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Od redaktora
DRODZY
Czytelnicy
mieræ w Fallujah - o czym media nie informuj¹

Szanowni Pañstwo, tu¿ przed z³o¿eniem do druku bie¿¹cego wydania Info nurt, w Iraku, w miecie Fallujah nast¹pi³y wydarzenia, które wstrz¹snê³y zarówno amerykañsk¹ jak i wiatow¹ opini¹ publiczn¹. Jednoczenie, patrz¹c na reakcjê ludzi, przeciera³em oczy ze zdumienia, ¿e a¿ tak pozwalacie siê Pañstwo omamiaæ. Oczywicie w Fallujah mia³y miejsce potworne wydarzenia, ale media nie poda³y ca³ej historii. Uwa¿am, ¿e Czytelnicy
Info nurt zas³uguj¹ na pe³ny obraz sytuacji.
Wersja oficjalna
Przypomnê pokrótce. W rodê, 24 marca, wiêksze stacje telewizyjne przerwa³y nadawanie codziennego programu, by poinformowaæ, ¿e w miecie Fallujah w zasadzkê wpad³ konwój wioz¹cy
Amerykanów. Ju¿ na drugi dzieñ wiedzielimy, ¿e samochody
dosta³y siê pod ogieñ broni ma³okalibrowej i granatników  mieræ
ponios³o piêciu Amerykanów. W kilka dni póniej media poda³y
ogrom tragedii.
Z pal¹cych siê samochodów wyci¹gniêto cia³a i odr¹bywano
ich poszczególne czêci. Nastêpnie zwêglone kad³ubki zw³ok ci¹gniêto na sznurach przez ulice Fallujah. W koñcu powieszono je
na pobliskim mocie. Zgromadzony t³um wiwatowa³ w amoku.
Amerykanom przypomnia³o to obrazki z Somalii. Dowiedzielimy siê tak¿e, ¿e zbezczeszczono w ten sposób cia³a cywilów,
którzy prowadzili pomoc humanitarn¹ dla Irakijczyków. W tym
czasie w Fallujah nie by³o amerykañskich wojsk, a miasto znajdowa³o siê pod kontrol¹ irackiej policji.
Wersja prawdziwa
Zapewniam Pañstwa, ¿e o poni¿szych faktach wie wiêkszoæ dziennikarzy. Po pierwsze, media k³ami¹, ¿e miasto Fallujah by³o oddane ca³kowicie pod opiekê irackich s³u¿b porz¹dkowych i nie
by³o tam wojsk amerykañskich. Jak wiêc mo¿na wyt³umaczyæ fakt,
¿e zaledwie dzieñ wczeniej prasa donosi³a o ciê¿kich starciach w
tym miecie, z licznymi ofiarami zarówno ze strony amerykañskiej jak i irackiej.
Po drugie, zaatakowane przez Irakijczyków samochody terenowe wjecha³y do miasta w samym rodku walk, wed³ug Al. Bawaba (24.03.04): Amerykañskie wojska by³y atakowane, gdy patrolowa³y g³ówne ulice. Wspomniane patrole amerykañskie, to
po prostu jatki. Amerykanie strzelali z udanym skutkiem do dzieci i do osób cywilnych. Agencja Reutersa donios³a, ¿e dziewiêæ
osób cywilnych ponios³o mieræ, w tym trójka dzieci. Jedno z nich
mia³o zaledwie 2 lata. Nawet dezinformacyjna CNN donosi³a:
Szeciu Irakijczyków zosta³o zabitych i co najmniej siedem osób
rannych, w³¹czaj¹c w to dwóch marines, w zasadzce w rodê w
centralnym Iraku w miecie Fallujah.
Mo¿e zatem nie nale¿y siê tak bardzo dziwiæ, chocia¿ zdecydowanie zas³uguje to na potêpienie, ¿e t³um cieszy³ siê i zbezczeci³ zw³oki Amerykanów?
Zachodnie media, niemal bez wyj¹tków, informowa³y i informuj¹, ¿e ofiarami bestialskiego morderstwa padli amerykañscy
cywile, albo amerykañscy kontraktorzy cywilni. Nie bêdê na dowód tego przytacza³ róde³. Wystarczy wzi¹æ do rêki jak¹kolwiek
gazetê i przeczytaæ tytu³y. Ten, kto obserwowa³ film z ataku, który, nawiasem mówi¹c, w Stanach Zjednoczonych odwa¿y³a siê
wyemitowaæ w ca³oci tylko telewizja publiczna, widzia³, ¿e osoINFO NURT
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by znajduj¹ce siê w samochodach posiada³y broñ i by³y
umundurowane. O co wiêc w tym wszystkim chodzi?
Czy Irakijczycy napadli bez powodu na samochody wioz¹ce do pracy bogu ducha winnych in¿ynierów, jak sugeruj¹ wypowiedzi w mediach?
NIE! W nowomowie medialnej pojawi³o siê nowe
pojêcie: Kontraktor. Kontraktorzy poruszaj¹ siê po Iraku i robi¹ dobre wra¿enie. Wystêpuj¹ tam, sk¹d najczêciej wycofuj¹ siê amerykañskie wojska. Taki kontraktor jedzi i rozwozi chleb, lekarstwa, albo przechadza
siê przed szybem naftowym. Dziennikarze jakim dziwnym trafem nie zauwa¿aj¹, ¿e nosi on na sobie mundur
kamufla¿owy i najnowszy w arsenale wiatowym karabin snajperski.
Sk¹d siê bior¹ ci kontraktorzy? Czêsto z tajnego
orodka o kryptonimie Blackwater (Czarna woda), po³o¿onego w Moyock, w Pó³nocnej Karolinie. Orodek
ten zajmuje powierzchniê 6000 akrów i posiada w³asne
lotnisko treningowe. Do orodka trafiaj¹ ¿o³nierze jednostek specjalnych na dalsze szkolenie. Ostatnio w witrynie internetowej Blackwater (http://blackwaterusa.com  UWAGA! Gdy pañstwo odwiedzicie tê witrynê, istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e Wasz adres zostanie
zarejestrowany i otrzymacie odpowiednie pouczenia, jak nasza
redakcja), pojawi³o siê og³oszenie o naborze do szkolenia na kontraktorów ¿o³nierzy elitarnych jednostek NAVY SEALS. Gdy uda
siê Pañstwu dojæ do spisu kadry szkoleniowej (nam uda³o siê
dopiero za trzecim razem), zobaczycie, ¿e kadrê stanowi¹: Gary
Jackson  oficer U.S. NAVY SEAL z 23 letnim dowiadczeniem
m.in. na Karaibach; Jim Sierawski, 22 lata w NAVY SEALS, zakoñczy³ karierê w stopniu oficerskim; Jim Dehard, SEAL, podoficer, 20 lat dowiadczenia; Brian Berry  30 lat w operacjach
specjalnych SEALS!; Chris Taylor, by³y sier¿ant w korpusie marines w super tajnych jednostkach rozpoznawczych; lista ci¹gnie
siê oczywicie dalej.
Dla niewtajemniczonych podam, ¿e co kilka miesiêcy na trening NAVY SEALS zg³asza siê ok. 80 podoficerów i oficerów z
elitarnych jednostek specjalnych. Tylko ok. 20 z nich koñczy z
powodzeniem bardzo rygorystyczny trening. Kontraktorom w Iraku, nie dorastaj¹ nawet do piêt marines, rangersi, spadochroniarze i komandosi, pod wzglêdem bojowego treningu i mo¿liwoci.
Nawet CNN nieopatrznie poda³: Konsultacyjny biznes kompanii,
polega na ³¹czeniu by³ych cz³onków si³ specjalnych z pracami,
albo z treningiem obcych si³ militarnych. Epperson poda³, ¿e kontraktorzy kompanijni chroni¹ Paula Bremera, amerykañskiego
administratora w Iraku.
Zaraz po tym, gdy nasza redakcja, bynajmniej nie na ochotnika, zarejestrowa³a siê w centrum elektronicznej komunikacji
Blackwater, cytowane artyku³y w tajemniczy sposób wyparowa³y
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z witryny internetowej CNN, gdzie zapewne znalaz³y siê przez
niedopatrzenie. W momencie, kiedy piszê te s³owa, mo¿na jeszcze odnaleæ artyku³ Deaths of contractors in Iraq stir hometown, ale nie podaje on ju¿ tak dok³adnych informacji. Powy¿ej
za³¹czam zdjêcie skopiowanego z witryny CNN spisu artyku³ów,
które przesta³y istnieæ (patrz RELATED - przed i po otrzymaniu
pouczenia z Blackwater).
Wracaj¹c do artyku³u, który siê jakim cudem uchowa³, czytamy w nim: Prywatne kompanie bezpieczeñstwa, stanowi¹ dzi
trzecie, co do wielkoci ród³o si³ w Iraku  po amerykañskich i
brytyjskich wojskach... P³ace s¹ bardzo dobre. Wiele kontraktów
p³aci od 350 do 1500 dolarów dziennie. Nie dziwmy siê wiêc, ¿e
¿o³nierze wojsk specjalnych wol¹ zrezygnowaæ z armii i zatrudniæ siê jako cywile. Dlatego te¿, gdy bêdziemy wspó³czuli spalonym w Fallujah cywilnym kontraktorom, pamiêtajmy: ¿o³nierz
amerykañski nie ma raczej wyboru. Musi iæ tam, gdzie mu rozka¿¹. Cywilni kontraktorzy, to po prostu p³atne zbiry, które zabijaj¹ dla pieniêdzy.
Pamiêtajmy te¿, ¿e pojêcie cywile budzi nasz¹ sympatiê i
oburzenie. Jak mo¿na w tak pod³y sposób atakowaæ osoby cywilne? I o to w³anie chodzi we wspó³czesnych amerykañskich wojnach. Wojna to pokój, Wolnoæ to niewolnictwo, a cywile z
najnowsz¹ broni¹ to doskonale wyszkolony militarny personel, który zabija za pieni¹dze. A swoj¹ drog¹, przypomnijmy
sobie szeroko stosowane przez media i Bia³y Dom, pojêcie enemy combatants  nieprzyjacielscy bojownicy. Czy¿ kontraktorzy dla Irakijczyków nie s¹ w³anie takimi bojownikami?

Materia³y ród³owe:
Krzysztof Dzikowski
Ambush in Fallujah, CNN, 24 marca 2004.
Clashes in Fallujah, Al Bawaba, 24 marca 2004.
Deaths of contractors in Iraq stir hometown, CNN, 1 kwietnia 2004 (http://edition.cnn.com/2004/US/South/04/01/civilian.deaths.ap/).
Eight die as US troops battle rebels in Iraq town, Reuters, 26 marca 2004.
Five soldiers die in Iraqi blast while foreigners burnt, dragged, dismembered and hung like slaughtered sheep, BBC, 31 marca 2004.
Georgy Michael, Iraqis Drag Bodies Through Streets After Attack; 5 US troops killed , Reuters, 31 marca 2004.
Heavy fighting erupts in Fallujah, 26 marca 2004 (www.middle-east-online.com).
High pay and high risk  for contractors in Iraq, CNN, 2 kwietnia 2004 (http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/04/01/iraq.contractor/index.html).
Jubilant Iraqis Drag Burned Body Through Streets, Reuters, 31 marca 2004.
Nine civilians killed in Fallujah, including TV cameraman, Kyoto News, 27 marca 2004.
Poll: fallujah-area Iraqis overwhelming support attacks on coalition, The Associated Press, 2 kwietnia 2004.
U.S. Army: We will respond, CNN, 2 kwietnia 2004  usuniêty.
Veterans among civilians killed, CNN, 1 kwietnia 2004  usuniêty.
Yacoub Sameer N., US General wows: We will pacify (Fallujah) , Associated Press, 2 kwietnia 2004.
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Haiti?
OO coconaprawdê
naprachodzi
wdE nachodzi
Cz. II

Prezydent Aristide powiedzia³: Zosta³em porwany. Powiedzcie wiatu, ¿e to jest zamach stanu.
Maxine Waters  Kongres Stanów Zjednoczonych, 01.03.2004.
Przygotowania do przewrotu
Ju¿ w roku 2000 zosta³a wstrzymana amerykañska pomoc
ekonomiczna dla Haiti. Media podawa³y, ¿e powodem takiej
decyzji by³y nieregularnoci, stwierdzone podczas elekcji. W
umys³ach przeciêtnych Amerykanów zosta³o zasiane ziarno. Teraz,
krok po kroku prasa mog³a bez przeszkód przedstawiaæ rz¹d Haiti
jako skorumpowany i nieprawomocny, chocia¿ ani organizacja
OAS (Organization of American States), ani rz¹d USA nigdy nie
wystosowa³y w tej sprawie ¿adnych formalnych oskar¿eñ.
Haiti pozostawa³o najbiedniejszym krajem na zachodniej
pó³kuli, ale Tom Reves pisa³, zaskoczony po swoich odwiedzinach
na Haiti: Zobaczy³em, ¿e najbiedniejsi ludzie s¹ najbardziej
¿ywotni i bardziej uwiadomieni politycznie  ni¿ wiêkszoæ
Amerykanów. Spotka³em kobietê o imieniu Elitane Atelis,
cz³onkiniê organizacji Fanm des Martyrs Ayibobo Brav 
kobiecych ofiar militarnych represji. Powiedzia³a mi, ¿e: Ka¿de
haitañskie dziecko wie, w co gra Bush. Ta gra to, wojna o ma³ej
intensywnoci. Objawia siê ona poprzez kobietê, która wystêpuj¹c
w imieniu ambasadora USA, umiechaj¹c siê, mówi, ¿e personel
ambasady nie mo¿e odwiedzaæ Cite Solei, poniewa¿ jest to zbyt
niebezpieczne.
Haiti, podobnie jak wiêkszoæ pañstw w Ameryce £aciñskiej,
odziedziczy³o po poprzednich re¿imach d³ug, którego nie sposób
sp³aciæ. Haiti musi p³aciæ miesiêcznie ponad 2 mln. dolarów samej
obs³ugi swojego zad³u¿enia. Dlatego tak ³atwo mo¿na tym
pañstwem manipulowaæ. Revees wyjania: Ostatnio, niezale¿ni
dziennikarze i liderzy neutralnych partii politycznych, jak Ben
Dupuy z powa¿anej partii postêpu Haiti, wskazali na dowody, ¿e
niektóre elementy opozycji przygotowuj¹ zamach stanu. Poniewa¿
grupy te finansowane s¹ przez Stany Zjednoczone, wiadomo jest,
¿e przynajmniej taktycznie, USA wesprze tê akcjê. Oznacza to, ¿e
rz¹d USA blokuje 500 mln. dolarów miêdzynarodowej pomocy
(przeznaczonej na drogi, wodê, zdrowie i edukacjê), pozbawiaj¹c
pañstwo 60% bud¿etu. Oznacza to równie¿, ¿e dobrze naoliwione
tryby maszyny medialnej demonizuj¹ Aristida i szerz¹
dezinformacje na temat Haiti.
Kiedy Stany Zjednoczone zablokowa³y fundusze
inwestycyjne, wielkie korporacje wstrzyma³y swoje inwestycje na
terenie Haiti. W tej sytuacji, przewiduj¹c gwa³town¹ inflacjê, elity
zaczê³y wybieraæ z banków swoje pieni¹dze, aby wykreowaæ
powszechn¹ panikê finansow¹. Ceny jedzenia i paliw strzeli³y
gwa³townie do góry. Gourde, pieni¹dz haitañski, zacz¹³ raptem
spadaæ z 15 do 45%. Media twierdzi³y, ¿e winê za to wszystko
ponosi nieodpowiedzialna polityka Aristida. Równoczenie,
haitañska lewica zaczê³a g³ono krytykowaæ Aristida za przyjêcie
pomocy Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego i tym samym
zgodê na prywatyzacjê i zniesienie taryf celnych.
Z kolei prawica, oskar¿a³a prezydenta o wspó³pracê z Kub¹,
Wenezuel¹ i innymi krajami, które nie chc¹ siê poddaæ procesowi
globalizacji. Prasa wiatowa, a szczególnie amerykañska i
kanadyjska, g³ono krzycza³a, ¿e niezale¿ni dziennikarze nie mog¹
spokojnie funkcjonowaæ na Haiti, poniewa¿ zagra¿a im osobiste,
motywowane politycznie niebezpieczeñstwo. W tym samym
czasie, na Haiti funkcjonowa³o wiêcej rodków masowego
przekazu ni¿ Amerykanie i Kanadyjczycy mogli sobie wyobraziæ.
rodki te finansowane by³y z Kanady i USA, a ponadto mniej
wiêcej co godzinê nawo³ywa³y do obalenia Aristida. Spróbujcie
Pañstwo otwarcie nawo³ywaæ w radiu, telewizji czy prasie, w
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Waszyngtonie, lub Ottawie do obalenia rz¹du  zobaczycie co siê
z Wami stanie.
Popierane przez USA i Kanadê, bojówki antyrz¹dowe,
mordowa³y dzia³aczy prorz¹dowych. Fakty te jednak w jaki
magiczny sposób umyka³y uwadze zarówno mediów zachodnich,
jak i miêdzynarodowych organizacji humanitarnych.
Stany Zjednoczone i Kanada rozprawi³y siê z Haiti po
mistrzowsku. Haiti posiada ok. 4 tys. policjantów na 8 mln. ludzi.
Pañstwo nie posiada ¿adnych rodków na op³acenie wiêkszych
si³. Dla porównania, w miastach amerykañskich na 8 mln.
mieszkañców przypada 32 tys. policjantów.
Kanadyjskie media
Tylko pobie¿ne analizy prasy kanadyjskiej przed i podczas
zamachu stanu dowodz¹, ¿e niemal wszystkie media w Kanadzie
zosta³y olepione, przez organizatorów zamachu. W gazecie
Globe and Mail (10.02.04) ukaza³ siê artyku³ z Associated Press.
Z artyku³u mo¿na wyci¹gn¹æ jasny wniosek, ¿e Aristide steruje
swoim pañstwem w kierunku dyktatury. Trudno by³oby oczekiwaæ,
aby Kanadyjczycy popierali kolejnego dyktatora.
Drugi czo³owy dziennik kanadyjski, National Post
(uwa¿any za prawicowe pismo) tak¿e nie mia³ ¿adnych moralnych
oporów, by opisywaæ antyrz¹dowe protesty, sugeruj¹c, ¿e
milicjanci Aristida zachowuj¹ siê niemoralnie i niedemokratycznie,
próbuj¹c tym protestom przeszkadzaæ. Autor artyku³u dla wygody
nie wspomina o tym, ¿e prezydent Aristide potêpi³ próby
przeszkadzania w protestach i wrêcz namawia³ do pokojowych
demonstracji.
Korporacyjne media kanadyjskie nie wspomnia³y równie¿ o
tym, ¿e szumnie nazywana opozycja haitañska, reprezentuje
zaledwie 8% spo³eczeñstwa. Nie tylko zapomniano podaæ tê
wiadomoæ, ale tak¿e przeoczono fakt, ¿e liczba ta zosta³a ustalona
nie przez popleczników Aristida, ale przez badanie opinii
publicznej przeprowadzone przez Stany Zjednoczone w roku 2000.
W raporcie, o którym mowa, znalaz³o siê zdanie daj¹ce wiele do
mylenia: Wygl¹da na to, ¿e posiadaj¹ (opozycjonici) tylko jeden
cel, ustanowienie na powrót armii i wprowadzenie
rygorystycznych programów rekonstrukcji.
Prasa nie wspomina³a równie¿, ¿e podobnego zdania by³a
cz³onkini Kongresu USA, Maxine Waters, która wyjecha³a na
Haiti, by na w³asne oczy przekonaæ siê jak wygl¹da sytuacja.
Waters, po powrocie, nawo³ywa³a prezydenta Busha, aby wraz z
ni¹ potêpia³ tê, tak zwan¹ opozycjê przeciwko Aristidowi, która:
Planuje przeprowadziæ krwaw¹ ³aniê na Haiti i potem obci¹¿yæ
win¹ za katastrofê rz¹d. Wierzy, ¿e jej siê to uda i ¿e USA pomog¹
tym, tak zwanym protestuj¹cym przeciwko prezydentowi
Aristidowi.
Inna amerykañska kongresman, Barbara Lee, oskar¿y³a
Collina Powella o podawanie mylnych wiadomoci, które nastêpnie
bez ¿enady przedrukowywa³a prasa. Ogólny ton informacji
(dezinformacji) prasowych utrzymywa³, ¿e administracja
amerykañska nie jest wcale zainteresowana zmian¹ re¿imu na Haiti.
Lee zaprzecza³a temu, pisz¹c: Wygl¹da na to, ¿e USA pomaga i
nak³ania do próby militarnego obalenia rz¹du Aristida.
Kanadyjska prasa celowo pominê³a równie¿ fakt, ¿e Arsistide,
nawet na konferencjach prasowych, nawo³ywa³ do pokojowego i
demokratycznego rozwi¹zania problemu.

INFO
Kanadyjska rola
Dlaczego prasa kanadyjska a¿ tak dalece dezinformowa³a
kanadyjsk¹ opiniê publiczn¹ w sprawie Haiti?
W marcu 2003 roku, kanadyjski rz¹d liberalny zerwa³
tradycyjne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i nie pos³ucha³
rozkazu z Waszyngtonu, by wzi¹æ udzia³ w agresji na Irak. Na
pocz¹tku 2004 roku, nowy rz¹d, pod przywództwem Martina, ju¿
zauwa¿y³ jak Kanada zosta³a przez Amerykanów ukarana za
niepos³uszeñstwo, a chc¹c powróciæ do dawnej pozycji
pos³usznego niewolnika, zacz¹³ nawo³ywaæ do odnowienia
braterskiej wspó³pracy amerykañsko-kanadyjskiej. Stanom
Zjednoczonym nie wystarczy³o ju¿, ¿e Kanadyjczycy walczyli i
ginêli (miêdzy innymi od pomy³kowych bomb amerykañskich) w
Afganistanie. Domagali siê podjêcia istotnej i pewnej akcji, by
pokazaæ ca³emu wiatu, ¿e Kanada zosta³a nawrócona.
21 lutego 2004 roku, osi¹gniêto porozumienie pokojowe
w sprawie Haiti. W przygotowaniu tego porozumienia aktywny
udzia³ wziê³a równie¿ Kanada. 29 lutego, niezale¿noæ
zagranicznej polityki Kanady ujawni³a siê w ca³ej okaza³oci.
Kanadyjczycy dowiedzieli siê, ¿e wziêli udzia³ w zbrojnym
obaleniu prawowicie, demokratycznie wybranej w³adzy w
demokratycznym pañstwie, w imiê interesów wielkich korporacji.
5 marca, Stephen James Kerr, niezale¿ny dziennikarz
wspó³pracuj¹cy z radiem 89,5 FM  Toronto, ujawni³
Kanadyjczykom jeszcze jeden powód, dlaczego tak ochoczo wziêli
udzia³ w obaleniu prawowitej demokratycznej w³adzy. Trzy dni
wczeniej kanadyjskie ministerstwo handlu zagranicznego
og³osi³o: Niektóre kanadyjskie firmy próbuj¹ przenieæ swoj¹
produkcjê odzie¿y na Haiti. To owiadczenie dotyczy³o w
szczególnoci montrealskiej firmy Gildan, produkuj¹cej koszulki
sportowe. Ju¿ wczeniej czêæ produkcji odbywa³a siê w
haitañskich fabrykach potu, zatrudniaj¹cych od 400 do 500
pracowników, którzy zarabiali 10 razy mniej ni¿ kanadyjscy
pracownicy tej samej kompanii. Kerrowi uda³o siê
udokumentowaæ, ¿e ju¿ w roku 2000 Paul Martin (obecny premier Kanady) otrzymywa³ dotacje od Gildan. Nie dziwmy siê
wiêc, ¿e wraz ze zniszczeniem, nastawionego na uczciwe
wynagrodzenie za uczciw¹ pracê, Aristida, kanadyjskie kompanie
mog¹ bez przeszkód robiæ to co potrafi¹ najlepiej  rabowaæ
innych. Kerr koñczy swoj¹ wypowied tymi s³owami:
Kanadyjczycy. Zostalicie ostrze¿eni. Rz¹d Paula Martina nie
bêdzie respektowa³ miêdzynarodowego prawa. Aby zapewniæ
kontynuacjê rozwoju kanadyjskiego kapitalizmu i zmniejszyæ ceny,
Martin nie zawaha siê u¿yæ si³y, by wprowadziæ ekonomiczny re¿im
na Haiti, odpowiadaj¹cy kanadyjskim miêdzynarodowcom i
kapita³owi, który czerpie zyski z biedy i opresji. Dwiecie lat temu,
haitañscy niewolnicy powstali i ponieli sztandar wolnoci. Aby
uczciæ tê rocznicê, Kanada w tym tygodniu wp³ynê³a do Port au
Prince ze swoim sztandarem.
Wina Arsistida
Prasa wiatowa uczyni³a z Arsistida niedemokratycznego oprawcê
i nieudacznika ekonomicznego. Czym prezydent zas³u¿y³ sobie
na tak¹ reputacjê? Co uczyni³o go tak niewygodnym dla Stanów
Zjednoczonych, ¿e postanowiono go obaliæ wbrew woli niemal
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ca³ego narodu haitañskiego?
Po pierwsze, po ponownym przejêciu w³adzy w 1994 roku,
Aristide podniós³ minimaln¹ p³acê dzienn¹ z 1,40 dolara na 2,40
dolarów. Spowodowa³o to bezporedni¹ konfrontacjê z
zagranicznymi biznesami, którym w konsekwencji mocno obni¿y³
siê profit. Nale¿y w tym miejscu pamiêtaæ, ¿e 50% bogactwa
pañstwa Haiti spoczywa w rêkach elity, stanowi¹cej 1% liczby
spo³eczeñstwa.
Nastêpna rzecz, która nie spodoba³a siê wielkim tego wiata,
to przeznaczenie a¿ 20% skromnego narodowego bud¿etu na
edukacjê przysz³ych pokoleñ. Wiêcej szkó³ zosta³o wybudowanych
od roku 1994 do chwili obecnej, ni¿ podczas ca³ych 190 lat
niepodleg³oci Haiti. Na koszt pañstwa wydrukowano równie¿ 2
miliony podrêczników do walki z analfabetyzmem.
W roku 2003, rz¹d Aristida wprowadzi³ prawa, które w
znacznym stopniu wyeliminowa³y funkcjonuj¹ce niewolnictwo i
otacza³ opiek¹ haitañskie kobiety pracuj¹ce w domu.
Aristidowi uda³o siê równie¿ znacznie podnieæ poziom opieki
socjalnej i medycznej. Stworzy³ nowe szko³y medyczne i
rozpowszechni³ walkê z AIDS. Personel medyczny szkolony jest
na Kubie, poniewa¿ pañstwo nie staæ na wysy³anie m³odzie¿y na
naukê do krajów zachodnich. Oko³o 800 lekarzy i pielêgniarek
kubañskich przyjecha³o na Haiti, by podnieæ poziom wiedzy
medycznej w regionach wiejskich.
W maju 2003 roku rz¹d Aristida wyda³ dekret legalizuj¹cy
sztukê magii voodo. W ten sposób wyrównano ró¿nice religijne
miêdzy ludnoci¹ miast i wsi oraz zmniejszono problemy
wynikaj¹ce z tych ró¿nic. Dekret o podniesieniu minimalnej p³acy
bezporednio pomóg³ ok. 20 tys. Haitañczyków zatrudnionych w
stolicy, w takich korporacjach jak Disney, Wal-Mart i Gap.
Za Aristida, Haiti naprawdê po raz pierwszy zaczê³o stawaæ
na nogi. Dlatego wiêkszoæ mieszkañców uwielbia³a swojego
prezydenta. Szczególnie w opozycji do niedawna funkcjonuj¹cych
i popieranych przez Amerykanów, militarnych oddzia³ów
torturuj¹cych i zabijaj¹cych mieszkañców (patrz: poprzednia czêæ
artyku³u).
Wydawaæ by siê mog³o wiêc, ¿e proces demokratyzacji
powinien byæ popierany przez postêpowe kraje zachodnie.
Tymczasem, proces ten sta³ siê tak niewygodny, i¿ postanowiono
go, wbrew woli ponad 80% spo³eczeñstwa, brutalnie zakoñczyæ.
Wspomniana ju¿, amerykañska kongresman, Waters,
próbowa³a g³ono mówiæ o osi¹gniêciach Aristida i o embargo
IMF, które je niszczy³o i uniemo¿liwia³o prawid³owe
funkcjonowanie pañstwa: Pod jego przywództwem, rz¹d haitañski
przeprowadzi³ wiele znacz¹cych inwestycji w rolnictwie,
transporcie publicznym i infrastrukturze... Ostatnio rz¹d podwoi³
minimalne stawki p³acowe z 36 do 70 gourdes na dzieñ, pomimo
silnego oporu ze strony kó³ biznesu... Prezydent Aristide uczyni³
g³ównymi zadaniami narodu opiekê medyczn¹ i szkolnictwo.
Kiedy Pañstwo czytacie te s³owa, na Haiti trwaj¹ masakry,
a media nie przywi¹zuj¹ do nich niemal ¿adnej uwagi.
W nastêpnym odcinku: Jak sytuacjê Haiti widz¹ amerykañscy
kongresmani: Maxime Waters, Corrine Brown i Barbara Lee?

