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DRODZY
Czytelnicy

Szanowni Pañstwo
Zawiadamiamy, ¿e ca³a redakcja by³ego magazynu Info
nurt przesz³a do nowego pisma - Wir. Musielimy
podj¹æ ten krok, aby otworzyæ linie dystrybucyjne pisma na ca³y wiat. Powody tej decyzji wyjanimy bli¿ej
w jednym z najbli¿szych wydañ. Czêciowo zosta³y one
wyjanione w Info nurt nr 16.
Jak wiedz¹ nasi stali Czytelnicy, Info nurt znajdowa³ siê
pod nieustannymi atakami. W koñcu mielimy do wyboru, albo
otworzyæ nowe pismo w tym samym sk³adzie redakcyjnym, albo
prowadziæ d³ugie i kosztowne procesy s¹dowe na terenie kilku
krajów wiata. Po naradach z prawnikami, postanowilimy otworzyæ Wir. Przewiduj¹c k³opoty, jako redakcja Info

nurt pozostawilimy prawa autorskie w rêkach naszych
wspó³pracowników, dlatego zarówno dzia³y jak i artyku³y mog¹ byæ kontynuowane w nowym pimie. Zachowany zostanie równie¿ duch i kierunek programowy
publikacji.
Dotychczasowe prenumeraty Info nurt bêd¹ przez nas honorowane. Prenumeratorzy bêdd¹ otrzymywali nowe pismo. Niestety musielimy zmieniæ równie¿ konta bankowe.
Oczywicie zdajemy sobie sprawê, ¿e nast¹pi¹ czasowe zaburzenia dystrybucyjne pisma w punktach sprzeda¿y. Szczególnie dotyczy to: USA  Nowy Jork, New Yersey, Arizona, Kalifornia, Teksas, Floryda; Kanada  Montreal, Winnipeg, Ottawa, Edmonton; Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Italia, Belgia,
Holandia. Niezak³ócona powinna pozostaæ dystrybucja w Krakowie, Toronto, po³udniowe Ontario, Calgary, Vancouver, Chicago.
Zak³ócenia w dystrybucji nie dotycz¹ prenumeratorów.

Niezmieniony na razie pozostaje numer telefonu redakcji (905)-281-2174, poniewa¿ nale¿y on do firmy Infobrook Information Agency  której Wir jest wydzia³em. Zmienia siê adres witryny internetowej na
www.wir.ca i adres elektronicznej poczty redakcji na
redakcja@wir.ca.
Wszystkich Czytelników, którzy w ostatnich tygodniach kontaktowali siê z nami, przepraszamy, ¿e nie moglimy podaæ nazwy nowego pisma. Musia³a ona byæ zachowana w absolutnej tajemnicy do momentu zakoñczenia wszystkich koniecznych rejestracji. Aby utrzymaæ nasz kontakt z Pañstwem musielimy pracowaæ bardzo szybko i w tajemnicy. To, co zabra³o nam w przypadku Info nurt kilka miesiêcy przygotowañ, w tym wypadku
musielimy dope³niæ w ci¹gu trzech tygodni. Dlatego obecne wydanie mo¿e siê okazaæ nieco niesk³adne. Ale b³êdy te bêd¹ usuwane sukcesywnie z ka¿dym numerem.
Poniewa¿ poza kilkoma wyj¹tkami, odciêci jestemy od mo¿liwoci reklamy w rodkach polonijnych, prosimy abycie Pañstwo, podobnie jak to by³o w przypadku Info nurtu, podawali
sobie wiadomoci o naszym istnieniu z ust do ust. Prosimy równie¿ o dalsze kontynuowanie ¿ywych kontaktów z nasz¹ redakcj¹.
Oczywicie posiadamy jeszcze stare magazyny Info nurt i
bêdziemy je rozprowadzali wysy³kowo, lub przez wytypowane
punkty sprzeda¿y. Jednak czeki na Info nurt musz¹ byæ wystawiane jak dotychczas i bêd¹ wp³acane na stare konto pisma. Bêdzie z tym nieco k³opotu. Dlatego w tej sprawie prosimy kontaktowaæ siê z w³aciw¹ redakcj¹. Wir posiada g³ówn¹ redakcjê w
Mississauga (k. Toronto) oraz filie redakcyjne w Krakowie i Chi-
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Uwaga: Ca³y zespó³ redakcyjny by³ego magazynu Info nurt przeszed³ do nowego magazynu Wir.
Przepraszamy Czytelników by³ego magazynu Info nurt, którzy w ubieg³ym miesi¹cu oczekiwali na
kolejny artyku³ dotycz¹cy grupy Bilderberga. Niestety nasz wspó³pracownik, dr Mark Rys, musia³ wyjechaæ
na konferencjê miêdzynarodow¹ na temat rodków masowego przekazu w dobie globalizacji i nie móg³ na
czas przes³aæ materia³ów. - Redakcja

Grupa Bilderberga

Grup a

W roku 2001, korporacyjna prasa g³ównego nurtu po raz pierwszy otwarcie pisa³a na temat spotkañ Bildelberga  poniewa¿
wiat znalaz³ siê na krawêdzi przepaci.
Goetheborg Szwecja  2001
23 maja 2001 roku, agencja Reutersa poda³a: Rozszerzenie Unii
Europejskiej i przysz³a rola militarnego bloku NATO, rozwój wypadków w Rosji i Chinach, bêd¹ g³ównymi punktami spotkania
zachodnich szefów biznesów, polityków i koronowanych g³ów,
podczas spotkania w Szwecji w tym tygodniu.
Grupa Bilderberga, na wpó³ utajnione forum dyskusyjne zachodnich elit, zbierze siê podczas swego dorocznego spotkania w
miasteczku Stenungsund, po³o¿onym na wybrze¿u Szwecji, w
dniach 24-28 maja, jak poda³a wczoraj szwedzka gazeta.
Wokó³ hotelu Stenungsbaden, postawiono p³ot o d³ugoci 900
metrów, by trzymaæ z daleka ewentualnych intruzów... Zaproszeni mówcy Bill Clinton i Tony Blair wczeniej, zanim jeszcze objêli
kluczowe stanowiska w USA i Wielkiej Brytanii, byli przez grupê
przygotowywani. Zarówno prezydent Unii Europejskiej, Romano
Prodi, sekretarz generalny NATO, George Robertson i szef Centralnego Banku Europejskiego, Wim Duisenberg, wszyscy w przesz³oci otarli siê o grupê Bilderberga... Je¿eli nawet nie s¹ podejmowane formalne decyzje... grupa razem z innymi, kszta³tuje
kapitalizm, który mamy dzisiaj i cementuje wiatowe elity  powiedzia³ podczas debaty na ¿ywo, w studio programu 24, Goran
Greider, redaktor naczelny Dala Demokraten, regionalnego
szwedzkiego dziennika.
Antysemicki Spotlight idzie pod wodê
Niemal od pocz¹tku lat 1990tych, najwiêcej informacji na temat
spotkañ Bilderberga publikowa³ tygodnik Spotlight  wydawany przez Liberty Lobby. Najwyraniej Bilderberg nie móg³ dobraæ siê do skóry publikacji. Ostatecznie, 10 sierpnia 2001 roku,
a wiêc po spotkaniu Bilderberga w Szwecji pod siedzib¹ Liberty
Lobby, na Independence Avenue, zebra³o siê 25 pracowników tygodnika. Po raz ostatni weszli do budynku redakcji, aby zabraæ
swoje rzeczy osobiste. Magazyn Spotlight po swojej omioletniej walce z Institute for Historical Review, The Anti Defamation
League i wieloma ekspertami, zosta³ zmuszony og³osiæ bankructwo. Zamkniêto równie¿ organizacjê Liberty Lobby, która niegdy
wytoczy³a proces przeciwko Wall Street Journal, za to, ¿e gazeta nazwa³a j¹ antysemick¹ organizacj¹.
Oczywicie Liberty Lobby przegra³a ten proces. Sêdzia Robert Bork uzasadni³ wyrok: Je¿eli antysemityzm posiada swoje
ród³o i faktycznie istnieje, zosta³o to tutaj zademonstrowane. Za³o¿yciel organizacji, Willis A. Carto, by³ okrelany przez media
jako najbardziej wp³ywowy antysemita w Stanach Zjednoczonych.
Spotlight posiada³ ok. 90 tys. prenumeratorów i ponad 300 tys.
czytelników. Zawziêcie tropi³ ka¿dy ruch Bilderberga i wyci¹ga³
go na wiat³o dzienne.
Wed³ug oficjalnych informacji, antysemicki magazyn nie
zosta³ zamkniêty z powodu zamieszczanych treci, ale w wyniku
sprzeniewierzenia pieniêdzy przez Willisa Carto. Rzecznik ma-

gazynu, William Francist, powiedzia³: Liberty Lobby mo¿e zostaæ
rozwi¹zane, ale nikt tutaj nie zaprzestanie dzia³alnoci... Nikomu
w rzeczywistoci nie jest przykro, raczej ka¿dy jest wciek³y... Wiemy, ¿e nie zrobilimy nic z³ego jako instytucja. Ka¿dy ca³kowicie
ufa panu Carto i temu, w jaki sposób rozdzielano fundusze.
Istnia³a bardzo powa¿na obawa, ¿e Liberty Lobby bêdzie
musia³o oddaæ, lub odsprzedaæ Anti Defamation League swój najcenniejszy skarb  listê prenumeratorów magazynu. Do dzisiaj
nie jestemy w stanie ustaliæ, czy tak siê nie sta³o, chocia¿ William Francist zdecydowanie temu zaprzecza³. Przypominamy, ¿e,
jak wielokrotnie wspominane by³o w Info nurt, Anti Defamation League (Liga Obrony Dobrego Imienia), pilnuje przede
wszystkim, aby nie pisaæ nic z³ego o ¯ydach. Obojêtne czy by³oby to prawd¹, czy te¿ nie. Spotlight wybiera³ takie tematy, jak
Bilderberg, rodzina Rockefellerów, Rothschildów, Henry Kissinger i Council on Foreign Realations. Czêsto rozpisywa³ siê tak¿e
na temat cia³a syjonistycznego w Palestynie itp. Innymi s³owy,
zajmowa³ siê tematyk¹ bardzo niewygodn¹ dla elit.
Willis Carto wspó³pracowa³ z cz³onkami kalifornijskiego Instytutu Badañ Historycznych (IHR). IHR oskar¿y³ Carto o nielegalne wyprowadzenie funduszy z jednostki nadrzêdnej instytutu,
znajduj¹cego siê w Teksasie Legion for Survival of Freedom. Teoretycznie wszystkie te organizacje zajmowa³y siê podobnymi sprawami. Powinny wiêc wspó³dzia³aæ i wzajemnie siê wspieraæ. W
praktyce jednak okaza³o siê, ¿e wzajemnie sobie szkodzi³y. Wygl¹da na to, ¿e jest to skuteczna metoda na uciszanie niegrzecznych. Wejæ do rodka danej organizacji i rozbiæ j¹ od wewn¹trz.
Gdyby uda³o siê zniszczyæ Spotlight jeszcze kilka lat temu, wiat
nie dowiedzia³by siê prawdopodobnie o istnieniu Bilderberga. W
roku 2001, kiedy media lokalne a nawet prasa korporacyjna zaczê³y tropiæ obrady  dla Bilderbergów by³o ju¿ za póno.
Przecieki i strach
Mo¿e w³anie dlatego, ¿e na ukrywanie prawdy by³o ju¿ za póno, brytyjski Guardian opublikowa³, 10 marca 2001 roku (chocia¿ tylko na swojej witrynie, a nie w wydaniu papierowym), fragment ksi¹¿ki Johna Ronsona, Them (Ich). Oto fragmenty z tego
artyku³u.
Cz³onkowie Bilderberga ignorowali moje zapytania od 1999
poprzez rok 2000. Ja kontynuowa³em niezmordowanie pisanie listów do Bilderbergów, mimo niewielkiej nadziei na odpowied.
Pewnego dnia, we wtorek rano, zadzwoni³ telefon. W s³uchawce
odezwa³ siê g³os jednego z za³o¿ycieli Bilderberga i cz³onka organizacji od 30 lat, zasiadaj¹cego w jej cis³ym kierownictwie,
Steering Committee... To by³ Denis Healey.
W czym mogê pomóc?  zapyta³.
Odpowiedzia³em z wahaniem: Czy móg³by mi Pan powiedzieæ co dzieje siê na spotkaniach Bilderberga?
Dobrze  powiedzia³ radonie.
Nast¹pi³a chwila ciszy.
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Dlaczego, skoro nikt inny nie chce?  zapyta³em.
Odpowiedzia³ krótko: Bo mnie zapyta³e. Po chwili doda³:
Jestem starym pierdzielem. Przychod do mnie.
Gdy lord Healey zgodzi³ siê na rozmowê, natychmiast zawiadomi³em o tym, kogo tylko mog³em. Inni Bilderbergowie, pod
warunkiem zachowania anonimowoci, zgodzili siê równie¿ na
rozmowy. Wywiady te pozwoli³y mi pouk³adaæ zakulisowe mechanizmy tej najtajniejszej organizacji.
Funkcjonuje ona nastêpuj¹co. Ma³e biuro w Holandii decyduje co roku, w jakim kraju odbêdzie siê spotkanie. Ka¿dy kraj
posiada dwóch cz³onków, w dwóch podorganizacjach kierowniczych. (Brytania mia³a kiedy lorda Carringtona, Denisa Healey,
Andrew Knighta  niegdysiejszego redaktora naczelnego pisma
Economist i Martina Taylora  by³ego szefa Barclays Bank.
Bilderbergowie mówi¹, ¿e na ka¿dy kraj kiedy przychodzi
kolej, ale kraj ten musi zebraæ odpowiedni¹ iloæ pieniêdzy, by
zarezerwowaæ piêciogwiazdkowy hotel na cztery dni (plus posi³ki, transport i zabezpieczenie  nawet paczka z groszkiem jest
otwierana i dok³adnie sprawdzana). Potem dzwoni¹ do korporacji okrelanych jako przyjaciele Bilderberga na ca³ym wiecie,
takich jak: Xerox, Heinz, Fiat, Barclays, albo Nokia. Korporacje
te dotuj¹ setki tysiêcy funtów. Nie akceptowane s¹ ¿adne pieni¹dze od korporacji nie zwi¹zanych z Bilderbergiem.
Nikt nie mo¿e kupiæ sobie miejsca na spotkaniu Bilderberga,
chocia¿ próbowa³o tego wiele korporacji. Potem podejmuje siê
decyzjê, kogo zaprosiæ. Osoby te musz¹ byæ osobami Bilderberga. Okrelenie to nie zmieni³o siê od najwczeniejszego spotkania w 1954 roku, kiedy to grupa zosta³a za³o¿ona przez Denisa
Healey, Josepha Retingera, Davida Rockefellera i ksiêcia Bernharda z Danii (by³ego oficera SS, kiedy by³ studentem)  ironicznie, ten by³y nazistowski, aczkolwiek niskiego stopnia, oficer, pomóg³ w narodzinach organizacji, któr¹ uwa¿a siê szeroko za dowód na ¿ydowski spisek.
Najpierw  mówi cz³onek komitetu kierowniczego  zaproszeni gocie musz¹ zapisaæ siê przed obiadem. Nie mog¹ tylko
po prostu siedzieæ przy stole, cicho jak mysz pod miot³¹. S¹ tutaj
by zabraæ g³os. Pamiêtam, kiedy zaprosi³em Margaret Thatcher
w roku 1975. Nie odzywa³a siê za wiele. Przez dwa pierwsze dni
tylko siedzia³a przy stole i nie puci³a pary z gêby. Obecni byli
wzburzeni. Jeden z senatorów podszed³ do mnie w pi¹tek wieczór.
To by³ senator Mathias z Maryland. Powiedzia³: Ta dama, któr¹
zaprosi³e, nie powiedzia³a jeszcze ani s³owa. Naprawdê powiniene jej co na ten temat powiedzieæ.
Wiêc, podczas obiadu wymieni³em z ni¹ kilka ukradkowych
zdañ. Zawstydzi³a siê. Musia³a to sobie w nocy przemyleæ, poniewa¿ nastêpnego dnia, podczas lunchu, nagle wsta³a i wyg³osi³a 3 minutowe przemówienie. Specjalnoæ pani Thatcher. Nie pamiêtam tematyki, ale mo¿emy sobie wyobraziæ. Sala przycich³a.
To jest co dla wyznawców teorii konspiracyjnych. Rezultatem
tego jej przemówienia by³o to, ¿e David Rockefeller, Henry Kissinger i inni Amerykanie, po prostu zakochali siê w niej. Zaprosili j¹ do Ameryki, obwozili w limuzynach i przedstawiali w wysokich sferach.
Pamiêtam, kiedy przyjecha³ Clinton w 1991 roku  dodaje.
Vernon Jordan go zaprosi³. On sam zachowa³ siê, jakby by³ w
sklepie, który odwiedza tylko jeden raz w ¿yciu. Obchodzi³ wszystkich naoko³o i ciska³ rêce. Nikt nie przypuszcza³, ¿e spotyka nastêpnego prezydenta. (Oczywicie Jim Tucker stwierdzi³by, ¿e
wszyscy wiedzieli, ¿e ciskaj¹ rêkê nastêpnego prezydenta  poniewa¿ w³anie podczas tego weekendu zadecydowali, kto nim
bêdzie. Z czasem zacz¹³em têskniæ za swoj¹ przesz³¹ s³odk¹ niewiedz¹. Pozosta³o ju¿ tylko kilka tajemnic i, jak przypuszczam,
ca³y Bilderberg powoli wychodzi na wiat³o dzienne).
Zaproszeni gocie nie mog¹ na spotkanie przyjechaæ ze swoimi ma³¿onkami, lub kochankami. Ich ochrona nie mo¿e wejæ na
salê konferencyjn¹ i musi jeæ obiad w osobnym pomieszczeniu.
Gocie proszeni s¹ o wstrzymanie siê przed wywiadami z dziennikarzami. Za pokoje, napoje ch³odz¹ce, wino i koktajle podawane
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przed obiadem, p³aci Bilderberg. Za telefony, obs³ugê pokojów i
pralniê, p³ac¹ sami gocie. Obrady odbywaj¹ siê w czterech sesjach. Dwie przed obiadem i dwie po obiedzie. Z wyj¹tkiem soboty, kiedy spotkania maj¹ miejsce na polu golfowym, a formalnie
tylko raz po po³udniu.
Gocie zajmuj¹ miejsca przy stole w porz¹dku alfabetycznym. Ka¿dego roku odwrotnie. Jednego roku Umberto Angeli, szef
Fiata, zajmuje miejsce na przedzie. Nastêpnego roku, Norbert
Zimmermann, szef Berndorf, austriackiego producenta wyrobów
metalowych, zajmie to miejsce. Bilderbergowie stanowczo zaprzeczaj¹, ¿e sekretnie rz¹dz¹ wiatem, ale moi rozmówcy potwierdzili, ¿e od czasu do czasu konferencje maj¹ wp³yw na miêdzynarodowe wydarzenia.
Na moje pytanie na ten temat, odpowiedziano: Podczas
wojny o Falklandy, brytyjski rz¹d poprosi³ o na³o¿enie miêdzynarodowych sankcji na Argentynê. Nie spotka³o siê to z pozytywn¹
reakcj¹. Ale, o ile dobrze pamiêtam, podczas spotkania w Danii,
David Oven wsta³ i wyg³osi³ bardzo ogniste przemówienie na temat sankcji. Po tym przemówieniu wielu goci zmieni³o zdanie.
Pewien jestem, ¿e wielu uczestników porozumia³o siê z przywódcami swoich krajów i powiedzia³o im o przemówieniu Davida
Owena. I wiesz co? Sankcje zosta³y na³o¿one... Twierdzienie,
¿e têsknimy za rz¹dem wiatowym jest przesadzone, ale nie bez
podstaw. Niektórzy z nas w Bilderbergu czuj¹, ¿e nie mo¿emy w
nieskoñczonoæ walczyæ ka¿dy z ka¿dym za nic i zabijaæ i pozbawiaæ domów miliony ludzi. Dlatego czujemy, ¿e ca³ociowe spo³eczeñstwo bêdzie dobr¹ rzecz¹... Bilderberg to jest droga do jednoczenia polityków, biznesmenów, finansjery i dziennikarzy. W
polityce powinni braæ udzia³ ludzie, którzy nie s¹ politykami. Stawiamy sobie za cel dogadanie siê z m³odszymi politykami, którzy
powstaj¹ tu i tam, by jednoczyæ ich z finansistami i fabrykantami,
którzy ofiaruj¹ im m¹dre rady. To zwiêksza szanse posiadania
sensownej polityki globalnej.
Czy to pomaga w karierze?  zapyta³em.
Oczywicie. Nowe zrozumienie nowego wiata na pewno
pomo¿e w twojej karierze.
To brzmi jak spisek  stwierdzi³em.
Idiotyzm!  ¿achn¹³ siê Healey. Idiotyczny idiotyzm! Nigdy nie s³ysza³em takiego idiotyzmu! To nie jest spisek! To jest
wiat. Tak wiat pracuje. I dobrze, ¿e w³anie tak. Powiem ci jedno. Je¿eli ekstremici i przywódcy militarnych grup wierz¹, ¿e
Bilderberg jest po to, by ich wykoñczyæ, maj¹ racjê. Po to jestemy. Jestemy przeciwko islamskim fundamentalistom, poniewa¿
oni s¹ przeciwko demokracji.
Czy Bilderberg i jego tajemnice nie s¹ tak¿e przeciwko demokracji?  zapyta³em.
Mocno siê zez³oci³. Nie jestemy sekretem. Jestemy prywatni. Nikt nie bêdzie siê wypowiada³ od serca, je¿eli jego s³owa
mog³yby byæ przytoczone przez m³odego, ambitnego i lubie¿nego
dziennikarza jak ty. Mylisz, ¿e twojej karierze pomaga atakowanie czego, o czym nic nie wiesz?.
Zauwa¿y³em kolekcjê albumów fotograficznych stoj¹cych na
pó³ce. Denis Healey by³ zawsze zagorza³ym fotografikiem amatorem. Zapyta³em wiêc, czy kiedykolwiek robi³ zdjêcia podczas
obrad Bilderberga od rodka. Oczywicie  odpowiedzia³.
Wiele zdjêæ. Przesun¹³em wzrokiem po albumach. Zobaczyæ te
zdjêcia, zobaczyæ sceneriê spotkañ. Wy³owiæ ich nastrój. To by³oby co. Czy mogê je zobaczyæ?  zapyta³em niemia³o. Chwilê
myla³ nad moj¹ prob¹, spuszczaj¹c oczy. Potem popatrzy³ w
moj¹ twarz i odpowiedzia³: Nie! Odp... siê!.
Roz³am Bilderberga  wiat na krawêdzi przepaci
Mniej wiêcej od czasu wojny w Jugos³awii, w oczach uczestników konferencji Bilderberga mo¿na by³o zauwa¿yæ strach. W coraz wiêkszym stopniu wiat zacz¹³ wymykaæ siê spod kontroli elit.
W roku 2001 mo¿na by³o zaobserwowaæ pierwsze oznaki powa¿nego roz³amu w organizacji.
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Bildelbergowie, najpotê¿niejsi ludzie na naszej planecie, zaczêli siê obawiaæ, ¿e sytuacja wymyka siê spod ich kontroli. Po
pierwsze, na spotkanie zaproszono ministra finansów Palestyñczyków, Mohammeda Nasha, co sygnalizowa³o, ¿e po raz pierwszy Bilderbergowie utracili panowanie nad sytuacj¹ na Bliskim
Wschodzie.
Po drugie, cz³onkowie grupy przejawiali ogromne zatroskanie sytuacj¹ w Unii Europejskiej. W jednym z ostatnich swoich
raportów Spotlight pisa³: Bilderberg jest przera¿ony, ¿e wspólna Europa mo¿e siê rozlecieæ na drobne kawa³ki. Kilka lat temu
spodziewano siê, ¿e Wielka Brytania bêdzie pe³nym partnerem i
przejdzie na walutê Euro. Nowy przywódca Italii, planuje dramatyczne ciêcia podatkowe, które mog¹ podwa¿yæ Euro. To niepokoi Bilderbergów.
W jeszcze wiêksz¹ depresjê wpêdza ich strach przed skrajnie
prawicowymi nacjonalistami w Stanach Zjednoczonych, wspomaganymi przez takie kraje jak Brazylia, blokuj¹ca wprowadzenie strefy wolnego handlu prezydenta Busha, jak og³aszano, ju¿
w roku 2005.
W panice, Bilderbergowie rozkazali eurofilom z brytyjskiej
partii konserwatywnej, by uczynili wspóln¹ walutê priorytetem,
zaraz po tym jak wygra Partia Pracy w wyborach 7 czerwca. Ju¿
zaczêli prywatne dyskusje z cz³onkami tej partii.
Roz³am w grupie sta³ siê wyrany, gdy by³a premier Wielkiej
Brytanii, Margaret Thatcher, wyg³osi³a przemówienie na zlocie
partii konserwatywnej: Najwiêksz¹ rzecz¹ w tej elekcji, najwiêksz¹
rzecz¹ dla naszego kraju jest to, czy Wielka Brytania pozostanie
wolnym i niepodleg³ym pañstwem, czy te¿ zostanie rozpuszczona
w federacyjnej Europie. Nie ma po³owicznych rozwi¹zañ. Nie ma
innych dróg i nie ma powtórnych szans.
Pozostali Bilderbergowie stwierdzili, ¿e jest to rewan¿ Margaret, za to, ¿e wczeniej by³a za bardzo patriotyczna, utrudnia³a
funkcjonowanie rz¹du wiatowego i uparcie odmawia³a oddania
kontroli nad brytyjsk¹ walut¹. Za to zosta³a pozbawiona funkcji
premiera Wielkiej Brytanii.
Tony Blair robi³ z siebie pomiewisko i twierdzi³ publicznie,
¿e wyrazem patriotyzmu jest dzielenie siê swoj¹ niepodleg³oci¹
i oddanie funta za Euro. W tym samym czasie, Unia Europejska
przedstawi³a plan po³¹czonego podatku wród pañstw cz³onkowskich (VAT) i rozszerzenia go na ksi¹¿ki, transport i ubrania. Patrioci brytyjscy komentowali: Coraz wiêcej i wiêcej praw i mo¿liwoci brytyjskich mieszkañców zostaje oddanych.
Innym problemem Bilderberga by³a postawa Italii po wyborze Silvio Berluskoniego. Kontrolowany przez Bilderberga Washington Post nazwa³ go: najwiêkszym wyzwaniem dla wspólnej
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europejskiej waluty.
Berluskoni znajdowa³ siê poza wp³ywami Bilderberga i og³osi³
plany dramatycznej redukcji podatków. Bilderbergowie bali siê,
¿e naruszy to stabilnoæ wspólnej waluty europejskiej. Równoczenie obawiali siê jego zapatrywañ antyemigracyjnych. Dlatego grupa nak³ania³a swoich italskich przedstawicieli, aby zastopowali wybór Berluskoniego na premiera. Zaj¹æ mieli siê tym
Giovanni Umberto Angeli (Fiat), Franco Bernabe (reprezentant
Italii w sprawie rekonstrukcji Ba³kanów), Paolo Fresco (Fiat) i
Giulio Tremorti z komisji finansowej. Ale nawet Bilderberg nie
móg³ zatrzymaæ procesu wyborów, a nowy parlament w Italii rozpoczyna³ obrady dopiero 30 maja.
Innym powa¿nym zmartwieniem by³ prowincjonalny nacjonalizm w Stanach Zjednoczonych i obawa, ¿e Amerykanie bêd¹
w stanie zablokowaæ powstanie Unii Amerykañskiej. Mniej wiêcej w tym samym czasie, Bilderberg otrzyma³ wiadomoæ, ¿e senator James Jeffords opuci³ szeregi partii republikañskiej i przeszed³ do demokratów. Nawet jeden z najpotê¿niejszych wrogów
Bilderberga, Pat Buchanan, by³ popierany przez coraz wiêksz¹
liczbê amerykañskich obywateli. Zachodzi³a realna obawa, ¿e
Amerykanie mog¹ wreszcie otworzyæ oczy i storpedowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do zniszczenia niepodleg³oci USA, pomimo, ¿e
zarówno prezydent Bush jak i Richard Perle (uczestnik spotkañ
Bilderberga w latach 1980tych, robili wszystko, co w ich mocy,
by do tego nie dopuciæ.
Henry Kissinger sprowadzi³ dyskusjê do tematu zaanga¿owania w dialog z Chinami i namawia³, by nie przejmowaæ siê tak
drobnymi incydentami, jak sprawa samolotu amerykañskiego
spuszczonego przez chiñskiego pilota. Kissinger twierdzi³, ¿e najwa¿niejszy jest handel, a ten musi uwzglêdniæ ogromny rynek
chiñski.
Coraz wyraniej widaæ by³o, ¿e wspólne do tej pory interesy
Bildelbergów, zaczynaj¹ iæ ró¿nymi drogami. Kissingerowi przypomniano, ¿e w roku 1973, tak¿e podczas spotkania w Szwecji,
nie zaproszono go, poniewa¿ trwa³y nieludzkie bombardowania
w Wietnamie. Roz³am w grupie musia³ doprowadziæ i doprowadzi³ do wzajemnych animozji i sekretnych planów. Zaledwie w 3
i pó³ miesi¹ca póniej nast¹pi³ atak na World Trade Center. W
kilka miesiêcy póniej rozpoczê³y siê dzia³ania wojenne, które
trwaj¹ do dzi. Amerykañscy i brytyjscy Bilderbergowie, zabrali
zabawki i ruszyli w swoj¹ stronê. Tytani rozpoczynali miêdzy sob¹
walkê. Pod stopami wiata zaczyna³a otwieraæ siê otch³añ.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

dr Mark Rys

Materia³y ród³owe:
Billups Andrea, Spotlight newspaper closes  along with possibly their last Bilderberg report, Washington Times, 10 lipca 2001.
Starck Peter, Secretive Bilderberg group meeting in Sweden, 23 maja 2001 (http://uk.news.yahoo.com/010523/80/brbbh.html).
Tucker James P., Spotlight Busts Bilderbergs As They Meet On Guarded Island, Spotlight, 6 czerwca 2001.
Who pulls the strings, Extract from Jon Ronsons book Them, Guardian, 10 marca 2001. (www.guardian.co.uk/Archive/Article/
0,4273,4149485,00.html).
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Witajcie w Unii

Witajcie

Jeszcze rok temu obiecywano z³ote jab³ka z unijnej jab³oni. Dzi, gdy polskie w³adze podpisa³y ju¿ cyrograf za
Naród, dobrodziejstwa wspólnego europejskiego domu wy³a¿¹ w pe³ni.
Dyktat unijny (21.2.2004)
Kraje unijne musz¹ podporz¹dkowaæ gospodarki wymaganiom
Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Tak za¿¹da³ komunikat
og³oszony w Berlinie, w lutym 2004 roku. Zaj¹æ ma siê tym
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej, z bud¿etem 100 mld
EUR, na potrzeby wiod¹cych przemys³ów Unii. Stanowisko to
chce obsadziæ Berlin.
Reakcje cz³onków UE waha³y siê od hamowanej krytyki, po
otwarte oburzenie. Duñskie ministerstwo spraw zagranicznych
nawo³uje do zakoñczenia z d¹¿eniem do politycznej dominacji, a
hiszpañskie  przestrzega, ¿e kraje Europy stan¹ siê odbiorcami
instrukcji. Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej, Prodi, nazwa³
komunikat dyktatem.
Obowi¹zywa³yby normy g³ównych pañstw. Polityka dotacji
dostosuje siê [...] do kluczowych ga³êzi rozwojowych. S¹ nimi technika kosmiczna i atomistyka, obecne jedynie u wodzirejów
UE, a wiêc wszystkie pañstwa musz¹ siê z³o¿yæ na te 100 mld
EUR. W imiê zasad wolnego rynku i równouprawnienia, sumy te
podepr¹ rozwój europejskiego potencja³u inwestycyjnego i wyra¿¹
potêgê ducha przedsiêbiorczoci. W interesie niemieckiego
przemys³u samochodowego, niezale¿ni sprzedawcy bêd¹ mogli
nabywaæ czêci jedynie po cenie dealera, co obejmie nawet
reflektory, szyby samochodowe, fragmenty karoserii czy zderzaki.
Wi¹¿¹c rynek czêci zamiennych z przemys³em samochodowym,
niemieckie wytwórnie aut zgarn¹ 25 do 30 mld EUR.
Dokument przekrêca znaczenie istotnych zapisów. Interesy
monopolizacji przemys³u samochodowego, to rewizja przepisów
o grupowym zwolnieniu na transfer technologii, a bioin¿ynieria i
genetyka  nauki ¿ycia. Najosobliwsze jednak jest obwinienie
narodów UE za brak przyrostu naturalnego. Spadek populacji
przypisano wci¹¿ zbyt s³abej dynamice wydajnoci. Czy¿by
brukselscy biurokraci zagl¹dali Europejczykom nawet do ³ó¿ek?
Reforma (15.3.2004)
Przedsmak wietlanej przysz³oci w zacofanych pañstwach UE
daje S³owacja, gdzie niemieccy inwestorzy zadowoleni s¹ z
reformy. We wschodniej S³owacji wywo³uje ona rewolty g³odowe.
Nie wiadomo, czego chc¹ malkontenci, bo Niemcy chwal¹ sobie
nowy system podatkowy i wykszta³con¹, zdyscyplinowan¹ si³ê
robocz¹. Niemcy, najwa¿niejszy zagraniczny inwestor w S³owacji,
opowiedzia³y siê za reformami, gro¿¹c, ¿e w przeciwnym razie
niemieckie przedsiêbiorstwa przenios¹ siê dalej na wschód, gdzie
wysokoæ p³ac jest jeszcze korzystniejsza.
Latem 2003 roku, niemieccy przedsiêbiorcy domagali siê
stworzenia przez rz¹d s³owacki nowych bodców inwestycyjnych.
Bratys³awa wprowadzi³a 1.1.2004 roku nowe ustawodawstwo
podatkowe, korzystne dla przedsiêbiorstw, bo obni¿a ich podatki.
Natomiast drastycznie wzrastaj¹ podatki p³acone przez najmniej
zamo¿nych S³owaków. Wzrós³ tak¿e VAT, ceny produktów
¿ywnociowych oraz lekarstw. Op³aty za wodê, pr¹d i ogrzewanie
wzros³y do 10 %.
Straty podatkowe wzglêdem przedsiêbiorstw oraz zamo¿nych,
Bratys³awa odbija sobie równie¿ zmniejszaniem pomocy socjalnej.
Bezrobocie w S³owacji przekracza 17 %. Zmiany podatkowe i
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ciêcia wiadczeñ socjalnych przy ci¹gle wzrastaj¹cych cenach,
najbardziej dotknê³y bezrobotnych. Pod koniec lutego wybuch³a
rewolta wschodnios³owackich Romów, u których bezrobocie
wynosi prawie 100 %. Policja oraz jednostki specjalne st³umi³y
zamieszki.
Niemiecki kongres izby handlowo-przemys³owej zapowiedzia³
nowe postulaty niemieckich inwestorów, odnonie dalszych reform. Widz¹ oni potrzebê polepszenia infrastruktury kraju oraz
systemu zarz¹dzania i prawa, który jest za ma³o wydajny. Czy
Niemcy dadz¹ na to fundusze?
Lokalni przywódcy (16.2.2004)
W lutym 2004 roku, w Brukseli, ustalono, ¿e przez najbli¿sze lata,
pod niemieckim panowaniem bêdzie pracowa³a unijna Komisja
Regionów (Ausschuss der Regionen, AdR). Ten jeden z
najwa¿niejszych instrumentów regionalizacji na mod³ê berliñsk¹,
ma przyspieszaæ decentralizacjê, czyli integracjê dziesiêciu
nowych cz³onków UE. AdR powo³ano w 1991 roku, umow¹ z
Maastricht, celem tworzenia podstawowych struktur w UE. Sprawa
musi byæ niezwykle wa¿na, bo Berlin dodatkowo przeforsowa³
zapis o tym, w projekcie konstytucji unijnej. Na zebraniu
plenarnym AdR wybrano niemieckiego przewodnicz¹cego,
prezydenta Landtagu z Baden-Wirtembergii, Petera Strauba, a
wiceprzewodnicz¹cym zosta³ Hans Kaiser, minister europejski z
Turyngii.
AdR zajmie siê odbudow¹ lokalnych i regionalnych
samorz¹dów, w tych na ogó³ scentralizowanych narodach, i
rozszerzeniem federalnej idei. W ³eb wziê³a decentralizacja
Rzeczpospolitej. I t¹ fuszerkê Niemcy musz¹ po nas poprawiaæ.
Karl-Heinz Klaer, pe³nomocnik europejski z Nadrenii-Palatynatu,
zaanga¿owany w delegacji niemieckiej AdR, przyklaskuje
dotychczasowym osi¹gniêciom w zacofanych krajach: Dopiero
nasza komisja o¿ywi³a regionalizm w wielu krajach.
Decentralizacja Niemiec jest ju¿ tak zaawansowana, ¿e w
obronie przed zdecentralizowanymi regionami obecnych
cz³onków Unii, Berlin musi centralizowaæ swój aparat
pañstwowy, aby wzmocniæ zdolnoci handlowe Niemiec!
Wydawnictwo Bundestagu, Parlament podaje, ¿e trzewo na to
patrz¹c, AdR ma dla Niemiec ma³e znaczenie, poniewa¿
wspó³decydowanie niemieckiego Kanclerza ju¿ wzorowo
uregulowano. Merkantylizm i niezadowolenie lokalnych
przywódców, wystêpuj¹ jedynie poza Niemcami: Duñskie czy
portugalskie miasta, brytyjskie counties czy francuskie regiony i
departamenty coraz czêciej próbuj¹ przeforsowaæ z pomoc¹ AdR
i UE swoje interesy wobec domowego centralnego zarz¹dzania.
Nagrody finansowe (8.1.2004)
Pilnym celem Niemiec w styczniu 2004 roku, by³o przepchniêcie
Konstytucji Europejskiej. Niemcy grozi³y krajom Unii powa¿nymi
konsekwencjami w razie wychylenia siê. Kanclerz Gerhard
Schroeder: ¿adnych ustêpstw dla rozwi¹zania sporu o wa¿enie
g³osów w nowej konstytucji. Martin Schulz, socjaldemokratyczny
kandydat w wyborach europejskich ostrzeg³, ¿e Niemcy nie ustan¹
w pog³êbianiu europejskiej integracji. Gdyby Polska i Hiszpania
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odrzuca³y niemieckie ¿¹dania, mog³yby nie znaleæ siê wród
zwyciêzców. Rozstrzygaj¹c¹ kwesti¹ dla Schulza jest, czy polityka
zagraniczna Niemiec jest oparciem dla europejskiej polityki
zagranicznej?
Berlin jest pewny poparcia od kilku swoich klientów, dziêki
manipulacji rozdzia³em miliardów EUR z eurofunduszy. ¯¹dania
lojalnoci i pogró¿ki mia³y zmniejszyæ wsparcie dla Madrytu i
Warszawy, przez presjê gospodarcz¹. Berlin ostrzeg³ kandydatów,
gdyby równie¿ chcieli sprzeciwiæ siê niemieckiej Europie. Praga
chce ³¹czyæ siê z Berlinem w europejskim rdzeniu. Przewodnicz¹cy
wêgierskiego parlamentu zapewnia o lojalnoci, wyra¿aj¹c pe³ne
zadowolenie, co do wagi g³osu Niemiec w konstytucji europejskiej,
z niecierpliwoci¹ czekaj¹c na cis³¹ wspó³pracê z Austri¹ 
niemieckim bastionem ekspansji na Europê Wschodni¹ i
Po³udniowo-Wschodni¹.
Berlin zmierza do zabezpieczenia i rozszerzenia swych
interesów gospodarczych. Politycy niemieccy postrzegaj¹ miliardy
w unijnych funduszach, jako zabezpieczenie planów niemieckich
kó³ wielkoprzemys³owych. Grupa german-foreign-policy.com
dowiedzia³a siê, ¿e programem wydatków ma kierowaæ Berlin z
Pary¿em, wspomagaj¹c europejskich liderów rynku, np. Bosch,
Siemens, wstêpnie na sumê 64 mld EUR. Fundusze by³yby
udostêpnione korporacjom z pozosta³ych krajów j¹dra Europy:
Belgii, Luksemburgowi, Holandii i Austrii. Udzia³ Londynu w tej
kasie,
to
przedmiot
trwaj¹cych
uzgodnieñ.

polityki, prowadzonej za plecami europejskiego spo³eczeñstwa,
zagra¿aj¹cej suwerennoci pañstw Europy. Natomiast broni jej
czeski premier, Wladimir Spidel: Najlepsze czasy prze¿ylimy w
erze Karola IV, gdy znalelimy siê w najbardziej rozwiniêtej czêci
Europy. Karol IV by³ w XIV wieku cesarzem niemieckim.
Spidel zwraca uwagê, ¿e podczas regularnych wizyt u swojego
dobrego przyjaciela, kanclerza niemieckiego, zdo³a³ odkryæ now¹
generacjê Niemców, która w ¿aden sposób nie jest ju¿ zwi¹zana z
wojn¹. Wed³ug prasy niemieckiej, bliskoæ Spidla z Berlinem
t³umacz¹ wzglêdy ekonomii: czeska gospodarka jest bardzo
zale¿na od niemieckiej.
Aby
zapobiec
sprzeda¿y
kraju
niemieckim
przedsiêbiorstwom, przeciwna frakcja czeskiej polityki
wspó³pracuje z konkurentami Niemiec w Londynie i
Waszyngtonie. Najbardziej znanym cz³onkiem tej konserwatywnej
grupy, jest prezydent Klaus, który nie boi siê publicznie oceniaæ
polityki socjaldemokratycznego rz¹du Spidla, a w szczególnoci
jego ministerstwa spraw zagranicznych, przyjacielsko
nastawionego wobec Niemiec. Klaus ostrzega³ przed
zunifikowaniem Europy w stylu niemieckim. Powtarzaj¹ siê
konstelacje z lat 1930tych, kiedy czeska polityka widzia³a interesy
to w Berlinie, to w Londynie. A jednak, w wyniku umowy z
Monachium w 1938 roku, Republika Czeska zosta³a spl¹drowana.

