £adu.
Jego fundacje i machinacje finansowe s¹ w czêœci winne zniszczenia
socjalizmu w by³ym bloku ZSRR. Upatrzy³ sobie Chiny. Wzi¹³ udzia³
w roz³o¿eniu Jugos³awii na ³opatki. Nazywaj¹c siê filantropem, ten
miliarder pomaga zak³adaæ ideologiczny kaganiec globalizacji i
Nowego £adu. Jednoczeœnie, dba o w³asne interesy dobroczynno-
biznesowe, pozostaj¹ce w pozornej sprzecznoœci ze sob¹, utajnione,
ale zawsze zgrane. D³ugoletnia polityczna aktywistka amerykañska
i badaczka Sorosa podsumowa³a go: Jeœli chodzi o jego dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, sam przyzna³, ¿e nie ma sumienia. Jest kapitalist¹
dzia³aj¹cym z absolutn¹ amoralnoœci¹.

Grzeœ...
...urodzi³ siê w 1930 roku w Budapeszcie, w rodzinie ¿ydowskiej.
Kszta³ci³ siê w Anglii, gdzie przyby³ w 1947 roku, cudem jakimœ
uchroniwszy siê od transportów do Oœwiêcimia.

W presti¿owej wy¿szej szkole London School of Economics,
Soros nasi¹k³ zaciek³ym ideologiem anty-komunizmu, Karlem
Popperem. Artyku³y, ksi¹¿ki i przemowy Sorosa zion¹ wp³ywem
Poppera, którego filozofia streszcza zachodni indywidualizm.
Nobilitowany w 1965 roku filozof uku³ slogan Spo³eczeñstwo
otwarte, który w koñcu wyszed³ na szersz¹ scenê w sorosowskich
fundacjach i instytutach. Popper musia³ mieæ coœ z mesjasza, bo
uczniowie powtarzaj¹ s³owa mistrza niby œwiête.

Grzechu Szorosz
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Grzegorz opuœci³ Angliê w 1956 roku dla  Wall Street, gdzie w
latach 60-tych wynalaz³ spekulanckie fundusze asekuracyjne
(hedge fund). Szybko zosta³ cichym partnerem Rothschildów,
Reichmanów, wydalonego z USA Marca Richa, agenta Mosadu i
handlarza broni¹, Saula Isenberga i wielu innych zamo¿nych i
wp³ywowych, takich jak weteran grupy Bilderberga, Henry
Kissinger („Info nurt” nr 17). Ich wspóln¹ cech¹ s¹ spekulacje
finansowe ¿eruj¹ce na politycznych i gospodarczych s³abostkach
pañstw, jeœli nie regionów globu. Nic wiêc dziwnego, ¿e Dociekliwi
podejrzewaj¹ te w³aœnie jednostki o udzia³ w tajnym rz¹dzie œwiata.

Zza Atlantyku, jako obywatel Ameryki, miliarder-filantrop
Soros przyby³ do Europy, by nabrudziæ we w³asnym gnieŸdzie.
Podobnie jak inna, bardzo wa¿na osoba, czeska ¯ydówka
Madeleine Albright-Korbelowa, sekretarz stanu w administracji
Clintona. Obie persony doœwiadczy³y w dzieciñstwie horroru
nazistowskiego przeciw ̄ ydom. Grzeœ ponadto wycierpia³ siê w
obliczu wêgierskiego komunizmu – jeœli wierzyæ jego biografii.
Horror z dzieciñstwa „t³umacz¹” wra¿liwoœæ spo³eczn¹, uczulenie
na prawa cz³owieka, obrotnoœæ w interesach.

Nie inny jest genera³ Wesley Clark, podaj¹cy siê za katolika
¿ydowskiego pochodzenia, g³ównodowodz¹cy si³ami USA w
Europie podczas precyzyjnych nalotów humanitarnych na
ludnoœæ i cele cywilne w Jugos³awii, a przedtem kieruj¹cy fataln¹
ob³aw¹ w Waco, Teksas. Startuje na prezydenta w USA, wiêc w
listopadzie 2003 roku próbowa³ usprawiedliwiæ siê ze swych zbrodni
wojennych, roni¹c przed telewidzami ³zy nad obrazami ucisku
cz³owieka przez cz³owieka. Obrazy s¹ tego samego rodzaju jak te,
które ogl¹da³em w Kosowie i Czarnogórze w bezczelnej
muzu³mañskiej propagandzie przeciw Serbom.

Podobnie jest z bohaterem Getta, Markiem Edelmanem, który
przez Karpaty i ba³kañskie góry wyczuli³ siê na sw¹d palonych
albañskich ofiar, co mu przypomnia³o Holokaust i zmobilizowa³o
do poparcia nalotów na „Miloszewicia”.

Jak doœwiadczenia ¿yciowe wp³ynê³y na ich psychikê? Czy
rzeczywiœcie t³umacz¹ ich anty-spo³eczne postêpowanie, które
„przypadkowo” nak³ada siê na wsteczne wydarzenia w polityce i
gospodarce œwiatowej?

Nie licz¹c plugawionych obecnie S³owian na wschód od
Polski, tylko Serbowie obok Polaków powstali gremialnie przeciw
Hitlerowi. Serbowie dwukrotnie chronili przed nazistami Madziê
Korbelow¹ z rodzin¹. Czy za to dostaliœmy Jedwabne, miliardowe
roszczenia nowojorskiego ¿ydostwa do w³asnoœci utraconej w
wyniku II Wojny Œwiatowej, opluwanie Polaków przez syjonistów,
natowski napad na Serbów i pl¹drowanie gospodarek s³owiañskich
przez miêdzynarodow¹ finansjerê?

Wróg postêpu
Soros wrogiem ludzkoœci? Czy to nie anty-semityzm? Wszak Soros
³o¿y w poprawê losu ludzi w zaniedbanej przez komunizm Europie
i Azji. Na ten cel przeznacza pó³ miliarda dolarów rocznie z zysków
spekulacyjnych funduszu Quantum Fund. Organizacje
pozarz¹dowe pracuj¹ce ku wolnoœci, demokracji, zdrowej
gospodarce i rz¹dom prawa nie mog³yby dzia³aæ bez sorosowskich
œrodków.

Soros znany jest te¿ ogó³owi z postêpowej polityki. Pod koniec
listopada 2003 roku polski, niezale¿ny, internetowy informator
Indymedia przypomnia³ czerwcowe oœwiadczenie Sorosa, ¿e nale¿y
zrobiæ porz¹dek z nazizmem i faszyzmem Busha, bo stanowi¹
zagro¿enie dla œwiata. Zapowiadaj¹c 75 milionów dolarów na
kampaniê wyborcz¹ przeciw Bushowi, Soros do³¹czy³ do szeœciu
innych filantropów, w tym do rodzin Bauman i Rockefeller.

Czy¿by chodzi³o o zmy³kê przez Sorosa? Sk³aniam siê ku analizie

Neila Clarka w „New Statesman” z 2.6.2003 roku
[www.globalresearch.ca/articles/TAL307A.html]: Soros lubi
przedstawiaæ siê jako cz³owiek niezwi¹zany z ¿adn¹ grup¹ [...]
niepowi¹zany z kompleksem wojskowo-przemys³owym USA. Ale
spójrzmy na zarz¹dy organizacji pozarz¹dowych, które Soros
tworzy i finansuje.

W sorosowskim Human Rights Watch, Morton Abramowitz
okiem nie mrugnie na ³amanie podstawowych zasad prawa w
procesie Miloszewicia – „Info nurt” nr 7 i 8. Wiadomo, dlaczego.
Ten by³y zastêpca sekretarza stanu USA ds. wywiadu, w latach
1985-89, jest cz³onkiem Council on Foreign Relations (Rada
Stosunków Miêdzynarodowych), ogniwa tajnego rz¹du
œwiatowego ( „Info nurt” nr 17).

Globalna klika wyre¿yserowa³a rozpad Jugos³awii, czyli
zapocz¹tkowanie rozbiórki zw³ok pozosta³ych po zimnej wojnie –
trudniejszych do ogo³ocenia ni¿ Polska, Czechy i Wêgry.
„Przypadkiem” Warren Zimmerman ambasadorowa³ w Belgradzie,
kiedy Zachód, szakale islamscy, chorwaccy neo-ustasze,
s³oweñscy nacjonaliœci i albañscy ekstremiœci rozszarpywali
Jugos³awiê. Teraz Zimmerman s³u¿y w organizacji Sorosa,
niew¹tpliwie z dobrym wynagrodzeniem, bo tacy nie pchaj¹ siê do
wolontariatu. Paula Goble, dyrektora amerykañskiej szczekaczki
Radio Wolna Europa - Radio Liberty w Pradze, finansuje Soros.

Wice-przewodnicz¹cy International Crisis Group (ICG) to
kongresman Stephen Solarz, znany jako naczelny taktyk prawny
izraelskiego lobby na Capital Hill. Z amerykañskimi syjonistami
Richardem Perle i Paulem Wolfowitzem nawo³ywali Clintona w 1998
roku do wyczerpuj¹cej strategii politycznej i wojskowej w celu
obalenia Saddama [Hussajna] i jego re¿imu.

Clark wymienia resztê „niezale¿nych” luminarzy w ICG:
Zbigniew Brzeziñski, Richard Allen i genera³ Wesley Clark.
Przestêpca wojenny gen. Clark musi mieæ poparcie Sorosa & Co.,
bo nadaje podobnie przeciw Bushowi w swej kampanii
kandydackiej na prezydenta Ameryki.

Partnerzy interesów Sorosa nie s¹ lepsi. W Carlyle Group,
jednym z najwiêkszych na œwiecie koncernów zbrojeniowych w
prywatnych rêkach, (bo s¹ i rz¹dowe - w Rosji, Chinach itp.), gdzie
Soros lokuje powa¿ne inwestycje, s¹: by³y sekretarz stanu USA,
James Baker, by³y sekretarz obrony USA, Frank Carlucci, Bush
senior; saudyjska rodzina królewska i do niedawna krewni Osamy
ibn Ladena („Busznesmeni” w „ Info nurt” nr 15, albo „Uwalniane
rynku’” www.gavagai.pl/nato/).

Zatrudniaj¹c g³ównie ¯ydów, ogromna sieæ instytucji
spo³eczeñstwa otwartego pe³ni jednoczeœnie funkcjê zbierania
informacji. „Instytuty” Sorosa wydalono z Rosji, Chin, Indonezji i
Czech. We wrzeœniu 2002 roku, Tymiñski podawa³ gdzie siê
znajduj¹: Albania, Bia³oruœ, Boœnia i Hercegowina, Bu³garia,
Chorwacja, Estonia, Francja, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, £otwa,
Litwa, Macedonia, Mo³dawia, Polska, Rumunia, S³owacja, S³owenia,
Po³udniowa Afryka, Zjednoczone Królestwo i USA. Bez w¹tpienia
sieæ pozwala zbieraæ informacje gospodarcze, u¿yteczne w
spekulacjach Sorosa.

Glob-spekulant
Na tym nie koñczy siê rola „instytutów” wszelkiej sorosowskiej
maœci. Soros manipuluje procesami politycznymi, finansuj¹c
w³asnych kandydatów np. w wyborach prezydenckich na Ukrainie
i w Peru, albo popieraj¹c opozycjê, jak w „paŸdziernikowej
rewolucji” belgradzkiej, w 2000 roku, czy ostatnio w Gruzji. W wieku
informacji, spekulantom lepiej mieæ wtyczki w rz¹dzie, który planuj¹
z³upiæ. Ulubionym programem Sorosa jest przekonaæ dany rz¹d o
wy¿szoœci reform neo-liberalnych w rozwi¹zywaniu kryzysu
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finansowego. Mo¿e w ten sposób spekulowaæ ich walut¹ i
prywatyzacj¹.

Soros uchodzi na Zachodzie za super-aferzystê. Jego Quan-
tum Fund spekuluje na zmianach gospodarki œwiatowej.
Odprowadzi³ miliard dolarów z Banku Anglii w zgodnej z prawem
spekulacji. Przewiduj¹c spadek funta szterlinga w 1992 roku, Soros
po¿yczy³ miliardy w tej walucie i wymieni³ je na marki niemieckie.
Po za³amaniu siê funta Soros sp³aci³ po¿yczkê po ni¿szym kursie,
zarabiaj¹c miliard. William Engdahl wyjaœnia biznesowe „szczêœcie”
Sorosa [www.davidicke.net/tellthetruth/rothschild/soros.html]:
Po³¹czenie Sorosa z ultra-tajnymi miêdzynarodowymi krêgami
finansowymi Rothschildów nie jest zwyczajnym czy przypadkowym
partnerstwem bankowym. Niezwyk³ego sukcesu Sorosa na wielce
ryzykownych rynkach finansowych nie da siê wyt³umaczyæ po
prostu „spekulanckim szczêœciem”. Soros jest wtajemniczony w
wewnêtrzn¹ informacjê z najwa¿niejszych kana³ów
informacyjnych œwiata, tak rz¹dowych jak i prywatnych.

Zdaniem Lyndona La Rouche, z wywiadu dla „Executive In-
telligence Review” 7.7.2000 roku, Soros zyska³ now¹ pozycjê
spekulacyjn¹ w latach 1997-98. Podczas azjatyckiego kryzysu
finansowego premier Malezji, Dr Mahathir Mohammad
przeciwstawi³ siê Al Gore i Madeleine Albright, którzy niezadowoleni
przybyli do Azji, by broniæ Sorosa. Posz³o o kryzys w Malezji
wywo³any spekulacjami Sorosa. Premier wprowadzi³ ograniczenia
w transakcjach walutowych, które zadzia³a³y niezwykle skutecznie.
W ten sposób zosta³ zagro¿eniem dla w³asnego kraju – s³owami
Sorosa niew¹tpliwie wyra¿aj¹cymi groŸbê.

Od paŸdziernika 1998 roku, do czasu kryzysu brazylijskiego,
w lutym 1999 roku, Soros doradzi³, jak wygenerowaæ lawinê
nieuczciwych pieniêdzy, które czêœciowo za¿egna³y brazylijski
dylemat. W oczach niektórych obserwatorów, George Soros z
filantropa przekszta³ci³ siê na spekulanta wykorzystuj¹cego swe
doœwiadczenie i koneksje. Odgrywa kluczow¹ rolê w napêdzaniu
globalnej hiperinflacji, podobnej do tej z Weimaru 1923 roku.

Dobroczyñca kontra kanalia
Lekarstwo gorsze od choroby; d¿uma przeciw cholerze; kanalia
perfidna kontra kanalia têpa; Bush to krótkotrwa³y idiota, który
nied³ugo spadnie ze sto³ka, a Soros robi syf ju¿ bardzo d³ugo -
wy¿ywali siê komentatorzy artyku³u Indymedia, o inicjatywie
wyborczej Sorosa kontra Bush. Jedna z wypowiedzi by³a
konkretna: Co za wstrêtna mistyfikacja!  Pamiêtam tu¿ sprzed
wybuchu wojny program CNN, w którym  Soros razem z ca³¹
zgraj¹ swoich kolegów ze zbrojeniówki  wypowiada³ siê za
atakiem na Irak. Soros od wielu lat nale¿y, podobnie jak Michnik,
do CFR - think-tanku zbrojeniówki i przemys³u naftowego, gdzie
honorowym szefem jest Davis Rockefeller, CEO Exxonu-Mobilu,
który lobbowa³ od wielu lat za wojn¹ w tym regionie www.cfr.org
[...] Paskudna, wyrachowana manipulacja.

Jeden z komentarzy siêga³ w przysz³oœæ: kto wie czy to nie jest
specjalne zagranie...

USA d¹¿y do wielkiego sk³ócenia ca³ego œwiata - do totalnej
wojny, po której przejmie kontrolê.

Soros mo¿e i nie jest pe³nop³atnym agentem CIA, ale jego
biznesy i organizacje s¹ zaanga¿owane w amerykañski
ekspansjonizm. Dlaczego wiêc nagle dezaprobuje Busha?

Sorosowi nie przeszkadza buszowska ekspansja Pax Ameri-
cana i uwalnianie rynku z jarzma komunistów, terrorystów i Osi Z³a
w ogóle. Przeszkadzaj¹ mu natomiast beznadziejnie g³upie i
niezdarne [s³owa Neila Clarka] metody Busha. Przez lata Soros
mozolnie rozszerza³ granice „wolnego œwiata” tak zrêcznie, ¿e ma³o
kto móg³ siê po³apaæ. A tu Sorosowi napatoczy³ siê teksañski

prostak z gangiem nadgorliwych neo-konserwatystów i popsu³
misternie tkan¹ sprawê, wyk³adaj¹c ambicje globalne USA kawa
na ³awê.

Og³upienie ogó³u by³o rzeczywiœcie dog³êbne. Gdy kilka lat
temu w Kanadzie szuka³em sponsora wystrza³owej metody
oczyszczania œcieków, radzono mi fundacjê Sorosa. W Polsce
s³ysza³em uczciwych ludzi: wspania³y filantrop. Dopiero Andrzej
¯wawa, redaktor naczelny „Zielonych Brygad”, gdzie zacz¹³em
pisaæ na ochotnika w 1998 roku, uczuli³ mnie na sorosowsk¹
Fundacjê Batorego i pokrewne instytucje. Andrzej zaimponowa³
mi odmow¹ funduszy od nich, mimo ciê¿kiej sytuacji. Dr Marek
G³ogoczowski te¿ wiedzia³, co w trawie piszczy i pisa³, ale nie
znajduj¹c zrozumienia w spo³eczeñstwie og³upionym zasad¹: co
przeciw nowemu, to komuchowe. Wiêkszoœæ da³a siê nabraæ, w
tym bojownicy o dobre rzeczy dla Polski, mo¿e dlatego, ¿e
sorosowskie fundusze motywowa³y do dzia³ania, tyle, ¿e w sferach
manipulowanych przez globalistów.

Podobnie w Serbii doœwiadczy³em otêpienia dobr¹ fam¹ króla
globalnej hochsztaplerki. Rekord pobi³a wdowa po jednej z ofiar
bestialskiego ataku NATO na poci¹g pasa¿erski pod Grdelic¹ –
„ Info nurt” nr 4 i 5. Gdy j¹ odwiedzi³em wiosn¹ 2003 roku, pracowa³a
w organizacji Sorosa – cz³owieka, który wspó³-aran¿owa³ przewrót
w Jugos³awii i inne konflikty w imiê praw cz³owieka, wolnego
rynku i demokracji. ̄ ona znajomego profesora z Belgradu uwa¿a³a
(zbie¿nie z ww. zasad¹ o komuchach), ¿e Soros to kwintesencja
dobra, przeciwstawny wszystkiemu, co jest spadkiem po
Miloszewiciu. Do spadku zaliczy³a zorganizowan¹ przestêpczoœæ
nowych „elit”, wylansowanych po trupie Miloszewicia, dziêki
Sorosowi!

Dr G³ogoczowski pisze, ¿e na zjeŸdzie europejskiej, sceptycznej
m³odzie¿y w Ljubljanie, w 2001 roku, dwudziestolatki praktycznie
nie zna³y nazwiska najwiêkszego kombinatora Eurazji. Szwajcarski
znajomy G³ogoczowskiego poda³, ¿e zaledwie dwa procent osób w
tym, teoretycznie dobrze poinformowanym kraju, wie, kim naprawdê
jest miliarder.

Europa Grzeœka
Do usprawnienia gospodarek pozosta³ych po ZSRR, Soros
zaanga¿owa³ 35-letniego harwardzkiego „profesora” Sachsa,
Bia³orusina ¿ydowskiego pochodzenia i z amerykañskim
paszportem. Jedynym doœwiadczeniem kwalifikuj¹cym Sachsa do
tego monumentalnego zadania by³o doradztwo dla rz¹du Boliwii,
w neoliberalnej reformie, która skoñczy³a siê katastrof¹
gospodarcz¹.

Wed³ug „Executive Intelligence Review”, Soros osobiœcie
odpowiada za wprowadzenie terapii wstrz¹sowej i gospodarczego
chaosu w by³ym bloku ZSRR, od 1989 roku. Soros narzuci³ w¹t³ym,
nowym rz¹dom drakoñsk¹ politykê, która pozwoli³a jemu i
finansowym wspólnikom spl¹drowaæ maj¹tek znacznej czêœci
Europy Œrodkowej i Wschodniej.

W 2002 roku szacowano wartoœæ maj¹tku Sorosa na 15
miliardów dolarów. Magazyn „Time” nazwa³ go wspó³czesnym
Robin Hoodem, który rabuje bogatych, by obdarzyæ biedn¹ Europê
Œrodkowo-Wschodni¹ i Rosjê. Magazyn twierdzi³, ¿e Soros zrobi³
ogromne zyski finansowe spekuluj¹c przeciw zachodnim bankom
centralnym, celem zarobienia na pomoc dla pañstw by³ego bloku
radzieckiego w budowie spo³eczeñstwa otwartego. Prawda, ale
tylko w pierwszej czêœci stwierdzenia. Rabuje Zachód po to, by
wykorzystaæ zyski do jeszcze dzikszej grabie¿y na Wschodzie pod
p³aszczykiem filantropii. Jego celem jest rabunek, kiedy siê da –
podsumowa³ Tymiñski. Sorosa nazwano mistrzem manipulacji
bezwzglêdnego kapitalizmu. Polska jest jego ³atw¹ ofiar¹, z pomoc¹



INFO NURT   NR 19 / 2004

INFO  DO PRZEMYŒLENIA

24

post-komunistów. Nie ma jednak ani jednego dokumentu
potwierdzaj¹cego, ¿e Soros czy Quantum Fund wzi¹³ choæby
jednego dolara z Polski. Grabili inni, chronieni prawami bankowymi
Balcerowicza. Z tego wynika, ¿e otwarte znaczy u Sorosa
wynêdznia³e kraje Paktu Warszawskiego, otwarte na ³up jego
w³asny i finansowych przyjació³-szakali, którzy bezkarnie mog¹
zagrabiæ tamtejsze zasoby i maj¹tek. Anga¿uj¹c ludzi takich, jak
Jeffrey Sachs i stosuj¹c terapiê wstrz¹sow¹ w przeobra¿aj¹cych
siê gospodarkach, Soros znalaz³ receptê na „skupywanie” bogactw
ca³ych regionów œwiata. Tak Soros i jego wybrani, majêtni
przyjaciele realizuj¹ swój sen o œwiatowym rz¹dzie.