dr Ronald Clement

Materia³y ród³owe:
Fenton Anthony, Media vs. Reality in Haiti, Z magazine, 13 lutego 2004.
Haitian Insurrection Spreads to several more towns, Globe and Mail, 10 lutego 2004.
Kerr Stephen, Paul Martins Haitian Adventure, Z magazine, 5 marca 2004.
Knox Paul, Haitis peaceful people erupt in Violence, Globe and Mail, 11 lutego 2004.
National Post, Commentary, 13 lutego 2004.
OAS, (www.oas.org)
Paul Don, Free Haiti Free Ourselves!, (www.leftgatekeepers.com/articles/FreeHaitiFreeOurselvesBzDonPaul.htm).
Reeves Tom, Haiti and the US Game, Z magazine, 27 marca 2003.
Wszystkie cytaty kongresowe pochodz¹ z biur cz³onków Kongresu USA.
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Lo wcy gLów

Ba³kañscy ³owcy g³ów
Cz. I

Info nurt, nr 3 przedstawi³ na stronie 24 zdjêcie wojownika d¿ihadu w Boni, który pozuje z odciêt¹ g³ow¹
Serba. Podobne zdjêcie ¿o³nierzy Wyzwoleñczej Armii Kosowa z 1999 roku opublikowa³a prasa belgradzka pod
koniec 2003 roku. Ba³kañscy wojownicy przejêli to dziedzictwo po imperium tureckim. Pogromy w Kosowie, w
marcu 2004 roku, te¿ wskazuj¹ na islamizm. Dotychczas Europa nie reagowa³a, bo wodzireje UE - Niemcy i
Francja, popar³y naloty USA na Jugos³awiê, pod pretekstem obrony Albañczyków. Niedawne pogromy pokaza³y
Europie prawdê i zagro¿enie.
Noc Kryszta³owa 2004
Hitlerowska Noc Kryszta³owa rozpoczê³a Holokaust ¯ydów. We
wspó³czesnym Kosowie, eksterminacjê Serbów i innych nie-Albañczyków kontynuowali terroryci albañscy w pogromach 17 19 marca 2004 roku. Wed³ug danych zebranych przez administracjê ONZ (UNMIK) i w³adze prawos³awne w Kosowie, by³o co
najmniej 31 zabitych i 1100 rannych (bandyci nie zg³aszali siê do
szpitali), w tym prawie 200 policjantów i wojskowych. Hordy wyrzuci³y ponad 4000 Serbów, Romów i innych mniejszoci z domów we wsiach i osiedlach, gdzie mieszkali od pokoleñ.
35 cerkwi i klasztorów (kilka z XIV wieku, zachowanych
przez piêæ wieków imperium tureckiego!) spl¹drowano, podpalono, wysadzono w powietrze, tak jak ponad tysi¹c domów serbskich. Zbeszczeszczono dziesi¹tki serbskich cmentarzy. Watahy
zabi³y b¹d skrad³y byd³o i trzodê. Spl¹drowa³y kilkaset lokali w
kompleksie mieszkaniowym Serbów i pracowników pomocy w
Prisztinie. Z ok. 150 pojazdów wojskowych i policyjnych oraz 32
aut, pozosta³ z³om.
Szpitale, orodki zdrowia, poczty i szko³y serbskie to ruiny.
Budynki obrabowano przed zniszczeniem. W pierwszym transporcie z Rosji (w pi¹t¹ rocznicê nalotów NATO, 24 marca) znalaz³ siê wiêc, obok namiotów na 2000 osób, szpital polowy (ItarTass 20.3.2004). Inne kraje nie pospieszy³y z pomoc¹. Zobaczywszy w Wojwodinie pomoc Zachodu dla kilkudziesiêciu sporód
paruset tysiêcy uchodców zawieruchy ba³kañskiej ostatnich lat 
nie dziwi mnie to.
Kiedy obraz wyklarowa³ siê 17 marca, pisa³em do nieoficjalnej, miêdzynarodowej grupy na Sieci: Europo, obud siê! Biurokraci ONZ uciekli, si³y NATO s¹ bezsilne. Jak w pomstach
po wkroczeniu NATO do Kosowa, CNN i temu podobne nazywaj¹
albañskie pogromy logicznymi, usprawiedliwionymi. Faszyzm przyby³ z pomoc¹ NATO, ONZ i ich korporacyjnych mediów. Na co czeka armia Serbii-Montenegro?
To, co siê dzi wydarzy³o [...] jest sromotn¹ klêsk¹ ca³ej misji ONZ, która zwodzi³a wiat przez ostatnie piêæ lat rzekomymi
osi¹gniêciami, podczas gdy faktycznie przyzwala³a na militaryzacjê  pisali kosowscy cyber-mnisi w swym biuletynie (17.1.2004,
www.kosovo.com/erpkiminfo.html). Kilka dni wczeniej, podsekretarz ONZ, Jean-Marie Guehenno, pochwali³ postêp w Kosowie, nalegaj¹c na powrót wypêdzonych nie-Albañczyków. Planici pogromów upili wiatow¹ opiniê.
Pomimo terroru albañskiego po wyzwoleniu w 1999 roku,
informowano wiat o sukcesach odbudowy spo³eczeñstwa w
Kosowie. Lawiruj¹c miêdzy zw³okami, gruzami cerkwi i zgliszczami serbskich domostw, misja ONZ, UNMIK i si³y NATO,
KFOR, podobno stworzy³y w Kosowie niezbêdne instytucje i zorganizowa³y demokratyczne wybory. Ale prowincja pozosta³a siedliskiem bezprawia. Dlatego wieloetniczne i demokratyczne spo³eczeñstwo zawali³o siê w parê dni. Vanessa Stojilkovic, wspó³-
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autorka filmu dokumentalnego pt. The Damned of Kosovo (Przeklêci Kosowa) poda³a w wywiadzie rozes³anym po Sieci, ¿e jej
rodzinê w Kosowie straszono 2 tygodnie przed pogromami: Wynocie siê! Kosowo to nasza ziemia. Wyrzucimy was na dobre, jak
Chorwaci.
Wysi³ek organizacyjny potwierdzi³a iloæ broni, która pokaza³a siê zaraz po rozpoczêciu pokojowych demonstracji  zauwa¿y³ analityk polityczny Veton Surroi, zwi¹zany z gazet¹ albañsk¹ Koha Ditore w Kosowie. Sk¹d mot³och mia³ broñ, skoro by³ rozbrojony w 1999 roku? Udaj¹c zaskoczenie, w³adze
NATO i ONZ zebra³y parê tysiêcy posi³ków dla KFOR z nadwerê¿onych wojnami wojsk Zachodu, jakby to robi³o ró¿nicê wobec
dziesi¹tków tysiêcy uzbrojonych Albañczyków, szkolonych przez
lata, nawet za obecnoci NATO i ONZ. Czeski dyplomata Jir¿i
Dienstbier mówi³: Jeli NATO i ONZ nie potrafi¹ zwalczyæ terroryzmu na powierzchni omiokrotnie mniejszej ni¿ Republika
Czech, jak sobie wyobra¿aj¹ konfrontacjê z terroryzmem wiatowym? (Beta News Agency, 20.3.2004).
Z paroma wyj¹tkami, politycy zachodni os³aniaj¹ bandytów i
siebie. Peter Schieder, prezydent Rady Zgromadzenia Parlamentarnego UE, stwierdzi³ 19 marca w licie otwartym do premiera
tymczasowego rz¹du Kosowa, Bajrama Rexhepi: Kosowo nie mo¿e
budowaæ przysz³oci z krwi niewinnych ludzi i popio³ów ich spalonych domów i cerkwi [...] Albañska wiêkszoæ w Kosowie i jej
przywódcy polityczni nie potrafi¹ pokazaæ, ¿e stworz¹ przysz³oæ
dla Kosowa.
Dopiero, gdy sekretarz stanu UE, Javier Solana i szef UNMIK,
Harri Holkeri, przeszli siê po zgliszczach Kosowa, pootwiera³y
siê oczy. Owiadczywszy ok. 20 marca w American National Radio, ¿e ofiar¹ ostatnich pogromów pad³o parê cerkwi, ¿e nie by³y
to czystki etniczne i wszystko jest w porz¹dku, Holkeri przyszed³
do siebie po lustracji: odpowiedzialnych za ataki trzeba usun¹æ
ze spo³eczeñstwa [...] dokonano tu zbrodni przeciw ludzkoci.
Zachowa³ siê tak, jakby nie dosta³ listu, np. 18 marca z Serbii od
JKM Ksiêcia Koronnego Alexandra II: Apelujê, by zrobi³ Pan
wszystko, co w Pana mocy dla zatrzymania przemocy, wyjcia
wojsk KFOR z baz i obrony ¿ycia ludzkiego. To by³aby poszlaka,
¿e z pocz¹tku szef UNMIK, Holkeri, liczy³ na zbagatelizowanie tragedii w Kosowie. Do czasu jego wywiadu dla radia w USA,
UNMIK raportowa³ ok. 30 zniszczonych cerkwi.
Brakiem reakcji na terroryzm i przestêpczoæ, Holkieri i poprzednicy wydali wyrok na spo³ecznoæ miêdzynarodow¹. Jest ona
odpowiedzialna za Kosowo od czerwcu 1999 roku, daty wyzwolenia Albañczyków od Miloszewicia i Serbów. Od tego czasu przesz³o 6900 ataków albañskiej ekstremy, z przyzwoleniem KFOR i
UNMIK, zabi³o tysi¹c i rani³o 1300 nie-Albañczyków, przewa¿nie Serbów, a po 1200 zagin¹³ lad. Zniszczono ponad sto cerkwi.
W terrorze usz³o z Kosowa parêset tysiêcy osób, nie tylko Serbów. NATO i ONZ pozwala³y na wypêdzanie, bo ich pupile mu-
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sieli siê zemciæ. Potem zaprzestano rozmów o zbrodniach; bezbronni niewinni nie mog¹ byæ li, skoro NATO pospieszy³o ratowaæ ich ze szponów Miloszewicia. Tylko kilka miesiêcy przed
pogromami, Albañczycy zabili serbskie dzieci w rzece i parê staruszków (by odebraæ im posiad³oæ), oraz pope³nili inne zbrodnie, nie licz¹c zamachów na UNMIK.
Albañczycy bez ogródek mówi¹ o sezonie ³owieckim na Serbów! Reporter Info nurtu ju¿ rok temu dowiedzia³ siê w Kosowie o planowanej eksterminacji (nr 14, Spa³em u terrorystów...).
Czy wywiady najwiêkszej potêgi wojskowej nie wiedzia³y o planach i powi¹zaniach z islamizmem?
Bez kadzid³a
Upolityczniony Watykan wstrzyma³ siê od wydania owiadczenia. Poza w³adzami prawos³awnymi w Kosowie, najdosadniejsze
i najbli¿sze prawdy owiadczenie, któremu nie dorówna³ ¿aden
polityk Zachodu, ani wypowiedzi z orodków prawos³awia Rosji
i diaspory, wyda³ 22 marca Serbski Koció³ Prawos³awny w USA
i Kanadzie:
Ubolewamy nad czystkami etnicznymi Serbów pozostaj¹cych
w Kosowie, osi¹gniêtymi mordami, po¿og¹ i innymi niszczycielskimi si³ami zastraszenia. Wykonano istniej¹cy od dziesi¹tek lat,
systematyczny plan terroryzmu albañskich islamskich radyka³ów przeciw ludnoci serbskiej. Plan kulminowa³ za Hitlera, a
komunistyczny tyran Tito wzmocni³ go. Naloty zainspirowane przez
Albright i Holbrookea, odrodzi³y ten plan  wyrzucono kilkaset
tysiêcy Serbów i innych nie-Albañczyków, którym do dzi nie pozwolono powróciæ do domu.
Dla porównania, tysi¹ce Albañczyków uciek³o przed bombami NATO, ale szybko mogli powróciæ [...] wszelkim dostêpnym
transportem i od razu zaczêto odbudowywaæ im zniszczenia od
bomb NATO i niektórych nieodpowiedzialnych serbskich grup
paramilitarnych szukaj¹cych odwetu. Aby uzasadniæ nielegalne
naloty, nazwano bombardowania humanitarnymi, a wojnê zadeklarowano przeciw Serbom. Nastêpnie, podczas okupacji przez
si³y nios¹ce pokój, na oczach natowskiego KFOR zniszczono
ponad 115 cerkwi i klasztorów i wyrzucono nastêpne tysi¹ce Serbów. To wszystko wydarzy³o siê od czasu objêcia protektoratu nad
Kosowem-Metohi¹ przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹!
Teraz znów, od 17 marca, trwaj¹ systematyczne pogromy przypominaj¹ce Noc Kryszta³ow¹. Zniszczono dalszych 30 cerkwi i
bezcennych wi¹tyñ. Najwidoczniej z milcz¹cym przyzwoleniem
bezczynnych si³ pokojowych. Brak reakcji to jasny sygna³ dla
radykalnych terrorystów, by kontynuowaæ, bo ich ochrona i
lobbyci popieraj¹ ich d¹¿enia do niezale¿nego pañstwa islamskiego w granicach suwerennego narodu serbskiego. Dla ONZ,
NATO i KFOR nie ma znaczenia, ¿e wie¿o zrujnowane obiekty
by³y orodkami duchowymi i kulturowymi prawos³awnych Serbów, nasz¹ Jerozolim¹. Niektóre obiekty, ponad 800-letnie
szczyty bizantyjskiej wspania³oci, by³y pod ochron¹ UNESCO.
Hordy, mordy i wspólnicy
Zniszczeñ dokona³o ponad 50 tysiêcy wystrzy¿onych m³okosów,
skanduj¹c UCK! UCK! (WAK, Wyzwoleñcza Armia Kosowa),
zostawiaj¹c takie¿ graffiti na ruinach, obok napisów mieræ Serbom! i Precz z UNMIK! (Misja ONZ w Kosowie). wiadkowie
relacjonuj¹: Setki, tysi¹ce uzbrojonych maszeruj¹ na wioskê lub
serbski obiekt. Przybywa S³u¿ba Policyjna Kosowa (KPS) i autobusy. Ewakuuj¹ Serbów, by ich ochroniæ. Jednostka natowskich
si³ KFOR chroni teren do czasu ewakuacji i wycofuje siê, bezsilna wobec uzbrojonej hordy. Neofaszyci pl¹druj¹, podpalaj¹,
w kilku wypadkach zabijaj¹ Serbów lub zamykaj¹ by spaliæ ¿yw-
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cem.
Kilka migawek z doniesieñ naocznych wiadków, udokumentowanych przez kosowskich cyber-mnichów. We wsi Drajkowce,
kule z s¹siedniej albañskiej wsi, Firaja, zabijaj¹ Serbów, ojca i
syna Stoliæ. Z piwnicy p³on¹cej cerkwi w. Miko³aja w Prisztinie,
oj. Miros³aw dzwoni, ¿e jeli wyjdzie, t³um go zabije. W Lipljan,
tysi¹ce albañskich demonstrantów rzuca rodki wybuchowe i
podpala domy, przebijaj¹ siê przez KFOR w kierunku cerkwi, w
której schroni³o siê wielu Serbów. Fiñski KFOR i si³y USA z Boni rozpraszaj¹ t³um, lecz Albañczycy zbieraj¹ siê w centrum miasta. Niektóre rodziny oraz wiêkszoæ kobiet i dzieci ucieka do
pobliskich wsi serbskich.
Po¿odze w wsi Swinjare (130 domów, 800 mieszkañców)
przygl¹da siê ze swego fortu 2000 francuskich KFOR-owców.
Mieszkaniec, Ilinka Simiæ: To hañba dla Francji! Nic nie zrobili,
by nie pozwoliæ Albañczykom spaliæ wszystkiego. Francuzi ewakuowali rodzinê Simicia w ostatniej chwili.
Emperors Clothes z 21 marca (http://emperors-clothes.com/
news/french.htm): francuskie wojsko mia³o rozkaz NATO, by nie
interweniowaæ, o czym Albañscy bandyci wiedzieli. Inaczej nigdy nie odwa¿yliby siê na kilkugodzinny atak. Nad zgliszczami
zawisaj¹ flagi albañskie, a na osmalonych murach pojawiaj¹ siê
graffiti Drenica  miejsce narodzenia ruchu terrorystów. Ko³o trupów wiñ, jednego na drodze, a drugiego w rowie, ch³opcy albañscy pchaj¹ taczki ob³adowane torbami plastikowymi i anten¹ satelitarn¹. Doroli i mali Albañczycy grzebali w zgliszczach i brali
wszystko, ³¹cznie z byd³em.
Francuski kapitan Frederic Vareilles: przemoc spowodowa³a
zupe³ne przerwanie procesu normalizacji. Nie moglimy skutecznie broniæ serbskich enklaw, bo najpilniejszym zadaniem KFOR
by³o rozdzielaæ Serbów od Albañczyków (!).
Potêpiaj¹c rozruchy odwetu przed meczetami w Serbii, przywódcy serbscy nazwali rzeczy po imieniu. Premier Serbii-Czarnogóry, Wojislaw Kosztunica: przemoc by³a zaplanowana i zorganizowana. Predrag Markowiæ, przewodnicz¹cy parlamentu
Republiki Serbii w federacji, jednoczenie p.o. prezydenta republiki, do której nale¿y Kosowo: zorganizowany terroryzm. A przysz³y ambasador USA w Belgradzie, Michael Polt, chyba ogl¹da³
pogromy w CNN. Powiedzia³, ¿e ekstremici nie osi¹gnêli celu
sterroryzowania Serbów i innych nie-Albañczyków dziêki reakcji
KFOR na czas (Beta 27.3.2004). Podobnym owiadczeniom zadaj¹ k³am wiadkowie. Jeden z nich, Dragan Antiæ, wyparty ze
wsi Swinjare powiedzia³: Nie winiê Albañczyków, tylko KFOR.
To przez nich nie ma ju¿ naszej wsi (Blic 22.3.2004).
Po zajciach, g³ównodowodz¹cy NATO w Kosowie, niemiecki
genera³ Holger Kammerhoff, nazwa³ neonazistów etnicznymi albañskimi ekstremistami. 3800 ¿o³nierzy Bundeswehry (ok. 1/5
KFOR) nie zdo³a³o jednak ochroniæ Prizrenu  per³y wielokulturowoci. Patrzyli, jak albañscy bandyci podpalili Klasztor wiêtych Archanio³ów i tañczyli na grobowcu króla Duszana.
W³adze prawos³awne Kosowa maj¹ na pimie kontrakt z
Bundeswehr¹ na ochronê cerkwi i siedziby biskupa. Skomentowa³y one dzieñ 25 marca: to nie pierwszy i chyba nie ostatni niedotrzymany kontrakt w prowincji Kosowo [...] jestemy zszokowani brakiem jakiejkolwiek próby ochrony nawet jednego obiektu prawos³awnego w Prizrenie ze strony armii niemieckiej w
Prizren. Podczas gdy ich koledzy w innych oddzia³ach ryzykowali ¿yciem, Niemcy w Prizrenie pozwolili mot³ochowi spaliæ cerkwie, zniszczyæ freski i zrabowaæ relikwie. Niestety dwóch Niemców, dowódca NATO w Kosowie Holger Kammerhof i szef policji UNMIK, Stefan Feller [...] nale¿y do miêdzynarodowych
przedstawicieli najbardziej odpowiedzialnych za tak okropne
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nastêpstwa pogromów w ubieg³ym tygodniu. Koció³ bêdzie nalega³ na ich rezygnacjê oraz wyniesienie siê niemieckiej jednostki
z Kosowa na zawsze.
Po lustracji zniszczeñ, miejscowy biskup Artemje nazwa³
dewastacjê Prizrenu z 17 marca morderstwem miasta: Jest to zaiste niepojête, ¿e tylko jednej nocy wszystko, co zbudowano przez
wieki i pilnowano w najciê¿szych czasach naszej historii, poch³onê³y p³omienie szaleñstwa i przemocy. Ca³a dzielnica serbska Potkaljaja wygl¹da jak zbombardowana, cerkiew w. Zbawienia pokrywa sadza z po¿aru. Siedzibê biskupi¹, gdzie mieszka³em od lat, ca³kowicie zniszczono, wraz z zawartoci¹. Freski
w cerkwi wiêtej Matki Boskiej z Ljewisza, niektóre z XII wieku,
barbarzyñsko uszkodzono, a sam¹ cerkiew haniebnie zbezczeszczono. Prizren, miasto, które przez wieki czuwa³o nad twórczoci¹, którym szczycili siê czcigodni i kulturalni mieszkañcy Kosowa-Metohii, Serbii i ca³ego wiata, teraz wygl¹da jak wioska
afgañska.
Serb, który straci³ dom w dzielnicy Potkaljaja powiedzia³:
Mielimy nadziejê, ¿e Niemcy oka¿¹ inn¹ twarz ni¿ w II Wojnie
wiatowej. Widzimy jednak identyczny wzór postêpowania. Hitlerowska dywizja Albañczyków kosowskich pope³ni³a zbrodnie
na Serbach i Macedoñczykach (www.kosovo.com/skenderbeyss.html).
Hordy wy¿y³y siê na Prizrenie nieprzypadkowo. Jest siedzib¹
biskupa Raszki (Serbia, na pó³noc od Kosowa) i Prizrenu (Kosowo-Metohia), terenów najbardziej zagro¿onych islamizmem w
Serbii, bo przeszkadzaj¹ w po³¹czeniu islamu - od Turcji, przez
Macedoniê, Kosowo i Raszkê, po Boniê. Kocio³y i ni¿ej podpisany mog¹ stronniczo pos¹dzaæ islamistów o pogromy i zniszczenia. Nastêpny odcinek poka¿e, i¿ ich wnioski pokrywaj¹ siê z
analizami wywiadu Zachodu.
Nawracanie a la ustasze
Niemcy zabronili mnichom ze zniszczonego klasztoru w. Archanio³ów rozbiæ namioty i zacz¹æ odbudowê. Dowódca niemiecki
na Prizren, p³k Hintelmann, zabroni³ powrotu ze wzglêdów bezpieczeñstwa, a jeli mnisi nie pos³uchaj¹, zanim dojdzie do porozumienia politycznego, zostan¹ zatrzymani si³¹. To wskazywa³oby na plan polityczny ONZ i NATO, dotycz¹cy dalszych
zmian sk³adu etnicznego w Kosowie.
Klerowi w. Archanio³ów odmówiono prawa odwiedzin
wiernych. Dlatego, w bazie niemieckiej, przed pobitymi, wypêdzonymi ze spalonej dzielnicy Potkaljaje, zjawi³ siê niemiecki
ksi¹dz protestancki z op³atkami! W³adze prawos³awne prze¿y³y szok z powodu tego przypadku nawracania w momencie tragedii i bólu. Zapytani przez Serbów, dlaczego nie mog¹ mieæ swojej
mszy, Niemcy nalegali na mszê w wykonaniu swego kapelana.
Przera¿eni, i¿ s¹ nawracani, niektórzy Serbowie odmówili trzymania wiec i komunii (www.kosovo.com/erpkiminfo.html z 25 i
29.3.2004)
Episkopat Raszki i Prizrenu owiadczy³ 25.3.2004 roku: najbardziej stanowczo potêpiamy t¹ skandaliczn¹ akcjê RA¯¥CEGO NAWRACANIA przez [...] kapelana niemieckiego. Apelujemy
o ewakuacjê Serbów prawos³awnych z bazy wojsk niemieckich,
których zachowanie przed i w tej ostatniej prowokacji przywo³a³o najboleniejsze wspomnienia z II Wojny wiatowej. Wtedy
ksiê¿a katoliccy (w Chorwacji) wykorzystali cierpienie Serbów,
wybawiaj¹c ich od no¿y nazistowskich ustaszy, by si³¹ daæ im
komuniê pod pretekstem ratowania ich ¿ycia. Przymusowa komunia jest jednym z najokropniejszych przyk³adów pogwa³cenia
swobód religijnych. O katolickich ustaszach  w nastêpnym odcinku.
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S³owiañski KFOR nie skompromitowa³ siê. Kapitan Plescher
z czesko-s³owackiego batalionu: Albañczycy zdemolowali wszystko
wewn¹trz, w³¹cznie z naszym centrum dowodzenia, zrobili stos
przed budynkiem i podpalili. Na cmentarzu serbskim poprzewracali p³yty, odkopali trumny i rozrzucili koci. Batalion broni³ cerkwi w Podujewie przed pó³-tysiêczn¹ hord¹; wycofa³ siê, gdy napastnicy przebili otaczaj¹cy mur. Plescher wyjani³: Wyszukiwalimy serbskie rodziny, wyci¹galimy ukrytych w piwnicach i p³on¹cych domach (Prague Post 25.3.2004).
Podczas pogromów, 500 Czecho-S³owaków broni³o kilku
miejscowoci, a potem ewakuowa³o Serbów. Te parê procent si³
KFOR pokrywa ponad 10 % powierzchni Kosowa (1200 km kw.),
pó³nocn¹ granicê i drogê Prisztina - Belgrad. To by³by dowód
natowskiego planowania celu politycznego. Co zrobi¹ przeciw
tysi¹com uzbrojonych bandytów? W czasie nalotów NATO, wszyscy mê¿czyni albañscy nosili broñ. Ludnoæ albañska w Kosowie liczy ok. dwa miliony. Miejmy nadziej¹, ¿e bandyci stanowi¹
mniejszoæ. Inaczej bowiem nie ma szans rozwi¹zaæ problemu
kosowskiego.
Wybiorcze przekazy
Zamiast zdjêæ pokazuj¹cych dewastacjê przez terrorystów, Gazeta Wyborcza (GW) wybra³a propagandê pro-albañsk¹ (Kosowo - tragiczny koniec iluzji, 24.3.2004, http://serwisy.gazeta.pl/
wyborcza/1,34474,1986419.html. Oka¿e siê, czy pomniejsze rozruchy przed meczetami i ambasadami w Serbii wykona³y bojówki
pi¹tej kolumny tak, jak obalenie Miloszewicia. Utrzymane w ryzach przez policjê i potêpione natychmiast przez w³adze SerbiiCzarnogóry, s¹ uwypuklone przez prasê typu GW, w czasie pogromu pod batut¹ globalnych orodków islamizmu. GW nie ma
innego wyjcia. Wo³ania Mazowieckich, Edelmanów, Michników
i nawet Zielonych z Unii Wolnoci, o pomstê na Serbach i Miloszewiciu za rzekome ludobójstwo na muzu³manach, okazuj¹ siê
k³amstwem.
Tadeusza Mazowieckiego wstrz¹snê³o linczowanie Serbów
w Kosowie, podobnie jak przed laty rzekome przeladowania
muzu³manów na Ba³kanach  propagandowy chwyt islamistów.
Ten by³y wys³annik ONZ ds. praw cz³owieka na Ba³kanach powiedzia³ Rzeczpospolitej, ¿e ci, którzy jak on walczyli o prawa
Albañczyków w Kosowie, musz¹ dzi wstawiæ siê w obronie Serbów. A jeli tym razem nabiera go propaganda prawos³awna zamiast islamskiej? By³y premier doda³ naiwnie, ¿e posi³ki KFOR
zatrzymaj¹ falê przemocy i pogromów, a Albañczycy potrafi¹
wspó³istnieæ z Serbami,. Bez powrotu Serbów, znów kto przekreli osi¹gniêcia NATO.
GW dorówna³a BBC, w której Gabriel Partos mówi³: przez
kilka ostatnich lat sytuacja bezpieczeñstwa stale siê polepsza³a w
Kosowie (17.3.2004, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/
3521100.stm). Podawa³ te same k³amstwa, za które UNMIK aresztowa³ znanego Albañczyka, który puci³ do prasy plotkê o utopieniu dzieci albañskich. Rzecznik UNMIK, Derek Chappel: utopienie przez Serbów by³o zdecydowanie nieprawd¹. Widocznie za to
nieskonsultowane owiadczenie, Chappela wkrótce przeniesiono
na inne stanowisko. Wakowcy potrzebowali pretekstu do pogromów. GW wci¹¿ nie wiedzia³a o tym w artykule z dat¹ 24 marca!
Zamiast przedstawiæ oszustwo, Portos kopiowa³ propagandê
islamistów, podtrzymuj¹c tradycje BBC, CNN i Polsatu, które
dezinformacj¹ do³o¿y³y siê do zbrodni na Ba³kanach. Islamici
zastosowali sztuczkê propagandow¹ z masakr muzu³manów, dokonanych przez w³asne si³y na rynku sarajewskim, w latach
1990tych: oskar¿yæ Serbów o to, co sami zrobili, lub do czego
byliby zdolni islamici. U Portosa, utopienie wywo³a³o rozruchy.