Nowa generacja (3.1.2004)
Prezydent Republiki Czeskiej, Waclaw Klaus, ostrzega³ przed
projektem konstytucji UE  dokumentu, bêd¹cego wynikiem

Daty przy ródtytu³ach oznaczaj¹ publikacje na www.german-foreignpolicy-com Witryna publikuje niezale¿ne analizy polityki zagranicznej
Niemiec.
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Referendum w sprawie Unii
sfa³szowane?

Referendum...?

Wed³ug ustawy o referendum unijnym, aby by³o ono wa¿ne, musia³o g³osowaæ minimum
50% uprawnionych.
Wiadomo by³o, i¿ w wyniku nachalnej propagandy i
fa³szowania wyników, ponad po³owa z liczby g³osuj¹cych bêdzie
za. Kluczow¹ spraw¹ by³a wiêc tylko frekwencja. Wed³ug
ustawy, uprawnionym by³ ka¿dy polski obywatel - w kraju czy na
obczynie. Gdyby policzyæ wszystkie osoby, które maj¹ za
granic¹ polskie obywatelstwo, to nie by³o szansy, aby
frekwencja przekroczy³a 50 %.
Wed³ug G³ównego Urzêdu Statystycznego, poza granicami
Polski mieszka na sta³e 16 mln Polaków. Dane GUS-u z 2001
roku wykazuj¹ nastêpuj¹ce liczby polskich obywateli w
najwiêkszych skupiskach za granic¹:
USA - 9,4 mln
Brazylia - 1,2 mln
Niemcy - 1 mln
Francja - 1 mln
Kanada - 0,8 mln
Bia³oru - 0,6 mln
Ukraina - 0,5 mln
Litwa - 0,28 mln
Rosja - 0,2 mln
Australia - 0,15 mln,

Argentyna - 0,14 mln
Kazachstan - 0,08 mln, itd.
Pañstwowa Komisja Wyborcza poda³a nastêpuj¹ce wyniki referendum poza granicami kraju:
Liczba uprawnionych: 96 161
Liczba oddanych, wa¿nych kart do g³osowania: 79 452
Frekwencja: 82,6 %
PKW obliczy³a, ¿e w USA, gdzie ¿yje 9,4 mln Polaków, jest 17
450 uprawnionych, a w Brazylii, gdzie ¿yje 1,2 mln Polaków,
uprawnionych do g³osowania jest 267 Polaków!
Ustawa mówi jednoznacznie, i¿ uprawnionymi do g³osowania
s¹ wszyscy obywatele polscy. Obywatelstwo polskie jest
definiowane jednoznacznie (reguluje to ustawa z 1962 roku i
póniejsze zmiany). S¹ dwa g³ówne sposoby nabycia polskiego
obywatelstwa:
Zasada krwi (Ius Sanguinis) - Dziecko uzyskuje obywatelstwo
polskie poprzez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno
posiada obywatelstwo polskie, bez wzglêdu na miejsce urodzenia
dziecka - w Polsce czy za granic¹ (Art. 4 pkt 1 i 2 ustawy o
obywatelstwie polskim).
Zagadnienie obywatelstwa dzieci urodzonych z rodziców o
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ró¿nym obywatelstwie, tj. polskim i obcym, zosta³o uregulowane
w ten sposób, ¿e, stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, dziecko
takich rodziców nabywa obywatelstwo polskie poprzez urodzenie,
bez wzglêdu na miejsce narodzin - w Polsce czy za granic¹.
Jednak¿e rodzice w zgodnym owiadczeniu, z³o¿onym przed
w³aciwym organem (konsul dla osób zamieszka³ych za granic¹
lub starosta - dla osób zamieszka³ych w Polsce), w ci¹gu 3 miesiêcy
od dnia urodzenia siê dziecka, mog¹ wybraæ dla niego
obywatelstwo pañstwa obcego, którego obywatelem jest jedno z
rodziców, je¿eli wed³ug prawa tego pañstwa dziecko nabywa jego
obywatelstwo.
Zasada ziemi (Ius Soli) - Zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko
urodzi siê lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice
s¹ nieznani lub nieokrelone jest ich obywatelstwo, b¹d nie maj¹
¿adnego obywatelstwa (Art. 5 ustawy o obywatelstwie polskim).
Dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie.
W wietle tego, absurdem by³o uznanie przez PKW, ¿e
liczb¹ uprawnionych Polaków za granic¹ jest ok. 100 tys. osób.
Mo¿na przyj¹æ, i¿ na 16 mln Polaków mieszkaj¹cych za
granic¹, uprawnionych jest minimum 10 mln Polaków, skoro w
kraju uprawnionych jest ¾ obywateli.
PKW poda³a nastêpuj¹ce wyniki referendum w kraju:
Liczba uprawnionych - 29 868 474
Liczba oddanych wa¿nych kart - 17 578 818
Frekwencja - 58,9 %
Zak³adaj¹c, ¿e wyniki s¹ prawdziwe i dodaj¹c wyniki za granic¹,
przy za³o¿eniu 10 mln uprawnionych, a nie 100 tys., otrzymujemy
17,66 mln g³osuj¹cych i 39 mln uprawnionych, co daje frekwencjê
na poziomie 45 %.
Jak to siê sta³o, ¿e PKW tak zani¿y³a frekwencjê?
Mimo i¿ ustawa o referendum mówi:
Art. 3. 1. Prawo udzia³u w referendum ma obywatel polski, je¿eli
najpóniej w dniu g³osowania koñczy 18 lat. Nie maj¹ prawa
udzia³u w referendum osoby: pozbawione praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem s¹dowym; pozbawione praw
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna³u Stanu;
ubezw³asnowolnione prawomocnym orzeczeniem s¹dowym.
Komisja policzy³a, jako uprawnionych, tylko te osoby,
które wczeniej zarejestrowa³y siê w konsulatach i ambasadach
oraz wyrazi³y chêæ glosowania.
Rozmawia³em w tej sprawie z biurem prawnym Komisji
Wyborczej i uzyska³em odpowied, i¿ zrobiono tak, poniewa¿
trudno jest policzyæ wszystkich uprawnionych, a ponadto by³o to
zawarte w rozporz¹dzeniu do ustawy.
Tego rodzaju problemy nie s¹ zmartwieniem obywateli  po
to p³ac¹ podatki na PKW, aby ta potrafi³a liczyæ g³osy. Takie
trudnoci nie mog¹ t³umaczyæ zafa³szowania wyników referendum. Stoi to w zasadniczej sprzecznoci z przytoczonym przeze
mnie artyku³em, który jednoznacznie mówi, kto jest uprawniony
do g³osowania.
Prawo do g³osowania jest jednym z najwa¿niejszych aktów
obywatelskich w pañstwie. Pañstwo to, z pomoc¹ PKW,
potraktowa³o w sposób haniebny swoich obywateli.
Wyników referendum nie da siê ju¿ obaliæ, ale obywatel nie
jest w tej sytuacji bezradny. Ka¿dy, kto wynikami PKW czuje siê
pokrzywdzony, ma prawo zaskar¿yæ ustawê o referendum do
Trybuna³u Konstytucyjnego, jako niezgodn¹ z Konstytucj¹.
Narusza ona bowiem elementarne prawo obywateli do równoci
wobec prawa w najwa¿niejszym akcie obywatelskim  prawie do
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g³osowania. W kraju, ka¿dy obywatel spe³niaj¹cy wymogi
ustawowe, by³ uprawniony do g³osowania. Obywatele za granic¹
musieli wczeniej siê zarejestrowaæ, inaczej nie byli traktowani,
jako uprawnieni i ich decyzja o rezygnacji z udzia³u w g³osowaniu
nie mia³a ¿adnego znaczenia.
Przy tej okazji warto wiedzieæ, jakie warunki powinna spe³niaæ
skarga konstytucyjna.
Prawo do wyst¹pienia ze skarg¹ konstytucyjn¹ przewiduje
art. 79 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ten okrela równoczenie
warunki rozpoznania takiej skargi przez Trybuna³ Konstytucyjny.
Szczegó³owe uregulowania odnosz¹ce siê do skargi konstytucyjnej
zawiera ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale
Konstytucyjnym, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 1997 roku
Nr 102, poz. 643 ze zmianami. Orzecznictwo Trybuna³u
Konstytucyjnego publikowane jest w Zbiorze Urzêdowym.
Dostêpne jest ono tak¿e na stronie internetowej Trybuna³u
Konstytucyjnego, pod adresem:http://www.trybunal.gov.pl/
Skargê konstytucyjn¹ mo¿e dla skar¿¹cego sporz¹dziæ
wy³¹cznie adwokat lub radca prawny: skargê konstytucyjn¹
samodzielnie we w³asnej sprawie mo¿e sporz¹dziæ sêdzia,
prokurator, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk
prawnych.
Skarga konstytucyjna jest wolna od op³aty s¹dowej. Je¿eli
skar¿¹cy, ze wzglêdu na sytuacjê maj¹tkow¹, nie jest w stanie
op³aciæ kosztów sporz¹dzenia skargi konstytucyjnej przez
adwokata lub radcê prawnego, ma prawo zwróciæ siê do s¹du o
ustanowienie dla niego adwokata lub radcy prawnego z urzêdu.
Wniosek w tej sprawie nale¿y z³o¿yæ do s¹du rejonowego
w³aciwego, ze wzglêdu na miejsce zamieszkania skar¿¹cego. W
przypadku uwzglêdnienia tego wniosku, skar¿¹cy nie bêdzie
ponosi³ kosztów sporz¹dzenia skargi konstytucyjnej.
Przedmiotem skargi konstytucyjnej mo¿e byæ wy³¹cznie akt
normatywny (ustawa, rozporz¹dzenie, zarz¹dzenie itp.). Trybuna³
Konstytucyjny odmawia nadania biegu skargom konstytucyjnym,
kierowanym wy³¹cznie na okrelone orzeczenie s¹du czy organu
administracji. W skardze konstytucyjnej mo¿na kwestionowaæ
wy³¹cznie regulacjê prawn¹, która by³a podstaw¹ takiego
orzeczenia. W przypadku, gdy zakwestionowany akt normatywny
utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹, nale¿y wykazaæ, ¿e wydanie przez
Trybuna³ Konstytucyjny orzeczenia o tym akcie jest konieczne
dla ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw.
Trybuna³ Konstytucyjny rozpoznaje tylko takie skargi
konstytucyjne, które zwi¹zane s¹ z naruszeniem praw lub wolnoci,
okrelonych w Konstytucji RP.
Trybuna³ Konstytucyjny mo¿e rozpoznawaæ skargê
konstytucyjn¹ wy³¹cznie wówczas, gdy skar¿¹cy wykorzysta³ ju¿
przys³uguj¹ce mu w ramach postêpowania s¹dowego lub
administracyjnego rodki zaskar¿enia lub rodki odwo³awcze.
Skargê konstytucj¹ nale¿y z³o¿yæ do Trybuna³u
Konstytucyjnego po wyczerpaniu drogi prawnej, w ci¹gu 3
miesiêcy od dnia dorêczenia skar¿¹cemu prawomocnego wyroku,
ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygniêcia. (Nie
wlicza siê do tego okresu czasu trwania postêpowania o
ustanowienie pe³nomocnika z urzêdu, celem sporz¹dzenia skargi
konstytucyjnej). Trybuna³ Konstytucyjny nie rozpoznaje skarg
wniesionych po up³ywie wymienionego wczeniej terminu.
Do skargi konstytucyjnej nale¿y do³¹czyæ:
- pe³nomocnictwo do sporz¹dzenia skargi konstytucyjnej (w
przypadku skargi sporz¹dzonej przez pe³nomocnika z urzêdu
nale¿y do niej do³¹czyæ kopiê postanowienia s¹du rejonowego o
ustanowieniu takiego pe³nomocnika oraz decyzji organu
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samorz¹du adwokackiego lub radcowskiego, wyznaczaj¹c¹
konkretnego adwokata lub radcê prawnego pe³nomocnikiem z
urzêdu);
- ponadto, w przypadku osób prawnych, aktualny wyci¹g ze
stosownego rejestru;
- kopiê orzeczenia organu w³adzy publicznej, z którego
wydaniem skar¿¹cy ³¹czy naruszenie przys³uguj¹cych mu praw
lub wolnoci o charakterze konstytucyjnym;
- kopiê orzeczeñ wydanych w zwi¹zku z wyczerpaniem przez
skar¿¹cego przys³uguj¹cych mu rodków odwo³awczych lub
rodków zaskar¿enia, ³¹cznie z orzeczeniem wydanym przez organ pierwszej instancji.
Skargê konstytucyjn¹ wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ w
5 egzemplarzach. W celu przyspieszenia rozpoznawania skarg
konstytucyjnych, zaleca siê sporz¹dzanie skarg konstytucyjnych
wed³ug poni¿szego wzoru.
Informacje ogólne:
- miejsce i data sporz¹dzenia skargi konstytucyjnej;
- imiê i nazwisko skar¿¹cego (w przypadku skar¿¹cego nie
bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ nale¿y podaæ nazwê, osobê lub osoby
upowa¿nione do reprezentacji danego podmiotu oraz okrelenie
podstawy reprezentacji);
- adres skar¿¹cego;
- imiê i nazwisko pe³nomocnika skar¿¹cego;
- adres kancelarii oraz nr wpisu na listê adwokatów lub
radców prawnych.
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zakwestionowane w skardze konstytucyjnej regulacje prawne
stanowi³y podstawê wydania orzeczenia, o którym mowa w pkt 1.
Uzasadnienie zarzutu niezgodnoci z konstytucj¹:
- Dok³adne okrelenie, na czym, zdaniem skar¿¹cego, polega
niezgodnoæ zakwestionowanych regulacji prawnych ze
wskazanymi w petitum skargi przepisami konstytucyjnymi.
Warto, aby obywatele czêsto korzystali z tej mo¿liwoci. Tylko
wtedy bowiem jest szansa, ¿e pañstwo zacznie s³u¿yæ obywatelom,
a nie, jak obecnie, gdy jest w wielu przypadkach jego przeladowc¹
i ciemiê¿ycielem.
Jerzy Zarakowski
Autor jest za³o¿ycielem ruchu Obywatelskie niepos³uszeñstwo.
http://obnie.w.interia.pl
Zaprasza na te strony do lektury ciekawych artyku³ów, niepublikowanych
w g³ównym nurcie. obnie@interia.pl

Okrelenie przedmiotu skargi konstytucyjnej:
- dok³adne okrelenie zaskar¿onego aktu normatywnego ze
wskazaniem konkretnego przepisu (lub przepisów), nazwy aktu,
daty wydania oraz miejsca publikacji;
- dok³adne wskazanie przepisów Konstytucji RP, których
naruszenie zarzuca siê w skardze konstytucyjnej.
Okrelenie podstaw skargi konstytucyjnej:
- wskazanie orzeczenia organu w³adzy publicznej, z którym
skar¿¹cy ³¹czy naruszenie przys³uguj¹cych mu praw lub wolnoci
konstytucyjnych (nale¿y podaæ organ wydaj¹cy orzeczenie, datê
wydania, sygnaturê sprawy);
- wskazanie podmiotowych praw lub wolnoci o charakterze
konstytucyjnym, których naruszenie skar¿¹cy ³¹czy z wydaniem
orzeczenia okrelonego w pkt 1 wraz z podaniem przepisów
Konstytucji RP, z których prawa te lub wolnoci s¹ wywodzone;
- dok³adne okrelenie tego, w jaki sposób orzeczenie, o którym
mowa w pkt 1, prowadzi do naruszenia konstytucyjnych praw lub
wolnoci skar¿¹cego;
- przedstawienie argumentów wskazuj¹cych na ostateczny
charakter orzeczenia, o którym mowa w pkt 1, a w szczególnoci,
uzasadniaj¹cych przekonanie, i¿ skar¿¹cy wyczerpa³
przys³uguj¹ce mu rodki zaskar¿enia lub inne rodki odwo³awcze;
- podanie daty dorêczenia skar¿¹cemu orzeczenia koñcz¹cego
postêpowanie w sprawie bêd¹cej podstaw¹ skargi konstytucyjnej;
w przypadku sporz¹dzenia skargi przez pe³nomocnika
ustanowionego z urzêdu:
- podanie daty z³o¿enia przez skar¿¹cego wniosku do s¹du
rejonowego o ustanowienie pe³nomocnika z urzêdu celem
sporz¹dzenia skargi konstytucyjnej;
- podanie daty dorêczenia skar¿¹cemu pisma informuj¹cego
o tym, który adwokat lub radca prawny zosta³ wyznaczony do
sporz¹dzenia skargi konstytucyjnej;
- podanie argumentów przemawiaj¹cych za tym, i¿
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przegrana

Kolejna przegrana wojna
Jedyn¹ szans¹ ocalenia ¿ycia jest masowa ucieczka, która siê w³anie rozpoczê³a
Sytuacja

Je¿eli Pañstwo potraficie czytaæ miêdzy wierszami i przeprowadzaæ w³asne analizy mediów, orientujecie siê, ¿e sytuacja militarna wojsk tak zwanej Koalicji w Iraku, zmierza do totalnej klêski. Jest to kolejna klêska wielkiej amerykañskiej armii i, podobnie jak poprzednie, zosta³a osi¹gniêta wskutek g³upoty i nadmiernej pewnoci siebie.
Je¿eli wojska amerykañskie nie zaczn¹ siê powoli wycofywaæ w kierunku po³udniowym (na to, ¿e proces ten ju¿ siê rozpocz¹³, wskazuje sytuacja w Fallujah), wkrótce mo¿e nast¹piæ
sytuacja podobna do tej w Korei, która mia³a miejsce 54 lata temu.
Wtedy to, na amerykañskie wojska nadci¹gaj¹ce w pobli¿e granicy chiñskiej, uderzy³o niespodziewanie kilkaset tysiêcy ¿o³nierzy
chiñskich. Ataku nie potrafi³y powstrzymaæ ani kolosalna przewaga techniczna, panowanie w powietrzu, ani nawet mêstwo i determinacja amerykañskich ¿o³nierzy  poniewa¿ zabrak³o amunicji, jedzenia i paliwa.
Dzisiaj, podobnie jak wtedy, mówi siê o zaprowadzaniu demokracji w kraju, w którym 60% populacji jest wychowana w
rygorystycznych zasadach religijnych, pod bacznym okiem fundamentalistów szyickich. Raporty z Iraku podawane przez arabskie rodki masowego przekazu, pe³ne s¹ s³ów nienawici wobec
Amerykanów. Nawet w Arabii Saudyjskiej (wed³ug polityków amerykañskich  przyjaciela USA), og³oszono fatwê (prawo) nakazuj¹ce u¿ycia wszelkich dostêpnych rodków do powstrzymania rzezi
Arabów, dokonywanej przez si³y okupacyjne.
Rezultaty obserwujemy dzisiaj. Irak zosta³ praktycznie oddany pod skrzyd³a ró¿nych m³odych i skrajnie fanatycznych fundamentalistów, którzy w tym ca³ym zamieszaniu upatruj¹ szansy
dla siebie, z pominiêciem religijnej starszyzny. Pochodz¹ oni z
Syrii, Arabii Saudyjskiej i Iranu, w których to pañstwach ju¿ od
pewnego czasu narastaj¹ g³osy krytyki wobec si³ okupacyjnych.
Pamiêtajmy w tym miejscu, ¿e Irak posiada tylko ok. 25 mln ludnoci, podczas gdy Iran ok. 70. W ka¿dej chwili ponad milion
¿o³nierzy armii irañskiej mo¿e przekroczyæ granice Iraku i uderzyæ na skromne i wycieñczone si³y koalicji. Iran posiada znacznie lepsze uzbrojenie ni¿ Irak  Amerykanom i Brytyjczykom
pozostanie jedno wyjcie  ucieczka w panice do Kuwejtu.
Ka¿dy, kto myli, ¿e takie zdarzenie jest niemo¿liwe, powinien uwa¿nie przestudiowaæ wydarzenia z Korei, sprzed pó³ wieku. Wtedy to, amerykañska generalicja by³a równie¿ skrajnie optymistyczna i nie bra³a nawet pod uwagê mo¿liwoci chiñskiego
ataku.
Nie nauczyli siê niczego
W grudniu 1950 roku, amerykañscy genera³owie byli na tyle optymistyczni, by wyra¿aæ siê o przeciwniku (podobnie jak teraz) z
pogard¹ i lekcewa¿eniem. Genera³ Edward M. Almond, dowódca
X korpusu sk³adaj¹cego siê z 1 Dywizji Marines i dwóch dywizji
armijnych, owiadczy³ publicznie: Wygl¹da na to, ¿e wojna zbli¿a siê do zwyciêskiego koñca (podobnie, wielokrotnie owiadczali prezydent Bush i generalicja amerykañska). Almond powiedzia³ swoim oficerom: Ci¹gle jestemy w ataku, a¿ osi¹gniemy
Yalu. Nie pozwólcie zgrai gaciowych Chiñczyków was powstrzymaæ. Wkrótce po tym owiadczeniu, jednostki dowodzone przez
tych oficerów zaczê³y w panice uciekaæ na po³udnie, pozostawia-
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j¹c za sob¹ ciê¿ki sprzêt i uzbrojenie.
Zarozumia³oæ Amerykanów w Korei spowodowana by³a
przez raport genera³a Willoughby, który wywnioskowa³, ¿e istnieje ma³a szansa na zbrojn¹ interwencjê chiñsk¹, poniewa¿ Chiñczycy siê boj¹. Druga czêæ raportu stwierdza³a, ¿e, nawet gdyby
siê nie obawiali, to zostan¹ starci w proch przez przewa¿aj¹ce
si³y amerykañskie i ONZ. Ten optymistyczny raport da³ podwaliny do planu ataku na suwerenne terytorium pañstwa chiñskiego.
Gdy Chiñczycy odpowiedzieli w inny sposób, ni¿ wyobra¿ali to
sobie Amerykanie, ca³y sztab X korpusu by³ tak zaskoczony, ¿e
przez kilka pierwszych godzin w ogóle nie przyjmowa³ do wiadomoci, i¿ rozpoczê³a siê chiñska kontrofensywa. ¯aden amerykañski oficer nie odwa¿y³ siê wydaæ jakichkolwiek rozkazów, aby
nie byæ poci¹gniêtym do odpowiedzialnoci za nieuchronn¹ klêskê. W ten sposób, podobnie jak dzisiaj w Iraku, wojska zosta³y
praktycznie bez centralnego dowództwa i tym samym bez ³¹cznoci. Ostatnio CNN poda³o, ¿e dowodzenie w Iraku zosta³o przekazane na poziom taktyczny. Oznacza to, ¿e decyzje podejmuj¹
dowódcy na poziomie kompanii i batalionów - zupe³nie jak w Korei
podczas chaotycznego odwrotu.
Katastrofalna indolencja
Na czele armii amerykañskiej stoj¹ albo sami zdrajcy, lub osoby
zupe³nie niekompetentne, które nigdy nie powinny dowodziæ nawet plutonem (ok. 40 ludzi). Osobicie podejrzewam, ¿e wojnê w
Iraku du¿o lepiej zaplanowaliby interesuj¹cy siê wojn¹ cywile i
historycy. O nieudolnoci planistów amerykañskich podczas ofensywy, pisalimy w licznych artyku³ach w by³ym magazynie Info
nurt.
Niestety, znacznie wiêksz¹ nieudolnoci¹ wykazuj¹ siê amerykañscy oficerowie obecnie. Amerykanie za³o¿yli ponad 100 baz
wojskowych na terenie Iraku. S¹ one po³o¿one w znacznych odleg³ociach od siebie. Zak³adaj¹c te bazy, jako dziwnie nikt nie
przewidzia³, ¿e pomiêdzy nimi musi odbywaæ siê komunikacja.
Nikt nie wzi¹³ pod uwagê tego, ¿e ¿o³nierze w tych bazach musz¹
od czasu do czasu co zjeæ, napiæ siê wody, a tak¿e otrzymaæ
zaopatrzenie w pociski, by mieæ czym strzelaæ. ¯aden genera³ nie
przewidzia³ tego, co powinien wiedzieæ ka¿dy porucznik, ¿e logistyka i zaopatrzenie jest podstaw¹ zwyciêstwa. Na miejscu Amerykanów postulowa³bym otwarcie wojskowych trybuna³ów nie dla
tak zwanych terrorystów, ale dla nieudolnych, lub zdradzieckich wy¿szych oficerów, którzy, moim zdaniem, s¹ bezporednio
odpowiedzialni za mieræ ponad 700 amerykañskich ¿o³nierzy.
Statki przywo¿¹ do Iraku 95% zaopatrzenia dla koalicji. Roz³adunek odbywa siê g³ównie w portach Kuwejtu, poniewa¿ porty
irackie s¹ przestarza³e i zbyt niebezpieczne. Oznacza to, ¿e zaopatrzenie musi przebyæ setki kilometrów zanim trafi do centralnych magazynów i dalsze dziesi¹tki, zanim znajdzie siê w magazynach poszczególnych jednostek. Przez podobne problemy z
zaopatrzeniem, armia niemiecka przegra³a wojnê w Afryce Pó³nocnej.
Z punktu widzenia logistyki, Irak jest znacznie trudniejsz¹
scen¹ wojenn¹ ni¿ Wietnam. W Wietnamie Amerykanie mogli
korzystaæ z licznych portów prze³adunkowych wzd³u¿ wybrze¿a i
wzd³u¿ osi ataku. Niemal ka¿dy oficer zaopatrzenia, patrz¹c na
mapê Iraku, powinien zakreliæ znacz¹ce kó³ko na swoim czole i
za¿¹daæ dodatkowo tysiêcy ¿o³nierzy do obrony linii przewozo-
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wych. Tak siê nie sta³o, poniewa¿ ¿o³nierzy amerykañskich jest
po prostu znacznie za ma³o.
Iraccy oficerowie potrafi¹ czytaæ mapy sztabowe co najmniej
tak dobrze, jak amerykañscy, a mo¿e nawet znacznie lepiej. Wystarczy³o wiêc tylko rozkazaæ oddzia³om irackim na pó³nocy, by
przeprowadzi³y kontrofensywê w Fallujah, a pododdzia³om na
po³udniu, by zaatakowa³y linie zaopatrzeniowe. Prawdopodobnie
w³anie w tym momencie, nieco powolni w myleniu amerykañscy genera³owie, zorientowali siê, ¿e wpucili swoje wojska w
klasyczn¹ pu³apkê, która zadecyduje o klêsce.
Mimowolnie, media zachodnie zaczê³y podawaæ bardzo istotne dla obroñców Iraku informacje, dotycz¹ce braku amunicji i
¿ywnoci. ¯aden dowódca amerykañski nie zorientowa³ siê, ¿e
informacje te maj¹ kapitalne wprost znaczenie dla irackiego wywiadu. ¯o³nierze amerykañscy g³ono narzekali, ¿e cierpi¹ na chroniczny brak amunicji. Telewizja NBC News pokaza³a wywiad z
kapralem Richardem Stayskal, w którym ¿o³nierz w dobrej wierze wypowiada siê: Nie dali nam nawet po³owy potrzebnej amunicji, by zaradziæ sytuacji. Wszystkim siê skoñczy³a amunicja.
Ka¿dy po¿ycza³ od ka¿dego. Media zachodnie roj¹ siê od takich
wypowiedzi, podczas gdy generalicja i politycy próbuj¹ za wszelk¹
cenê zatrzymaæ informacje o stratach w³asnych, które maj¹ dla
nich tylko polityczne znaczenie.
17 kwietnia, agencja Reutersa poda³a informacje o niszczeniu mostów przez irackich powstañców. Skutkiem tego by³a
koniecznoæ znalezienia alternatywnych dróg transportu. Amerykañska administracja w Bagdadzie, tak¿e dostarcza³a informacji
u¿ytecznych dla irackiego dowództwa: Dwie autostrady, w³¹czaj¹c w to drogê Basra Hila, zosta³y zamkniête dla przeprowadzenia napraw i by zatrzymaæ ataki partyzantów przeciwko amerykañskim linom zaopatrzeniowym.
Jeszcze bardziej u¿yteczne dla Irakijczyków i potwierdzaj¹ce skutecznoæ ich taktyki, s¹ inne informacje Reutersa: Partyzanci atakuj¹ amerykañskie linie zaopatrzeniowe. Amerykañskie
konwoje musz¹ obje¿d¿aæ mosty naoko³o i musz¹ zje¿d¿aæ z autostrad i g³ównych dróg. Nie muszê Pañstwu sygnalizowaæ, ¿e takie s³owa s¹ wprost podarunkiem dla lokalnych dowódców irackich, którzy mog¹ teraz planowaæ swoje ataki na podstawie informacji zamieszczanych w zachodnich mediach. Niew¹tpliwie jeszcze lepsze s¹, pisane chyba ku pokrzepieniu serc ¿o³nierzy irackich, nastêpuj¹ce raporty: Irackie ministerstwo przemys³u naftowego zatrzyma³o import benzyny z Syrii, Jordanii i znad Zatoki, z
powodu s³abego zabezpieczenia zachodnich i po³udniowych autostrad.
Oczywicie raporty w mediach s¹ tylko jakimi informacjami, do których mo¿na nie przywi¹zywaæ wiêkszej uwagi. Zdumiewaj¹ca jest jednak daleko id¹ca pomoc polityków amerykañskich, w zabijaniu amerykañskich ¿o³nierzy. Na przyk³ad, 24 marca, przed komisj¹ senack¹ Armed Services Committee USA, wyst¹pi³ genera³ brygady, Jerome Johnson, który potwierdzi³, ¿e zu¿yte zosta³y prawie ca³e zapasy wojenne w po³udniowo zachodniej Azji i na wyspie Diego Garcia, a zapasy w Europie zosta³y
powa¿nie nadszarpniête. W Korei i na wyspie Guam, tylko jedna
brygada nie zosta³a naruszona. Dodatkowo, u¿ywany na pustyni
sprzêt zu¿ywa siê znacznie szybciej, ni¿ w innych warunkach.
Dotyczy to szczególnie mig³owców bojowych i czo³gów. Dlatego, kluczowe znaczenie ma ci¹g³e zaopatrzenie w czêci zamienne.
Amunicji i czêci zamiennych do czo³gów nie mo¿na kupiæ
w super markecie. Nawet, je¿eli w jaki cudowny sposób armia
amerykañska zaczê³aby normalnie funkcjonowaæ i dowódcy trafnie okreliliby zapotrzebowanie, to i tak potrzeba ca³ych miesiêcy na produkcjê potrzebnych czêci. W tym samym czasie, biurokracja Waszyngtonu praktycznie uniemo¿liwia swobodny przep³yw pieniêdzy przez konta bankowe. Genera³owie musz¹ siê
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pociæ, podobnie jak planici w PRL, by w papierach wszystko siê
zgadza³o. Próbuj¹ zak³adaæ pó³legalne konta bankowe i zapewne
fa³szuj¹ daty na rachunkach, poniewa¿ administracja Busha obwieci³a, ¿e przed elekcj¹ nie poprosi Kongresu o wiêcej pieniêdzy na Irak.
Bush was zabija
Nie jest to has³o propagandowe. Jest to prawda, której w ¿aden
sposób nie chc¹ zaakceptowaæ media zachodnie. Aby mo¿na by³o
marzyæ o jakim pseudo zwyciêstwie w Iraku, dowódcy musz¹
otrzymaæ wiêcej ¿o³nierzy - o wiele wiêcej ¿o³nierzy - g³ównie do
zabezpieczenia linii zaopatrzeniowych. Niestety, dziêki wyimaginowanej wojnie z terroryzmem, armia amerykañska zosta³a rozci¹gniêta do granic jej limitu. Wiadomo, ¿e naci¹gana w nieskoñczonoæ guma w koñcu pêka.
W kwietniu 2004 roku, administracja amerykañska rozpatrywa³a wys³anie posi³ków do Iraku w liczbie 30 tys. ¿o³nierzy. Administracja argumentuje, ¿e armia jest tak rozci¹gniêta, i¿ bierze
siê pod uwagê przymusowy pobór do wojska. Jest to, typowe dla
Bia³ego Domu, mydlenie oczu. Armia amerykañska liczy 1,4 mln
¿o³nierzy. Jak wiêc jest to mo¿liwe, ¿e wys³anie do Iraku 130 tys.
¿o³nierzy, mog³o jej tak strasznie zaszkodziæ, ¿e ledwie zipie?
Oficerowie czêsto u¿ywaj¹ powiedzenia: amatorzy studiuj¹
taktykê, a zawodowcy logistykê. Aby przerzuciæ kompaniê czo³gów z punktu A (koszary), do punktu B (Bagdad), znaczna iloæ
ludzi musi powzi¹æ niemal herkulesow¹ pracê. Zgraæ trzeba transport ko³owy z transportem kolejowym, morskim i lotniczym. ¯o³nierze i dowódcy kompanii, wraz ze specjalistami z zaopatrzenia,
musz¹ spêdziæ setki godzin na pakowaniu sprzêtu i niekoñcz¹cych siê inspekcjach. Kiedy inspekcje potwierdz¹ gotowoæ do
wysy³ki czo³gów i sprzêtu pomocniczego, nale¿y to wszystko przewieæ do wyznaczonego portu morskiego. Jeszcze wiêksza liczba
¿o³nierzy potrzebna jest do prze³adunku czo³gów z poci¹gu na
statek transportowy. Statek p³ynie nastêpnie do Kuwejtu, gdzie
jest roz³adowywany przez inn¹ grupê ¿o³nierzy i zakontraktowanych cywilów. Dopiero teraz czo³gi zostaj¹ poddane ostatecznej
inspekcji i mog¹, pod warunkiem, ¿e za³ogi dotar³y na czas, wjechaæ w piaski Iraku. Ca³a ta operacja kosztuje ogromne sumy pieniêdzy i uczestniczyæ w niej musi setki, je¿eli nie tysi¹ce ludzi.
Zauwa¿my, ¿e mówimy tutaj o transporcie kompanii pancernej
(ok. 16 wozów bojowych), mo¿emy siê jedynie domylaæ jak
wygl¹da operacja przerzutu ca³ej dywizji pancernej (ok. 400 wozów bojowych). Taka operacja mo¿e kosztowaæ nawet i miliard
dolarów.
¯o³nierze zaopatrzenia s¹ najbardziej nara¿eni na odstrza³ przy
wojnie asymetrycznej. W³anie tak¹ wojnê prowadzi siê w Iraku.
Bardzo niewygodnie jest nosiæ na plecach skrzynki z amunicj¹ i
do tego osobisty karabin maszynowy wraz z ca³ym bojowym wyposa¿eniem, w ponad 40 stopniowym upale. Dlatego, ¿o³nierze
bior¹cy udzia³ w konwojach i roz³adunkach powinni byæ dobrze
os³aniani przez kolegów z regularnych pododdzia³ów. Tych ostatnich jest po prostu za ma³o, bo planici tej wojny uwa¿ali, i¿ bêdzie ona niczym bu³ka z mas³em.
Wielkie fiasko
Podobnie, jak planowanie, zaopatrzenie i polityka, tak¿e militar
na czêæ operacji Irackiej, okaza³a siê wielkim fiaskiem. Jeszcze
przed wyjazdem do Iraku wmawiano za³ogom mig³owców szturmowych Apache i za³ogom czo³gów Abrams, ¿e w zasadzie
¿adna broñ Irakijczyków nie mo¿e im wyrz¹dziæ krzywdy.
Amerykañskie dowództwo wiedzia³o, ¿e Irakijczycy dysponuj¹ granatnikami przeciwpancernymi. Jednak dopiero ostatnie
wydarzenia pokaza³y, ¿e poczciwy stary rgppanc z 1988 roku,
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ujawniaj¹ zaledwie wierzcho³ek góry lodowej. Poczekajmy jeszcze kilka miesiêcy i naprawdê wstyd bêdzie gdziekolwiek na wiecie pokazaæ amerykañski paszport.
Nastêpnym krokiem, maj¹cym prowadziæ do pozyskania serc i umys³ów, by³o zamkniêcie, jak to okrelono, antyamerykañskiej gazety Al-Hawza, czytanej codziennie
przez du¿¹ czêæ Irakijczyków, którzy stwierdzili, ¿e jest
tam znacznie wiêcej prawdy na temat Iraku, ni¿ na kanale
CNN, dostêpnym ju¿ niemal w ka¿dej wiêkszej restauracji. Uwiadomi³o to Irakijczykom, jak bêdzie wygl¹da³a w
przysz³oci, opiewana w USA, wolnoæ s³owa i spowodowa³o zamieszki w Najaf. Kto nie wierzy³ do tej pory w przysz³oæ Iraku i mia³ nadziejê na amerykañsk¹ demokracjê,
teraz ju¿ bez przeszkód móg³ wzi¹æ do rêki ka³asznikowa i
stan¹æ murem za swoim duchowym przywódc¹ szyickim,
w³acicielem gazety, Moqtada Sadrem, który do dzisiaj,
wraz ze swoj¹ armi¹, opiera siê w starciach zbrojnych ameOkaza³o siê,¿e Abrams jest jak papierowa zabawka
rykañskim ¿o³nierzom.
Zaraz po tych wydarzeniach, próbowano zmieniæ Iraposiada nowe g³owice PG-7VR, które mog¹ przebijaæ zarówno
kowi flagê. Oczywicie, oficjalnie mówi³o siê, ¿e za zmian¹ stoi
reaktywny, jak i kompozytowy pancerz czo³gów amerykañskich.
Rada Iracka (marionetka amerykañso-brytyjska), ale Irakijczycy,
Poniewa¿ g³owice te znajduj¹ siê na wyposa¿eniu niemal wszyst
którzy nauczeni dowiadczeniem myl¹ znacznie szybciej od Amekich armii arabskich i tych sprzymierzonych z Rosj¹, na sztabowrykanów, natychmiast stwierdzili, ¿e jest to niemal flaga
pañstwa Izrael. Dodatkowo, z nowej flagi usuniêto s³owa
Allah jest wielki. W ten sposób pozyskano serca nie
tylko religijnej, ale tak¿e wieckiej populacji Iraku. Teraz,
pozbawieni nie tylko swojej flagi, ale równie¿ znacz¹cych
symboli wiary, walkê ze znienawidzonym i k³amliwym okupantem mog³y podj¹æ ju¿ nawet wyrostki. Najwiêtszym
obowi¹zkiem wiêkszoci Arabów, przed udaniem siê na ³ono
Allaha, sta³o siê zabicie przynajmniej jednego niewiernego.
W dalszym ci¹gu,
starano siê wygraæ serca
przez prowadzenie oblê¿enia Fallujah i, jak w
Stary Rgppanc - 7 posiada now¹ g³owicê zdoln¹ do przebijania pancerza kompozytowego
Palestynie, poprzez odcinanie pomocy medycznej
rannym oraz odcinanie
ców amerykañskich pad³ blady strach. Nagle okaza³o siê, ¿e niedop³ywu ¿ywnoci i lekarstw.
zniszczalne czo³gi i transportery opancerzone, s¹ w odleg³oci 200
Prowadzono przy tym jednoczem niczym papierowe zabawki. Podobnie, rgppanc mog¹ stosunnie mordercze bombardowania.
Stara flaga Iraku
kowo ³atwo radziæ sobie z amerykañskimi mig³owcami, gdy te
Irakijczycy, podobnie jak Paleza bardzo zbli¿¹ siê do ziemi.
styñczycy, dobrze wiedz¹, co
Nie potrzeba geniusza, aby stwierdziæ, ¿e g³ówne przewagi
znaczy przeprowadzanie amputaktyczne, na które tak bardzo liczy³ Pentagon, nie zmaterializotacji bez znieczulenia, poniewa¿
wa³y siê.
Amerykanie wstrzymywali dop³yw rodków medycznych.
Wygraæ serca i umys³y
Ostanie skandale dotycz¹ce
tortur seksualnych w wiêzieJeszcze na pocz¹tku wojny, co wiatlejsi Amerykanie mówili, ¿e
niach amerykañskich, dowiod³y,
wojny tej nie mo¿na wygraæ, dopóki nie zaskarbi siê serc i umy¿e walka o serca i umys³y trwa
s³ów Irakijczyków i dok¹d nie poka¿e siê im, ¿e amerykañska
nadal. Je¿eli walka ta potrwa Nowa flaga Iraku o barwach flagi izrademokracja jest systemem znacznie lepszym, zapewniaj¹cym
jeszcze jaki czas, Amerykanom elskiej (poni¿ej)
zwyk³ym zjadaczom chleba wolnoæ i dobrobyt.
i Izraelowi pozostanie tylko jedTa demokracja i dobrobyt maj¹ bardzo dziwne oblicze w Irano wyjcie  ca³kowicie zg³adziæ
ku. Walkê o serca i umys³y irackich Arabów, Amerykanie rozpoblisko miliard ludzi na naszej
czêli od prób przeprowadzenia ruroci¹gu naftowego do Izraela.
planecie. Oczywicie ludzie ci
Wszak¿e Izrael potrzebuje ropy, by napêdziæ swoj¹ zbrodnicz¹
bêd¹ siê broniæ.
machinê do zabijania innych Arabów.
Nie mogê byæ li tylko KaZaraz po tym, dalsz¹ walkê o serca i umys³y kontynuowali
sandr¹. £atwo jest tylko kryty¿o³nierze koalicji, zbieraj¹c z ulic napotkanych przechodniów,
kowaæ. Dlatego przez ostatnich
wtr¹caj¹c ich do wiêzieñ i torturuj¹c. Nie powstrzymali siê tak¿e
kilka miesiêcy usi³owa³em znaod strzelania na olep do wszystkiego, co siê rusza. Obecnie, raporty na ten temat, publikowane w rodkach masowego przekazu,
ci¹g dalszyna str.20
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Kontynuacja cyklu z by³ego magazynu Info nurt