Pi¹ta kolumna
Spo³eczeñstwo obywatelskie nabiera si³y, gdy wystêpuje
amerykañska pomoc USAID, fundacja National Endowment for
Democracy (Narodowa Fundacja dla Demokracji) i inne
amerykañskie, norweskie, holenderskie i niemieckie oraz pozornie
prywatne organizacje, np. zwi¹zana z CIA Fundacja Spo³eczeñstwa
Otwartego (Open Society Foundation). Agencje finansuj¹ ludzi,
którzy pracuj¹ pod przykrywk¹ organizacji praw cz³owieka,
demokratycznych stowarzyszeñ, instytutów reform
gospodarczych, niezale¿nych œrodków przekazu i innych
organizacji pozarz¹dowych. Allen Weinstein, twórca National
Endowment of Democracy, powiedzia³: Wiele z naszej obecnej
dzia³alnoœci CIA wykonywa³o skrycie 25 lat temu („Washington
Post”, 22.9.1991).

Raport Neila Hraba pt. „George Soros’ Social Agenda for
America” (Program Spo³eczny Sorosa dla Ameryki) przypomina,
¿e w ksi¹¿ce „Open Society: Reforming Global Capitalism”
(Spo³eczeñstwo Otwarte: Reformowanie Globalnego Kapitalizmu),
Soros jest raczej podejrzliwy w stosunku do samozwañczych,
faryzeuszowskich miêdzynarodowych organizacji pozarz¹dowych.
Z w³asnej witryny internetowej Soros dumnie g³osi, ¿e jego fundacje
s¹ poœwiêcone budowie i utrzymaniu infrastruktury i instytucji
spo³eczeñstwa otwartego. Wspó³pracuj¹ z Instytutem

Spo³eczeñstwa Otwartego (Open Society Institute) w
opracowywaniu i wcielaniu szeregu programów, które skupiaj¹ siê
na spo³eczeñstwie ucywilizowanym, edukacji, œrodkach przekazu,
zdrowiu publicznym i prawach cz³owieka, jak równie¿ na reformach
spo³ecznych, gospodarczych i prawnych.

Organizacje Sorosa s³u¿¹ destabilizacji miejscowych
spo³eczeñstw, wykorzystuj¹c s³abe punkty. Pod¿egaj¹ konflikty
za pomoc¹ grup pokoju i zespo³ów mediacyjnych. W koñcu grupy
pi¹tej kolumny wykonuj¹ zamachy stanu, zawsze pod pozorem
reformy demokratycznej i zawsze stawiaj¹c wybrañców USA u
w³adzy, jak np. w Belgradzie, jesieni¹ 2000 roku, a przedtem na
Filipinach, w Bia³orusi i Wenezueli, a ostatnio w Gruzji  W ka¿dym
konflikcie z udzia³em USA i Zjednoczonego Królestwa, w którym
zast¹piono aktualnego przywódcê lub re¿im, nastêpuje proces
uzasadniania nowych ludzi u w³adzy. Og³asza siê wybory, wolne i
uczciwe tylko, jeœli zostali wybrani w³aœciwi kandydaci. USA i
Zjednoczone Królestwo przynosz¹ tym samym demokracjê,
wyzwalaj¹ naród. Nie wa¿ne czy naród chcia³ tych ludzi, czy s¹
wiarygodni albo zdolni zrobiæ wiêcej ni¿ poprzednicy. To nie ma
znaczenia. Organizacja kombatantów amerykañskich z wojny w
Wietnamie u³o¿y³a na ten temat „kwiz” internetowy. W
przygotowanej przez historyka Williama Bluma liœcie 22 kampanii
bombowych USA, od Chin, w latach 1945-1946 po Jugos³awiê, w
1999 roku, trzeba odgadn¹æ, ile z nich doprowadzi³o bezpoœrednio
do rz¹dów demokratycznych, przestrzegaj¹cych prawa cz³owieka.
Dla u³atwienia podano kilka wariantów odpowiedzi do wyboru: 0,
ani jedno, zero, ¿adne, liczba miêdzy –1 a +1.

Wybory w Boœni og³oszono wolnymi i uczciwymi, zanim
obserwatorzy zdali swe raporty o zastraszaniu wyborców przez
¿¹dnych w³adzy we wszystkich okrêgach. Udzia³ w wyborach
wyniós³ 103 procent! Pi¹ta kolumna przygotowuje grunt pod
podobne zamachy na obszarze by³ego ZSRR.

                                             Prawa autorskie  dr Piotr Bein

•ród³a (poza wymienionymi w tekœcie)
Humming-bird, Dobroczyñca ludzkoœci contra kanalia, www.pl.indymedia.org/pl/2003/11/3263.shtml, 26.11.2003
Tymiñski S. Soros – Real Father of Reforms in Poland, www.maloca.com/zagloba/soros9.htm, 9.9.2002
EIR Special Report: The true story of Soros the Golem, Executive Intelligence Review, kwiecieñ 1997
George Soros as Rothschild Agent, wybór tekstów, 6.7.2003, http://users.cyberone.com.au/myers/soros.html
Coffin H. George Soros, Imperial Wizard, Covert Action Quarterly, jesieñ 2002, www.canadiandimension.mb.ca/extra/d1207hc.htm
SARTRE, Satan lives in George Soros, http://batr.org/gulag/111303.html, 13.11.2003
Soros a rozwalenie Jugos³awii:
http://www3.sympatico.ca/sr.gowans/soros.html
http://www3.sympatico.ca/sr.gowans/elich1.html
www.zmag.org/balkanwatch/herman_milosovec-trial.htm
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Oto tekst oko³o 10-minutowego wyst¹pienia, jakie przygotowa³em
na maj¹cy miejsce 14 grudnia w Warszawie Walny Zjazd Zwi¹zku
Literatów Polskich – zwi¹zku, który obecnie znajduje siê niemal w
upadku, nie wiadomo bowiem czy za trzy lata bêdzie mia³
wystarczaj¹c¹ iloœæ pieniêdzy, by zorganizowaæ kolejny Walny
Zjazd.

Otó¿ w trakcie dyskusji nad ekonomicznym podcinaniem
kultury w naszym kraju (który tak chêtnie wydaje miliony z³otych
na utrzymanie kilku tysiêcy polskich ¿o³nierzy-paso¿ytów w Iraku)
na salê wkroczy³ pisarz Krzysztof G¹siorowski z Warszawy, przerwa³
obrady i obwieœci³ nam nowinê: Amerykanie z³apali Saddama
Hussajna!

Na te s³owa na sali rozleg³y siê oklaski, nie wiem czy klaska³a
po³owa czy tylko jedna trzecia zebranych, ale by³y to brawa
spontaniczne. Tylko siedz¹cy obok mnie profesor Jacek Kajtoch z
Krakowa gorzko zauwa¿y³: Popatrz, oni klaszcz¹, bo super-
mocarstwu uda³o siê z³apaæ prezydenta ma³ego kraju
zaatakowanego przez to mocarstwo. Mnie zaœ przesz³a zupe³nie
ochota do jakiegokolwiek wyst¹pienia, bo to ju¿ Platon, na blisko
czterysta lat przed Chrystusem, w „Liœcie VII” pisa³, i¿ nie nale¿y
rzucaæ pere³ przed wieprze. Zacz¹³em myœleæ, ¿e elita polskich
„lewicowych” literatów zachowuje siê tak, jakby zaniknê³a ju¿ u
nich ca³kowicie kora mózgowa: przecie¿ na Irak napadli ci sami
“supermeni” (nadludzie), którzy od kilkunastu ju¿ lat staraj¹ siê
zepchn¹æ w nicoœæ polsk¹ narodow¹ kulturê! Przesy³am zatem tylko
wybranym znajomym mój komentarz na temat stanu kultury
umys³owej Polski...

M.G. Zakopane, 20.12.03

Ju¿ od kilkunastu lat mieszkañcy Polski – czy, mówi¹c szerzej,
Europy Œrodkowo-Wschodniej – znajduj¹ siê w doœæ specyficznej
sytuacji duchowej. Z jednej strony mamy zdecydowanych
optymistów, takich jak czo³owy dziennikarz (PRL) i ambasador RP,
Daniel Passent, który niedawno, w Centrum Kultury ¯ydowskiej
w Krakowie stwierdzi³, ¿e Polska nigdy w swej historii nie mia³a siê
tak wyœmienicie jak obecnie. Z drugiej zaœ strony narodowi
pesymiœci g³oœno rozpaczaj¹, ¿e po wejœciu do UE utracimy
narodow¹ to¿samoœæ, zdominuj¹ nas Niemcy i kraj stanie siê
bezbo¿nym na wzór Francji.

Poniewa¿, trochê jak rzeczony Daniel Passent, jestem osob¹,
która spêdzi³a wiele lat poza granicami Polski i która nadal
uczestniczy w rozmaitych gremiach europejsko-œwiatowych, wiêc
zobowi¹zany jestem do wskazania, ¿e jeœli naprawdê nie bêdziemy
chcieli utraciæ swej narodowej osobowoœci, to i w UE jej nie
stracimy. Przyk³adem jest chocia¿by Grecja: pomimo blisko
piêædziesiêcioletniego okresu „amerykanizacji” tego kraju,
miejscowi wci¹¿ wol¹ muzykê narodow¹ od amerykañskiego
³omotu, tak popularnego nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech;
tak¿e, pomimo oficjalnej laicyzacji Unii Europejskiej, grecki Koœció³
Prawos³awny ma siê ca³kiem nieŸle, co ostatnio zauwa¿y³em na
Rodos.

W œrodowiskach Koœcio³a, niezale¿nie od opinii autora poni¿ej, otwarcie mówi siê o tym, ¿e Episkopat Polski
sprzeda³ nas obcym interesom. Pisze o tym np. tygodnik „Tylko Polska”, który podobno ma w Chicago

powodzenie. 22 grudnia 2003 roku, biskup polskiej armii pob³ogos³awi³ w Iraku wys³añców pokoju (czyli w
jêzyku laików – polskich najemników w okupacji Iraku), przyrównuj¹c ich misjê do chrystusowej. To tak¿e

wskazywa³oby na anomaliê chrzeœcijañskich Pasterzy Polskiego Narodu. – Redakcja

Zanik kory mózgowej
Jeœli zaœ chodzi o utratê narodowej to¿samoœci, to rzeczywiœcie

tracimy j¹ w bardzo szybkim tempie, ale nie na korzyœæ kultury
niemieckiej – czy nawet angielskiej – ale na rzecz panosz¹cej siê u
nas bezwzglêdnie lumpenkultury (bez cudzys³owu) amerykañskiej.
O tym zjawisku prawie w ogóle – za wyj¹tkiem „Przegl¹du” – nie
pisze siê u nas, ale jak tak dalej pójdzie, to za kolejnych 15 lat z
Polski pozostanie ju¿ tylko nazwa, tak jak li tylko nazwy geograficzne
pozosta³y po plemionach indiañskich zamieszkuj¹cych, zaledwie
sto piêædziesi¹t lat temu, terytorium USA. Poniewa¿ w m³odoœci
spêdzi³em kilka lat na doktorskich studiach na Uniwersytecie w
Berkeley w³aœnie w USA, wiêc czujê siê zobowi¹zany, by
powiedzieæ kilka s³ów na temat kierunku w jakim zmierza Polska,
zw³aszcza po hucznym wyburzeniu w Nowym Yorku wie¿ World
Trade Center przed dwoma laty.

Otó¿ Ameryka – a za ni¹, z niejakim oci¹ganiem siê, tak¿e i jej
wasale, w tym Polska – po „ofierze za³o¿ycielskiej” z trzech tysiêcy
niewinnych ludzi, zabitych 11 wrzeœnia 2001 roku, ruszy³a na podbój
ca³ego ju¿ Œwiata i zdaje siê, ¿e nic jej w tej „misji od Boga” (nie
przesadzam) nie jest w stanie powstrzymaæ. Jeœli ktoœ chce, to w
polsko-kanadyjskim miesiêczniku „Info-nurt” z listopada br.
(dostêpnym w salonikach prasowych „Kolportera”) mo¿e poczytaæ
o szczegó³ach „Projektu Nowego Amerykañskiego Stulecia”,
przygotowanego kilka lat wczeœniej przez Paula Wolfowitza, a
obecnie wdra¿anego do realizacji w Afganistanie, Iraku, Gruzji,
Litwie, oraz w Polsce. (P.S. Nie wiem, czy przypadkiem katastrofa
œmig³owca z naszym premierem nie mia³a z tym planem coœ
wspólnego. Ponoæ na wirniku œmig³owca nie ma œladów jego
nag³ego zablokowania przez lód.)

Co jednak s¹dz¹ o realizacji tych planów Nowego Œwiatowego
Porz¹dku ludzie znaj¹cy siê nieco na prawie miêdzynarodowym?
Po ataku na Irak w marcu br., prezydent Krakowa, prof. Jacek
Majchrowski napisa³ w lokalnej „Gazecie Krakowskiej”, ¿e
spodziewa siê, i¿ znajdzie siê Trybuna³ Norymberski, który os¹dzi
sprawców tego ataku, dokonanego pod fa³szywym pretekstem, na
kraj uprzednio niepodleg³y. Podobn¹ opiniê wyg³osi³ we wrzeœniu
br. na Œwiatowym Forum „Dialog Cywilizacji”, odbywaj¹cym siê
na greckiej wyspie Rodos, dyrektor Instytutu d/s
Miêdzynarodowych w Luksemburgu, Armand Cleese, który
przypomnia³ nam, ¿e USA w ostatnich kilku latach pogwa³ci³o
wszystkie prawa miêdzynarodowe oraz inne normy wzajemnego
zachowania siê narodów. Podobn¹ opiniê na temat USA – a tak¿e
i w³asnego, angielskiego rz¹du – przedstawi³ niedawno “czerwony”
prezydent Londynu, który w czasie niedawnej wizyty prezydenta
Busha w Anglii, odmówi³ podania mu rêki – Bush-junior zosta³
bowiem prezydentem wskutek sfa³szowania wyborów 3 lata temu,
kiedy to zadbano, by prezydentem zosta³ cz³owiek wystarczaj¹co
g³upi aby rzuciæ USA w wir globalnej wojny. Na Florydzie, w
decyduj¹cym momencie oraz w sposób przestêpczy uniewa¿niono
wtedy a¿ 70 tysiêcy g³osów Murzynów tradycyjnie g³osuj¹cych
na „miêkkich” Demokratów Al Gora.

Do tych negatywnych opinii na temat w³adz USA nale¿y dodaæ

„Polsko, Twoja zguba w...”
Zanik kory mózgowej w ZLP
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opiniê niemieckiego by³ego ministra do spraw nauki i techniki,
odpowiadaj¹cego tak¿e za s³u¿by specjalne, Andreasa von
Buelowa. W opublikowanym dok³adnie dwa lata temu wywiadzie
dla wielkonak³adowego „Tagesspiegel” zauwa¿y³ on
autorytatywnie, ¿e bez w³asnego udzia³u pañstwa tak fachowe i
spektakularne wyburzenie wie¿ WTC w Nowym Yorku nie by³oby
mo¿liwe. Oczywiœcie w Polsce wielkonak³adowe „wolne media”
nie chcia³y s³yszeæ o rewelacjach von Buelowa, a jedynie
antyinteligencka „Tylko Polska”, odwa¿y³a siê ten istotny wywiad
przedrukowaæ. Nale¿y tutaj dodaæ, i¿ ostatnio Andreas von Buelow
publicznie stwierdzi³, ¿e za wspó³udzia³ w zamachu z 11 wrzeœnia
2001 roku, w normalnym kraju, za kratki poszed³by ca³y Rz¹d Stanów
Zjednoczonych.

Nale¿y zatem g³oœno powiedzieæ, ¿e wed³ug wszystkich
rzetelnych danych, po zamachu z 11 wrzeœnia 2001 roku, W USA
PRZEJÊ£A W£ADZÊ GRUPA WYRA•NIE PRZESTÊPCZA i
wszyscy ci, którzy aprobuj¹ obecn¹ politykê USA, winni byæ
okreœlani mianem filo-kryminalistów (bez cudzys³owu). Potwierdzi³
to na Rodos cytowany wczeœniej Armand Cleese, który zauwa¿y³,
¿e Amerykanie za³o¿yli ju¿ obozy koncentracyjne, jak na przyk³ad
ten w Guantanamo na Kubie, przy czym jest to obóz gorszy ni¿ ten
niemiecki w Auschwitz, jako ¿e hitlerowcy nie usi³owali zmieniaæ
œwiadomoœci swych wiêŸniów. (Przy okazji, z internetu
dowiedzia³em siê, ¿e Amerykanie w Iraku otaczaj¹ ca³e miasteczka
drutem kolczastym, tak by wyjœæ z nich mo¿na by³o tylko za
okazaniem, wypisanego tylko w jêzyku angielskim, Ausweisu. Pod
has³em „Odbudowaæ demokracjê” – Restore Freedom – zamienia
siê obecnie Irak w najwiêkszy na œwiecie ³agier!)

Gigantyczne prace nad przebudow¹ œwiadomoœci mas
prowadzone s¹ tak¿e we Wschodniej Europie. Poniewa¿ wszyscy
jesteœmy tutaj (na tej sali), „twórcami (w czasie przesz³ym) kultury”,
pozwolê sobie podaæ kilka przyk³adów, jak amerykañska
lumpenkultura doprowadzi³a u nas do ca³kowitego odwrócenia
systemu wartoœci:

- Kiedyœ siê twierdzi³o, ¿e Wojsko Polskie jest gwarantem naszej
niepodleg³oœci, teraz siê uwa¿a, ¿e dla Polski lepiej bêdzie, gdy
zredukujemy polsk¹ armiê do 1/3 uprzedniego jej stanu, zaœ
gwarantem naszej niepodleg³oœci bêdzie ju¿ nie NATO, ale
bezpoœrednio US Army, stacjonuj¹ca w naszym „niepodleg³ym”
kraju.

- Kiedyœ Polacy walczyli „Za Wolnoœæ Nasz¹ i Wasz¹”, teraz
polskie ¿o³dactwo – bo pojecha³o ono do Iraku po to, aby godnie
zarobiæ dolary – walczy z Arabami „Za Wasz¹ i Nasz¹ Niewolê”.

- Kiedyœ (za Stalina) uczy³em siê na lekcjach religii w szkole, ¿e
„prêdzej wielb³¹d przez ucho igielne, ni¿ bogacz do Królestwa
Bo¿ego”, teraz nasi biskupi niemal chórem utrzymuj¹, ¿e „Pañstwo
Bo¿e” na ziemi – w postaci Unii Europejskiej – stoi otworem tylko
dla bogatych, zaœ biskup ¯yciñski dopowiada, ¿e ¿adna biedna
Bia³oruœ nie bêdzie w Naszej Europie tolerowana.

Ta mutacja ideowa duchowieñstwa w Polsce te¿ jest
wzorowana na przemianach duchowych w USA, gdzie proœci ludzie
s¹ przekonani – jak mi napisa³ mój znajomy katolik z Nowego Yorku
– ¿e „USA jest bogiem”. Do czego zaœ zmierza ten „Bóg Nowych
Czasów”? Mówi³ nam o tym, ju¿ ponad rok temu, pu³kownik armii
USA, a jednoczeœnie i profesor filozofii na wojskowym
Uniwersytecie na Florydzie, dr Robert Hickson w czasie Kongresu
„konserwatystów” europejskich w Feldkirch. Otó¿ dominuj¹cy
obecnie we w³adzach USA ortodoksyjni ¯ydzi (sekta
Lubawitches), wraz z kolaboruj¹cymi z nimi protestanckimi
syjonistami i „nowo narodzonymi chrzeœcijanami” w rodzaju George
Busha-juniora, zamierza po prostu doprowadziæ œwiat do
(nuklearnego) Armagedonu, w czasie którego – zgodnie z

zapowiedzi¹ œw. Paw³a i Apokalips¹ œw. Jana – „wybrañcy Boga”
zostan¹ bezpoœrednio wniebowziêci. O tej chorobie umys³owej
amerykañskich elit w³adzy moglibyœmy w¹tpiæ, ale dok³adnie to,
co prof. Robert Hickson mówi³ rok temu, powtórzy³ prof. Zbigniew
Brzeziñski w artykule opublikowanym m. in. w „Gazecie Wyborczej”,
pod koniec listopada br. Czyli, jeœli nasze „elity filo-kryminalne” w
dalszym ci¹gu bêd¹ popieraæ psychopatów z USA, to byæ mo¿e
nawet doœæ podesz³e wiekiem osoby – w tym i ja sam – nie doczekaj¹
naturalnej œmierci. „Bóg” (w cudzys³owie) sprawi, ¿e po prostu
„wyparujemy” z powierzchni Ziemi. Tutaj chcia³bym przypomnieæ,
licznym w naszym kraju bêcwa³om, rozentuzjazmowanym wejœciem
do Polski armii USA, ¿e AMERYKANIE OCZYWIŒCIE
ZAMIERZAJ¥ ROZMIEŒCIÆ SWE POCISKI NUKLEARNE
PRAWIE NA PRZEDMIEŒCIACH WARSZAWY, JU¯ W MIÑSKU
MAZOWIECKIM, a zatem i filo-amerykañskim bêcwa³om w
Warszawie mo¿e nagle zrobiæ siê bardzo gor¹co...