INFO
Chappel poda³ 17 marca, ¿e Kristallnacht 2004 by³ skoordynowany i zaplanowany. Dowódca si³ po³udniowych NATO, admira³
Gregory Johnson, stwierdzi³ to samo.
Wed³ug BBC, Serbowie (na pierwszym miejscu) starli siê z
Albañczykami. Tak, ale tylko w Mitrowicy, gdzie Serbowie byli
przygotowani na albañskie ataki. Podkrelanie konfliktu z Serbami to fikcja. Romowie, ¯ydzi, Turcy, Boniacy, Gorañcy i inni
nie-Albañczycy s¹ traktowani podobnie. Jak w GW, Serbowie
opucili domy. Strza³y wymieniano, jakby to nie bandyci albañscy, (przed którymi NATO podwinê³o ogon) atakowali dawno rozbrojonych Serbów. Akcja wakowców by³a tak intensywna, ¿e poradzono reporterom zachodnim opuciæ Kosowo (by nie by³o
wiadków?).
Pewnie z braku materia³ów, Reuters koñczy³ doniesienia z
pogromów: Kosowo jest pod kontrol¹ ONZ od czasu nalotów
NATO, które w po³owie 1999 roku wypar³y si³y serbskie, wstrzymuj¹c represje na albañskich muzu³mañskich cywilach. Teraz istniej¹ obawy, ¿e Albañczycy mog¹ obróciæ siê na swych wybawców, jeli odwlek¹ siê ich ¿¹dania niepodleg³oci. K³amstwo na
k³amstwie. Pierwsze zdanie tuszuje prawdziwy natowski motyw
nalotów. Drugie, og³upia, poniewa¿ wspó³praca terrorystów albañskich z USA i NATO jest znana od 1998 roku. Nie potrzeba
Nostradamusa, by przewidzieæ, ¿e tak siê skoñczy.
NATO i ONZ wiedzia³y o planach pogromów, o czym w
nastêpnym odcinku. Wywiady zachodnie znaj¹ powi¹zania miêdzy orodkami islamizmu, terroryzmu i mafii albañskiej. Ale nie
mo¿na porzuciæ sojuszników, bo prawda wysz³aby na jaw. Zachód popiera³ albañskich terrorystów od lat 1990tych, celem rozbioru Jugos³awii. Miloszewiæ zwalcza³ ekstremizm kierowany
m.in. d¿ihadem, wiêt¹ wojn¹ z innowiercami w Boni i Kosowie.
Marcowe pogromy przypomina³y przeladowania Serbów boniackich i kosowskich przez ekstremê muzu³mañsk¹, wspart¹ mud¿ahedinami Al Kaidy. Za gnêbienie muzu³manów, NATO bombardowa³o Serbów w Boni, w latach 1992-1995, a w Kosowie i
na pozosta³ym terytorium Serbii i Czarnogóry, w 1999 roku.
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pomnik w centrum Deczani, powiedzia³em: wiem, kim on jest.
Jego brat Daut by³ szych¹ w WAK, a w 2002 roku dosta³, jak jego
koledzy, kilka lat za zbrodnie na umiarkowanych Albañczykach
kosowskich. Haradinajowie s¹ podejrzani tak¿e o poparcie powstania Albañczyków macedoñskich w 2001 roku.
W ci¹gu ostatnich paru lat, zg³adzono kilku wiadków albañskich w Kosowie, którzy zgodzili siê wspó³pracowaæ z UNMIK
w sprawie Haradinaja. Innym gro¿ono. G³ównym wiadkiem by³
Tahir Zema¿, zg³adzony w 2002 roku przywódca konkurencyjnej
grupy terroru albañskiego, bliski wspó³pracownik prezydenta
Kosowa, Ibrahima Rugovy. Policja nie wyjani³a ani jednego przypadku znikniêcia potencjalnych wiadków przeciw bohaterom
WAK. Wród ofiar WAK byli te¿ mafiozi.
Bia³e ksiêgi
W listopadzie 2003 roku, przypominaj¹c o zdjêciach trofeów,
serbski premier zaapelowa³: Haski trybuna³ ci¹gle nam mówi, ¿e
nie ma dowodów zbrodni wojennych pope³nionych w Kosowie
przez stronê albañsk¹. Teraz mamy dowód i trzeba jedynie trochê
wysi³ku, by osoby na zdjêciach zidentyfikowaæ i poci¹gn¹æ do
odpowiedzialnoci. Serbia-Czarnogóra wyda³a Bia³¹ ksiêgê o
albañskich zbrodniach, w której czytamy: chcielibymy pomóc
NATO i ONZ w Kosowie zwalczaæ terroryzm i zorganizowan¹
przestêpczoæ [...] wystosowaæ nowe oskar¿enia przeciw albañskim terrorystom. Ksiêga podaje nazwiska 156 cz³onków ekstremistycznych albañskich organizacji, winnych zbrodni na Serbach
w Kosowie, oraz struktury dowodzenia WAK.
Inna Bia³a ksiêga, (www.sramota.com/nato/), wydana po
nalotach NATO, dokumentuje zbrodnie wojenne na ludnoci i infrastrukturze cywilnej. S¹ w niej zdjêcia g³ów oderwanych od cia³
w wyniku eksplozji bomb NATO.
Opracowa³ dr Piotr Bein
Materia³y ród³owe:
Materia³y powiêcone postêpuj¹cym pogromom, autor otrzymywa³ na
bie¿¹co z biuletynów cyber-michów w Wisoki Deczani, (www.kosovo.com/erpkiminfo.html). Poza dokumentacj¹ wydarzeñ, biuletyny zawieraj¹ obfite zbiory informacji miêdzynarodowych agencji prasowych,
KFOR oraz UNMIK. Nieoznaczone cytaty w artykule pochodz¹ stamt¹d.

Myliwi i trofea
Powracam do w¹tku tytu³owego, gdy¿ wbrew sceptykom, islamizm zagra¿a przede wszystkim Europie, a nie USA. Islamizm
podtrzymuje nienawiæ Albañczyków do Serbów i okrutne rodki
w walce o ziemie, które podstêpnie zaludni³ (rozdzia³: Wielko-Albanizm www.gavagai.pl/nato/). Belgradzki dziennik
Veèernje Novosti, z 2.11.2003 roku, opublikowa³ zdjêcia
wakowców z trofeami-g³owami, stoj¹cych przy zmasakrowanych cia³ach.
Cyber-mnisi pisali 4.11.2003 roku: nasz serwis informacyjny dowiedzia³ siê z niezawodnych róde³, ¿e dochodzenie w sprawie zdjêæ i zbrodni, które pokazuj¹, rozpoczê³o siê kilka miesiêcy temu. UNMIK ustali³, ¿e niektóre
osoby z tych zdjêæ zajmuj¹ stanowiska w Korpusie Ochrony Kosowa. Zdjêcia najprawdopodobniej pochodz¹ z okolic Deczani, z wiosny 1999 roku. Podobne s¹ fotografie
chorwackich ustaszy i faszystowskich muzu³manów boniackich z II Wojny wiatowej oraz mud¿ahedinów w
Boni (Info nurt, nr 3, str. 24), Czeczenii i innych rejonów. W lipcu 1999 roku, po wkroczeniu si³ NATO i ONZ,
terroryci porwali na ulicach Prisztiny zakonnika. Jego cia³o
znaleziono bez g³owy.
Nie publikuje siê takich informacji, by nie prowokowaæ WAK. W rejonie Deczani-Peæ, WAK-iem dowodzi³ Albañczyk oddaje mocz w portalu zniszczonej cerkwi, a kolega utrwala to na komórce.
Ramush Haradinaj, obecny przywódca partii politycznej. Napisy UCK, czyli Wyzwoleñcza Armia Kosowa. (www.kosowo.com )
Albañczycy byli podejrzliwi, poniewa¿ wskazuj¹c na jego
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Monstrum masakruje

Monstrum Mjahudi masakruje Madryd
Niech uwa¿a ten, kto walczy z potworami, bo sam mo¿e staæ siê potworem. Jeli d³ugo patrzysz w
przepaæ, ona popatrzy w ciebie.  Friedrich Nietzsche

Trzy zdjêcia miejsc zbombardowanych w Madrycie. Daj¹ kluczowe wskazówki o rodzaju u¿ytych rodków wybuchowych i punktach ich umieszczenia, a wiêc
mówi¹ tak¿e jak i sk¹d wykonano dzia³ania terrorystyczne. Przed lektur¹ mojego raportu, spróbuj wizualnie znaleæ te wskazówki i zastanów siê, jak je interpretowaæ.

Zaraz po pierwszych miertelnych eksplozjach na zewn¹trz i
wewn¹trz madryckiej stacji Atocha, przeczuwa³by, ¿e sprawcami
winnymi tej zbrodni, bêd¹ Osama ibn Laden i fikcyjna Al Kaida.
Ale nie by³o powodu, by o tym wtedy pisaæ. Pierwsze trzy dni, po
10 zsynchronizowanych wojskowych wybuchach, by³y
bezwstydnym czasem George Orwella. Chrzecijañskie i
¿ydowskie media zala³y opiniê publiczn¹ przewidywalnymi
gierkami na umys³ach.
Po pierwsze, twierdzono, ¿e sprawcy byli cz³onkami Euskadi
Ta Askatasuna (ETA), co znaczy Ojczyzna i Wolnoæ Basków.
Po¿¹dany ryk spontanicznego gniewu da³ siê natychmiast s³yszeæ
w ca³ym kraju. Krewni zabitych i rannych potrzebowali
niezw³ocznie kogo do nienawici. Rodzimi terroryci z
pó³nocnego rejonu Basków w Hiszpanii, wystarczali na pocz¹tek.
Odwrócenie uwagi pos³u¿y³o skupieniu opinii publicznej kilkaset
km od czterech zasadniczych miejsc zbrodni, gdzie bli¿sza
inspekcja na pewno wywo³a³aby pytania bardzo k³opotliwe dla
w³adz hiszpañskich.
Zaledwie kilka godzin póniej, w pozornie dramatycznym i
g³upawym powtórzeniu katastrofy z 11 IX, policja dosta³a
informacjê od prasy o podejrzanym bia³ym furgonie,
zaparkowanym niedaleko stacji Alcala de Henares. Nastêpnie
znaleziono w nim garæ sp³onek i kilka muzu³mañskich religijnych
cie¿ek na tamie magnetofonowej. Nadszed³ czas na sztuczkê z
Al Kaid¹, chocia¿ pocz¹tkowo media celowo umniejsza³y jej wagê.
Jak zobaczymy poni¿ej, media zachodnie wiedzia³y ju¿, ¿e tamy
wideo z nadzoru peronów Alcala de Benares, nie pokazuj¹ ladu
muzu³mañskich terrorystów wsiadaj¹cych do któregokolwiek ze
zbombardowanych poci¹gów. Media nie chcia³y jednak, by policja
odkry³a to ra¿¹ce pominiêcie.
Sposobne odwleczenie oziêbi³o miejsca zbrodni, a
najwa¿niejsze dowody usuniêto. Wówczas, arabska gazeta w
Londynie, al-Quds al-Arabi, poda³a nagle, ¿e otrzyma³a list of
Brygad Abu Hafs al-Masri, które, w imieniu Al Kaidy, wziê³y
odpowiedzialnoæ za atak.
To by³ sygna³ dla globalnych sieci przekazu, by nawróciæ
miliony naiwnych na ca³ym wiecie, z ich obecnej wiary w
odpowiedzialnoæ katolickich Basków za okrutny czyn, na
nowopowsta³¹ wiarê w niebezpiecznych muzu³mañskich
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terrorystów, którzy jakim cudem wlizgnêli siê do Hiszpanii i
wysadzili w powietrze cztery poci¹gi. To zdumiewaj¹ce
nawrócenie religijne wzmocniono, gdy policja znalaz³a bombê w
pod³o¿onym plecaku, w jednym z wraków poci¹gów. Bomba mia³a
sp³onki miedziane zamiast aluminiowych, tradycyjnie u¿ywanych
przez Basków.
Niestety, od pierwszego momentu, zachodnie rodki przekazu
celowo pomija³y rzecz niewyt³umaczaln¹ i oczywist¹. wiadczy
to o ich bezporednim udziale lub wspó³pracy w masowym mordzie
ponad 200 hiszpañskich cywilów. Mimo ¿e ka¿dy rodek przekazu
czerpi¹cy informacje ze wszechwiedz¹cego New York Times,
raportowa³ 8 do 10 detonacji na pok³adzie hiszpañskich poci¹gów
w godzinie szczytu, ani jedna gazeta czy stacja TV nie wspomnia³a
o ludziach-bombach.
Takie pominiêcie jest niemo¿liwe, bo wiadomo, ¿e ka¿de auto,
autobus, samolot czy poci¹g wysadzony gdziekolwiek przez
muzu³mañskich terrorystów, jest zawsze zaatakowany przez ludzibomby. Sk¹d wiadomo? Bo New York Times zawsze tak pisze.
Ciê¿arówka w Bagdadzie, autobus w Tel Awiwie, auto w Moskwie,
czy poci¹g w Czeczenii  dla amerykañskich mediów sprawc¹
jest zawsze wszêdobylski muzu³manin-bomba.
Tylko cz³onkowie grupy terrorystycznej, odpowiedzialnej za
wykonanie ataku, wiedzieli od pocz¹tku, ¿e ludzie-bomby nie
wyst¹pili w Madrycie. Media nie mog³y wiêc o nich nawet
wspomnieæ, by nie zwróciæ uwagi miejscowej policji na przeklête
tamy wideo z nadzoru stacji. Z kolei, jedyn¹ grup¹ terrorystyczn¹
zdoln¹ czuwaæ nad zawartoci¹ ³amów New York Times jest
N.O.S. (Novus Ordo Seclorum). N.O.S. pobiera fundusze z Wall
Street, informacje wywiadowcze z Bnai Brith, i zdeprymowane
spec-s³u¿by  z Tel Awiwu.
Udowodniê to bez cienia w¹tpliwoci, t³umacz¹c dok³adnie,
jak terroryci wykonali atak rano, 11 marca 2004 roku. Najpierw
trzeba jednak zbadaæ motyw, bo wiêkszoæ ludzi spêdza ogromn¹
czêæ swego czasu na odwiecznym pytaniu: Dlaczego? Zapomnij
o wszelkich wyszukanych próbach medialnych, które maj¹
sugerowaæ Ci podobieñstwo ataku na WTC. Podkrelano fakt, ¿e
atak w Madrycie mia³ miejsce dok³adnie 911 dni po ataku w
Nowym Jorku 11 IX. Zapewne datê ataku z góry ustali³o N.O.S.,
aby pomóc medialnym wspólnikom w póniejszej propagandzie.
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Auta-bomby baskijskiej organizacji ETA, pojawi³y siê w Hiszpanii ok. 2001 roku. Domoroli terroryci baskijscy zawsze stosowali rodki wybuchowe ni¿szego rzêdu,
w kombinacji ze rodkami zapalaj¹cymi, wiêc nieuniknionym skutkiem wybuchu by³ ogieñ. Natomiast rodki wybuchowe wy¿szego rzêdu, zastosowane przez N.O.S.
w ataku madryckim, nie wytworzy³y doæ p³omieni, by zapaliæ od nich papierosa na którymkolwiek z 10 miejsc eksplozji.

Po dok³adny motyw w Madrycie, cofnijmy siê na krótko do
po³owy 2002 roku. Australijski premier, John Howard, mia³ wielkie
problemy z przekonaniem Australijczyków, by bezkrytycznie
poparli USA w ra¿¹cej krucjacie przeciw islamowi, znanej jako
wojna z terrorem. Bardzo niewielu Amerykanów zdaje sobie
sprawê, ¿e przed dwoma laty ponad 90 % Australijczyków
sprzeciwia³o siê niewolniczemu pos³uszeñstwu Howarda wobec
Bia³ego Domu i nie ukrywa³o siê z tym. Niezliczeni Australijczycy
s³usznie wskazywali, ¿e choæ rokrocznie gin¹ tysi¹ce w wypadkach
drogowych i napadach, to jednak w Australii nigdy nikogo nie
zabili terroryci.
Oczywicie zwykli obywatele potrzebowali ostrej lekcji, ¿e
muzu³manie-terroryci istniej¹. Wszyscy Australijczycy powinni
zatem pozwoliæ Johnowi Howardowi i jego pomniejszym
syjonistycznym lokajom, narzuciæ na naród dowolne drakoñskie
restrykcje i pozwalaæ australijskim ¿o³nierzom umieraæ za
oceanami za Georgea W. Busha. Na pocz¹tku padziernika 2002
roku, ostra lekcja by³a gotowa. Udzielono jej w zaawansowanej,
wielokierunkowej operacji terrorystycznej N.O.S., przeciw
turystom australijskim na popularnej wyspie wypoczynku, Bali.
Ponad 200 osób ponios³o mieræ, a ponad 1000 zosta³o powa¿nie
rannych (patrz: Info nurt, nr 11, Mateczki w s³u¿bie
globalizacji, str. 30). Czy te liczby kojarz¹ siê z atakiem w
Madrycie?
Bali niewiele zdzia³a³o, by wznieciæ australijskie obawy przed
terrorem, Zamknê³o jednak usta wielu zak³opotanym obywatelom.
Howard i jego lokaje zdo³ali dziêki temu wys³aæ wiêcej ¿o³nierzy,
by umierali dla Busha i jego syjonistycznych w³adców, bez
nieustannego nêkania przez t³umy zagniewanych Australijczyków.
Znaleziono póniej garstkê indonezyjskich muzu³manów
pó³analfabetów, którym wstrzykniêto tyle scopolaminy, by
bezsensownie zeznawali o zaawansowanych bombach na Bali. I
na tym koniec, przynajmniej dla Australii.
Przez nastêpne 18 miesiêcy, w Hiszpanii pogorszy³o siê
bardziej ni¿ przedtem w Australii. Jeli 90 % Australijczyków
sprzeciwia³o siê interwencji wojskowej na Bliskim Wschodzie, to
procent ten w Hiszpanii wzrós³ do 96. Wydawa³o siê, ¿e jedynym
Hiszpanem zdecydowanym powiêcaæ hiszpañskich ¿o³nierzy w
Iraku dla Busha i jego panów-syjonistów, by³ premier Jose Maria
Aznar. Dziêki zadzierzystej przekorze wobec ¿yczeñ ludu
hiszpañskiego, Aznar na pewno mia³ przegrane nastêpne wybory
powszechne. Uczyni³o to wybór momentu ataku N.O.S. w
Madrycie, mistrzowskim poci¹gniêciem.
Gdy w koñcu Aznar odpad³ w wyborach (zaledwie kilka
godzin temu), media mog³y twierdziæ, ¿e Hiszpanie byli na niego
li za bezczynnoæ w wojnie z terrorem i za atak w Madrycie. W
rzeczywistoci, Aznar tak bardzo popar³ Busha i jego kumpli, ¿e

zdo³a³ wyalienowaæ ponad 90 % ludnoci Hiszpanii.
Atak w Madrycie mia³ tak¿e przestraszyæ Hiszpanów i ostrzec
nowego socjalistycznego premiera, ¿e jeli nie podporz¹dkuje siê
w stosunku do Nowego Jorku, bêdzie na pewno wiêcej ataków od
N.O.S. Oczywicie Hiszpania bêdzie mog³a wycofaæ wojsko z
Iraku, poniewa¿ ta szalona inwazja autorstwa neokonserwatystów
jest ju¿ spalona. Lecz przysz³a wspó³praca z trwaj¹c¹ krucjat¹
przeciw islamowi, nie podlega na ogó³ negocjacji.
Teraz, o jednej z najwiêkszych iluzji operacji madryckiej.
Polega³a ona na przekonaniu publiki, ¿e du¿a grupa zwinnych
terrorystów wskoczy³a do czterech poci¹gów przeje¿d¿aj¹cych
przez stacjê Alcala de Benares, przy peronie w kierunku Atocha.
Przemyl to uwa¿nie. Moim zdaniem, ka¿dy z 10 wybuchów
wymaga³ 20 do 25 kg wojskowych rodków wybuchowych
wy¿szego rzêdu, typu C4/Semtex-H. rodki te zajmuj¹ wyj¹tkowo
du¿¹ objêtoæ na swoj¹ wagê. Zatem, w godzinie szczytu na peronie
sta³oby jednoczenie z dziesiêciu (silnych) terrorystów, ka¿dy z
ogromnym plecakiem. Dziwne, ¿e ¿aden wiadek z Alcala de
Henares nie pamiêta ich, mimo ¿e ci objêtociowi panowie
zapewne wyró¿nialiby siê w t³umie, wywo³uj¹c spore podejrzenia
wród podró¿nych.
Wspomnia³em, ¿e by³o to przyczyn¹, i¿ twórczy N.O.S. sk³oni³
zachodnie media, by przez jaki czas po ataku, posy³a³y policjê
we wszystkich kierunkach. Policja by³a wiêc tak zajêta, ¿e
przegapi³a tamy nadzoru wideo ze stacji Alcala de Henares. Gdyby
zrobi³a to w tamtym momencie, lub teraz, (jeli tamy jeszcze
istniej¹), zobaczy³aby tylko hiszpañskich obywateli w drodze do
pracy.
Gdzie dok³adnie N.O.S. zbombardowa³ te cztery poci¹gi? Jak?
Sk¹d by³ pewien, ¿e ka¿dy poci¹g znajdzie siê w po¿¹danym
miejscu w momencie zdalnej detonacji? Odpowiedzi udziela
poni¿szy schemat. Pokazuje on stosunkowo prost¹ procedurê.
Prost¹, oczywicie, jeli sprawcy mieli nieskrêpowany dostêp do
poci¹gów i zabezpieczonego systemu komputerowego kolei.
SCHEMAT
Zmy³ka pt. Operacja bomba w plecaku zdemaskowana
Punkt 1: godzina 7:39, 3 bomby
Punkt 2: godzina 7:39, 4 bomby
Punkt 3: godzina 7:40, 2 bomby
Punkt 4: godzina 7:41, 1 bomba
Poci¹g nr 1, prosto z nocnej bazy w Guadalajara.
Poci¹gi 2, 3 i 4, prosto z nocnej bazy w Alcata de Henares.
Wszystkie 4 zbombardowane poci¹gi by³y na pierwszym
kursie dnia, wie¿o z nocnej bazy, po konserwacji i umyciu.
Wiadomo, ¿e nie mo¿na przyczepiæ ³adunków wybuchowych
pod poci¹giem przeje¿d¿aj¹cym przez stacjê. Bomby przyczepiono
INFO NURT NR 4 / 2004 (21)
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wiêc do taboru, zanim poci¹gi wyjecha³y z baz. Ju¿ sam ten fakt
wyklucza Al Kaidê i ETA, których rzekomi cz³onkowie nigdy nie
dostaliby siê do tych strze¿onych obiektów.
Spójrzmy ponownie na zdjêcia, na pocz¹tku artyku³u.
Zapewne znalelicie ju¿ pierwsz¹ wskazówkê - nie by³o po¿aru
na ¿adnym z 10 miejsc wybuchów. Potwierdza to u¿ycie
wojskowych rodków wybuchowych w znacznych ilociach.
Przemyciæ do Hiszpanii cokolwiek o masie 250 kg, ale niezwykle
objêtociowego, jak C4, by³oby w obecnych czasach bardzo trudne.
Chyba ¿e sprawcy mieli tajne rodki transportu, niesprawdzane
przez hiszpañskich celników i policjê. Nawet najbardziej
sceptyczni Czytelnicy przyznaj¹ chyba, ¿e najmniej bystry celnik
rozpozna³by 10 brodatych muzu³manów z ogromnymi pakami na
przejciu granicznym.
Druga wskazówka dotyczy samych wybuchów. Bli¿sze
obejrzenie zdjêæ ujawnia, ¿e fragmenty wbite w panele sufitu
faktycznie pochodz¹ z pod³ogi wagonu. Bez zag³êbiania siê w
szczegó³y (jest ich doæ na moich stronach o ataku na wyspie Bali,
sprawd link z niniejszej strony na dole), mo¿na stwierdziæ, ¿e
taka sytuacja jest niemo¿liwa. Chyba ¿e bomby znajdowa³y siê
pod pod³og¹. wiadczy o tym fakt, ¿e poci¹g wysadzony przy
stacji Atocha mia³ prze³amany ty³ w dwu ró¿nych miejscach.
Plecaki-bomby zostawione niedbale na pod³odze nie zdo³a³yby
roztrzaskaæ stalowych dwigarów biegn¹cych wzd³u¿ podwozia
ka¿dego wagonu.
Jest niemo¿liwe, by przyczepiæ zaawansowane ³adunki
wybuchowe pod spodem poci¹gu, który jest w ruchu. Musia³y byæ
wiêc umieszczone tam pod os³on¹ nocy, kiedy poci¹gi sta³y na
bocznicy. To prowadzi nas do nastêpnej g³ównej iluzji.
Zdemaskowa³em j¹ po szeregu bardzo kosztownych rozmów, z
nierejestrowanych telefonów komórkowych. Zachodnie media
celowo przekona³y Ciê, ¿e poci¹gi tylko przeje¿d¿a³y przez stacje
w trakcie trwaj¹cej ju¿ jaki czas s³u¿by. To nieprawda. Ka¿dy z 4
poci¹gów by³ na pierwszym kursie, tj. pierwszy raz w tym dniu,
prosto ze swego nocnego parkingu, gdzie by³ konserwowany i

poci¹gu do zbombardowania, by³by beznadziejnie
niewystarczaj¹cy. Nie by³oby nawet gwarancji, ¿e przypadkowy
poci¹g wyjecha³by rano na trasê. Nie znalaz³by siê w wymaganej
dla maksymalnego efektu medialnego pozycji, we w³aciwym
momencie. Na to zamachowcy potrzebowali dostêpu do
dokumentów dyspozycji wagonów, czyli, mieli bezporedni dostêp
do zabezpieczonego systemu komputerowego kolei hiszpañskich.
Nie mówimy tu o domoros³ych Baskach czy pustynnych
muzu³manach Al Kaidy, nieprawda¿? By³a to wysoce profesjonalna
operacja, zorganizowana na suwerennym terytorium hiszpañskim
przez pi¹cych agentów. Znali oni sytuacjê w kraju i
najprawdopodobniej mieszkali w Madrycie wiêkszoæ, jeli nie
ca³e, ¿ycie.
Organizatorzy za³atwili wejcie wyselekcjonowanej specgrupie. Pozostaje tu do wyboru tylko jedno pañstwo. Zdajê sobie
sprawê, ¿e jest mnóstwo paranoików, którzy wierz¹ w umi³owanie
morderstw niewinnych cywilów przez spec-s³u¿by amerykañskie,
brytyjskie, francuskie i inne zachodnie. Wierzcie mi, to jest po
prostu nieprawda. W rzekomej strefie wojny, jak w Iraku, zapewne
nie jest prawd¹, ¿e wszyscy ¿o³nierze zabijaj¹ cywilów od czasu
do czasu, przez przypadek, czy w obawie o w³asne ¿ycie. Natomiast
obranie za cel setek bezbronnych cywilów zd¹¿aj¹cych do pracy,
w³aciwie w neutralnym kraju, wymaga mentalnoci zimnej krwi
zupe³nie poza zasiêgiem organizacji, jak np. amerykañskie s³u¿by
specjalne Delta Force, czy brytyjskie Special Air Service.
Jedynymi ludmi z wystarczaj¹c¹ praktyk¹ w terenie i o
zupe³nym braku szacunku dla ¿ycia ludzkiego, potrzebnym do
pomylnego wykonania takiego zadania, s¹ bezporedni
potomkowie potworów Mjahudi, którzy ile lat temu gwa³tami i
broni¹ przeszli przez Sabrê i Szatillê  obozy dla uchodców
muzu³mañskich w Libanie. Dlatego te¿ N.O.S. nadal u¿ywa ich
wy³¹cznie do takiej miêdzynarodowej, mokrej roboty. Nie ma
¿adnej w¹tpliwoci, ¿e dzia³ania pod fa³szyw¹ flag¹, jak to w
Madrycie, bêd¹ kontynuowane bezkarnie do czasu, gdy w koñcu
klêska ogarnie Pañstwo ¯ydowskie i zmusi jej mieszkañców do