Ba³kañscy ³owcy g³ów

L o wcy gLów
Cz. II

Albañscy przywódcy wojny z Miloszewiciem w Kosowie
zrzucili z siebie zachodnie mundury, a za³o¿yli markowe garnitury.
Zasiadaj¹ w stolicach wielkiego wiata rozmawiaj¹c o pokoju i
demokracji. Ich armia, rozwi¹zana i rozbrojona, gromi mniejszoci
kosowskie, w zamachu na Europê i chrzecijañstwo.
Rozkaz rozpoczêcia ataków na natowski KFOR i Serbów
nadszed³ 16 marca. Natychmiast dalimy znaæ naszym ludziom
[...] przestalimy, gdy dowództwo rozkaza³o wycofaæ siê  zezna³
jeden z 260 Albañczyków aresztowanych dot¹d w
miêdzynarodowym ledztwie. Ten cz³onek by³ej Wyzwoleñczej
Armii Kosowa, WAK, przyzna³ istnienie planu ataków na Serbów,
KFOR i [policjê ONZ] UNMIK, chocia¿ nie wie, kto jest w
dowództwie, bo star¹ regu³¹ jest nie znaæ zwierzchników. Decyzja
ataku na KFOR zapad³a po sugestii [...] by dzia³aæ, jak w Iraku.
Tam Irakijczycy szybko przejêli kontrolê, ka¿dego dnia zabijaj¹c
Amerykanów. My te¿ chcemy w³adzy w Kosowie  owiadczy³
przes³uchiwany WAK-owiec. Wielu aresztowanych przyzna³o:
prawdziwy atak na okupanta [spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ i
Serbów] dopiero bêdzie, dlatego wzmocniono bazy wojskowe
KFOR i biura UNMIK w Kosowie. Zwiêkszy³a siê iloæ patroli,
zmniejszono dostêp cywilom, a wielu zatrudnionych tam
Albañczyków zwolniono z pracy lub odes³ano na urlop. Mimo to,
wielu aresztowanych zwolniono (Nedeljni Telegraf, 14.4.2004).
Dalsze aresztowania popar³ sekretarz generalny NATO, Jaap
de Hoop Scheffer, a w imieniu UE  Javier Solana. Joshua Black,
z departamentu stanu USA: Zaraz po pogromach mielimy
spotkanie na jedyny temat: co robiæ? [...] przemocy nie mo¿na
wynagradzaæ na Ba³kanach, nale¿y pozostaæ na rozpoczêtej
drodze, ale z nowymi pomys³ami. Brytyjski minister ds. Europy,
Dennis MacShane, ostro skrytykowa³ przywódców albañskich w
Kosowie, a szczególnie prezydenta Ibrahima Rugovê: mam
nadziejê wkrótce zobaczyæ Rugovê przepraszaj¹cego Europê na
kolanach za zbrodnie przeciw europejskiej kulturze (Tanjug,
22.4.2004).
Kolacja
Tydzieñ przed marcowymi pogromami w Kosowie, albañscy
lobbyci w USA i kilka innych osobistoci, biesiadowa³o u Davida

Przywódca polityczny WAK, Haszim Thaczi , z Blairem i Albright

Philipsa, z-cy dyrektora Centrum Dzia³añ Prewencyjnych przy
nowojorskim International Relations Council (Blic, 25.3.2004).
By³y wys³annik departamentu stanu USA na Ba³kanach i czempion
rozpadu Jugos³awii, Richard Holbrooke, orêdowa³ cz³onkowstwo
niepodleg³ego Kosowa w UE. Gociem honorowym by³ Haszim
Thaczi, by³y przywódca WAK. Kolacjê spo¿y³ te¿ Randy Bears,
starszy doradca polityczny senatora Johna Kerry, kandydata na
prezydenta USA, oraz kilka osób z by³ej administracji Clintona,
wspó³wykonawcy rozbioru Jugos³awii. Niewiele wiadomo o
Bersie, poza jego albañskim pochodzeniem. Zosta³by sekretarzem
stanu u prezydenta Kerry.
Gocie uzgodnili: atak zacznie siê przy pierwszej okazji, a
rodki przekazu odegraj¹ sw¹ rolê. Okazja nadarza siê kilka
dni póniej. Albañczycy wykorzystuj¹ tragiczne utopienie siê
trojga ich dzieci, jako pretekst kampanii terroru. Thaczi przerywa
wizytê w USA, by wróciæ i uspokoiæ sytuacjê.
Philips oferowa³ kupno Kosowa za 3 miliardy EUR. Tylko
kopalnie w Trepcy warte s¹ dwa razy tyle. Od dawna bierze udzia³
w spotkaniach rz¹dowych nt. Ba³kanów. Utrzymywa³ bliskie
stosunki z Miloszewiciem i opozycj¹. W po³owie lat 1990tych,
przewodniczy³ zespo³owi w rz¹dzie USA ds. kwestii albañskiej.
¯¹da³ utrzymania sankcji gospodarczych. W tym okresie rós³
WAK. Ustawa Kongresu USA z 15.11.1990 roku na³o¿y³a sankcje
na Jugos³awiê, ¿¹daj¹c osobnych wyborów w ka¿dej republice.
CIA przewidzia³o krwaw¹ wojnê domow¹ (New York Times,
27.11.1990), choæ ¿adna republika nie od³¹czy³a siê jeszcze wtedy
(rozdzia³ O prawa cz³owieka, www.gavagai.pl/nato/).
W kwietniu 1997 roku, Philips zorganizowa³ spotkanie
serbsko-albañskie, popieraj¹c opozycjê Miloszewicia. Delegacje
obu stron i Amerykanie uzgodnili, ¿e konflikt rozwi¹¿¹ negocjacje,
bez naruszania granic. CIA ju¿ wtedy finansowa³o, szkoli³o i
uzbraja³o WAK. Przez wstawiennictwo Philipsa u Miloszewicia,
powsta³o biuro informacji USA w Prisztinie. Zainteresowanie
Philipsa informacj¹, jako narzêdziem rozwi¹zywania konfliktów,
widaæ w jego antyserbskich artyku³ach, w czo³owej prasie USA.
W marcu br., Albañczycy próbowali zrzuciæ winê za pogromy
na Serbów. Albañska Narodowa Rada Amerykañska (NCAA)
nawo³ywa³a do uznania niepodleg³oci Kosowa, rozwi¹zania
ostatecznego statusu Kosowa zgodnie z wol¹ narodu. Apel
musia³ mieæ poparcie w³adz amerykañskich. Wini on
Belgrad za pogromy, wskazuj¹c na jednoczesny wybuch
przemocy we wszystkich miastach Kosowa, w powi¹zaniu
z owiadczeniami premiera Serbii, który nawo³uje do
kantonizacji i podzia³u. Oskar¿aj¹c ONZ i UE za konflikt,
NAAC wskaza³ rozwi¹zanie: uznanie prawa Kosowa do
samostanowienia. Wykonawc¹ by³oby USA, najbardziej
wiarygodny partner w regionie.
Orwell 2004
Wobec nienawici Albañczyków, jaki jest sens w budowaniu
demokracji? Niepodleg³oæ jest jedynym wyjciem. Tak¹
wymowê mia³y proalbañskie wyst¹pienia.
Przemoc odzwierciedli³a rosn¹c¹ niecierpliwoæ
wiêkszoci Albañczyków kosowskich (New York Times,
18.3.2004:). Przywódcy polityczni oraz albañscy
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cz³onkowie parlamentu Kosowa wykorzystali okazjê do
nawo³ywañ o niepodleg³oæ (Reuters, 18.3.2004). Szara eminencja
waszyngtoñska, Morton Abramowitz, obwini³ Serbiê i UE,
poniewa¿ odraczanie niepodleg³oci rozgniewa³o Albañczyków.
(Washington Times, 19.3.2004). Prezydent Rugova powiedzia³,
¿e tylko niepodleg³oæ by³aby skuteczna w zwalczaniu
ekstremizmu (Tanjug, 5.4.2004).
Porzuciwszy biesiady w USA, Thaczi przypomnia³ 19 marca
w Prisztinie: Kosowo jest dzi wolne dziêki powiêceniu
spo³eczeñstw Zachodu. Czystki etniczne s¹ wolnoci¹, a terroryzm
 demokracj¹? Thaczi odwie¿y³ orwellowski jêzyk, gdy
dowiezione autokarami hordy pali³y domy i cerkwie Serbów oraz
demolowa³y, by zniechêciæ do powrotu. Ciê¿arówki przywozi³y
równiutko u³o¿one koktajle mo³otowa i kanapki dla watach
wykrzykuj¹cych Allah Akbar!  Bóg jest wielki! (Elisabeth Levy,
Marianne, za: ERP KiM Infoservice, 10.4.2004).
Zachód interweniowa³ w 1999 roku po stronie WAK,
organizacji terrorystycznej, wed³ug ówczesnego wys³annika rz¹du
USA. Brytyjski historyk, Timothy Garton Ash, nazwa³ WAK
paczk¹ wsiowych terrorystów, by³ych marksistów-leninistów.
Kosowscy demokraci wspó³pracuj¹ z albañsk¹ mafi¹  królem
w europejskim przemycie narkotyków, broni, papierosów i
prostytutek. Wojna NATO nie ustabilizowa³a Ba³kanów ani nie
wstrzyma³a czystek etnicznych (Cleveland Plain Dealer,
31.3.2004). Wed³ug uzgodnieñ z USA i Zachodni¹ Europ¹, Rosja
zajmie siê zorganizowan¹ przestêpczoci¹ i Al Kaid¹ w Kosowie.
Prezydent miêdzynarodowego zwi¹zku zwalczania narkotyków,
Marko Nicowiæ: Amerykanie nie mog¹ zacz¹æ bezporedniej walki
z albañsk¹ mafi¹ narkotykow¹, bo chronili Albañczyków (Blic,
5.4.2004).
Thaczi pisa³ pozytywnie o powrocie Serbów wypêdzanych
od 1999 roku (Christian Science Monitor, 17.11.2003). Cztery
miesi¹ce póniej, pod kierunkiem jego wakowców, mot³och pali³
domy ufundowane przez Zachód dla powracaj¹cych. 16.3.2004
roku, Parlament Europejski bada³ pogwa³cenia praw mniejszoci
kosowskich, a Thaczi by³ w departamencie stanu USA, gdzie
pochwalono jego wysi³ki w stwarzaniu potrzebnych warunków
dla pomylnoci obywateli.
Cyber-mnisi kilka miesiêcy wczeniej skomentowali
zak³amanie: Nacjonalistyczne mity o etnicznie czystej ziemi
Albañczyków oraz podsycanie nienawici do Serbów i innych
mniejszoci, pozostaj¹ dla by³ych przywódców WAK
najsilniejszymi narzêdziami utrzymania siê przy w³adzy. 17.3.2004
roku mnisi przypomnieli: Historyjki albañskich przywódców o
wieloetnicznoci i demokracji, by³y i s¹ czyst¹ zmy³k¹ [...] by zyskaæ
czas i skoñczyæ proces kompletnego dozbrojenia. Liczni
zbrodniarze WAK nie stoj¹ przed ¿adnym s¹dem, pomimo
udowodnionych powi¹zañ z Al Kaid¹ przed i po 11.IX.
Dowody
12 - 16 marca, 3 Serbów poleg³o od kul albañskich, a jeden zosta³
raniony  sygna³, by Nacieraæ bez litoci! (Le Figaro, 9.4.2004).
Cyber-mnisi donosili z Czaglawicy, gdzie Serbowie 16.3.2004 roku
zablokowali drogê miêdzynarodow¹, protestuj¹c przeciw
ostrzelaniu serbskiego dziecka: ma miejsce ogólna kampania
Albañczyków kosowskich, zorganizowana przez ekstremistów,
którzy chc¹ zdestabilizowaæ Prowincjê i wyrzuciæ pozosta³ych
Serbów.
Fatmir Limaj, jeden z zastêpców Thaczi, jest w Hadze
oskar¿ony o tortury i inne zbrodnie. Interpol ma na Thaczi nakaz
aresztowania. Sekretarz stanu USA, Madeleine Albright,
obca³owywa³a go publicznie. Teraz, aby zachowaæ twarz,
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Waszyngton tuszuje prawdziwe oblicze swego pupilka 
wakowców, niszcz¹cych wszystko, co nie-albañskie (poprzedni
odcinek) i obcinaj¹cych g³owy Serbom (www.kosovo.com/
kladecapit1.jpg).
Brytyjska parlamentarzystka, Alice Mahon, 24.3.2004 roku
powiedzia³a: Agim Czeku, który wyczyci³ etnicznie Krajinê, stoi
na czele Korpusu Ochrony Kosowa [...] Pamiêtam inny re¿im w
Europie, który chcia³ wyeliminowaæ inne rasy i kultury. Nastêpstwa
dla Europy i wiata by³y katastrofalne [...] Przestêpcy wojenni
rodzaju Czeku i Thaczi [...] powinni trafiæ do Hagi
(www.publications.parliament.uk).
Serbskie ministerstwo sprawiedliwoci ma dowody
zbrodni WAK. Wszczê³o ledztwo przeciw Thaczi, Czeku i
braciom Haradina¿ za ludobójstwo i terroryzm. Thaczi na
Wêgrzech a Czeku w S³owenii zostali aresztowani, ale zwolniono
ich na ¿¹danie ONZ, bo teoretycznie s¹ w jurysdykcji ONZ w
Kosowie (AFP, 5.11.2003).
Wspomniane wy¿ej lobby albañskie w USA, NCAA, wini
wywiad serbski za pogromy! Paru agentów serbskich poleg³o na
s³u¿bie w Kosowie. Na podstawie wywiadu, premier Kosztunica
oznajmi³, ¿e za zorganizowanie pogromów wini polityczne i
wojskowe organizacje terrorystyczne, w³¹cznie z grupami
kombatanckimi wakowców i ich odpowiedników w po³udniowej
Serbii. Wszystkie grupy s¹ powi¹zane z instytucjami Kosowa,
policj¹ KPS, Korpusem Ochrony Kosowa oraz z partiami
politycznymi (Glas Jawnosti, 27.3.2004).
Wród sprawców byli przywódcy Albañczyków: Rugova,
Bukoszi i Czeku. Policja KPS odegra³a specjaln¹ rolê w
pogromach i po nich, pilnuj¹c wszystkiego, tylko nie
bezpieczeñstwa Serbów i innych nie-Albañczyków. KPS sk³ania³
gromione mniejszoci do wyniesienia siê, a w Prizren  wyrzuca³
z domów, podpala³ i rabowa³. W niektórych przypadkach, zaraz
po ewakuacji przez KFOR i UNMIK, podpalano opuszczone
domy, jakby wed³ug umowy  podkreli³ Kosztunica.
wiadkowie i ofiary oskar¿aj¹ policjê KPS: pobicie przez
KPS, jeden zmar³y od ran. Jednemu Serbowi KPS-owiec
odpowiedzia³, ¿e nie ochroni go przed nadci¹gaj¹c¹ hord¹, nawet
gdyby pytaj¹cy mia³ zgin¹æ jak zwierzê (ERP KiM Infoservice,
20.3.2004).
Jedn¹ z oskar¿onych organizacji, Narodowy Ruch
Wyzwolenia Kosowa (NMLK), popiera by³y premier Kosowa na
emigracji, Bujar Bukoszi, oraz obecny prezydent, Ibrahim Rugova
i Selim Szatri. Bukoszi i Rugova, (którego media zachodnie
przedstawiaj¹ jako umiarkowanego), uzgadniali niedawno uniê
NMLK i partii Rugovy, z organizacj¹ by³ych albañskich oficerów
w Armii Ludowej Jugos³awii. Ci ostatni dzia³aj¹ w KPC i KPS.
Podejrzani s¹: przywódca Narodowego Ruchu Kosowa,
dowódcy KPS i KPC oraz dowódca jednostki mud¿ahedinów, Abu
Bekir Said, dzia³aj¹cej w Kosowskiej Mitrowicy. Glas poda³
tak¿e, i¿ z pomoc¹ mafii zebrano 200 do 300 milionów USD na
600 do 900 tys. sztuk broni. Pogromy wykona³a si³a sk³adaj¹ca
siê z 30 tys. wakowców, armii w po³udniowej Serbii, Albañskiej
Armii Narodowej, 4 tys. uzbrojonych z partii Rugovy, 8 tys. z
partii Thaczi oraz 1,5 tys. ludzi Ramusza Haradina¿a, 4 tys. KPCowców Czeku i 6 tys. KPS-owców. Hordy licz¹ce pocz¹tkowo 50
tys. ludzi, podwoi³y siê nastêpnego dnia.
Watahom, czêsto sk³adaj¹cym siê z dzieci w wieku szkolnym,
uzbrojonym w kije, kamienie i butelki z benzyn¹, przeciwstawi³o
siê 18 tys. wojsk KFOR i 4 tys. policji UNMIK. Trwa ledztwo
przeciw komisarzowi UNMIK, Niemcowi Stefanowi Fellerowi
oraz naczelnikowi biura prawnego UNMIK, Jeanowi Cady. Ani
s³owa o KFOR-owcach. Poprzedni odcinek przedstawi³ milcz¹cy
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udzia³ francuskich i niemieckich jednostek KFOR.
Fatalna seria
Think-tank globalistów, International Crisis Group, ockn¹³ siê
miesi¹c po pogromach: Kosowo mo¿e staæ siê ród³em
destabilizuj¹cego niepokoju, jak Zachodni Brzeg w Palestynie,
dziêki 5-letniej, b³êdnej, nieudanej polityce i utrzymywaniu pokoju
przez Zachód (Guardian, 23.4.2004). Sk¹d nag³a zmiana tonu
think-tanku, który dot¹d popiera³ kosowskich narko-terrorystów?
Defense Foreign Affairs Daily (17.3.2004) oceni³ pogromy,
jako czêæ przewidzianej serii rozruchów, walk partyzanckich i
dzia³añ terrorystycznych. Seriê zaplanowali radykalni przywódcy
islamu z Boni, Albanii, Iranu i islamskiej czêci Serbii (Raszka
i Kosowo). S¹ oni bezporednio powi¹zani z rozmaitymi
mud¿ahedinami z Al Kaidy i komórek terrorystycznych w
regionie. Przemoc marcowa jest czêci¹ zaplanowanego
sezonu, by odci¹gn¹æ strategiczn¹ uwagê USA i Zachodu od
Iraku i zmusiæ amerykañskie i zachodnie si³y [...] do pozostania
na Ba³kanach.
Jakby na potwierdzenie, imam Abu Hamza, europejski
reprezentant Al Kaidy, zapowiedzia³, ¿e albañska komórka zacznie
ataki, jeli Tirana natychmiast nie przestanie wspieraæ Koalicji w
Iraku. Al Kaida ma swoich ludzi w Albanii i wkrótce bêd¹ oni
gotowi do dzia³ania  powiedzia³ Hamza w londyñskim meczecie.
Jako pierwsza z pañstw ba³kañskich, Albania wys³a³a 71 ¿o³nierzy
dla wsparcia Koalicji w Iraku. Po wycofaniu siê Hiszpanii, Tirana
zaoferowa³a dodatkowe wojska (Dnevnik-MK, 26.4.2004).
Islamistom chodzi o zachowanie po³¹czenia Iranu z Syri¹,
przez os³abienie Koalicji w Iraku. Klêska wojny z terrorem
skompromitowa³aby wielu kandydatów w wyborach w USA i
Australii. Celem jest tak¿e sterroryzowanie Olimpiady w Atenach.
Najwa¿niejsze jest jednak po³¹czenie z Boni do Turcji, przez
Kosowo i Raszkê, dla przemytu narkotyków i broni. W¹tpliwe, ¿e
bomby w Madrycie by³y prekursorem serii (Monstrum Mjahudi
masakruje Madryt, Info nurt, nr 21). Czy inne s³u¿by
wykorzysta³y islamistyczne plany?
Terroryzm w Europie pasuje Niemcom. Nie ponios³y one
¿adnych strat w pogromach. Pozosta³e jednostki KFOR mia³y 188
rannych, w tym Grecy 17 i Szwedzi 14: Zostalimy zupe³nie
zaskoczeni, ale w oczekiwanej drugiej rundzie na pewno siê
zrewan¿ujemy Albañczykom. Na swym posterunku granicznym z
Serbi¹, czeski KFOR pokazuje przeje¿d¿aj¹cym trzy palce 
serbski znak wiêtej trójcy. Albañczycy odpowiadaj¹ gestem
oznaczaj¹cym podciêcie gard³a (Chronicle Herald, 19.4.2004).
Belgradzki koordynator w Kosowie, dr Nebojsza Czowiæ: to
wszystko zosta³o ukartowane. Przed pogromami pokazali siê
ludzie, którzy zaczêli pracowaæ nad kontaktami. Jasne by³o, ¿e
chodzi o jak najmniejsz¹ liczbê ofiar. KFOR i KPC zajê³y siê tym,
jak i cerkwiami. [Ocala³y klasztory Graczanica, Wisoki Deczani i
Peæ.] Serbowie mieli dostaæ silny cios, by jeszcze wiêcej z nich
uciek³o [...] Radyka³owie w Serbii wzmocniliby siê, umo¿liwiaj¹c
jeszcze skuteczniejsze uzasadnienie secesji Kosowa [...] i
Czarnogóry (Dan, 1.4.2004).
Po tragedii w Madrycie 11 marca, UNMIK rozbroi³ bombê
we wsi ¯itinja, pod³o¿on¹ z kanistrami pe³nymi benzyny przy
albañskiej szkole. Czowiæ powiedzia³: albañscy terroryci byli
gotowi spowodowaæ wybuch, zapaliæ benzynê, poparzyæ dzieci i
zacz¹æ pogromy Serbów. Albañczycy planowali rozpocz¹æ
pogromy masakr¹ swoich.
Kto utopi³ dzieci
Pierwszym aresztowanym (i wypuszczonym wskutek szanta¿y) by³
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wakowiec Halit Barani, szef organizacji praw cz³owieka (!).
Rozpuci³ plotkê o rzekomym utopieniu albañskich dzieci przez
Serbów. Telewizja albañska w Kosowie rozpowszechni³a plotkê,
¿e Serbowie wpêdzili czterech albañskich ch³opców do rzeki Ibar,
by utonêli. Rzecznik UNMIK, Derek Chappel, zdementowa³ to,
po przes³uchaniu jednego z ch³opców.
13-letni Fitim Veseli powiedzia³ policji UNMIK, ¿e weszli
do rzeki i trzech z nich porwa³ pr¹d. Mimo to, media powtarza³y
plotkê, a¿ sta³a siê faktem. Na zapytanie o przyczynê jej
rozsiewania, redaktor w BBC odpowiedzia³ dziennikarzowi Blic:
trzeba wyt³umaczyæ opinii wiatowej, dlaczego wynik³y starcia.
Ojcem dwu utopionych jest terrorysta, Kadri Veseli. Wraz
z Thaczi, atakowa³ on si³y bezpieczeñstwa Jugos³awii. Jego
podw³adnym w WAK by³ ww. Barani. Wed³ug róde³ zbli¿onych
do Veseliego, powiêci³ on swych synów na prowokacjê
(Weczernje Nowosti, 2.4.2004). Chappela przeniesiono na inne
stanowisko, nikt w UNMIK nie chce mówiæ o incydencie, a
czwarte dziecko, które nie utopi³o siê w Ibarze, okazuje siê
byæ dziewczynk¹! Fitim k³ama³ dwukrotnie (Le Figaro,
9.4.2004).
UNMIK zatai³ swój raport o utopieniu, poniewa¿ uniewinni³
on Serbów. Raport, przygotowany przez miêdzynarodowego
ledczego, Petera Tinsleya, wkrótce po utopieniu, stwierdza, ¿e
zawini³a albañska propaganda i nie ma ¿adnych podstaw do tego,
by winiæ Serbów. Taka treæ nie odpowiada³a szefowi UNMIK,
Holkieri, dlatego kaza³ ukryæ raport (Glas, 27.4.2004). Podobnie
zachowa³o siê ONZ po bombardowaniach muzu³manów na rynku
sarajewskim przez si³y Izetbegowicia, ba³kañskiego islamisty, w
latach 1990tych.
Typy
Serbska bezpieka: pogromy kosowskie zorganizowa³o i
koordynowa³o siedmiu Albañczyków. Oto niektórzy.
Korpusem Ochrony Kosowa, utworzonym w WAK na
wypadek klêsk ¿ywio³owych, dowodzi genera³ Agim Czeku. Od
1999 roku, KPC-owców przy³apywano na podk³adaniu bomb w
autobusach, wysadzaniu mostów i niszczeniu cerkwi.
Uniewinniano ich, pomimo ci¹g³ych zbrodni na Serbach i
albañskich przeciwnikach. Niektórym uda³o siê zbiec z aresztu
w bazie USA!

Smieræ Serbom i Precz z UNMIK na ruinach Cerkwi Katedralnej
w, Jerzego, Prizren. ( www.kosowo.com )

Czeku zatrudni³ islamskich terrorystów: W pierwszej po³owie
sierpnia 2003 roku, przerzucono do Kosowa 300 wojowników
wyszkolonych w Albanii, wliczaj¹c ok. 10 mud¿ahedinów (spoza
Ba³kanów). Nastêpnie widziano wielu z nich w towarzystwie (i
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domach) cz³onków KPC. (Defence and Foreign Affairs Daily,
15.10.2003). Zanim Czeku obj¹³ dowództwo WAK, dowodzi³
pacyfikacjami setek tysiêcy Serbów w Chorwacji. Wojska
kanadyjskie zanotowa³y zbrodnicze czyny jego jednostek, w tym
najemników niemieckich. Zdjêcie z dowódc¹ si³ USA w Europie
(Info nurt, nr 17, str. 17) dowodzi, ¿e Czeku i WAK s³u¿yli
Zachodowi.
Fiñski KFOR schwyta³ Szukriego Bujê, dowódcê w KPC.

P³onie wioska Swinjare. Francuski KFOR (na pierwszym planie)
przygl¹da siê z bazy, za³o¿onej dla obrony wioski. Albañczycy
zabrali dobytek Serbów samochodami i traktorami. Francuskie
pojazdy nie wyjecha³y z bazy, by powstrzymaæ grabie¿

Buja dosta³ 13 lat wiêzienia w 1989 roku, za dzia³alnoæ polityczn¹,
ale zwolniony wyjecha³ do Szwajcarii. Jest jednym z g³ównych
finansistów ruchu albañskiego. Powróci³ do Kosowa w 1998 roku,

Klasztor w.Archanio³ów po pogromach. Broni³a go Bundeswehra.
(www.kosowo.com)

wraz z 30 innymi z broni¹. By³ pierwszym starszym oficerem
WAK, który zeznawa³ przeciw Miloszewiciowi, jako by³y dowódca
WAK rejonu Raczak, tajny wiadek K7 (Szwindel w Raczaku,
www.gavagai.pl/nato/). Przyzna³, ¿e nie wie, ilu ludzi zabi³ w
Kosowie.
Buja reprezentuje Demokratyczn¹ Partiê Kosowa (PDK),
której nazwê powypisywano na ruinach pogromów. Za³o¿yli j¹
wakowcy w momencie rozwi¹zania WAK. Przywódc¹ partii jest
Thaczi. Brat Buja, Rama, by³ dowódc¹ WAK. Obaj s¹ oskar¿eni
o zbrodnie na Serbach.
Przywódca partii AAK, Ramusz Haradina¿, przewodzi³
organizacji i dowództwie pogromów. Naoczni wiadkowie widzieli
starszych wodzirejów kieruj¹cych hordami, które wykrzykiwa³y
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UCK! (WAK!). Wodzireje udawali przed KFOR i UNMIK, ¿e
uspokajaj¹ demonstruj¹cych.
W Kosowie, podczas pogromów, przebywa³a macedoñska
grupa islamistów oraz przywódca radykalnej sekty islamskiej
Selafista w Macedonii. Ich obecnoæ wiadczy o udziale
islamistów.
Islam kontra Zachód
Miesi¹c po pogromach mia³a miejsce strzelanina na terenie
wiêzienia w Mitrowicy. Jako pierwszy otworzy³ ogieñ, miej¹c
siê, policjant palestyñski UNMIK z Jordanii, Ahmed Mustafa
Ibrahim Ali. Strzela³ z karabinu M-16, zabijaj¹c na miejscu, czy
wskutek obra¿eñ, 3 policjantki amerykañskie z UNMIK. Rani³
kilkunastu innych policjantów, uwiêzionych w pu³apce miêdzy
zamkniêt¹ bram¹ a Alim, zanim stra¿y wiêziennej uda³o siê go
zastrzeliæ. Trwaj¹ce ledztwo podejrzewa zwi¹zek Alego z
palestyñskim Hamasem i ekstremistami w Arabii Saudyjskiej oraz
próbê uwolnienia wakowców z wiêzienia w Mitrowicy, poniewa¿
podw³adni podali Alemu w strzelaninie 400 naboi (B92,
24.4.2004).
W tym czasie trwa³ nabór Albañczyków na szkolenie. Na
wzgórzach powstaj¹ nowe okopy, czyci siê schrony, odgrzebuje
broñ. Uzbrojeni Albañczycy paraduj¹ w siedlisku WAK w Drenicy,
dok¹d patrole KFOR i UNMIK rzadko wje¿d¿aj¹. Tak powiedzia³a
serbska ¿ona Albañczyka, która przyjecha³a do Kosowa, jak wielu
innych Albañczyków, zabraæ swe dzieci do Niemiec. Wed³ug
róde³, w klasztorze Graczanica szykuje siê akcja wiêksza ni¿
pogromy. Wakowcy licz¹ na udzia³ wahhabitów, zgrupowanych
w Raszce, oraz na innych radyka³ów zagranicznych. W tej sytuacji
nie mo¿na zignorowaæ potyczki w UNMIK. Kontyngent KFOR
ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wspiera³ w Kosowie
organizacje humanitarne powi¹zane z Al Kaid¹. Kontyngent
wyjecha³, incydent zatuszowano. W marcu, marokañski KFOR
przygl¹da³ siê podpaleniu cerkwi i serbskich domów
(www.apisgroup.org, 18.4.2004).
W ob³awie ukrywanej przed opini¹ publiczn¹, zorganizowanej
po informacji z KFOR o nowej ofensywie przeciw Serbom,
przygotowywanej na maj, UNMIK odkry³ schowki broni
terrorystów z Albañskiej Armii Narodowej i WAK. Wczeniej,
specs³u¿by Serbii-Czarnogóry znalaz³y schowki w Serbii, na
pó³noc od granicy z Kosowem, gdzie dzia³aj¹ mud¿ahedini z
Mitrowicy (Weczernje Nowosti, 21.4.2004).
Koció³ prawos³awny uwa¿a, ¿e nale¿y powierzyæ misjê
kosowsk¹ si³om, które s¹ zdolne profesjonalnie wprowadziæ prawo
i porz¹dek oraz maj¹ poczucie potrzeby ochrony pomników w
Kosowie-Metohii  nieroz³¹cznej czêci cywilizacji
chrzecijañskiej w Europie.
Postulat
Islamizm i globalizm zdoby³yby nie lada trofeum w Kosowie: ³eb
Europy. NATO i ONZ nie wiedzia³y o planowanych pogromach
tak, jak administracja Busha nie wiedzia³a o nadchodz¹cym 11
IX. Islamizm w Kosowie pasuje globalistom. Destabilizuje Europê,
uzasadnia obecnoæ wojskow¹ (Wielka szachownica, Info nurt,
nr 12). Przed piêciu laty, z aprobat¹ ONZ, NATO bombardowa³o
Serbiê, jak Hitler - 16 kwietnia 1941 roku.
Tylko kompetentne si³y zbrojne z³ami¹ kosowski narkoterroryzm, który przekupi³ wielu w UNMIK, a mo¿e i w KFOR.
Widz¹c korupcjê, rosyjski KFOR wyniós³ siê.
Opracowa³ dr Piotr Bein

Nieoznaczone cytaty  z www.kosovo.com/erpkiminfo.html.
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Uwaga: Ca³y zespó³ redakcyjny by³ego magazynu Info nurt przeszed³ do nowego magazynu Wir.