Jeszcze jedna uwaga. Wœród europejskich elit filo-
kryminalnych przewodz¹ te, wywodz¹ce siê z krajów katolickich,
nie tylko z Polski, ale tak¿e z W³och (mafiozo Berlusconi) oraz
Hiszpanii. Na etykê postêpowania rz¹dów w tych krajach wci¹¿ ma
du¿y wp³yw Koœció³, co sugeruje, ¿e wbrew wczeœniejszym
gestykulacjom, Watykan jest tak¿e w „ekumenicznej” zmowie z
fundamentalistycznymi ¯ydami i protestanckimi syjonistami,
zainteresowanymi w rozszerzeniu „Nowego Izraela” a¿ po krañce
Ziemi. Dowodu na udzia³ w tej zmowie dostarczy³ ostatnio sam
Papie¿, który po œmierci kilkunastu w³oskich karabinierów w Iraku
oœwiadczy³, ¿e Watykan traktuje pobyt wojsk obcych w tym kraju
ju¿ nie jako „okupacjê”, tylko jako „misjê pokojow¹”.  Jest mi a¿
przykro, i¿ bêd¹c osob¹, której rodzice znali osobiœcie Karola
Wojty³ê, muszê g³oœno powiedzieæ, ¿e Papie¿ mija siê z prawd¹.
Nic dobrego na przysz³oœæ nie wró¿¹ nam te przek³amania, jakie siê
dzisiaj fabrykuje w Watykanie. Nasz Papie¿ rozpoczyna³ sw¹,
trwaj¹c¹ ju¿ lat 25, misjê apostolsk¹ od has³a „Nie lêkajcie siê”,
które to has³o bardzo spodoba³o siê Polakom, marz¹cym o tym, by
wyrwaæ siê na Zachód do wymarzonych przez nich sklepów oraz
samochodów. Po tych wszystkich wspania³ych reformach, których
powodzenie w Polsce gwarantowa³ i wci¹¿ gwarantuje Koœció³
Katolicki, doskonale widaæ, i¿ pe³ne has³o pontyfikatu brzmi „NIE
LÊKAJCIE SIÊ MAMONA!” Polska bowiem w ci¹gu ostatnich
kilkunastu lat sta³a siê wyj¹tkowo pokorn¹ koloni¹ tego „Boga
Wszechmog¹cego”.

I choæ w œrodowiskach przykoœcielnych ci¹gle s³yszê, ¿e
„reformy” w Polsce robili – i robi¹ – ¯ydzi, to koniecznym jest
uzupe³nienie, ¿e bez pomocy polskiego duchowieñstwa
„libera³owie” nie mieliby wstêpu do naszego kraju (mam tu na myœli
szczególnie oo. Dominikanów w Krakowie, poprzez postaæ ks. prof.
Macieja Ziêby, bardzo blisko zwi¹zanych z „Tygodnikiem
Powszechnym”). Literatom zaœ, którzy udaj¹, ¿e nie widz¹ sk¹d
nadci¹ga Finis Poloniae, pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e ju¿ 160
lat temu Juliusz S³owacki pisa³: „POLSKO, TWOJA ZGUBA W
RZYMIE”, a dok³adniej w WATYKANIE.

                                                              dr Marek G³ogoczowski
                                                                       Kraków, 13.12.03

Post Scriptum. Znany pro-izraelski i pro-globalistyczny „jastrz¹b” prasy
amerykañskiej, Thomas L. Friedman (dos³. „Cz³owiek pokoju”) napisa³
w „International Herald Tribune” z 29 grudnia ub. roku, ¿e: Polska jest
najbardziej pro-amerykañskim krajem na œwiecie, w³¹czaj¹c w to USA.
To jest niestety prawda i wszystko wskazuje na to, ¿e dalekosiê¿nym
„owocem” umów obecnego Papie¿a jeszcze z prezydentem Ronaldem
Reaganem  (oraz póŸniejszego „dialogu” Watykanu z przywódcami
judaizmu) jest wyraŸnie zarysowuj¹ca siê dzisiaj „Trójoœ Pokoju dla
Œwiata” - Izrael-USA-Polska.
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Biskup S³awoj Leszek G³ódŸ (biskup polskiej armii) pob³ogos³awi³
w Iraku polskich najemników, a prezydent Naszej Krzy¿ackiej
przyby³ potajemnie, jako pasterz do nowego „Betlejem” – Camp
Babilonu.

Prezydent Rzeczypospolitej przybywa tajnie do Camp
Babilonu tu¿ przed ...Wigili¹. Obuty by³ w zamsz z przydzia³u
wojskowego, jak jego obstawa, pilnuj¹ca, aby wyzwoleni
Irakijczycy nie obrzucili pasterza kwiatami. Minister Szmajdziñski
i genera³ Tyszkiewicz zorganizowali pustynny rynsztunek od
Amerykanów, a pozosta³ym naszym wojakom – zapas pasty do
butów (zamszowych?) zamiast automatów i wozów opancerzonych
z USA. Graj¹c w karty, ¿o³nierze czekali na worek poczty, nie do
odebrania z ambasady w Bagdadzie. http://tajnedokumenty.com/
irak_hipokryzja.html,

  Wice-prezydent USA, Dick Cheney z ma³¿onk¹ Lynne wys³ali
kartki œwi¹teczne takiej treœci: Jeœli jaskó³ka nie spadnie na ziemiê
bez Jego woli, czy jest mo¿liwe, ¿e cesarstwo mo¿e powstaæ bez
Jego pomocy? To nie jest pierwsze w historii zagarniêcie Jego na
potrzeby imperium. Przed wielk¹ bitw¹ w Rzymie, w roku 312, cesarz
Konstantyn ujrza³ krzy¿ na niebie: In Hoc Signo Vinces (pod tym
znakiem zwyciê¿ysz). Konstantyn kaza³ wiêc wyryæ znak krzy¿a na
zbrojach swych ¿o³nierzy. Nowi „chrzeœcijanie” wygrali bitwê, ale
kosztem jezusowego pos³ania o pokoju i niestosowaniu gwa³tu.

Kilka wieków póŸniej nastêpcy Œw. Piotra kazali wyryæ Deus
Vult (wola Boska) na rynsztunku krzy¿owców wyruszaj¹cych do
Ziemii Œwiêtej. Gott Mit Uns (Bóg z nami) zdobi³o klamry pasów
hitlerowców.  Zaœ 22 grudnia 2003 roku, kleryk niegdyœ polskiego
wojska zwróci³ siê do zgromadzonych w Camp Babilon wys³añców
pokoju, bez cienia w¹tpliwoœci przyrównuj¹c ich misjê do
chrystusowej:

Panie prezydencie, panie ministrze, panowie genera³owie,
oficerowie, chor¹¿owie, podoficerowie, panie i panowie.
’B³ogos³awieni pokój czyni¹cy, albowiem bêd¹ nazwani synami
bo¿ymi.’Te s³owa odnosz¹ siê do was tu wszystkich, a
wypowiedziane zosta³y w Betlejem, nad stajenk¹ betlejemsk¹,
dok¹d  przybyli pasterze. Dziœ tym Betlejem jest Camp Babilon, a
pasterze do was, wys³añców pokoju, przybyli z daleka, bo a¿ z
Polski.I to, co niemo¿liwe, sta³o siê mo¿liwe.

Komu wierzyæ?

I sta³o siê. Statystyki, ponoæ bez dublowania i luk, zbiera witryna
http://lunaville.org/warcasualties/Summary.aspx z oficjalnych,
choæ nieprzejrzystych Ÿróde³ wojskowych USA i Zjednoczonego
Królestwa [www.centcom.mil/,  www.defenselink.mil/releases/,
www.operations.mod.uk/telic/casualties.htm]. Czy te dane s¹
wiarygodne, tylko choæby dlatego, ¿e nie zgadzaj¹ siê z
doniesieniami CNN i „Washington Post”?

Po 307 dniach wojny i okupacji Iraku by³o 2904 rannych (licz¹c
tylko Amerykanów) i 599 zabitych:
– 485 „US” („Amerykanów” brzmia³oby lepiej, bo ponad 30 procent
wojska to Latynosi)
– 53 ze Zjednoczonego Królestwa
– 40 innych: 2 Polaków, 1 Duñczyk, 10 Hiszpanów (1 dyplomata),
17 W³ochów, 3 Ukraiñców, 5 Bu³garów, 2 Tajlandczyków.

Ponadto, z powodów nie-bojowych (spad³ z drabiny),

ewakuowano z Iraku 6 tys. Amerykanów do szpitali w Niemczech i
USA. Statystycznie oznacza³oby to ³¹cznie 80 ofiar na ka¿de tysi¹c
polskich wojaków w Iraku. Inne Ÿród³a podaj¹ o 20 tys. wiêcej
ewakuowanych. Ponad 250 ofiar na tysi¹c ¿o³nierzy! Propaganda
ukrywa statystyki, bo inaczej trzeba by by³o siê wycofaæ. To s¹
straty bez precedensu od wojny w Wietnamie.

Nasze zaufane Ÿród³o poda³o, ¿e do nowej tajnej kostnicy
przywo¿¹ zza granicy 12 do 15 zw³ok DZIENNIE. Czyli oko³o 400
miesiêcznie! Najprawdopodobniej od maja – czerwca 2003 roku.
Wiêkszoœæ musi pochodziæ z Iraku, bo terroryœci i partyzantka
afgañska pozostaj¹ w ukryciu.

Statystyki potwierdzaj¹, ¿e nie ma inwazji bez bolesnych strat
w³asnych. Miloszewiæ zapobieg³ przelewowi krwi, podpisuj¹c
porozumienie pokojowe w czerwcu 1999 roku (które NATO zaraz
z³ama³o, nie rozbrajaj¹c terrorystów albañskich w Kosowie i nie
zapewniaj¹c ochrony etnicznym Serbom). Armia Jugos³awii by³a
w tym czasie w czo³ówce europejskiej. Zaciêtoœæ Serbów znamy z
historii, nie tylko z II Wojny Œwiatowej. Ponad stu tysiêczna armia
Serbów, ukryta w ziemiankach, zakamuflowanych czo³gach i
ukrytych nowoczesnych wyrzutniach rakietowych, czeka³a na atak
NATO. Walczyliby tak zaciêcie, jak z poprzednimi mocarstwami.
Czy¿by Irak mia³ tak¿e zostaæ cmentarzyskiem imperiów?

W³adze wojskowe USA szukaj¹ przyczyn ewakuacji w
zapaleniu p³uc (podobne do objawów choroby popromiennej),
paleniu (wielu poszkodowanych nigdy nie w³o¿y³o papierosa do
ust) oraz wini¹ muszkê pustynn¹. Natomiast niezale¿ni
obserwatorzy podejrzewaj¹ szczepionki oraz ska¿enie py³em
radioaktywno-truj¹cym z broni uranowej Sojuszu („Info nurt” nr
13). Miejmy nadziejê, ¿e „profesorowie” Niewodniczañski, Zagórski
i Jaworowski, upewni¹ siê, i¿ zawini³y sporty, przeziêbienia od
irackich œnie¿yc i irackie dziewczêta. W czasie skandalu o
„kosowsk¹” broñ uranow¹, w 2001 roku, ci, pe³ni¹cy wysokie funkcje
w ochronie radiologicznej, panowie zapewniali nas o
nieszkodliwoœci py³u radioaktywnego.

Prawda mo¿e wyjœæ na jaw dopiero za parê lat w postaci
masowych przypadków bia³aczki i raka wœród kombatantów (cywile
„wroga” nigdy siê nie licz¹), pod warunkiem jednak, ¿e poprawi siê
troska w³adz. W tym samym czasie objawy popromienne bêdzie
siê zrzucaæ na wszystko inne, w³¹cznie z AIDS i chorobami
umys³owymi, jak po I Wojnie nad Zatok¹ i Ba³kanach.

Wszystko dla wojska

Niemal 300 tys. amerykañskich kombatantów straci³o œwiadczenia
na zdrowie od czasu objêcia rz¹du przez Busha. Obciêto 28 miliardów
USD z bud¿etu departamentu spraw kombatanckich, tu¿ po
rozpoczêciu inwazji l¹dowej w Iraku. Co prawda zredukowano ciêcia
o po³owê, ale wci¹¿ by³a to suma ponad dwukrotnie wy¿sza od 6,4
miliarda USD. Ostatecznych ciêæ jeszcze nie og³oszono. Bêd¹
jednak dotkliwe.

BLogosLawione

Dokoñczenie w nastêpnym numerze.
Materia³y Ÿród³owe zostan¹ podane w
nastêpnej czêœci artyku³u.

    Prawa autorskie  dr Piotr Bein

B³ogos³awione miêso armatnie
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Co znajduje siê w szczepionkach?
Myœlicie Pañstwo, ¿e szczepionki uodparniaj¹? Pomy³ka! Szcze-
pionki to skupiska najbardziej truj¹cych dla cz³owieka substancji,
jakie mo¿na sobie wyobraziæ.

Oto lista sk³adników (podstawowych i filtruj¹cych), stoso-
wanych w szczepionkach (niektóre nazwy podajemy w jêzyku an-
gielskim, poniewa¿ nie posiadamy w redakcji polskojêzycznego,
odpowiednio kwalifikowanego specjalisty, a nie chcemy przekrê-
ciæ tak wa¿nych informacji – przepraszamy): wirusowe i bakteryjne
substancje uodparniaj¹ce RNA i DNA, alumninum hydroxide, alu-
minum phosphate (substancja powoduj¹ca korozjê tkanek), am-
monium sulfate, aphotericin B, tkanka zwierzêca (krew œwini, krew
konia, mózg królika, nerka psa, nerka ma³py, zarodek kurczaka, jaj-
ka kurze, jajka kacze), serum cielêce, betapropiolactone, sk³adniki
ka³owe, mocz, komórki raka, substancje uzyskane od chorych na
dan¹ chorobê, formaldehydy (u¿ywane przez kostnice), formalina,
¿elatyna, gliceryna, monosodium glutamate, neomycin, phenol
(wywo³uje parali¿, konwulsje, komê i gangrenê), phenoxyethanol
(popularne borygo do ch³odnic samochodów), potassium dipho-
sphate, potassium monophosphate, polymyxin B, polysorbate 20,
polysorbate 80, porcin ze œwini, krew z owcy, i najwa¿niejsze, o
czym nie bardzo wiedz¹ nawet lekarze, thimerosal, czyli rtêæ.

Oczywiœcie nie wszystkie szczepionki zawieraj¹ wy¿ej wymie-
nione komponenty, ponadto wiêkszoœæ z nich wystêpuje w bardzo
niewielkich iloœciach. Jednak najwa¿niejszy jest fakt, ¿e przeciêtny
cz³owiek ma zakodowane w swojej œwiadomoœci przekonanie, ¿e
daj¹c sobie wk³uæ ig³ê, lub po³ykaj¹c tabletkê otrzymuje tylko ele-
menty antywirusowe. Tymczasem, dodatki do szczepionek s¹ o
wiele niebezpieczniejsze ni¿ same szczepionki.

Rtêciowa burza
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych komponentów jest rtêæ
(thimerosal), byæ mo¿e dlatego, ¿e nikogo nie trzeba przekonywaæ
jak truj¹cy jest to pierwiastek. Latem 2000 roku, Kongres USA
silnie rekomendowa³ usuniêcie rtêci ze szczepionek. Zauwa¿my, ¿e
Kongres nie nakaza³, tylko rekomendowa³. Jak myœlicie Pañstwo,
jak wielkie kompanie farmaceutyczne ustosunkowuj¹ siê do kon-
gresowych „rekomendacji”? Co wiêcej, rekomendacja dotyczy³a
tylko nowych szczepionek. Nie dotyczy³a tych, które znajduj¹ siê
na rynku od niepamiêtnych czasów i przynosz¹ niewyobra¿alne
dochody. Rynek szczepionkowy w samych Stanach Zjednoczo-
nych oceniany jest na 10 miliardów dolarów. Kompanie farmaceu-
tyczne wykorzysta³y sprawê rtêci dla swoich celów. Pojawi³y siê
wielkie reklamy: „NASZA SZCZEPIONKA NIE ZAWIERA THI-
MEROSAL” – tak, jakby kompanie te nie wiedzia³y wczeœniej, ¿e
zawiera. Okaza³o siê ponadto, ¿e rtêæ by³a ca³kowicie zbêdnym
sk³adnikiem.

O godzinie 8 rano, w poniedzia³ek, 16 lipca 2001 roku, w hotelu
Charles w Cambridge (siedziba Uniwersytetu Harvard), odby³o
siê, niespotykane w historii CDC (Centers for Disease Control),
publiczne spotkanie. Dyskutowano na temat: Czy rekomendowa-
ne przez CDC szczepionki mog¹ byæ odpowiedzialne za falê au-
tyzmu i problemów neurologicznych w przypadku dziesi¹tek ty-
siêcy amerykañskich dzieci, od lat 90-tych?

W centrum uwagi dyskutantów znalaz³a siê rtêæ, która - jak

szczepionkiTruj¹ce szczepionki
powszechnie wiadomo - powoduje uszkodzenia mózgu. Produ-
cenci szczepionek twierdzili oczywiœcie, ¿e nie istnieje takie po³¹-
czenie. Przeciwnicy szczepionek uwa¿ali je za rzecz oczywist¹. G³os
decyduj¹cy pozosta³ przy CDC.

Jakie¿ wiêc by³o zdziwienie obserwatorów, kiedy okaza³o siê,
¿e jeden z zeznaj¹cych ekspertów CDC, doktor Thomas Verstra-
eten, o godzinie 8 rano tamtego dnia zmieni³ pracodawcê i zosta³
zatrudniony przez producenta szczepionek. W kilka godzin póŸ-
niej, o godzinie 2 po po³udniu, podczas debaty wypowiada³ siê
jako ekspert swojego poprzedniego pracodawcy CDC. Verstra-
eten pracowa³ nad przypadkami 76 659 dzieci z przypadkami auty-
zmu. W konkluzji swojej pracy sugerowa³, ¿e istotnie rtêæ mo¿e
mieæ wp³yw na tê chorobê. Gdy zosta³ zatrudniony przez kompaniê
farmaceutyczn¹, jego w³asne wyniki badañ nagle siê zmieni³y.

£apówki nazywane „konfliktami”
W szanowanym wydawnictwie medycznym „Lancet”, w 2002 roku
ukaza³ siê artyku³ opisuj¹cy zale¿noœci miêdzy medycyn¹ a prze-
mys³em farmaceutycznym. W kanadyjskich wydawnictwach, ja-
kim jest tak¿e „Info nurt”, nie mo¿na ³apówek nazywaæ po imieniu
– dlatego pos³u¿ymy siê innym u¿ywanym terminem - „bonus”.
Bonus jest uznawan¹ przez prawo form¹ gratyfikacji.

W roku 2001 bonusy dla szefów firm farmaceutycznych osi¹-
gnê³y niespotykane rozmiary, proporcjonalnie do nacisków na lu-
dzi starszych i chorych, by pakowali w siebie leki i szczepionki.
Bonus wytworzy³ siê w wyniku tego, ¿e sprzeda¿ prochów osi¹-
gnê³a w USA, w roku 2001, poziom 155 miliardów dolarów.

Edytorzy naukowych publikacji medycznych zorientowali siê,
¿e otrzymuj¹ korporacyjnie zniekszta³cone wyniki badañ medycz-
nych, które s¹ zwyczajnie reklamami produktów. Aby nie og³upiaæ
swoich czytelników, spotkali siê i uzgodnili regu³y gry, dotycz¹cej
raportowania konfliktu interesów i oddzia³ywania korporacyjnego
sponsorów (³apówek – przepraszam - bonusów dla wydawnictw
medycznych za pisanie korporacyjnej propagandy) („Lancet” , nr
358, 2001) Przy okazji wysz³o na jaw, ¿e prawie 90% szanowanych
autorów medycznych otrzyma³o pieni¹dze od kompani farmaceu-
tycznych. Mo¿emy sobie tylko wyobraziæ, jak¹ wartoœæ medyczn¹
posiada ponad 90% publikacji informacyjnych, z których ucz¹ siê
lekarze.

„Lancet”  wymienia jeden z przyk³adów. American Heart As-
sociation - AHA (Amerykañskie Stowarzyszenie Chorób Serca)
otrzyma³o od producenta thrombolytic (lek przeciw wylewom), 11
milionów dolarów za opublikowanie odpowiedniego materia³u na
temat tego leku. Nie zdziwcie siê Pañstwo informacj¹, ¿e po za¿y-
ciu lekarstwa na wylew chory dostaje wylewu, lub ataku serca.
Takich przyk³adów jest znacznie wiêcej.