Wiêcej zdjêæ z miejsc wybuchów. Zdjêcie po lewej podaje dalszy dowód wizualny, ¿e ³adunki umieszczono pod pod³ogami wagonów.

myty.
Znamy ju¿ miejsce pod³o¿enia bomb. Ale jak to wykonano?
Nocne bazy wagonowe s¹ zwykle dobrze owietlone i strze¿one.
Zamachowcy musieli wiêc wygl¹daæ na zaufanych, przekupili stra¿
przy wejciu, albo mieli przekonywuj¹ce legitymacje kolei
hiszpañskich  prawdziwe lub podrobione. Polegaæ na przypadku
czy plikach gotówki pod bram¹ wejciow¹, by³oby nierozs¹dnym
ryzykiem w operacji tego kalibru. Bez w¹tpienia zamachowcy mieli
legitymacje s³u¿bowe kolei.
To nie koniec. Przypadkowy wybór dowolnego, starego
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powrotu do pierwotnego szlamu, sk¹d kiedy wyszli.
Orgina³ © Joe Vialls, 15.3.2004, http://joevialls.altermedia.info/myahudi/
madrid.html

t³umaczy³ Piotr Bein

Nasz wspó³pracownik Joe Vialls, jest zawodowym inspektorem i
badaczem katastrof. Prosi Czytelników o wsparcie swej dzia³alnoci w
demaskowaniu wielkich k³amstw. Datki mo¿na posy³aæ na warunkach
podanych na jego stronach, http://joevialls.altermedia.info
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Polska
Pol
ska Sorosa
SOROSA

Globalistyczna prasa chwali³a pierestrojkê nad Wis³¹, jako
przyk³ad dla stoj¹cych w kolejce do wolnego rynku. Rz¹d chwali³
siê dynamicznym rozwojem ekonomicznym, tylko ¿e produkt
narodowy osi¹gn¹³ w 1998 roku po³owê stanu z roku 1980.
Podawano, ¿e w Polsce jest 1,8 miliona bezrobotnych, a by³o 4,5
miliona.
W 2000 roku, nieca³e 8 procent rodaków chwali³o sobie proces
reform od 1989 roku, 47 procent nie chwali³o, a reszcie by³o
obojêtne. Przewodnicz¹cy Samoobrony, Andrzej Lepper, raz po
raz zaczyna³ wyst¹pienia w Sejmie od s³ów: ¯e Balcerowicz musi
odejæ to wiemy... Za Balcerowiczem stali wybitni ekonomici,
jak Jeffrey Sachs. Za Sachsem sta³ Soros. Zdaniem Executive
Intelligence Review z 1997 roku, Soros by³ prawdziwym
mózgiem reform, które zniewoli³y i wpêdzi³y Polaków w nêdzê
na dziesiêciolecia.
Mistrz manipulacji bezwzglêdnego kapitalizmu, Soros, wybra³
Polskê na ³atw¹ ofiarê. Ale nie ma dowodu, ¿e zabra³ nam choæby
dolara. Grabili inni, chronieni prawami bankowymi Balcerowicza.
Pomaga³y polskie elity, wyczyszczaj¹c kraj z komunistycznego
z³omu, ju¿ przy koñcu gor¹czkowo, jakby przeczuwaj¹c klêskê
wyborcz¹ AWS-UW. Elity przekrêci³y sens reform, nie pozwalaj¹c
ukszta³towaæ siê silnej, polskiej klasie kapitalistycznej, a
pomagaj¹c zagranicznym inwestorom w przejêciu kapita³u  pisze
w bestsellerze Wielki przekrêt, profesor ekonomii na
Uniwersytecie Waszyngton, dr Kazimierz Poznañski.
Gminobiurokraci, rz¹d centralny i pos³owie  wielu siêga³o
³ap¹ po platynowe auta, wille na wybrze¿u Hiszpanii i
wykszta³cenie dzieci za granic¹. Jak wyliczam, maj¹tek banków i
przemys³u jest sprzedawany za najwy¿ej dziesiêæ procent jego
wartoci, pisze Poznañski. Korupcja pozbawi³a Polskê maj¹tku
narodowego na rzecz obcych. Zatrzymanie maj¹tku dla Narodu
pokrzy¿owa³oby plany Sorosa.
Poznañski obliczy³, ¿e tylko do 1999 roku, z prywatyzacji
kapita³u bankowego i przemys³owego o ³¹cznej wartoci 240 do
360 miliardów USD, wp³ynê³o 18 do 23 miliardów USD. Mniej
ni¿ 10 % wartoci rynkowej! Tak liczy³ Balcerowicz, ³apówy za
rujnowanie i przetargi bra³a administracja wszystkich szczebli i
kolorów politycznych, a Soros zaciera³ rêce.
Inteligenci
Poznañski jest rzetelnym specjalist¹ od przemian gospodarczych
 od doktoratu pt. Innowacja w kapitalizmie (Warszawa, 1980),
po Prywatyzacjê oraz stabilizacjê w Polsce, wydan¹ przez
Kluwer Academic Press. Byle kogo nie przyjmuj¹ na wiod¹ce
amerykañskie uniwersytety. Zabawne s¹ jego polemiki z szakalami
propagandy. Próbowali oni zdyskredytowaæ pozycjê Poznañskiego
na prowincjonalnym uniwersytecie. Nie wiedz¹, gdzie le¿y centrum akademickie pó³nocno-zachodniego USA.
By³y pose³ Unii Wolnoci i minister przekszta³ceñ
w³asnociowych, Janusz Lewandowski, zareagowa³ na rzeczow¹
krytykê, jak diabe³ na kadzid³o: ujawnia pozytywny idea³ autora,
jak¿e bliski Ukrainie i Bia³orusi, pozwalaj¹cy zrozumieæ jego
histeryczny atak na zdradzieck¹ politykê polskich, wêgierskich i
czeskich libera³ów. Nie ma w ksi¹¿ce histerii ani sentymentów za
komunizmem, który Poznañski potêpia. By³y minister wpad³ w
panikê, widz¹c prawdê o swoich reformach i przekrêtach, np.
Zamech i papiernia Kwidzyñ.

Ekonomista Ryszard Bugaj, w Gazecie Wyborczej nazwa³
ksi¹¿kê dzie³kiem. Obliczy³, ¿e polski postkomunistyczny
kapita³ wytwarza na jednostkê szeæ razy tyle dochodu
narodowego, co, np. kapita³ niemiecki. Pupile prasy, np. Bugaj,
dowodzili, i¿ komunizm nie zostawi³ po sobie kapita³u, tylko z³om.
Jeli jednoczenie dochód narodowy by³ wielki, to ten z³om jest
nieprawdopodobnie wydajny. Niemiecki kapita³, jak przeciêtny
wiatowy, wytwarza rocznie oko³o 1/3 swej wartoci w postaci
dochodu narodowego. Polski z³om wytwarza³by wiêc jedn¹
jednostkê dochodu na pó³ jednostki kapita³u!
Równie naiwnie ¿¹dano udowodnienia zarzutów. W
wywiadzie z Witoldem Tomaszkiem, Poznañski powiedzia³: Po
komunizmie pozosta³ pokany kapita³, którego wartoæ jest do
policzenia, tyle ¿e nie przez dreptanie od zak³adu do zak³adu [...]
Pozostaje wiêc tylko metoda ca³ociowa [...] tak¹ te¿ wybra³em
do mojej analizy.
Upieranie siê przy reformach narzuconych Polsce jest,
zdaniem Poznañskiego, prze¿ytkiem ideologii marksistowskiej:
Gdy obalono g³ówne instytucje kapitalizmu  w³asnoæ prywatn¹,
wolne ceny czy rynkowy kredyt  ta reforma oznacza³a gigantyczny
regres, którego nie s¹ w stanie zrównowa¿yæ ró¿ne, niepodwa¿alne,
osi¹gniêcia dokonane w okresie 1945-1989 [...] Pêd do
reformowania utrzyma³ siê, gdy upad³ komunizm [...] To stanowi
podstawowy b³¹d w myleniu o transformacji, gdy¿ ucieczka
od komunizmu powinna oznaczaæ nie tylko zerwanie z instytucjami
komunizmu ale równie¿ z praktyk¹ komunizmu, ¿e instytucje, ich
reformy, s¹ g³ównym instrumentem polityki gospodarczej.
Zas³u¿ony peerelowski autor, obecnie redaktor, Wróblewski,
nazwa³ Wielki przekrêt  wielkim be³kotem oraz nudn¹ lektur¹:
Poznañski nie ma racji, bo jest krypto-komunist¹, upieraj¹cym
siê, ¿e komunici z Gierkiem na czele pozostawili ogromny kapita³.
Komunizm nie zostawi³ nic, czyli, ¿e obcy nabywcy nic nie
zabrali  nie mo¿e wiêc byæ mowy o tym, ¿eby kto umylnie
zani¿a³ ceny prywatyzowanych zasobów. Brednie Wróblewskiego
przypomnia³y wypowied prezeski NBP, Hanny GronkiewiczWaltz, w styczniu 2000 roku  okres komunizmu w Polsce to
zmarnowany czas. Pani prezes przyjê³a w po³owie kadencji
wiceprezesurê Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w
Londynie, ¿eby tam zaj¹æ siê tym, na czym siê mo¿e zna 
zaopatrzeniem w papier.
Lewandowski odpowiedzia³ typowo dla neo-liberalnych
polskich e³it. Poznañski uwa¿a je za wspó³winne roztrwonienia
maj¹tku: Niefortunna rola dzisiejszej inteligencji polega na tym,
¿e stworzy³a wyobra¿enie korzystnych zmian, które siê wcale nie
dokona³y [...] inteligencja okaza³a siê s³u¿ebna wobec nowych
w³adz, które wykorzysta³y zamieszanie dla realizacji w³asnych
interesów.
Uczniowie Sorosa za mieszne pieni¹dze up³ynnili maj¹tek
wypracowany od II Wojny wiatowej. Normalny biznesmen
sprzedaje za cenê rynkow¹, by zainwestowaæ w nastêpny biznes.
Polski rz¹d nie zadba³ o rynkow¹ cenê na inwestycje, czy choæby
potrzeby spo³eczne.
Transformacja gospodarki komunistycznej ma odtworzyæ
w³asn¹ klasê kapitalistów, przez przeniesienie w jej rêce kontroli
nad kapita³em pañstwowym w procesie politycznym. Politycy
pominêli tworzenie w³asnych kapitalistów, wykazuj¹c
nieodpowiedzialnoæ za losy kraju. Obcy tak zaprogramowali, by
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móc z³upiæ Polskê. Ci, którzy im pomogli, wpêdzili miliony w
nêdzê i pozbawili nas suwerennoci na d³ugie lata.
Polska z GUS-u
Wed³ug GUS-u, dekada Gierka (1970  1979) da³a 70 % przyrostu
dochodu narodowego. Dekada Balcerowicza (1990  1999)
przynios³a 20 % wzrostu, a udzia³ inwestycji spad³ o 30 %. Za to
Balcerowicz mistrzowsko zwiêkszy³ d³ugi zagraniczne  a¿ 58
miliardów USD, w porównaniu z 24 miliardami Gierka. Za Gierka,
ludnoæ nie mog³a narzekaæ. A gdzie posz³a forsa za Balcerowicza,
przy braku inwestycji, spadku konsumpcji i ogólnym
wynêdznieniu?
Gierek utworzy³ tyle¿ miejsc pracy, co Balcerowicz zniszczy³
- 2,1 miliona. Za Gierka by³o pó³ miliona bezrobotnych (¿adnego
ukrytego), natomiast Balcerowicz tylko do 1999 roku zdo³a³
wyrzuciæ 4,4 miliona pracowników, w tym 2,1 miliony nieobecne
w oficjalnych statystykach. Mieszkaniówka umar³a, nie pasuj¹c
do europejskiej Polski, gdzie ka¿dy mia³ jedziæ autem i mieszkaæ
w willi.
Za Gierka jedlimy za du¿o. Balcerowicz odci¹³ nam 17 %
spo¿ycia miêsa, 26 % mleka i 52 % mas³a. Za to iloæ telefonów
komórkowych i aut posz³a w górê, ku uciesze korporacji. W
mentalnoci czterech kó³ek, przejazdy kolejowe skurczy³y siê, jak
zakup ksi¹¿ek. Reszty nie by³o staæ na drogie poci¹gi, znikaj¹ce
ze spo³ecznie potrzebnych tras. £o¿ono na autostrady i drogi
tranzytowe, ¿eby zagraniczny inwestor móg³ wywoziæ bogactwa
ze Wschodu.
Inne drogi zaczê³y siê rozsypywaæ. Na ¿wir, asfalt, spycharki
i bezczynne rêce trzeba by³o zaci¹gn¹æ po¿yczki zagraniczne i
naj¹æ konsultantów, jakby od dziesi¹tków lat polscy
in¿ynierowie nie wykonywali projektów za granic¹ dla tych¿e
banków. Padaj¹ce polskie szkolnictwo, nauka i opieka zdrowotna,
nie zainteresowa³y banków.
GUS poda³ za rok 2001 ponad 22 miliony (57 % Polaków w
kraju) poni¿ej przyjêtej granicy niedostatku. Z tego 5,8 miliona
poni¿ej ustawowej granicy ubóstwa (minimum na zasi³ek socjalny),
a wród nich 3,7 miliona na drodze do biologicznego wyniszczenia.
Co ósme dziecko w wieku do 14 lat ¿y³o poni¿ej progu egzystencji.
Na wsi by³o najgorzej.
Konszachty
Pod koniec 1989 roku, Soros zorganizowa³ tajne spotkanie rz¹du
Rakowskiego z przywódcami Solidarnoci. Stanis³aw Tymiñski
podaje (www.maloca.com/zagloba/soros9.htm), ¿e Soros zaleci³
komunistom, by pozwolili Solidarnoci przej¹æ rz¹dy celem
zyskania zaufania spo³eczeñstwa. Wysokimi stopami
procentowymi, z jednoczesnym zamro¿eniem kredytów, pañstwo
musi doprowadziæ przemys³ i rolnictwo do ruiny. Wtedy Soros
zachêci swych bogatych partnerów do kupowania
sprywatyzowanych, niewyp³acalnych przedsiêbiorstw. W ten
sposób Huta Warszawa, wartoci 3 do 4 miliardów dolarów, posz³a
za 30 milionów USD, po odliczeniu zad³u¿enia, które oczywicie
pokry³ polski podatnik. W ten sposób Stoczni Gdañskiej nie
wykupi³o konsorcjum polskiego kapita³u za oferowan¹ uczciw¹
cenê, tylko obcy inwestor za grosze.
Soros przygotowa³ ramy polskich reform: Po³¹czy³em si³y z
profesorem Jeffrey Sachsem z Uniwersytetu w Harwardzie, który
nalega³ na podobny program. [...] Miêdzynarodowy Fundusz
Walutowy zaaprobowa³ program, który wszed³ w ¿ycie 1 stycznia
1990 roku. By³ bardzo surowy w stosunku do ludnoci, ale by³a
gotowa znieæ wiele bólu, by zobaczyæ rzeczywiste zmiany. Podczas
gdy przedsiêbiorstwa bankrutowa³y bez pañstwowych kredytów,
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Balcerowicz zamrozi³ p³ace. Produkcja spad³a o ponad 30 % w
ci¹gu dwu lat. Sorosowska hiperinflacja dobi³a rolników, którzy
mieli po¿yczki z banku i z dnia na dzieñ musieli p³aciæ za maszyny
wielokrotnie wiêcej. Banki nalicza³y procenty wed³ug inflacji, ale
wartoæ produktów i pieniêdzy szybko spada³a. W ten sposób
szybko i hurtowo pozbyto siê rolnika polskiego.
Soros sponsorowa³ dzia³alnoæ Sachsa przez Fundacjê
Batorego, obsadzon¹ polskimi ¯ydami skoligaconymi z rz¹dem
Mazowieckiego. Sachs by³ w Polsce ponad 40 razy, do czasu
transferu do Peru, gdzie doradza³, sponsorowanemu przez Sorosa,
prezydentowi Aleksandro Toledo i jego belgijsko-polsko¿ydowskiej ¿onie. W 1996 roku prezydent Kwaniewski odznaczy³
go orderem Bia³ego Or³a, choæ polski rz¹d nigdy Sachsa nie
zaanga¿owa³.
Soros chwali³ siê, ¿e nawi¹za³ bliski osobisty kontakt z
g³ównym doradc¹ Wa³êsy, Bronis³awem Geremkiem oraz, ¿e
przyjê³a go g³owa pañstwa, genera³ Jaruzelski, by ¿yczyæ
powodzenia fundacji Sorosa. Wspó³pracowa³ blisko z szar¹
eminencj¹, profesorem Trzeciakowskim, doradc¹ ministra
Balcerowicza oraz z samym ministrem. Soros powiedzia³: g³ównie
dziêki naciskowi Zachodu (Waszyngtonu) Wa³êsa zatrzyma³
Balcerowicza na stanowisku ministra.
Balcerowicz utrzymywa³ sta³y kurs wymiany dolara, podczas
gdy oprocentowanie z³otego dochodzi³o do 80 % rocznie. To by³a
idealna sytuacja dla Sorosa tym bardziej, ¿e zysk z oprocentowania
nie by³ do 2001 roku opodatkowany. Ile pieniêdzy odp³ynê³o tak
z kraju? Wed³ug Tymiñskiego, 30 miliardów USD.
Przewiduj¹c zamykanie fabryk i niezadowolenie spo³eczne,
Soros nalega³ na rz¹dy Solidarnoci. Przez Fundacjê Batorego,
Gazetê Wyborcz¹ i ambasadê USA, uzyska³ wp³yw na opiniê
publiczn¹ i na³o¿y³, dorównuj¹c¹ komunistycznej, cenzurê na
prasê. Publikowa³a sprzyjaj¹ce materia³y, wyciszaj¹c wszelk¹
krytykê.
Persona non grata
O manipulowaniu Solidarnoci¹ przez CIA, mówi Andrzej
Gwiazda, w wywiadzie ze Zbyszkiem Koreywo dla polonii
australijskiej. W³adze zepchnê³y wywiad, jak i Gwiazdê, na
peryferie obywatelskiego niepos³uszeñstwa (http://
obnie.w.interia.pl). Kiedy w miejscu podpisania porozumieñ
sierpniowych otwarto wystawê ze strajku 1980 roku, Gwiazdy nie
by³o na zdjêciach.
Gwiazda podsumowa³ scenê polityczn¹: wiod¹ te
ugrupowania, które swego czasu usiad³y w Magdalence do tajnego
spotkania, przygotowuj¹cego tzw. Porozumienie [...] sk³ad tej
ekipy, i to po obydwu stronach, kszta³towa³ by³y minister spraw
wewnêtrznych PRL - genera³ Czes³aw Kiszczak lub ci, którym
on podlega³. Tak wiêc te ekipy czy partie, które s¹ postrzegane
jako przeciwnicy komunistów, zosta³y utworzone we wspó³pracy
z nimi [...] W 1989 roku wyborcy Polscy obdarzyli bezgranicznym
zaufaniem wszystkich tych, którzy wczeniej byli im znani z pracy
w podziemnej Solidarnoci [...] bylimy przekonani, ¿e upadek
komunizmu spowoduje gwa³towny rozwój gospodarki, a co za tym
idzie, wzrost stopy ¿yciowej.
Wybór komunisty na prezydenta Gwiazda przypisa³ zawodowi
czy te¿ nieprawdopodobnemu oszukaniu narodu przez prawicê w
sferze gospodarczej: prawica wystêpowa³a jako ugrupowanie
doktrynalne, które nas wzywa³o do daleko posuniêtych wyrzeczeñ
w celu zbudowania kapitalizmu, czyli, ¿e biedni musz¹ byæ jeszcze
biedniejsi tylko po to, by nieliczna grupa mog³a zbiæ
niewiarygodne wrêcz maj¹tki, co siê zreszt¹ sta³o [...] nies³ychana
arogancja tzw. prawicy, wrêcz chwalenie siê oszustwami i
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z³odziejstwami.
Reformy pomyli³y pojêcia. Ekipy po 1989 roku reklamowa³y
siê jako prawica  jedyn¹ lewic¹ s¹ tylko byli komunici. Po kilku
prawicowych rz¹dach, ludzie zorientowali siê, ¿e dzia³aj¹ one
przeciwko nim. Alternatyw¹ wydawa³o siê tylko SLD, komunici
zaczêli zdobywaæ sobie elektorat. Rz¹dy Solidarnociowe w
pierwszym rzêdzie sprowokowa³y masow¹ wyprzeda¿ maj¹tku
pañstwowego oraz nies³ychane wrêcz bezrobocie [...]
spowodowano straszliw¹ nêdzê wielu tysiêcy ludzi, którzy musieli
zdobywaæ resztki jedzenia grzebi¹c w mietnikach, oraz armiê
g³oduj¹cych, by³ych pracowników PGR-ów.
Przechwycenie w³adzy by³o zaplanowane w celu realizowania
interesów jakich grup ludzi. Agenci SB zajêli miejsce w
Solidarnoci jeszcze przed strajkiem sierpniowym z 1980 roku.
Porozumienia zawarto w regionach, gdzie strajkom przewodzili
agenci SB. Chc¹c siê utrzymaæ w Solidarnoci, agenci SB musieli
gromko krzyczeæ to, czego ludzie od nich oczekiwali. Ale widaæ
by³o, ¿e agentura próbowa³a skierowaæ Solidarnoæ na te tory,
na które wesz³a dopiero w 1989 roku.
CIA dla Sorosa
Gwiazda mówi o powi¹zaniach obcego kapita³u ze s³u¿bami USA.
W stanie wojennym, wszystkie decyzje wewn¹trz Solidarnoci
podejmowa³y gremia, których komunici nie mogli lub nie chcieli
aresztowaæ. CIA pomaga³o tylko wyselekcjonowanej grupie, która
póniej zasiad³a do Okr¹g³ego Sto³u. Gwiazda ostrzeg³ przed
kontynuacj¹ tej pomocy: 90% rodków masowego przekazu w
Polsce znajduje siê w obcych rêkach i jest wykorzystywane w ich
interesach, a nie naszych.
Propaganda zwiod³a naród, który wierzy³, ¿e wszystko, co ze
wschodu to by³o z³e, natomiast z zachodu, a szczególnie z Ameryki,
to by³o dobre. Zachód te¿ nas zdradzi³: Innymi metodami, ale
lansowali tê sam¹ grupê ludzi, która zawar³a tzw. Porozumienie
z komunistami, czyli dawa³a im woln¹ rêkê w przejmowaniu
maj¹tku narodowego, gwarantowa³a bezkarnoæ za pope³nione
zbrodnie, obejmowanie wysokich stanowisk itd.
Watykan gra³ dla siebie, wraz z infiltrowan¹ Solidarnoci¹:
podczas wizyty szefa CIA w Watykanie, postawi³ on papie¿owi
warunek wzajemnej wspó³pracy a mianowicie taki, by Koció³ w
Polsce nie wspiera³ ekstremalnych ugrupowañ, czyli najbardziej
patriotycznych. Przyznanie Nobla dla Wa³êsy, encyklopedia
holenderska uzasadnia poskromieniem radyka³ów. Wed³ug
Gwiazdy, domagali siê jedynie obrony interesów kulturowych,
narodowych oraz ekonomicznych ludzi pracy.
Planowane reformy mog³y siê odbyæ dopiero, kiedy
wystarczaj¹co silnie wylansowano ludzi, którzy mogli
spo³eczeñstwo oszukaæ i poprowadziæ pierestrojkê w tym
kierunku, w jakim pierwotnie j¹ zaplanowano. Tymi ludmi byli:
Bielecki, Mazowiecki, Wa³êsa oraz dzia³acze KOR-u. Nie wszyscy
byli agentami  wyjania Gwiazda, by³ Michnik, Lityñski, choæ
dzi ju¿ nie pamiêtam wszystkich nazwisk. Lista Maciarewicza za
rz¹dów Olszewskiego ujawni³a wiêkszoæ z nich.
¯egnaj, suwerennoci
Nadzoruj¹c operacje rynkowe, pañstwo jest warunkiem wolnoci
rynku. Rewolucja kapitalistyczna zaakcentowa³a indywidualizm,
rozumiany nie jako pochwa³ê egoizmu bij¹cego z reform
Balcerowicza  obojêtnoci wobec innych  lecz jako nakaz
odpowiedzialnego wykorzystania swobód, z jednoczesn¹
korzyci¹ w³asn¹ i ogó³u. Polscy demagodzy rozumiej¹ dla ogó³u,
jako wo³anie o powrót komunizmu. Poznañskiemu zarzucono
marksizm za u¿ycie normalnego w ekonomii wyra¿enia klasa
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spo³eczna. Tymczasem ju¿ na pocz¹tku lat 1990tych opracowywa³
on teoriê postkomunistycznych przemian z siln¹ obecnoci¹
obcego kapita³u. Obcy kapita³ w pañstwach G8 jest oznak¹
prê¿noci systemu. W Polsce jest oznak¹ choroby.
Kraje postkomunistyczne wkroczy³y w kapitalizm, jako s³abe
gospodarki i pañstwa. W s³abym pañstwie, które nie jest w stanie
narzuciæ zagranicznym korporacjom norm dzia³ania jak w G8,
obecnoæ obcego kapita³u szkodzi interesom narodu. Zagraniczna
w³asnoæ wymaga starannego nadzoru, poniewa¿ uprawnia do
kontroli produkcji. Dopuszczenie do obcej w³asnoci jest w
stosunkach miêdzynarodowych restryktywne.
Dopiero od niedawna zaczê³a siê liberalizacja przep³ywu
kapita³u w rozwiniêtych krajach. W³¹czy³y siê gospodarki
postkomunistyczne, od wspania³ego sukcesu w S³owenii po polskie
fiasko. Kapita³ pozornie nie jest ju¿ narodowy, skoro produkty
wytwarzane s¹ w wielu krajach, a nastêpnie sk³adane w ca³oæ.
Tak, ale w ramach jednej i tej samej korporacji, która zwykle jest
w³asnoci¹ udzia³owców z jednego kraju. ¯eby w³asnoæ siê nie
liczy³a, zyski musia³yby rozchodziæ siê równomiernie po ró¿nych
krajach. Tymczasem id¹ do jednego kraju.
Produkcja tworzy p³ace. Zwi¹zki zawodowe nie przesta³y
istnieæ, np. w Niemczech, gdzie dzia³aj¹ we wspó³pracy z
pañstwem, by korzystaæ w tym samym stopniu z poprawy
wydajnoci produkcji, co w³aciciele. Gdy zachodni kapita³ trafia
do Polski, pracuje dla zachodnich p³aco-biorców. Po to, ¿eby na
tych inwestycjach korzystali wschodnioeuropejscy pracownicy,
musieliby dysponowaæ odpowiedni¹ si³¹ przetargow¹, w³¹cznie z
poparciem ich pañstw  powiedzia³ Poznañski.
W procesie globalizacji pañstwa wspomagaj¹ zagraniczne
dzia³ania narodowych korporacji. Wejcia korporacji unijnych
wspierane s¹ przez ich pañstwa i kolektywnie przez Brukselê.
Przed integracj¹, Bruksela wynegocjowa³a dla swego przemys³u i
banków korzystne warunki dzia³ania w Europie Wschodniej, w
tym wykupu maj¹tku pañstw.
Aparat pañstwa mo¿e odegraæ pozytywn¹ rolê, gdy kieruje
siê interesem narodowym, np. zapewnianie miejsc pracy.
Wspierana przez pañstwa UE ekspansja zachodniego kapita³u na
wschód, ma na celu m.in. zmniejszenie bezrobocia na Zachodzie,
kosztem Wschodu. Przemiany gospodarcze dokonuj¹ siê
odwrotnie do deklarowanych korzyci z globalizacji  rozdzielania
pracy i dochodu na biedniejsze kraje.
Lokaj w Unii
Utrata kontroli nad maj¹tkiem skazuje Polskê na pog³êbienie
dystansu wobec Zachodu i ograniczenie suwerennoci.
Uniezale¿niæ kraj z powrotem, przez wykup od zagranicznych
w³acicieli, nie nast¹pi, bo nie mo¿emy wykorzystaæ zysków
nale¿nych obcym w³acicielom naszych rodków produkcji. Za
d¹¿enie do zmian w sferze w³asnoci, w³¹cznie z czêciowym
odzyskaniem maj¹tku, natrafi na problem formalnych uk³adów z
Uni¹. Mo¿e zostaæ zinterpretowane, jako pogwa³cenie jej praw,
przypieczêtowanych wst¹pieniem Polski do UE
Suwerenne pañstwo kontroluje gospodarkê, stwarzaj¹c
warunki dla dzia³ania obywateli i ich grup kapita³owych. Ochronê
suwerennoci powierzaj¹ pañstwu obywatele, bo nie mogliby tego
osi¹gn¹æ na w³asn¹ rêkê. Fakt posiadania w³asnego kapita³u
rozstrzyga o powodzeniu gospodarki. Pañstwo musi kontrolowaæ
dostêp obcym interesom. Im silniejsze pañstwo, tym wiêksze
mo¿liwoci kontroli, bo silniejsze pañstwo ma wiêksz¹ zdolnoæ
narzucenia zasad i roz³o¿enia korzyci z produkcji na potrzeby
swoich obywateli.
Zamiast zyskaæ lepszy dostêp do kapita³u na rynkach
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wiatowych, by uzupe³niæ w³asny, Polska wyzby³a siê go na rzecz
obcych. W s³abym, odziedziczonym po komunizmie kraju, obce
korporacje góruj¹ nad zlikwidowanymi polskimi podmiotami, bo
maj¹ wiêksze dowiadczenie i powi¹zania z potê¿nymi
organizacjami miêdzynarodowymi. Podporz¹dkowuj¹ sobie
pañstwo dla swoich interesów, podwa¿aj¹c nasz¹ suwerennoæ.
Kleptokracja
W 2001 roku, echa klêski sorosowskich reform dotar³y do
Bejamina Worksa, znanego z krytyki NATO na Ba³kanach. Ten
dyrektor Amerykañskiego Instytutu Badañ Kwestii Strategicznych,
nazwa³ wysi³ki biurokracji dusz¹cej wolny rynek
merkantylizmem i ostrzeg³ prezydenta Jugos³awii, Kosztunicê,
przed przyst¹pieniem do zbiurokratyzowanej UE. Works nazwa³

klikê Balcerowicza kleptokracj¹, nomenklatur¹ rz¹dz¹c¹
wewnêtrznie i maj¹c¹ na sumieniu d³ugoterminow¹ korupcjê.
Works proponowa³ Jugos³awii utworzenie przez ludnoæ kapita³u,
na inwestycje narodu, na wzór populistycznego kapitalizmu
wypracowanego w Chile, Peru i El Salwadorze, bez doradców
takich jak Sachs. Zainteresowa³ tym nawet prezydenta Putina.
Dziwne, ¿e III Rzeczpospolitej nikt tego nie powiedzia³, zanim
pupile Sachsa rozkradli dorobek narodu. Gazeta Wyborcza mia³a
ciekawsze tematy.
Infonurt
Redakcja wykorzysta³a materia³y udostêpnione przez profesora
Kazimierza Poznañskiego.