Zdrowa
Zdro
wa Woda
Woda
Dokoñczenie z poprzedniego numeru Info nurt

ród³a
Kiedy wyniki badañ wody butelkowej w Kansas City dotar³y do
opinii publicznej, stowarzyszenie butelkowców zaczê³o siê broniæ. Po pierwsze, nie mo¿na ju¿ by³o podwa¿yæ faktu, ¿e w butelkach znajduj¹ siê sk³adniki chemiczne i bakterie, dlatego pojawi³a siê argumentacja, ¿e nie s¹ one w ¿aden sposób szkodliwe dla
zdrowia. Sk¹d stowarzyszenie wie o tym? Poniewa¿ nie by³o zarejestrowanych w USA zachorowañ z powodu picia wody butelkowej. Oznacza to, ¿e musimy poczekaæ, a¿ parê osób zatruje siê,
umrze, i wtedy dopiero bêdziemy mogli uznaæ wyniki badañ naukowych.
Wiele etykietek znajduj¹cych siê na butelkach z wod¹ jest
bardzo myl¹cych. Stowarzyszenie butelkowców ma wyrane wytyczne wewnêtrzne: Wymagania dotycz¹ce etykietek, wyranie
okrelaj¹, ¿e musi byæ podane ród³o i stopieñ czystoci wody.
Je¿eli informacje na etykietce s¹ fa³szywe, albo myl¹ce, wytwórca odpowiada z kodeksu cywilnego i kryminalnego. Brzmi uczciwie? Na pewno. Ale FDA (Food and Drug Administration) w praktyce wymaga, aby na etykietce pojawi³y siê tylko 3 informacje. S¹
to: klasa wody (ródlana, lub mineralna), wytwórca i iloæ. Wspomniana w poprzedniej czêci artyku³u woda ródlana, pochodz¹ca z parkingu w Massachusetts, zosta³a tak nazwana, poniewa¿ gazy miejskie powodowa³y, ¿e sporadycznie wypychana by³a
na powierzchniê. Jakie to by³y gazy, mo¿ecie siê Pañstwo sami
domyliæ.
Na etykietkach znajduj¹ siê reklamowe i pozbawione znaczenia s³owa, jak: czysta, dziewicza, lodowcowa, najlepszej jakoci, naturalna, zdrowotna. W wiêkszoci przypadków, je¿eli te s³owa sprawiaj¹, ¿e czujemy siê pewniej, moglibymy sobie je wypisaæ w kuchni nad kranem, z do³¹czonym filtrem
domowym  efekt taki sam  kosz 1000 razy mniejszy.
Na przyk³ad, organizacja obrony konsumenta, Co-op America, znalaz³a wodê z etykietk¹, która g³osi³a: Alaskañska woda
pitna najwy¿szej jakoci  Czysta woda z ostatniego nie zatrutego regionu. Badacze doszli do róde³ka, z którego woda ta wytryska³a. By³o nim publiczne ujêcie wody nr 111241, w miasteczku
Junau. Wed³ug Co-op, co najmniej 40% ródlanych wód butelkowych to zwyk³a kranówa, czasem dodatkowo oczyszczona,
a czasami nie.
Dwie najlepiej sprzedaj¹ce siê w USA wody, Aquafina i
Dasani, zaliczaj¹ siê do klasy wody oczyszczonej. Dasani jest
produkowana przez Coca-Colê, a Aquafina przez Pepsico. S¹
to wody w miarê tanie i rozpowszechniane jako zdrowotne. Tymczasem w U.S. News & World Report czytamy: Aquafina jest
wod¹ miejsk¹ z ujêcia w Witchita, Kansas... Dasani Coca-Coli
(z dodanymi minera³ami) jest pobierana z Queens w Nowym Jorku, Jacksonville na Florydzie i innych miejsc. Woda Everest
jest pobierana w po³udniowym Teksasie, a Yosemite na przedmieciach Los Angeles.
W czerwcu 2003 roku, przed oblicze s¹du trafi³a sprawa przeciwko wodzie Poland Springs. Kompania Poland Springs jest
czêci¹ korporacji Nestle Waters North America w Greenwich.
Popularnie nazywa siê tê korporacjê Perrier Group of America.

Nestle produkuje, oprócz Poland, nastêpuj¹ce wody: Arrowhead, Deer Park, Aberfoyle, Zephyrhills, Ozarka i Ice Mountain. Akt oskar¿enia twierdzi³, ¿e Nestle oszuka³o konsumentów reklamuj¹c wodê Poland Springs, jako pochodz¹c¹ z: jednych z najbardziej dziewiczych i najlepiej chronionych róde³ g³êboko w lasach Maine. Okaza³o siê, ¿e faktycznie istnia³y ród³a
Poland w Maine, ale zosta³y zamkniête w 1967 roku! Nestle wykopa³o studnie w ró¿nych miejscach, jedn¹ z nich na parkingu,
tu¿ przy autostradzie, sk¹d czerpa³o swoj¹ wodê. Na wytoczone
zarzuty, Nestle odpowiedzia³o: Poland Springs jest dok³adnie
tym co powiedzielimy  naturaln¹ wod¹ ródlan¹.
Biznes
W Ameryce, woda w butelkach kosztuje trzy razy dro¿ej ni¿ benzyna. Jej wydobycie i przeróbka jest natomiast znacznie tañsze
ni¿ benzyny. Nie dziwmy siê wiêc, ¿e przy spo¿yciu 22 mln ton
rocznie, jest to znacznie powa¿niejszy biznes, ni¿ ten paliwowy.
Te 22 mln ton trzeba rokrocznie transportowaæ od kraju do kraju.
Przemys³ transportowy ma zajêcie. Do transportu wody butelkowej nie mo¿na u¿ywaæ ruroci¹gów, ani wielkich samochodów
cystern. Musi to byæ proces finezyjny, jak w przypadku ka¿dego
produktu ¿ywnociowego.
Fakt, ¿e przy tym zanieczyszczamy dodatkowo spalinami
nasze powietrze  nie ma ¿adnego znaczenia. Dodatkowo, tracimy sam¹ wodê. Aby uzyskaæ 4 l wody oczyszczonej, zu¿ywa siê
ok. 8 l wody ujêtej. W procesie tym tracimy równie¿, jak¿e nam
potrzebn¹, energiê elektryczn¹.
Opakowania
Catherine Ferrier w swojej pracy naukowej Bottled Water...,
zwraca uwagê na oddzia³ywanie opakowañ, w których sprzedawana jest woda, na rodowisko naturalne. Pakowanie wody jest
bardzo wa¿nym aspektem reklamowym. Aby z³apaæ jak najwiêksz¹ iloæ klientów, firmy butelkowe wymylaj¹ coraz to nowsze opakowania. W ostatnim czasie, ogromnym powodzeniem
ciesz¹ siê ma³e buteleczki o pojemnoci pó³ litra ze sportowym
typem nakrêtki. Równoczenie, na rynku pojawiaj¹ siê wody 1litrowe, które stanowi¹ dodatek do klasycznych butelek o pojemnoci 2 l, króluj¹cych dotychczas na pó³kach sklepowych. Nowe
produkty, jak wody z dodatkami smakowymi, wymagaj¹ nowych
butelek.
Jako, ¿e Evian reklamowana jest jako woda dla niemowl¹t,
dlatego rozpoczê³a produkcjê butelek z nakrêtkami w kszta³cie
smoczków. Wszystko dla klienta i z myl¹ o nim. Jednak, zarówno kompanie produkuj¹ce wodê, jak i media, przemilczaj¹ fakt,
¿e wiêkszoæ z nich sprzedaje wodê w butelkach plastikowych.
Butelki te s¹ albo przeznaczane na recykling, albo palone. G³ównym materia³em, z którego produkuje siê butelki jest PVC i PET.
PET jest u¿ywany coraz czêciej, poniewa¿ jest bardziej przezroczysty ni¿ PVC. Innymi stosowanymi opakowaniami s¹ aluminium i szk³o. To ostatnie nie jest op³acalne ekonomicznie, poniewa¿ wymaga wiêkszych nak³adów produkcyjnych i uwa¿niejszego transportu. PET jest odporny na st³uczenia i l¿ejszy od PVC
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o ok. 20%.
Okazuje siê, ¿e PVC, w momencie spalania, wydziela chlorinê  truj¹cy gaz, a w popiele znajduj¹ siê metale ciê¿kie, dlatego
ca³y przemys³ stopniowo przechodzi na PET. Ale nawet ten materia³ rozk³ada siê w przyrodzie ponad 1000 lat. Bior¹c pod uwagê,
¿e wed³ug Pat Franklin, dyrektor Container Recycling Institute, 9
na 10 butelek trafia po prostu do kosza na mieci, nie nale¿y siê
dziwiæ, ¿e organizacje ochrony rodowiska g³ono protestuj¹ przeciwko u¿ywaniu plastikowych butelek.
W tym miejscu nale¿y siê te¿ zastanowiæ, dlaczego woda w
butelkach, które przebywaj¹ na s³oñcu, ma inny smak? Otó¿ ka¿dy plastik w wysokiej temperaturze ulega czêciowemu rozk³adowi i wydziela ró¿ne substancje. Próbowalimy znaleæ niezale¿ne

informacje na temat szkodliwoci podgrzanego plastiku. Nie jest
to ³atwe. Istnieje mniej wiêcej taka sama iloæ prac naukowych
potwierdzaj¹cych szkodliwoæ, jak i zaprzeczaj¹cych temu. W
bazach danych prac naukowych i katalogach bibliotek uniwersyteckich, po odrzuceniu prac sponsorowanych bezporednio i porednio przez wytwórców plastiku, bardzo trudno jest znaleæ co
na ten temat. Wygl¹da to tak, jakby kto celowo zniszczy³ wszelkie informacje w tej tematyce. W internecie sprawa wygl¹da jeszcze gorzej. Pozostaje nam wiêc w³asny rozs¹dek. Czy w dobie
dzisiejszych k³amstw naukowo-medialnych mo¿emy wierzyæ, ¿e
opakowania plastikowe produktów spo¿ywczych nie s¹ szkodliwe?

Materia³y ród³owe:
Ferrier Catherine, Bottled Water: Understanding A Social Phenomenon, Discussion paper, WWF, kwiecieñ 2001.
Howard Brian, Whats in your Bottled Water?, Environmental Magazine, 28 sierpnia 2003.
Lenzer R., A monster beverage event, Forbes Magazine, 20 padziernika 1997.
Olson E., Bottled water: pure drink or pure hype?, Natural Resources Defense Council, 1999 report.
Sullivan E., Bottled water, The Food Channel (www.foodchannel.com/ifc/pros2/stories/bottledwater,html).
ci¹g dalszy ze str.4

cago.
Poniewa¿ by³y Info nurt zosta³ zamkniêty, jakiekolwiek
kopie tego magazynu, pocz¹wszy od maja 2004 (ostatni nosi numer 21/ (4/2004), je¿eli siê ukarz¹ bêd¹ redagowane przez zupe³nie inny sk³ad redakcyjny, który z by³¹ redakcj¹ nie ma absolutnie
nic wspólnego. Prosimy zatem bardzo uwa¿aæ na te sprawy, abycie Pañstwo nie wydawali niepotrzebnie pieniêdzy.
Oczywicie zdajemy sobie sprawê, ¿e manewr ten bardzo
utrudni dotarcie do pisma. Mamy jednak nadziejê, ¿e bêdzie to
tylko przejciowa sytuacja, a korzyci wyp³ywaj¹ce z wolnej i nie
ci¹g dalszy ze str.14

leæ jakie m¹dre rozwi¹zania dla wojny irackiej. Wraz z licznymi wspó³pracownikami, analizowa³em wszystkie proponowane
wyjcia z sytuacji. Oczywicie wyjcia Bia³ego Domu i Pentagonu mog¹ doprowadziæ tylko do katastrofy, dlatego nawet nie
bralimy ich pod uwagê. Wyjcia skrajnej lewicy  natychmiastowe wycofanie siê z Iraku  te¿ ju¿ nie maj¹ wiêkszego sensu. Najtrzewiej wydaje siê myleæ w tej sprawie pp³k. Carlton Mayer,
dlatego przedstawiam jego pomys³y. Pamiêtajmy, ¿e s¹ to rozwi¹zania natychmiastowe, poniewa¿ d³ugoterminowo tak zwana Koalicja i tak musi bezwzglêdnie wycofaæ siê z Iraku i jak najszybciej o nim zapomnieæ.

Wir

zaburzonej dystrybucji pisma na ca³ym wiecie, bêd¹ du¿o wiêksze ni¿ koszt naszej decyzji. Po wiêcej informacji prosimy zajrzeæ do stopki redakcyjnej i do³¹czonego kuponu prenumeraty.

Powiedziawszy to, co powy¿ej, SERDECZNIE WITAMY NOWYCH I BY£YCH NASZYCH CZYTELNIKÓW NA STRONACH NOWEGO PISMA. Przetrwalicie Pañstwo z nami bardzo trudny czas, za co
Wam serdecznie dziêkujemy. Trzymajcie kciuki by teraz ju¿ wszystko uk³ada³o siê pomylnie.
Redakcja
a) Zabezpieczyæ g³ówne drogi przewozu zaopatrzenia i stworzyæ
dodatkowe, dobrze ukryte i strze¿one sk³ady amunicyjne.
b) Sporz¹dziæ plany szybkiego odwrotu z baz w momencie zagro¿enia.
c) Nie obra¿aæ wiata arabskiego i nie traktowaæ Arabów jako
podludzi.
d) Przestaæ nazywaæ irackich oficerów i ¿o³nierzy terrorystami,
zbójami i tchórzami.
e) Przestaæ niszczyæ irackie miasta, by je ocaliæ.
Je¿eli macie Pañstwo jeszcze jakie pomys³y, jak ocaliæ armiê amerykañsk¹, proszê o kontakt poprzez redakcjê.
Krzysztof Dzikowski

Materia³y ród³owe:
Anti-U.S. insurgents disrup Iraq road network, Reuters, 17 kwietnia 2004.
Carter Philip, Hollow Force, 23 kwietnia 2004, (http://slate.msn.co/id/2099408)  do przeczytania tego artyku³u podajê swoj¹ identyfikacjê  proszê nie nadu¿ywaæ.
Constable Pamela, Iraqis Say Council-Approved National Flag Wont Fly, Washington Post, 27 kwiecieñ 2004.
Iraqi outcry as US bans newspaper, BBC News, 29 marca 2004.
Iraqi Council changes colors of new flag after protest, Associated Press, 28 kwietnia 2004.
Iraq gets new flag, drops God is Great, Associated Press, 26 kwietnia 2004.
Iraq unveils new inclusive flag, BBC News, 27 kwietnia 2004.
Mayer Carlton, Editorial, Future Warfare, maj 2004.
Mendenhall Preston, Knowing the enemy, NBC News, 9 kwietnia 2004.
Military Prepositioning. Observations on Army and Marine Corps Programs During Operation Iraqi Freedom and Beyond, Statement of William M. Solis , United
States General Accounting Office, 24 marca 2004. (GAO-04-562T).
(Kopie dokumentów GAO, powo³uj¹c siê na Freedom of Information Act, mo¿na uzyskaæ. Adres U.S. General Accounting Office, 441 G Street NW, Room LM,
Washington DC 20548. Tel: 202-512-6000.
Mistery Missile Solved, Strategy, (www.strategypage.co/gallery/default.asp?target=solved.htm)  prywatne wejcie proszê nie nadu¿ywaæ.
RPG-7, Strategy, (www.strategypage.com/gallery/default.asp?target=rpg7vl.htm)  prywatne wejcie proszê nie nadu¿ywaæ.
Schweid Barry, Arab allies hit back at Bush administration over Iraq, Israel, Associated Press, 20 kwietnia 2004.
Sea Port of Embarkation (SPOE), Globalsecurity, (www.globalsecurity.org/military/facility/spoe.htm).
Shanker Thom and Sanger David, The Struggle For Iraq: Contingencies, Pentagon Drafts Iraq Troop Plan To Meet Violence, NewYork Times, 21 kwietnia 2004.
Steward Richard W., Staff Operations: The X Corps in Korea, December 1950, Combat Studies Institute, Combined Arms Research Library  U.S. Army Command
and General Staff College, Fort Leavenworth, 22 marca 2004.
Testimony of Brigadier General Jerome Johnson and Brigadier General Kevin T. Ryan before The House Armed Services Committee, House Armed Services
Committee, 24 marca 2004.
Welcome to the 3rd Infantry Division (Mechanized), Fort Steward, (www.steward.army.mil).
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Kontynuacja cyklu z by³ego magazynu Info nurt

Now omowa

Nowomowa nowowojny
Cz.V (rewizjonistyczno-niemiecka)

Poprzednie odcinki przeanalizowa³y jêzyk propagandy nowych
wojen USA i Koalicji, niemieckiej machiny politycznopropagandowej z czasu kampanii kosowskiej NATO, a ostatnio 
ojrofaszyzmu niemiecko-francuskiego. Wy³ania siê ju¿ wa¿koæ
obcej nowomowy dla polskiej racji stanu. Przypadkiem, niniejszy
odcinek zbiega siê z w-Uniê-wst¹pieniem, a nastêpny poka¿e,
dlaczego dla roszczeñ niemieckich do Ziem Odzyskanych, wa¿ne
by³o wst¹pienie Polski do UE.
Witrynê nt. niemieckiej polityki zagranicznej, www.germanforeign-policy.com, redaguj¹ niemieccy publicyci i naukowcy.
Pisz¹ o sobie po polsku, ¿e na bie¿¹co obserwuj¹ ponowne
o¿ywienie niemieckich d¹¿eñ wielkomocarstwowych, by umo¿liwiæ
oszacowanie niemieckich strategii hegemonistycznych.
Jesieni¹ 2003 roku, witryna alarmowa³a, ¿e federalny
prezydent Niemiec, Johannes Rau (partia socjaldemokratów, SPD),
oskar¿y³ aliantów z II Wojny wiatowej o straszne bezprawie w
stosunku do Niemców wypêdzonych z Europy rodkowej i
Wschodniej. Podczas uroczystoci Zwi¹zku Wysiedleñców w
Berlinie, Rau skrytykowa³ pogl¹d, i¿ wysiedlenie Niemców by³o
rachunkiem za faszystowski terror w Europie Wschodniej, jako
nieczu³y i g³upi. Rau przemilcza³ folksdojczów, którzy wspierali
hitlerowsk¹ okupacjê, a Niemcom nie-nazistom zarzuci³, ¿e
planowali wysiedlenia.
Wed³ug Raua, wypêdzone mniejszoci niemieckie s¹ jak
przeladowani ¯ydzi, a alianckie z³o nie odbiega od
hitlerowskiego: Zbrodnicza polityka Hitlera nie usprawiedliwia
nikogo, kto na okropn¹ zbrodniê odpowiedzia³ okropn¹ zbrodni¹.
Argument ten wykorzystuje zagmatwanie przyczyn historycznych
i skutków, które poniós³ niemiecki agresor. Rewizjonizm os¹dza
skutki rozprawienia siê z agresorem, jako moralnie odra¿aj¹ce.
Cel: pogrzebaæ zbrodnie niemieckiej mocarstwowoci, która
dla obecnych planów potrzebuje oczyszczonej przesz³oci.
Rau podwa¿y³ podstawy Traktatu Poczdamskiego, na których
opieraj¹ siê obecne granice. Mimo to, nie by³o oddwiêku w
Niemczech. Odezwa³ siê natomiast, znany z poprzedniego odcinka,
Rodney Atkinson (www.freenations.freeuk.com/gc-50.html):
Wykorzystawszy UE [...] do przeredagowania du¿ej czêci Traktatu
Wersalskiego, który zakoñczy³ I Wojnê wiatow¹, politycy
niemieccy próbuj¹ teraz  w kategoriach niezwykle agresywnych,
odzwierciedlaj¹cych zaufanie w swoj¹ rosn¹c¹ w³adzê  zmieniæ
Traktat Poczdamski [...] Przemówienie Raua na dorocznej
konferencji Zwi¹zku Wysiedlonych, (w którym wielu za³o¿ycieli
by³o blisko zwi¹zanych z najgorszymi ekscesami nazistowskiego
panowania w Polsce i Czechos³owacji), jest najnowszym [...]
identyfikuj¹cym siê z grupami, które d³ugo po wojnie uwa¿ano za
ekstremistyczne.
W 1999 roku, Atkinson przet³umaczy³ rezolucjê koalicji
chrzecijañskich i wolnych demokratów w Bundestagu z 1998
roku. Wyra¿a ona plany zajêcia utraconych ziem niemieckim
kapita³em i rodzinami, wykorzystuj¹c euro-obywatelstwo, wolny
przep³yw ludzi i kapita³u oraz rozmycie granic narodowych.
Atkinson zareagowa³ na s³owa Raua: Skoro w³anie niemieccy
sprzymierzeñcy, obecni i z II Wojny wiatowej  [muzu³mañscy]
Boniacy, Albañczycy i Chorwaci  winni s¹ w latach 1990tych
jednych z najwstrêtniejszych czystek etnicznych w Europie,
niemiecki protest przeciw wypêdzeniu nazistowskich kolaborantów

po wojnie, jest istn¹ hipokryzj¹.
Pomniki
Kwaniewski przejrza³ nowe objawy rewizjonizmu
(Rzeczpospolita, 15.9.2003): Rozrywanie historycznych
zwi¹zków przyczynowo-skutkowych miêdzy agresywn¹ polityk¹
niemieckiego nazizmu, a praktykami wysiedleñ - które dotknê³y
tak ludnoæ polsk¹ jak i niemieck¹ - nieuchronnie nasuwa
podejrzenie, ¿e mamy do czynienia z prób¹ rewizji historycznej.
Polski prezydent przypomnia³, ¿e k³opoty europejskie prowadz¹ce
do II Wojny wiatowej, zaczê³y siê od podwa¿ania Traktatu
Wersalskiego: Kto okrela wysiedlenie Niemców jako bezprawie
i w zwi¹zku z tym podwa¿a europejskie ustalenia powojenne,
otwiera tym samym puszkê Pandory.
W tym samym czasie, polscy, czescy i niemieccy sygnatariusze
odrzucili stworzenie praskiego Centrum Przeciw Wypêdzeniom,
ostrzegaj¹c przed rewizjami historii. Narzucaj¹c stronniczy obraz
przesz³oci, lansowane od dawna centrum s³u¿y³oby
interpretowaniu konfliktów spo³ecznych wy³¹cznie w kategoriach
etnicznych. Wed³ug sygnatariuszy z ró¿nych rodowisk
politycznych, centrum zagra¿a budowie wspólnego europejskiego
domu. Odezwa ta ukaza³a siê w czeskiej i polskiej prasie, ale
nale¿yty oddwiêk znalaz³a tylko w niemieckim internecie.
Podobnie, jak niektórzy Polacy popieraj¹cy powstanie centrum we Wroc³awiu, (pod wp³ywem niezrozumienia niemieckich
intencji?), czêæ elit czeskiej kultury wyrazi³a swoj¹ gotowoæ na
powstanie centrum w Pradze. Berlin zaproponowa³ wrêcz
utworzenie centrum wbrew decyzji czeskiego rz¹du: powinna braæ
w tym udzia³ mo¿liwie najwiêksza liczba historyków i
reprezentantów ¿ycia kulturalnego.
Przewodnicz¹ca Zwi¹zku Wysiedleñców, Erika Steinbach z
CDU, zaproponowa³a nawet w³¹czanie siê praskiego centrum w
politykê innych kontynentów: musi te¿ kiedy wzi¹æ pod uwagê
Afrykê i Azjê. Napieraj¹c na utworzenie centrum w Berlinie, Pradze
czy Wroc³awiu, Steinbach chcia³aby potêpiæ wysiedlanie i
ludobójstwo, poniewa¿ s¹ archaizmami krwawej zemsty.
Innego chwytu u¿y³ Zwi¹zek Niemieckiej Opieki Grobów
Wojennych. Pomnik w rosyjskiej Sologubówce ma upamiêtniæ
ofiary, czyli niemieckich agresorów (!) poleg³ych, zmar³ych i
zaginionych w kampanii stalingradzkiej.
Nad Dunajem

We wschodniej Chorwacji, naddunajscy ziomkowie ods³onili
pomnik ku czci niemieckich i austriackich cywilów, których uwiêzi³
re¿im Jugos³awii w 1945 i 1946 roku (Hina, 4.10.2003). Decyzj¹
komunistów Tity, z listopada 1944 roku, miejscowi Niemcy przed
wysiedleniem mieli iæ do obozów pracy. Do kwietnia 1946 roku
uwiêziono 3 tysiêcy przesiedleñców, w wiêkszoci kobiet, dzieci i
starców. 1076 osób zmar³o z g³odu, chorób i ciê¿kich warunków,
a dalsze kilkaset wiêniów [tak¿e] prawdopodobnie zmar³o, wed³ug
chorwackiej agencji Hina.
Nikola Mak, szef chorwackiego oddzia³u Szwabów
Dunajskich, powiedzia³, ¿e Niemcy ubolewaj¹ nad zbrodniami
hitlerowskimi, ale chc¹ tak¿e uczciæ pamiêæ niewinnych ofiar, które
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nies³usznie ucierpia³y pod ciê¿arem zbiorowej winy.
Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Stowarzyszeñ Szwabów Dunajskich,
Rudolf Reimann, dziêkowa³ w³adzom chorwackim za pomoc w
zbudowaniu pomnika: szczêliw¹ przysz³oæ mo¿na budowaæ tylko
w wolnym i pokojowym wspó³istnieniu i jeli przezwyciê¿y siê
przesz³oæ.
W Chorwacji jest co przezwyciê¿aæ. Ustasze przerazili
swych hitlerowskich sponsorów okrucieñstwem. Neo-ustasze,
w federalnym rz¹dzie Tity, w Republice Chorwacji i w
miêdzynarodowej diasporze, oczernili Serbów przed wiatow¹
opini¹ publiczn¹ z wydatn¹ pomoc¹ niemieckich s³u¿b
specjalnych BND. Nas³ali na Serbów spo³ecznoæ
miêdzynarodow¹, umo¿liwiaj¹c Bundeswehrze pierwsz¹ po
wojnie okupacjê innych narodów.
Neo-ustasze nielegalnie i z wielk¹ pomoc¹ BND, od³¹czyli
Republikê Chorwacji. Wspó³pracowali z Niemcami i Iranem w
przemycie broni do bratobójczych wojen domowych z Serbami,
od pocz¹tku lat 1990tych. W brutalny sposób wygnali z Chorwacji
kilkaset tysiêcy Serbów. Wypêdzenie Niemców z Polski, to przy
tym majówka. Zbrojnym natarciom na serbsk¹ ludnoæ w Krajinie
i S³awonii, przewodzili niemieccy najemnicy (patrz poprzedni
odcinek).

Szwabi Dunajscy (zwani banackimi), zaczêli
osiedlaæ siê nad Dunajem w XVIII wieku, po
przejciu Banatu (obecnie, w serbskiej
Wojwodinie) spod panowania Turków, pod
w³adzê Habsburgów. Osadnicy niemieccy i inni,
np. S³owacy, zagospodarowali zaniedban¹ przez
Turków ziemiê - od dzisiejszej wschodniej
Chorwacji, po Rumuniê. Rozwinêli rolnictwo,
gospodarkê i kulturê. Pisze o tym W³och,
specjalista w niemieckiej literaturze i kulturze,
Claudio Magris, w ksi¹¿ce Danube (Harvill
Press, Londyn, 1998).
Mapa austrowêgierska z 1910 roku (http://
lazarus.elte.hu/hun/maps/1910/nepek.gif),
pokazuje, poza Wojwodin¹, najwiêksze
naddunajskie skupiska ludnoci niemieckiej w
okolicach Peczsza (obecne Wêgry), w S³awonii
(na wschód od Nowego Sadu), w Krajinie
(miêdzy Zagrzebiem a Triestem) oraz wokó³
Timiszoary, Sibiu i Braszowa (obecna Rumunia).
Poza tym, Niemcy figuruj¹: w wielkim skupisku
na obrze¿u dzisiejszych Czech, w³¹cznie ze
l¹skiem Cieszyñskim; miêdzy Gyoer a
Budapesztem; w mniejszym stopniu tak¿e na
S³owacji, w Transylwanii i na Ukrainie. Mapa
nie pokazuje Polski, Bia³orusi, Ukrainy, poza
Galicj¹, ani pañstw nadba³tyckich.
Dzi, mapa etniczna regionu wygl¹da³aby
inaczej. Wysiedlenia po obu wojnach
wiatowych objê³y dziesi¹tki milionów osób, nie
tylko Niemców. W opisie koncepcji centrum
wypêdzonych w pierwszej po³owie XX wieku,
steinbachowscy rewizjonici wymieniaj¹
ponad 17 narodów, tylko nie Polaków! W
tabeli cierpieñ, jestemy jednak na czwartym
miejscu (2,7 mln), za Niemcami (15,6 mln) i
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¯ydami (6,3 mln), (Przesz³oæ i Pamiêæ, nr 1-2, 2003 rok).
Polacy byli najwiêkszymi przeladowcami innych narodów
w XX wieku. Wypêdzili 9,7 mln osób. Drudzy byli Sowieci (8,5
mln), a trzeci Niemcy (6,6 mln). Tematem centrum bêd¹ wiêc
Polacy, którzy skrzywdzili prawie 10 mln, przede wszystkim
Niemców oraz Ukraiñców i Bia³orusinów. Rolê ofiary odegra
blisko 16 mln wypêdzonych, pokrzywdzonych Niemców.
Steinbachowskie centrum bêdzie obiektem propagandy, w celu
rozgrzeszenia Niemców  niewinnych ofiar, ze zbrodni
wojennych XX wieku.
Polska by³a niepodleg³a jedynie w dwudziestoleciu
miêdzywojennym. Nie liczmy dekady Balcerowicza (Polska
Sorosa, Info nurt, nr 21). Ponadto, nikogo teraz nie
wyganialimy, tylko wpucilimy niemieckie interesy. W³adaj¹
naszymi rodkami przekazu i mog¹ wciskaæ, co chc¹. Trzeba nie
lada wydajnej machiny, by przez 20 lat wyprzeæ 10 mln osób. W
ostatniej dekadzie, spo³ecznoæ miêdzynarodowa wraz z
nacjonalistami chorwackimi, boniackimi i albañskimi oraz
islamizmem, zdo³ali wyprzeæ tylko milion mniejszoci na
Ba³kanach. Straszny naród ci Polacy!
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Militaryzacja
Militaryzacja Unii

Niemieckie fundacje polityczne i instytuty za³o¿one przez niemiecki przemys³ wp³ywaj¹ nie tylko na Niemcy,
przywódcê UE. Jak w roz³amie Jugos³awii, pomagaj¹ im specs³u¿by Niemiec.
O Berlin  Pekin - Delhi (6.4.2004)
Na pocz¹tku maja br., chiñski premier Wen Jiabao odwiedzi³
Brukselê, Berlin i Rzym. Wizyty potwierdzaj¹ partnerstwo z UE,
podobnie jak szczyty chiñsko-europejskie. Berlin próbuje zawrzeæ
nieformalny, wojskowo-polityczny sojusz z Indiami i Chinami,
wymierzony w powci¹ganie USA. Javier Solana, komisarz unijny
ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, potwierdzi³
w Pekinie, ¿e rada ministrów UE planuje zniesienie embarga na
broñ w stosunku do Chin, w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci.
W Pekinie, Solana owiadczy³: w przysz³oci zamierzamy dzia³aæ
wspólnie w kluczowych problemach miêdzynarodowych.
Jako pierwsza europejska w historii, flota francuska
uczestniczy³a w manewrach z flot¹ chiñsk¹. By³y to najwiêksze
æwiczenia Chin z zagraniczn¹ marynark¹. Manewry odby³y siê
przed wyborami prezydenckimi na Tajwanie, po³¹czonymi z
kontrowersyjnym referendum dotycz¹cym postêpowania
niepodleg³ociowego. Europejski udzia³ w manewrach
symbolicznie popar³ politykê Pekinu wobec Tajwanu.
Niegdy Berlin jednostronnie naciska³ na wiêksze
zaanga¿owanie wojskowe w Azji Wschodniej, podkrelaj¹c
niewystarczaj¹ce wp³ywy polityczne. Dokument Strategii wobec
Krajów, lata 2002-2006 z Komisji Europejskiej, krytykuje brak
gotowoci do zmiany strategii UE, w ca³okszta³cie swojej
europejskiej polityki wp³ywu w Azji. Wymieniaj¹c Chiny,
Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej zaleca poprawki
zgodne z pomys³ami niemieckiego ministerstwa spraw
zagranicznych. Pierwsz¹ strategiê obronn¹ zainicjowa³ Berlin,
radz¹c rozszerzenie strefy bezpieczeñstwa poza Europê. Niemcy
proponuj¹ strategiczne partnerstwo z Chinami i Indiami, wobec
znacz¹cej roli militarnej, któr¹ odgrywaj¹ w przypisanych im
regionach i poza nimi.
Wspó³pracê militarn¹ zapocz¹tkuje trójstronny dialog w
sprawach obronnych. Konsultacje zainicjowano ju¿ 10 lat temu,
jako niemiecko-indyjski dialog obronny, prowadzony przez
Fundacjê Konrada Adenauera (partia CDU). Ze strony Indii
wspó³pracê prowadzi³ Instytut Studiów Strategicznych i Analiz.
Od roku 1997 wspó³praca ta objê³a Chiny. Na konferencji w lutym
br., w New Delhi, Karl Lamers (CDU), cz³onek komisji obrony i
spraw zagranicznych w Bundestagu, spotka³ siê z
przedstawicielami z Indii i Chin. Partnerzy uzgadniali pogl¹dy
Pekinu, Delhi i Berlina odnonie sytuacji strategicznej w Azji.
Omawiali ewentualn¹ wspó³pracê na wypadek problemów
obronnych kontynentu, a miejsce USA w polityce ogólnowiatowej
zajmowa³o szczególn¹ uwagê.
Zobowi¹zanie do wojny (28.3.2004)
Kartel w³adzy niemiecko-francuskiej w rdzeniu Europy,
wykorzysta³ ataki bombowe w Madrycie 11 marca br., do skupienia
krajów Unii wokó³ siebie. Artyku³ 42 projektu konstytucji
europejskiej (tzw. klauzula solidarnoci). uchwalony w grudniu
2003 roku przez szefów pañstw i rz¹dów krajów UE, zobowi¹za³
pañstwa cz³onkowskie do udostêpnienia si³ wojskowych do walki
z terroryzmem.
Projekt klauzuli pochodzi z parysko-berliñskiego kartelu
w³adzy, zasiadaj¹cego za zamkniêtymi drzwiami. Klauzula