Nie czytacie Pañstwo publikacji medycznych, poniewa¿ jest
to nudne i zawi³e. Jednak maj¹ one kluczowe znaczenie. Na pod-
stawie publikowanych artyku³ów lekarze siê dokszta³caj¹, a wiel-
kie agencje informacyjne (jak CNN) rekomenduj¹ lekarstwa i po-
daj¹ „informacje” na temat takiego czy innego odkrycia.

Dlatego, lêkiem napawaj¹ informacje o tym, ¿e jakiœ nauko-
wiec, publikuj¹cy swoje odkrycia, utrzymywany jest przez tak¹
czy inn¹ korporacjê farmaceutyczn¹. Jeszcze wiêkszy lêk wzbudza
podobne uczestnictwo w tym procederze edytorów, odpowiedzial-
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Materia³y Ÿród³owe:
Benjamin Mark, UPI Investigates:The vaccine conflict, UPI, 21 lipca 2003.
Just how tainted has medicine become?, The Lancet, Vol. 359, No 9313, 6
kwietnia 2002.
Vacine Ingredients, (http://mercola.com/fcgi)

nych za treœci publikowane w naukowych wydawnictwach me-
dycznych.

Dziennikarze wiedz¹
O sk³adnikach szczepionek, ich efektach i bonusach, doskonale
wiedz¹ dziennikarze (raczej nie dotyczy to prasy polonijnej). Za-
pytajcie ich Pañstwo, dlaczego Was o tym nie informuj¹.

Agencja prasowa United Press International (UPI), w ubie-
g³ym roku przeprowadzi³a swoje w³asne œledztwo w tej sprawie.
Odkry³a: ci¹g powa¿nych problemów, w sprawie rekomendowa-
nych przez CDC szczepionek, w bliskim po³¹czeniu z kompania-
mi produkuj¹cymi szczepionki. Te bliskie powi¹zania uniemo¿li-
wiaj¹ podawanie w œrodkach masowego przekazu informacji na
temat efektów ubocznych szczepionek i œmierci wywo³anych ich
dzia³aniem.

W procederze tym ogromn¹ rolê odgrywaj¹ rz¹dy stanowe.
W niektórych stanach, dziecko nie zostanie przyjête do publicznej
szko³y, je¿eli nie otrzyma wczeœniej rekomendowanych przez CDC
szczepionek.

Reporter UPI odkry³, ¿e tylko w ostatnich latach dwie szcze-
pionki, wczeœniej zalecane przez CDC, zosta³y bez rozg³osu wyco-
fane z rynku, poniewa¿ powodowa³y zgony dzieci. Proces odwo-
³ywania szczepionek z rynku odbywa siê bez rozg³osu, poniewa¿
cz³onkowie CDC otrzymuj¹ od producentów spore bonusy. Rela-
cja pomiêdzy CDC i producentami jest bardzo satysfakcjonuj¹ca.
Polega na dzieleniu siê pieniêdzmi z patentów, posiadaniu akcji
gie³dowych kompani farmaceutycznych, otrzymywaniu pieniêdzy
za monitorowanie testów szczepionek (teraz wiemy, dlaczego pra-
wie wszystkie szczepionki s¹ skuteczne) i na utrzymywaniu akade-
mickich wydzia³ów medycznych.

Szczepienia to nie zdrowie, tylko biznes! Pikanterii dodaje
fakt, ¿e je¿eli zostanie ostatecznie stwierdzone, ¿e dana szczepion-
ka bardziej szkodzi ni¿ pomaga, przeprowadza siê specjalne œledz-
two. Kto przeprowadza œledztwo? CDC! Oznacza to, ¿e CDC ma
œledziæ samo siebie. Jakby tego nie by³o doœæ, CDC tak ukszta³to-
wa³a prawo, ¿e zwyk³y obywatel nie ma mo¿liwoœci s¹dziæ wytwór-
cy danej szczepionki, nawet, gdy spowoduje ona zgon, lub trwa³e
kalectwo. Gdy po wielu latach poszkodowany jest na tyle uparty,
by stan¹æ przed obliczem s¹du, istniej¹ œmieszne limity pieniê¿ne,
na które dana kompania mo¿e byæ s¹dzona.

Zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e naukowcy pracuj¹ „na dwa fronty”.
Z jednej strony, nale¿¹ do kompanii produkuj¹cej szczepionki (pó³
etatu), a z drugiej, do CDC (drugie pó³ etatu). Tym samym, w komi-
tecie doradczym CDC, którego zadaniem jest przyjmowaæ, lub od-
rzucaæ dany lek, zasiadaj¹ producenci tych leków i rekomenduj¹
samych siebie. Mo¿e dlatego proces wdra¿ania danego leku, od
momentu jego testów laboratoryjnych, jest w USA tak krótki. For-
sê robi siê niemal od razu, a eksperymentuje siê na pacjentach.
Jeœli zbyt wielu umrze, to wycofuje siê dany lek, a jeœli zejdzie tylko
kilku – to zrobiliœmy du¿e pieni¹dze.

Czy wiecie ¿e?
16 wrzeœnia 1998 roku, w wieku 5 tygodni zmar³a Lyla Rose Belkin.
Zmar³a po zaszczepieniu szczepionk¹ przeciwko Hepatitis B. Oj-
ciec, Michael Belki, szuka³ wytrwale sprawiedliwoœci i nie znalaz³.
Tak skomentowa³ ca³e wydarzenie: Wiêc we w³asnych s³owach
CDC, prawie ka¿de amerykañskie niemowlê jest witane na tym
œwiecie przez zastrzyk szczepionki przeciwko chorobom seksu-
alnym, chocia¿ nie jest nara¿one na ryzyko zara¿enia siê nimi –
poniewa¿ nie mog¹ zmusiæ do szczepieñ narkomanów, prostytut-
ki, homoseksualistów...

Rodzice musz¹ zrozumieæ, ¿e system, który pozwala wstrzy-

kiwaæ szczepionki w ¿y³y ich dzieci jest skorumpowany i w znacz-
nym stopniu niesprawny.

Kartoteka CDC zawiera niemal 30 tys. raportów o mo¿liwych
ubocznych reakcjach na szczepionkê przeciwko Hepatitis B, w tym
618 o œmierci. CDC pomija sprawê przypadków œmiertelnych i bro-
ni siê s³owami: Nie istniej¹ potwierdzone dowody, które sygnali-
zowa³yby, ¿e szczepionka przeciwko Hepatitis B mo¿e powodo-
waæ chroniczne choroby.

Podczas œledztwa UPI, uda³o siê ustaliæ, ¿e niektórzy cz³onko-
wie doradczego panelu CDC, w roku 1991, kiedy to agencja reko-
mendowa³a szczepienia niemowl¹t przeciwko Hepatitis B, posia-
dali silne zwi¹zki z producentem tej szczepionki

Warto, by Dociekliwi przemyœleli te fakty, zanim ochoczo pod-
nios¹ rêkawy.

Z ostatniej chwili:
Jedn¹ z osób, która gromadzi³a materia³ do niniejszego artyku³u
jest s³awa amerykañskiej medycyny, której nazwiska nie mo¿emy
jeszcze wyjawiæ. Osoba ta wyra¿a g³êbokie zatroskanie z powodu
treœci medycznych pojawiaj¹cych siê w polonijnych mediach i prosi
redaktorów tych mediów o pofatygowanie siê do bibliotek uni-
wersyteckich i zapoznanie siê z dostêpnymi w nich materia³ami.
Prosi równie¿ o to, by nie publikowaæ i nie przepisywaæ bezmyœl-
nie bzdur, podpieranych wywiadami z lokalnymi lekarzami. We-
d³ug jego w³asnych s³ów: Przynosz¹ ogromne szkody Waszemu
spo³eczeñstwu i mo¿e nawet o tym nie wiedz¹c, tak¿e medycynie,
szerz¹c korporacyjn¹ propagandê. To nie jest zabawa, to nie jest
sposób zarabiania pieniêdzy, to nie jest upychanie pustych miejsc,
tu decyduje siê ¿ycie ludzkie.

 Info nurt
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Pu³kownik Kowalewski w sieci Ribbentropa
Pu³kownik Jan Kowalewski (1892-1965) nale¿a³ do œcis³ego grona
osób zwi¹zanych z obozem J. Pi³sudskiego i s³u¿y³ mu wiernie.
Swoj¹ karierê wojskow¹ zacz¹³ od chor¹¿ego, w 1916 roku. W roku
1931, awansowa³ do rangi pu³kownika. W marcu 1929 roku, obj¹³
stanowisko attache wojskowego w Moskwie. W latach 1933 do
1937, piastowa³ podobn¹ funkcjê w Bukareszcie. Pu³kownik odno-
si³ du¿e sukcesy w pracy wywiadowczej, zw³aszcza na trenie ZSRR.

Po opuszczeniu kraju w 1939 roku, przebywa³, jak wielu pol-
skich oficerów, w Rumunii. W roku 1940 znalaz³ siê we Francji i
ponownie wst¹pi³ do czynnej s³u¿by. Jego dalsze losy opisuje
„Polski S³ownik Biograficzny” (PSB): Po klêsce Francji zosta³
mianowany przez Rz¹d Polski na szefa placówki Akcji Konty-
nentalnej w Lizbonie, dzia³aj¹cej przy polskim Min. Spraw Wewn.
pod nadzorem Rady Ministrów.

Wiêcej o dzia³alnoœci pu³kownika w Rumunii i Portugalii, do-
wiadujemy siê z niedawno opublikowanych dokumentów. Ju¿ w
listopadzie 1939 roku, rozmawia³ w Bukareszcie z Niemcami na te-
mat utrzymywania kontaktów pomiêdzy polskimi uchodŸcami i ich
rodzinami w kraju. Bardziej interesuj¹ce s¹ jednak kontakty oficera
z niemieckimi dyplomatami w Lizbonie, zw³aszcza po odkryciu gro-
bów katyñskich.

Sprawa ta wywo³a³a na Zachodzie ogromne poruszenie. W
Auswartiges Amt (AA), czyli ministerstwie spraw zagranicznych,
spraw¹ Katynia zajmowa³ siê Frantz Six, dyrektor departamentu
spraw kulturalnych. By³ on zwi¹zany z G³ównym Urzêdem Bezpie-
czeñstwa Rzeszy (RSHA) i z ramienia MSZ koordynowa³ podró¿¹
miêdzynarodowej komisji lekarskiej do Katynia.

Bernard Wiaderny napisa³, ¿e: Kowalewski dobrowolnie na-
wi¹za³ kontakt z przedstawicielami Trzeciej Rzeszy, otrzymywa³
od nich materia³y dotycz¹ce zbrodni katyñskiej i – jak mo¿na
przypuszczaæ – przekazywa³ je Polakom na emigracji...kierowa³
siê swym antykomunizmem... Przy tym jednak, chc¹c nie chc¹c,
wpad³ w „niemieck¹ sieæ propagandy”.

O przekonaniach pu³kownika informowa³ tak¿e pose³ Wêgier
w Lizbonie, 2 lutego 1942 roku, w sprawozdaniu dla Budapesztu,
„Przedmiot rozmowy” : wymiana pogl¹dów z pu³kownikiem Ko-
walewskim o koniecznoœci i ewentualnej mo¿liwoœci zbli¿enia
niemiecko-polskiego.

Pu³kownik Kowalewski w czasie swojej dzisiejszej wizyty u
mnie podda³ politykê genera³a Sikorskiego ostrej krytyce. Si-
korski jest – jako jeden z niewielu polityków polskich - cz³on-
kiem masonerii, i z tego powodu ulega wp³ywom pana Benesza.
Polacy powinni – coute que coute, wykorzystaæ ka¿d¹ nadarza-
j¹c¹ siê okazjê i doprowadziæ do porozumienia z Niemcami...
Mam wra¿enie, ¿e pan Kowalewski chêtnie zainicjowa³by...pol-
sko-niemieckie porozumienie, ale obawia siê, ¿e w przypadku
jego niepowodzenia poniós³by straty moralne i materialne. W
podobnej sytuacji znajduje siê zapewne wielu polskich polity-
ków, ¿yj¹cych dzisiaj na emigracji. O powy¿szym poinformowa-
³em szczegó³owo mojego niemieckiego kolegê.

Tym niemieckim koleg¹ polityka w Lizbonie by³ Oswald von
Hoyningen Huene, niemiecki pose³ w Portugalii, w latach 1934-
1944.

W tym miejscu wskazaæ nale¿y, ¿e gen. W³adys³aw Sikorski
nie by³ masonem i wszelkie pog³oski na ten temat pozostawa³y
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tylko pog³oskami. Oparte by³y na fakcie, ¿e wœród bliskich wspó³-
pracowników genera³a by³o kilku wolnomularzy. Legenda o przy-
nale¿noœci Sikorskiego do masonerii mo¿e wynikaæ tak¿e z myle-
nia go z postaci¹ Wincentego Sikorskiego, cz³onka jednej z ló¿
masoñskich, podporz¹dkowanej Wielkiemu Wschodowi Francji.
Na emigracji, genera³a Sikorskiego zwalczali ludzie z obozu Pi³sud-
skiego, wœród których by³o wielu masonów, zwi¹zanych z sanacj¹.

Masonem wysokiego szczebla by³ tak¿e Edward Benesz (1884-
1948), prezydent Czechos³owacji w latach 1935-1938 a od 1940
przebywaj¹cy na emigracji. Mia³ on szerokie znajomoœci na Za-
chodzie. Istniej¹ca od maja 1941 roku, Wielka Lo¿a Narodowa Cze-
chos³owacji na Wygnaniu, by³a pomocna politykom czeskim w
prowadzeniu dzia³alnoœci emigracyjnej. Stwierdzenie, ¿e Sikorski
by³ pod wp³ywem Benesza, jest insynuacj¹ i œwiadczy o niechêt-
nym stosunku pomawiaj¹cego w odniesieniu do osoby premiera i
naczelnego wodza.

Sprawa katyñska sta³a siê okazj¹ do zacieœnienia wspó³pracy
Kowalewskigo z Niemcami. Dowiadujemy siê o tym z korespon-
dencji poselstwa III Rzeszy w Lizbonie, do MSZ w Berlinie.

Ju¿ 18 kwietnia 1943 roku, z Berlina wyszed³ okólnik do nie-
mieckich placówek zagranicznych: Poruszenie, wywo³ane odkry-
ciem zbiorowych grobów Polaków w okolicy Smoleñska jest
korzystn¹ okazj¹... Proszê w zwi¹zku z tym niezw³ocznie doko-
naæ odpowiednich kroków i przy tym podkreœliæ ró¿nice miêdzy
Angli¹, Ameryk¹ Pó³nocn¹ i Zwi¹zkiem Sowieckim dotycz¹ce
Polski. Dalsze ujawnione dokumenty dotycz¹ imiennie Jana Ko-
walewskiego.

Pose³ Niemiec 30 kwietnia depeszowa³ do AA w Berlinie: Miesz-
kaj¹cy w Lizbonie i z raportów poselstwa znany polski pu³kow-
nik Kowalewski, przekaza³ dziœ za poœrednictwem by³ego pos³a
(rumuñskiego – Z.P.), Pongla proœbê, by udostêpniæ mu dobry
materia³ propagandowy o Katyniu w formie zdjêæ i tekstów w
celu przekazania do USA, z zamiarem rozpowszechnienia miê-
dzy piêcioma milionami ¿yj¹cych tam Polaków. Na odpowiedŸ
nie czeka³ d³ugo - tak¿e 30 kwietnia, Six powiadomi³ go, ¿e: Planuje
siê udostêpnienie poprzez placówki dyplomatyczne za grani-
c¹...materia³u dokumentacyjnego dot. wydarzeñ w Katyniu,
³¹cznie z ilustracjami... Prosi siê o wybranie dla pu³kownika
odpowiedniego materia³u z ju¿ w miêdzyczasie wys³anego...

Podczas gdy w Lizbonie toczy³a siê, nie do koñca wyjaœnio-
na, gra miêdzy pu³kownikiem Kowalewskim a AA, w dalekiej An-
karze rozgrywa³y siê interesuj¹ce wydarzenia, tak¿e zwi¹zane z
Katyniem. Znalaz³y one czêœciowe odzwierciedlenie w dzienniku
pos³a Rzeczypospolitej, a odnosz¹ siê do przebywaj¹cego w Tur-
cji wys³annika prezydenta Roosevelta.

George Earle w œwietle „Ankarskiego dziennika”
Autor, wydanego po wojnie i obejmuj¹cego lata 1939-1943 dzien-
nika, Micha³ Sokolnicki, znajdowa³ siê w s³u¿bie dyplomatycznej
od 1919 roku. Najpierw w Finlandii, potem w Estonii i wreszcie w
Danii. W roku 1936 zosta³ oddelegowany do Turcji. Cieszy³ siê tam
du¿ym szacunkiem. Gdy po kampanii wrzeœniowej w 1939 roku,
rz¹d Sikorskiego zamierza³ go, jako zwolennika obozu Pi³sudczy-
ków, odwo³aæ, Turcja nie zgodzi³a siê na przyjêcie nowego pos³a.
W tej sytuacji, Sokolnicki pozosta³ na placówce w Ankarze. Wspo-
mniany dziennik jest Ÿród³em historycznym i znajdujemy w nim
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wiele interesuj¹cych nas szczegó³ów.
George Howard Earle, barwna i kontrowersyjna postaæ

polityczna, wy¿szy oficer marynarki wojennej – napisa³ J.K. Za-
wodny – by³ w 1943 roku rezyduj¹cym w Turcji wys³annikiem
prezydenta Roosevelta do spraw ba³kañskich, oddelegowanym
do Turcji. Podró¿owa³ przez Ba³kany zbieraj¹c informacje dla
rz¹du Stanów Zjednoczonych. Do tej informacji nale¿y dodaæ, ¿e
Amerykanin bywa³ czêstym goœciem polskiego pos³a, co znajduje
odzwierciedlenie w „Ankarskim Dzienniku”. Oto zapis z 29 kwiet-
nia 1943 roku: Spotkany wczoraj wieczorem u Jasi Leitzkówny
(Szyfferowej), by³y pose³ Stanów Zjednoczonych w Sofii, Earle,
analizuje wraz z nami zagadki nasze i obecnego po³o¿enia. Na-
suwaj¹ siê dwa wnioski z postêpowania Sowietów: pierwszy, ¿e
to oni zamordowali waszych oficerów pod Smoleñskiem; drugi,
¿e chc¹ za wszelk¹ cenê uzyskaæ ju¿ dzisiaj zmianê granic i za-
braæ wasze prowincje wschodnie...

Earle przebywa tutaj, jako obserwator amerykañski na Ba³-
kany. Przyszed³em specjalnie, aby siê z pañstwem (Sokolnickimi –
Z.P.) zobaczyæ, dodaje, a zrobi³em to pomimo, ¿e odradzano mi
najusilniej... Chcia³em przyjœæ i powiedzieæ, ¿e jestem ca³¹ dusz¹
z wami...

Nie wiadomo, w jaki sposób dotar³y doñ dokumenty o Katy-
niu, nad którymi w Berlinie pracowa³a ksiê¿niczka Wasilczikowa
(patrz: „Info nurt” nr 17). Przez kontakty w Rumunii i Bu³garii wszed³
w posiadanie informacji rzucaj¹cych œwiat³o na sprawê odpowie-
dzialnoœci za mord katyñski. Zdoby³ te¿ fotografie mogi³, zrobione
podczas prowadzenia prac ekshumacyjnych. Earle wiedzia³, ¿e
sprawa Katynia by³a oficjalnym powodem zerwania stosunków
dyplomatycznych miêdzy ZSRR a Polsk¹. Zestawi³ swoje materia-
³y i osobiœcie uda³ siê do prezydenta Roosevelta. Minê³o sporo
czasu od dostarczenia materia³ów sporz¹dzonych przez Wasilczi-
kow¹, do dnia, w którym dotar³y do prezydenta USA. Sta³o siê to
dopiero w maju 1944 roku.

Przed swoim wyjazdem, Earle spotka³ siê z Sokolnickim i jego
¿on¹ na œniadaniu wydanym przez amerykañskiego attache woj-
skowego. Na œniadaniu tym obecny by³ tak¿e ambasador amery-
kañski i inne znacz¹ce osobistoœci. Earle w rozmowie z Ink¹ Sokol-
nick¹ powiedzia³, ¿e chciano siê go pozbyæ z Ankary, co jednak nie
uda³o siê, i jest to dobrym znakiem.

Jak podaje profesor Zawodny, w maju 1944 roku Earle przed-
³o¿y³ prezydentowi zdjêcia i powiedzia³, ¿e przekonany jest o winie
Sowietów. Reakcja prezydenta by³a zupe³nie inna ni¿ siê spodzie-
wa³: George, to wszystko propaganda i niemiecki spisek. Jestem
absolutnie przekonany, ¿e Rosjanie tego nie zrobili.