Amerykanie ignorujA

Amerykanie ignoruj¹ swoje zbrodnie w Iraku
Podczas wojny wietnamskiej dziennikarze USA przynajmniej
udawali oburzenie, gdy wojska amerykañskie oskar¿ano o okrutne
zbrodnie wojenne. Masakra w My Lai (Info nurt nr 12 i 13)
by³a rewelacj¹ w momencie ujawnienia, jeli dobrze pamiêtam.
Co najmniej paru oficerów poci¹gniêto do odpowiedzialnoci i
skazano na wiele lat w luksusowych wiêzieniach, a dziennikarze
przynajmniej pogrozili palcem, za to zachowanie, które nie jest
oczekiwane od Amerykanina.
Z drugiej strony, mamy niedawne exposé w gazecie Toledo
Blade, ujawniaj¹ce, i¿ wiele jednostek USA w Wietnamie dosta³o
carte blanche od dowódców na zabijanie kobiet i dzieci, w próbie
zastraszenia miejscowych, by wspó³pracowali z bia³oskórym
najedc¹ z pian¹ na ustach, który wytêpia³ ich raj w d¿ungli. Choæ
dzikie lata 1960te by³y w Ameryce bardziej niewinne. Dobre
uczynki i traktowanie obcokrajowców z szacunkiem nie by³o
jeszcze wyplenione z towarzyskiego repertuaru zachowañ.

Teraz jest inaczej
Obecnie dzicy terroryci, dla których nic nie jest wiête  a ju¿ na
pewno nie jest cenne ¿ycie niewinnych cywilów  nosz¹c
amerykañskie mundury, nikogo nie oszczêdzaj¹ w rozbojach
wobec kraju niegdy znanego z dobrobytu, Iraku.
Jednak wiêkszoæ Amerykanów nie widzi tego. Nie mówi siê
ju¿ o tym w telewizji. Reporterów usadzono w grz¹dkach wojsk,
a ci, którzy próbuj¹ zdawaæ prawdziwe raporty z placu boju  a
jest teraz wiele takich wypadków  dostaj¹ przypadkiem kul¹ w
g³owê. Inny przyk³ad Nowej Amerykañskiej Drogi.
Nikt autorytatywny w rz¹dzie, a w³aciwie w ca³ym ¿yciu
publicznym Amerykanów, nie kwapi siê nadmieniæ, i¿ USA nie
ma absolutnie ¿adnego powodu okupacji Iraku, a wszystkie te
niepotrzebne morderstwa i skorumpowane praktyki biznesowe
stworzy³y XXI-wieczn¹ Amerykê, przy której Niemcy hitlerowskie
i stalinowskie ZSRR mo¿na uznaæ za humanitarne. Zapytaj choæby
niewinnych ludzi pochodzenia arabskiego, którzy siedz¹ w
wiêzieniach bez prawa do mecenasa.
Ameryka wybra³a wojnê, zniszczy³a ca³y naród i zmarnowa³a
¿ycie tysiêcy w³asnych ¿o³nierzy dla powodów, które okaza³y siê
k³amstwami  udowodnionymi, udokumentowanymi i
rozmylnymi perwersjami prawdy. Niemal nikt wp³ywowy w kraju
nie mia³ jednak odwagi wyst¹piæ i powiedzieæ: Ameryka jest
obecnie najniebezpieczniejszym ³obuzerskim krajem wiata, bo
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zagra¿a rozprzestrzenieniem siê gospodarczego przymusu i
gwa³tu radioaktywnego na wszystkie pañstwa planety.
Wytworni kandydaci prezydenccy Demokratów, wdziêcznie
pozuj¹ przed kamerami, jednoczenie ³agodnie strofuj¹c naszego,
w oczywisty sposób szalonego, prezydenta za z³e maniery i
ca³kowit¹ represjê odpowiedzialnoci rz¹du. A amerykañscy
¿o³nierze co dzieñ morduj¹ niewinne rodziny irackie  po co? Dla
z³odziejstwa korporacyjnego i dyktatorskiej hegemonii nad ca³ym
globem.
Ci, którzy nie zwracaj¹ uwagi na ci¹gle pope³niane
okrucieñstwa w naszym imieniu mogliby powiedzieæ, ¿e
przesadzam. Wiêc przytoczê przyk³ad z zaledwie jednego dnia
wiadomoci z Iraku, podane przez czo³ow¹ Amerykañsk¹ e-gazetê,
Information Clearing House. 1 stycznia 2004 roku by³ dniem
jak inne, bardzo typowym dla doniesieñ ostatnich 10 miesiêcy z
Iraku. Oto, o czym donoszono w tym jednym dniu, co
amerykañscy wyzwoliciele zrobili swym nieszczêsnym
ofiarom.
55-letniego Irakijczyka ¿o³nierze USA w sierpniu zabrali z
domu, nie znalaz³szy tam broni. Zrozpaczona rodzina szuka³a go
miesi¹cami, a¿ znalaz³a nieprzytomnego w szpitalu, w Tikrit. Po
badaniach diagnostycznych lekarze powiedzieli rodzinie, ¿e dozna³
ciê¿kich obra¿eñ g³owy, ra¿enia pr¹dem, bicia po ramionach i ¿e
pozostanie w pi¹czce do koñca ¿ycia z powodu oczywistych
urazów doznanych w torturach. Okazuje siê, ¿e ¿o³nierze
amerykañscy dostarczyli go do szpitala, mówi¹c, ¿e mia³ atak serca.
W podobnym przypadku, arabska gazeta Al-Bawaba
donios³a, ¿e prezydencki sekretarz by³ego przywódcy Saddama
Hussajna zmar³ dwa dni wczeniej, trzymany w areszcie USA od
czerwca. Prasa arabska odnotowa³a, ¿e amerykañscy ledczy
torturowali go, by pod presj¹ ujawni³ informacje o programach
rozwoju broni.
New York Times doniós³, ¿e administracja Busha po cichu
wycofa³a z Iraku 400-osobowy zespó³ wojskowy, którego
zadaniem by³o przeszukanie kraju za sprzêtem wojskowym. Tyle
o polowaniu na broñ masowego zniszczenia. Times napisa³, ¿e
pewni przedstawiciele wojskowi owiadczyli, i¿ administracja byæ
mo¿e obni¿y³a oczekiwania i ju¿ nie spodziewa siê znaleæ
schowków broni chemicznej i biologicznej, któr¹ Bia³y Dom
przytoczy³, jako g³ówn¹ przyczynê wyprawy na wojnê w marcu.
London Financial Times pisa³: w przygotowaniach do
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wojny, przedstawiciele administracji Busha systematycznie,
fa³szywie przedstawiali zagro¿enie ze strony broni masowego
zniszczenia Iraku, wed³ug nowego raportu spodziewanego z
szanowanego think-tanku w Waszyngtonie, Carnegie Endowment
for International Peace, CEIP. Wraz z za³amaniem siê systemu
wywiadu, przekrêcenia faktów wyolbrzymi³y ryzyko ze strony
pañstwa, które nie przedstawia³o istotnego zagro¿enia dla USA,
Bliskiego Wschodu, czy bezpieczeñstwa wiatowego.
London Financial Times pisa³ te¿: wywiad USA uleg³
presjom politycznym w ocenie zagro¿enia ze strony Iraku,
podwa¿aj¹c krytyczny element w doktrynie bezpieczeñstwa
pañstwowego administracji Busha. CEIP wywnioskowa³o, ¿e
wywiad USA najwyraniej nie móg³ dostarczyæ dok³adnej
informacji potrzebnej do niezawodnego dzia³ania, przy braku
oczywistego bliskiego zagro¿enia.
Information Clearing House doniós³ w tym samym dniu:
- o nowym dochodzeniu na temat tajnego wydzia³u
wywiadowczego w Pentagonie, który wprowadzi³ naród w wojnê,
wypuszczaj¹c dezinformacjê i informacje z defektami, aby
wytworzyæ wielce przesadzone wra¿enie o zagro¿eniu ze strony
Iraku;
- cytaty z nowej ksi¹¿ki Richarda Perle o tym, jak USA
powinno wykonaæ obezw³adniaj¹ce uderzenie na Koreê Pó³nocn¹;
- niemal tyle samo ¿o³nierzy USA zosta³o rannych w Iraku w
uprzednim miesi¹cu, co w czasie ca³ej 6-tygodniowej inwazji i
walk;
- opis, jak amerykañski ojciec odwiedzi³ Irak, by op³akiwaæ
syna zabitego w walce;
- relacjê, jak dziennikarza hiszpañskiego celowo zabi³y si³y
Koalicji.
Ale szczytem...
...by³ list matki irakijskiej do prezydenta Busha i innych czo³owych
polityków wiata, prosz¹cy o wyjanienie, dlaczego jej syna
zamordowa³o z zimn¹ krwi¹ wojsko USA. W swym ³ami¹cym
serce licie, matka wyjani³a, ¿e jej 19-letni syn, który mia³ siê
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wkrótce ¿eniæ, wraca³ do domu z kolegami, gdy ich samochód siê
zepsu³. Amerykañski patrol zrewidowa³ ich, sku³ w kajdanki i
odprowadzi³ trzy kilometry do pobliskiej tamy, sk¹d kaza³ im
skoczyæ do hucz¹cych wód.
Jeden z ch³opców prze¿y³, by opowiedzieæ, co siê sta³o, ale
jej syna, który nie umia³ p³ywaæ, nigdy nie odnaleziono, wy³owiono
tylko jego kurtkê. Dope³niaj¹c zadania, ¿o³nierze USA
zdewastowali samochód ch³opców, przeje¿d¿aj¹c po nim ciê¿kim
sprzêtem. Zrozpaczona matka pisa³a: Dla dokumentacji, mój syn
nazywa siê Zajdun Mamun Fadhil Hassun Al-Samarrai, urodzony
1 czerwca 1984 roku... Tak, zabili go i z³amali mi serce. Spróbujcie
sobie wyobraziæ, drodzy panowie, i zapytajcie ma³¿onki, jak ciê¿ko
jest matce widzieæ dojrzewanie jej owocu po to tylko, by grzeszne
rêce go rzuci³y na mieræ bez ¿adnej litoci czy cz³owieczeñstwa.
Ci ¿o³nierze przekszta³cili wszystko, za czym sta³a Ameryka, w
wielkie k³amstwo. Ja jestem ofiar¹, a jest i bêdzie nas wiele wiêcej.
(http://healingiraq.blogspot.com/archives/2004_01_01_
healingiraq_archive.html)
Dwie myli:
1. Amerykanie s¹ pod³ymi ludmi. Ju¿ dawno powinnimy opuciæ
Irak, bo przyczyny naszej obecnoci tam s¹ udowodnionymi
k³amstwami. To, ¿e jeszcze tam jestemy, wiadczy wiele o
narodzie amerykañskim: jestemy o wiele bli¿ej piek³a ni¿ nam
siê wydawa³o.
2. Information Clearing House, fantastyczne i przepe³nione
informacjami kompendium, sporz¹dzane codziennie przez tylko
jednego, bardzo uczciwego cz³owieka, imieniem Tom, jest jedyn¹,
najbardziej wartociow¹ gazet¹ w Ameryce, moim skromnym
zdaniem. To jest jedyna e-poczta, któr¹ czytam co dzieñ. Ka¿dy
mo¿e j¹ otrzymaæ, zapisuj¹c siê na www.information
clearinghouse.info/
John Kaminski

skylax@comcast.net , a po polsku  redakcja@infonurt.com
styczeñ 2004 roku
t³umaczy³ i skróci³ Piotr Bein

Gu ant an amo
Guantanamo:

Mohammad Saghiir przeciw rz¹dowi USA

Saghiir jest jedynym pakistañskim wiêniem wojennym
zwolnionym z obozu koncentracyjnego USA w Guantanamo Bay,
na Kubie i jednym z niewielu bezporednich wiadków.
Miêdzynarodowy Trybuna³ ds. Afganistanu w Tokio [Criminal Tribunal for Afghanistan, ICTA, cia³o bardziej spo³eczne ni¿ z moc¹
prawn¹  PB] zaprosi³ go jako wiadka, w grudniu 2003 roku. Nie
dosta³ na czas paszportu w Pakistanie, wiêc reprezentowa³ go
mecenas Mohammad Ikram Chaudhry. Na podstawie 8 podró¿y
ledczych do Afganistanu i zeznañ wielu wiadków i ekspertów,
ICTA przeprowadzi³o ³¹cznie 16 publicznych dochodzeñ w Japonii
i na Filipinach. Celem procesów by³o s¹dzenie prezydenta Busha
za zbrodnie wojenne w Afganistanie i ujawnienie prawdy z tamtego
okresu, usprawiedliwianego wojn¹ z terrorem za 11 IX, o losie i
cierpieniach narodu afgañskiego.
W listopadzie 2001 roku, podczas wiêtego miesi¹ca
ramadanu, 10 misjonarzy pakistañskich odwiedzi³o prowincjê

Kunduz w pó³nocnym Afganistanie, na rutynowe kazania. Jednym
z nich by³ 54-letni Saghiir. W czasie wizyty zosta³ aresztowany z
tysi¹cami innych przez uzbeckiego herszta wojennego, Abdula
Raszida Dostuma, na rozkaz i polecenie rz¹du i armii USA... w
ramach ob³awy na Al Kaidê, Osamê ibn Ladena, talibów i ich
przywódcê, Umera.
Saghiira, z innymi wiêniami, przewieziono z Kunduz w
kontenerach, w których wielu zmar³o, niektórzy z rannych zostali
zakopani ¿ywcem, inni trafili do wiêzieñ w Afganistanie. Dosta³
siê w koñcu do bazy wojsk USA w Guantanamo Bay. Tam trzymano
go, podobnie jak innych, w ma³ych klatkach, torturowano,
poni¿ano, ³amano zakazy jego religii, bito i przes³uchiwano. Po
10 miesi¹cach starszy oficer USA poinformowa³ go, ¿e jest
niewinny. Przewieziono go z powrotem do Pakistanu samolotem
wojskowym USA i wypuszczono z zap³at¹ 100 dolarów od rz¹du
USA za niemal jednoroczne cierpienia.
INFO NURT NR 4 / 2004 (21)
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Ob³awy i kontenery
Chaudhry zezna³, ¿e w czasie aresztowania Saghiira z³apano na
olep 30 tys. cywilów, lecz wielu zginê³o w Kunduz od ognia walk
i bomb USA. Saghiir widzia³ rannych zagrzebywanych razem z
trupami. By³ w grupie 250 innych, którym za³o¿ono opaski na
oczy, kajdany, ³añcuchy i ciê¿arówkami przewieziono do Mazare-Szarif. Tam uwiêziono ich na niemal 6 tygodni pod stra¿¹ 15-20
uzbrojonych ¿o³nierzy USA, z pomoc¹ miejscowych dowódców
Sojuszu Pó³nocnego.
Nastêpnie, si³y USA upchnê³y ich w szczelne kontenery do
przewozu 120 km na zachód, do wiêzienia Szabargan w
Kandaharze. By³ jednym z 250 zamkniêtych w kontenerze, który
ma miejsce na 50-60 ludzi. Ponad 50 osób zmar³o z braku
powietrza, jedzenia, wody i pomocy medycznej. W innych
kontenerach ludzie zginêli lub zostali ranni, kiedy dowódcy kazali
¿o³nierzom USA przebiæ kulami otwory w zapchanych
kontenerach, na dostêp powietrza. Tysi¹ce innych zmar³o w
kontenerach w czasie transportu. Afgañscy kierowcy wyrzucili ich
na pustyni na rozkaz wojsk USA.
W wiêzieniach w Mazar-e-Sharif i Szabargan, Czerwony
Krzy¿ przyniós³ ¿ywnoæ, lekarstwa i inne rzeczy dla wiêniów.
Prawie nic nie otrzymali, bo Dostum i Sojusz Pó³nocny zatrzymali
niemal wszystko dla siebie. W wiêzieniu ponad 70 osób dzieli³o
siê zaledwie 6 bochenkami chleba i kilkoma szklankami wody na
dzieñ. Jeden zmar³ z g³odu, a wielu by³o chorych i bez opieki
lekarskiej. Zgoniono ich jak byd³o, maltretowano i zmuszano do
picia moczu.
W Szabargan, gdzie siedzieli dwa tygodnie, by³o ponad 3 tys.
wiêniów oskar¿onych o to, ¿e s¹ talibami. FBI i wojskowi USA
brali udzia³ w torturowaniu. Wiêniów bito, nie dawano im wody,
musieli k³aæ siê na ziemi o pó³nocy, ale nie wolno im by³o spaæ.
Obóz koncentracyjny Guantanamo
Z Szabargan Saghiira i innych przewieziono helikopterem do bazy
lotniczej Bagram pod Kandaharem, okupowanej przez si³y USA,
gdzie mieci siê tajne centrum przes³uchañ, stosuj¹ce techniki
wymêczenia i stresu. Tam za³o¿ono im pêta i za³adowano na
samolot wojskowy USA do Guantanamo. Na czas lotu zaklejono
im usta, zawi¹zano oczy, skuto ³añcuchami d³onie, stopy i plecy.
Podczas 24-godzinnego lotu, ka¿dy dosta³ nie wiêcej ni¿ jab³ko i
kawa³ek chleba.
W Guantanamo Saghiirowi za³o¿ono bransoletkê
identyfikacyjn¹, któr¹ zachowa³ do dzi. Skutych wiêniów
w³o¿ono jak zwierzêta w klatki 1,8 x 1,8 x 2,1 m, z dachem i
betonow¹ pod³og¹. Poddano ich fizycznym i umys³owym torturom,
g³odzono, zmuszano do picia moczu i zabroniono rozmawiaæ.
Saghiir powiedzia³, ¿e stra¿nicy zmuszali ich do brania pigu³ek
odurzaj¹cych, które tak¿e pozbawia³y go czucia. Czasem
dodawano alkohol do p³ynów i miêso do strawy, co jest z³amaniem
islamskiego prawa religijnego. Nie wolno im by³o modliæ siê.
Pobierano im krew co 2-3 dni. Saghiir poskar¿y³ siê swemu
prawnikowi, ¿e czasami pobierano mu do litra krwi bez podania
przyczyny.
Wiêniów trzymano bez oskar¿enia, na podstawie podejrzenia
o terroryzm i nie przyznano ¿adnego rodka prawnego do apelacji,
skazuj¹c na d³ugoterminowe uwiêzienie, nie podaj¹c nawet ich
nazwisk. Administracja Busha twierdzi³a, ¿e s¹ ¿o³nierzami wroga,
a nie wiêniami wojennymi, wiêc nie maj¹ praw. To stwierdzenie
bêdzie przedmiotem rozprawy w s¹dzie najwy¿szym USA, wiosn¹
2004 roku.
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Sagiira dwukrotnie umieszczono w odosobnionej celi: na 8,
a nastêpnie na 16 dni. By³a to specjalna ciemna cela z nadmuchem
zimnego powietrza, dla karania wiênia za brak kooperacji w
ledztwie Al Kaidy i Osamy ibn Ladena. Sagiira przes³uchiwano
ponad 19 razy, ale konsekwentnie zaprzecza³ znajomoci
którejkolwiek grupy, zwi¹zku z katastrof¹ WTC, czy dzia³aniami
terrorystycznymi. Niemal po roku mêczarni, genera³ amerykañski
poinformowa³ go i kilku innych, ¿e stwierdzono ich niewinnoæ i
wkrótce bêd¹ zwolnieni.
Zabrano ich wówczas do oddzielnych pokoi, pobrano odciski
palców, sfotografowano i powiedziano, ¿e dostan¹ odszkodowanie
za uwiêzienie. Po 12 dniach, w pêtach i ³añcuchach, Saghiira i 3
innych zabrano na lotnisko i za³adowano na amerykañski samolot
wojskowy do Pakistanu. Ponownie, podczas 24-godzinnego lotu
dostali tylko kanapkê i jab³ko. Przed ramadanem 2002 roku,
Saghiir dotar³ na lotnisko Bagram w Afganistanie, sk¹d samolotem
przewieziono go do Islamabadu w Pakistanie, 27.10.2002 roku.
Przekazano go CIA i agencji wywiadowczej, które
przetrzyma³y go 5 dni i obieca³y rekompensatê w wysokoci 2
tys. USD. Nastêpnie CIA i zastêpca naczelnika policji zabrali go
do Peszawar, gdzie trzymano go kolejne 2 dni i gdzie otrzyma³
100 USD za nielegalne uwiêzienie przez rz¹d USA przez niemal
rok. 4.11.2002 roku przekazano go w Peszawar miejscowym
w³adzom, które odda³y go rodzinie w miecie Phattan, w górach
Kohistan.
Sprawa na 10 milionów USD
Poszkodowani zostali równie¿  ¿ona Saghiira, 6 synów, 3 córki i
20 innych cz³onków rodziny  umys³owo, finansowo i
gospodarczo. Odmówiono mu praw, tak USA jak i Pakistanu,
miêdzynarodowych praw cz³owieka i praw wiêniów wojennych,
ale jego oskar¿yciele w koñcu stwierdzili niewinnoæ. Jego sprawa
uzyska³a szerokie zainteresowanie miêdzynarodowej prasy. Nie
s³ychaæ o tym natomiast w USA.
Rz¹d Pakistanu zosta³ tak¿e pozwany, za brak ochrony
obywatela przed nielegalnymi dzia³aniami rz¹du USA. Badany
przez sêdziów ICTA, Chaudhry ujawni³, ¿e FBI i CIA dzia³aj¹ w
Pakistanie bez ograniczeñ, sankcjonowani przez prezydenta
genera³a Muszarrifa. Obywatele Pakistanu nie popieraj¹ bliskich
stosunków wielu ich rz¹dów z USA. Chaudhry opisa³, jak rz¹d
USA wykorzystuje rz¹d pakistañski i agentów przeciw
Afganistanowi, bior¹c informacje wywiadowcze, dane, bazy
lotnicze i pozwalaj¹c FBI aresztowaæ ludzi w Pakistanie.
Wojskowa agencja wywiadowcza Pakistanu, ISI, wspiera³a i
finansowa³a terrorystów 11 IX, Al Kaidê, Osamê ibn Ladena i
talibów.
Genera³ Mahmoud Ahmad, szef ISI, spêdzi³ tydzieñ
poprzedzaj¹cy 11 IX i kilka dni potem, na rozmowach na wysokim
szczeblu w Waszyngtonie. Mia³ powi¹zania z Mohamedem Att¹,
przywódc¹ krêgu winnego atakom 11 IX i przekaza³ mu fundusze
zaledwie kilka miesiêcy przed atakami. O ISI-Osama-taliban oraz
zwi¹zki ISI z agencjami rz¹du USA, s¹ znane publicznie. Michel
Chossudovsky, jeden z dononiejszych g³osów obna¿aj¹cych
prawdê o 11 IX, pisze: to nie jest kampania przeciw
miêdzynarodowemu terroryzmowi. To jest wojna podboju, z
dewastuj¹cymi dla ludzkoci nastêpstwami.
Chaudhry powiedzia³, ¿e Sojusz Pó³nocny otrzyma³ miliony
dolarów od rz¹du USA i aresztowa³ tysi¹ce niewinnych cywilów
w Afganistanie pod pretekstem, ¿e s¹ terrorystami, aby pomóc
rz¹dowi USA uzasadniæ wojnê z terrorem. Niektórych wiêniów
przeznaczonych do Guantanamo, ¿o³nierze pakistañscy z³apali na
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granicy z Afganistanem za op³at¹. Innych z³apali afgañscy
hersztowie wojenni i sprzedali za okup oferowany przez w³adze
USA. W tajnych raportach wywiadowczych opisano tych ludzi,
jako gospodarzy, kierowców taksówek, szewców i robotników.
Niektórzy byli wojownikami ni¿szej rangi, zaci¹gniêtymi przez
taliban... którzy nie mogli wykupiæ siê od s³u¿by... co czêsto
kosztowa³o 6-miesiêczne zarobki.
Niektórzy z wiêniów byli chorzy umys³owo. Jeden z
trudnoci¹ wymawia³ swoje imiê wskutek obra¿eñ z wojny. Ka¿dy
raport wywiadowczy z Afganistanu zaleca³ nie posy³aæ go do
Guantanamo. Inny w¹tpliwy wiêzieñ by³ tak niezrównowa¿ony
umys³owo, ¿e zjada³ w³asne odchody, wylewa³ wodê z mena¿ki,
oddawa³ tam mocz i wypija³ go. Ponad 10 % wiêniów w
Guantanamo nie mia³o ¿adnej wartoci dla wywiadu przed
odtransportowaniem z Afganistanu dlatego zalecono ich zwolniæ.
Gen. Michael Dunlavey, do padziernika bêd¹cy komendantem
operacji w Guantanamo, pojecha³ wiosn¹ do Afganistanu
poskar¿yæ siê, ¿e przysy³aj¹ mu zbyt wielu naci¹ganych wiêniów
do ju¿ przepe³nionego obozu.
Chaudhry jest sêdzi¹ obronnym, wiceprezydentem zwi¹zku
prawników s¹du najwy¿szego w Pakistanie i wiod¹cym
rzecznikiem reformy demokratycznej rz¹du. Powiedzia³:
Obywatele Pakistanu nie popieraj¹ agresji wojskowej USA w Iraku
i Afganistanie, które uwa¿aj¹ za wycelowane w zdobycie bogactw,
zysków oraz rezerw ropy i kruszców w regionie afgañskim.
Uwa¿amy, ¿e obywatele pañstw wiata powinni po³¹czyæ siê, by
zatrzymaæ ³amanie niepodleg³oci Pañstw przez USA w celu
osi¹gniêcia amerykañskiego planu globalnej hegemonii.
dr Leuren Moret
leurenmoret@yahoo.com

Komisarz ds. rodowiska, Zarz¹d Miasta Berkeley, Kalifornia
t³umaczy³ Piotr Bein

Materia³y ród³owe:
Moret L. Inside Guantanamo Concentraiton Camp:
Former Detainee Sues Bush Adminstration. 6.1.2004,
http://globalresearch.ca/articles/MOR401A.html
Film dokumentalny irlandzkiego re¿ysera Jamiego Dorana pt. Massacre in Mazar pokazuje tortury i masowe mordy wiêniów wojennych i
ludnoci w Mazar-I-Szarif przez si³y USA.