zobowi¹zuje pañstwa-cz³onków do dzia³añ wojennych, w
przypadku, gdy trzecia strona zaatakuje którego z cz³onków UE.
Zamachy w Madrycie dostarczy³y nowego bodca dla berliñskich
prób przepchniêcia kontrowersyjnej konstytucji unijnej i
wprowadzenia w ¿ycie zobowi¹zañ wojskowych. Nowy rz¹d
hiszpañski dostosowuje politykê do wytycznych niemieckich. Rz¹d
Polski tak¿e uleg³ naciskowi.
Jeszcze przed przeforsowaniem projektu konstytucji UE,
ustalono wojskowo-polityczne powi¹zanie obecnych i przysz³ych
krajów cz³onkowskich. Szefowie pañstw uznali klauzulê za
politycznie wi¹¿¹c¹ dla wszystkich krajów cz³onkowskich.
Obowi¹zuje ona tak¿e wówczas, gdy które z pañstw
cz³onkowskich zostanie dotkniête atakiem terrorystycznym b¹d
katastrof¹ naturaln¹, lub spowodowan¹ przez cz³owieka. Klauzula
zabezpiecza szeroki dostêp do si³ wojskowych wszystkich krajów
cz³onkowskich: Unia mobilizuje wszystkie rodki, które ma do
dyspozycji, tak¿e te, udostêpnione przez kraje cz³onkowskie.
Konsekwencje wojny (26.3.2004)
Pogrom w Kosowie jest w gruncie rzeczy konsekwencj¹ wspieranej
przez niemiecki rz¹d napaci na Republikê Jugos³awii  wyjani³
Heinz Loquai, w wywiadzie dla www.german-foreign-policy.com.
Przed rozpoczêciem wojny, 24 marca 1999 roku, by³ on ba³kañskim
wspó³pracownikiem przedstawicielstwa Niemiec w wiedeñskim
biurze Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie. Ten
emerytowany genera³ brygady niemieckiej Bundeswehry, wini
m.in. Berlin za rosn¹c¹ politykê wojenn¹ na wiecie.
Zapytany o marcowy pogrom w Kosowie, Loquai cytuje
zamordowanego rok wczeniej, serbskiego premiera Zorana
Dzindzicia: Przed wojn¹, normalne, wieloetniczne spo³eczeñstwo
w Kosowie by³o przynajmniej wyobra¿alne, dzisiaj ju¿ nie mo¿na
w to wierzyæ. Loquai wskazuje, ¿e cz³onkowie ministerstw obrony
narodowej i spraw zagranicznych Niemiec, w pierwszych
miesi¹cach 1999 roku, stworzyli mylny obraz konfliktu
kosowskiego: przesada, manipulacje prawd¹ i k³amstwa, aby
znaleæ pretekst do wojny i j¹ usprawiedliwiæ (patrz Nowomowa
nowowojny, Info nurt, nr 20).
Atak na Jugos³awiê wprowadzi³ prawdziw¹ humanitarn¹
katastrofê: Na pocz¹tku wojny w pañstwach s¹siaduj¹cych by³o
70 tys. uchodców z Kosowa, pod koniec wojny liczba ta wzros³a
do 800 tysiêcy. Doradcy polityczni w Niemczech proponowali
wtedy oddzielenie Kosowa od Serbii. Loquai ostrzega przed
ponownym naruszeniem decyzji ONZ: Zachowanie suwerennoci
i terytorialnej nienaruszalnoci musi byæ przedmiotem przysz³ych
rozmów o statusie Kosowa.
Wojna przeciwko Jugos³awii, przeciwna prawom cz³owieka,
zada³a silny cios polityce pokoju. Rozwój ten, twierdzi Loquai,
kontynuowa³a wojna w Iraku. Dlatego niemieckiemu rz¹dowi,
który popar³ napaæ na Jugos³awiê, emerytowany genera³
przypisuje wspó³uczestnictwo we wzrastaj¹cym globalnym
militaryzmie.
O Berlin - Madryt a Polska (17.3.2004)
Przysz³y hiszpañski premier, Zapatero, chcia³ skierowaæ politykê
swojego kraju na sprawy Berlina, np. konstytucjê UE. Partia
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Zapatera powsta³a w latach 1970tych, z pomoc¹ dotacji
niemieckich. Zapatero wzoruje siê na wieloletnim sekretarzu
socjaldemokratów, by³ym hiszpañskim premierze, Felipe
Gonzalez, którego wspomaga³a Fundacja Friedricha Eberta (partia
SPD). Fundacja wspiera³a Hiszpanów, którzy studiowali w
Niemczech, potem hiszpañskich socjaldemokratów, którzy
zwalczali dyktaturê Franco. Fundacja do 1984 roku wyda³a w
Hiszpanii 9 mln marek, czêciowo z tajnego funduszu
wynosz¹cego 50 mln marek, przy pomocy którego socjal-liberalne
w³adze Niemiec wp³ywa³y na prze³omy na Pó³wyspie Iberyjskim.
Celem poparcia by³a integracja oporu przeciw Franco oraz
os³abienie rewolucyjnych si³ Hiszpanii. Fundacja wybra³a Felipe
Gonzaleza na figurê integracyjn¹. Decyduj¹ce dla jego
nieodwo³alnej pozycji by³o wsparcie, którego dowiadczy³ od
zjazdu partii SPD w Mannheim [1975 rok]. Wieloletni kierownik
madryckiej filii Fundacji, Dieter Koniecki, twierdzi³, w roku 1976:
To wsparcie doprowadzi³o do tego, ¿e Felipe Gonzalez, jako
praktycznie nie znana jeszcze przed rokiem postaæ w Hiszpanii,
urós³ do rangi politycznie wiatowej figury i postrzegany jest jako
centrum socjalistycznego spektrum.
Zapatero zapowiedzia³ koniec wspó³pracy z USA i kurs na o
Berlin-Pary¿, tradycyjn¹ orientacjê Madrytu. Domaga³a siê tego
jesieni¹ 2003 roku niemiecka fundacja Bertelsmanna. Fundacja
¿¹da³a tak¿e dalszej regionalizacji Hiszpanii, zgodnie z niemieck¹
ide¹.
Zapatero opowiada siê za nowym podzia³em si³ w UE:
Uwa¿am, ¿e w sprawie konstytucji szybko mo¿emy znaleæ
kompromis, który przewidywa³by rozs¹dny podzia³ si³y. Chodzi o
planowane zmiany w g³osowaniach, które podwoi³yby niemieck¹
liczbê g³osów. Zaowocowa³y starania, by rozbiæ hiszpañsko-polski
opór przeciwko niemieckiej hegemonii. Polska popada w izolacjê;
Najgorsze, co mo¿e siê przydarzyæ Polsce  skomentowa³ premier Miller.
wietlana otch³añ (6.3.2004)
Niemiecko-francuski dokument z koñca lutego, przedstawia plany
wspó³pracy unijnej przy rozmieszczaniu broni nuklearnej w
regionach nadgranicznych. Dla unijnego bezpieczeñstwa,
dokument z Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej i
Francuskiego Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych proponuje
wykorzystaæ ca³¹ stawkê na drabinie eskalacji [...] po grobê
u¿ycia rodków j¹drowych. Plany dotycz¹ ca³ej UE, w której nale¿y
zapewniæ niemiecko - francuski udzia³ wiêkszociowy. Nuklearny
udzia³ Londynu rozluni³by wiêzy z Ameryk¹, wprowadzaj¹c swój
najnowszy potencja³ [...] dla rozwi¹zywania miêdzynarodowych
kryzysów.
Berlin zachowuje dla siebie specjalne miejsce: ³agodzenie
antyamerykañskiego nastawienia Francji, z równoczesnym
wspomaganiem militarnym USA [w Afganistanie]. Zbli¿enie z
USA, które s¹ najwa¿niejszym partnerem handlowym Niemiec,
jest w ich najlepszym interesie. Partnerstwo wewnêtrzne z Pary¿em
nie podlega dyskusji. Gdyby Brytyjczycy sk³onili siê w stronê
planów unijnych, zaistnia³yby bardziej elastyczne formy
uzyskiwania wiêkszoci.
Nie licz¹c siê z niemieck¹ konstytucj¹, dokument stwierdza,
¿e Berlin w³anie zarzuci³ nadrzêdnoæ obrony terytorium.
Przekszta³cenie niemieckich si³ zbrojnych w elastyczn¹ armiê
do interwencji kryzysowych, jest w toku. Dzia³ania zbrojne poza
[...] granicami Europy, to przyczyna przeformowania
Bundeswehry. Konstytucja Niemiec nie daje ¿adnej podstawy
do tego.
Dlatego autorzy dokumentu przeczuwaj¹, ¿e wys³anie
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¿o³nierzy do stref wojennych doprowadzi do powa¿nego roz³amu
politycznego w spo³eczeñstwie. Chc¹c zaradziæ protestom,
dokument zaleca, by dzia³ania frontowe prowadzi³y wojska
francuskie, które otrzymaj¹ wsparcie Niemiec w postaci
powa¿nego wk³adu wojskowego. Towarzysz¹ce dzia³ania
polityczne Berlina, przyczyniaj¹ siê zapewne do dodania otuchy
Francuzom.
Podczas marcowych pogromów w Kosowie, jednostki
niemieckie i francuskie, przygl¹da³y siê dewastacji przez albañskie
bandy w Prizren i Swinjare, podobnie jak marokañskie w
Mitrowicy. Jednostki s³owiañskie, skandynawskie, w³oskie i,
sporadycznie, amerykañskie, stawia³y czo³a hordom.
Wojna jest pokojem (8.2.2004)
W Debatach o opartej na prawie miêdzynarodowym
dopuszczalnoci wojen prewencyjnych, bliska partii CDU,
fundacja Konrada Adenauera domaga siê pe³nomocnictwa w
napaci pañstw hegemonistycznych na suwerenne obiekty. Podczas
gdy szczyt czerwcowy NATO mia³ decydowaæ o wojskowej
obecnoci na Bliskim Wschodzie i w Azji, ten niemiecki dokument
rozpatruje, jako powody do wojny, ekologicznie
nieodpowiedzialne projekty zapór wodnych lub niepewne
elektrownie atomowe w pobli¿u granic. Kto biednym Niemcom
buduje takie wstrêtne rzeczy przy ich granicach  Al Kaida, Pakistan, Korea Pó³nocna? Kiedy wystarczy³y rzekome stacje radiowe,
by wszcz¹æ wojnê. Niemcy id¹ z ekologicznym duchem czasu.
4 lutego 2004 roku, Frankfurter Rundschau, pismo
liberalno-lewicowe, rzecznik czerwono-zielonej czêci rz¹du
(Nowomowa nowojny, cz. III), przedstawi³ dokument w ca³oci.
Miêdzynarodowy zakaz interwencji wojskowych,
zamieszczony w karcie ONZ, jest ju¿ od lat nadszarpniêty, wraz z
nadrzêdnoci¹ suwerennoci pañstwowej  argumentuje niemiecki
ekspert ds. bezpieczeñstwa: Ju¿ w 1999 roku, NATO
przeprowadzi³o atak i prowadzi³o wojnê przeciwko re¿imowi
Slobodana Miloszewicia, bez przed³o¿enia mandatu Rady
Bezpieczeñstwa oraz przy braku bezporedniego militarnego
zagro¿enia ze strony Serbii. To wi¹za³oby siê z zapobiegawczym
u¿yciem uzasadnionej samoobrony. Jak wiadomo, Niemcy ochoczo
bra³y udzia³ w upozorowaniu zagro¿enia ze strony Miloszewicia
(Nowomowa nowojny, cz. III oraz www.gavagai.pl/nato/).
Pomys³ z prawem do zapobiegawczej samoobrony, spotyka³
siê ze wzrastaj¹c¹ krytyk¹ na wiecie. Dlatego dokument niemiecki
nalega na zdefiniowanie na nowo pojêcia obrony, aby
usprawiedliwiæ pierwsze uderzenia. By³y one dotychczas zakazane:
Prewencja mo¿e legalnie ujæ, jako bezporednia obrona przed
zagro¿eniem, natomiast z regu³y trudno jest usprawiedliwiæ wojnê
prewencyjn¹, zapobiegawczo, militarnie przeforsowuj¹c¹ w³asne
interesy.
Trzeba znieæ prymat niezale¿noci narodowej, by umo¿liwiæ
zapobiegawcze dzia³anie si³ zbrojnych. Prawo miêdzynarodowe,
broni¹ce pañstwa przed agresj¹, trzeba zast¹piæ mechanizmem
interpretacji i rozwagi. Podwa¿anie elementarnych praw
cz³owieka, prawo samodecydowania narodu i ochrona
naturalnych podstaw ¿yciowych, konkurowa³yby wówczas z
zakazem interwencji, wedle uznania i oceny. Dokument niemiecki
zauwa¿y³, ¿e pañstwa hegemonistyczne bêd¹ mia³y przewagê:
dysponuj¹ odpowiednimi instrumentami politycznymi, militarnymi
i prawnymi, aby wymusiæ nale¿ny pos³uch.
Dokoñczenie w nastêpnym numerze
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Kontynuacja artyku³u z by³ego magazynu Info nurt

C o nam zost aLo

Co nam zosta³o po Czarnobylu
W kwietniu minê³a kolejna rocznica wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu, którego konsekwencje obecne
s¹ wród nas do dzi.
Alarmici i sceptycy

Przyk³ady staræ alarmistów ze sceptykami:

O badaniach nastêpstw Czarnobyla, ECRR pisze: ogólny obraz to
z jednej strony myl¹ce i wzajemnie wykluczaj¹ce siê raporty o
wzrocie zachorowalnoci na raka, bia³aczkê i choroby genetyczne, a z drugiej  zaprzeczenia o jakichkolwiek ujemnych skutkach
napromieniowania na zdrowie.

- Oficjalna konferencja IAEA w Wiedniu, w 1994 roku  prezentacje masowej utraty zdrowia, lub niedu¿ych skutków, za wyj¹tkiem raka tarczycy. Spory ze strony publicznoci. Materia³ów nie
opublikowano.
- IPPNW, 1994 rok, Wiedeñ  obrady niezale¿nych, w czasie konferencji IAEA. Badacze donieli o znacznych ujemnych skutkach
na zdrowie.
- Konferencja WHO, 2001 rok, Kijów  masowa utrata zdrowia,
lub niedu¿e skutki, za wyj¹tkiem raka tarczycy. Rezolucja, by zrewidowaæ modele ryzyka radiologicznego.
- Kyoto, 1998 rok  wspólne miêdzynarodowe referaty, niektóre
opisuj¹ niezgodnoæ oficjalnych raportów o skutkach napromieniowania z danymi ze ska¿onych terenów.

Wród alarmistów znaleli siê:
- Bia³oruski akademik Sawczenko  ksi¹¿ka UNESCO z 1995
roku o nowotworach raka tarczycy, bia³aczce i schorzeniach pokrewnych.
- Rosyjska akademik Burlakowa  praca pod jej redakcj¹ z 1996
roku opisuje rozmaite przypadki raka, bia³aczki oraz zmiany
wskaników biochemicznych i immunologicznych zwi¹zanych z
utrat¹ zdrowia.
- Nesterenko  jego ksi¹¿ka z 1998 roku opisuje wzrost zachorowalnoci na raka tarczycy, bia³aczkê i nowotwory u dzieci bia³oruskich.
- Bandaszewski  ksi¹¿ka z 2000 roku przedstawia wzrost iloci
przypadków patologii sercowych zwi¹zanych ze zmierzonym ska¿eniem wewnêtrznym u dzieci bia³oruskich.
- Busby  raport w 2001 roku dla Ambasady Bia³orusi w Zjednoczonym Królestwie, z przegl¹dem danych i prognoz¹ nowych przypadków raka na Bia³orusi, obliczon¹ z nowego modelu ryzyka.
- Liczni autorzy wypowiadaj¹cy siê na temat bia³aczki u dzieci,
wed³ug których dane empiryczne z grupy reprezentuj¹cej napromieniowanie p³odu wskazuj¹ na 100-krotny i wiêkszy b³¹d w
modelu ryzyka ICRP.
- Mini-satelitarne mutacje DNA  rozmaite prace dotycz¹ce wzrostu iloci przypadków u dzieci z terenów silnie ska¿onych i w
potomstwie ratowników Czarnobyla, wnioskuj¹ce o 2000-krotnym b³êdzie w modelu ICRP.
- Wiele opracowañ z Bia³orusi, Ukrainy i Rosji z dowodami wzrostu zachorowalnoci na bia³aczkê, nowotwory, raka tarczycy, schorzeñ spokrewnionych oraz ogólnej utraty zdrowia, przypisywanej
napromieniowaniu. Opracowañ tych nie przet³umaczono i nie cytuje siê ich na Zachodzie.
Wród sceptyków s¹:
- Opracowanie UNSCEAR z 2000 roku  wybrane publikacje
sugeruj¹ce, ¿e jedynym nastêpstwem napromieniowania jest rak
tarczycy.
- Mould  jego ksi¹¿ka wydana przez Institute of Physics (2000
rok) udowadnia brak wzrostu zachorowalnoci na raka, za wyj¹tkiem raka tarczycy.
- IARC  oficjalne studium zachorowalnoci na bia³aczkê w
Europie. B³êdnie sugeruje brak wzrostu, bo skomasowa³o dane z
ró¿nych regionów.

Rak i bia³aczka u dzieci
Wzrost iloci przypadków bia³aczki i raka mózgu u dzieci w latach 1950tych by³ tak gwa³towny, ¿e podejrzewano opady promieniotwórcze z prób broni. Zwrócono uwagê na izotop stront 90
 powa¿ne zanieczyszczenie w mleku. Rada Badañ Medycznych
w Zjednoczonym Królestwie (UK Medical Research Council,
MRC) zrobi³a badania, ale Sir Richard Doll4 doradzi³, ¿e po Hiroszimie dawki by³y zbyt ma³e na raka. Mimo to, w 1963 roku dosz³o do zakazu prób broni A w atmosferze, m.in. po odkryciu przez
N.G. Stewarta, ¿e ma³e dawki rentgenowskie w po³o¿nictwie powodowa³y bia³aczkê u noworodków.
Doll sta³ siê g³ównym promotorem bezpieczeñstwa ma³ych
dawek. Jego wiarygodnoæ opiera siê na wczeniejszych badaniach zwi¹zku miêdzy dymem z papierosów, a rakiem p³uc. Doll
wytrwale dowodzi, ¿e bia³aczka u dzieci nie jest wynikiem ma³ych dawek promieniowania z opadów i wypadków atomowych.
W 1993 roku argumentowa³ tak w procesie s¹dowym po odkryciu
skupiska bia³aczki ko³o zak³adu recyklingu nuklearnego w Sellafield.
W 1994 roku, Doll by³ wspó³autorem badañ opadów promieniotwórczych i bia³aczki u dzieci w Danii, Norwegii, Szwecji,
Finlandii i Islandii  krajach ró¿ni¹cych siê liczb¹ ludnoci i opadami z prób broni A. Zachorowalnoæ na bia³aczkê wród 0 do 4latków, miêdzy latami 1948  1958, a 1965 - 1985 rzekomo niewiele wzros³a. Wed³ug ECRR, badania te maj¹ powa¿n¹ wadê:
okres przed szczytem dawki do 1957 roku reprezentowa³y dane
tylko z Danii. Natomiast po 1958 roku, skomasowano dane z 5
pañstw.
Ponowna analiza danych od 1958 roku wskazuje na b³¹d.
Podobny wynik uzyskali Bentham i Haynes w publikacji w 1995
roku, o miertelnoci dzieci na bia³aczkê w Anglii i Walii. Ró¿nica miêdzy wynikami z udzia³em Dolla (model ICRP) a analiz¹
ECRR i Benthama-Hayesa, przek³ada siê na 3- do 15-krotny b³¹d
w modelu ICRP, jeli nie by³oby dalszych przypadków bia³aczki
w ¿yciu badanej grupy, a inaczej  40- do 200-krotny!
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Po³¹czeniu promieniowania o niskim natê¿eniu z bia³aczk¹ i
rakiem przypisuje siê czasem niewiarygodne przyczyny. Pocz¹tkowe uszkodzenie genetyczne jest rozdzielone w czasie od koñcowego stanu chorobowego. W miêdzyczasie mo¿na doszukaæ siê
innej przyczyny. Dla wyt³umaczenia skupisk zachorowañ bia³aczki
przy zak³adzie nuklearnym w Sellafield, przytoczono epidemiê
spowodowan¹ przez rzadki wirus, który pracownicy z zewn¹trz
rzekomo rozprzestrzenili wród wiejskiej, nieodpornej na niego
ludnoci.
Wed³ug ECRR, skoro zachorowania zaczê³y siê nie po rozpoczêciu budowy, lecz po rozruchu zak³adu oraz trwa³y prze wiele lat po wymieszaniu siê ludnoci, zatem s¹ zwi¹zane z eksploatacj¹, a nie z budow¹ zak³adu. Skala epidemii w krytykowanych
przez ECRR studiach jest umiarkowana, wiêc chorobê mo¿na
³atwo wyt³umaczyæ innymi przyczynami. W ka¿dym razie, nie
odkryto wirusa wywo³uj¹cego bia³aczkê u dzieci.
Rak tarczycy
Pocz¹tkowo establishment zaprzeczy³ istnieniu agresywnego wzrostu raka tarczycy na terytoriach najbardziej ska¿onych po Czarnobylu. Nastêpnie przyj¹³ tak¹ mo¿liwoæ, zastrzegaj¹c, ¿e choroba jest rzadka. Pomijaj¹c skutek, znacznie wiêkszy ni¿ wed³ug
modelu ICRP, wzrost zachorowalnoci wskazywa³ te¿ na b³êdne
za³o¿enia modelu: radioaktywny jod jest mniej skuteczny wewn¹trz
organizmu ni¿ na zewn¹trz, a objawy kliniczne wystêpuj¹ po ponad 10 latach. Tymczasem epidemia raka tarczycy zaczê³a siê parê
lat po Czarnobylu. Agencje ochrony radiologicznej wyrubowa³y
dawki do jak najwy¿szego poziomu, aby model pasowa³ do danych, t³umacz¹c, ¿e dzieci mia³y niedobór jodu, wiêc ich tarczyce
by³y z³aknione jodu. Na papierze dawki wzros³y tak, ¿e spowodowa³yby mieræ dzieci od choroby popromiennej.
Na podstawie danych bia³oruskich, ECRR obliczy³, ¿e model raka tarczycy ICRP zani¿a wspó³czynnik co najmniej 6-krotnie i nie jest jednolity, tylko ma du¿¹ wartoæ przy ma³ych dawkach. Grupy napromieniowane ma³ymi dawkami nie mog¹ wiêc
s³u¿yæ jako porównawcze. ECRR t³umaczy b³êdy tym, ¿e izotopy
telur 132 i jod 132 stanowi³y g³ówne zagro¿enie radiologiczne w
pierwszych dniach po wypadku, gdy¿ dzia³a³y wewnêtrznie, wed³ug teorii faz. Poza tym, model ICRP dla izotopu jodu opiera siê
na badaniach, w których wszystkie przypadki raka tarczycy z pierwszych 5 lat po napromieniowaniu odrzucono, opieraj¹c siê na
wynikach z Hiroszimy, gdzie stwierdzono d³ugi czas rozwoju raka
tarczycy.
Bia³aczka po Czarnobylu
Establishment próbowa³by najpierw zafa³szowaæ dane o zachorowalnoci na bia³aczkê. By³a dobrze zbadana po Hiroszimie, szczególnie u dzieci. Wybuch w Czarnobylu zdarzy³ siê w okresie znacznej kontroli pañstwa nad danymi epidemiologicznymi. Raport
ECRR znalaz³ nastêpuj¹ce wady interpretacji danych o bia³aczce
z terytorium by³ego ZSRR:
- Radzieckie zatajenia w stadium diagnostyki, przez co bia³aczka
nie wystêpuje jako opcja do zaznaczenia na formularzach diagnostycznych.
- Radzieckie zatajenia w stadium zapisu i sprawozdañ statystycznych, przez co liczby zosta³y dopasowane do warunków bez napromieniowania.
- Badacze pos³uguj¹ siê bazami danych ze sfa³szowan¹ iloci¹
przypadków.
- Za³o¿enie o liniowej zale¿noci zachorowalnoci od dawki, roz-
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mywa ró¿nicê miêdzy grup¹ napromieniowan¹ a porównawcz¹.
- Analiza statystyczna zak³ada linow¹ zale¿noæ od dawki, wiêc
nie znajduje znacz¹cego skutku, podczas gdy on istnieje.
- Ma³a iloæ przypadków zachorowalnoci u¿yta w analizie statystycznej sprawia, ¿e wynik mo¿na regulowaæ przez dodanie lub
odjêcie niewielkiej iloci przypadków.
- Komasacja danych z rozmaitych okolicznoci daje mylne wyniki.
Bia³aczkê w Europie po Czarnobylu bada³ IARC w Lyonie.
Dane zsumowano z wiêkszoci rejestrów europejskich i by³ego
ZSRR. Nie znaleziono skokowej zmiany po Czarnobylu, a najwiêksze dawki nie korelowa³y z najwiêksz¹ zachorowalnoci¹.
IARC wywnioskowa³ wiêc, ¿e katastrofa nie mia³a istotnej konsekwencji. Wnioski s¹ b³êdne, wed³ug ECRR, z powodu zmiennoci dawki i ró¿nic genetycznych w tak obszernej próbce. Porównanie sytuacji przed i po w ka¿dym kraju z osobna, mog³oby wykazaæ skutek.
Drugi zestaw badañ to raporty z 5 pañstw o bia³aczce u niemowl¹t  p³odów, w okresie maksymalnego napromieniowania
wewnêtrznego po Czarnobylu. ECRR wywnioskowa³, ¿e wspó³czynniki zagro¿enia w modelu ICRP zani¿ono 100 i wiêcej razy.
Specyfika badanej grupy pozwoli³a ECRR dowodziæ, ¿e skutek
móg³ wynikaæ jedynie z napromieniowania opadami z Czarnobyla. Ponown¹ analizê wykonali Chris Busby i Scott Cato. Ich zadanie by³o proste, bo NRPB uprzednio zmierzy³ i oceni³ dawki w
Walii i Szkocji oraz opublikowa³ wspó³czynniki zagro¿enia dla
bia³aczki zgodnie z modelem ryzyka ICRP. Autorzy porównali
przewidywania modelu NRPB z obserwacjami, zak³adaj¹c, ¿e
urodzeni w latach 1980 - 1985 i 1990 - 1992 nie byli napromieniowani, a pozostali, jeszcze jako p³ody, byli wystawieni na ryzyko w 18-miesiêcznym okresie po opadach z Czarnobyla. Badania
do wiosny 1987 roku wykaza³y, ¿e napromieniowanie p³odów
nast¹pi³o wskutek izotopów wewn¹trz organizmów matek. Kiszonkami z siana skoszonego latem 1986 roku karmiono byd³o nastêpnej zimy, wiêc izotopy dostawa³y siê do organizmu cz³owieka
przez produkty zwierzêce.
Analiza Busby-Cato wykaza³a statystycznie niemal 4-krotny
wzrost bia³aczki w tej grupie dzieci w Walii i Szkocji. Policzona z
rejestrów, zachorowalnoæ grupy by³a 100 razy wy¿sza ni¿ obliczona za pomoc¹ modelu NRPB. Szansa mylnego wniosku z badañ w 5 pañstwach jest mniejsza ni¿ jeden na dziesiêæ milionów.
To nie by³o zjawisko przypadkowe, tylko wynik napromieniowania dawkami o ma³ym natê¿eniu po katastrofie w Czarnobylu.
Jeli wyst¹pi¹ dalsze zachorowania na bia³aczkê w ¿yciu osób
ze zbadanej grupy, ECRR postuluje ok. 2000-krotny b³¹d w modelu NRPB. Dane o bia³aczce nabytej przez p³ody w 5 pañstwach,
potwierdzaj¹ nieliniow¹ zale¿noæ zachorowalnoci od dawki 
jak postulowali niezale¿ni.
Mini-satelitarne mutacje DNA
Model ICRP dotycz¹cy mutacji genetycznych od promieniowania równie¿ opiera siê na badaniach z Hiroszimy i dowiadczeniach z myszami, ale technika molekularna pozwoli³a na bardziej
obiektywn¹ ocenê. Kilka badañ mutacji DNA przeprowadzono
na dzieciach w by³ym ZSRR, wskutek eksplozji w Czarnobylu.
Dzieci bia³oruskie maj¹ dwukrotnie wiêcej mutacji ni¿ normalnie.
U dzieci ratowników z Czarnobyla stwierdzono 7-krotny
wzrost iloci mutacji, co siê przek³ada na 700- do 2000-krotny
b³¹d modelu ICRP. Badania dzieci osób napromieniowanych w
Hiroszimie nie wykazuj¹ tego, najprawdopodobniej z powodu
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ró¿nicy mechanizmów napromieniowania. W Czarnobylu by³o
promieniowanie z wewn¹trz organizmu, a w Hiroszimie  z zewn¹trz.
Przewodnicz¹cy Komitetu Medycznych Aspektów Promieniowania w rodowisku Zjednoczonego Królestwa (UK Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment), profe-
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sor B. A. Bridges, przyj¹³ powy¿sze wyniki jako dowód b³êdu w
modelu ICRP i przyzna³, ¿e mo¿e nadszed³ czas, by zmieniæ podejcie.
Opracowa³ dr Piotr Bein

Materia³y ród³owe:
1.The Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident, raport UNDP i UNICEF, 2002, http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/
newsid_1806000/1806181.stm
2.Browne A., Myth of Chernobyl suffering exposed [w:] The Observer z 6.1.2002, http://observer.co.uk/international/story/0,6903,628321,00.html
3.ECRR 2003 Recommendations of the European Committee on Radiation Risk, Green Audit, 2003, ISBN 1-897761-24-4
4.Walker M., Sir Richard Doll: A Questionable Pillar of the Cancer Establishment [w:] The Ecologist, tom 28, nr 2, marzec-kwiecieñ, 1998 rok
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Epidemia

Epidemia terroryzmu i jej siewcy
Terror, jako forma g³onego (i zazwyczaj krwawego) protestu
przeciwko wiatu, którego wielu nienawidzi, jest stary jak sama
cywilizacja, zw³aszcza ta, która zaczê³a wytwarzaæ coraz to
skuteczniejsze rodki wybuchowe. W Szwajcarii (i po czêci we
Francji), w latach 1970tych by³em dwukrotnie wiadkiem ekoterroru, kiedy niezidentyfikowani obroñcy przyrody wysadzili w
powietrze kolejki linowe w La Grave w Parku Narodowym
Vanoise, a potem na Aiguille du Midi w Chamonix.
Sekretne nabycie materia³ów wybuchowych nie jest
bynajmniej rzecz¹ ³atw¹ i odpowiednie, tajne s³u¿by pañstwowe,
jeli tylko chc¹, bez wiêkszych trudnoci s¹ w stanie namierzyæ
handlarzy, czy te¿ wytwórców-amatorów takich rodków. Z tego
powodu, powtarzaj¹cy swe akcje terrorysta, skazany jest
praktycznie na samotnoæ, jak to by³o w s³awnej przed kilkunastu
laty historii amerykañskiego unabombera, Teda Kaczynskiego.
Tego matematyka, wroga nowoczesnej techniki, zdradzi³ w
koñcu, za nagrodê miliona dolarów, w³asny brat. Rozpozna³ on
bowiem literacki styl listów rozpaczy, jakie terrorysta, pod
grob¹ u¿ycia bomb domowej roboty, drukowa³ w
wielkonak³adowych amerykañskich gazetach.
Agentom bezpieczeñstwa ³atwo jest przenikn¹æ w w¹skie krêgi
ludzi, decyduj¹cych siê wymuszaæ swe prawa za pomoc¹ eksplozji.
Akcje terroru, zw³aszcza te na wiêksz¹ skalê, musz¹ wiêc mieæ
przynajmniej cich¹ zgodê odpowiednich s³u¿b pañstwa. W
przypadku zatem wiêkszych i powtarzaj¹cych siê eksplozji,
automatycznie zaczyna siê podejrzewaæ tajne s³u¿by krajów, gdzie
pojawiaj¹ siê ogniska terroru. Tak by³o w przypadku serii bardzo
krwawych wybuchów w Rosji, pod koniec roku 1995, kiedy to,
np. w bloku mieszkalnym w Wo³godoniecku, zginê³o jrdnoczesnie
a¿ 300 osób. O akcje te oficjalnie oskar¿ono Czeczeñców.
Natomiast, jak pisze rosyjsko-izraelski dysydent-dziennikarz, Israel Adam Shamir, zbieg³y z Rosji miliarder Borys Bierezowski
oskar¿a o te czyny innego wp³ywowego ¿ydo-rosyjskiego
miliardera, Anatolija Czubajsa. Ten Wielki Prywatyzator Rosji,
za pomoc¹ bomb podk³adanych przez kierowane przez niego
podówczas rosyjskie s³u¿by specjalne, skutecznie ugruntowa³ w
Rosji ustrój demokratycznego autorytaryzmu, firmowanego przez
prezydenta Putina.
Jeszcze bardziej otwarte oskar¿enie o rz¹dowe wsparcie
podziemnego terroru, doszlo do nas z post-radzieckiego
Uzbekistanu. Pod koniec marca br., w Taszkencie wybuch³o kilka

bomb, zabijaj¹c blisko 50 osób. Posiadaj¹cy pewne dojcia do
wiatowych rodków masowego przekazu, lokalny przywódca
talibów, Jakub, og³osi³: Akty teroru w Taszkencie s¹ dzie³em samych
w³adz Uzbekistanu i s³u¿b specjalnych. Rz¹d Uzbekistanu
zdecydowa³ siê na ten krok, aby pokazaæ spo³ecznoci narodowej,
¿e musi walczyæ z terroryzmem, a zatem nie mo¿e sobie pozwoliæ
na luksus (poprawiaj¹cych byt ludnoci) reform (Przegl¹d,
15.4.2004). Jak pisze Przegl¹d, silnie pro-amerykañski
prezydent Uzbekistanu, Karaimow, dziêki tym ostatnim wybuchom
w Taszkencie, z pewnoci¹ umocni sw¹ s³abn¹c¹ w³adzê. Warto
przypomnieæ w tym kontekcie, ¿edziêki wydarzeniom 11 wrzenia
2001 w Nowym Jorku,, USA uzyska³o na terenie Uzbekistanu
pretekst do pokojowego przejêcia wielkiej, post-radzieckiej bazy
wojskowej w Chanabadzie, w pobli¿u nie tylko Afganistanu, ale i
Chin.
Zniewoliæ Europê bombami
Oczywicie opinie, czy to zbieg³ego z Rosji miliardera,
Bierezowskiego, czy uzbeckich talibów, czy nawet polskiego
dziennikarza z Przegl¹du, nie s¹ miarodajne. Formalne
potwierdzenie tajnego zaanga¿owania siê najwiêkszych pañstw
Zachodu w akcje terrorystyczne, maj¹ce na celu utrzymanie w³adzy
przez rz¹dz¹ce w tych krajach demokratyczne mafie, przysz³o
z samego Zachodu. W³ochy nawiedzi³a fala terroru ju¿ w latach
1970tych, kojarzona podówczas w szczególnoci z maoistycznymi
Czerwonymi Brygadami. Dziêki kompletnemu za³amaniu siê
w³oskich organów bezpieczeñstwa pod koniec lat 1980tych,
bardziej odwa¿nym dziennikarzom, w ramach akcji mani pulliti
(czyste rêce), uda³o siê dotrzeæ do tajnych akt policji.
Wysz³y, na krótko nag³onione, bardzo szczegó³owe dane,
kto tak naprawdê sta³ za zamordowaniem premiera Aldo Moro i
za innymi okrutnymi aktami terroru, np. za podobnym do
niedawnego w Madrycie, zamachem bombowym w 1980 roku, na
dworcu w Bolonii, w trakcie którego mieræ ponios³o 86
przypadkowych osób. Wtedy o morderstwo to oskar¿ono w³oskich
narodowców i skazano ich na wysokie wyroki. Dane o terrorze lat
1970 opublikowa³ angielski publicysta, Philip Willan, w ksi¹¿ce
Puppetmasters  The political Use of Terrorism in Italy, (Constable, London, 1991; Manipulatorzy marionetek  polityczne
po¿ytki z terroryzmu we W³oszech). Pozwolê sobie przytoczyæ
kilka wyj¹tków z recenzji tej trudnodostêpnej ksi¹¿ki, napisanej
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przez Petera Drewa i wydrukowanej przez angielski kwartalnik
Perspectives (nr 3/1993). Recenzja ta nosi bardzo wymowny
tytu³: USA bombarduj¹ Europê by j¹ sobie podporz¹dkowaæ:
Mistrzowska praca Philpa Willana bada w sposób
szczegó³owy i wart pochwa³y okres terroru we W³oszech, którego
interpretacja w ostatnich latach podleg³a radykalnej, wymuszonej
zmianie. Najrozmaitsze zakrêty i zwroty s¹ dostatecznie
skomplikowane, by wype³niæ 358 stron, ale przebija siê prze nie
g³ówna idea, ¿e terroryzm, w ci¹gu dwóch dekad od 1969 roku,
by³ kontrolowany przez pañstwo, w ramach strategii napiêcia,
aby odstraszyæ wyborców od tak zwanych partii
ekstremistycznych, g³ównie komunistów, które mia³y podówczas
szanse zdobycia w³adzy. Uwidocznionymi w tytule ksi¹¿ki
Manipulatorami marionetek szybko okazuj¹ siê Amerykanie,
zdecydowani, by utrzymaæ pro-amerykañskie i pro-NATO-wskie
elementy u szcztu w³adz w³oskiego pañstwa (...)
Strategia napiêcia
Autor wyszczególnia, w jaki sposób w celu realizacji strategii
napiêcia osi¹gniêto tajny poziom wspó³pracy s³u¿b
wywiadowczych pomiêdzy W³ochami i Stanami Zjednoczonymi i
odkrywa elementy wskazuj¹ce na tê wspó³pracê  w³¹czaj¹c w to
wewnêtrzne memoranda CIA. W konkluzji pisze on: Nie ma
powodów by w¹tpiæ, ¿e gros odpowiedzialnoci za to, co siê dzia³o
jako wynik strategii napiêcia, spoczywa na Stanach
Zjednoczonych. Od koñca II Wojny wiatowej Stany Zjednoczone
wywiera³y wielki i tylko stopniowo zmniejszaj¹cy siê wp³yw na
w³oskie tajne s³u¿by, jest zatem nie do pomylenia, ¿e s³u¿by te,
bez zgody wojskowego przywództwa NATO, mog³y byæ uwik³ane
w wiêksze afery, tak¿e te, zwi¹zane z terroryzmem.
Peter Drew posumowywuje sw¹ recenzjê Manipulatorów
marionetek w nastêpuj¹cy sposób: Najbardziej istotna rzecz, jaka
wy³ania siê z badañ przeprowadzonych przez Willana, to fakt, ¿e
tak zwana amerykanizacja krajów okrelanych jeszcze
niedawno mianem Wolnej Europy, nie jest li tylko spraw¹
amerykañskich mód, dziwactw i sub-kultur, które eroduj¹ istniej¹ce
kultury narodowe. Bardzo wyranie istnieje konkretny,
kontrolowany przez USA, system lub tajny (nad)rz¹d,
utrzymuj¹cy w³adzê ponad poziomem wszystkich, wydajacych siê
byæ niezawis³ymi krajami.
I w³anie z perspektywy tych rewelacji Philipa Willana, (które
natychmiast ukryto gdzie w bibliotekach), nale¿y patrzeæ na coraz
bardziej rozkwitaj¹c¹ na wiecie epidemiê terroru, któr¹
(niewidzialnie kontrolowane) mass-media automatycznie ³¹cz¹ z
dzia³alnoci¹ tajnych arabskich, antyamerykañskich ugrupowañ,
w rodzaju Al Kaidy. Ta muzu³mañska ekstremistyczna organizacja,
za³o¿ona zosta³a w latach 1970tych przez CIA oraz pakistañsk¹
ISI, w celu zwalczania komunizmu w Afganistanie.
Stra¿ak-podpalacz
Jak siê konstruuje ogniska islamskiego terroru, opisa³, w jednym
ze swych wywiadów, by³y niemiecki minister ds. nauki i techniki,
Andreas von Bülow, który pozna³, w okresie gdy by³ ministrem,
od podszewki dzia³alnoæ tajnych s³u¿b zarówno NRD, jak i RFN.
Von Bülow uparcie twierdzi, ¿e atak, taki jak ten z 11 wrzenia w
USA, musia³ byæ zorganizowany przy wydajnej pomocy w³adz
tego super kraju. Na poparcie swej argumentacji, przytoczy³ on
nieznane szerszej publicznoci szczegó³y wczeniejszego ataku
na World Trade Center, w 1993 roku, w trakcie którego szeæ osób
zosta³o zabitych, a tysi¹c rannych: W centrum tego by³ twórca
bomby, by³y egipski oficer, który wci¹gn¹³ w to kilku muzu³manów
dla dokonania zamachu. Zostali oni przemyceni do Ameryki przez
CIA, mimo ¿e Departament Stanu odmówi³ im wjazdu.