WypowiedŸ ta by³a dla Georga Earle zagadk¹. Nie w¹tpi³ w
wiarygodnoœæ zebranych dokumentów. Sprawa Katynia nie da-
wa³a mu spokoju i zdecydowa³ siê napisaæ list do prezydenta. Wys³a³
go 22 marca 1945 roku. W liœcie zagrozi³, ¿e je¿eli do 28 marca nie
otrzyma od prezydenta innego polecenia, zdecydowany jest opu-
blikowaæ artyku³ o Katyniu. Artyku³ mia³ byæ oparty na raporcie
przekazanym Rooseveltowi. OdpowiedŸ prezydenta nadesz³a ju¿
w dwa dni póŸniej: Z trosk¹ przyj¹³em do wiadomoœci twój zamiar
opublikowania niepochlebnej opinii o jednym z naszych sprzy-
mierzeñców... Nie tylko nie ¿yczê sobie tego, ale te¿ kategorycz-
nie zabraniam ci publikowania jakichkolwiek informacji czy
opinii na temat któregokolwiek z naszych sojuszników, jakie
móg³byœ zdobyæ podczas pracy, lub s³u¿by w marynarce wojen-
nej Stanów Zjednoczonych.

Reakcja prezydenta nie zakoñczy³a siê na tym. Za próbê nie-
subordynacji, Earle zosta³ przeniesiony w trybie pilnym do Samoa,
posiad³oœci USA na Oceanie Spokojnym, gdzie przebywa³ a¿ do
czasu œmierci Roosevelta. Tak zakoñczy³a siê próba ujawnienia

prawdy o Katyniu przez niepokornego Amerykanina.
S³usznie podkreœla prof. Zawodny, ¿e: Oceniaj¹c stosunek

Roosevelta do rz¹du sowieckiego w kontekœcie sprawy Katynia,
nie da siê unikn¹æ stwierdzenia, ¿e prezydent zdecydowa³ siê nie
przyjmowaæ do wiadomoœci prawdy o zaistnia³ych wypadkach.

Dlaczego tak siê sta³o? Pos³u¿my siê przys³owiem: Z³apa³
Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za ³eb trzyma. Parafrazuj¹c to przy-
s³owie, mo¿na stwierdziæ, ¿e Stalin z³apa³ Roosevelta, a ten za ³eb
go trzyma³. Sojusznicy walcz¹cy przeciwko Hitlerowi nie mieli do
siebie zaufania. Jako przyk³ad na to twierdzenie niech pos³u¿y przy-
padek z W. Zarubinem. Przed wyjazdem na placówkê do USA (wy-
stêpowa³ pod nazwiskiem Zubilin), Zarubin zosta³ przyjêty przez
Stalina, który wiedzia³, ¿e jest on rezydentem INO (wywiadu zagra-
nicznego NKWD). Stalin poleci³ Zarubinowi przede wszystkim pil-
nowaæ, czy nie dochodzi do rozmów z Niemcami w sprawie zawar-
cia odrêbnego pokoju. Sprawa zaufania to jedna rzecz, ale wa¿niej-
szy jest tutaj pragmatyzm Amerykanów. Dla Roosevelta wa¿niej-
sze by³o zatrzymanie Zwi¹zku Sowieckiego w obozie antynie-
mieckim – napisa³ Zawodny – ni¿ zajêcie siê spraw¹ Katynia.
Trudno o bardziej trafn¹ ocenê polityki prezydenta USA.

Katyñskie materia³y w Waszyngtonie
Genera³ W³adys³aw Anders, w rozdziale pt. „Pozostawiamy w Ro-
sji tajemnicê”, w swojej ksi¹¿ce: „Bez ostatniego rozdzia³u”, napi-
sa³: Dopiero wiosna 1943 mia³a ods³oniæ straszliw¹ tajemnicê
œwiatu, który us³ysza³ przejmuj¹ce dot¹d groz¹ s³owo: Katyñ.
Genera³ wspomnia³, ¿e w odpowiedzi na list obroñcy Goeringa z 17
maja 1946 roku, kaza³ kpt. Lubomirskiemu odpowiedzieæ: Gen. An-
ders w ¿adnym razie nie chcia³by...wystêpowaæ w charakterze
œwiadka obrony Goeringa. Z drugiej strony gen. Anders ma
znaczn¹ iloœæ dokumentów tej sprawy (Katynia), które sk³onny
jest przedstawiæ tylko Miêdzynarodowemu Trybuna³owi Wojsko-
wemu w Norymberdze...

W amerykañskich archiwach znajdowa³o siê wiêcej materia-
³ów o Katyniu. Przez wiele lat by³y one niedostêpne dla œwiata. Do
nich nale¿a³y:
- Raport p³k. Szymañskiego
- Raport wywiadu brytyjskiego
- Raporty wywiadu polskiego
- Raport ambasadora USA w Moskwie, Wiliama H. Standleya
- Raport zespo³u œledczego Johna F. Kartera, przed³o¿ony prezy-
dentowi
- Raport Anthony J. Drexel Biddea, ambasadora USA przy rz¹dzie
polskim na emigracji
- Raport Georgea H. Earlea, specjalnego wys³annika Roosevelta
na Ba³kanach
- Raport Kathy Harriman, sporz¹dzony dla prezydenta

Wspomniane dokumenty (niektóre omówione w tej i poprzed-
nich czêœciach cyklu), z wyj¹tkiem k³amliwej relacji K. Harriman
(patrz: „Info nurt” nr 17), œwiadczy³y o winie Sowietów. Prawdê o
Katyniu d³ugo ukrywano w sejfach przywódców Zachodu i osób
prywatnych. Stosunkowo niedawno poznaliœmy wszystkie szcze-
gó³y tej zbrodni, ale nie zawsze chcemy poznaæ do koñca stosunek
przywódców Zachodu do wydarzeñ w Katyniu. Oto najœwie¿szy
tego przyk³ad.

Obszerne dzie³o prof. L. Pastusiaka, o stosunku prezydentów
amerykañskich wobec sprawy polskiej i Polaków, jedynie margi-
nalnie wspomina o Katyniu i przemilcza to, ¿e Roosevelt by³ zain-
teresowany w ukryciu prawdy.

Okazuje siê, ¿e nadal prawda jest sol¹ w oku!

dr Zenowiusz Ponarski
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Materia³y Ÿród³owe do tej i poprzedniej czêœci artyku³u:
Abramski Jan, ¯ywiecki Ryszard (Zieliñski Ryszard), Katyñ, Szczecin 1981.
Anders W³adys³aw, Bez ostatniego rozdzia³u, Londyn 1959.
Ciechanowski Jan Stanis³aw, Pu³kownik Jan Kowalewski – kontakty z niemieckimi w³adzami podczas wojny, Zeszyty Historyczne (dalej: Z.H.),
Pary¿, z.144 z 2003.
Grunberg Karol, Otrêba Boles³aw, Ribbentrop, Bydgoszcz 1998.
Guz Eugeniusz, Goebels o Polsce i sojuszniczym ZSRR, Warszawa (dalej: W.) 1999.
Irwin Dawid, Goebels – mózg Trzeciej Rzeszy, Gdynia 1998.
Jaczyñski Stanis³aw, Zag³ada oficerów wojska polskiego na Wschodzie wrzesieñ 1939 – maj 1940, W. 2000.
Katyñ, Wybór publicystyki 1943 – 1988, Londyn 1988.
Madajczyk Czes³aw, Dramat katyñski, W. 1989.
Pastusiak Longin, Prezydenci amerykañscy wobec spraw polskich, W. 2003.
Ponarski Zenowiusz, Sowiecko-niemieckie rozmowy pokojowe w 1943 r. w Sztokholmie (maszynopis u autora).
Raczyñski Edward, W sojuszniczym Lodnynie, London 1960.
Szczeœniak Andrzej Leszek, Katyñ. T³o historyczne, fakty, dokumenty, W. 1989.
Sobczyk Janusz, Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy, Poznañ 1988.
Sokolnicki Micha³, Ankarski dziennik, t.I, Londyn 1965.
Wiaderny Bernard, Pu³kownik Kowalewski w Lizbonie: dwa epizody, Z.H. z.144 z 2003.
Zawodny Janusz K., Katyñ, Lublin Pary¿ 1989.

KsiAZki pisarzyKsi¹¿ki naszych wspó³pracowników

Zenowiusz Ponarski napisa³ 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.

Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w Toronto, w Polsce poprzez Wydawnictwo LTW
(tel. 22-751 25 18 i poprzez redakcjê „Info nurt”.

Publikacja „Wokó³ sprawy polskiej na Wschodzie”, prezentuje stan sprawy
polskiej w Rosji w koñcu XIX i na pocz¹tku XX wieku. Ramy chronologiczne
obejmuj¹ wydarzenia z okresu Wielkiej Wojny, ostatnich lat caratu, przewro-
tów lutowego i paŸdziernikowego do czasu wybuchu wojny polsko-radziec-
kiej w 1920 r.

Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ poprzez internetow¹ ksiêgarniê Merlin (www.mer-
lin.com.pl)

Szkice o ofiarach stalinizmu zatytu³owane
„Ludzie w trybach historii”, cenione przez J.
Giedroycia, poœwiêcone s¹ znanym i zapo-
mnianym postaciom, które zwi¹zane by³y z
Wilnem. W ksi¹¿ce przedstawione s¹ ma³o
znane i nieznane materia³y, czêsto niedostêp-
ne w kraju.

Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ poprzez interne-
tow¹ ksiêgarniê Merlin (www.merlin.com.pl)
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Recenzja
Ksi¹¿ka “The Culture of critique” Kevina MacDonalda przedsta-
wia dok³adnie badan¹, ale kontrowersyjn¹ tezê, ¿e pewne ruchy
intelektualne XX wieku, w wiêkszoœci zapocz¹tkowane i kierowa-
ne przez ̄ ydów, fundamentalnie zmieni³y spo³eczeñstwa europej-
skie i zniszczy³y zaufanie do mieszkañca Zachodu. Autor twierdzi,
¿e ruchy te zosta³y tak skonstruowane (celowo, lub nie), by pro-
mowaæ interesy ¿ydowskie przez prezentowanie ich nie¿ydom jako
uniwersalne a nawet utopijne. MacDonald wyci¹ga wniosek, ¿e
coraz wiêksza dominacja tych idei ma ogromne konsekwencje po-
lityczne i socjalne, a konsekwencje te s³u¿¹ ̄ ydom czyni¹c jedno-
czeœnie szkody spo³eczeñstwom nie¿ydowskim. Analizy te, prze-
prowadzane z du¿¹ si³¹, s¹ niespotykanym oskar¿eniem ludzi, któ-
rych generalnie uwa¿a siê bardziej za ofiary, ni¿ winowajców.

Tytu³: „The Culture of Critique” jest pozycj¹ fina³ow¹ w ob-
szernych, 3-tomowych, studiach profesora MacDonalda na temat
¯ydów i ich roli w historii. Dwa poprzednie woluminy: „A People
that Shall Dwell Alone” i „ Separation and its Discontents”, zo-
sta³y opublikowane przez Praegera w 1994 i 1998 roku. Ca³a seria
napisana jest z socjologicznej perspektywy, która widzi Judaizm
jako unikaln¹ strategiê przetrwania, pomagaj¹c¹ ¯ydom konkuro-
waæ z innymi grupami etnicznymi. Profesor MacDonald, psycho-
log na uniwersytecie w Kalifornii w Long Beach, wyjaœnia tê per-
spektywê w pierwszym tomie. Opisuje ̄ ydów jako ludzi posiada-
j¹cych unikalne poczucie innoœci, które utrzymuje ich w sensie
socjalnym i genetycznym w izolacji od innych jednostek. Drugi
tom wizytuje historiê relacji pomiêdzy ̄ ydami a nie¿ydami, i znaj-
duje przyczyny antysemityzmu g³ównie w niezmiennej ¿ydowskiej
dominacji handlowej i intelektualnej spo³eczeñstw nie¿ydowskich
i w ich upartym odrzucaniu asymilacji z innymi spo³eczeñstwami.
„The Culture of critique” przenosi jego analizy w ubieg³y wiek,
bior¹c pod uwagê ¿ydowsk¹ rolê w radykalnej krytyce i tradycyj-
nej kulturze.

Intelektualne ruchy, które profesor MacDonald dyskutuje w
tej ksi¹¿ce, to: marksizm, psychoanaliza Freuda, Frankfurcka szko-
³a socjologii i antropologia Boasiana. To, co byæ mo¿e najbardziej
istotne, z rasistowskiego punktu widzenia, to fakt, ¿e bada równie¿
rolê ̄ ydów w promowaniu wielokulturowoœci i emigracji z III Œwia-
ta. W swoich analizach, profesor MacDonald nieustannie podkre-
œla swój punkt widzenia, zgodnie z którym ̄ ydzi promuj¹ te ruchy
jako ̄ ydzi i w interesie ¿ydowskim, pomimo tego, ¿e wielokrotnie
próbowali utworzyæ wra¿enie, ¿e nie posiadaj¹ swoich interesów
jako grupa etniczna. Dlatego te¿ najg³êbsze oskar¿enie przeciwko
¯ydom nie dotyczy obrony w³asnych interesów, ale nieuczciwo-
œci, która przejawia siê w fakcie, ¿e g³oœno mówi siê o pracy na
rzecz rodzaju ludzkiego, a czêsto pracuje siê dla w³asnego dobra ze
szkod¹ dla innych. Próbuj¹c promowaæ ludzkie braterstwo, po-
przez os³abianie narodowej to¿samoœci nie¿ydów, dok³adnie w tym
samym czasie ¯ydzi stosowali te rozwi¹zania spajaj¹ce, które tak
piêtnowali jako niemoralne u innych.

Celebracja innoœci
Profesor MacDonald twierdzi, ¿e jedn¹ z najbardziej spójnych
metod, dziêki której ̄ ydzi promuj¹ swoje interesy jest nag³aœniane
pluralizmu i ró¿norodnoœci, ale tylko dla innych. Od XIX wieku

kierowali ruchami, które próbowa³y skompromitowaæ tradycyjne
podwaliny nie¿ydowskich spo³eczeñstw: patriotyzm, rasow¹ soli-
darnoœæ, chrzeœcijañskie podstawy moralnoœci, spo³eczn¹ jednoœæ
i wstrzemiêŸliwoœæ seksualn¹. W tym samym czasie w obrêbie w³a-
snego spo³eczeñstwa i w odniesieniu do pañstwa Izrael, czêsto
popieraj¹ dok³adnie te same instytucje, które atakuj¹ w spo³eczeñ-
stwach nie¿ydowskich.

Dlaczego takie postêpowanie le¿y w interesie ̄ ydów? Ponie-
wa¿ parafialna, grupowa lojalnoœæ ̄ ydów zwraca na siebie du¿o
mniejsz¹ uwagê w spo³eczeñstwie, które nie posiada spójnoœci
rasistowskiej i kulturalnej. ̄ ydowska determinacja w tym, by nie
asymilowaæ siê ca³kowicie, która przyczyni³a siê do ich przetrwa-
nia przez tysi¹ce lat, nawet bez posiadania w³asnego kraju, musi
przyci¹gaæ nieprzyjemn¹ i mordercz¹ uwagê w narodach z dobrze
zdefiniowanym poczuciem narodowym. Dlatego, profesor Mac-
Donald twierdzi, ¿e zmiêkczanie i os³abianie poczucia narodowego
spo³eczeñstw, w których ¿yj¹ ¯ydzi, le¿y w ich interesie. ¯ydow-
skie poczucie narodowoœci mo¿e kwitn¹æ tylko w spo³eczeñstwach
nie¿ydowskich, w których jednoœæ narodowa jest os³abiona.

Profesor MacDonald przytacza niesamowity cytat Charlesa
Silbermana: Amerykañscy ¯ydzi zobowi¹zani s¹ do kulturowej
tolerancji z powodu g³êboko historycznie zakorzenionego wie-
rzenia, ¿e ¯ydzi s¹ bezpieczni tylko w spo³eczeñstwie akceptuj¹-
cym szeroki zakres postaw i zachowañ, zró¿nicowanie religijne i
etniczne. Wiara ta prowadzi przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœæ amerykañ-
skich ¯ydów do uznania „praw gejów” i do prezentowania libe-
ralnej postawy wobec tak zwanych „zagadnieñ spo³ecznych”.

Mówi, ¿e tak naprawdê ¯ydzi wykorzystuj¹ ró¿norodnoœæ,
by wspomagaæ ich prawdziwy cel os³abiania jednoœci spo³ecznej,
aby czuli siê bezpieczniej. Ukazuj¹ swoj¹ agendê w sposób, który
wed³ug nich jest mo¿liwy do zaakceptowania dla nie¿ydów. Po-
dobnie, jak sugeruje druga czêœæ cytatu Silbermana, ̄ ydzi popie-
raj¹ ruchy dewiantów nie dlatego, ¿e uwa¿aj¹ je za po¿yteczne dla
ich kraju, lecz dlatego, ¿e s¹ po¿yteczne dla nich.

Profesor Silberman przytacza tak¿e oœwiecaj¹cy cytat ¿ydow-
skiego ekonomisty, który myœli, ¿e Republikanie prowadz¹ bar-
dziej rozs¹dn¹ politykê ekonomiczn¹, ale on i tak g³osuje za demo-
kratycznym kandydatem na prezydenta. Dlaczego? Chêtniej bêdê
¿y³ w kraju rz¹dzonym przez twarze, które widzia³em na konwen-
cji Demokratów, ni¿ na konwencji Republikanów. Ten cz³owiek
wyraŸnie nie ufa bia³ym nie¿ydom i g³osuje na mieszan¹ rasistow-
sko partiê nawet, gdy jej polityka ekonomiczna jest mylna. To, co
jest dobre dla ¯ydów najwyraŸniej bierze górê nad tym co jest
dobre dla kraju.

Earl Raab, by³y rektor w wiêkszej czêœci ¿ydowskiego uniwer-
sytetu Brandeis, argumentuje nieco inaczej na temat zró¿nicowañ.
Ukazuj¹c swoje zadowolenie z przewidywañ, ¿e w po³owie obec-
nego wieku biali bêd¹ stanowili mniejszoœæ, pisze: Przechyliliœmy
szalê poni¿ej punktu, w którym partie nazistowsko-aryjskie by-
³yby w stanie egzystowaæ w tym kraju. WyraŸnie akceptuje prze-
mieszczenie ludzi i fundamentów kultury Ameryki, by przeszko-
dziæ mog¹cemu teoretycznie powstaæ anty¿ydowskiemu re¿imo-
wi. NajwyraŸniej profesor Raab widzi bia³ych, jako potencjalnych
nazistów i dopuszcza mo¿liwoœæ poœwiêcenia ich kultury i ci¹g³o-

Recenzja ksi¹¿ki prof. Kevina MacDonalda:
 „ The Culture of Critique” (Kultura Krytyki),
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œci narodowej by os³abiæ wyimaginowane zagro¿enie dla ̄ ydów.
W tym cytacie przebija siê za³o¿enie przysz³ej egzystencji ̄ ydów
jako specjalnej grupy spo³ecznej, nawet w przypadku, kiedy grupa
bia³ych nie¿ydów bêdzie siê zmniejsza³a wraz z jej wp³ywami.

W tej samej czêœci Raab odnotowuje: My, ¯ydzi przez oko³o
pó³ wieku doprowadziliœmy amerykañski klimat opozycji do
punktu bigoterii. Ta atmosfera nie jest jeszcze perfekcyjna, ale
nasza niejednolita natura mo¿e zagwarantowaæ, ¿e zmiany te
bêd¹ nieodwracalne. Podobnie, jak zmiany te powoduj¹ osta-
teczne przemieszczenia w europejskiej kulturze, które s¹ tak¿e nie-
odwracalne.

Profesor MacDonald idzie œladem tej strategii ró¿norodnoœci
a¿ do jej Ÿróde³. Wiadomo jest, ¿e ¿ydowsko-niemiecki emigrant
Frantz Boas (1858-1942), niemal wy³¹cznie w³asnym wysi³kiem na-
kreœli³ zarysy antropologii, czyszcz¹c j¹ z wszelkich biologicznych
wyjaœnieñ na temat ró¿nic w kulturze ludzkiej i zachowaniach. Pro-
fesor MacDonald twierdzi, ¿e zarówno on, jak i jego naœladowcy, z
wyj¹tkami, o których warto powiedzieæ: Margaret Mead i Ruth
Benedict – byli ¯ydami z mocn¹ ¿ydowsk¹ to¿samoœci¹: ¯ydow-
ska to¿samoœæ i pod¹¿anie za ¿ydowskimi interesami, g³ównie w
nag³aœnianiu ideologii kulturowego pluralizmu jako modelu dla
zachodnich spo³eczeñstw sta³y siê zupe³nie „niewidocznymi te-
matami” w amerykañskiej antropologii.

W roku 1915, Boas i jego uczniowie kontrolowali Amerykañ-
skie Stowarzyszenie Antropologiczne, a w roku 1926 byli g³owami
wszystkich wiêkszych wydzia³ów antropologicznych na amery-
kañskich uniwersytetach. Z tej dominuj¹cej pozycji promowali ideê,
¿e rasa i biologia s¹ trywialne i ¿e za wszystko odpowiedzialne jest
œrodowisko. Ca³kowicie zmienili oblicze antropologii w taki spo-
sób, by dawa³a intelektualn¹ podstawê dla otwartej emigracji, in-
tegracji i krzy¿owania ras. Po³o¿yli tak¿e podwaliny pod teoriê,
zgodnie z któr¹, jeœli ka¿da rasa posiada taki sam potencja³, zatem
fakt, ¿e kolorowi nie wybijaj¹ siê, spowodowany jest opresj¹ bia-
³ych. Ostateczny wniosek antropologii Boasiana mówi³, ¿e skoro
œrodowisko jest odpowiedzialne za wszystkie ró¿nice wœród ga-
tunku ludzkiego, to ka¿d¹ nierównoœæ spo³eczn¹ mo¿na wyelimi-
nowaæ poprzez zmianê œrodowiska. Jest to wykorzystywane jako
usprawiedliwienie dla olbrzymiego marnotrawstwa w rz¹dowych
programach interwencyjnych.