C o nam zost aLo

Co nam zosta³o po Czarnobylu
W kwietniu mija kolejna rocznica wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu, którego konsekwencje
obecne s¹ wród nas do dzi.
Pami¹tka
Tak tamten dzieñ wspomina nasz kolega redakcyjny, doktor fizyki, Zbigniew Kozio³:
26 kwietnia 1986 roku, tamtego bardzo ³adnego i ciep³ego
dnia, bra³em lub kocielny z moj¹ pierwsz¹ ¿on¹. Z tego te¿ powodu nie zapomnê daty  mielimy wspania³e fajerwerki, na tê
jedyn¹ w ¿yciu uroczystoæ  tylko nie wiedzielimy jeszcze o
nich.
By³a sobota. Wybuch nast¹pi³, zdaje siê, pónym wieczorem,
lub noc¹. Chmury radioaktywne szybko siê rozprzestrzeni³y. W
poniedzia³ek, 28 kwietnia, by³em na wydziale fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Koñczy³em w³anie swoj¹ pracê magistersk¹.

¯ona mojego promotora, dr Andrzeja Golnika, pracowa³a w wierku, w Instytucie Badañ J¹drowych. Tego ranka, dr Golnik przyszed³ do pracy nieco poruszony: W wierku co siê dzieje! Zanotowano podwy¿szone promieniowanie radioaktywne, ale nikt nie
wie dlaczego. Mniej wiêcej w tym samym czasie, ³¹cznoæ telefoniczna ze wierkiem zosta³a zablokowana.
Informacje o katastrofie dociera³y do ludzi jako powoli.
Pierwsze wiadomoci, które mo¿na by³o traktowaæ powa¿nie,
poda³o chyba radio Wolna Europa i inne zagraniczne rozg³onie.
Dopiero w pierwszych dniach maja zaczêto co przeb¹kiwaæ w
polskich rodkach dezinformacji. Wtedy nie mo¿na ju¿ by³o wiaCi¹g dalszy na str.41
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Nowomowa nowowojny

Nowomowa
Cz. IV (niemiecko-francuska)

Politycy Niemiec manipuluj¹ opini¹ publiczn¹, wykorzystuj¹c
frazesy dobra cz³owieka, nie licz¹c siê z uczuciami narodów-ofiar
hitleryzmu. Poprzedni odcinek przedstawi³ analizê niemieckiej
propagandy z kampanii kosowskiej NATO. Kampanii niedocenia
siê, a niektórzy narzekaj¹ nawet na nadmiar w¹tku ba³kañskiego.
W¹tek pozostanie, bo jest niezbêdny w zrozumieniu globalizacji,
narodzin faszyzmu w Ameryce i jego odrodzenia w Europie oraz
ci¹gotek islamizmu do Europy.
Ob³uda podobna do ba³kañskiej wyp³ynê³a, gdy Niemcy z
Francj¹ odwróci³y siê od okupacji Iraku. Skoro humanitarne racje
pchnê³y je na Ba³kany, to dlaczego nie na Bliski Wschód?
Niemiecko-francuskie zachowanie wyjania Brytyjczyk, Rodney
Atkinson (http://www.freenations.freeuk.com). Przeciwnicy
naszego oponenta s¹ naszymi sprzymierzeñcami.
Wojska brytyjskie zajê³y Bagdad wczoraj wczenie rano,
koñcz¹c b³yskotliwy, 100-milowy marsz wzd³u¿ Tygrysu. Zajêciem
Bagdadu, brytyjska armia w Mezopotamii rozbi³a ponad 20-letni
sen Pan-Germanizmu. Cytat pochodzi z Times z... 12.3.1917
roku. W ka¿dej wojnie narody i religie znajd¹ historyczne
powody wspólnych wrogów. Konflikt USA-Irak uwypukli³
zwi¹zek Irak-Niemcy Imperialne. Powi¹zania te maj¹ charakter
strategiczny, ideologiczny i przemys³owy  wyjania Atkinson.
Gdy Ameryka z Brytani¹ przygotowywa³y obalenie Hussajna,
pewien niemiecki minister porówna³ Busha do Hitlera, a inny
nazwa³ go dyktatorem. Prezydent Francji, który osobicie
negocjowa³ dostarczenie zak³adu nuklearnego dla Iraku, gardzi
USA i obrazi³ 10 pañstw kandyduj¹cych do UE za poparcie agresji
w Iraku.
Francusko-niemieckie opory wyjania walka z hitleryzmem.
M³ody oficer brytyjski, który eskortowa³ genera³a Von
Viettinghoffa po kapitulacji jego wojsk w rejonie
ródziemnomorskim, w kwietniu 1945 roku, poda³ niedawno:
Franko-niemiecki uk³ad mia³ miejsce tu¿ po Dunkierce w 1940
roku, ¿eby podzieliæ Francjê na strefy okupowan¹ i woln¹, a
Europa zosta³aby jednym pañstwem pod francusko-niemieckim
panowaniem. Pomijaj¹c wynik wojskowy, Francuzi s¹ naszymi
przyjació³mi.
Francuska policja i urzêdnicy ochoczo wspó³pracowali z
nazistami. Mitterand, który pomóg³ stworzyæ UE, dosta³ najwy¿sz¹
nagrodê od kolaboracyjnego re¿imu Vichy. Inny architekt UE,
Jacques Delors, by³ we francuskim odpowiedniku Hitlerjugend.
Wspólna koncepcja kontynentu urzeczywistni³a siê w UE.
Echem faszystowskiej Europy z lat 1940tych jest Belgia.
Wysoki urzêdnik w brytyjskim ministerstwie spraw zagranicznych,
Sir Alexander Cadogan, w maju 1940 roku pisa³ w swym dzienniku:
belgijski ambasador protestowa³ przeciw wejciu brytyjskich wojsk
do Brukseli, które mia³y wstrzymaæ hitlerowców. Ostatnio Belgia
przeszkadza³a transportom wojskowym USA przez Antwerpiê, a
w 1991 roku odmówi³a sprzeda¿y amunicji dla Brytyjczyków w
wojnie nad Zatok¹ Persk¹.
Choæby z diab³em
Re¿im Hussajna by³ faszystowski, podobnie jak Europa 1940 roku
 wnioskuje Atkinson. Filozofia baathystów pochodzi od wiernoci
nazizmowi Arabów wykszta³conych we Francji. Zwi¹zki Iraku z
Niemcami s¹ bli¿sze, ni¿ z Francj¹ za Chiraca.
Terroryci islamizmu zaplanowali ataki 11.IX na USA, z
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Niemiec. Wrogowie Izraela kryj¹ siê wród narodu
napiêtnowanego nienawici¹ do ¯ydów. W ostatnich latach,
politycy bliscy kanclerzowi Schroederowi otwarcie wyra¿ali
antysemickie pogl¹dy. Jako przeciwwagê (przeciwnika?) dla
amerykañskiego zagro¿enia, wrogowie USA widz¹ raczej
niemieck¹ Europê ni¿ Brytyjczyków. Niemcy sprzymierzy³y siê z
Turcj¹ w I Wojnie wiatowej. Niemieckich agentów wys³ano, by
zapalili Wschód islamskim fanatyzmem przeciw Brytyjczykom.
W latach 1920tych, Niemcy prowadzili szkolenia oficerskie dla
Irakijczyków.
W latach 1980tych, wiêkszoæ zak³adów chemicznych
eksportowa³y do Iraku Niemcy. BBC przedstawi³o (Correspondent 3.3.2001) uciekiniera z Iraku, który udowodni³, ¿e Niemcy
do³o¿y³y siê w 80 % do za³o¿enia irackiego programu nuklearnego.
Niemniej wa¿ne jest, ¿e Niemcy popar³y i uzbroi³y
muzu³manów w Boni i Kosowie, w wojnach domowych lat
1990tych. Muzu³mañski tygodnik Svijet w Sarajewie, jesieni¹
1997 roku, opublikowa³ seriê artyku³ów, gloryfikuj¹cych
faszystowsk¹ przesz³oæ. Wród nie-niemieckich dywizji
wymieniono: Waffen, SS, Hand¿ar, muzu³manów boniackich.
Jednostki Hand¿arów powsta³y w Boni tak¿e w latach
1990tych,
kiedy
nast¹pi³
rozpad
Jugos³awii,
wspó³przygotowany przez Niemcy.
Boniaccy muzu³manie nie byli odosobnieni we wspó³pracy
z hitlerowcami. Dywizje SS utworzono z Norwegów, Duñczyków,
Holendrów, Ukraiñców, Rusinów, Litwinów, £otyszy i
Estoñczyków. Zasilili je miejscowi folksdojcze. Na Ba³kanach
powsta³y tak¿e dywizje górskie: SS-Skenderbeg  z Albañczyków
oraz SS-Prinz Euglen - z folksdojczów serbskich i chorwackich.
Faszyci w fezach
Had¿ar to zakrzywiona szabla turecka. Hand¿arowcy nosili fez,
nakrycie g³owy muzu³manów boniackich W cesarstwie tureckim,
fez symbolizowa³ fanatyzm muzu³mañski i w³adzê otomañsk¹,
która dawa³a boniackim muzu³manom panowanie nad
prawos³awnymi Serbami, ¯ydami i wyznawcami innych religii
objawionych, tzw. ludmi Ksiêgi, czyli ni¿szej kategorii w
muzu³mañskim prawie. Zak³adaj¹c dywizjê muzu³mañsk¹ w
fezach, hitlerowcy wzniecali islamski fanatyzm, obiecuj¹c powrót

Heinrich Himmler przegl¹da dywizjê SS Hand¿ar
wraz z jej dowódc¹, Karlem Sauberzweigiem (na
lewym skraju, w fezie). (http://srpska-mreza.com)

INFO
do ducha otomañskiego. Nawet niemiecki dowódca Hand¿arów
musia³ nosiæ fez.
Wed³ug dokumentów niemieckich, dotycz¹cych wizyty
Wielkiego Muftego Jerozolimy, 30.11.1941 roku, powiedzia³ on
Hitlerowi, ¿e Rzeszê podziwia ca³y wiat arabski. Arabowie byli
przyjació³mi Niemiec, bo mieli wspólnych wrogów: Anglików,
¯ydów i komunistów. Muftemu podoba³o siê, ¿e Niemcy uznali
aspiracje niepodleg³ociowe i wolnociowe Arabów oraz
eliminacjê ojczyzny ¿ydowskiej. Hitler powiedzia³ Muftemu:
Niemcy postanowi³y zapytaæ (!) po kolei europejskie pañstwa o
rozwi¹zanie problemu ¿ydowskiego i w odpowiednim czasie
skierowaæ podobny apel do pañstw poza Europ¹.
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Rz¹dy francuski i niemiecki sta³y siê bardziej agresywne
i aroganckie, w miarê konsolidacji w³adzy w Unii  wnioskuje
Atkinson. Ekspansja na wschód mia³a ziciæ niemieckie
przeznaczenie, zam¹cone w 1918 i 1945 roku. Dla Francji,
ekspansja udowodni³aby s³usznoæ wizji Napoleona, tego
wielkiego przywódcy Europy. Arogancja francusko-niemieckich
polityków nie spodziewa³a siê jednak, ¿e kandydaci do UE z
Europy rodkowej (dla nich wci¹¿ Wschodniej) mog¹ nie byæ
pochlebcami i marionetkami. Awantura iracka pokaza³a agresjê
UE i to, ¿e narody wyzwolone spod radzieckiej dyktatury nie
bêd¹ tolerowaæ podobnej opresji.
Dok¹d po Chorwacji i S³owenii?

11.10.2000 roku, minister spraw zagranicznych
Niemiec, Joschka Fischer, zasugerowa³, ¿e
Bundeswehra powinna na sta³e wejæ do resztek
Jugos³awii, aby czuwaæ nad demokracj¹,
przestrzeganiem praw cz³owieka przez Serbów i
pokojem na Ba³kanach. Wiadomoæ opublikowa³
niemiecki serwis Associated Press, bez oddwiêku.
Agencja przytoczy³a uzasadnienie Fischera:
Zjednoczone Niemcy ponosz¹ specjaln¹
odpowiedzialnoæ za stabilizacjê demokracji na
Ba³kanach w Serbii. Demokracja jest podstaw¹
trwa³ego pokoju.
Przegl¹d wojskowy Bundeswehr 2000 z 1994
roku, pisa³: W Blitzkriegu przeciw Jugos³awii
zniszczylimy czêæ Belgradu [w 1941 roku].
Spo³eczeñstwo wie, jak wa¿ny dla Niemiec jest pokój.
Udowodnilimy to dwukrotnie w bie¿¹cym stuleciu.
Dzi, jak 50 lat temu, bohaterstwo jest cnot¹ naszych
¿o³nierzy [na Ba³kanach].
Czy Fischer szuka³ chwa³y, czy nowej wojny,
Edukacja hand¿arowców. Niemiecka ksi¹¿eczka Islam i ¿ydostwo. Swastyka i ramiê z
hand¿arem, mieczem tureckim, na ko³nierzach ¿o³nierzy. (http://srpska-mreza.com)
poprzez znan¹ nam nowomowê? Czy ekspert od
zjednoczeñ, Niemcy, nie zapêdzi³y siê czasem za
daleko na po³udnie?
Odpowiednikiem sprzeciwu Niemiec na atak i okupacjê Iraku
Zaczê³o siê od neo-ustaszy w latach 1960tych. Dziwnym
jest wypowied Hitlera dla Muftego: Niemieckie armie dojd¹ w
trafem, w tym samym czasie BND rozpoczê³o rozbój na Ba³kanach.
trakcie obecnej walki do po³udniowego wyjcia z Kaukazu. Zaraz
Potem do³¹czy³y s³u¿by specjalne Austrii i islamizmu, a w koñcu
potem Fuehrer zapewni wiat arabski, ¿e nadesz³a godzina jego
CIA, gdy Ba³kany sta³y siê interesuj¹ce dla interesów USA. Po
wyzwolenia. Kiedy Niemcy wyci¹gaj¹ macki po Polskê, nastêpnie
trzech dekadach trudów, 8.10.1991 roku, S³owenia i Chorwacja
po Bu³gariê i Rumuniê, jej kanclerz sprzeciwia siê polityce przeciw
od³¹czy³y siê od Jugos³awii. Opisali to w swych ksi¹¿kach dr Rajko
faszystowskiemu przywódcy w Iraku.
Doleczek (I Accuse!, 1999, http://www.srpska-mreza.com/ddj/
Niemcy i Francja zaopatrzy³y Irak w najwiêcej urz¹dzeñ do
produkcji broni chemicznej, biologicznej i atomowej. Mimo to,
Kosovo/articles/Dolecek.html) i Rudolf Jaworek (Wybacz im,
ich taktyka zmusza³a irackich naukowców, bêd¹cych na emigracji
Serbio!, Wydawnictwo von borowiecky, 2000), a NATO na
i w Iraku, by narazili siê na mieræ z r¹k agentów Saddama za
Ba³kanach podaje fakty, których tamte ksi¹¿ki nie przytoczy³y
ujawnienie prawdy o programach, w których brali udzia³.
(np. rozdzia³ Wielko-Serbizm, http://www.gavagai.pl/nato/).
Tymczasem
niemieckie
s³u¿by
wywiadowcze
Niemcy handlowa³y broni¹ podczas bratobójczych wojen w
Bundesnachrichtendienst (BND) wiedz¹, kto i co pos³a³ do Iraku.
Jugos³awii. Niemieccy najemnicy mordowali, gwa³cili i pope³niali
Friedbert Pflueger, rzecznik polityki zagranicznej opozycji
inne zbrodnie na serbskiej ludnoci w Chorwacji, pod dowództwem
chrzecijañsko-demokratycznej, oskar¿y³ rz¹d CzerwonoAlbañczyka kosowskiego, Agima Ceku. Kanadyjskie wojska
Zielonych o celowe wstrzymanie przed opini¹ wiatow¹ informacji
pokojowe widzia³y to, ale ich raporty, najpierw do ONZ w
o dowodach BND, na temat irackiej broni masowej zag³ady. BND
Zagrzebiu, potem do parlamentu Kanady, zawieruszy³y siê.
sporz¹dzi³o o tym raport w lutym 2001 roku, a szef wywiadu,
Niemcy pierwsze uzna³y Chorwacjê, w koñcu 1991 roku,
August Hanning, powiedzia³ Spiegelowi: Od zakoñczenia
drugi by³ Watykan. Konstytucja Chorwacji g³osi³a, i¿ nowe
inspekcji ONZ [XII.1998], ustalilimy wzrost irackich wysi³ków
pañstwo jest tylko dla Chorwatów. W imiê czystoci rasowej
zakupu. Saddam odbudowywa³ zniszczone zak³ady broni
zamordowano setki Serbów, a setki tysiêcy wygnano. Inni zostali
czêciowo w oparciu o niemieckie normy przemys³owe. Wykazy
pod warunkiem przejcia na katolicyzm. Watykan
dostawców do Iraku zawieraj¹ nazwy wielu wiod¹cych firm
przypieczêtowa³ tê katolick¹ mi³oæ bliniego, uznaj¹c pañstwo
niemieckich, w tym co najmniej jedna  Preussag - jest blisko
utworzone bezprawnie.
zwi¹zana z kanclerzem Schroederem.
Federalna konstytucja Jugos³awii pozwala³a na secesjê
INFO NURT NR 4 / 2004 (21)
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republik, z uwzglêdnieniem interesów mniejszoci, czego
Chorwacja nie mog³a uznaæ, bo granice republiki nie mia³y nic
wspólnego z rozmieszczeniem grup narodowociowych.
Najbardziej rozrzuceni poza sw¹ republik¹ byli Serbowie.
Chorwacja unika³a drogi prawnej, by wch³on¹æ Krajinê i
Zachodni¹ Slawoniê. Krajina to by³y pas ochronny Austro-Wêgier
przed nawa³¹ tureck¹, zaludniony przez osadników-¿o³nierzy
serbskich na zaproszenie Habsburgów. Zachodnia Slawonia le¿y
w miêdzyrzeczu Drawy i Sawy we wschodniej Chorwacji
(Wschodnia Slawonia jest w Wojwodinie, w Serbii). Now¹
Chorwacjê zbudowano na tradycjach faszyzmu, rasizmu i
okrucieñstwa. Wywiad Watykanu widocznie o tym nie wiedzia³.
Czy kupicie wycieczkê do Chorwacji lub towar stamt¹d?
Kuæ wytrwale w granit
Udzia³ BND w roz³amie Jugos³awii zacz¹³ siê w 1962 roku,
wykorzystuj¹c rysê w partii Tity. BND zacz¹³ kontaktowaæ siê z
miêdzynarodow¹ sieci¹ by³ych ustaszy w USA, Niemczech,
Austrii, Kanadzie, Argentynie i Australii, gdzie znaleli schronienie
mimo procesów zbrodniarzy wojennych w Norymberdze i
Jugos³awii. Pocz¹wszy od lat 1970tych, BND przyczyni³ siê do
rozpadu federacji Jugos³awii, cile wspó³pracuj¹c z separatystami
w republice Chorwacji. Stamt¹d nacjonalici chorwaccy
infiltrowali federalny aparat Jugos³awii z pomoc¹ BND, wywiadu
austriackiego i miêdzynarodowych ustaszy. Kiedy Tito odkry³
spisek, infiltracja by³a tak g³êboka, ¿e próby reorganizacji nie
zaszkodzi³y chorwackim separatystom w jego aparacie.
Cz³onkowie sieci systematycznie zmierzali do od³¹czenia
Chorwacji.
BND wp³ywa³ na opiniê publiczn¹ Jugos³awii, wspó³pracuj¹c
z redaktorami jej pism. Wojna informacyjna i prace nad roz³amem
by³y tak zaawansowane, ¿e w 1991 roku w proces ten wmieszany
zosta³ tak¿e przewodnicz¹cy chorwackiego zwi¹zku dziennikarzy.
Po mierci Tity, grupa skupiona wokó³ jego przyjaciela Krajaczicia,
skrytego separatysty chorwackiego, spotka³a siê z BND i
miêdzynarodówk¹ ustaszy, aby opracowaæ strategiê rozbiorów.
W latach 1980tych, agenci BND nawi¹zali kontakty z
przywódcami S³owenii (szczególnie z szefem bezpieki w rz¹dzie
federalnym Tity) oraz z CIA i innymi tajnymi s³u¿bami. Od 1984
roku, BND popiera³ kampanie przeciw armii Jugos³awii, np.
magazyn Mladina opublikowa³ cile tajne materia³y o jej
gotowoci w S³owenii. Milan Kuczan, póniejszy prezydent
S³owenii, przekaza³ dokumenty dziennikarzom niemieckim. Rz¹d
Niemiec inicjowa³ i aprobowa³ dzia³ania polityczne zmierzaj¹ce
do podzia³u Jugos³awii, np. kanclerz Weizsäcker spotka³ siê
prywatnie z Matem Mesztrowiciem, synem znanego rzebiarza
chorwackiego, zapewniaj¹c go o poparciu Niemiec dla
separatystycznych wysi³ków Chorwacji. Politycy Jugos³awii
zdziwili siê, gdy dowiedzieli siê, ¿e Mesztrowiæ by³ cz³onkiem
diaspory ustaszy w USA.
Wspó³praca s³u¿b niemieckich z emigracj¹ Chorwatów i
ustaszy oraz ze zdominowan¹ przez chorwackich separatystów
bezpiek¹ Jugos³awii, zostawi³a lad w aferze przedsiêbiorstwa
naftowego INA. Z pomoc¹ tych grup, cz³onek dyrekcji INA w
Zagrzebiu uciek³ do Niemiec, sk¹d telewizja pokazywa³a jego wraz
z kilkoma kolegami, jako biednych, przeladowanych dysydentów.
A przywieli ze sob¹ równowartoæ kilku milionów dolarów z kasy
przedsiêbiorstwa.
Potê¿na niegdy Jugos³awia, rozpad³a siê. Wielu polityków i
biurokratów z³ama³o przysiêgi wiernoci, spodziewaj¹c siê
wysokich stanowisk w nowych pañstwach, budowanych na gruzach
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Jugos³awii. BND mia³ w³asne listy i skrycie organizowa³
kandydatów sporód neo-ustaszy i komunistów Jugos³awii. Kiedy
Chorwacja uzyska³a niepodleg³oæ, zwiedziono przywódców
zas³u¿onych w roz³amie, gdy syn Franjo Tudmana obj¹³ s³u¿by
bezpieczeñstwa w pañstwie ojca. Ich miejsca zajêli m³odzi
protegowani, bezwzglêdnie lojalni swym zagranicznym
sponsorom.
Chorwaci byli wdziêczni Niemcom za pomoc w
oswobodzeniu. W dniu og³oszenia niepodleg³oci, 23.6.1991 roku,
w ca³ej Chorwacji rozbrzmiewa³a pieñ Danke Deutschland
(Dziêki wam, Niemcy). Chorwaci wybudowali pomnik
Genscherowi za d³ugotrwa³¹ politykê poparcia niepodleg³oci.
Niemcy zbroili Chorwatów, na czym S³owenia zarabia³a dwa
miliardy dolarów rocznie przed secesj¹ i prawdopodobnie znacznie
wiêcej podczas póniejszych morderczych walk w Boni i
Kosowie. Czy sukces gospodarczy S³owenii polega³ na lepszych
poradach od niemieckich ekspertów ni¿ otrzyma³a Polska?
Profesor ekonomii na Uniwersytecie Stanu Waszyngton, Kazimierz
Poznañski, dziwi siê w bestsellerze Wielki przekrêt, ¿e S³owenia
zdo³a³a zachowaæ wiêkszoæ banków i maj¹tku narodowego we
w³asnych rêkach, natomiast Polska pobi³a wiatowe rekordy pod
wzglêdem prywatyzacji maj¹tku za bezcen na rzecz obcych.
S³owa w czyny
Gdyby zachodnie s³u¿by specjalne i propagandowe wnios³y tyle
samo wk³adu w rozpowszechnianie niemieckich, chorwackich,
ba³kañskich zbrodni z II Wojny wiatowej, co w rozkuwanie
Jugos³awii, rozbiór móg³by nie nast¹piæ. Powsta³y: S³owenia,
neofaszystowska Chorwacja, pó³-pañstwo Macedonia, etnicznoreligijny ba³agan Bonia-Hercegowina oraz w w¹t³ej federacji z
Serbi¹  maleñka Czarnogóra, gdzie interesy niemieckie s¹ silne.
Serbowie przeciwstawili siê globalizmowi, nie stawiaj¹c siê
parokrotnie na wybory prezydenckie, a w koñcu wybieraj¹c do
parlamentu partie przeciwne USA, NATO i obcym inwestorom.
Podobnie jak pad³a, zaadoptowana przez obce interesy,
Solidarnoæ w zdegenerowanej formie, AWS, tak pad³ serbski
DOS, z³o¿ony z lokajów Zachodu i globalizmu oraz idee
demokratyczne pi¹tej kolumny, Otporu (patrz: Info nurt, nr
18, Vademecum Jajcarza, str. 24). W 200-lecie uzyskania
pañstwowoci serbskiej, nowy premier Wojis³aw Kosztunica
zapowiedzia³, ¿e zadba o interesy serbskie: powrót Kosowa do
macierzy i wzmocnienie unii z Czarnogór¹. Spo³ecznoæ
miêdzynarodowa próbowa³a podburzyæ obie kwestie.
Najbardziej wnerwia to, mówi¹ Serbowie, ¿e neonazistowska
Chorwacja zajmuje Dalmacjê i wyspy na Adriatyku, którymi alianci
obdarowali Titê po II Wojnie wiatowej, za wk³ad w pokonanie
faszystów. Do wysp i wybrze¿a w ró¿nych czêciach nowej
Chorwacji roszcz¹ pretensje W³ochy, S³owenia i BoniaHercegowina. Chorwacja zabra³a Czarnogórze by³¹ bazê
marynarki Jugos³awii.
Alianci dali Ticie te ziemie, na podstawie fa³szywych
informacji o rzekomych sukcesach partyzantów, spreparowane
przez brytyjskich oficerów wywiadu... niemieckiego pochodzenia,
aby nie dopuciæ do w³adzy rojalistów, czetników. Do tego stopnia
dali siê oni we znaki faszystom, ¿e nacjonalistyczna propaganda
chorwacka wci¹¿ nazywa serbskich wrogów czetnikami.
Zielony faszysta
W styczniu kr¹¿y³a po sieci petycja z Republiki Serbskiej w BoniHercegowinie, o przyznanie domeny. Je¿eli ma³e wysepki maj¹
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w³asne domeny, dlaczego nie mo¿e jej mieæ milion Serbów
boniackich, oddzielonych od rodaków sztucznym podzia³em
Boni? Neofaszysta, Phil Hill odpisa³ 17.1.2004 roku:
Serbia wypowiedzia³a wojnê krajanom w Jugos³awii, by
zniszczyæ pañstwo wielonarodowe. Chcieli dla siebie wszystkie
ziemie, gdzie by³y serbskie groby. Dostali to, na co zas³u¿yli 
mniej ziemi, wiêcej grobów. Widocznie wci¹¿ maj¹ za du¿o tej
pierwszej i nie doæ tych ostatnich. Faszystowsko-stalinowska
koalicja w³anie wygra³a wybory i chyba zmierza do nastêpnej
wojny. Mylê, ¿e ta wojna rozwi¹¿e raz na zawsze problem
Republiki Serbskiej [...] skromni stalicie siê wy, czetnicymordercy. Dziesiêæ lat temu chcielicie Wielkiej Serbii. Teraz
zadowolilibycie siê domen¹ w internecie.
Aufbau z 24.7.2003, przedstawia Hilla: W wieku 13 lat
wyjecha³ [z Niemiec] do Waszyngtonu, powróci³ do Niemiec w
roku 1988, jako korespondent brytyjskiego Guardiana i odt¹d
mieszka w Berlinie. Nale¿y do niemieckiej Partii Zielonych i
udziela siê w berliñskim oddziale organizacji Amerykanów za
granic¹, American Voices Abroad, AVA. Hill wybuch³ nienawici¹
tu¿ przed zjazdem AVA. Zebrani w Pradze z ca³ego wiata, mieli
przekonaæ Europê, ¿e Ameryce znów warto wierzyæ. Prasa
zapowiedzia³a: koalicja AVA amerykañskich organizacji z ca³ego
globu, za wolnoci¹ obywatelsk¹ i przeciw wojnie, rozpocznie w
Europie kampaniê celem wp³ywu na wybory prezydenckie w USA
(Christian Science Monitor 7.1.2004).
Praga to europejski wêze³ CIA, po objêciu opieki nad Ra-
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dio Wolna Europa przez Radio Wolnoæ, a nad organem
propagandowym USA, przez Georgea Sorosa. Bêd¹c tak¿e
t³umaczem, Hill móg³by wszczepiaæ w teksty sw¹ stronniczoæ.
Poza stron¹ tytu³ow¹, adresem i numerem konta bankowego, nie
ma jednak nic na stronach Hilla, www.phil-hill.de.
Gdyby czetnicy doszli do w³adzy, mo¿e nie stworzyliby
wspólnego pañstwa z organicznymi wrogami, a ju¿ na pewno nie
daliby rozcz³onkowaæ Serbów po republikach Jugos³awii. Ochrona
Serbów by³a g³ówn¹ przyczyn¹ wojaczki Karadzicia, Mladicia i
Miloszewicia, za co oskar¿ono ich przed marionetkowym
trybuna³em NATO w Hadze, o ludobójstwo i d¹¿enie do stworzenia
Wielkiej Serbii.
Co to ma do rzeczy
Niemcy zrobi¹ wszystko, by osi¹gaæ swe cele. Trudno nie
podejrzewaæ Niemiec o knowania podobne do ba³kañskich, skoro
usiad³y na polskiej gospodarce. Z w¹tku ba³kañskiego wynika
zbie¿noæ polskiej racji stanu z serbsk¹. Czy brak informacji
historycznych o Serbach w przekazach dla Polaków, nie wynika z
obawy Niemiec i innych pañstw Zachodu przed sojuszem tych
wolnociowych narodów s³owiañskich? Niemcy kontroluj¹ polskie
rodki przekazu. Po serbskich ofiarach niemieckiego
ekspansjonizmu przysz³a kolej na Polaków. O tym w nastêpnym
odcinku.
Info nurt