28

WIR MAGAZINE

NR 1 / 2004

Jednoczenie przywódc¹ tej grupy by³ informator pracuj¹cy dla
FBI, który wszed³ w uk³ad z w³adzami: w ostatniej chwili
niebezpieczny materia³ wybuchowy mia³ zostaæ podmieniony na
nieszkodliwy proszek. FBI nie dotrzyma³a umowy. Bomba
wybuch³a, jakby to powiedzieæ, za wiedz¹ FBI. Oficjalna wersja
zbrodni zosta³a wkrótce ustalona. Kryminalistami okazali siê li
muzu³manie ( Tagesspiegel 13.1.2002).
Wysi³ki sekretnego nad-rz¹du wiata, aby muzu³manów 
tak jak wczeniej komunistów  przedstawiæ, jako zawodowych
kryminalistów, trwaj¹ ju¿ kilka dekad. W tym celu tajne s³u¿by
USA zrobi³y wszystko, aby rozdmuchaæ fundamentalizm islamski,
czego wiadectwo mielimy (i mamy) w Boni, Algierii, czy te¿ w
Rosji (Czeczeni), a nawet w Chinach (Ujgurzy). Po rozdmuchaniu
tych ognisk religijnej nietolerancji, zgodnie z logik¹ postêpowania
stra¿aka-podpalacza, Korporacja Pokój made in USA, wystêpuj¹c
jako pe³en cnoty bojownik ze wiatowym terroryzmem, stara siê
sprzedaæ wiatu swe us³ugi. W ramach samozwañczej roli
wiatowego ¿andarma, USA w sposób wyprzedzaj¹cy zaczê³y
atakuje kraje, które mog¹ budziæ podejrzenia o to, ¿e ho³ubi¹
globalnych terrorystów (Afganistan), lub posiadaj¹ zakazane
bronie (Irak).
O metodzie stra¿aka-podpalacza pisa³ niedawno jeden z mych
korespondentów w by³ej Jugos³awii, Sasza Papowiæ. Wedlug
niego, pod has³em walka z terrorem, rz¹dz¹ca w Ameryce klika
stara siê doprowadziæ do wspó³dzia³ania najwa¿niejszych tajnych
s³u¿b wiata, a zw³aszcza Rosji i USA. Poprzez te w³anie s³u¿by,
bêdzie mo¿na sprawowaæ kontrolê nad praktycznie wszystkimi
krajami, w sposób niemal¿e doskona³y. W Moskwie, jesieni¹ 2002
roku, odpowiednio wyszkolony (i wyposa¿ony) oddzia³
czeczeñskich bojowników zaj¹³ Teatr na Dubrowce, wraz z blisko
tysi¹cem widzów, w tym wielu obcokrajowców. Ta, prawdziwie
militarna operacja, musia³a siê oczywicie odbyæ za cichym
przyzwoleniem  lub wrêcz dziêki zaproszeniu  rosyjskiej FSB,
która ze szczególn¹ dok³adnoci¹ inwigiluje diasporê czeczeñsk¹
w Moskwie. Jak pisze Papowiæ, na skutek tego zamachu,
nazwanego przez prasê globalistyczn¹ moskiewskim 11 wrzenia,
rz¹d Putina da³ siê przekonaæ do antyterrorystycznej wspó³pracy
z USA i po cichu udostêpni³ Amerykanom rosyjskie szlaki
komunikacyjne, które u³atwi³y, zaplanowane jeszcze przed 11
wrzenia 2001 roku, uderzenie wyprzedzaj¹ce USA na Irak..
Kluczowe wydarzenia z 11 wrzenia te¿ oczywicie nie mog³y
mieæ przebiegu, jaki do dzisiaj lansowany jest przez media. ¯adni
Arabowie, uzbrojeni w plastikowe no¿e do rozcinania kartonu (¿e
Amerykanie w to wierz¹!), nie sterroryzowali za³óg oraz pasa¿erów
porwanych samolotów. Wszystkie samoloty by³y przecie¿
wyposa¿one w programy komputerowe, które w wypadku
porwania samoczynnie przekazuj¹ samolot pod kontrolê z ziemi,
niezale¿nie od woli pilota. (Jest to zabezpieczenie u¿ywane w
samolotach typu Boeing ju¿ od lat 1970tych.) Nawet tego,
pokazanego nam w telewizji manewru nag³ego skrêtu o prawie
180 stopni, jaki wykona³ pasa¿erski Boeing, bezporednio przed
uderzeniem w drug¹ wie¿ê WTC, nie móg³ wykonaæ ¿aden ¿ywy
pilot. Jak obliczono, w trakcie tak nag³ego zwrotu przeci¹¿enie
wynosi³o 5-6 g i zwyk³y pilot nie da³by rady utrzymaæ sterów.
Wkrótce po 11 wrzenia, nie dopuszczona do szerszego
naglonienia komisja, z³o¿ona z 200 cywilnych i wojskowych
pilotów USA, stwierdzi³a, ¿e hiper-precyzyjnego uderzenia w sam
rodek wie¿y WTC najprawdopodobniej dokonano za pomoc¹
bezpilotowego Boeinga, zdalnie sterowanego przez AWACS, za
w Pentagon uderzono albo latajac¹ bomb¹, lub bezpilotowym
samolotem, znacznie mniejszym od Boeinga.
W USA, ju¿ od wielu dekad najwiêksze zamachy pozostaj¹
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niewyjanione. Dopiero niedawno ujawniono, ¿e do prezydenta
Kennedyego w 1963 roku, w Dallas, strzela³o a¿ czterech (lub
nawet piêciu) snajperów. Podobnie jak w Dallas przed czterdziestu
laty, tak¿e wydarzenia 11 wrzenia by³y wewnêtrzn¹ robot¹ klik
rz¹dz¹cych USA. Zapewne pos³u¿y³y siê one podwykonawcami,
najprawdopodobniej ze specjalizuj¹cego siê w zamachach hi-tech
Izraela. Jest on jak naj¿ywotniej zainteresowany robieniem z
Arabów kryminalistów. Podobnie s³awna Komisja Warrena, po
zamachu na Kennedyego, nic nie potrafi³a wyjaniæ, tak zapewne
nic istotnego nie powiedz¹ nam kolejne oficjalne komisje,
powo³ywane obecnie w USA, do nawietlenia sprawy 11 wrzenia.
Jeli za chodzi o sam¹ ideê Globalnej Wojny z Terrorem, to
modelem dla zachowania siê USA w wiecie, jest postêpowanie
zwyk³ej mafii  chocia¿by tej pruszkowskiej, albañskiej lub
czeczeñskiej  która stara siê uzyskaæ kontrolê nad wszelkimi
intratnymi biznesami operuj¹cymi na jej terenie. Niewidzialni
terroryci wytrwale i sprytnie podk³adaj¹ bomby pod sklepami,
restauracjami i przedsiêbiorstwami, którymi zamierzaj¹ siê
zaopiekowaæ. W koñcu zrezygnowani i zastraszeni w³aciciele
oraz u¿ytkownicy zgadzaj¹ siê na p³acenie haraczu, a nawet i na
ca³kowit¹ penetracjê swych biznesów przez, coraz czêciej
wystêpuj¹cych po cywilnemu (patrz Irak dzisiaj), bezwzglêdnych,
ponadnarodowych mafiosów. W wypadku USA oraz Izraela,
chodzi tutaj o super-mafiosów, otwarcie wzoruj¹cych siê na
zachowaniach biblijnego ludu bo¿ego (tzw. narodu wybranego),
którego uwielbian¹ zabaw¹ by³o ci¹ganie na inne narody Plag
Egipskich. Plagi te odrodzi³y siê ostatnio w Europie Wschodniej,
w formie koniecznych gospodarczych reform, za w innych
globalizowanych krajach w formie epidemii bombowo-religijnego
terroru, bardzo wyranie podsycanego przez sekretny Nad-rz¹d
Cywilizacji Zachodu.
Post Scriptum
Kilka tygodni po otrzymaniu przeze mnie przytoczonej powy¿ej
analizy Saszy Papowicia, Polityka opublikowa³a w kwietniowym
numerze (15/2004) wywiad z amerykañskim filozofem, Richardem
Rortym, który proroczo przewiduje: terroryci przez d³ugi czas
bêd¹ odnosili sukcesy, a¿ spo³eczeñstwa i pañstwa zgodz¹ siê
zrezygnowaæ ze swej suwerennoci na rzecz jakiego
demokratycznego Rz¹du wiatowego. Bo i o to w³anie chodzi
Nowej Super Cosa Nostra (tak Grupê Trzymaj¹c¹ W³adzê w USA
nazywaj¹ co wiatlejsi ¯ydzi), której ten filozof jest pó³-oficjalnym
rzecznikiem prasowym.
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Nadchodz¹ce z Iraku od pocz¹tku kwietnia informacje,
wskazuj¹, ¿e metoda Karaimowa, oskar¿enia islamskich
ekstremistów o rosn¹c¹ falê zamachów, przesta³a siê w Iraku
sprawdzaæ. Podobnie zreszt¹, jak to siê sta³o miesi¹c wczeniej w
Hiszpanii, gdzie naprêdce zorganizowany zamach nie uratowa³
pro-amerykañskiego rz¹du Aznara. Irakijczycy zaczêli bowiem
stosowaæ lustrzan¹ (wobec Amerykanów) metodê oskar¿ania
okupantów o zamachy, wyranie wymierzone w miejscow¹
ludnoæ. W zwi¹zku z tymi powtarzanymi oskar¿eniami, mi³uj¹cy
wolnoæ okupanci zamknêli lokalny tygodnik, publikuj¹cy te
oszczerstwa, co sta³o siê has³em do anty-amerykañskiego
powstania.
Przy okazji za linczu w Falud¿y, na pocz¹tku kwietnia br.,
wyszlo na jaw, ¿e dzielni Jankesi zainstalowali w Iraku, jako
cywilnych prywatnych ochroniarzy, ok. 15 tys. by³ych
komandosów i agentów s³u¿b specjalnych, op³acanych do tysi¹ca
dolarów za dzieñ pracy. (Dla porównania, zwykli iraccy
policjanci otrzymuj¹ od okupantów 1,5 dolara za dzieñ pracy.)
Informacja ta zbieg³a siê z inn¹, wyczytan¹ w internecie, ¿e od
roku w Iraku zamordowano skrycie ok. 1000 przedstawicieli
miejscowej inteligencji. Informator obwinia³ Izrael, ¿ywotnie
zainteresowany likwidacj¹ arabskiej inteligencji na tym terenie.
Ale niewidoczna dywizja 15 tys. ochroniarzy, to m³odzi ludzie
pochodz¹cy z wielu kultur, w tym zapewne i z Polski, którzy dla
pieniêdzy stali siê podwykonawcami planów re-kolonizacji Iraku
przez korporacje oraz mafie maj¹ce siedziby g³ównie w Nowym
Yorku.
Za ca³y ten, niew¹tpliwie hiper-amerykañski, program
lobotomizacji rodzimej ludnoci Mezopotamii, przypomina mi
historiê Jugos³awii kilka lat temu. W trakcie s³awnych
humanitarnych nalotów USA i jego wasali na resztki tego kraju,
dok³adnie piêæ lat temu, spotkany podówczas w Moskwie, profesor
slawistyki ze Skopje, powiedzial mi zrozpaczony: Oni chc¹
wymordowaæ wszystkich rozumnych ludzi! I ta lobotomia, nie
tylko Irakijczyków i nie tylko Arabów, ale dok³adnie wszystkich
sprzeciwiaj¹cych siê globalizacji osób oraz narodów, to jest Program Nowego Amerykañskiego Stulecia (PNAC), które wyranie
siê zaczê³o 11 wrzenia 2001.
dr Marek G³ogoczowski 22.4.2004
Kontakt z autorem przez redakcjê

Inne spojrzenie

Inne spojrzenie na wojnê z terroryzmem
Wszystkie wojny s¹ tajnymi atakami wiatowych elit finansowych na ludzkoæ
Wojna z terroryzmem nie jest wcale wyj¹tkiem. Ostatnie ostrze¿enia mediów przed terrorystycznymi atakami na poci¹gi i autobusy, które mog¹ nast¹piæ tego lata, mog¹ byæ analizowane w tym
kontekcie.
Finansowa elita jest relatywnie ma³a, tchórzliwa i ukryta. Potrzebuje nas, bymy toczyli za ni¹ bitwy. Potrzebuje bymy siê
wzajemnie niszczyli w walce i chce nas zepchn¹æ w jeszcze g³êbsze d³ugi. W ten sposób stajemy siê jej niewolnikami.
Wojna zawsze by³a oszustwem zaprojektowanym tak, by po-

móc wprowadziæ wiatowe pañstwo policyjne, które nazywa siê
Nowy Porz¹dek wiata, albo Globalizm. Wojny u¿ywa siê
do przekszta³cenia spo³eczeñstwa. Rezultatem obydwu wojen wiatowych by³o zwiêkszenie pozycji wiatowych karteli i rz¹dów, którymi bankierzy zarz¹dzaj¹ przez swoich zauszników. Rezultatem
obydwu wojen wiatowych by³y nawo³ywania do utworzenia rz¹du wiatowego.
Nie widzimy tego spisku, poniewa¿ nie jestemy przyzwyczajeni myleæ w kategoriach d³ugodystansowych. Stopniowe prze-
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kazywanie bogactwa i w³adzy miêdzynarodowej finansjerze, trwa
co najmniej od 200 lat. Wchodzi w to tak¿e ca³kowita transformacja ludzkoci, która uwzglêdnia zniszczenie rasy, religii, rodziny i
narodu. Popiera siê natomiast kulturê pieni¹dza, sex i przemoc.
To jest ukryta agenda za tym, co dzieje siê w polityce i dzisiejszej
kulturze. Nie liczcie Pañstwo na to, ¿e profesorowie, mêdrcy i
politycy, bêd¹ Was o tym informowali. Oni s¹ jak psy pasterskie.
Dobrze wytrenowani i dobrze karmieni.
Mo¿ecie Pañstwo zaprotestowaæ: przecie¿ jestemy w stanie
prosperity i relatywnie wolni. G³ównym celem elity jest teraz uciskanie i sekularyzacja wiata islamskiego (demokracja, prawa kobiet). Elity potrzebuj¹ nas do zrobienia tej brudnej roboty. Nasi
bohaterscy ¿o³nierze pilnuj¹cy pokoju, s¹ w rzeczywistoci ¿o³nierzami bankierów. Oni u¿ywaj¹ pojêcia terror Al- Kaidy, jako
argumentu dla ustanowienia pañstwa policyjnego w domu. Gdy
g³osz¹ o prawach cz³owieka, Konstytucja i Karta Praw s¹ niszczone. Przyzwyczajamy siê do alarmów terrorystycznych i naruszania naszej prywatnoci. Nowy monolit bezpieczeñstwa zosta³ zaprojektowany, by zgnieæ wszelkie przysz³e protesty i opory przeciwko globalizmowi. Kiedy ostatecznie bêd¹ gotowi, by to
wszystko przerwaæ, bêdziemy grzeczni i pos³uszni. W miêdzyczasie, odwracaj¹ nasz¹ uwagê ³atwym kredytem, triwiami???(trywializmem?), seksem i sportem.
Terroru u¿ywa siê by manipulowaæ ludmi
O ile wojen u¿ywa siê do transformacji spo³eczeñstwa, to terror
wykorzystuje siê do usprawiedliwiania tych wojen. Bankierzy
przeprowadzili atak na World Trade Center, by usprawiedliwiæ
atak na wiat muzu³mañski i wojnê z terroryzmem. Napastnicy
zawsze przekonuj¹, ¿e dzia³aj¹ w obronie w³asnej.
Wszystko to rozgrywa siê wed³ug okultystycznego planu. 11
wrzenia 1990 roku, George Bush senior wyg³osi³ w ONZ przemówienie: Pod¹¿aj¹c do Nowego Porz¹dku wiata. Jedenacie
lat póniej, w tym samym dniu, dwa samoloty uderzy³y w World
Trade Center.
Terroru u¿ywa siê do przeci¹gania opinii publicznej. Dwa
tygodnie temu, izraelski pocisk rakietowy wysadzi³ w powietrze
za³o¿yciela Hamas, 68-letniego szejka Yassina, w po³owie lepego, muzu³mañskiego kleryka na wózku inwalidzkim. Celem Ariela Sharona by³o pod¿eganie do dalszych niewybrednych aktów
terroru przeciw obywatelom izraelskim. Politycznym za³o¿eniem
Ariela Sharona jest ostateczne przemieszczenie Palestyñczyków
poza granice wielkiego muru. Aby tego dopi¹æ, musi wczeniej
przygotowaæ spo³eczeñstwo izraelskie.
W roku 2000, mniej ni¿ 8% ¯ydów izraelskich opowiedzia³o
siê za tym rozwi¹zaniem. W roku 2002 ich liczba osi¹gnê³a 44%.
Dziêki ludziom bombom, liczba ta siêga zdecydowanie powy¿ej
50%. Terror Hamas s³u¿y niew¹tpliwie planom Sharona. W³anie
dlatego Izrael przez lata popiera³ po kryjomu ten ruch.
Innym przyk³adem jest niedawne wysadzenie poci¹gów w
Hiszpanii. Wydarzenie to mia³o miejsce na dwa dni przed wyborami. Hiszpañski premier uparcie chcia³ trzymaæ siê Konstytucji
Europejskiej. Rezultatem rzezi by³a jego przegrana i objêcie stanowiska przez bardziej pos³uszn¹ marionetkê. Steven Bonta, w
ostatnim numerze The New American, radzi, by zawsze, kiedy
ma miejsce akt terroru, zadaæ sobie pytanie: Kto odnosi korzyæ?
Czy z ataku 11 wrzenia odnieli korzyæ Muzu³manie? Czy odnieliby oni jak¹kolwiek korzyæ ze lepego ataku na terytorium
Ameryki?
Co mo¿emy zrobiæ?
Ludzie czêsto zadaj¹ mi to pytanie. Odpowiadam: je¿eli zorgani-
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zujemy jakie ruchy, bêd¹ nas mieli jak w klatce i bêd¹ mogli
wy³uskaæ przywódców. Myl za siebie. Przestañ szukaæ odpowiedzi u innych. Oni boj¹ siê indywidualnej inicjatywy bardziej ni¿
ognia. Wa¿ne jest, czego nie powinnimy robiæ.
System demokratyczny zosta³ wywrócony i dzisiaj s³u¿y g³ównie kontroli spo³eczeñstwa. Bankierzy kontroluj¹ obydwie partie
(jakie partie  przypomnieæ!!!) i rodki masowej perswazji. To
oni podaj¹ szkielet debaty i rozwi¹zañ alternatywnych. Dlatego,
oczywicie nie powinnimy traciæ energii i partycypowaæ w ich
demokratycznym procesie. Drug¹ wa¿n¹ rzecz¹ jest, by nie ogl¹daæ telewizji. Ludzie s¹ naturalnymi konformistami. Telewizja
definiuje realny wiat poprzez ustawianie norm socjalnych. Informacje podawane naszej podwiadomoci, sprowadzaj¹ siê do tego,
¿e politycy s³u¿¹ naszym interesom i, pomimo problemów, wszystko jest w porz¹dku. Popatrzcie na artyku³ Normana Griega, TV
or Not TV (www.thenewamerican.com/tna/2003/11-17-2003/
tv.htm).
Spisek bankierów wykorzystuje idealizm ludzki, obojêtne czy
s¹ oni komunistami, syjonistami, socjalistami, libera³ami, masonami, feministami czy neo-konserwatystami. Dopóki bêdziemy
¿yli w nominalnej demokracji, nie mo¿emy wiele zrobiæ, o ile
wiêcej ludzi nie zrozumie, na czym polega globalistyczna agenda
i czym naprawdê jest proces globalizacji.
Samo-edukacja jest bardzo po¿yteczna. Ja, na przyk³ad, szuka³em ukojenia w medytacjach, ale ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, poczu³em siê wolniejszym dopiero wtedy, gdy dowiedzia³em siê jak naprawdê funkcjonuje wiat.
Podsumowuj¹c, wojna z terroryzmem, jak wszystkie wojny, jest oszustwem zaprojektowanym po to, by wypromowaæ rz¹d
bankierów poprzez uciskanie islamu i kreowanie pañstwa policyjnego w domu.
Stalingrad Busha jest rewan¿em Bagdadu
Ten tekst napisa³em ponad rok temu, ale w wietle nowych, tragicznych wydarzeñ rozgrywaj¹cych siê w Iraku, jest on dalej aktualny.
Wielu amerykañskich marines szturmuj¹cych Bagdad mia³o
zaledwie 8 lat, kiedy Papa Bush, za pomoc¹ sztuczek, nak³oni³
Saddama Hussajna do inwazji na Kuwejt, a nastêpnie spopieli³
irackich ¿o³nierzy, gdy usi³owali siê wycofaæ. Ci m³odzi marines
grali w baseball i zdawali egzaminy dojrza³oci, kiedy miliony
Irakijczyków przechodzi³o straszliwe sankcje na³o¿one pod wodz¹
USA.
Tak. To w³anie ci m³odzi marines odczuj¹ na w³asnej skórze
zemstê rozwcieczonych, uzbrojonych, zaopatrzonych i przygotowanych do obrony swego kraju ludzi, nawet za cenê ¿ycia. M³odzi marines, którzy zadeklarowali siê s³u¿yæ swemu krajowi,
bêd¹ krwawili i umierali na podwórkach Bagdadu, by Bush, Rockefeller i ich kumple, mogli staæ siê jeszcze bardziej brudnymi
bogaczami.
Amerykañskie rodziny bêd¹ op³akiwa³y swoich ukochanych,
dziêki którym Sharon i Rothschild bêd¹ mogli posi¹æ imperium
od Nilu do Eufratu. Szatan siê cieszy. Ponownie uda³o mu siê
wys³aæ niewinnych ludzi na mierteln¹ walkê. Czy¿ mo¿na w lepszy sposób zdegenerowaæ ludzkoæ i wystawiæ j¹ pod panowanie
rz¹du wiatowego?
Gdy piszê te s³owa, amerykañska gie³da uderza pod sufit, niesiona fal¹ niczego innego, jak tylko pozytywnych wiadomoci z
amerykañskich mediów. Nasi panowie wierz¹, ¿e jeli co powiedz¹, tak musi byæ. Nie potrzeba wszak¿e geniusza, by przewidzieæ, ¿e Stany Zjednoczone nie podbij¹ Bagdadu bez zrównania
go uprzednio z ziemi¹ i bez zabicia wiêkszoci jego mieszkañ-
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ców.
Przekonuj¹c, ¿e wyzwalaj¹ Irakijczyków, trudno bêdzie
teraz Amerykanom wykonaæ zwrot o 180 stopni i zg³adziæ ich.
Amerykañscy przywódcy wpadli w pu³apkê swojej w³asnej propagandy. Wkrótce, gor¹ce s³oñce pustynne bêdzie paliæ oszukan¹
armiê. Burze piaskowe zadusz¹ jej maszyny  przestroga od rozgniewanego Boga.
W koñcu, po miesi¹cach, lub latach, amerykañska armia powlecze siê z Iraku do domu, próbuj¹c ocaliæ twarz. Genera³ marines powiedzia³, ¿e armia amerykañska nie posiada planu gry
dla wojny takiej, jak ta. Plan przewidywa³ Afganistan  w rzeczy-
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wistoci jest to Wietnam.
Czy Irak mia³ byæ nastêpnym amerykañskim Wietnamem,
wyre¿yserowanym przez globalistów? Czy naprawdê Ameryka
musi siê obudziæ, jako podupad³a czêæ nowego porz¹dku wiata? Ju¿ teraz Stany Zjednoczone utraci³y respekt wiata.
Irackie przywództwo wydaje siê bardzo spokojne, poniewa¿
posiada³o plan gry na tê wojnê. Wkrótce przyst¹pi do swojego
rewan¿u.
dr Henry Makow

Kontakt z autorem przez redakcjê

Nie ma uczciwyc h

Nie ma ju¿ uczciwych Amerykanów
Obywatele amerykañscy fetuj¹ swój kryminalny naród, uwsteczniaj¹cy ca³y wiat.
Prezydenckie wybory, Bush kontra Kerry*  ale granda!
Dwóch uprzywilejowanych plutokratów, dwóch psychotycznych
zboczeñców z tej samej demonicznej, uczelnianej braci**. ¯aden
nie pracowa³ uczciwie, obaj popieraj¹ dalsze zbrodnie przeciw
ludzkoci, nawet przeciwko swojemu w³asnemu narodowi. Co
gorsza, nie potrafi¹ nawet uczciwie policzyæ g³osów. Z komputera otrzymywana jest za³o¿ona wczeniej liczba1. Telewizyjne prostytutki mówi¹ Ci, ¿e masz w ni¹ wierzyæ. I tak, jak podczas samych wyborów, w zasadzie nie masz innego wyjcia.
Dwa rozpieszczone, uprzywilejowane dzieciaki. Urodzeni w
niepojêtym wprost bogactwie, wci¹¿ powiêkszaj¹cy to bogactwo,
nawet w niemoralny sposób, planuj¹cy coraz bardziej diabelskie
strategie, by wy³udziæ jeszcze wiêcej od niewolników na ca³ym
wiecie. Przygotowuj¹cy podzia³ Ameryki na zbrojne obozy. A
wszystko to pod wodz¹ Izraelitów, którzy buduj¹ ciany dziel¹ce
ludzkoæ i morduj¹, kogo tylko zapragn¹2. Nielicznym ludziom,
próbuj¹cym wskazaæ na niesprawiedliwoæ, zamyka siê usta, wtr¹ca siê ich do wiêzienia bez procesu s¹dowego, lub po prostu morduje. Nowa amerykañska droga jest star¹ drog¹ izraelsk¹. Amerykanie j¹ przyjmuj¹ i kontynuuj¹ swój lunatyczny marsz w stronê
niewolnictwa i zguby, wiwatuj¹c po drodze i spogl¹daj¹c nieobecnymi oczyma.
Zak³adaj¹c, ¿e jeste myl¹cym, czuj¹cym cz³owiekiem, który nie dozna³ jeszcze pomieszania zmys³ów od fluoru, chemii,
dodatków do jedzenia, rodków przeciw przygnêbieniu i demonicznie podrabianego jedzenia, które w koñcu Ciê zatruje  czy
nie uwa¿asz za dziwne, ¿e w Ameryce nie ma ani jednej publicznej osobistoci z zasadami, która pokaza³aby, ¿e amerykañski gwa³t
Iraku ³amie wszystkie miêdzynarodowe prawa i ka¿dy moralny
kanon, zapisany w przesz³oci przez wielkie umys³y? Osoby, która pokaza³aby, ¿e rozpylanie uranu w Azji rodkowej zabije miliony ludzi, a kiepsko przemylany spisek na temat faktycznych
winowajców masowego morderstwa z 11 IX, jest ostateczn¹ zdrad¹
wszystkich Amerykanów?
Co naprawdê robi¹ Amerykanie? Chowaj¹ siê w swoich domach bez szans do obrony, czekaj¹c na koniec?
Czy nie uderza Ciê, ¿e nikt nie mówi g³ono o zbrodniach
Ameryki wobec wiata? O zbrodni niemal ogólnowiatowej wobec ubogich, a nawet wobec swoich w³asnych obywateli?
Stalimy siê niemowami
Teraz odkrywaj¹ siê karty. Sêdzia z Nowego Orleanu orzek³, ¿e

gliny mog¹ najæ Twój w³asny dom bez nakazu. To¿ to koniec
4tej Poprawki do Konstytucji, która chroni obywateli przed bezpodstawn¹ rewizj¹ i konfiskat¹ oraz stanowi podstawê wolnoci
w Ameryce. To jest jedynie spodziewane potwierdzenie Aktu Patriotycznego3, prawa w sowieckim stylu, które daje rz¹dowi kontrolê nad ka¿dym aspektem naszego ¿ycia. Teraz nikt ju¿ nie jest
chroniony przed amerykañsk¹ tyrani¹. Rok 1984 w koñcu zawita³.
Nikt siê temu g³ono nie sprzeciwia. Takimi stalimy siê niemowami. Nikt nawet nie zainteresowa³ siê ostatni¹ konferencj¹ w
San Francisco, powiêcon¹ 11 wrzenia. Prawie nikt na ni¹ nie
przyby³, podobnie, jak na pokojowe manifestacje w pierwsz¹ rocznicê amerykañskiej inwazji Iraku. Mo¿e uczestnicy demonstracji
bali siê zadawaæ trudne pytania, zastraszeni d³awi¹cym klimatem
bezmylnego powiewania flagami. Klimatem, który uparcie odrzuca fakty i nie kwestionuje k³amstw podawanych dzieñ po dniu
przez nasze przekupione media.
Krytycy 11 wrzenia i ci, którzy maszeruj¹ w majestacie grzechu, podejmuj¹ jedynie u³amek problemu, wskazuj¹c na niecis³oci i anomalie tu i tam. Nie krzycz¹: morderstwo! Nie domagaj¹ siê kar, zadoæuczynienia, ani sprawiedliwoci za to, ¿e amerykañski system rz¹dowy jest kryminaln¹ dzia³alnoci¹, zabijaj¹c¹ codziennie niewinnych. Bandyci przy w³adzy ignoruj¹ wiêc
krytykê i dalej powtarzaj¹ stare k³amstwa.
Nie ma dowodów na to, ¿e arabscy porywacze dokonali brudnych czynów 11 IX. Je¿eli istnia³yby, to czy¿ nie podano by ich
do publicznej wiadomoci? Krzyczano by o nich pod niebiosa:
Popatrzcie, tutaj s¹ dowody na to, ¿e mówilimy prawdê. Jeli
istnia³yby takie dowody, na pewno by je ujawniono. Nie ujawniono niczego, wiêc nie ma dowodów. Zapomnijcie o szczekaniu
Richarda Clarkea i Condoleezy Rice oraz o tym, co Bush wiedzia³ i kiedy móg³ to wiedzieæ4. To wszystko ma odwróciæ Wasz¹
uwagê od istotnych kwestii.
Kto to zrobi³?
Istotne jest, ¿e Arabowie tego NIE zrobili, bo po okresie 2 i pó³
roku mielibymy ju¿ dowody.
Dlatego pytania nie powinny dotyczyæ komisji 11 wrzenia,
ani tego, co kto powiedzia³ i komu. Pytanie powinno brzmieæ:
Kto to zrobi³? Nie byli to arabscy porywacze. Kto zatem pozostaje? Ameryka jest przestêpczym pañstwem, naruszaj¹cym prawo
miêdzynarodowe i miej¹cym siê z tego. Nasz prezydent ¿artuje
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sobie z w³asnych k³amstw, by drañstwem w Iraku wzbogacaæ korporacyjnych kolegów-wspólników. ¯artuje ze swych k³amstw, które zabra³y ¿ycie setkom amerykañskich ¿o³nierzy, nie mówi¹c o
dziesi¹tkach tysiêcy niewinnych cywilów za morzami. Bush ¿artuje sobie z tego, a przewa¿aj¹ca czêæ Amerykanów ¿artuje razem z nim. Powiewaj¹ flagami i miej¹ siê do woli, ³ami¹c prawo.
W Ameryce nie ma ju¿ prawa, jest tylko tyrania. S¹ przekupieni sêdziowie, którzy pozwalaj¹ bogatym rabowaæ biednych, a
tych ostatnich wtr¹caj¹ ich do wiêzieñ, nawet, jeli nie z³amali
¿adnego prawa. Jednoczenie, szeroko otwiera siê granice, by g³odni emigranci z niszczonych katastrofami krajów III wiata (katastrofami aran¿owanymi przez opresyjne Stany Zjednoczone),
masowo przybywali do kraju i zani¿ali standard ¿ycia obywateli.
Nie dotyczy to standardu ¿ycia bogatych uczestników tego procederu, którym ju¿ wszystko wolno. Mog¹ pope³niaæ przestêpstwa,
poniewa¿ przynosi to zyski. Op³acaj¹ sêdziów i polityków, którzy
zezwalaj¹ na to.
Nie powiniene d³u¿ej ³udziæ siê, ¿e nagle Amerykanie przebudz¹ siê i przywróc¹ sprawiedliwoæ, a Ameryka nagle powróci
do swojej roli bastionu pokoju i wolnoci, jak zawsze siê okrela³a. Tak siê nie stanie. Za du¿o rozlanej krwi, zbyt wiele truj¹cych
substancji i brudnych k³amstw przela³o siê przez tamê. Ci, którzy
nie mówi¹ ju¿ prawdy na jakikolwiek temat, za du¿o sk³amali we
wszystkich publicznych dyskusjach.
Zak³amanie
Od d³ugiego ju¿ czasu nikt w rz¹dzie nie mówi prawdy na jakikolwiek temat.
Utkwi³y mi w pamiêci dwa przyk³ady. Pierwszy jest histori¹
Michela Chossudovskyego o trzech brytyjskich wiêniach zwolnionych z Guantanamo. Ujawni³ on, ¿e kiedy bombardowalimy
Afganistan, Talibów, których próbowalimy zabiæ, wywieziono z
kraju amerykañskim samolotem w asycie pakistañskich ¿o³nierzy. W tym samym czasie nasi narwañcy wci¹¿ zabijali niewinnych cywilów, z wysokoci niebios, przy u¿yciu zaawansowanych
technicznie zabawek. Zdawszy sobie sprawê, ¿e trzeba jako zape³niæ Guantanamo, Rumsfeld rozkaza³ Pakistañczykom pozbieraæ cywilów z obozów uchodców i wywieæ ich na Kubê5. Tam
nadzorowa³ tortury i przes³uchania ludzi, o których wiedzia³ dobrze, ¿e s¹ niewinni, jak ci pechowi brytyjscy ch³opcy, wiêzieni
przez ponad 2 lata.
Mam odruch wymiotny, gdy o tym mylê. Zatruta, psychotyczna Ameryka po prostu wzbudza we mnie obrzydzenie. Nie
ma w Waszyngtonie nawet jednego cz³owieka u w³adzy, który by
siê temu sprzeciwi³. Od tego te¿ robi mi siê niedobrze i przez to
wstydzê siê bardzo za mój kraj.
Druga historia, która przewa¿y³a szalê, wydarzy³a siê wczoraj, kiedy bada³em sprawy trucizn chemicznych. Trafi³em na artyku³ Mary Sparrowdancer, pt. The Battle of Darkness and Light
(Bitwa wiat³a i ciemnoci), (ka¿dy powinien go przeczytaæ 
www.rense.com/general45/bll.htm). Zanim Mary przedstawi³a
naprawdê przera¿aj¹c¹ historiê o tym, jak truj¹cy nuklearny odpad zwany fluorem dodano do amerykañskiej wody pitnej (mo¿ecie sobie wyobraziæ tak¹ idiotyczn¹, samobójcz¹ decyzjê?), opisa³a epizod z lat 1980tych. Wtedy to najêto zespó³ ekspertów zdrowotnych w celu ustalenia wytycznych od¿ywiania, które pomog³yby Amerykanom zdrowiej jeæ. Kiedy skoñczyli i stwierdzili,
¿e zdrowa dieta powinna opieraæ siê na du¿ej iloci owoców i
warzyw, rz¹dowi biurokraci przeinaczyli dane i opublikowali dokument, który stwierdza, ¿e zdrowa dieta to du¿e spo¿ycie p³atków niadaniowych i skrobi.
Konsekwencje zdrowotne tej sprostytuowanej kampanii ob-
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jawi³y siê 20 lat póniej w postaci ró¿nych epidemii: problemy z
tarczyc¹, katastrofy z uzêbieniem, oty³oæ i wiele innych przypad³oci, z których koncerny farmaceutyczne zebra³y bilionowe zyski6. Oczywicie, przemys³ farmaceutyczny jest kazirodczym kuzynem petrochemii. Szczytem wszystkiego, po d³ugim wykorzystywaniu ze strony medycyny systemu trawiennego, jako g³ównego ród³a zarobku establishmentu, pchaj¹cego w ludzi prochy, na
czo³o wysun¹³ siê nowy lek  przeciw przygnêbieniu. Wszystko
to wywodzi siê z tamtej cynicznej decyzji rz¹du o zmianie amerykañskich nawyków w od¿ywianiu, poprzez zmianê danych z komisji ekspertów zdrowia.
Ani jednej osoby
Taka uczciwoæ p³ynie z Waszyngtonu. Zapomnijmy o zubo¿onym uranie7, przera¿aj¹cych szczepionkach8 i wojnach bez przyczyny, które bez powodu odbieraj¹ nam synów i córki9. Rz¹d truje nas od lat podstawowymi informacjami medycznymi, wiêc bombardowanie innego kraju pod fa³szywym pretekstem, nie powinno chyba byæ dla nas ¿adnym zaskoczeniem. Szczególnie teraz,
po tylu dekadach ok³amywania nas w ka¿dym temacie.
Je¿eli bez wiêkszych protestów akceptujemy zatruwanie nas,
dlaczego wzburza mnie, ¿e zabijamy ludzi na ca³ym wiecie, w
zasadzie bez powodu, lub na bazie udowodnionych k³amstw? Jak
pisa³em gdzie indziej10, jestemy du¿o bli¿ej piek³a ni¿ myla³em.
Zastanawiam siê, po co w³aciwie pisaæ te s³owa, skoro nie
ma ani jednej osoby w kongresie, czy w telewizji, która wskazywa³aby, ¿e w jakiejkolwiek dziedzinie Ameryka robi co z³ego.
Wytyka siê jedynie, ¿e dany bogacz nie dzia³a patriotycznie, krytykuj¹c innego bogacza za sposób, jaki wybra³ do zabijania dziesi¹tek tysiêcy ludzi, za pierwszy z nich zrobi³by to samo, tylko w
inny sposób.
Wielu ludzi unosi siê, gdy piszê o tych sprawach. Mimo to,
nie mogê znaleæ w sferze publicznej ani jednej osoby mówi¹cej
uczciwie. ¯adna amerykañska osobistoæ nie mówi prawdy, na
¿aden temat.
John Kaminski, 30.3.2004
t³umaczenie, adnotacje i ródtytu³y K. Dzikowski i P. Bein
* John Kerry, najpowa¿niejszy, obok Busha, kandydat na prezydenta USA.
** Obaj nale¿eli na elitarnym Uniwersytecie Yale do tajnego, wywodz¹cego siê z tradycji masoñskich, Towarzystwa Czaszki i Piszczeli, zwanego te¿ Bractwem mierci.
Miesiêcznik Info nurt niezale¿nie porusza³ kwestie wymienione powy¿ej, jak nastêpuje:
1  Jak podrobiæ..., nr 16
2 Izraelscy ¿o³nierze, nr 8, 9 i 10
3 Antyterrorystyczne prawa,nr 4; Najbardziej ocenzurowane...,nr 17
4 Mateczki..., nr 11; Wielka szachownica, nr 12; Teorie i spiski
oraz Demaskowanie..., nr 14; Nowomowa nowowojny, nr 18
5 Guantanamo..., nr 21
6 Zdrowie..., nr 16
7 nr 9, 10, 13, 15, 20
8 nr 17, 18, 19, 20
9 B³ogos³awione..., nr 19 i 20
10 np. Co robiæ?, nr 19
Wsdpó³pracownik Wiru, John Kaminski jest amerykañskim dysydentem. Napisa³ zbiór esejów internetowych, pt. Americas Autopsy Report (Raport z Sekcji Ameryki). Po dalsze informacje lub, by pomóc
autorowi, który nie ma innego dochodu, wejd na www.johnkaminski.com/
Próbki jego innych esejów mo¿na znaleæ na www.rudemacedon.ca/kaminski/kam-index.html.
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Kat yñskie