Ca³y ruch „praw obywatela” mo¿e byæ widziany, jako natural-
na konsekwencja triumfu myœlenia Boasiana. Je¿eli wszystkie rasy
s¹ równe, ich separacja jest niemoralna. Kolor skóry tak¿e wy-
ostrza bia³¹ to¿samoœæ i tym samym czyni bia³ych bardziej uczulo-
nymi na ¿ydowsk¹ ciasnotê pogl¹dów. Dlatego, wed³ug profesora
MacDonalda, ¯ydzi niemal sami zapocz¹tkowali ruch antysegre-
gacyjny. Bez kierownictwa ̄ ydów, organizacja NAACP mog³aby
nigdy nie powstaæ. Do 1975 roku, szefami organizacji pozostawali
zawsze ¯ydzi. Profesor MacDonald pisze, ¿e w 1917 roku, kiedy
czarny separatysta Marcus Garvey wizytowa³ siedzibê NAACP,
widzia³ tyle bia³ych twarzy, ¿e wypad³ przez drzwi na ulicê, krzy-
cz¹c, ¿e jest to bia³a organizacja.

MacDonald wnioskuje, ¿e wysi³ki ¯ydów by³y prze³omowe
dla przemiany Ameryki w duchu „ruchu praw obywatela”. Cytuje
prawnika Amerykañskiego Kongresu ¯ydowskiego, który twier-
dzi, ¿e: wiele z tych (praw obywatelskich) zosta³o napisanych w
biurach agencji ¿ydowskich, przez ich ¿ydowskich pracowni-
ków. Nastêpnie ¯ydzi przedstawili je w parlamencie i wywarli
nacisk, by je uchwaliæ.

Wed³ug MacDonalda, w tym samym czasie, gdy szko³a Boasa
promowa³a integracjê i równoœæ rasow¹, krytykowa³a jednocze-
œnie: Amerykañsk¹ kulturê, jako hegemonistyczn¹, opart¹ na
hipokryzji, emocjonalnie i estetycznie represyjn¹ (g³ównie w

odniesieniu do seksu). Centralnym punktem tego programu by³o
wykreowanie etnograficznych idylli kultur krajów III Œwiata,
które by³yby wolne od widzianych w negatywnym œwietle zdra-
dzieckich machinacji przypisywanych zachodnim kulturom.

Celem antropologów sta³o siê krytykowanie wszystkiego, co
dotyczy³o zachodniej cywilizacji i zarazem gloryfikowanie wszyst-
kiego, co by³o prymitywne. Profesor MacDonald zwraca uwagê,
¿e taki obraz ludzi spoza Zachodu, promowany przez uczniów Bo-
asiana, celowo ignoruje barbaryzm i okrucieñstwo, albo po prostu
przypisuje je p³yn¹cym z Zachodu trendom. Tê praktykê widzi
jako celow¹ próbê obni¿enia poziomu zaufania w spo³eczeñstwach
zachodnich i otwarcia ich na wp³ywy mieszkañców III Œwiata.
Obecnie ten punkt widzenia jest kontynuowany poprzez dogmat,
¿e Ameryka musi byæ otwarta na emigracjê, poniewa¿ odnawia ona
ducha i nape³nia energi¹, której brakuje w skostnia³ym spo³eczeñ-
stwie.

Autorytatywne osobowoœci
Aby spo³eczeñstwa wywodz¹ce siê z europejskich korzeni, otwo-
rzyæ dla emigracji, która zmieni³aby je, koniecznym by³o skompro-
mitowanie rasowej solidarnoœci i przywi¹zania do tradycji. Profe-
sor MacDonald argumentuje, ¿e by³o to podstawowym celem dzia-
³ania grupy, znanej jako „Szko³a Frankfurcka” – oficjalnie, jest to
Instytut Badañ Spo³ecznych, za³o¿ony we Frankfurcie w Niem-
czech, w okresie Weimarskim, przez ¿ydowskiego milionera. Insty-
tut zosta³ zamkniêty przez nazistów zaraz po tym, gdy doszli do
w³adzy. Wiêkszoœæ jego pracowników emigrowa³a do Stanów Zjed-
noczonych, gdzie instytut zaistnia³ ponownie na uniwersytecie w
Berkeley. Organizacj¹ kierowa³ Max Horkheimer, wraz z najbardziej
wp³ywowymi cz³onkami: T.W. Adorno, Erichem Frommem i Her-
bertem Marcuse – ka¿dy z nich silnie poczuwa³ siê do swoich
¿ydowskich korzeni. Horkheimer nie robi³ tajemnicy z celu instytu-
tu: Badania, które przeprowadzamy bêd¹ mog³y samoistnie staæ
siê propagand¹.

Profesor MacDonald, wiele stron poœwiêca analizom „Auto-
rytatywnych Osobowoœci” (The Authoritarian Personality), napi-
sanym przez Adorno i wydanym w 1950 roku. By³a to czêœæ serii
„Badania Uprzedzeñ”, napisana przez „Szko³ê Frankfurck¹”. W
sk³ad tej serii wchodzi³ tak¿e tytu³: „Anti-Semitism and Emotional
Disorder” (Antysemityzm i Emocjonalna Niestabilnoœæ). Pozycja
„The Authoritarian Personality”, mia³a szczególny wp³yw, ponie-
wa¿, wed³ug MacDonalda, Amerykañsko-¯ydowski Komitet zor-
ganizowa³ jej znaczn¹ kampaniê reklamow¹ i poniewa¿ akademicy
¿ydowscy bardzo entuzjastycznie przyjêli zawarte w niej przes³a-
nie.

Celem ksi¹¿ki jest takie przedstawienie afiliacji ka¿dej grupy
spo³ecznej, jakby by³a to oznaka niestabilnoœci mentalnej. Lojal-
noœæ wobec patriotyzmu, poprzez religiê, rodzinê, a¿ po rasê, s¹
oznakami niebezpiecznej i zepsutej „autorytatywnej osobowoœci”.
Poniewa¿ kreœlenie granic pomiêdzy innymi grupami spo³ecznymi
jest nieprawowite, wszelka lojalnoœæ tych grup, nawet œcis³e wiêzy
rodzinne!, s¹ „uprzedzeniem”. Jak napisa³ Christopher Lasch, ksi¹¿-
ka prowadzi do wniosku, ¿e „uprzedzenie” mo¿e byæ wykorzenio-
ne tylko poprzez poddanie mieszkañców Ameryki grupowej psy-
choterapii – czyli traktowania ich, jak pensjonariuszy w szpita-
lu dla ob³¹kanych.

Wed³ug MacDonalda, to w³aœnie taka lojalnoœæ grup, respek-
towanie swoich tradycji i narodowe poczucie ró¿nic, jest opisywa-
ne przez Horheimera i Adorno jako choroba umys³owa u nie¿y-
dów. Pisarze ci adoptowali ulubion¹ taktykê sowieck¹, stosowan¹
przeciwko dysydentom. Ka¿dy, kogo zapatrywania polityczne s¹
inne, jest wariatem. Jak wyjaœnia profesor MacDonald, szko³a Frank-
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furcka nigdy nie krytykowa³a, ani nie opisywa³a poczucia narodo-
wego grup ¿ydowskich, a tylko poczucie narodowe grup nie¿y-
dowskich: Zachowanie, które ma ogromne znaczenie dla Juda-
izmu, jako strategia odnosz¹ca sukces, traktowane jest w przy-
padku nie¿ydów jako patologiczne.

Dla tych ¿ydowskich intelektualistów, antysemityzm by³ tak-
¿e oznak¹ choroby umys³owej. Wywnioskowali, ¿e chrzeœcijañska
asceza, a szczególnie seksualne zahamowania, spowodowa³y nie-
nawiœæ do ̄ ydów. Szko³a Frankfurcka bardzo entuzjastycznie pod-
chodzi³a do psychoanalizy, wed³ug której: Edypalna ambiwalen-
cja w stosunku do ojca, oraz relacje analno – sadystyczne – po-
jawiaj¹ siê - we wczesnym dzieciñstwie, a wed³ug niektórych ana-
liz freudowskiej spuœcizny, s¹ one nieodwracalnym dziedzictwem
antysemity. (tzw. kompleks Edypa – wed³ug Freuda, we wczesnych
latach rozwoju dziecko/ch³opiec powtarza schemat znany z mitu o
Edypie: d¹¿y do zabicia ojca i zajêcia jego miejsca obok matki. Z
d¹¿eniem tym wi¹¿e siê jednoczeœnie silny lêk. Ambiwalencja wy-
nika st¹d, ¿e zabicie rywala/ojca wzbudza tak¿e siln¹ têsknotê za
nim – w du¿ym uproszeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e z tej têsknoty i
lêku cz³owiek doszed³ do tej postaci religii, w której miejsce polite-
izmu zaj¹³ monoteizm, z figur¹ autorytarnego Ojca na czele).

 Obok wyœmiewania patriotyzmu i to¿samoœci rasowej, szko³a
Frankfurcka gloryfikowa³a swobodê seksualn¹ i bohemsk¹ biedê.
MacDonald widzi szko³ê, jako zacz¹tek rewolucji: Oczywiœcie wie-
le postaw, odnosz¹cego du¿e sukcesy w latach 60-tych, ruchu
antykulturowej rewolucji znalaz³o odbicie w „The Authorita-
rian Personality”, w³¹czaj¹c w to idealizowanie buntu przeciw
rodzicom, niewiele znacz¹cych, wolnych stosunków seksualnych
i pogardy do klas wy¿szych, statusu spo³ecznego, dumy rodzin-
nej, religii chrzeœcijañskiej i patriotyzmu.

Nale¿y tutaj wspomnieæ, ogromny sukces ruchu w napiêtno-
waniu starego lojalizmu wobec narodu i rasy, jako choroby umy-
s³owej. Nieco póŸniej, w tym samym duchu, nasta³ francusko-
¿ydowski dekonstruktor Jacques Derrida, który napisa³: Idea de-
konstrukcji polega na burzeniu infrastruktury pracy w silnych,
narodowo utwierdzonych pañstwach, poprzez politykê emigra-
cyjn¹, dekonstrukcjê retoryki nacjonalistycznej, miejscowej po-

lityki, metafizyki u¿ywania narodowego jêzyka i pojêcia ziemi
ojczystej... Idea polega na rozbrojeniu bomb... identyfikacji na-
rodowej, które pañstwa spójne narodowoœciowo budowa³y, w
celu obrony przed obcymi i przeciwko emigrantom ¿ydowskim i
arabskim.

Jak napisa³ profesor MacDonald: Widz¹c to w najbardziej
abstrakcyjnym œwietle, fundamentalnym celem by³o wp³yniêcie
na posiadaj¹cych europejskie korzenie, obywateli amerykañ-
skich, aby widzieli swoje obawy demograficzne i kulturowe jako
irracjonalne i jako oznaki choroby umys³owej. Nie trzeba doda-
waæ, ¿e zamierzenie to zakoñczy³o siê sukcesem, ka¿dy kto wypo-
wiada siê przeciwko przemieszczaniu bia³ych jest rutynowo trak-
towany jako psychopata i „szerz¹cy nienawiœæ”. Kiedy ktoœ bia³y
zaczyna broniæ interesów swojej grupy jest traktowany jako „psy-
chologicznie zacofany”. Ta ironia nie umknê³a profesorowi Mac-
Donaldowi: Ideologia, ¿e etnocentryzm by³ form¹ psychopatolo-
gii, jest rozprzestrzeniana przez grupê, która poprzez sw¹ d³ug¹
historiê by³a jedn¹ z najbardziej etnocentrycznych grup wœród
kultur Œwiata.

                                         Dokoñczenie w nastêpnym numerze.

UWAGA!
Prezentujemy Pañstwu kontrowersyjne materia³y nie po to, by
dawaæ amunicjê, œlepo i g³upio nienawidz¹cym. Tacy czytelnicy,
dziennikarze, czy naukowcy niech samodzielnie wyszukuj¹ infor-
macji - amunicji do swoich dzia³. Prêdzej czy póŸniej zawiod¹ siê
oni na prezentowanych w „Info nurt” treœciach, poniewa¿ prêdzej,
czy póŸniej intelektualne argumenty wejd¹ w paradê ich stylowi
myœlenia i widzenia œwiata.

Nasze artyku³y maj¹ na celu ukazanie ukrywanych przed Pañ-
stwem informacji, które pomog¹, na drodze logicznego rozumowa-
nia, zmniejszyæ nienawiœæ i powróciæ do wartoœci chrzeœcijañskich
i rodzinnych. Prezentujemy recenzjê, ale mamy nadziejê, ¿e zanim
Pañstwo wykorzystacie j¹ do swoich celów, siêgniecie do opisy-
wanej pozycji, by pog³êbiæ swoj¹ wiedzê.

mo¿e byæ tu zazdroœæ tych, którzy nie potrafili tutaj nic zrobiæ, ale
dochrapali siê stanowisk, które boj¹ siê utraciæ.

Powróæmy jednak do polonijnych mediów. Cierpi¹ one na dwie
choroby: lenistwo i maniê wy¿szoœci. W publikowaniu niespraw-
dzonych steków bzdur i przepisywaniu propagandy z mediów cen-
tralnych upatruj¹ swojej szansy ¿ycia w Kanadzie, by nie wzi¹æ siê
za po¿yteczn¹ pracê, lub nie wyl¹dowaæ na zasi³kach. Czytelnicy i
reklamodawcy popieraj¹ te praktyki niemal bez zmru¿enia oka. Pi-
sma rokuj¹ce nadzieje na nale¿yte dziennikarstwo s¹ niszczone
przez brak reklamy, albo s¹ przejmowane (jak sta³o siê z wychodz¹-
cym w Hamilton „Miêdzy Nami”).

Redakcje nie tylko wprowadzaj¹ w b³¹d swoich czytelników,
ale i potencjalnych sponsorów. Niemal nigdzie nie mo¿na spraw-
dziæ, w jakim nak³adzie pisma siê ukazuj¹ i sprzedaj¹. Redakcje
wielokrotnie i œwiadomie zawy¿aj¹ ten nak³ad, by uzyskaæ wiêcej
og³oszeñ. Wiêkszoœæ pism w zasadzie nie jest nigdzie zarejestro-
wana, co, po pierwsze, uniemo¿liwia sprawdzenie pisma, a po dru-
gie, jest nielegalne. Zanim zamieœcicie Pañstwo swoj¹ reklamê po-
winniœcie przynajmniej sprawdziæ te podstawowe dane: nak³ad,
zwroty, zasiêg. W wielu przypadkach bêdziecie zaskoczeni, ale te¿
wyjaœni siê Wam, dlaczego reklama jest nieskuteczna. A swoj¹
drog¹, og³aszanie siê w nielegalnym piœmie te¿ mo¿e nieœæ konse-

kwencje prawne.
No có¿, poniewa¿ coraz wiêcej sygna³ów wskazuje na szkodli-

woœæ polonijnych mediów, my tak¿e zaczynamy siê baczniej przy-
patrywaæ ich pracy. O wynikach bêdziemy informowali.

Z ¿ycia redakcji
Nie chce nam siê ju¿ nawet pisaæ o dalszych atakach na „Info
nurt”, poniewa¿ staje siê to nudne. Dlatego tylko kilka s³ów. Ostatni
numer pisma zosta³ przyblokowany na lotnisku, poniewa¿ ktoœ w
Warszawie na Okêciu „us³u¿nie” wydar³ z listu przewozowego
dokumenty gazety. Interweniowa³y kanadyjskie s³u¿by porz¹dko-
we i policja. Po tej interwencji dokumenty znalaz³y siê bardzo szyb-
ko, ale spowodowa³o to opóŸnienie w kolporta¿u „Info nurt”.

Zaledwie w tydzieñ póŸniej znokautowane zosta³y redakcyj-
ne komputery. Praca usta³a na ca³y tydzieñ. Co nam przyniesie to
wydanie?
                                                                                              Redakcja

UWAGA: Zwracamy siê z proœb¹ o og³aszanie siê w naszym pi-
œmie, albo dotacje. Z pismem wspó³pracuje coraz wiêksza liczba
ludzi naprawdê wielkiego kalibru, dlatego, aby kontynuowaæ dzia-
³alnoœæ, potrzebujemy nieustannie zwiêkszaæ nasz bud¿et.

                                                                                   Dziêkujemy

ci¹g dalszy ze str. 4
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Przeciwnik

Omawiany plan wymienia Chiny, jako g³ównego, potencjalnego i
równorzêdnego przeciwnika USA. W odniesieniu do marynarki
wojennej, autorzy planu pisz¹: Ju¿ teraz potencjalni przeciwnicy
z Chin i Iranu inwestuj¹ w ciche, napêdzane rop¹ ³odzie pod-
wodne, taktyczne rakietowe pociski balistyczne i inne systemy
wyrzutni rakietowych bazuj¹ce na morzu i l¹dzie do zwalczania
okrêtów. Te i podobne systemy broni skomplikuj¹ operacje floty
USA na wodach przybrze¿nych (czytaj: terytorialnych innych
pañstw) i na wodach granicznych.

Chiñski nabytek nowoczesnych rosyjskich niszczycieli i po-
naddŸwiêkowych rakietowych pocisków do zwalczania okrê-
tów, skomplikuje operacje amerykañskiej floty. Chiñska mary-
narka niedawno przyjê³a pierwsze z planowanych kilkunastu
niszczycieli rosyjskich klasy Sovremenny...

Plan przewiduje, ¿e ju¿ w nied³ugim czasie, potencjalni wrogo-
wie USA bêd¹ posiadali mo¿liwoœci przeprowadzania skutecznych
ataków na amerykañsk¹ flotê nawodn¹, zarówno na wodach przy-
brze¿nych, jak i na oceanach.

Korpus marines

Amerykañscy marines (piechota morska), s¹ dum¹ Stanów Zjed-
noczonych i si³ami uderzeniowymi pierwszego rzutu. Plan okreœla
ich g³ówne zadanie bardzo prosto: Te zró¿nicowane mo¿liwoœci,
w po³¹czeniu ze zdolnoœci¹ szybkiego przemieszczenia w rejon
operacyjny, czyni korpus marines cennym narzêdziem do utrzy-
mania globalnego wp³ywu w³adzy amerykañskiej i do utrzyma-
nia przewagi militarnej.

Przez „globalny wp³yw” mo¿na rozumieæ ataki na inne pañ-
stwa, które w jakikolwiek sposób sprzeciwi¹ siê interesom Stanów
Zjednoczonych. Pierwszymi wojskami l¹dowymi na terenie inne-
go kraju s¹ zawsze, po wojskach specjalnych, marines. To ich za-
daniem bêdzie utworzenie przyczó³ków amerykañskiej w³adzy w
sprzeciwiaj¹cych siê globalnej polityce pañstwach. Gdy doda siê
do tego element propagandy, Amerykanie bêd¹ dumni z tego, ¿e
zabieraj¹ innym wolnoœæ i godnoœæ. Swoich najeŸdŸców bêd¹ trak-
towali jak bohaterów narodowych, podobnie jak weteranów wiet-
namskich. Z dokumentu wynika, ¿e amerykañscy marines musz¹
otrzymaæ dodatkowe fundusze, by podejmowaæ politycznie decy-
duj¹ce operacje.

Pieni¹dze

Aby wojsko amerykañskie sta³o siê policj¹ i oprawc¹ ca³ego œwia-
ta, zdecydowanie musi zostaæ podniesiona jego zdolnoœæ bojowa.
Aby tego dokonaæ, musz¹ byæ podniesione fundusze przeznaczo-
ne na armiê.

Podczas II Wojny Œwiatowej bud¿et wojskowy USA wynosi³
prawie 40% dochodu narodowego. Za administracji Clintona spad³
do 3%. Autorzy planu oceniaj¹, ¿e jedynie na utrzymanie istniej¹-
cego stanu armii amerykañskiej, potrzeba bêdzie wydaæ na prze-
strzeni lat 2006 i 2020, 4,4 biliona dolarów. Po roku 2010, bud¿et ten
bêdzie musia³ stale wzrastaæ. Byæ mo¿e jest to zwi¹zane z dat¹
zakoñczenia pierwszego etapu przezbrojenia i uzbrojenia armii ro-
syjskiej i chiñskiej, o czym pisaliœmy wielokrotnie na ³amach „Info
nurt”.

W latach rz¹dów Clintona, ró¿nica miêdzy ¿¹daniami Penta-
gonu i faktycznymi sumami, które otrzymywa³, wynosi³a a¿ 90 mi-
liardów dolarów. Koszty te nie obejmowa³y systemu obrony anty-
rakietowej „Gwiezdne wojny”, misji wojskowych w Iraku, Afgani-
stanie, Filipinach i wielu innych krajach œwiata. Nie obejmowa³y
równie¿ pieniêdzy wydawanych obecnie na transformacjê armii,
ani na budowê nowych baz wojskowych na ca³ym niemal œwiecie.