Ropa nafto wa

Ropa naftowa  najwiêksza tajemnica
Cz. II

Media milcz¹
Jak wspomnielimy w poprzedniej czêci artyku³u, ropa naftowa
jest nieodnawialnym ród³em energii i jej zasoby s¹ ju¿ niemal na
wyczerpaniu w stosunku do potrzeb naszej cywilizacji. Punkt, w
którym produkcja bêdzie znacznie mniejsza ni¿ zapotrzebowanie, zmieni radykalnie nasze ¿ycie. Dok³adne analizy przedstawilimy w poprzednim numerze (Info nurt, nr 20, s. 10-12). Przyjmijmy wiêc, ¿e jest to bezdyskusyjny fakt. Teraz nale¿y siê zastanowiæ, dlaczego ludzkoæ zachowuje siê tak, jakby globalne po-

k³ady ropy by³y nieskoñczenie wielkie.
Przewidywania, ¿e ropa naftowa wkrótce siê skoñczy, straci³y ca³kowicie wiarygodnoæ. Idea, ¿e wkrótce mo¿emy pozostaæ
(je¿eli nie podejmiemy zawczasu odpowiednich dzia³añ) bez pr¹du elektrycznego i bez tradycyjnych rodków transportu, ca³kowicie niemal zniknê³a z pola zainteresowañ mediów, a tak¿e ze
wszelkich dyskusji organizacji odpowiedzialnych za rozdzia³ energii.
Bulletin of the Atomic Scientists, podaje kilka przyczyn taINFO NURT NR 4 / 2004 (21)
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kiego stanu rzeczy. Po pierwsze, wobec coraz to nowszych lêków
fundowanych nam przez media (tych prawdziwych i tych wyimaginowanych), mieszkañcy pañstw uprzemys³owionych nauczyli siê
ignorowaæ wszelkie ostrze¿enia i przepowiednie. Ludzie s¹ tak
zastraszeni ¿yciem z dnia na dzieñ, i¿ postanowili nie przejmowaæ siê tym, co bêdzie za rok, lub kilka lat. Tym bardziej, ¿e us³u¿ni
politycy i dziennikarze, dla osi¹gniêcia swoich celów, kart¹ strachu na temat wzrostu cen paliwa, zagrywaj¹ mniej wiêcej raz w
miesi¹cu.
Sytuacja przypomina surrealistyczny obraz. Pismacy, g³ono
krzycz¹, kiedy cena benzyny wzrasta o kilka centów na litrze, a
nie odzywaj¹ siê, gdy chodzi o brak paliwa w ogóle. Przy czym,
wiadomoci o czasowym wzrocie cen paliw nie maj¹ absolutnie
¿adnego praktycznego znaczenia na wiêksz¹ skalê, poniewa¿ dok³adnie w tym samym czasie mo¿na zaobserwowaæ spadek cen
niektórych towarów i us³ug. Wszelkie oznaki alarmowe zostaj¹
z³agodzone.
Podobne szaleñstwo obserwujemy na, do cna skorumpowanej, gie³dzie papierów wartociowych. Klasa rednia w pañstwach
uprzemys³owionych (gatunek, który ju¿ prawie wygin¹³), przyzwyczajona jest mierzyæ wartoæ gie³dy stosunkiem poda¿y i popytu rzeczy materialnych. Je¿eli cena na dany towar wzrasta, oznacza to, ¿e zaczyna go brakowaæ. W obecnej sytuacji, ludzie przyzwyczaili siê, ¿e cena ropy naftowej do niedawna jeszcze by³a
stosunkowo niska. Niemal rokrocznie obserwowalimy gwa³towne zwy¿ki i spadki cen za bary³kê. Taka sytuacja trwa mniej wiêcej od 20 lat i dopiero sta³e zwy¿ki cen benzyny mog¹ przekonaæ
cynicznie nastawione spo³eczeñstwa do faktu, ¿e ropa naftowa siê
po prostu koñczy, a nasza cywilizacja zagoniona organizowaniem
wojen i wydzieraniem och³apów, które pozosta³y biedniejszym,
po prostu nie mia³a czasu, by temu zaradziæ.
Dziennikarze przemilczaj¹ fakt, ¿e w realnym wiecie, ró¿nica miêdzy kosztami produkcji paliw, a ich cen¹ rynkow¹ jest ca³kowicie sztuczna i tak wielka, ¿e cena rynkowa nie mo¿e byæ
wykorzystana jako wskanik posiadanych rezerw. Cena ta jest
kszta³towana w skutek procesu nazwanego dyscyplin¹ rynkow¹,
a nie ustalana na podstawie istniej¹cej iloci towaru. Nie mówi
siê g³ono równie¿ o aktywnoci krajów, które nie s¹ zrzeszone w
OPEC. Pamiêtajmy, ¿e wydobywanie ropy naftowej jest bardzo
lukratywne. Dlatego wiele krajów produkuj¹cych ropê naftow¹
nie jest zrzeszonych w tej organizacji. Wytwarza siê sytuacja, w
której kraje te mog¹ korzystaæ ze sprzeda¿y swojej ropy tylko
poprzez zani¿anie jej cen. Podczas gdy ceny OPEC wynosi³y 2228 dol. za bary³kê, inne kraje handlowa³y rop¹ w cenie 5-10 dol.
za bary³kê. Poniewa¿ ropa nie by³a ich g³ównym ród³em dochodu, mog³y sobie pozwoliæ na ci¹g³e zwiêkszanie jej wydobycia.
Mo¿e w³anie dlatego kraje te stosunkowo szybko wykorzysta³y
swoje rezerwy ropy (patrz: poprzednia czêæ artyku³u).
Gdzie jeszcze mo¿e byæ?
Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e postêp technologiczny w ostatnich 20 latach by³ bardzo gwa³towny. Jednak niewiele osób wie,
¿e równoczenie ogromny postêp technologiczny zaistnia³ w geologii. Dzisiaj dysponujemy urz¹dzeniami, które nie tylko pozwalaj¹ nam lepiej rozumieæ budowê skorupy ziemskiej, ale równie¿
dok³adnie okrelaæ miejsca wystêpowania z³ó¿ ropy naftowej i
wydobywaæ j¹ z coraz wiêkszych g³êbokoci. W latach 70tych
ubieg³ego stulecia, wydobywanie ropy z mórz i oceanów, z g³êbokoci 5 tys. metrów by³o nie do pomylenia. Dzisiaj jest to bardzo
powszechne. Rozwój podwodnych terminali, bezporedniego wiercenia i produkcji nawodnej umo¿liwi³ korzystanie z pok³adów ropy,
które dawniej okrelano jako nieekonomiczne. Koszt wiercenia i
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transportu przekracza³ znacznie wartoæ pok³adów ropy.
Media tak¿e przyczyni³y siê do wytworzenia w naszym umyle obrazu, ¿e teraz wszystko przed cz³owiekiem stoi otworem.
Euforia powiêkszana by³a z ka¿dym nowym wynalazkiem i dyskusjami, do czego mo¿na go wykorzystaæ. Jednak ten sam postêp
technologiczny umo¿liwi³ nam równie¿ dok³adniejsze okrelenie
jak du¿e w³aciwie s¹ z³o¿a ropy oraz ile mo¿e byæ wydobyte i
wykorzystane. Euforia powinna siê w tym miejscu gwa³townie
skoñczyæ i powinnimy zacz¹æ myleæ nad zakupem dobrej pary
koni poci¹gowych.
W roku 2000, rz¹dowa amerykañska organizacja geologów
(The U.S. Geological Survey  USGS) opublikowa³a raport na
temat wiatowych rezerw ropy naftowej: USGS World Petroleum
Assessment. Jest to pierwszy raport na temat rezerw ropy i paliw,
do sporz¹dzenia którego u¿yto najnowszych urz¹dzeñ i metod
znajduj¹cych siê obecnie w arsenale naszej cywilizacji. Wszystkie poprzednie takie prace opiera³y siê na kalkulacjach i za³o¿eniach teoretycznych, nie uwzglêdnia³y te¿ w pe³nym stopniu zu¿ycia ropy.
Raport USGS stwierdza, ¿e rezerwy ropy naftowej mo¿na
pogrupowaæ w trzech kategoriach. Pierwsza to, udowodnione rezerwy, które mo¿na przetwarzaæ przy u¿yciu istniej¹cej technologii. Druga kategoria, to rezerwy jeszcze nie odkryte. To znaczy,
¿e wszystko wskazuje na to, i¿ istniej¹ one na obszarach, z których ju¿ wydobywa siê ropê. Ich wielkoæ jest oceniana na podstawie istniej¹cych rezerw w danym rejonie. Czyli, na przyk³ad,
jestemy w stanie z du¿¹ doz¹ naukowego prawdopodobieñstwa
stwierdziæ, ile ropy znajduje siê naprawdê w istniej¹cych odwiertach w Iraku. Trzecia kategoria rezerw, to rezerwy wzrastaj¹ce,
co oznacza za³o¿enie, ile ropy bêdziemy mogli uzyskaæ poprzez
rozszerzanie produkcji z istniej¹cych pól naftowych. Ma siê to
odbywaæ poprzez wprowadzanie nowych technologii i zawê¿anie
odcinków miêdzy istniej¹cymi polami. W tej ostatniej kategorii,
ropa bêdzie wydobywana znacznie wolniej.
Teraz zdradzimy Pañstwu tajemnicê. W zasadzie ca³y optymizm elit rz¹dz¹cych opiera siê na tej ostatniej kategorii. Maj¹
one nadziejê, ¿e wkrótce technologia pozwoli nam zwiêkszyæ szybkoæ wydobywania ropy w opisanej trzeciej kategorii. Gdybymy
byli w stanie to zrobiæ i zapewniæ sobie tak¹ sam¹ szybkoæ wydobywania ropy, jak w przypadku eksploatacji udowodnionych
z³ó¿, wtedy i tylko wtedy moglibymy doczekaæ roku 2020 bez
wiêkszego kryzysu ekonomicznego.
Ile jeszcze mo¿e byæ?
1 stycznia 1996 roku przypuszczano, ¿e w krajach OPEC znajduje siê, w kategorii rezerw jeszcze nie okrytych, 853 miliardów
bary³ek ropy, w krajach nie zrzeszonych w OPEC, w tej samej
kategorii, powinno siê znajdowaæ 796 miliardów bary³ek. Opieraj¹c siê na tych danych, geologowie okrelili, ¿e globalny przyrost produkcji ropy bêdzie mo¿na utrzymaæ jeszcze przez 10 do
20 lat od 1996 roku. Ekonomici przeanalizowali ceny ropy i
stwierdzili, ¿e ju¿ w tej chwili wzrost produkcji ropy przekracza
dwukrotnie wzrost jej ceny. Dlatego kraje nie zrzeszone w OPEC
swój limit produkcyjny osi¹gn¹ gdzie pomiêdzy rokiem 2010 a
2018. W tym samym czasie OPEC bêdzie ca³kowicie kontrolowa³
rynek paliw.
Oczywicie kraje produkuj¹ce ropê i nie zrzeszone w OPEC
to, na przyk³ad, USA, Kanada, Norwegia itd. Dlatego, pojêcie
kraje nie zrzeszone przynosi nowe problemy. Ocenia siê, ¿e
ponad 39% ropy w kategorii rezerw nie odkrytych, znajduj¹cej
siê poza OPEC, jest na terenach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego.
Dlatego, jest tylko kwesti¹ czasu, kiedy kraje te porozumiej¹ siê z
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OPEC w sprawie podzia³u rynku naftowego. Wtedy to dla wszystkich stanie siê oczywiste, ¿e wkrótce to, co uwa¿amy za rezerwy
ropy bez koñca, koñczy siê.
Scenariusz iracki
Odrzucaj¹c propagandê, (oczywicie zak³adamy, ¿e nasi Czytelnicy ju¿ dawno nie wierz¹ w podawane przez rz¹d amerykañski
powody wojny w Iraku) i zag³êbiaj¹c siê wnikliwie w informacje
alternatywne, (które tak¿e maj¹ swoje drugie dno), zobaczymy
rzecz niemal ca³kowicie ukrywan¹ przed naszym wzrokiem, nawet w mediach alternatywnych.
Co bardziej oczytani Amerykanie wierz¹, ¿e kontrola Iraku
ca³kowicie za¿egna amerykañski kryzys paliwowy. Wierz¹ tak¿e,
¿e posiadanie przez USA irackiej ropy pozwoli zapobiec ustalaniu cen ropy przez kraje OPEC. I w koñcu, ¿e posiadanie tej ropy
da Stanom Zjednoczonym, (poniewa¿ pok³adów ropy w powszechnym mniemaniu wystarczy jeszcze na d³ugie lata) strategiczn¹
przewagê id¹c¹ daleko w XXI wiek. Waszyngtoñscy arcyinteligenci wierz¹, chocia¿ nie mog¹ siê do tego przyznaæ, ¿e bêd¹ mogli
opuciæ ceny ropy, ¿e ropa ta da przewagê pañstwom zachodnim,
uspokoi rozruchy i tym samym zaskarbi¹ sobie poparcie spo³eczeñstw zachodnich. Wierz¹ tak¿e, ¿e nikt nie bêdzie w stanie
rzuciæ wyzwania amerykañskiej polityce bliskowschodniej i Izraelowi. Spodziewaj¹ siê, ¿e po zaw³adniêciu rop¹ irack¹ jej cena
spadnie do 15-20 dol. za bary³kê.
Nic bardziej b³êdnego! W tym miejscu chcia³oby siê rzuciæ
zawo³anie pod adresem przedstawicieli amerykañskiego rz¹du:
Do ksi¹¿ek! Do nauki, cholera jasna! Chyba nigdy jeszcze w historii Stanów Zjednoczonych, Amerykanie nie posiadali tak u³omnego rz¹du, któremu brakuje nawet instynktów samozachowawczych.
Z ekonomicznego punktu widzenia, ni¿sze ceny paliw bêd¹
stymulowa³y ich zu¿ycie i przypiesza³y utratê rezerw pañstw nie
zrzeszonych w OPEC, w których nie obowi¹zuje dyscyplina rynkowa. Ponadto, pañstwa wydobywaj¹ce ropê nie bêd¹ posiada³y
funduszy na wydobycie ropy z trzeciej kategorii. Gdy cena ropy
jest ni¿sza, to zysk jest mniejszy i w konsekwencji brak pieniêdzy
na badania technologiczne potrzebne do wykorzystania rezerw
wzrastaj¹cych. Oznacza to, ¿e wojna w Iraku nie tylko przypieszy³a koniec militarnej dominacji USA, ale w pewnym sensie odebra³a reszki nadziei na przetrwanie ca³ej ludzkoci. Je¿eli nie bêdzie pieniêdzy na eksploatacjê rezerw wzrastaj¹cych, apogeum
produkcji ropy w krajach nie zrzeszonych w OPEC zostanie znacznie przypieszone. Czyli, próba objêcia kontrol¹ Bliskiego Wschodu w konsekwencji wykoñczy Stany Zjednoczone, nie tylko w
sensie politycznym, ale i ekonomicznym. Oj gdyby tylko twardo-
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g³owi z Waszyngtonu chcieli s³uchaæ inteligentniejszych, mo¿e
wszystko da³oby siê inaczej za³atwiæ.
W dodatku, iracki scenariusz Waszyngtonu nie przewidywa³
w zasadzie ¿adnego oporu Irakijczyków. Nikt nawet nie przypuszcza³, ¿e bêd¹ oni gotowi podj¹æ walkê z potêg¹ wojsk okupacyjnych. Obecnie Waszyngton i Tel-Aviv wyranie zaczynaj¹ zdradzaæ oznaki paniki, co powoduje gwa³towne i nieprzemylane
ruchy pogarszaj¹ce tylko sytuacjê.
Co mo¿e nast¹piæ?
Wed³ug Alfreda Cavallo, chaos i sabota¿ w Iraku zniszczy³ niemal ca³kowicie ekonomiczn¹ równowagê na rynku paliw. Obserwujemy to po znacznym wzrocie cen. Dlaczego tak siê sta³o, skoro
teraz Amerykanie maj¹ dostêp do wielkich rezerw ropy?
W roku 2002 produkcja Iraku wynosi³a 2 miliony bary³ek
dziennie. Waszyngton, podejmuj¹cy decyzjê o ataku, doskonale
wiedzia³, ¿e czasowe wstrzymanie tej produkcji przyniesie problemy na wiatowym rynku paliw. Liczono jednak na to, ¿e bêdzie to krótkotrwa³e zaburzenie. Tymczasem dzielni Irakijczycy
rozpoczêli walkê. Ma³o tego, informacje na temat ropy naftowej,
któr¹ miano transportowaæ do Izraela, zaogni³y antyamerykañskie
nastroje na ca³ym wiecie. Straty produkcji musia³y zostaæ w jaki
sposób uzupe³nione. Waszyngtonowi uda³o siê osi¹gn¹æ porozumienia z krajami OPEC dotycz¹ce zwiêkszenia wydobycia, by
ustabilizowaæ rynek. Mia³o to byæ krótkotrwa³e. Dlatego Bia³y
Dom znajdowa³ siê pod niesamowit¹ presj¹, by dzia³ania bojowe
zakoñczyæ jak najszybciej i by ponownie na rynki wiatowe wp³ynê³a iracka ropa. Tymczasem wojna zaczê³a siê przed³u¿aæ.
W roku 2003 do ropnych problemów Waszyngtonu dosz³o
owiadczenie Arabii Saudyjskiej, ¿e jest mocno zaniepokojona
przed³u¿aj¹c¹ siê sytuacj¹ w Iraku. Saudyjczycy przes³ali do Waszyngtonu sygna³, ¿e nie maj¹ zamiaru utrzymywaæ przez d³u¿szy
czas zwiêkszonej produkcji ropy, wiêc lepiej by³oby, aby Amerykanie siê popieszyli. Amerykanie popieszyæ siê najwyraniej nie
mog¹. W takiej sytuacji, nawet tylko jedna decyzja krajów OPEC,
o zmniejszeniu iloci produkcji, mo¿e rzuciæ Stany Zjednoczone
na kolana. Oznacza to, ¿e cel Waszyngtonu, zmniejszenia zasiêgu
w³adzy OPEC, nie tylko nie zosta³ osi¹gniêty, ale nast¹pi³a dok³adnie odwrotna sytuacja. Amerykanie jeszcze bardziej zostali
uzale¿nieni od Arabów.
wiat patrzy z zachwytem i niedowierzaniem. Stany Zjednoczone jeszcze nigdy nie prowadzi³y tak nieprzemylanej i samobójczej polityki. Zupe³nie tak, jakby wbrew woli naszej planety,
kilku przeciêtniaków z Bia³ego Domu upar³o siê, aby zakoñczyæ
jej dzieje za swojej kadencji.
Info nurt

Materia³y ród³owe do tej i poprzedniej czêci artyku³u:
Ahlbrandt (dyrektor projektu), The USGS World Petroleum Assessment 2000, (www.usgs.gov).
British Petroleum (1968-1998) Statistical Review of World Energy, British Petroleum Company, London, Manual series.
Campbel C. J., The Golden Century of Oil 1950-2050, Kluwer Academic Publishers, London: 1991; tego¿: The Coming Oil Crisis, Multi-Science Publishing Company
and Petroconsultants, Essex: 1997.
Campbell Colin and Laherrere J. H., The End of Cheap Oil, Scientific American, marzec 1998.
Cavallo Alfred, Oil: The illusion of plenty, Bulletin of the Atomic Scientists, styczeñ/luty 2004.
Cavalo Alfred, Predicting the Peak in World Oil Production, Natural Resources Research, vol. 11, 2002.
Cooper C. and Pope H., Oil Wells in Caspian Sea Still Come Up Dry, Wall Street Journal, 12 padziernika 1998.
Duncan R. C., The Mexican Petroleum Play in Two Acts: Taking Hold of Oil Production Data, Proceedings of the 1996 system dynamic Conference, V. 1, system
Dynamic Society, Cambridge, Massachusetts: 1996.
Duncan Richard C and Younquist Walter, The World Petroleum Life-Cycle, Report on Oil Forecasting. Petroleum Technology Transfer Council, Petroleum Engineering
Program, Los Angeles: 22 padziernika 1998.
Knott D., Non OPEC Peak Looms, Oil and Gas Journal, 28 wrzenia 1998.
Spending Our Great Inheritance  Then What?, Geotimes, Vol. 43, 1998.
Williams Bob, Special Report: Debate Over Peak Oil Issue Boiling Over, With Major Implications For Industry, Society, Oil and Gas Journal, 14 lipca 2003.
Dodatkowe ród³a:
Institute on Energy and Man; Seattle, Washington. Kontakt: Richard Duncan duncanrc@halcyon.com.
Oil and Gas Journal
World Oil
Petroleum Economist
INFO NURT NR 4 / 2004 (21)

27

INFO

ZDROWIE

Zdrowa
Zdro
wa Woda
Woda

Namawiajmy ludzi, by pili wiêcej.
Mniej wody i wiêcej napojów ch³odz¹cych  klient bêdzie szczêliwszy. Coca Cola
Wojna przeciwko g³upim przyzwyczajeniom
Z czasów, kiedy jeszcze wiat wygl¹da³ w miarê normalnie, pozosta³o nam takie g³upie przyzwyczajenie. Jak chce nam siê piæ,
to idziemy zaczerpn¹æ wody ze studni, lub podk³adamy szklankê
pod kran. Przez to nasze szkodliwe spo³ecznie przyzwyczajenie,
wiele ludzi traci³o pracê, biznes nie rozwija³ siê tak jak powinien
i w ogóle wiat znalaz³ siê w stanie chaosu. Dlatego Coca-Cola
postanowi³a wskazaæ nam w³aciw¹ drogê.
Wielka kompania rozpoczê³a wojnê przeciwko wodzie pitnej ju¿ w 2001 roku. Pierwszy zwiastun pojawi³ siê na witrynie
internetowej firmy i g³osi³: Wielu klientów wybiera zwyk³¹ wodê
kranow¹, nie dlatego, ¿e im smakuje, ale dlatego, ¿e zawsze j¹
pili w przesz³oci. Aby temu zapobiec, wiele sieci restauracyjnych
wprowadza programy, które pomagaj¹ pracownikom sprzedawaæ
alternatywny wybór wody, jak napoje gazowane i niegazowane,
w celu zwiêkszenia zadowolenia klienta. Z powodu zakoñczonej
powodzeniem kampanii przeciwko wodzie, Olive Garden ostatnio przes³a³ wa¿n¹ wiadomoæ do ca³ego przemys³u restauracyjnego  mniej wody i wiêcej napojów, znaczy  szczêliwszy klient.
Jak¹ kampaniê przeprowadzi³a sieæ restauracji Olive Garden,
najlepiej ilustruje wypowied jednego ze sta³ych bywalców restauracji, Douglasa J. Shaw, zamieszczona na jego witrynie
(www.dougshaw.com/essays/olive.html). Shaw pisze, ¿e pocz¹tkowo niemal na si³ê wciska siê klientowi szklankê wina, zamiast
szklanki wody jak w przesz³oci. Autor przypuszcza, ¿e wspó³praca Coca-Coli i Olive Garden polega na przyznawaniu specjalnych nagród i ³apówek w restauracjach, w których konsumpcja
wody zosta³a zmniejszona. Wlewanie w klienta wina zamiast wody,
(co praktykuje siê we wszystkich lepszych restauracjach), przynios³o finansowy sukces Olive Garden. Dzieje siê tak g³ównie dlatego, ¿e w biznesie restauracyjnym na alkoholu zarabia siê ok.
300%.