Katyñskie reminiscencje
MISJA KOMBRYGA WASILIJA ZARUBINA W KOZIELSKU
£ubiance. Genera³ nie pracowa³ w sowieckim poselstwie w WarNazwisko W. Zarubina spotykamy w ksi¹¿ce Stanis³awa Swanieszawie, ani w resorcie spraw zagranicznych. Nie by³ intelektuwicza i w wielu innych publikacjach powiêconych sprawie kaalist¹ i posiada³ bardzo marne wykszta³cenie.
tyñskiej. Profesor Swaniewicz, w pracy Zbrodnia katyñska w
By³ synem wielodzietnego kolejarza (14-ro dzieci). Urodzi³
wietle dokumentów, w rozdziale Fragmenty kozielskie, pisa³:
siê w 1894 roku w Podolsku, w obwodzie moskiewskim. DzieciñPostaæ tego g³adkiego, oraz inteligentnego genera³a NKWD musi
stwo spêdzi³ na Tagance, robotniczej dzielnicy Moskwy. Swoj¹
byæ ¿ywa w pamiêci wszystkich by³ych jeñców Kozielska, pozoedukacjê zakoñczy³ w szkole dwuletniej. W wieku 14 lat musia³
sta³ych przy ¿yciu. By³ to istotnie cz³owiek uprzejmy, dobrze wypodj¹æ pracê zarobkow¹, jako ch³opiec na posy³ki w firmie hanchowany i wykszta³cony. Nie by³ komendantem obozu, a sprawudlowej. Nastêpnie pracowa³ jako urzêdnik biurowy, dokszta³caj¹cy tê funkcjê major by³ mu podporz¹dkowany i wszyscy w oboj¹c siê jednoczenie. Wrodzona inteligencja i dowiadczenie ¿yciozie, zarówno jeñcy jak i nadzorczy aparat sowiecki  wiedzieli, ¿e
we sprawi³y, ¿e traktowano go jako osobê z wy¿szym wykszta³ceKombryg jest najwy¿sz¹ w³adz¹ na miejscu. (Kombryg  doniem. Jêzyki obce pozna³ w wywiadzie zagranicznym.
wódca brygady  Z.P.).
Lata Wielkiej Wojny, 1914-1917, spêdzi³ na froncie. Zosta³
Swaniewicz pisze dalej: Poza tym, Kombryg przywióz³ ze sob¹
ranny w 1917 roku. Od 1918 roku walczy³ w Armii Czerwonej na
niewielk¹  ale dobrze dobran¹ bibliotekê, licz¹c¹ oko³o 500 toSyberii i Dalekim Wschodzie. Z Komisj¹ Nadzwyczajn¹ CzeKa
mów: rosyjskich, francuskich, angielskich i niemieckich ksi¹¿ek.
zwi¹za³ siê w roku 1921, a z wywiadem zagranicznym w 4 lata
Chêtnie pozwala³ jeñcom korzystaæ z tej biblioteki, a ksi¹¿ka Churpóniej. W roku 1927 zostaje rezydentem wywiadu w Finlandii.
chilla Kryzys wiatowy sta³a siê jednym z najbardziej poczytNastêpnie rozwija swoj¹ szpiegowsk¹ karierê w Danii, Francji i
nych dzie³ w kozielskim obozie... Postaæ Kombryga Zarubina niew Niemczech.
zmiernie intrygowa³a jeñców. Nie wiedzieli, czy jego nazwisko
Zarubin wystêpowa³ za granic¹ pod ró¿nymi nazwiskami, jako
jest prawdziwe, czy przybrane. Na temat jego przesz³oci chodziHerbert, Jaros³aw Koczek, Rudolf itd. Podobnie na terenie ZSRR,
³y wród nas rozmaite pog³oski, których ród³o bardzo trudno
prowadz¹c rozmowy z Amerykanami, pos³ugiwa³ siê pseudoniustaliæ. Opowiadano, ¿e by³ jednym z by³ych ambasadorów na
mem. Za granic¹ spêdzi³ w sumie 25 lat, z tego 13 lat (do 1941
Zachodzie, ¿e przedtem d³u¿szy czas spêdzi³ w ambasadzie soroku), jako nielega³, ukrywaj¹cy swoje personalia i przynale¿wieckiej w Warszawie. Trudno powiedzieæ ile w tym prawdy. Wynoæ pañstwow¹.
daje siê jednak niew¹tpliwym, ¿e by³ to cz³owiek zwi¹zany z soOd 1934 roku przebywa³ w Niemczech, jako rezydent sowieck¹ s³u¿b¹ zagraniczn¹. wiadcz¹ o tym jego znajomoæ jêzywieckiego wywiadu. Do jego obowi¹zków nale¿a³y kontakty z
ków, oraz specjalne zainteresowanie stosunkami w polskim MSZ,
pracownikiem Gestapo, Willy Lehmannem, który zajmowa³ siê
co w rozmowie z nim osobicie mog³em stwierdziæ.
m.in. obserwacj¹ polskiego rezydenta wywiadu w Berlinie, JerzePodobnie wypowiadali siê ocaleli wiêniowie. Z relacji tych
go Sosnowskiego. Dlatego, w raportach przekazywanych do Mowynika, ¿e by³ to niemal anio³ w generalskim mundurze NKWD.
skwy by³o wiele informacji o asie polskiego wywiadu. Zarubin
Kwintesencj¹ tych pogl¹dów jest wypowied wybitnego znawcy
dok³adnie zapozna³ siê z nimi po powrocie do Moskwy w 1937
sprawy katyñskiej, prof. Janusza K. Zawodnego: Obóz w Kozielroku.
sku... mia³ swoj¹ tajemnicz¹ osobê  genera³a NKWD o nazwisku W.M. Zarubin. (Nie mo¿na ustaliæ czy istnieje jaki zwi¹Zarubin pozna³ bezporednio Polskê 17 wrzenia 1939 roku,
zek pomiêdzy gen. Zarubinem, a Georgiem Zarubinem, by³ym
kiedy wjecha³ do Miñska Wydarzenie to tak opisuje historyk roambasadorem sowieckim w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie)...
syjski, E. Stawiñski: Do Miñska wyjecha³a du¿a grupa m³odych
Cz³owiek ten, w przeciwieñstwie do personelu obozowego, by³
pracowników wywiadu Zagranicznego z kapitanem Zarubinem
pod ka¿dym wzglêdem jednostk¹ niezwyk³¹. Bardzo uprzejmy w
na czele. Zajmowa³a siê, oprócz wysy³ania agentów do Niemiec,
towarzyskich kontaktach z jeñcami, zachowywa³ siê z godnoci¹ i
poborem stosownym ludzi na wyjazd do Ameryki. Nastêpnie grudowiadczeniem cz³owieka wra¿liwego, który du¿o w ¿yciu przepa ta zajê³a siê naborem agentów wród polskich jeñców oficeszed³. By³ wykszta³cony, zna³ niemiecki, francuski i trochê angielrów, w wiêkszoci rezerwistów, znajduj¹cych siê w trzech oboskiego. Zarubin, swoim zachowaniem i wymienionymi zaletami,
zach.
zdoby³ szacunek polskich oficerów do tego stopnia, ¿e wbrew zaZnamy te obozy i wiemy, ¿e do jednego z nich  Kozielska 
sadzie nie oddawania honorów sowieckiemu personelowi, jeñcy
Zarubin zosta³ skierowany w padzierniku 1939 roku. O jego miza ka¿dym razem salutowali genera³owi sprawiaj¹c mu tym trosji wiadomo z telegramu zarz¹du G³ównego NKWD ds. Jeñców
chê k³opotu, bo mia³ zwyczaj skrupulatnie oddawaæ ka¿de poWojennych, w którym napisano: W celu okazania pomocy (w)
zdrowienie.
pracy obozu trzydziestego padziernika wyjecha³ (do) waszego
Te barwne opisy postaci Zarubina zakoñczê s³owami prof.
obozu inspektor Zarz¹du, major bezpieczeñstwa pañstwowego,
Zawodnego: Polscy oficerowie znaleli wród Rosjan kogo, z kim
Zarubin. Wylijcie samochód. Wszystkie polecenia Zarubina namogli siê porozumieæ. By³a to w sensie intelektualnym pokrewle¿y wykonaæ.
na dusza, zainteresowana ich pogl¹dami i z uwag¹ odnosz¹ca
W Miñsku, Zarubin by³ jeszcze w stopniu kapitana bezpiesiê do ich opinii.
czeñstwa pañstwowego. Do Kozielska wyjecha³ ju¿ jako major.
Przed wyjazdem zd¹¿y³ zwerbowaæ dyplomatê z Ameryki Po³uKim naprawdê by³ Zarubin?
dniowej. Kiedy by³ ju¿ w Kozielsku, delegowano go do przes³uNic nie ³¹czy³o go z Georgiem Zarubinem, pos³em w Wielkiej
chania wspomnianego wczeniej asa polskiego wywiadu, Jerzego
Brytanii (1944) i Kanadzie (1946), który wczeniej, od 1940 roku,
Sosnowskiego, którego aresztowano 2 listopada 1939 roku w Stakierowa³ wydzia³em USA w moskiewskim MSZ.
nis³awowie.
W Kozielsku, Zarubinowi podlega³ ca³y personel obozu wraz
W samym obozie, Zarubin prowadzi³ prace ledcze i werboz naczelnikiem. Dzia³o siê tak z powodu zajmowanej pozycji na
wa³ agentów sporód jeñców. Bra³ aktywny udzia³ w operacji roz-
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³adowania obozu, wysy³aj¹c oficerów polskich na mieræ. By³
jednym z tych, któremu zameldowano o likwidacji obozu w Kozielsku (masakra w lesie katyñskim).
Wybrane przez niego osoby, z którymi spotyka³ siê w Kozielsku, wspominaj¹ go bardzo dobrze. Potrafi³ siê tak maskowaæ, i¿
uwa¿ano go za szlachetnego Rosjanina, podobnego do tych, z którymi w czasach carskich spotykali siê polscy rewolucjonici. W
rzeczywistoci by³ cynicznym i bezwzglêdnym graczem. Takim
samym okaza³ siê w USA, w stosunku do swoich podw³adnych z
rezydentury.
Poza tymi pozytywnymi, s¹ i inne relacje z Kozielska, pochodz¹ce od jeñców, którzy osobicie nie poznali Zarubina, a znali
go jedynie ze s³yszenia jako Kombryga. W swoim notatniku, w
grudniu 1939 roku, kapitan Henry Nosowicz napisa³: Rozkazem
Kombryga zabroniono odprawiaæ wspóln¹ modlitwê... 2 ksiê¿y
osadzono w areszcie.
Zarubin doskonale wiedzia³, jaki los czeka jeñców. Powiedzia³ o tym otwarcie genera³owi Minkiewiczowi: Oszalelibycie
gdybym wam to powiedzia³. Zapewniam was, to by³oby nieludzkie... lepiej abycie nie wiedzieli, co chcemy z wami zrobiæ.
Po Katyniu, Zarubin wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych, jako
rezydent wywiadu NKWD. Wystêpowa³ tam w charakterze dyplomaty, pod nazwiskiem Zubilin. Przed wyjazdem rozmawia³ z
nim sam Stalin. By³ to bardzo rzadki przypadek. Zwykle sowiecki
przywódca nie rozmawia³ z oficerami wywiadu, a pos³ugiwa³ siê
w tym celu Beri¹ i jego zastêpcami.
Od padziernika 1941 roku, Zarubin przebywa³ w Waszyngtonie. Posiada³ liczne kontakty z Amerykanami. W pracy pomaga³a mu ¿ona, Jelizawieta, tak¿e dowiadczona funkcjonariuszka
wywiadu, zajmuj¹ca siê szpiegostwem atomowym. Uwa¿a siê, ¿e
czêste spotkania z agentami i zwi¹zane z tym podró¿e, sk³oni³y
zainteresowanie FBI osob¹ Zarubina. W konsekwencji tego, zosta³ uznany za persona non grata i w 1944 roku musia³ opuciæ
USA.
W rzeczywistoci by³o jednak inaczej i wydalenie Zarubina z
USA ³¹czy³o siê cile z Katyniem. Powodem wpadki wywiadowcy by³ donos jego wspó³pracownika, skierowany zarówno do
FBI, jak i do Stalina.
Donos
G³ówna agencja kontrwywiadu, Federalne Biuro ledcze (FBI),
zajmowa³a siê sprawami dotycz¹cymi dzia³alnoci szpiegowskiej,
sabota¿u i innej dzia³alnoci wywrotowej w Stanach Zjednoczonych. W roku 1940 biuro posiada³o prawie 1000 agentów. W piêæ
lat póniej, by³o ich prawie piêæ razy wiêcej. Od lipca 1935 do
maja 1975 roku, na czele FBI sta³ J. Edward Hoover. Po wybuchu
II Wojny wiatowej, z b³ogos³awieñstwem prezydenta Roosevelta, koncentrowa³ siê on na tropieniu wywrotowców, szpiegów i
sabota¿ystów. Jak podkrelaj¹ ród³a amerykañskie: Instynkt
³owiecki, który pozwala³ mu skutecznie zwalczaæ kryminalistów,
okaza³ siê niewystarczaj¹cy w konfrontacji ze s³u¿bami wywiadowczymi.
Ten instynkt zawiód³ Hoovera tak¿e w 1943 roku, kiedy otrzyma³ donos napisany w jêzyku rosyjskim. W donosie znajdowa³y
siê nazwiska sowieckich oficerów wywiadu, prowadz¹cych swoj¹
dzia³alnoæ pod przykrywk¹ dyplomatyczn¹, w USA i Meksyku.
Podane by³y konkretne fakty i nazwiska. Po zapoznaniu siê z donosem, pracownicy FBI, pocz¹tkowo zak³opotani, doszli w koñcu do wniosku, ¿e jest to falsyfikat. Przeprowadzono jednak ledztwo, które potwierdzi³o wiele wskazanych w donosie faktów. W
FBI zastanawiano siê, kto by³ donosicielem. Pracownicy uznali,
¿e móg³ nim byæ jeden z podw³adnych rezydenta wywiadu, niezadowolony z postêpowania swego szefa.
Zanim podamy nazwisko autora dokumentu i motywy jego
postêpowania, nale¿y zapoznaæ siê z treci¹ tego pisma, wys³ane-
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go 7 sierpnia 1943 roku do Edwarda Hoovera. Jest to wa¿ny dokument historyczny nawi¹zuj¹cy do sprawy Katynia, która by³a w
USA znana. Tym bardziej dziwi fakt, dlaczego wysoki urzêdnik
amerykañski pomin¹³ mo¿liwoæ wyjanienia sprawy zamordowania polskich oficerów, zw³aszcza, ¿e niektóre osoby nawi¹zywa³y do tego przy ró¿nych okazjach.
Oto tekst dokumentu:
Panie Hoover
Niezwyk³e okolicznoci zachêcaj¹ nas do powiadomienia Was o
dzia³alnoci tzw. kierownika sowieckiego wywiadu w tym kraju.
Ten sowiecki oficer wywiadu faktycznie zajmuje wysokie stanowisko w GPU (obecnie NKWD), korzysta z ogromnego zaufania sowieckiego rz¹du, ale rzeczywicie, jak dobrze nam wiadomo, osobicie pracuje na rzecz Japonii, a jego ¿ona pracuje dla
Niemiec. W ten sposób, pod przykryciem ZSRR, jest niebezpiecznym wrogiem ZSRR i USA. Ogromny aparat kadrowy pracowników NKWD, przebywaj¹cych w Stanach Zjednoczonych pod jego
kierownictwem, nie podejrzewa, ¿e dziêki zdradzie kierownika,
oni tak¿e bardzo szkodz¹ swojemu pañstwu. I w takiej k³amliwej
sytuacji znajduje siê ca³a sieæ agentów, wród których jest wielu
obywateli USA, wreszcie sam Brauder, posiadaj¹cy z nim bezporedni kontakt. Brauder przekazuje mu wa¿ne informacje z USA,
s¹dz¹c, ¿e wszystko to idzie do Moskwy, ale jak widzicie wszystko
jest przekazywane dla Niemców i Japoñczyków.
Kierownikiem sowieckiego wywiadu jest tutaj  Wasylij
Zubilin. Drugi sekretarz ambasady ZSRR, którego prawdziwe
nazwisko brzmi W. Zarubin, jest zastêpc¹ naczelnika wywiadu
zagranicznego NKWD. Osobicie trudni siê przerzutem agentów
do Stanów Zjednoczonych, organizuje tajne stacje radiowe i przygotowuje fa³szywe dokumenty. Najbli¿szymi jego wspó³pracownikami s¹:
¯ona, która kieruje wywiadem politycznym. Posiada ogromn¹
sieæ agentów (ulokowanych) prawie we wszystkich ministerstwach,
a w tym w Departamencie Stanu. Przekazuje do NKWD materia³
dezinformacyjny, a wszystko, co wartociowe przekazuje Niemcom za porednictwem niejakiego Borysa Moroza (Hollywood).
Obserwuj¹c j¹, bardzo szybko mo¿na odkryæ ca³¹ sieæ.
Pawe³ Klarin, wice-konsul w Nowym Jorku. Posiada du¿¹
sieæ agentów wród emigrantów rosyjskich, spotyka siê z nimi
niemal otwarcie, nielegalnie przerzuca agentów do USA. Wielu
jego agentów zajmuje wysokie stanowiska w instytucjach amerykañskich. Wszyscy s¹ Rosjanami.
Chejfec, wice-konsul w San Francisco. Zajmuje siê wywiadem politycznym i wojskowym na zachodnim wybrze¿u USA. Posiada du¿¹ sieæ agentów w portach i zak³adach zbrojeniowych,
zbiera bardzo wartociowy materia³ strategiczny, który Zubilin
przekazuje do Japonii. Posiada stacjê radiow¹ w konsulacie.
Osobicie jest du¿ym tchórzem, po aresztowaniu szybko wyda
wszystkich agentów, aby siê ratowaæ i pozostaæ w tym kraju.
Kwasilnikow, zatrudniony jest w charakterze in¿yniera w
Amtorgie (sowiecko-amerykañskiej firmie handlowej  Z.P.), okrada ca³y przemys³ zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych. Jest pomocnikiem Zubilina do spraw wywiadu technicznego, (utrzymuj¹cym ³¹cznoæ) za porednictwem Siemionowa, zatrudnionego
te¿ w Amtorgu. Siemionow posiada agentów we wszystkich przemys³owych miastach USA, we wszystkich wojskowych zak³adach
lotniczych, chemicznych i w du¿ych instytucjach naukowych. Pracuje bardzo bezczelnie i ordynarnie. Bardzo ³atwo bêdzie go wyledziæ na miejscu przestêpstwa i zatrzymaæ. Bêdzie zadowolony
z aresztowania, poniewa¿ ju¿ od dawna szuka sposobu pozostania w Stanach Zjednoczonych. Nienawidzi NKWD i jest ogromnym tchórzem, lubi¹cym pieni¹dze. Bez oporów wyda wszystkich
swoich agentów, w zamian za amerykañski paszport. By³ pewny,
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¿e pracuje na rzecz ZSRR, ale wszystkie jego materia³y trafiaj¹
przez Z. do Japonii, i jeli go o tym poinformowaæ, osobicie pomo¿e Wam odnaleæ pozosta³ych cz³onków siatki.
Szewczenko, pe³nomocnik Komisji Zakupów w Bufa³³o. Zajmuje siê tymi samymi sprawami co Siemionow.
£ukjanow, pe³nomocnik Komisji Zakupów w portach Nowego Jorku i Filadelfii. Pomocnik Zubilina w sprawach wywiadu
marynarki wojennej. Posiada licznych agentów w tych portach.
Jego materia³y s¹ szczególnie wartociowe i niebezpieczne dla
Stanów Zjednoczonych, poniewa¿ s¹ przekazywane do Niemiec
przez ¿onê Zubilina.
Drugi sekretarz misji ZSRR w Kanadzie, pomocnik Z. w sprawach Kanady.
Tarasow  sekretarz poselstwa ZSRR w Meksyku, pomocnik
Z. do spraw Meksyku.
Do³gow  attache poselstwa tutaj, pomocnik Z. do spraw
Waszyngtonu. Zupe³nie szczególn¹ rolê odgrywa, drugi po Zubilinie, 2 sekretarz tutejszej ambasady  Mironow, jego prawdziwe
nazwisko brzmi Markow (Zubilin jest genera³em NKWD, Mironow pu³kownikiem NKWD). S³u¿bowo siê nienawidz¹. Z ramienia NKWD kierowali okupacj¹ Polski. Zubilin przes³uchiwa³ i
rozstrzeliwa³ Polaków w Kozielsku. Mironow - w Starobielsku.
Wszyscy Polacy, którzy ocaleli, znaj¹ tych palaczy z widzenia.
Rozstrzelanie 10 tys. Polaków pod Smoleñskiem jest ich wspólnym dzie³em. Jeli dowieæ Mironowowi, ¿e Z. pracuje dla Niemców i Japoñczyków, natychmiast go rozstrzela bez s¹du, poniewa¿ posiada siln¹ pozycjê w NKWD. Posiada on tak¿e bardzo
wa¿nego agenta w kancelarii Bia³ego Domu.
Dzieñ dobry panie generale!
Anonimowego donosu nie zagrzebano g³êboko w archiwach FBI.
Rozpoczê³o siê zamieszanie. Nawet Bia³y Dom by³ zaniepokojony, poniewa¿ unika³ zatargów z Rosjanami. Nie wiadomo, czy
donos dotar³ do prezydenta Roosevelta, czy utkn¹³ na jakim ni¿szym szczeblu. Wiadomo, ¿e nie nadano ca³ej sprawie w³aciwego biegu, z powodu chêci unikniêcia skandalu politycznego. Co
powiedzia³aby amerykañska opinia publiczna, gdyby dowiedzia³a siê, jak dalece i bezkarnie dzia³aj¹ w USA szpiedzy? Jaki wp³yw
mia³oby to na wybory prezydenckie?
Widz¹c niechêæ Bia³ego Domu do podjêcia jakiejkolwiek
akcji, szef FBI zdecydowa³ siê na ujawnienie rosyjskiej siatki w
inny sposób. Pozwoli³ na kontrolowany przeciek informacji zawartych w donosie. Hoover, bezlitosny ³owca japoñskich i niemieckich szpiegów, postanowi³ dobraæ siê do skóry sowieckich
agentów i przy okazji wystrychn¹æ na dudka Bia³y Dom.
W odleg³ej od Waszyngtonu Luizjanie, podczas urz¹dzonego przez gubernatora przyjêcia na czeæ pracowników ambasady
sowieckiej, dosz³o do interesuj¹cego zdarzenia. Niew¹tpliwie
zosta³o ono zainicjowane przez FBI. W pewnym momencie, jedna z obecnych na przyjêciu pañ podesz³a do jednego z dyplomatów i zwróci³a siê do niego s³owami: Dzieñ dobry panie generale.
Zagadniêtym dyplomat¹ by³ oczywicie Zarubin  Zubilin. Zaskoczony, nie trac¹c zimnej krwi, odpowiedzia³: Nie jestem ¿adnym genera³em. W tym jednak momencie zorientowa³ siê, ¿e kontrwywiad znajduje siê na jego tropie.
Nie by³a to wszak¿e jedyna niespodzianka, jaka oczekiwa³a
Zarubina. Inny uczestnik przyjêcia niespodziewanie zainteresowa³ siê losem Polaków w Katyniu. Zarubin wiedzia³ ju¿, ¿e rozmowy te nie s¹ przypadkowe. W ¿aden sposób nie móg³ jednak
zrozumieæ jak zosta³ odkryty.
Dopiero w sierpniu 1944 roku, genera³ otrzyma³ polecenie
natychmiastowego powrotu wraz z ma³¿onk¹ do Moskwy. Nie
domyla³ siê powodu nag³ego odwo³ania, zw³aszcza, ¿e sprawy w
USA uk³ada³y siê w miarê dobrze. Ca³kiem niedawno, Moskwa
wyró¿ni³a go przecie¿ drugim orderem Czerwonego Sztandaru,
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za kradzie¿ materia³ów na temat amerykañskiego programu atomowego.
Pos³uszny poleceniu, uda³ siê natychmiast do Moskwy. Droga prowadzi³a przez Alaskê i Syberiê. Dopiero na miejscu dowiedzia³ siê o donosie Mironowa  Markowa, skierowanym bezporednio do Stalina.
Na £ubiance powo³ano specjaln¹ komisjê do zbadania zasadnoci oskar¿enia o zdradê. Przez 6 miesiêcy sprawdzano donos. Stwierdzono w koñcu, ¿e zawarte w nim oskar¿enia, dotycz¹ce pracy dla Japonii i Niemców, s¹ nieprawdziwe. Oficjalnie
uznano, ¿e donos zrodzi³ siê w chorym umyle Mironowa, który
kierowa³ siê nienawici¹ do prze³o¿onego. W lutym 1945 roku,
ma³¿eñstwo Zarubinów ca³kowicie oczyszczono z oskar¿eñ. Mironowa, który poniós³ stosown¹ karê, uznano za chorego psychicznie.
Dlaczego Mironow doniós³ na prze³o¿onego?
Czu³ siê poni¿any, ale stosunek osobisty odgrywa³ niewielk¹ rolê.
Pocz¹tek psychicznych k³opotów Mironowa zwi¹zany by³ z Katyniem. Syndrom katyñski by³ niew¹tpliwie g³ównym powodem
jego postêpowania. Przecie¿ demaskuj¹c sowieckich szpiegów w
USA nie musia³ wspominaæ o zbrodni katyñskiej. Napisa³, ¿e rozstrzeliwa³ Polaków, chocia¿ nie ma na to ¿adnych oficjalnych
dowodów.
Erwin Stawiñski wspomina³: Minê³o wiele lat i Liza (Zarubina) dowiedzia³a siê, ¿e w przededniu wojny z Niemcami, Beria
zdecydowa³ siê powi¹zaæ m³odych adeptów Wydzia³u Zagranicznego... Zmuszono ich wszystkich do wziêcia udzia³u w rozstrzeliwaniu jeñców, polskich oficerów pod Katyniem. Zarubin bardzo
prze¿ywa³ to, wstydzi³ siê spogl¹daæ m³odzianom w oczy, poniewa¿ mogli s¹dziæ, ¿e on równie¿ jest uczestnikiem tego potwornego przestêpstwa.
Zmuszaj¹c pracowników INO (Wydzia³u Zagranicznego
NKWD) do bezporedniego udzia³u w zbrodni katyñskiej, Beria
czyni³ z nich zak³adników, którzy obawialiby siê porzuciæ s³u¿bê,
boj¹c siê odpowiedzialnoci za pope³nione przestêpstwo. Stanowi³o to tak¿e przeszkodê w momencie, gdyby pracownicy zdecydowali siê przejæ na drug¹ stronê.
Nale¿y wiêc s¹dziæ, ¿e nie dotyczy³o to tylko m³odych adeptów INO, ale tak¿e weteranów wywiadu, którzy nie tylko przygotowali zbrodniê na papierze, ale tak¿e uczestniczyli w jej realizacji.
Uczestnictwo w zbrodni katyñskiej w koñcu z³ama³o psychicznie p³k Mironowa i, jak widzimy, mia³o tak¿e wp³yw na psychikê
Zarubina, który ponoæ g³êboko prze¿ywa³ nieodleg³¹ przesz³oæ.
Wybitni intelektualici (cywilni i wojskowi) nie rozpoznali
jego prawdziwego oblicza. Traktowali go niemal jak równego
sobie, podczas gdy on cynicznie ich oszukiwa³. Wiemy, czym siê
to skoñczy³o. Z ca³ej tej historii wyp³ywa jeden mora³. Nie ka¿dy
widzi to, co powinien. Czasem z wyboru, ludzie zachowuj¹ siê
jak lepcy. Odnosi siê to tak¿e do tych, którzy w Kombrygu chcieli
widzieæ porz¹dnego cz³owieka, chocia¿ by³ enkawudyst¹, którego nie gryz³o sumienie.
dr Zenowiusz Ponarski
Materia³y ród³owe:
Wszystkie ród³a cytowane w artyku³ach o Katyniu, w by³ym magazynie Info nurt.
Ponadto:
Jankowski Stanis³aw, Czterdziestu co godzinê, bmw, brw (Zeszyty katyñskie nr.14).
Lajner Lew, Wenona samaja sekretnaja operacija amerykañskich specs³u¿b, Moskwa: 2003
(ros.).
Mleczin Leonid, Wielka czystka. Ojcowie terroru, t.II, Warszawa: 2004.
Stawiñski Erwin, Zarubiny. Siemiejnaja rezydentura, Moskwa: 2003 (ros.)
Swaniewicz Stanis³aw, W cieniu Katynia, Warszawa: 1990.
Wright Peter, £owca Szpiegów, Warszawa: 1991.
Wokresenskaja Zoja, Tiepier ja mogu skazat, Moskwa: 1998 (ros.).
Zbrodnia katyñska w wietle dokumentów, Londyn: 1982 (z przedmow¹ W³adys³awa Andersa). W ksi¹¿ce znajduj¹ siê fragmenty wspomnieñ S. Swaniewicza, m.in. podrozdzia³ Kombryg Zarubin.
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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, nawietlaj¹ca 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.

K SIAZKI - KSIAZKI

Ksi¹¿ki naszych wspó³pracowników
Szkice o ofiarach stalinizmu zatytu³owane
Ludzie w trybach historii, cenione przez J.
Giedroycia, powiêcone s¹ znanym i
zapomnianym postaciom, które zwi¹zane
by³y z Wilnem. W ksi¹¿ce przedstawione s¹
ma³o znane i nieznane materia³y, czêsto
niedostêpne w kraju.
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ poprzez
internetow¹ ksiêgarniê Merlin (www.merlin.com.pl)

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, przewrotów lutowego i padziernikowego do czasu
wybuchu wojny polsko-radzieckiej w 1920 r.
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ poprzez internetow¹ ksiêgarniê Merlin (www.merlin.com.pl)

Chiñskie Lotnictwo Bojowe

C hiñskie Lo tnict wo

Chiñskie lotnictwo wojskowe sta³o siê obecnie najwiêkszymi si³ami powietrznymi w Azji i trzecimi, co do
wielkoci na wiecie. S³u¿y w nim 400 tys. ludzi i 4500 samolotów bojowych.
Historia
Prêdzej czy póniej mocarstwa tego wiata bêd¹ musia³y stan¹æ
oko w oko z chiñsk¹ armi¹. Najpierw do walki przyst¹pi¹ si³y
powietrzne i obrona przeciwlotnicza. Do niedawna chiñska armia, a szczególnie chiñskie lotnictwo, traktowane by³o przez sztabowców amerykañskich, rosyjskich i brytyjskich jako ¿art. Wydarzenia ostatnich lat sprawi³y, ¿e chiñscy sztabowcy zaczêli doceniaæ rolê lotnictwa bojowego na wspó³czesnym polu walki. Dlatego lotnictwo, traktowane do tej pory po macoszemu, posiada
obecnie priorytet w chiñskim sztabie generalnym.
Dzisiejsze lotnictwo chiñskie posiada 4500 samolotów bojowych, ok. 1000 rakiet przeciwlotniczych i tysi¹ce sztuk artylerii
przeciwlotniczej. Jego g³ównym zadaniem jest, jak do tej pory,
obrona nieba nad Chinami, ale w ostatnich latach, amerykañskie
wykorzystanie lotnictwa udowodni³o, ¿e ten rodzaj si³ zbrojnych
odgrywa g³ówn¹ rolê w ka¿dej nowoczesnej wojnie. Dlatego chiñscy sztabowcy coraz powa¿niej bior¹ pod uwagê prowadzenie
wsparcia wojsk naziemnych, szczególnie w odniesieniu do operacji bojowych chiñskich wojsk specjalnych (patrz Zbrojenia Chin...
wojska specjalne, Info nurt, nr 17 oraz Chiñscy marines i
ludzie ¿aby, Info nurt, nr 18).
The Peoples Liberation Army Air Force - PLAAF (Lotnictwo bojowe chiñskiej armii ludowo-wyzwoleñczej) znajduje siê,
podobnie jak wszystkie rodzaje chiñskich si³ zbrojnych, w stadium kluczowej transformacji i przezbrojenia. Lotnictwo przekszta³ca siê z roli typowo obronnej, do roli szybkiego ataku i ataku na dalekie odleg³oci. Osi¹ga siê to poprzez redukcjê liczby
przestarza³ych samolotów bojowych, g³ównie myliwców przechwytuj¹cych z lat 1950 i 1960tych oraz zastêpowanie ich nowoczesnymi samolotami 4-tej, a nawet 5-tej generacji (o istnieniu
tych ostatnich wiat zacz¹³ siê dowiadywaæ zaledwie parê miesiêcy temu).
Przypieszona modernizacja i przezbrojenia obejmuj¹ zarówno lotnictwo myliwskie, myliwsko-bombowe, bombowe jak i
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lotnictwo specjalne, które do tej pory istnia³o w chiñskich si³ach
powietrznych tylko z nazwy.
Sk³ad i lokacja
Chiñskie lotnictwo wojskowe sk³ada siê z piêciu zasadniczych
elementów. S¹ to: korpusy lotnicze, korpusy rakietowe, korpusy
artylerii przeciwlotniczej, korpusy radarowo-elektroniczne i korpusy powietrzno-desantowe. W Pekinie znajduje siê g³ówne dowództwo, które w praktyce nie posiada realnej kontroli nad poszczególnymi korpusami. W wypadku wojny nad wszystkimi korpusami przejmuje dowodzenie Sztab Po³¹czony. Jednostki rozmieszczane zostaj¹ w 7-miu niezale¿nych regionach terytorialnych. Rejony te staj¹ siê osobnymi armiami pod osobnym dowództwem, które reaguje na poszczególne zagro¿enia.
Podstawow¹ jednostk¹ lotnicz¹, jak w lotnictwie rosyjskim,
jest dywizja, która sk³ada siê z trzech pu³ków, plus jednostki pomocnicze. Ka¿dy pu³k sk³ada siê z trzech eskadr, z których ka¿da
posiada od 9 (bombowe i pomocnicze) do 12 (myliwskie i szturmowe) samolotów. Oznacza to, ¿e dywizja posiada ok. 110 samolotów bojowych.
Dywizje wchodz¹ w sk³ad korpusów lotniczych. Ka¿dy korpus posiada dywizje: myliwsk¹, szturmow¹, bombow¹, transportow¹ i rozpoznawcz¹. Obecnie PLAAF posiada 32 dywizje, 8 szkó³
treningowych i 7 niezale¿nych baz i kilka niezale¿nych pu³ków
specjalistycznych.
Zwykle w si³ach powietrznych, w ka¿dej wiêkszej jednostce
wystêpuj¹ eskadry pierwszo liniowe, klasy A, w których s³u¿¹
najbardziej dowiadczeni i najlepiej przygotowani piloci. Eskadr
tych jest stosunkowo niewiele - ok. 1/3 ka¿dej jednostki. Pozosta³e si³y stanowi¹ eskadry klasy B i C, w których znajduj¹ siê
m³odzi piloci, albo piloci, którzy nie mog¹ osi¹gn¹æ pewnego
poziomu umiejêtnoci. Taka sytuacja wystêpuje tak¿e w armiach
rosyjskiej i amerykañskiej. W tej ostatniej, piloci klasy A wysy³ani s¹ do walki za morzami, piloci klas ni¿szych s³u¿¹ w gwardii
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narodowej i ró¿nych centrach treningowych. Tak jest w ka¿dej
armii wiata, tylko nie w chiñskiej. W chiñskiej armii, w ostatnich
latach, a konkretnie od 1996 roku, pu³ki klasy A stanowi¹ 95%.
Z tego 74% pilotów mo¿e lataæ w ka¿dych warunkach atmosferycznych. Pozosta³e eskadry klasyfikowane s¹ jako kategoria B.
Kategoria C przesta³a istnieæ. Oznacza to, ¿e prawie wszyscy
piloci chiñscy przygotowani s¹ do podjêcia natychmiastowej walki
w ka¿dych warunkach atmosferycznych, w ka¿dym miejscu kuli
ziemskiej i o ka¿dym czasie. Prawdopodobnie to oni s¹ w tej chwili
najlepiej przygotowanymi pilotami ze wszystkich armii wiata.
Lotnictwo myliwskie
Przechodz¹c z roli typowo obronnej do roli zaczepnej, Chiny zredukowa³y iloæ samolotów myliwskich z 3000 do 2000. Prawie
wszystkie samoloty myliwskie s¹ to ulepszone wersje samolotów radzieckich i rosyjskich. Chiñczycy po dokonaniu modyfikacji, zmieniaj¹ ich oznaczenie. I tak, samolot MiG-19 otrzyma³
oznaczenie J-6. MiG-21 otrzyma³ oznaczenie J-7 i J-8. Do dzisiaj
w eskadrach chiñskich znajduje siê ok. 1000 tych samolotów.
Oczywicie s¹ one przestarza³e (lata 1960te)  chocia¿ do dzi
u¿ywane, jako g³ówny typ samolotu bojowego w armiach by³ego
Uk³adu Warszawskiego, w tym tak¿e w polskiej. Niektóre zmiany, wprowadzane w tych samolotach przez Chiñczyków, zosta³y
zapo¿yczone od Rosjan i od lotnictwa armii zachodnich. Samo-

Alamo pod skrzyd³em chiñskiego Su - 27

loty te jednak wychodz¹ z u¿ycia i s¹ zastêpowane myliwcami 4tej generacji (odpowiedniki zachodnich F-16, F-15 itd.). Dlatego
nie bêdziemy siê nimi zajmowali.
Myliwce i samoloty myliwsko-bombowe 4-tej generacji daj¹
wspó³czesnemu lotnictwu chiñskiemu mo¿liwoci, jakich nie posiada wiêkszoæ armii wiata. Obecnie jest to ok. 100 samolotów
rosyjskich Su-27 Flanker, plus 250 samolotów, które ma nadejæ w najbli¿szym czasie. Do tego dochodz¹ samoloty Su-30 i
niedawno ujawnione myliwce J-10 sygnalizuj¹ce now¹ erê w
chiñskiej technologii lotniczej.
Su-27
W roku 1990 rozpoczê³y siê negocjacje miêdzy Rosj¹ i Chinami
w sprawie zakupu jednego z najlepszych w tym czasie na wiecie
samolotu myliwskiego Suchoj Su-27, któremu NATO nada³o
kodow¹ nazwê Flanker. Kontrakt zosta³ podpisany w rok póniej. W 1992 roku do Pekinu dostarczono 26 samolotów. Chiny
mia³y zamiar przeprowadziæ ich testy i zdecydowaæ, czy samolot
ten mo¿e wejæ do uzbrojenia i wymieniæ przestarza³e J-7 i J-8. 6
z tych samolotów mia³o kabiny z dwoma fotelami i przeznaczone
zosta³y do szkolenia chiñskich pilotów. Równoczenie Rosjanie
zgodzili siê sprzedaæ Chinom pociski rakietowe ma³ego i redniego zasiêgu.
Samolot w pe³ni odpowiada³ Chiñczykom. W roku 1995 przylecia³y nastêpne 22 maszyny. Chiñczycy za¿¹dali od Rosjan prze-
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prowadzenia pewnych modyfikacji. Zwiêkszono wytrzyma³oæ
podwozia i zwiêkszono zasiêg samolotu do 1400 km. Samolot
otrzyma³ chiñskie oznaczenie J-11. W 1999 roku Chiny otrzyma³y kolejnych 28 samolotów.
Su-27 by³ pierwszym samolotem myliwskim 4-tej generacji
w chiñskim lotnictwie. By³ odpowiednikiem najnowoczeniejszych
samolotów zachodnich takich jak: F-14, F-15, F-16, F-18 i Mirage 2000. W opinii ekspertów, samolot ten jest niezrównany w walce
myliwskiej, dziêki swoim mo¿liwociom manewrowym.
Nie ma siê co dziwiæ, ¿e w roku 1996 Chiny poprosi³y Rosjê
o pozwolenie na rodzim¹ produkcjê tych samolotów. Otrzyma³y
zgodê na produkcjê 250 maszyn typu Su-27 SK  myliwiec wielozadaniowy. Produkcjê rozpoczêto w fabryce Shenyang, przy
wspó³pracy rosyjskich in¿ynierów. W roku 2000 do jednostek trafi³o pierwszych 14 samolotów, ca³kowicie wyprodukowanych w
Chinach. Poza tym, Chiñczycy wprowadzili do nich swoje zmiany, dotycz¹ce g³ównie sprzêtu elektronicznego.
Obecnie w samoloty J-11 uzbrojone s¹: 1 pu³k myliwski z 1
dywizji myliwskiej stacjonuj¹cej w Anshan  Laoning, oraz 4
pu³k myliwski z 2 dywizji, stacjonuj¹cy w Suixi  Guangdong.
W tej jednostce znajduj¹ siê te¿ importowane z Rosji Su-27, podobnie jak w 9 pu³ku myliwskim, 3 dywizji w Wuhu  Anhui.
Samoloty Su-27 UBK (2 miejscowe, szkoleniowe), znajduj¹ siê
w 90 pu³ku, 33 dywizji bazuj¹cej w Baiduo  Chongqing. W ostatnich miesi¹cach otrzymalimy raport, ¿e nastêpnych 20 sztuk