Obecna administracja Busha, nie tylko wyrówna³a te 90 mi-
liardów, które nie zosta³y wczeœniej przyznane, ale równie¿ stara
siê zapewniæ fundusze na wszystkie wymienione wy¿ej programy.
Kiedy Clinton „nabi³” sztucznie nadwy¿kê bud¿etow¹, pojawi³y
siê znaczne iloœci pieniêdzy. Wtedy te¿, wed³ug autorów planu,
pope³ni³ tragiczny b³¹d, nie wyda³ bowiem pieniêdzy na dzia³a,
tylko na chleb i opiekê medyczn¹. Autorzy z niesmakiem sygnali-
zuj¹, ¿e bud¿et obronny wynosi³ 15% federalnych wydatków, gdy
rz¹d w tym samym czasie wydawa³ 54% na opiekê medyczn¹ i
program emerytalny.

Nie nale¿y siê wiêc dziwiæ, ¿e dokument upatruje najwiêksze-
go niebezpieczeñstwa w emeryturach. Pañstwo siê napracowali i
wystarczy, teraz do obozu, albo na ulicê. Cytat z dokumentu: W
nadchodz¹cych dekadach, sieæ socjalnych programów, a g³ów-
nie program emerytalny, bêdzie coraz bardziej uciska³ inne pro-
gramy rz¹dowe. Je¿eli bud¿et obronny, pozostanie na przewidy-
wanym poziomie, nie bêdzie mo¿na utrzymaæ amerykañskiej glo-
balnej przewagi militarnej, ani obecnego porz¹dku œwiata, któ-
ry jest dziêki tej przewadze utrzymywany.

A¿ siê prosi o komentarz. Je¿eli nie zobaczycie Pañstwo swo-
jej ciê¿ko wypracowanej emerytury, powinniœcie byæ dumni, ¿e za
Wasze poœwiêcenie zakupiono w³aœnie nowy karabin maszynowy,
którym odstrzeli siê tuzin niepos³usznych, walcz¹cych o swoje

Tajny PlanTajny Plan Globalnej Dominacji
Cz.III

Dokoñczenie
Przedstawiamy obszerne fragmenty niedawno ujawnionego planu amerykañskiej dominacji œwiatowej, pt.

„ Rebuilding America’s Defences” (Odbudowa Amerykañskiej Obronnoœci). Plan jest niemal tak samo sensa-
cyjny, jak same wydarzenia maj¹ce miejsce na œwiecie po 11 wrzeœnia. Podstawowe elementy planu dominacji
powsta³y na d³ugo przed 11 wrzeœnia i na d³ugo przed rozpoczêciem wojny z terroryzmem. Chocia¿ trudno w

to uwierzyæ, pismo pochy³e to cytaty z analizowanego dokumentu. Jeszcze trudniej jest uwierzyæ w to, ¿e
proponowane dzia³ania powsta³y i s¹ dzisiaj realizowane w pañstwie nazywaj¹cym siê „demokracj¹” i „stra¿ni-

kiem œwiatowego pokoju”.
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emerytury.
Autorzy planu, w celu osi¹gniêcia tego, proponuj¹, aby z ka¿-

dego ciê¿ko zapracowanego przez Pañstwo dolara œci¹gaæ po 4
centy, poniewa¿: Nie mo¿emy pozwoliæ, by takie pañstwa jak
Korea Pó³nocna, Iran, Irak, czy im podobne, podkopywa³y ame-
rykañsk¹ w³adzê (globaln¹), straszy³y przyjació³ Ameryki (Izra-
el?), lub zagra¿a³y amerykañskiej ziemi (w którym kraju?). B³ogo-
s³awieñstwo amerykañskiego pokoju, uzyskane znacznymi kosz-
tami i wiekowymi wysi³kami, nie mo¿e zostaæ zaprzepaszczone.

Autorzy

Na koniec, do przemyœlenia, przedstawiamy pe³n¹ listê autorów
tego „dobroczynnego” planu wybawienia ludzkoœci, którego efekty
zaczynamy obserwowaæ na co dzieñ.

Szefami projektu byli: Donald Kagan i Gary Schmitt. G³ównym
autorem by³ Thomas Donnelly. Dokument zosta³ opracowany pod
patronatem Project For The New American Century. Gdybyœcie
Pañstwo mieli komentarze, podajemy ich numer telefonu, chocia¿
na pewno nie bêd¹ zachwyceni: (202) 293-4983, fax: (202) 293-4572.
Adres: 1150 Seventeenth Street, N.W., Suite 510, Washington,
D.C. 20036.

W projekcie uczestniczyli: Roger Barnet (U.S. Naval War Col-
lege), Alvin Bernstein (National Defense University), Stephen
Cambone (z tej samej placówki), Eliot Cohen (Nitze School of Ad-
vanced International Studies, John Hopkins University), Devon
Gaffney Cross (Donor’s Forum for International Affairs), David
Epstein (Office of Secretary of Defence), David Fautuna
(pu³kownik, armia USA), Dan Goure (Center for Strategic and In-
ternational Studies), Fred Kagan (West Point), Robert Kagan
(Carnegie Endowment for International Peace), Robert Killebrew
(pu³kownik, armia USA), William Kristol (The Weekly Standard),
Mark Lagon (Senate Foreign Relations Committee), James Lasswell
(GAMA Corporation), Lewis Libby (Dechert Price and Rhoads),
Robert Martinage (Center for Strategic and Budgetary Assess-
ment), Phil Meillinger (U.S. Naval War College), Steve Rosen
(Harvard), Abram Shulsky (RAND Corporation), Michael Vickers
(Center for Strategic and Budgetary Assessment), Barry Watts
(Northrop Grumman Corporation), Paul Wolfowitz (Nitze School
of Advanced International Studies, John Hopkins University), Dov
Zakheim (System Planning Corporation).

Namawiamy gor¹co, by Dociekliwi wyszukali niektóre z tych
nazwisk w internecie, a dowiedz¹ siê bardzo interesuj¹cych rzeczy.
Wiele z nich to tematy na zupe³nie osobne artyku³y.

Post scriptum

Akurat podczas przygotowywania niniejszego artyku³u do publi-
kacji w „Info nurt”, listonosz przyniós³ pocztê, a w niej, ma³¹ ulotkê
zatytu³owan¹: „Ekwipunek dla ¿o³nierzy”. Jeden z polityków ka-
nadyjskich, Stephen Harper, zapytuje, czy Kanadyjczycy poparli-
by zakupy nowego sprzêtu dla ¿o³nierzy znajduj¹cych siê w Afga-
nistanie. Polityk twierdzi, ¿e zwyk³y system pozycyjny za 200 dola-
rów mo¿e uratowaæ ¿ycie ¿o³nierzy, bo wreszcie bêd¹ wiedzieli gdzie
siê znajduj¹. Wynika z tego, ¿e te 4 centy proponowane przez
autorów planu, to ju¿ za ma³o i trzeba zacz¹æ siê dok³adaæ.

PAMIÊTAJ: Zabawka dla dziecka to w czasie wojny rzecz zbêdna.
Zamiast niej kup lepiej uzbrojenie dla naszych bohaterskich ch³op-
ców, by bezpiecznie mogli paliæ, grabiæ i mordowaæ.

                                                                                        Info nurt



INFO NURT   NR 19 / 2004

INFO

38

Uliczne osobliwoœci
Ju¿ od stycznia, w wielu pañstwach naszego globu odbywa³y siê
antywojenne protesty („Info nurt”  nr 11). By³ to niespotykany,
spontaniczny ruch na skalê œwiatow¹. W wielkich stolicach œwia-
ta mia³y miejsce uliczne osobliwoœci. Uda³o nam siê podpatrzyæ
niektóre interesuj¹ce has³a, które nieœli demonstranci. Wœród nich
wyró¿nia³y siê nastêpuj¹ce:

Jeden naród pod jednym nadzorem policyjnym – parafraza
amerykañskiego has³a patriotycznego: jeden naród pod jednym
Bogiem.  Innym ciekawym has³em widzianym na sztandarach by³o
zapytanie: W jaki sposób nasza ropa znalaz³a siê pod ich pia-
skiem? Niektórzy demonstruj¹cy Amerykanie odczuwali wstyd:
Nie potêpiaj mnie – ja g³osowa³em z wiêkszoœci¹ – jest to aluzja
do sfa³szowanych wyborów prezydenckich. Niektórzy demonstran-
ci nieœli wizerunki stada owiec z napisem: Zatrzymajcie chorobê
wœciek³ych owiec, ju¿! - zdecydowana aluzja do choroby wœcie-
k³ych krów, administracji Busha i g³upoty narodu amerykañskie-
go. W tej samej grupie tematycznej mieœci³o siê has³o: Ile œmierci
za galon? (benzyny).

Bardzo ciekawym i jak siê okaza³o proroczym has³em by³o:
Kiedy ostatni raz pos³uchaliœmy Busha, w³óczyliœmy siê po pu-
styni przez 40 lat. Osobist¹ aluzj¹ do kompleksu ojcowskiego,
prezydenta Busha by³a rada: Nie rób tego George, tatuœ i tak
bêdzie ciê kocha³.

Oberwa³o siê te¿ przekupnym i zarz¹dzanym centralnie me-
diom, przez sparafrazowanie has³a „czytaj miêdzy liniami” w for-
mie: Czytaj miêdzy ruroci¹gami. Z bardziej znanych hase³, które
kilkukrotnie przewinê³y siê nawet w mediach, mo¿na wyró¿niæ trzy:
Zrzuæcie Busha, a nie bomby, Inteligentne bomby i g³upi prezy-
dent i Chodzi o ropê g³upcze.

Bardziej wyrafinowane i zmuszaj¹ce do przemyœleñ has³a do-
tyczy³y wojny, pokoju i nowej przysz³oœci. Wœród nich by³o: Ne-
gocjacja nie anihilacja, Wszystko, co potrafi zrobiæ wojna, pokój

zrobi lepiej, Pokój wymaga posiadania mózgu, Wojna jest droga,
pokój bezcenny, Jedyn¹ rzecz¹, której powinniœmy siê baæ jest
Bush. I wreszcie has³o: Kogo bombardowa³by Jezus? i Te kolory
nie rz¹dz¹ œwiatem – aluzja do narodowych barw amerykañskich.

Dziwne wydarzenia
Rok 2003 przyniós³ nie tylko nowe elementy sztandarowej twór-
czoœci, ale tak¿e dziwne wydarzenia. Znany komik, Jerry Lewis,
us³ysza³ nagle w radiu swój g³os prowadz¹cy rozmowê z prezy-
dentem Francji, Jacquesem Chirackiem. Rozmowa trwa³a 5 minut i
dotyczy³a agresji na Irak. Problem polega³ na tym, ¿e Lewis nigdy
nie prowadzi³ takiej rozmowy. Ca³a sprawa wyre¿yserowana zosta-
³a przez jedn¹ ze stacji radiowych w Los Angeles. Oczywiœcie Jerry
Lewis zas¹dzi³ stacjê radiow¹, ale w dzisiejszych, dziwnych cza-
sach, najwyraŸniej mo¿na pod³o¿yæ g³os kogo siê chce do jakiego
siê chce programu i nikogo to nie obchodzi.

Republikanie z Teksasu wpadli na pomys³, przepisania i prze-
g³osowania nowej mapy wyborczej, tak, i¿ na zawsze ju¿ gwaran-
towa³aby ona, ¿e republikanie w Teksasie wygrywaliby wybory
stanowe. Po wielu debatach i protestach, demokraci wpadli na
jedyny, mo¿liwy sposób obrony. Masowo wyje¿d¿ali do s¹sied-
niego Nowego Meksyku. Jest to taktyka, któr¹ od niedawna po-
wszechnie stosuje siê w USA. Je¿eli wynik g³osowania nad jak¹œ
ustaw¹ jest z góry przes¹dzony (wiêkszoœæ g³osów i dyscyplina
partyjna), g³osuj¹cy opuszczaj¹ swój stan na czas g³osowania, by
zablokowaæ dan¹ ustawê.

W maju 2003 roku, republikanie próbowali przeg³osowaæ nie-
wygodn¹ dla demokratów ustawê w parlamencie stanowym. 51
demokratów natychmiast uciek³o do Oklahomy. W ten sposób nie
by³o, wymaganej prawem, liczby g³osuj¹cych. Demokraci uspra-
wiedliwiaj¹ siê: Wykorzystujemy narzêdzie dane nam przez tek-
sañsk¹ konstytucjê, które umo¿liwia z³amanie kworum (ustalo-
nej przepisami liczby g³osuj¹cych, by g³osowanie by³o wa¿ne).

Szanowni Pañstwo, piszecie do naszej redakcji listy pochwalne, za co dziêkujemy, ale od pewnego czasu
sugerujecie równie¿, ¿eby zamieszczane przez nas powa¿ne treœci nieco okrasiæ humorem i by nieco „ul¿yæ”
wadze pisma. Nie mamy zamiaru, na wzór prasy polonijnej, drukowaæ kolejnego omnibusu (krzy¿ówki, pro-
gramy telewizyjne, humor, samochody itp.). Postanowiliœmy jednak eksperymentalnie zacz¹æ zamieszczaæ

l¿ejsze treœci. W pod-magazynie „Œwider”, którego nazwa zaczerpniêta zosta³a od pisma „Wir”, wydawanego
w Calgary na pocz¹tku lat 90-tych, które to pismo prowadzi³ Krzysztof Dzikowski, postaramy siê pokazaæ
humorystyczne podejœcie do powa¿nych problemów poruszanych w „Info nurt ”. Prosimy o komentarze i

refleksje na temat tego pomys³u. Od Was zale¿y, czy „Œwider” zajmie sta³e miejsce na naszych ³amach, czy
te¿ powrócimy do dawnej powa¿nej i nieco ciê¿kawej formy. -Redakcja

DziwnyDziwny Rok
Rok 2003 by³ bardzo dziwnym i obfituj¹cym w powa¿ne wydarzenia rokiem.

Przyjrzyjmy siê niektórym z nich okiem uwa¿nego reportera.
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Demokraci obawiali siê, ¿e republikanie zatrudni¹ „³owców nagród”
(szukaj¹cych zbieg³ych wiêŸniów), by ci doprowadzili ich si³¹ na
g³osowanie.

W przypadku kolejnego, masowego wyjazdu do Nowego
Meksyku, rozwœcieczeni republikanie ograniczyli siê jedynie do
wys³ania paczek zawieraj¹cych: pieluchy, grzechotki, smycze dzie-
ciêce i smoczki, do hotelu, w którym przebywali zbiegli demokraci.

Kochany Pentagon mia³ tak¿e nowatorski pomys³. Zapropo-
nowa³, ¿e przysz³a gie³da papierów wartoœciowych powinna po-
zwalaæ inwestorom robiæ zak³ady w oparciu o mo¿liwoœci ataków
terrorystycznych, zabójstw politycznych i wydarzeñ bliskowschod-
nich. Pentagon wyrazi³ nadziejê, ¿e tak skonstruowana gie³da po-
mo¿e w wojnie przeciwko terroryzmowi.

Oczywiœcie, mamy nadziejê, i¿ wszyscy pamiêtaj¹ historiê
dokumentu prezentowanego przez brytyjskiego premiera Tony
Blaira, jako „dowodu” na natychmiastow¹ gotowoœæ Iraku do za-
atakowania broni¹ masowej zag³ady pokojowych krajów zachod-
nich. Dokument by³ ponownie cytowany przed narodami zjedno-
czonymi w siedzibie ONZ, przez sekretarza stanu Colina Powella.
Sekretarz bez zmru¿enia oczu kpi³ z ca³ego œwiata w imieniu admini-
stracji amerykañskiej. W koñcu okaza³o siê, ¿e spora czêœæ argu-
mentów i „niezbitych dowodów” na krwio¿erczoœæ Irakijczyków,
zosta³a zdublowana z pracy magisterskiej sprzed kilkunastu lat
(„ Info nurt” nr 10), i to pracy niezbyt górnych lotów. Proœba od
naszej redakcji: przypomnijcie Pañstwo te fakty polskim ¿o³nie-
rzom, którzy gin¹ za czyj¹œ g³upotê i plami¹ honor polskich sztan-
darów.

Na temat wojny w Iraku, ka¿dy cz³onek administracji amery-
kañskiej mia³ swoje zdanie. Donald Rumsfeld, sekretarz obrony
USA, wymyœli³ ciekaw¹ teoriê: Brak dowodów na istnienie nie
jest dowodem na nieistnienie. Zauwa¿my, ¿e Donald dzielnie po-
d¹¿a œladami swego prezydenta i mówi tak, by nikt nie zrozumia³, o
czym mówi. Jednym z przyk³adów jest inna wypowiedŸ: Raporty,
które mówi¹, ¿e coœ siê nie zdarzy³o zawsze mnie interesowa³y,
poniewa¿ jak wszyscy wiemy, istniej¹ znane twierdzenia, o tym,
¿e s¹ rzeczy, o których wiemy, ¿e nic wiemy. Wiemy tak¿e, ¿e ist-
niej¹ znane zaprzeczenia, to znaczy wiemy, ¿e s¹ rzeczy, których
nie wiemy. Ale istniej¹ tak¿e nieznane zaprzeczenia – te, o któ-
rych nie wiemy, ¿e nie wiemy. Proszê, a my myœleliœmy, ¿e wa³ê-
sowskiego: za a nawet przeciw ju¿ nikt nie pobije.

George Bush twierdzi³ wyraŸnie: ZnaleŸliœmy broñ masowej
zag³ady. W innym wyst¹pieniu dzielny prezydent tak tuszowa³
trudn¹ sytuacjê wojsk amerykañskich w Iraku: Moja odpowiedŸ
dla nich (powstañców irackich): Niech tylko spróbuj¹! Spróbo-
wali, dokopali, i nie tylko Amerykanie do dziœ p³ac¹ za to ¿yciem.

Ari Fleischer, sekretarz prasowy Bia³ego Domu powiedzia³:
Myœlê, ¿e przedstawienie dowodów, gdzie ukryta jest broñ maso-
wej zag³ady, jest obowi¹zkiem tych, którzy twierdz¹, ¿e taka broñ
nie istnieje. Condoleezza Rice, w nieudolnym tuszowaniu zamia-
rów Bia³ego Domu, posunê³a siê jeszcze dalej: Amerykañscy ofi-
cjale nigdy nie spodziewali siê, ¿e otworzymy drzwi jakiegoœ
gara¿u i znajdziemy broñ masowej zag³ady. Najlepsze wyjaœnie-
nie dla wojny w Iraku poda³ inny cz³onek kliki z Bia³ego Domu,
Paul Wolfowitz: Prawda jest taka, ¿e z powodów, które maj¹ wie-
le wspólnego z biurokracj¹ amerykañskiego rz¹du, zdecydowa-
liœmy siê skoncentrowaæ na jednym aspekcie, takim, na który
zgadzali siê wszyscy. Aspektem tym by³a broñ masowej zag³ady,
wykorzystana jako g³ówny powód.

Prezydent Bush gor¹co namawia³ znanego producenta zaba-
wek dla dzieci do wyprodukowania lalki pod nazw¹ „lotnik si³ eli-
tarnych”. Lalka mia³a przedstawiaæ pamiêtne l¹dowanie prezyden-
ta Busha na pok³adzie lotniskowca Lincoln.

Popisywaæ zaczêli siê tak¿e kandydaci na prezydenta. Dennis
Kucinich zgodzi³ siê pójœæ na randkê z kobiet¹, która wygra inter-
netowy turniej pod has³em: „Kto chce zostaæ pierwsz¹ dam¹?”.
Kiedy Dick Gephard, bêd¹c w trasie ze swoj¹ kampani¹ wyborcz¹,
znalaz³ siê w St Louis, stwierdzi³ ze zdumieniem, ¿e „uœwiadomieni”
Amerykanie robi¹ zak³ady na temat: kim jest ten przystojniak? Nie-
które kobiety twierdzi³y, ¿e wicherkiem ze stacji telewizyjnej CNN,
a inne, ¿e to Dan Quayle (by³y wice prezydent USA i autor ksi¹¿ek,
obiekt po¿¹dania wielu amerykañskich kobiet). Natomiast, gdy
g³osuj¹cy zapytali innego kandydata, Johna Kerry, czy nie wzbu-
dza jego obaw to, ¿e wydaje siê osamotniony i odciêty od œwiata,
Kerry odpowiedzia³ z namys³em: Hmm, prawdopodobnie powi-
nienem ca³kowicie znikn¹æ i w osamotnieniu to przemyœleæ.
Wesley Clark, bêd¹c w New Hamshire, robi³ nadziejê Amerykanom
na temat podró¿y miêdzyplanetarnych.

Inny kandydat na prezydenta, demokrata Howard Dean, chc¹c
siê przypodobaæ po³udniowym wyborcom stwierdzi³: Ci¹gle chcê
byæ kandydatem ch³opaków z flagami konfederackimi na ciê¿a-
rówkach. Podczas swojej kampanii, Dean og³osi³, ¿e jest „metro-
seksualist¹”. Na pytanie wyborców, co to znaczy, Dean odpowie-
dzia³, ¿e nie wie. Oznacza to, ¿e kandydat na prezydenta USA nie
wie jak okreœliæ swoj¹ orientacjê seksualn¹.

Dziwne media
W œrodkach masowego przekazu tak¿e w 2003 roku dzia³y siê prze-
dziwne rzeczy. Nasz¹ listê otwiera pe³en pokoju i mi³oœci apel ewan-
gelisty Pata Robertsona z Koalicji Chrzeœcijañskiej. Na antenie
telewizyjnej pouczaj¹c swoj¹ trzodê, pastor powiedzia³: Mo¿e po-
trzebujemy ma³¹ bombê nuklearn¹, któr¹ zrzucimy na zamglony
dó³, by trochê wszystkim potrz¹sn¹æ... tak jak tego chce Newt
Gingrich.