Archer sterowany przy pomocy ruchów g³owy pilota

J-11 dostarczono do 90 pu³ku 1 dywizji w Shenyang.
Samoloty chiñskie, podobnie jak rosyjskie, mog¹ przenosiæ
8000 kg uzbrojenia. Posiadaj¹ dzia³o kal. 30 mm i najwa¿niejsze,
rakiety Alamo i Archer. Rakieta Alamo to doskona³y rosyjski
pocisk przeciwlotniczy R-27 redniego i dalekiego zasiêgu, skuteczny na odleg³oæ do 170 km! Rakieta ta leci do celu z niewiarygodn¹ szybkoci¹ 4 machów. Dla porównania, podobne, amerykañskie pociski rakietowe, w które uzbrojone s¹ samoloty NATO,
posiadaj¹ skuteczny zasiêg do 50 km i szybkoæ 3 machy. Alamo
daj¹ ogromn¹ przewagê rosyjskim i chiñskim samolotom w walce
powietrznej.
Nie mogê siê oprzeæ, by nie podaæ Pañstwu w tym miejscu
informacji na temat niedawno ujawnionych pocisków rosyjskich
AFML-L Alfa, w których skuteczny zasiêg wyd³u¿ono do
(UWAGA!) 250 km. W pociski te uzbrajane s¹ samoloty Su-34. A
Ameryka niech dalej prowadzi wojny z Arabami na granatniki przeciwpancerne i kamienie. Gdy opisane powy¿ej pociski
zostan¹ u¿yte przeciw amerykañskim samolotom, to nawet
siedzenia katapultowe nie pomog¹, bo masa tych rakietach
wynosi 1600 kg, w porównaniu do amerykañskich najnowszych AMRAAM, których masa wynosi tylko 300 kg. Wojny
kosztuj¹, wiêc nie ma ju¿ pieniêdzy w waszyngtoñskim skarbcu na ciganie Rosji czy nawet Chin pod wzglêdem uzbrojenia.
Powróæmy jednak do lotnictwa chiñskiego. Drugim rodzajem rakiet przeciwlotniczych, w które uzbrojone s¹ chiñskie Su-
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27 i które praktycznie nie daj¹ ¿adnych szans samolotom NATO
w walce powietrznej, s¹ rakiety redniego zasiêgu Archer. Rosyjskie R-73. Mog¹ one wykonywaæ manewry, których nie potrafi wykonaæ nie tylko ¿aden samolot NATO, ale te¿ ¿adna znana
rakieta. Chiñczycy nadali rodzimej wersji tej rakiety nazwê PL13. Rakieta jest komputerowo po³¹czona z he³mem pilota, który
potrafi ni¹ sterowaæ za pomoc¹ ruchów g³owy. Jej kolosaln¹ prze-

spodoba³y Chinom (wyd³u¿enie zasiêgu wskazuje na to, ¿e armia
chiñska przechodzi z pozycji obronnej, w pozycjê ataku), ¿e Rosja zaczê³a produkowaæ specjalny wariant chiñski Su-30 MKK
(skrót MKK informuje, ¿e samoloty zosta³y wyprodukowane specjalnie dla Chin i wed³ug ich ¿yczeñ). Pierwsze samoloty nadesz³y na prze³omie roku 2000 i 2001. Pierwsze uzbrojenie dla nich
- w kilka tygodni póniej. Okaza³o siê, ¿e uzbrojenie to wielokrotnie przewy¿sza uzbrojenie Su-27 i jest typowym uzbrojeniem
do prowadzenia skutecznych ataków na dalekie odleg³oci.
Pierwsze 38 samolotów Su-30 MKK wesz³o do uzbrojenia 9
pu³ku myliwców ciê¿kich z 3 dywizji powietrznej w Wuhu 
Anhui. Nastêpne 38 myliwców dostarczono pod koniec 2002
roku. Nie uda³o nam siê ustaliæ, do jakiej jednostki trafi³y. Dalszym sygna³em, ¿e Chiny powa¿nie szykuj¹ siê do ataku, by³o
przyjêcie kolejnych samolotów. Tym razem, na prze³omie 2003 i
2004 roku do Chin trafi³o 28 samolotów specjalnych Su-30 MK2.
Trafi³y one do lotnictwa morskiego, poniewa¿ przystosowane s¹
do przenoszenia pocisków rakietowych klasy powietrze-woda.
Ostatnie raporty, które otrzymalimy, wskazuj¹, ¿e chiñskie Su30 s¹ znacznie lepiej wyposa¿one i opancerzone ni¿ indyjskie Su30. Wskazywa³oby to, ¿e Rosja przywi¹zuje znacznie wiêksz¹
wagê do przymierza z Chinami ni¿ z Indiami.
Co mog¹ Su-30?

Pierwsza partia samolotów Su - 30 zosta³a dostarczona w 2000 roku

wag¹ jest 120 stopniowe pole manewru. Najnowsze, podobne rakiety amerykañskie Sidewinder, sterowane s¹ w podobny sposób, z czego Amerykanie s¹ dumni i pokazuj¹ to w TV jako najwiêksze osi¹gniêcie w dziedzinie naprowadzania. Problem w tym,
¿e Sidewinder posiada pole manewru, tylko 50 stopni. W praktyce oznacza to, ¿e chiñskie rakiety mog¹ byæ dwukrotnie lepiej
naprowadzane. Amerykanie staraj¹ siê to nadrobiæ i obecnie przeprowadzaj¹ testy rakiety AIM-9X Huges, ale jeszcze przez jaki
czas nie wejdzie ona do s³u¿by.
Su-30
Je¿eli samolot Su-27 jest doskona³¹ maszyn¹, to Su-30 jest jeszcze lepszy. Chiny rozpoczê³y negocjacje w sprawie zakupu tych
maszyn w 1996 roku. Samoloty Su-30 s¹ wielozadaniowymi samolotami myliwsko-bombowymi dalekiego zasiêgu. Tak siê

Kh - 31 Krypton do zwalczania Stacji radiolokacyjnych

Chiñskie Su-30 to nie tylko samoloty przechwytuj¹ce, przeznaczone do obrony w³asnego nieba. To tak¿e samoloty do przenoszenia ma³ego i redniego zasiêgu broni precyzyjnych (dotychczas by³o to domen¹ Amerykanów). Wraz z samolotami, do Chin trafi³y rosyjskie rakiety Kh-59 Kazoo i Kh29. S¹ to pociski rakietowe naprowadzane telewizyjnie. Do
niedawna gawied amerykañska cieszy³a siê, gdy CNN pokazywa³o zdjêcia z kamer amerykañskich rakiet trafiaj¹cych z dok³adnoci¹ do kilku centymetrów w poci¹g pasa¿erski, czy budynek mieszkalny. Teraz ta radoæ bêdzie
znacznie mniejsza, gdy rosyjska telewizja bêdzie pokazywa³a te same zdjêcia, tylko ofiarami bêd¹ ¿o³nierze, lub
cywile amerykañscy.
Chiñczycy dostali do r¹k równie¿ pociski rakietowe
Kh-31 Krypton, które s³u¿¹ do niszczenia stacji radarowych i stanowisk rakietowych wroga, oraz bli¿ej nieznane
pociski rakietowe do zwalczania okrêtów. Prawdopodobnie chodzi tutaj o rakiety SS-N-22 Sunburn, przed którymi ¿aden okrêt, w praktyce, nie posiada obrony.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

Krzysztof Dzikowski
To zdjêcie wzbudzi³o na Zachodzie sensacjê. Chiñska telewizja CCTV pokaza³a Su - 30
odpalaj¹cy pocisk Kh - 59
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Materia³y ród³owe zostan¹ podane w nastêpnej czêci artyku³u.

WIR

WIDRUJ¥CY

widra przegl¹d
przeglAd
wydwydarzeñ
arzeñ

Gillette najlepsza dla mê¿czyzny
16.03.2004
Polskie w³adze z wielk¹ satysfakcj¹ oznajmi³y, i¿ znana niemiecka firma Gillette, produkuj¹ca m.in. no¿yki do golenia, ma zamiar zainwestowaæ w Polsce ca³e 120 mln euro, z czego powstan¹,
ma siê rozumieæ, s³ynne nowe miejsca pracy.
Radoæ z tego dobrodziejstwa zam¹ci³a nam nieco wiadomoæ tego, ¿e im wiêcej zachodni inwestorzy inwestuj¹ w Polsce,
tym wiêksze w niej bezrobocie. Dlatego te¿ postanowilimy sprawdziæ nieco szczegó³ów.
Okaza³o siê, ¿e z tych 120 mln euro, prawie 95 mln pokryje
Pañstwo Polskie, a mianowicie - ponad 50 mln euro w postaci
bezporedniego dofinansowania inwestycji i ponad 40 mln euro
jako zwolnienie od podatków.
Za te pieni¹dze mo¿na by stworzyæ dziesiêæ razy wiêcej miejsc
pracy, ni¿ ³askawie oferuje Gillette i w dodatku inwestycje pozosta³yby polsk¹ w³asnoci¹.
Gillette wie jednak, jak zrobiæ, by byæ najlepsz¹ dla mê¿czyzny - zw³aszcza dla tego, który ma podj¹æ decyzje gospodarcze.
Nie, nie chodzi tu o ¿adne ³apówki. Wystarcz¹ napiwki.

Po co Polakom jêzyk polski?
17.03.2004
Eksperci Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej maj¹ w¹tpliwoci, czy Polacy maj¹ prawo wymagaæ, by w Polsce u¿ywano
jêzyka polskiego.
To nie jest ¿art primaaprilisowy ani senny koszmar nacjonalistycznego oszo³oma. Takie s¹ skutki nowelizacji ustawy o jêzyku polskim, jak¹ rz¹dz¹ca mniejszoæ cichaczem uchwali³a na
ostatnim posiedzeniu sejmu, a która eliminuje go z ca³ego segmentu prawno-gospodarczego.
W efekcie jêzyk polski bêdzie mia³ najs³absz¹ ochronê prawn¹
wród wszystkich jêzyków pañstw Unii Europejskiej. Pracownikcudzoziemiec bêdzie mia³ prawo, np. domagaæ siê, aby jego umowa o pracê by³a sporz¹dzona w jêzyku obcym. Gdyby spróbowa³
postawiæ takie ¿¹danie w Niemczech lub Francji, zosta³by wymiany.
W Polsce jednak nie istniej¹ ¿adne granice - ani wyznaczone
przez rozum, ani przez etykê - wskazuj¹ce, jak dalece mo¿na siê
upodliæ w swym pêdzie do upokarzania siê przed w³adcami budowanej w³anie IV Rzeszy.
Brak pluralizmu
17.03.2004
Organizacja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (OBWE)
wziê³a pod lupê niedzielne wybory prezydenckie w Rosji i stwierdzi³a, i¿ brakowa³o im elementów rzeczywistej demokracji, prawdziwej debaty oraz pluralizmu.

Ta sama OBWE nie dopatrzy³a siê jednak ¿adnych braków w
kampanii przedreferendalnej w sprawie wejcia Polski do Unii
Europejskiej, jaka mia³a miejsce w Polsce w roku 2003.
OBWE uwa¿a zapewne, i¿ niemal ca³kowita blokada dostêpu do mediów, jakiej dozna³a jedna ze stron, mieci siê ca³kowicie w eurounijnych standardach rzeczywistej demokracji, prawdziwej debaty oraz pluralizmu.
Genera³ Kiszczak skazany!
17.03.2004
S¹d Okrêgowy w Warszawie skaza³ by³ego szefa MSW, gen. Czes³awa Kiszczaka, na 4 lata wiêzienia, ale na mocy amnestii z³agodzi³ karê do 2 lat i zawiesi³ jej wykonanie, aby skazanemu nie
sta³a siê niepowetowana krzywda. Gen. Kiszczak jest bowiem, z
nominacji red. Adama Michnika, tzw. cz³owiekiem honoru.
Dwa lata w zawieszeniu dla cz³owieka odpowiedzialnego za
mieræ kilkudziesiêciu osób - i zarazem bezwarunkowe wiêzienia
dla ludzi, którzy nie mog¹ sp³aciæ d³ugów rzêdu 500 z³, gdy¿ ich
zak³ady pracy zosta³y rozkradzione i zlikwidowane, czyli, jak to
siê mówi w nowomowie - sprywatyzowane.
Oleksy zapewnia o bezpieczeñstwie
18.03.2004
Wicepremier i minister spraw wewnêtrznych i administracji, Józef Oleksy, zapewni³, ¿e: nie mamy jakichkolwiek objawów, które
wskazywa³yby na przygotowywane w Polsce akty terrorystyczne.
¯adne objawy przygotowañ do aktów terrorystycznych nie
wyst¹pi³y równie¿ w Hiszpanii. Po prostu, bezczelni terroryci
nie chc¹ nam z góry powiedzieæ, w co, kiedy i jak uderz¹. Jest to
oczywicie zachowanie g³êboko niedemokratyczne i nie w¹tpimy, ¿e Unia Europejska, w³adna nawet do uznania marchwi za
owoc, na pewno ureguluje tê sprawê wydrukowaniem 120 tysiêcy
stron ustaw.
Gazeta Wyborcza lituje siê na polski Koció³
19.03.2004
Dy¿urny katolicznik Gazety Wyborczej, red. Jan Turnau, martwi siê, ¿e po wyborach nowego przewodnicz¹cego Konferencji
Episkopatu Polski, Kocio³owi o takim wizerunku nie³atwo bêdzie w zjednoczonej Europie.
Rozumiemy, ¿e polskiemu Kocio³owi pod przywództwem
red. Adama Michnika lub naszego drogiego Bronis³awa, profesora Geremka, by³oby znacznie ³atwiej.
Ju¿ nie po raz pierwszy wzrusza nas zaanga¿owanie rodowisk ¿ydowskich i ich troska o wizerunek Kocio³a Katolickiego
w Polsce.
Polacy utrudniaj¹ Niemcom dialog
22.03.2004
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Niemiecka Fundacja Centrum przeciwko Wypêdzeniom, wyda³a
owiadczenie (podpisane przez Erikê Steinbach i Petera Glotza),
w którym m.in. skrytykowano Polskê za podejmowane w naszym
kraju próby dokonania bilansu strat poniesionych w wyniku rozpêtanej przez Niemcy wojny.
Przedstawiciele Fundacji uznali, ¿e wysuwanie przez Polskê
ewentualnych ¿¹dañ o reparacje wojenne, nie prowadzi do niczego dobrego, a jedynie... utrudnia dialog.
Nie wiemy, co prawda, co to za dialog i kto z kim go prowadzi. Byæ mo¿e - w³adze niemieckie z niemieck¹ agentur¹ rezyduj¹c¹ w Polsce, op³acan¹ pieniêdzmi ró¿nych Fundacji Schumanna, Adenauera itd.
Mamy jednak jasnoæ przynajmniej pod jednym wzglêdem:
gdy Polacy przypominaj¹ o swych potwornych stratach, poniesionych skutkiem niemieckiej agresji - wówczas utrudniaj¹ dialog. Gdy natomiast Niemcy wystêpuj¹ ze swymi bezczelnymi,
pozbawionymi jakichkolwiek podstaw prawnych i moralnych,
¿¹daniami zwrotu swych maj¹tków - to oczywicie ¿adnego dialogu nie utrudniaj¹. Gdzie¿by tam: oni wrêcz przyczyniaj¹ siê do
dalszego poszerzania i pog³êbiania przyjani polsko-niemieckiej,
w tak udany sposób zapocz¹tkowanej przez ministra Skubiszewskiego.
Katolickie fale radiowe bardziej zak³ócaj¹
25.03.2003
Warszawski dodatek znakomitej Gazety Wyborczej doniós³ ze
zgroz¹, i¿ od kilku dni sygna³ Radia Maryja mo¿na znaleæ na
czêstotliwociach zarezerwowanych dla lotnictwa cywilnego, co
mo¿e zagra¿aæ samolotom l¹duj¹cym na Okêciu.
Zak³ócaj¹cy sygna³ wykry³o nie centrum kontroli lotów Okêcia, ale radioamatorzy-nas³uchowcy, udzielaj¹cy siê na polskojêzycznej licie dyskusyjnej Nas³uchy, którzy oczywicie nie
omieszkali natychmiast powiadomiæ ww. Gazety, a tak¿e antyklerykalnego Fakty i mity.
W ka¿dym b¹d razie - nic w tym nowego, bo ju¿ dawniej
zmuszono Radio Watykan we W³oszech do znacznej redukcji mocy
swych nadajników. Podobno tak¿e zak³óca³o pracê lotniska, jak
¿adne inne radio.
Wniosek nasuwa siê sam: katolickie fale radiowe s¹ bardziej
szkodliwe.
Socjaldemokracja Polska SDLP
27.03.2004
W nocy z pi¹tku na sobotê (26-27.03), powsta³a w Polsce ca³kowicie nowa partia lewicowa, z³o¿ona z oko³o trzydziestu b. cz³onków SLD, z Markiem Borowskim na czele.
Jeszcze nikt nie zd¹¿y³ nawet us³yszeæ o nowej partii  a ju¿
rano, niezale¿ne i obiektywne media donios³y, i¿ ma ona 18%
poparcia wród wyborców!
Co to bêdzie potem? Czy poparcie zatrzyma siê na 80%,
czy osi¹gnie przys³owiowe 99.5%?
Szansa dla polskiej gospodarki
28.03.2004
Telewizor, owo niewyczerpane ród³o rozrywki i dezinformacji,
pokaza³ polskie kobiety w trakcie szycia sztandarów Unii Europejskiej: 15 gwiazdek koloru moczu na niebieskim tle. Kobiety
by³y zadowolone i radonie wykonywa³y sw¹, jak¿e potrzebn¹
pracê.
Melancholia cisnê³a nas za grdykê i stanê³y nam przed oczami niezapomniane lata 1950te i 1960te, kiedy to równie¿ masowo
szyto sztandary - tyle, ¿e czerwone, ale za to wizerunek sierpa i
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m³ota by³ oddany w tym¿e samym, ¿ó³tawym kolorze.
Sentymenty sentymentami, a biznes biznesem: przecie¿ szycie sztandarów na zamówienie to jest nareszcie jaka szansa dla
polskiej gospodarki. W dodatku szansa eksportowa. Asortyment
mo¿na bêdzie poszerzyæ o transparenty (Niech ¿yje Unia i jej
Wielcy Przywódcy w wielu jêzykach), chor¹giewki do postawienia na biurku, nalepki na szyby samochodowe (I love EU), metalowe znaczki do wpinania w klapê itp.
Co wiêcej, drukowanie, oprawianie i nasadzanie na tyczki
ogromnych portretów ukochanych Przywódców Europy - Romano Prodiego, Guenthera Verheugena, Valery Giscard d Estaigna,
Javiera Solany, Pata Coxa, Joschki Fischera i innych - mo¿e okazaæ siê przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê.
Takie portrety, niesione przez postêpow¹ m³odzie¿, stan¹ siê
nieodzownym atrybutem podczas masowych pochodów, demonstracji i festynów, jakie Unia Europejska ju¿ wkrótce zacznie organizowaæ.
Czas na zwalczanie ku³actwa
29.03.2004
W Polsce ludzie zaczêli masowo wykupywaæ cukier w zwi¹zku z
podwy¿kami cen, jakie nast¹pi¹ po 1 maja 2004 roku. W sklepach oczywicie podniesiono ceny oraz zaczêto ustalaæ limity
zakupów dla jednej osoby. Rz¹d obieca³, ¿e wemie siê za ostr¹
walkê z nieuzasadnionymi podwy¿kami cen  czyli, po prostu,
ze spekulacj¹ i paskarstwem, zjawiskami dobrze znanymi z lat
1950tych, kiedy to umacnia³ siê socjalizm w PRL-u. Nied³ugo
nale¿y zapewne oczekiwaæ intensyfikacji walki z ku³akami, i
s³usznie, bo czy¿ Polska mo¿e wejæ do Europy bez likwidacji
wewnêtrznych wrogów ustroju?
Nie bardzo rozumiemy, w jaki sposób rz¹d mo¿e narzuciæ
prywatnym w³acicielom takie, a nie inne ceny... no, ale w kraju,
gdzie kierowców chciano zmusiæ do p³acenia za nieistniej¹ce autostrady, wszystko jest mo¿liwe.
Sprowadzeni do telewizorni eksperci do spraw gospodarki, wyjanili, ¿e ceny cukru reguluje odgórnie Unia Europejska,
gdy¿ jest on przez ni¹ dotowany.
Cukier bez dotacji kosztowa³ w Polsce 2 z³, a jak Unia dop³aci, to bêdzie kosztowa³ 4 z³ za kilogram. No i wszystko jasne.
Taka jest ¿elazna logika i arytmetyka unijna.
Afera Michnika-Rywina zakoñczona zgodnie z przepowiedniami Kabaretu Elita
05.04.2004
Wysoka Komisja pod przewodnictwem prof. Tomasza Na³êcza,
od wielu miesiêcy badaj¹ca na koszt podatników znan¹ sprawê
Michnika-Rywina, dosz³a do wniosków, które ju¿ dawno przewidziane zosta³y przez grono weso³ków z Kabaretu Elita.
Towarzyszka Anita B³ochowiak z SLD, w swym raporcie
stwierdzi³a bez ¿enady, ¿e nie by³o ¿adnej grupy trzymaj¹cej w³adzê, a Lew Rywin to jedynie oszust, który chcia³ wy³udziæ dla siebie pieni¹dze. I to w³anie jej raport zosta³ przyjêty jako oficjalny
koñcowy dokument.
Równie dobrze mo¿na by³o podaæ, ¿e ¿aden Rywin nigdy nie
istnia³, a Polsat to nazwa niskot³uszczowego gatunku margaryny sto³owej, gdy¿ Polakom mo¿na ju¿, w oczekiwaniu na nadejcie unijnego porz¹dku, zupe³nie bezkarnie jedziæ po g³owie.
Unia nakazuje: Nie oddawaj biednym, tylko zniszcz!
07.04.2004
Pieczywo, którego nie uda siê sprzedaæ, polscy piekarze czêsto
oddaj¹ najbiedniejszym.

WIR
Tymczasem, zgodnie z ukazami Unii Europejskiej, nie mo¿e
byæ ono powtórnie oddane do konsumpcji. Musi byæ spalone lub
skompostowane - pisze Gazeta Lubuska. A jeli piekarnia chce
je oddaæ na paszê dla zwierz¹t, to najpierw musi uzyskaæ certyfikat weterynarza! Nie wiadomo, dlaczego kilkudniowe pieczywo,
które nie szkodzi ludziom, mia³oby szkodziæ zwierzêtom - zastanawiaj¹ siê piekarze, najwyraniej wci¹¿ maj¹cy problemy z adaptacj¹ w IV Rzeszy... przepraszamy, w Unii Europejskiej.
UE, id¹c w lady swej poprzedniczki, III Rzeszy, od samego
pocz¹tku pokazuje, i¿ nie po drodze jest jej z nieudacznikami:
bezrobotnymi, g³odnymi i biednymi. Ich miejsce jest w piachu.
Tamowe u³askawianie
08.04.2004
Dziennik Polski doniós³, ¿e w czasie swej pierwszej kadencji,
prezydent Aleksander Kwaniewski u³askawi³ 3252 osoby. Wród
osób u³askawionych by³o 26 zabójców, 12 gwa³cicieli i 179 sprawców rozbojów.
Nie znamy danych odnonie drugiej kadencji prezydenta ale nie mamy podstaw przypuszczaæ, i¿ cokolwiek w tej materii
siê zmieni³o, gdy¿ w³anie polskie media obieg³a informacja o
u³askawieniu 21-letniego £ukasza G., syna radomskiego senatora
SLD, Zbigniewa Go³¹bka. £ukasz G. by³ skazany na trzy lata wiêzienia za udzia³ w rozbojach.
Jaki jest sens przywileju u³askawiania w pañstwie, gdzie zniesiono karê mierci? Przecie¿, jeli wykryto by jaki fatalny b³¹d w
procesie s¹dowym, to sprawa po prostu powinna ponownie trafiæ
na wokandê.
Powiedziawszy to, co powy¿ej, pragniemy jednak zdecydowanie podkreliæ, i¿ ani nam w g³owie sugerowanie, ¿e przywilej
ów jest nadu¿ywany z powodów, których mo¿e siê domyliæ rednio rozgarniête dziecko szkolne
Nie by³o znamion
10.04.2004
Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdzi³o, i¿ sfinansowanie
przez Ambasadê Holendersk¹ antypolskiej ksi¹¿ki, pt. Zamiast
procesu. Raport o mowie nienawici, nie nosi znamion nieuprawnionej ingerencji w sprawy wewnêtrzne Polski.
W ksi¹¿ce tej zarzucono Polakom ksenofobiê, antysemityzm,
rasizm, brak tolerancji itp.
Zdaniem wiceministra Truszczyñskiego, stosunek do ksenofobii, rasizmu czy przejawów nietolerancji nie stanowi bowiem
wewnêtrznych spraw pañstwa, lecz nale¿y do ogólnoeuropejskiego kanonu zasad i wartoci.
Niew¹tpliwie do tego samego kanonu zasad i wartoci nale¿y wypowied niemieckiego polityka ¿ydowskiego pochodzenia, Guenthera Verheugena, o koniecznoci
zrobienia porz¹dku z polskimi nacjonalistami i skrajnymi katolikami.
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miego ryzyka zaka¿eñ drobnoustrojowych, jakie niesie ze sob¹
ten ciemnogrodzki proceder.
W³aciwe pochodzenie u³atwia karierê
15.04.2004
Pani Danuta Hubner, najpierw rzekomo reprezentowa³a polskie
interesy jako negocjator z Uni¹ Europejsk¹, by zaraz potem
zmieniæ stronê i staæ siê jedyn¹ kandydatk¹ na Komisarza unijnego, któremu wrêcz nie wolno jest reprezentowaæ interesów narodowych.
Nikt nie dopatrzy³ siê w tym ¿adnego konfliktu lojalnoci.
Pani Huebner pochodzi ze znakomitej ¿ydowskiej rodziny.
Jej ojciec i dziadek dzia³ali w Urzêdzie Bezpieczeñstwa w Nisku.
Jako podw³adni innego kata Polaków - Stanis³awa Supruniuka brali udzia³ w akcjach likwidacji polskiego podziemia niepodleg³ociowego.
Czy¿ wiêc ktokolwiek mo¿e mieæ w¹tpliwoci, i¿ to w³anie
córka ¿ydowskiego, ubeckiego oficera, jest naturalnym kandydatem na reprezentowanie Polski w UE?
Wszystko dla naszego dobra
17.04.2004
¯ycie Warszawy alarmuje, ¿e za dwa tygodnie z polskich restauracji mo¿e znikn¹æ bigos.
Jak wiadomo, najlepszy bigos to taki, który by³ odgrzewany,
nawet kilkakrotnie - ale nie dla urzêdników unijnych. Wed³ug nich,
odgrzewane potrawy s¹ niesmaczne, niezdrowe i przez to zagra¿aj¹ procesowi integracji europejskiej. Kto wie, mo¿e s¹ nawet
nacjonalistyczne, co jest grzechem, wprawdzie nie a¿ takim,
jak antysemityzm, ale zawsze jednak grzechem miertelnym.
Podobny problem maj¹ nasi po³udniowi s¹siedzi. Czesi i odwiedzaj¹cy ich kraj zagraniczni turyci, bêd¹ musieli zapomnieæ
o ule¿a³ym twarogu, lekko przypalonym dla lepszego smaku
gulaszu oraz gêstych, zawiesistych sosach do knedlików.
Oczywicie Unia wprowadza swoje zakazy wy³¹cznie dla
naszego dobra. Bez w¹tpienia ju¿ wkrótce pojawi¹ siê lotne kontrole w naszych kuchniach i ³azienkach, a specjalne oddzia³y policji bêd¹ sprawdzaæ, czy jestemy w³aciwie ubrani na ulicy (np.
czy za³o¿ylimy d³ugie kalesony przy temperaturze poni¿ej 8° C).
Miros³aw J. Wiechowski
Solna, Szwecja

Unijne jaja
10.04.2004
Polska prasa donios³a, i¿ nie mo¿na ju¿ barwiæ pisanekkraszanek byle czym, w szczególnoci za nie wolno u¿ywaæ do tego wywaru z ³upin cebuli. Przygotowana przez
Ministerstwo Zdrowia tabela barwników, którymi mo¿na
malowaæ wielkanocne jaja, nie przewiduje bowiem takiej
mo¿liwoci. Nie jest to wprawdzie przepis Unii Europejskiej, ale wszak¿e utrzymany w jej duchu.
Nie denerwujcie siê, Czytelnicy. Póki co, wolno nam
jeszcze chodziæ do kocio³a ze wiêconk¹, mimo olbrzy-
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George W. Bush

George W. Bush:
Obecne niew¹tpliwe zagro¿enie
Pod¿egacz wojenny. Lewy fundamentalista. Fanatyk i dureñ, bez
bladego pojêcia o umiercaj¹cej sile wojsk pod jego dowództwem.
Nazywa siê George W. Bush, a g³ównym celem jego walki jest
podpaliæ wiat.
11 IX by³ zbrodni¹ przeciw ludzkoci, ale pocz¹wszy od
Afganistanu poprzez Irak, a teraz w Izraelu, Bush przeciera
bezsensowny szlak zniszczenia, tysi¹ckroæ zwiêkszaj¹c zagro¿enia
ze strony terroryzmu. Wojna z terrorem sta³a siê wojn¹ terroru w
Iraku, gdy wojska amerykañskie masakruj¹ ludnoæ, cigaj¹c
wroga, który wzmacnia siê z ka¿dym dniem, z ka¿dym zabitym
cywilem irackim.
A w Izraelu, popieraj¹c nielegalne zagarniêcie palestyñskiej
ziemi przez premiera Ariela Sharona i nie oferuj¹c Arabom w
zamian nic oprócz rozpaczy, Bush z dnia na dzieñ przygotowa³
ca³y region na nowy cykl rzezi.
Bush chce chyba zjednoczyæ ca³y wiat arabski przeciw
Zachodowi. Rozradowany, masowy morderca, Osama ibn Laden,
ju¿ przysi¹g³ pomciæ izraelski zamach na przywódcê
palestyñskiego hamasu, szejka Jassina.
Po 11 IX, Bush przyrzek³ zwalczaæ terror. Ale dotrzyma³ tylko
jednej obietnicy: wzmo¿enie terroru, wiêcej okrucieñstw
terrorystycznych, takich jak bomby w Madrycie.
Jako amerykañski prezydent, Bush ma chroniæ demokracjê i
uczyniæ wiat bezpieczniejszym. Bush ma byæ przywódc¹ wolnego
wiata, cz³owiekiem, który podtrzymuje tradycje takich wielkich
mê¿ów stanu, jak John F. Kennedy, który uchroni³ wiat od
katastrofy atomowej podczas kubañskiego kryzysu z pociskami
[radzieckimi]. Ale Bush to nie Kennedy. Ogl¹danie potkniêæ Busha
na konferencji prasowej, nawet wtedy, gdy zawczasu zna pytania,
jest jak patrzenie na wyjêt¹ z wody rybê, która ³apie powietrze.
Bush nie tylko jest p³ytki, ale tak¿e jest nie w swoim ¿ywiole.
Mo¿naby litowaæ siê nad nim, gdyby nie by³o to a¿ tak
przera¿aj¹ce.
Wstydzi³bym siê, gdybym by³ Amerykaninem. By³oby mi
wstyd, ¿e najwspanialszy naród wiata ma tak z³e przywództwo.
Wstydzi³bym siê, ¿e naczelny wódz bez potrzeby trwoni ¿ycie
swych wojsk i irackich cywilów. Wstydzi³bym siê te¿ prezydenta,
który posy³a swych ludzi na mieræ, a nie ma odwagi pojawiæ siê
na choæby jednym pogrzebie z tych 700 amerykañskich ¿o³nierzy
zabitych w Iraku.
Irak i Izrael mog¹ siê wydawaæ byæ daleko, ale za ka¿dym
razem, gdy tankujesz paliwo, mieszasz siê do polityki na Bliskim
Wschodzie. Gospodarka wiata ci¹gle jedzie na ropie naftowej, a
ta w wiêkszoci pochodzi ze wiata arabskiego. Jeli kiedykolwiek
co zak³óci³oby przep³yw tej ropy  wojna domowa w Arabii
Saudyjskiej, czy za³amanie siê Iraku  dowiedzielibymy siê o
tym natychmiast dziêki cenie 100 USD za bary³kê ropy naftowej
i trzygodzinnym kolejkom do naszej stacji benzynowej.
Wojna z islamskim fundamentalizmem, polowanie na Osamê
ibn Ladena, to jest walka o przysz³oæ wiata. To jest wojna, na
której przegran¹ nie staæ Zachodu. Wojna, w której ignorancki
Bush lepo prowadzi nas wszystkich w nieszczêcie.
Jakby za ma³o by³o bagna w Iraku, Bush zwróci³ sw¹
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niszczycielsk¹ uwagê na inny punkt zapalny w regionie, Izrael. Z
Bia³ego Domu, Bush jednym poci¹gniêciem przekreli³ 50 lat
¿¹dañ Palestyñczyków, by Izrael wycofa³ siê z terenów
okupowanych. Osiedla Izraela na Zachodnim Brzegu, wszystkie
nielegalne wed³ug prawa miêdzynarodowego, to, wed³ug Busha,
nowa rzeczywistoæ, któr¹ Palestyñczycy po prostu musz¹ przyj¹æ.
Parê miesiêcy temu, sta³em blisko takiej rzeczywistoci, przy
dwuipó³metrowej betonowej cianie pod Jerozolim¹, w ma³ej
wiosce Abu Dis. Wie le¿y 11 km od centrum Jerozolimy, po obu
stronach, licz¹cej 3 tys. lat, drogi pielgrzymek do Jerycho. Sam
Jezus Chrystus byæ mo¿e chodzi³ t¹ drog¹ do Jerozolimy.
Ale ubieg³ego lata Ariel Sharon zdecydowa³, ¿e Abu Dis nie
nale¿y ju¿ do Wschodniej Jerozolimy i postawi³ w poprzek drogi
betonow¹ barierê wysokoci 2,5 metra, odcinaj¹c mieszkañców
od ich domów, pracy i od ich miasta. Na dachu miejscowego
gara¿u, armia izraelska za³o¿y³a posterunek obserwacyjny i
zagrozili, ¿e zabij¹ ka¿dego, kto bêdzie siê wspina³ na mur.
Palestyñczycy zignorowali ¿o³nierzy i wdrapywali siê na cianê
za rogiem.
Sta³em po arabskiej stronie ciany, rozmawiaj¹c z Ahmedem
Baharem, ulicznym sprzedawc¹ falafela, kiedy ¿o³nierz izraelski
bez ostrze¿enia cisn¹³ granat z gazem ³zawi¹cym. Nikt nawet nie
krzykn¹³. ¯aden t³um nie odgra¿a³ siê. Ahmed zobaczy³ wiszcz¹cy
kanister, który wyl¹dowa³ parê metrów od niego i uda³ siê w drug¹
stronê. Pobieg³em za nim, ale do moich oczu i p³uc dosta³ siê k³¹b
piek¹cego gazu. Po 10 minutach wiatr zdmuchn¹³ gaz i Ahmed
powróci³ do swego stoiska z falafelem. Inni Palestyñczycy
spokojnie wrócili do kolejki za taksówkami. Powróci³o ¿ycie.
Ahmed powiedzia³, ¿e zosta³ zagazowany setki razy. Z³oæ z
tego powodu ma ju¿ za sob¹. Naprawdê przeszkadza mu tylko
przerywanie handlu. Nie zarabia doæ, by utrzymaæ rodzinê.
Dostaæ gazem ³zawi¹cym w Abu Dis bez przyczyny, to, obok
setek codziennych upokorzeñ ze strony izraelskiej okupacji, tylko
jeden aspekt rzeczywistoci, któr¹ George W. Bush chce serwowaæ
w ¿yciu Palestyñczyków. Nie jest to jednak rzeczywistoæ do
utrzymania na d³u¿sz¹ metê. Prêdzej czy póniej, jacy
Palestyñczycy gniewnie odreaguj¹. Bêdzie wiêcej ludzi-bomb,
wiêcej zabitych, wiêcej rozpaczy.
Ochrona wiata przed terroryzmem wymaga wizji,
inteligencji i zdolnoci rozwi¹zywania skomplikowanych
problemów politycznych. A jedyne, co potrafi dokonaæ bezb³êdnie
George W. Bush, to z gronej sytuacji uczyniæ jeszcze gorsz¹.
Niew¹tpliwie George W. Bush jest obecnie zagro¿eniem dla wiata.
Wszyscy jestemy w niebezpieczeñstwie do czasu, gdy ten
bredz¹cy potwór wyleci z prezydentury i zostanie zamkniêty na
dalekim teksañskim ranczo bydlêcym, gdzie w³aciwie jest jego
miejsce.
Kevin Toolis
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