W amerykañskim piœmie satyrycznym „Cebula”, pojawi³y siê
4, wiele mówi¹ce tytu³y: „Kampania wyborcza Busha wykreowa-
³a tysi¹ce miejsc pracy”, „ Bush zosta³ zdiagnozowany, jako po-
siadaj¹cy chorobê braku uwagi dla deficytu”, „ Bush bohatersko
prowadzi³ do walki 3-ci¹ Brygadê Zmechanizowan¹”, „ Ostatni
przeciek: Bush rozkaza³ po³o¿yæ kres przeciekom”. „ Bush po-
prosi³ kongres o 30 miliardów dolarów na pomoc w zwalczaniu
krytyki” - ten nag³ówek pojawi³ siê w g³ównych œrodkach maso-
wego przekazu.

Dziwna elekcja
W jednym z najwiêkszych stanów w USA, Kalifornii, mia³y miejsce
naprawdê przedziwne wydarzenia. Jedna partia polityczna powie-
dzia³a, ¿e nie ma ochoty przebywaæ d³u¿ej pod rozkazami wybrane-
go we wczeœniejszych wyborach gubernatora. W zwi¹zku z tym,
demokratycznie go odwo³ano ze stanowiska i og³oszono, ¿e ni-
niejszym to ju¿ naprawdê ka¿dy mo¿e siê staraæ o ten sto³ek. Nie
wa¿ne czy bêdzie to bezdomny, policjant, prostytutka, czy aktor,
ale preferowany by³by kandydat z partii republikañskiej. Od tego
momentu zaczêliœmy obserwowaæ rzeczywiœcie interesuj¹ce zjawi-
ska.

Odchodz¹cy we ³zach demokrata, gubernator Gray Davis,
usprawiedliwia³ siê przed narodem: Moj¹ wizj¹ by³o utworzenie
najbardziej zró¿nicowanego stanu na ziemi. Mamy w naszym sta-
nie ludzi z ka¿dej planety na ziemi. Mamy synów i córy wszyst-
kich ludzi z ka¿dej planety ka¿dego kraju na ziemi. Widaæ s³oñce
kalifornijskie nie oszczêdzi³o nawet gubernatora. A swoj¹ drog¹
czy ludzie myl¹cy uk³ady geograficzno-przestrzenne powinni za-
rz¹dzaæ jednym z najwa¿niejszych stanów?

W parlamencie amerykañskim rozgorza³a gor¹ca i kulturalna
dyskusja. Jeden z parlamentarzystów republikañskich z Colorado,
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Scott McInnis, zaproponowa³ grzecznie swojemu koledze, demo-
kracie z Kalifornii, Peterowi Starkowi – Zamknij siê! Ten nieco siê
zdenerwowa³ i zripostowa³: Ty ma³y knocie, myœlisz, ¿e wystarczy
ci si³y? No ju¿, choæ tu, choæ tutaj i spróbuj. Tylko spróbuj miê-
czaku. No i co, boisz siê? Powiedzia³em ci, ¿e jesteœ miêczakiem.

Jednym z kandydatów na gubernatora (obecnie ju¿ guberna-
tor Kalifornii) by³ niezbyt dobrze mówi¹cy po angielsku, niemiec-
kojêzyczny aktor, miêœniowy, Arnold Schwarzenegger. Zaraz na
pocz¹tku swojej kampanii popisa³ siê erudycj¹, stwierdzaj¹c pu-
blicznie: Myœlê, ¿e ma³¿eñstwo gejów powinno byæ miêdzy ko-
biet¹ i mê¿czyzn¹. Arnold by³ bardzo szczery wobec swoich wy-
borców. Kiedy zaanonsowa³ publicznie swój zamiar ubiegania siê
o sto³ek gubernatora, stwierdzi³, ¿e jedyn¹ decyzj¹, która by³a trud-
niejsza ni¿ ta, by³a decyzja usuniêcia w³osów z okolicy genitaliów,
w 1978 roku. Byæ mo¿e Arnold zdecydowa³ siê na to, gdy popa-
trzy³ w stronê Bia³ego Domu, spojrza³ na swoje krocze i stwierdzi³,
¿e na pewno nie bêdzie gorszy od tych tam i ¿e na pewno bêdzie to
mniej bolesne.

Jak wszyscy, to wszyscy. Gwiazda filmów pornograficznych i
kandydatka na gubernatora Kalifornii, Mary Carey (nie myliæ ze
znan¹ piosenkark¹), zaoferowa³a, ¿e pójdzie na randkê z ka¿dym,
kto podaruje na jej kampaniê wyborcz¹ 5 tys. dolarów. Mary zrezy-
gnowa³a ze swojej kandydatury tu¿ przed wyborami i uiœci³a ofi-
cjalne oœwiadczenie. Czytamy w nim:

Po pierwsze chcia³abym podziêkowaæ wszystkim, którzy
pomagali mi w tej historycznej kampanii na gubernatora Kali-
fornii. Do nich nale¿¹ wierz¹cy, którzy podarowali pieni¹dze.
Tysi¹ce studentów uniwersyteckich w ca³ym stanie, którzy pra-
cowali tak ciê¿ko, organizuj¹c wiece i kolportuj¹c materia³y
wyborcze. Chcê tak¿e podziêkowaæ swojemu szefowi, Markowi
Kulkisowi, prezesowi wytwórni filmowej „Kopn¹æ w d...”, i naj-
lepszemu kierownikowi kampanii wyborczej, jakiego mo¿na so-
bie wyobraziæ.

Dzisiejszego wieczoru, wypowiedzieli siê mieszkañcy Kali-
fornii... Nie myœlê bym posiada³a wystarczaj¹c¹ iloœæ g³osów, by
wygraæ te wybory. Dlatego oficjalnie wycofujê swoj¹ kandydatu-
rê. Chcê pogratulowaæ Arnoldowi Schwarzeneggerowi wyboru
na gubernatora Kalifornii...

Jak chyba wiecie, moja kampania przyci¹gnê³a wielk¹ uwa-
gê mediów... Mam uczciw¹ nadziejê, ¿e ta uwaga wywrze „efekt
Mary”, na administracjê Busha. Prokurator generalny, John
Ashcroft, og³osi³, ¿e chce zdelegalizowaæ ca³y sektor produkcji
filmów dla doros³ych. Hej! Przecie¿ to ja. Ja jestem gwiazd¹ por-
no. Ja w³aœnie to robiê. Kocham swoj¹ pracê. I oczywiœcie du¿a
liczba osób lubi mnie ogl¹daæ...

Wielu dziennikarzy pyta mnie czy planujê pozostaæ w polity-
ce. Zdecydowanie TAK! Oczywiœcie! Moja platforma zosta³a bar-

dzo dobrze przyjêta przez kalifornijskich wyborców... Jutro pla-
nujê powróciæ do mojego zawodu, krêcenia najlepszych filmów
pornograficznych na œwiecie.

Jaka by³a wiêc, tak gor¹co przyjêta przez mieszkañców naj-
wiêkszego amerykañskiego stanu, platforma polityczna gwiazdy
porno? Po pierwsze, redukcja stanowego deficytu, który wynosi
38 miliardów dolarów. Po drugie, zmniejszenie bezrobocia z 6,7%.
Mniej wiêcej taki program wyborczy posiada³ ka¿dy kandydat.
Platforma wyborcza Mary ró¿ni³a siê tylko drog¹, która mia³aby to
umo¿liwiæ.

I tak gwiazda proponowa³a, natychmiastow¹ legalizacjê ma³-
¿eñstw gejów – wygenerowanie pieniêdzy z ich podró¿y poœlub-
nych. Opodatkowanie operacji powiêkszania piersi, co mia³o po-
móc napêdziæ tryby ekonomii: Z samego Beverly Hills powinni-
œmy otrzymaæ poprzez podatki miliony dolarów. Nastêpna idea,
to umo¿liwienie odpisywania od podatku „tañca na kolanie”, upra-
wianego w barach striptizowych. Mary twierdzi³a, ¿e gdy zostanie
pani¹ gubernator Kalifornii, wszêdzie w swojej siedzibie zamontu-
je kamery i bêdzie udostêpnia³a swoj¹ gubernatorsk¹ goliznê od-
p³atnie, wszystkim chêtnym w internecie. Mary mia³a jeszcze kilka
ciekawych pomys³ów. Wœród nich, zamianê pistoletów na kasety
z filmami pornograficznymi, rekrutacjê gwiazd i gwiazdorów fil-
mów pornograficznych na ambasadorów dobrej woli, którzy mieli
negocjowaæ zakup energii elektrycznej dla Kalifornii od s¹sied-
nich stanów. Sposobów tych „negocjacji” Mary nie okreœli³a. Jesz-
cze ciekawszym pomys³em by³o natychmiastowe powo³ywanie
bezrobotnych (przypuszczalnie w tym tak¿e przestêpców) na cz³on-
ków s¹dowych ³aw przysiêg³ych. I najwa¿niejsze: Bêdê zwalcza³a
ka¿d¹ próbê rz¹du federalnego utrudniania ¿ycia sektorowi
pornograficznemu. Filmy dla doros³ych to przemys³ wytwarzaj¹-
cy 11 miliardów dolarów i p³ac¹cy co roku do kasy Kalifornii
podatki w wysokoœci 23 milionów dolarów. Nie mo¿emy pozwo-
liæ sobie na utratê tego dochodu!

Dziwne wypowiedzi
W roku 2003 nie brak³o tak¿e dziwnych wypowiedzi. Wœród nich
na uwagê zas³uguj¹ s³owa genera³a Williama Boykina, podsekre-
tarza obrony USA, odpowiedzialnego za œciganie terrorystów:
George Bush nie zosta³ wybrany wiêkszoœci¹ g³osów przez oby-
wateli USA. Zosta³ wybrany przez Boga.

Dziwnymi wypowiedziami prezydenta USA, których nie bra-
kowa³o, zajmiemy siê w jednym z najbli¿szych wydañ „Info nurtu”.

S¹ to tylko niektóre, wybrane pere³ki z ¿ycia Ameryki w 2003
roku. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e w³aœnie w tym roku niemal
ca³y naród amerykañski nagle og³upia³ i dobrowolnie wchodzi w
rok 2004, jako naród niewolników.

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

    Dzwoñ: Zbigniew 416 766 3834     Pisz: webmaster@webquake.com

STRONY  INTERNETOWE www
                                      - szybko
                                      - tanio
                                      - stosownie do potrzeb Klienta

 Info nurt
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Info smutekPrzytu³ki, œmietniki, ¿ebry
Podrzucono Redakcji „Info nurt ” http://www.infonurt.com, nastêpuj¹cy e-liœcik od polskiego

niepe³nosprawnego obywatela, do nieznanej nam, e-grupy londyñskiej emigracji.

—— Original Message ——
From: interpio <interpio@free.polbox.pl>
Newsgroups: alt.pl.emigracja.londyn
Sent: Sunday, November 30, 2003 12:26 PM
Subject: Schroniska dla bezdomnych w Anglii, œmietniki w

Irlandii, ¿ebranie w Szkocji

Witam

Jestem biednym, schorowanym inwalid¹. Wraz z moim zdrowym
bezrobotnym koleg¹ planujemy emigracjê, ze wzglêdu na
znajomoœæ tylko angielskiego raczej do Wielkiej Brytanii lub
Irlandii.

Ju¿ nie d³ugo po reformach pana H. i wzroœcie cen, tutaj nie
bêdzie mo¿na nawet wegetowaæ i chcia³bym uzyskaæ trochê
informacji.

1. Czy schroniska dla bezdomnych w Anglii s¹ p³atne?
2. Czy ¿ebranie np. w Szkocji jest karane, zabronione, czy jest w
ogóle op³acalne?
3. Czy zamyka siê tam œmietniki?
4. Czy mo¿na zarobiæ na zbieractwie surowców wtórnych lub
innych pracach dorywczych?
5. W jaki sposób najtaniej móg³bym dostaæ siê tam? Tu jest prob-
lem ze wzglêdu na k³opoty z poruszaniem, musia³bym skorzystaæ
z wózka inwalidzkiego?
6. Ile kosztuje wyrobienie nowego paszportu?
7. Czy po wejœciu Polski do UE,  jak bêdê zamieszkiwa³ jakiœ
przytu³ek w Irlandii, bêd¹ obowi¹zywa³y mnie irlandzkie
przepisy socjalne?

Czyta³em w jednym z reporta¿y George Orwella (w³aœciwie
Erica Artura Blaira) „I œlepy by dostrzeg³” - o sytuacji biedaków
i nêdzarzy w Wielkiej Brytanii i we Francji przed II Wojn¹
Œwiatow¹ i by³a ona lepsza (szczególnie w GB) ni¿ sytuacja wielu
ludzi obecnie mieszkaj¹cych w Polsce. W sumie, jak mam byæ
dziadem, to w bogatym kraju?

                                                                      Pozdrawiam Piotr

Drodzy Rodacy Piotrze i Jego Bezrobotny Kolego!

Bardzo nam przykro dowiedzieæ siê, ¿e u Was, tak jak u nas i ¿e
Wam umys³ wypaczyli na Zachód.

Wiemy, ¿e w Irlandii i Szkocji maj¹ inny akcent ni¿ w Londynie
czy u nas w Kanadzie i Czicago. Poza tym wiemy niewiele, bo uopy
utrudniaj¹ nam otwarcie redakcji na innych kontynentach, gdzie
¿yj¹ Polacy (ok. 5 nie licz¹c biegunów, gdzie nasi podobno
konkuruj¹ z bia³ym niedŸwiedziem).

Na wypadek pomys³u emigracji, legalnej czy nie, do Kanady,
sytuacja tu taka:

1. Przytu³ki s¹ jeszcze darmowe, ale przepe³nione po ciêciach
bud¿etowych i likwidacjach. Schroniska wycieczkowe kosztuj¹ 20-
30 CAD za pryczê na du¿ej sali (poœciel ekstra, wiêc przywieŸcie
babcine obrusy). Po kilku dniach trzeba siê wynieœæ, a na zimê
zamykaj¹, ¿eby nie zbankrutowaæ na ogrzewaniu. Miejsca w mieœcie
przy wylotach ciep³ego powietrza z biurowców s¹ pozajmowane
na kilka lat naprzód, ale to stamt¹d podobno wylecia³ SARS.

Spaæ w namiocie nie ma mowy, poza p³atnymi parkami dla
masowego turysty automobilowego, bo policja i gospodarze
pogoni¹. Na dojarzy w ciep³ych hyper-oborach siê nie za³apiecie,
bo to u nas robi¹ maszyny, których pilnuj¹ ochroniarze w czerni,
jak w podziemiach Dworca Centralnego w Stolicy.

Namiot zim¹ gwarantowa³by konserwacjê kryologiczn¹, do
ewentualnego odmro¿enia w lepszych czasach. Wielu
Kanadyjczyków i Amerykanów posz³o na to, z³o¿ywszy spermê w
specjalnym banku na wypadek wojny nuklearnej w miêdzyczasie.
Op³aty nie ma, jeœli czêœæ oddacie bankowi na sprzeda¿. Trzeba siê
jednak przedtem wyk¹paæ - 5 CAD, ogoliæ i ostrzyc - 20 CAD u
taniego fryzjera, mo¿e nawet Rodaka, a samemu – 15 CAD na
maszynkê, piankê, grzebieñ i no¿yczki; lusterko ok. 5 CAD; mo¿na
siê przejrzeæ w toalecie publicznej, wstêp 1 USD i za³o¿yæ czyst¹
koszulê - 10 USD, tani nowy polyester z Chin, 4 CAD u¿ywany, ale
czysty. Radzimy wzi¹æ pod uwagê namiocik, szczególnie jeœli
zapowiadaj¹ siê trzaskaj¹ce mrozy i eskalacja amerykañskiego
programu hiroszimskiego.

2. ¯ebranie jest jeszcze legalne, ale nie w ciep³ych centrach
handlowych. Tam trzeba nosiæ garnitur i pytaæ frajerów, czy maj¹
drobne na telefon i autobus, bo zgubiliœmy portmonetkê z kart¹
kredytow¹ i musimy zadzwoniæ do domu, ¿eby nie czekali z kolacj¹,
bo bak pustawy i bierzemy komunikacjê miejsk¹. Gdzie indziej nic
nie uzbieracie, bo po ulicach chodz¹ ubodzy, a za nagabywanie
kierowców na czerwonych œwiat³ach goni policja. Pod warunkiem,
¿e znaleŸlibyœcie wolne stanowisko, bo kolejki s¹ jak ww. Ci sami
ludzie zreszt¹, niektórzy chêtni do rozmów: doktoranci, byli
dyrektorzy firm itp.

3. Œmietniska s¹ otwarte ca³y rok. Zak³adamy, ¿e ktoœ Wam da
ciê¿arówkê. Za wjazd trzeba p³aciæ, co siê nie kalkuluje, chyba, ¿e
wywieziecie wiêcej ni¿ wwieziecie i Was nie nakryj¹ (patrz: ww.
ochroniarze). Pozostaje ewentualne wyci¹ganie puszek
wciœniêtych wiatrem w oczka zelektryzowanego ogrodzenia... jeœli
znajdziecie wolne miejsce.

Natomiast œmietników spontanicznych, jak w Polsce nie ma.
Tu jest porz¹dny kraj, s¹ przepisy, kontenery na œmieci, ale
zamykane ju¿ na k³ódkê, bo chamstwo przywozi noc¹ szmelc, ¿eby
unikn¹æ op³aty liczonej od wystawionego przy domu kub³a. W
tych ostatnich nic nie znajdziecie do jedzenia ani odzienia, bo ¿arcie
wy¿era dzika zwierzyna (tak, tak, Kanada pachn¹ca ¿ywic¹...) i koty
s¹siadów, a szmaty wybieraj¹ nêdzarze nim doniesiemy do
krawê¿nika.
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4. Jak znajdziecie, dajcie znaæ. Chêtnie pomo¿emy.

5. Najtaniej do Kanady by³o siê za³apaæ, gdy P¯M, PLO i kutry
rybackie by³y polskie. Wielu z nas tak tu trafi³o za frajer. Teraz
trzeba siê wkupiæ na kontrakt dla obcego armatora. Kalkulujcie,
czy siê op³aca, bo nie daj¹ wynagrodzenia podobno miesi¹cami. Z
wózkiem nie powinno byæ k³opotów, jeœli to sk³adak. Wszystkie
chodniki w miastach maj¹ przy przejœciach obni¿ony krawê¿nik dla
wózków.  W wie¿owcach s¹ windy, a do 4 piêter poprosisz Piotrze
Bezrobotnego Kolegê o pomoc. Zreszt¹, po co ¿ebraæ czy
sprzedawaæ jajka po klatkach schodowych jak w Polsce? I tak nikt
nie otworzy drzwi.

Nasze cwaniaki w Kolumbii Brytyjskiej, ale kanadyjskej – gdzie
armia USA kopie tajne tunele pod górami – radz¹, ¿eby poczekaæ
a¿ Stany siê zdenerwuj¹ na ³amanie praw mniejszoœci azjatyckiej
(ponad 50 procent w Vancouverze, i wci¹¿ roœnie), zbombarduj¹
nas i wejd¹ wyzwalaæ Chiñczyków si³ami Koalicji. Jeœli Grom nie
nawali w Iraku, powinniœcie siê kwalifikowaæ do miêdzynarodowych
si³ pokojowych USA w Kanadzie. Wózek bêdzie zalet¹
oszczêdnoœciow¹ dla Armii USA, jeœli zamontujecie jakiœ pancerz,
g¹sienice i dzia³ko na amunicjê, najlepiej uranow¹.

6. Wyrobienie nowego paszportu (zak³adamy, ¿e w tutejszej
ambasadzie lub konsulacie) kosztuje z dojazdem autobusami,
zdjêciami, ww. koszul¹ itd. ok. 150 CAD.

7. Po wejœciu Polski do UE nie bêd¹ w Kanadzie obowi¹zywa³y
Was, ani nas socjalne przepisy irlandzkie. A szkoda.

Przemyœlcie raz jeszcze, czy czasem nie jesteœcie niedorajdami,
o których Kwaœniewski i Lech II mówi¹, ¿e nie potrafili sobie
zaradziæ w polskim nowo-raju. Jeœli wniosek bêdzie negatywny,
najlepiej by³oby naj¹æ siê pod ¿o³d USA w nastêpnych wojnach.
Przy odrobinie szczêœcia nie wrócicie w drewnianych skrzyniach
lub bez koñczyn czy oka, a Imperium mo¿e daæ obywatelstwo w
trybie 6 miesiêcy, zamiast lat. Ale po co? ̄ eby mieszkaæ na ulicy,
¿ywiæ siê ze œmietnika, bez dwu palców i bawiæ z policj¹?

Jak znajdziecie miejsce do ¿ycia na Ziemi, dajcie znaæ.
Obiecujemy nie og³aszaæ, aby nam i Wam bezrobotni nie zabrali
miejsca.

Pozdrawiamy serdecznie ¿ycz¹c do Psiego Roku,

Redakcja „Info nurt ”, http://www.infonurt.com

P.S. Gdybyœcie zawitali do Toronta, zapraszamy do korytarza przy
redakcji, bo biurko za ma³e by siê wyci¹gn¹æ na noc dla dwu osób,
a wózek blokowa³by drzwi. E-pocztê do ewentualnych lepszych
miejsc wyœlemy Wam za darmo.

http://www.infonurt.com
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