Anty wodn¹ kampaniê zainicjowa³a Coca-Cola, poprzez przes³anie do wybranych sieci restauracji pakietu edukacyjnego o nazwie H2NO. Pakiet odpowiada³ has³u reklamowemu firmy: Powiedz Nie dla H2O (Just Say No to H2O). W pakiecie znajdowa³y
siê instrukcje, w jaki sposób, zgodnie z prawem, nale¿y sprzedawaæ napoje, zamiast wody. Kierownicy restauracji podchwycili
pakiet edukacyjny niczym zbawienie. Natomiast Coca-Cola chwali³a siê: Kierownicy restauracji i kelnerzy u¿ywaj¹ pakietu, by
podkreliæ posiadanie du¿ego wyboru napojów, którymi dysponuj¹, w³¹czaj¹c w to napoje gazowane i niegazowane, oraz alkoholowe. Efektem ubocznym powinno byæ podniesienie rednich
rachunków. Pamiêtajmy, ¿e podniesienie redniej wysokoci rachunku oznacza wiêkszy profit dla restauracji i wiêcej gotówki w
kieszeniach kelnerów.
Otwarta kampania walki z wod¹ na korzyæ napojów (w tym
Coca-Coli) i alkoholu, by³a tak bezczelna, ¿e posypa³y siê protesty. Wówczas firma wpad³a na doskona³y pomys³. Mo¿na bêdzie
piæ wodê, ale tylko naszej produkcji. Nawet na witrynie kompanijnej og³oszono konkurs: Czy masz jakie pomys³y, które spowoduj¹, ¿e ludzie bêd¹ pili wiêcej wody? Twoje idee mog¹ dotyczyæ
tak¿e wody produkowanej przez Coca-Colê o nazwie Dasani,
albo jeszcze nowszej marki. Mo¿e to dotyczyæ bie¿¹cych produktów, nowych, które sam wynajdziesz. Mog¹ nawet dotyczyæ nowych urz¹dzeñ domowych, biurowych, albo dla osoby znajduj¹cej siê w ruchu. Nagroda: 5000 dolarów bêdzie przeznaczona
dla najlepszych pomys³ów.
Podsumowuj¹c, Coca-Cola mówi stanowczo NIE! dla wody,
chyba, ¿e jest to woda Dasani, albo inna produkowana przez
firmê.
Dasani
Na pó³kach sklepów znajduj¹ siê dziesi¹tki marek wody butelko-

Po protestach
spo³ecznych ta witryna
Coca-Coli zosta³a
zmieniona, ale wojny
przeciwko wodzie nie
przerwano.
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wej. Ka¿da etykieta wymienia inne sk³adniki, które maj¹ znajdowaæ siê w danej wodzie. Etykiety te maj¹ nas zachêciæ do wybrania tej w³anie wody. Coca-Cola, kiedy bodaj do wszystkich dotar³a wiadomoæ, ¿e oryginalny napój gazowany tej firmy jest niemal trucizn¹, postanowi³a odmieniæ swój obraz w oczach publiki.
W pierwszej kolejnoci, specjalici od marketingu poszukiwali
nazwy dla nowej wody. Po wielu badaniach stwierdzono, ¿e nazwa Dasani jest relaksuj¹ca, przyjemna dla ucha i budz¹ca zaufanie. Sugeruje równie¿ czystoæ i odnawianie. Dyrektorzy firmy ¿artowali, ¿e Dasani by³ rzymskim bogiem wody.
Genezê wody Dasani opisa³ David Gallagher, w New York
Times: Dasani jest oczyszczon¹ wod¹, któr¹ uzupe³niono minera³ami dla lepszego smaku. Sprzedaje siê j¹ w pomalowanych na
niebiesko butelkach pochodz¹cych z recyklingu.
Na witrynie internetowej Dasani (www.dasani.com) mo¿na przeczytaæ, ¿e woda ta sprzedawana jest w wielu opakowaniach. Ma³e, du¿e butelki, pakowane jak piwo. Firma informuje
nas równie¿, ¿e jeli bêdziemy pili butelkê wody przez siedem
dni, poczujemy siê znacznie lepiej. Slogan reklamowy informuje:
Dasani jest jedn¹ z tych rzeczy w ¿yciu, które s¹ dobre. Dobrze
smakuje, ³atwo mo¿na j¹ znaleæ... i jest dobra dla ciebie. Dlaczego mia³by ¿yæ bez niej?
Zwyk³a kranówka
Na to zawo³anie mo¿emy odpowiedzieæ: Poniewa¿ jest to zwyk³a
woda z kranu, a opakowanie, w którym siê sprzedaje, jest szkodliwe. Dasani stoi na pó³kach sklepowych wród ródlanych
wód i próbuje nas omamiæ. Faktycznie, w porównaniu z trucizn¹
nazywan¹ Coca-Cola, której sk³ad utrzymywany jest w cis³ej
tajemnicy, Dasani jest oczyszczon¹ wod¹, która przechodzi przez
trzy filtry. Ich zadaniem jest odseparowanie cz¹steczek, odpadków organicznych i chloriny. Zastanówmy siê jednak, czy jest sens
p³aciæ za oczyszczon¹ wodê kranow¹ w butelce, skoro podobn¹
mamy w kranie?
Brian Howard przedstawia nastêpuj¹c¹ historiê: Pijesz wodê
z kranu? Zwariowa³e?  pyta 21 letni producent radiowy z terenu Chicago. Ja pijê tylko wodê butelkow¹. W modnym klubie nocnym w Nowym Jorku, barman mówi gociom, ¿e mog¹
dostaæ tylko wodê butelkow¹, która kosztuje 5 dolarów za niewielki kontener. Jedna z obra¿onych pañ, zostaje przy³apana w
ubikacji, gdy próbuje nape³niaæ butelkê wod¹ z kranu. Nie mo¿na tak robiæ  mówi pracowniczka klubu. Nowojorska woda
nie jest bezpieczna.
W taki sposób zosta³y zaprogramowane nasze mózgi. Woda
butelkowa, zdrowa  woda kranowa  niebezpieczna. Poza tym,
praca naukowa World Wildlife, z 2001 roku, potwierdzi³a, ¿e istnieje szeroko rozpowszechnione przekonanie, i¿ picie wody butelkowej okrela wy¿szy status spo³eczny.
Popularny nowojorski program telewizyjny Good Morning
America, przeprowadzi³ eksperyment na znajduj¹cych siê w studio widzach. Do konsumpcji podano wodê butelkow¹ i wodê kranow¹ bez etykietek. Okaza³o siê, ¿e widzom du¿o bardziej smakowa³a zwyk³a woda kranowa, ni¿ znane i drogie marki: Evian
i Poland Spring.
Przyzwyczailimy siê do tego, by mocno faworyzowaæ wodê
butelkow¹ i nie zadajemy pytañ, jakie przynosi ona szkody spo³eczeñstwu i rodowisku.
Dlaczego?
Dawniej woda butelkowa wytwarzana by³a przez ma³e firmy, któ-
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re korzysta³y z górskich róde³, lub studni g³êbinowych. Ró¿ni³a
siê zarówno smakiem, jak i stopniem czystoci. Zawiera³a tak¿e
po¿yteczne sk³adniki mineralne. Nastêpnie, ten lukratywny rynek
dostrzeg³y wielkie kompanie, jak Pepsi-Cola i Coca-Cola. By³ to
rynek wymarzony do biznesu. Podk³adasz butelkê pod kran i sprzedajesz j¹, zarabiaj¹c 1000%. Nic wiêc dziwnego, ¿e rynek wody
butelkowej zacz¹³ siê bardzo dynamicznie rozwijaæ. Przyzwyczajeni do wody ródlanej klienci, kupowali teraz wszystko jak leci.
Wystarczy³o jeszcze tylko przekonaæ media, by og³upia³y ludzi
(to ich chleb powszedni) i nieprzerwana struga z³ota zaczê³a p³yn¹æ. Kilka rynkowych zagrywek wystarczy³o, by poznikali dotychczasowi, lokalni producenci zdrowej wody. Zanim klienci spostrzegli siê, ¿e w zasadzie obojêtne jest teraz czy kupi¹ butelkê
wody, czy podstawi¹ szklankê pod kran, by³o ju¿ za póno. Klienci
mogli wybraæ tylko miêdzy dwiema mo¿liwociami: kupowaæ, lub
nie.
Mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe typy wody butelkowej:
naturalna woda mineralna, woda ródlana i woda oczyszczona.
Ta ostatnia jest zwyk³¹ wod¹ powierzchniow¹, lub podziemn¹,
któr¹ trzeba poddaæ procesowi oczyszczania, zanim bêdzie siê
nadawa³a do konsumpcji. Jeszcze do dzisiaj, chocia¿ ju¿ coraz
rzadziej, mo¿na spotkaæ w sklepach dwie pierwsze kategorie wody.
Dostarczaj¹ jej drobni wytwórcy (nierzadko z ponad 100 letnimi
tradycjami), ale krok po kroku i oni s¹ wykupywani przez wielkie
korporacje, które nie zaprz¹taj¹ sobie g³owy jakoci¹ wody. Przejmuj¹ tylko etykietki i nagle, w butelce z nadrukiem takie a takie
ród³a, pojawia siê zwyk³a woda z basenu. W takich praktykach
celuje szczególnie rynek pó³nocnoamerykañski.
Od 30 lat wielkoæ rynku wody butelkowej stale wzrasta. Jest
to najbardziej dynamiczny wzrost na rynku spo¿ywczym. Konsumpcja wody na wiecie wzrasta co roku o 7%. Dlatego zwiêksza siê tak¿e jej cena. wiatowa sprzeda¿ wody butelkowej zamyka siê zawrotn¹ sum¹ 22 miliardów dolarów rocznie. W roku 2002,
sami Amerykanie zap³acili za butelki z wod¹ 7,7 miliarda dolarów. Przypuszcza siê, ¿e ju¿ w najbli¿szym czasie spo¿ycie takiej
wody przecignie spo¿ycie mleka i kawy. Sama firma Evian
sprzeda³a w 1999 roku 1,441 milionów litrów swojego produktu.
Najwiêksze spo¿ycie wystêpuje w Europie Zachodniej.
Woda z mózgu
W Stanach Zjednoczonych, nad czystoci¹ wody czuwa odpowiednio wyspecjalizowana Environmental Protection Agency (EPA).
Jej zadaniem jest monitorowanie i regulowanie publicznych zasobów wody pitnej. Jednak w momencie, gdy woda zostanie przelana do butelki, EPA traci nad ni¹ ca³kowit¹ kontrolê. Nawet, gdyby
w takiej wodzie znalaz³ siê arszenik, EPA nic nie mo¿e zrobiæ,
poniewa¿ za wodê w butelce odpowiada Food and Drug Administration  FDA (Administracja ¯ywnoci i Lekarstw). FDA traktuje wodê w butelce, jak ka¿dy inny produkt ¿ywnociowy i wymaga, by nalewana by³a przy u¿yciu standardowego ekwipunku
u¿ywanego do przygotowania jedzenia. Teoretycznie i wed³ug
prawa, wytyczne FDA musz¹ byæ co najmniej tak ostre jak wytyczne EPA.
W praktyce, FDA mo¿e swobodnie interpretowaæ przepisy
EPA i wed³ug w³asnego widzimisiê stosowaæ je do wody butelkowanej. Mo¿e w³anie dlatego raport NRDC (Natural Resources
Defense Council), z 1999 roku, wnioskuje, ¿e jakoæ wody butelkowej nie odstêpuje od jakoci wody kranowej. Raport podkrela, ¿e za taki stan rzeczy odpowiedzialne s¹ s³abe ustalenia prawne, które umo¿liwiaj¹ producentom bez skrupu³ów wytwarzaæ
wodê o stosunkowo niskiej jakoci.
INFO NURT NR 4 / 2004 (21)
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Amerykañskie Stowarzyszenie Butelkowców (w Stanach
Zjednoczonych mo¿na znaleæ wiele bardzo dziwnych stowarzyszeñ), namawia klientów, by ufali wodzie w butelkach, poniewa¿
FDA wymaga, by ród³a wody by³y poddawane inspekcji, by dokonywano analiz wody i by by³a ona zaaprobowana do konsumpcji. Okazuje siê jednak, ¿e badania NRDC wykaza³y, i¿ FDA nie
ma specyficznych norm i wymogów w stosunku do takiej wody.
W szczególnoci nie bierze siê pod uwagê bliskoci zak³adów
produkcyjnych, które mog¹ wydalaæ cieki, nie bierze siê pod
uwagê podziemnych zbiorników i sk³adowisk, a tak¿e, UWAGA!
nie bierze siê pod uwagê po³o¿enia wysypisk mieci i odpadków.
Oznacza to w gruncie rzeczy, ¿e praktyki zabronione przez EPA
w stosunku do wody kranowej, jak na przyk³ad wykorzystywanie
do celów pitnych wody, której zbiornik znajduje siê w pobli¿u
wysypiska odpadków, s¹ dopuszczalne w stosunku do wody butelkowej. Mo¿e dlatego dla niektórych osób ró¿ni siê ona smakiem.
Eric Olson z Natural Resources Defense Council, opowiedzia³ dziennikarzom, ¿e jedna z bardziej popularnych wód butelkowych, na etykiecie której znajduj¹ siê piêkne góry i jezioro,
pochodzi z jednego z parkingów miejskich, w przemys³owej dzielnicy Massachusetts. Olson stwierdzi³ równie¿ (a prawie nikt o tym
nie wie), ¿e nawet w przypadku gdyby FDA stwierdzi³o, ¿e woda
w butelce nie nadaje siê do picia, nie posiada ¿adnych przepisów,
które pozwala³yby j¹ wycofaæ z rynku.
Wed³ug Scotta Hoobera z Kansas Rural Water Association,
kierownicy ujêæ i zbiorników wodnych musz¹ dokonywaæ testów
wody kranowej w wyspecjalizowanych laboratoriach. Wyniki tych
testów musz¹ byæ podawane do publicznej wiadomoci. Producenci wody butelkowej nie s¹ zobowi¹zani do podawania publicznego wyników testów. Mog¹ u¿ywaæ w tym celu jakichkolwiek
laboratoriów i  najwa¿niejsze - rekordy tych testów mog¹ byæ
niszczone po 2 latach. Oznacza to, ¿e nawet je¿eli konsumenci
otrzymaj¹ ska¿on¹ wodê butelkow¹, w zasadzie wszelki lad papierowy, lub komputerowy po niej ginie po 2 latach.
Je¿eli firma butelkowa w jaki sposób zmieni sk³ad wody,
jest ca³kowicie uwolniona od odpowiedzialnoci karnej, je¿eli
wiadomoæ o tym umieci na etykiecie. Je¿eli zmieniono by sk³ad
wody kranowej, gro¿¹ za to powa¿ne konsekwencje. Dotyczy to
szczególnie zawartoci bakterii ka³owych. Ich dopuszczalny poziom w wodzie kranowej jest dok³adnie okrelony przepisami EPA
i wynosi zero, podczas gdy przepisy dopuszczalnej zawartoci
bakterii ka³owych w wodzie butelkowej s¹ znacznie luniejsze i
dopuszczaj¹ pewn¹ ich iloæ. Smacznego!
Podobnie ma siê sytuacja w stosunku do wirusów i bakterii
wystêpuj¹cych w wodach powierzchniowych. Woda kranowa, pochodz¹ca z takiego ród³a, musi byæ dezynfekowana. Podczas gdy
woda butelkowa, nie.
Wniosek EPA jest jasny: Niektóre wody butelkowe s¹ uzdatniane bardziej ni¿ woda kranowa, ale niektóre mniej, albo w ogóle nie... Chcemy, by woda butelkowa mia³a jakoæ porównywaln¹
do tej z kranu. Która z nich jest wiêc lepsza?
Niebezpieczne opakowania
Wiadomoci, któr¹ teraz Pañstwu podamy, na pewno nie wyczy-

tacie w oficjalnych mediach. Otó¿ woda butelkowa jest testowana
przed wlaniem do butelek. Jakie to niesie konsekwencje?
Po pierwsze, je¿eli woda jest butelkowana i sprzedawana w
tym samym stanie, proces pakowania w ogóle nie podlega jurysdykcji FDA i musi odpowiadaæ standardom stanowym. W 43 stanach USA, za nadzór regulacji procesu pakowania do butelek
odpowiada jedna osoba, albo nikt. Spowodowane jest to g³ównie
obcinaniem miejsc pracy. Wed³ug NRDC, 60 do 70% sprzedawanej w USA wody butelkowej jest regulowane wewn¹trz stanowo.
Oznacza to, ¿e nie jest regulowane w ogóle, lub w bardzo ma³ym
stopniu. I tutaj zaczyna siê wyjaniaæ tajemnica, dlaczego niektóre wody tej samej marki smakuj¹ ró¿nie w ró¿nych stanach.
Dziury w regulacjach ogólnopañstwowych, w odniesieniu do
norm jakoci wody butelkowej, wype³niane s¹ przepisami stowarzyszeñ i przepisami stanowymi. Problem polega jednak na tym,
¿e przepisy stowarzyszeñ nie s¹ przepisami prawa i mo¿na siê do
nich stosowaæ tylko z dobrej i nieprzymuszonej woli. Natomiast
przepisy stanowe ró¿ni¹ siê w poszczególnych stanach.
W obliczu braku wyranych przepisów, chroni¹c siê od odpowiedzialnoci karnej, nape³niacze butelek wpadaj¹ nieraz w
przesadê. Efektem tej przesady jest, na przyk³ad, szerokie u¿ycie
procesu dezynfekcji wody w celu eliminacji mo¿liwych zanieczyszczeñ. Jednak naukowcom sen z powiek spêdza pytanie, jak
powszechnie u¿ywana do dezynfekcji wody kranowej chlorina
mo¿e reagowaæ z ozonem i minera³ami znajduj¹cymi siê w butelkach? Dzisiaj ju¿ wiadomo, ¿e mog¹ siê wytwarzaæ jakie nie przebadane produkty uboczne. Z kolei chlorina niszczy du¿¹ iloæ
minera³ów. To znaczy, ¿e pij¹c wodê butelkow¹ nie tylko nie dostajemy potrzebnych nam i wyliczonych na etykiecie minera³ów,
ale nara¿amy siê na nieprzewidziane konsekwencje z powodu
mieszania sk³adników chemicznych z naturalnymi.
Poniewa¿, jak wspomnielimy, proces uzdatniania regulowany jest stanowo, a nie federalnie, odnosi on bardzo ró¿ny skutek
w ró¿nych stanach. W wodzie tej samej marki mog¹ znajdowaæ
siê ró¿ne chemikalia i mikroorganizmy. W niektórych butelkach
znajduj¹ siê takie przyjemnoci, jak arszenik i zwi¹zki karcynogeniczne w wiêkszym stê¿eniu, ni¿ dopuszczaj¹ normy w niektórych stanach.
Jeszcze wiêksze zagro¿enie mog¹ stanowiæ butelki i proces
przechowywania. Departament Zdrowia w Kansas City nie da³
siê zwieæ zapewnieniom producentów i postanowi³ przebadaæ
wodê znajduj¹c¹ siê na pó³kach sklepowych. Przetestowano 80
próbek ró¿nych marek. We wszystkich próbkach stwierdzono obecnoæ chloriny, fluoru i sodu. W 78 próbkach znajdowa³ siê nitrate
(bardzo szkodliwa substancja mog¹ca wywo³aæ syndrom blue-baby
i methemoglobinemiê). W 12 próbkach stwierdzono obecnoæ
nitrite. 53 próbki mia³y w sobie chloroform, 33 bromodichloromethane, 25 mia³o arszenik, a w 15 znajdowa³ siê po prostu o³ów.
W 46 próbkach znajdowa³y siê ladowe iloci carcinogen i substancja niszcz¹ca hormony - phthalate. 12 z nich wyranie przekracza³o nawet dopuszczalne normy stanowe. I w³anie ta substancja zwróci³a uwagê opinii publicznej w stronê oddzia³ywania
na wodê opakowañ plastikowych.
Dokoñczenie w nastêpnym numerze
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Materia³y ród³owe:
Ferrier Catharine, Bottled Water: Understanding A Social Phenomenon, Discussion Paper, kwiecieñ 2001.
Gallagher David F., Going Backwards. Just Say No to H2O (Unless Its Cokes Own Brew), New York Times, 2 wrzenia 2001.
Howard Brian, Whats in your Bottled Water? Despite the hype, bottled water is neither cleaner nor greener than tap water, E, The Environmental
Magazine, 28 sierpnia 2003.
Succes Stories, The Olive Garden Targets Tap Water and Wins, Coca Cola (http://customer.coca-cola.com/html/olivegard_article_ss.html).
Success Stories, Satisfying Customers with Beverage Choices, (http://customer.coca-cola.com/html/olivegard_article_ss2.html).
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reminiscencjecje
KaKatyñskie
t yñskie reminiscen
Dokoñczenie z poprzedniego numeru

Iwan Sierow

Nie wszyscy uczestnicy zbrodni katyñskiej nale¿eli do ekipy Berii. Byli i tacy, którzy swoj¹ karierê w CZEKA rozpoczynali przy
szefach NKW, Polakach  Dzier¿yñskim i Mien¿yñskim, przy
¯ydzie Jagodzie i Rosjaninie Je¿owie. Starzy czekici wykruszyli
siê. Jedni zmarli. Inni popadli w nie³askê i stali siê przedmiotem
represji. Rola katów Katynia przypad³a g³ównie ludziom Berii,
ale swój udzia³ mieli w niej tak¿e inni faworyci przywódców sowieckich.
Iwan Sierow (1905-1999) s³u¿y³ w Armii Czerwonej do lipca
1939 roku. Gdy przyszed³ do NKWD, natychmiast zosta³ Komisarzem Spraw Wewnêtrznych Ukrainy. Uwa¿ano, ¿e by³ poplecznikiem Chruszczowa, sekretarza partii na Ukrainie. Sierow zacz¹³
wykazywaæ szczególne zainteresowania sprawami polskimi po 17
wrzenia 1939. Kierowa³ przygotowaniami do mordu oficerów
polskich na Ukrainie, za co zosta³ odznaczony orderem Lenina.
Powiêæmy mu nieco wiêcej uwagi, jako, ¿e na sta³e zapisa³ siê w
historii naszego narodu.
We Lwowie, Sierow pozna³ znan¹ piewaczkê  Ewê Bandrowsk¹ Tursk¹ (1894-1979), któr¹ zamierza³ zwerbowaæ, albo
ju¿ zwerbowa³, jak podaj¹ niektóre ród³a. Wedle tych sowieckich róde³, Bandrowska czmychnê³a do Bukaresztu. Tam uparcie odmawia³a spotkania z rezydentem wywiadu sowieckiego.
Chruszczow w swoich pamiêtnikach skar¿y siê na utratê operowej piewaczki, która zrezygnowa³a ze swoich wystêpów w Kijowie i w tajemnicy wyjecha³a do Krakowa. Aleksander Wat wspomina³, ¿e we Lwowie wszystkich olniewa³a. W Moskwie pojawi³y siê plakaty zapowiadaj¹ce jej koncert, tymczasem ona uciek³a
w przeddzieñ do Warszawy.
Nie jest istotne gdzie uciek³a Bandrowska Turska, czy do Bukaresztu, czy do Krakowa, czy te¿ do Warszawy. Wa¿ne jest, ¿e
sta³o siê to dziêki pomocy Sierowa, który z tego powodu zazna³
sporych nieprzyjemnoci.
Warto wspomnieæ, ¿e Sierow by³ autorem znanej instrukcji o
deportacji, z czerwca 1941 roku. W marcu 1945 roku, organizowa³ porwanie przywódców podziemia, zakoñczone w Moskwie
tak zwanym procesem 16-tu. W roku 1963, zdegradowano go ze
stopnia genera³a armii do stopnia genera³a  majora i pozbawiono
tytu³u Bohatera Zwi¹zku Radzieckiego, oraz wszystkich nadanych
wczeniej orderów (tak¿e orderu Lenina, nadanego za Katyñ).
Pozostali winowajcy
Wiktor Boczkow (1900-1981), szef specjalnego wydzia³u GUBP
w latach 1938-1940. We wrzeniu 1939 roku, zosta³ on odkomenderowany do Miñska z zadaniem specjalnym organizowania grup
NKWD, które mia³y wkroczyæ do Polski wraz z Armi¹ Czerwon¹.
Nieco póniej, Boczkow, za pomoc¹ podw³adnych mu oddzia³ów
obwodowych NKWD, kierowa³ rozpracowaniem jeñców i werbowaniem agentów. Za swój trud otrzyma³ order Lenina, podobnie jak Iwan Maslennikow (1900-1954), zawodowy wojskowy,
który od 1928 roku dowodzi³ wojskami pogranicznymi NKWD.
W styczniu 1939 roku, Maslennikow zosta³ zastêpc¹ Berii do spraw
wojsk pogranicznych. W tym charakterze organizowa³ punkty przekazywania jeñców i ich transportu w warunkach pe³nej izolacji od
miejscowej ludnoci, by uniemo¿liwiæ wiêniom i jeñcom uciecz-

kê.

Pawe³ Fitin (1907-1971), niemal natychmiast po ukoñczeniu
szko³y specjalnej NKWD, zosta³ szefem wywiadu zagranicznego
tej organizacji. Jego wys³annicy penetrowali obozy i wyszukiwali
osoby bêd¹ce w krêgu zainteresowania wywiadu sowieckiego. Za
tê dzia³alnoæ otrzyma³ Order Czerwonego Sztandaru.
Przedstawicielem Fitina w Kozielsku by³ wybitny oficer wywiadu, Wasilij Zarubin (1894-1972). Postaæ dobrze znana z relacji S. Swaniewicza i innych. W obozie powiedzia³ gen. H. Minkiewiczowi: Oszalelibycie gdybym wam powiedzia³, co siê z wami
stanie. Zapewniam was, to by³oby nieludzkie. Lepiej, abycie nie
wiedzieli, co chcemy z wami zrobiæ. Po Katyniu, Zarubina wys³ano do USA, jako legalnego rezydenta wywiadu. Stalin poinstruowa³ go osobicie przed wyjazdem.
Pracownik rezydentury w Nowym Jorku, Wasilij Mironow 
z powodów osobistych  powiadomi³ wywiad USA, ¿e Zarubin:
przes³uchiwa³ i rozstrzeliwa³ Polaków w Kozielsku. Z rozstrzeliwaniem przesadzi³, ale odnonie przes³uchañ mia³ racjê. Sam
Mironow przes³uchiwa³ jeñców w Starobielsku, ale Amerykanów
powiadomi³ o zbrodniach Zarubina, którego nagrodzono dwukrotnie orderem Lenina, orderem Czerwonego Sztandaru i orderem
Czerwonej Gwiazdy. Który z nich przyznano mu za Katyñ?
Piotr G³adkow (1902-?), przetrzyma³ 3 szefów NKWD (Jagodê, Je¿owa i Beriê), tylko dlatego, ¿e, jak sam twierdzi³, w rozmowach z nimi udawa³ g³upa. W kwietniu 1939 roku, zosta³ wicekomisarzem NKWD Bia³orusi. Tropi³ wrogów w³adzy ludowej w
Miñsku i na granicach. Potem, ju¿ jako szef bia³ostockiego NKWD
(przy zachowaniu swego g³ównego stanowiska), przeladowa³
Polaków. Niektórzy z nich trafili do obozów w Kozielsku i innych. W póniejszym czasie, G³adkow kierowa³ resortem spraw
wewnêtrznych i bezpieczeñstwa pañstwowego na Litwie. Niezmiernie rzadko ³¹czy siê tê postaæ z Katyniem. Jednak to w³anie
za Katyñ G³adkow otrzyma³ order Czerwonego Sztandaru.
Znany jest udzia³ w sprawie katyñskiej Leonida Baszanowa
(1900-1970), cz³onka zas³u¿onej trójki, która zaplanowa³a i
zorganizowa³a zbrodniê katyñsk¹. Baszanow otrzyma³ za to order Czerwonej Gwiazdy. Prawdopodobnie nie doceniono go, poniewa¿ wykonywa³ swoj¹ pracê papierkow¹ nie gorzej ni¿ pozostali.
Najni¿ej wyceniono trud Piotra Suprynienki (1908-1992), o
którym mówi³o siê g³ono po ujawnieniu sprawy Katynia. By³ on
wtedy jedynym ¿yj¹cym uczestnikiem zbrodni. Jako naczelnik
Zarz¹du ds. jeñców i internowanych, odegra³ istotn¹ rolê przy
selekcji i w samym procesie zabójstwa. Oznaczono go za to tylko
orderem Znak Poczota (odznak¹ honoru). Przed mierci¹ przes³uchiwano go i rozwa¿ano mo¿liwoæ postawienia przed s¹dem.
Przeszkodzi³a w tym jego mieræ, a mo¿e i inne wzglêdy? Dzisiaj
zbrodnia katyñska nie posiada ju¿ tajemnic. Pozosta³o jednak wiele
znaków zapytania dotycz¹cych szczegó³ów.
Zmiana Warty na £ubiance
Okres panowania na £ubiance szefa NKWD, Niko³aja Je¿owa,
zapisa³ siê w historii ZSRR jako je¿owszczyzna. Chocia¿ trwa³
krótko, od wrzenia 1936 do listopada 1938 roku, by³ najbardziej
represyjnym i okrutnym. W tym czasie zamordowano wiêkszoæ
starych dzia³aczy partyjnych i pañstwowych, oraz podstawow¹
INFO NURT NR 4 / 2004 (21)
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kadrê Armii Czerwonej. Represje objê³y pracowników nauki i
kultury, inteligencjê techniczn¹ i wszystkie warstwy ludnoci.
Dotknê³y one w znacznym stopniu zagranicznych dzia³aczy partii
komunistycznych, w tym wszystkich niemal przywódców i dzia³aczy Komunistycznej Partii Polski, która zosta³a rozwi¹zana.
Ogó³em, w tym okresie aresztowano co najmniej 5 milionów osób.
Jak stwierdzi³ historyk sowiecki, Roj Miedzwiedziew: ¯aden z
tyranów i despotów nie przeladowa³ i nie zlikwidowa³ tak wielkiej liczby swych rodaków. W pewnym momencie Stalin zrozumia³, ¿e terror nale¿y z³agodziæ i obci¹¿y³ win¹ Je¿owa. Zacz¹³
szukaæ nowego cz³owieka na jego miejsce.
Do roku 1931, Stalin nie mia³ osobistych kontaktów ze swym
krajanem Beri¹, który w tym czasie (1921-1931) sta³ na czele organów bezpieczeñstwa pañstwowego Azerbejd¿anu i Gruzji. Do
osobistego kontaktu Stalina i Berii dosz³o w 1931 roku, gdy przywódca sowiecki wypoczywa³ na Kaukazie. Beria kierowa³ jego
ochron¹. Podczas jednej z rozmów, Stalin dostrzeg³ te walory Berii,
które by³y mu potrzebne. Wiedzia³ o nim sporo z wczeniejszych
raportów, które dociera³y do Moskwy i które to przedstawia³y Beriê
w nie najlepszym wietle. Dla wodza nie by³o to wszak¿e przeszkod¹. Odwrotnie. Dowodzi³o, ¿e mo¿na bêdzie go trzymaæ w
garci i ca³kowitym pos³uszeñstwie.
Po powrocie do Moskwy, Stalin nie zapomnia³ o Berii. Wkrótce mianowa³ go szefem partii w Gruzji. Gdy podj¹³ decyzjê usuniêcia Je¿owa, Beria dosta³ polecenie przyjazdu do Moskwy. Pocz¹tkowo Beria zosta³ mianowany zastêpc¹ Je¿owa, a nastêpnie
szefem wszechw³adnego resortu spraw wewnêtrznych. Usuniêcie
Je¿owa i nominacja Berii by³y bardzo zrêcznym krokiem politycznym. Stalin nie tylko móg³ z³agodziæ terror, ale tak¿e ca³kowicie przerzuciæ odpowiedzialnoæ za niedawne represje na Je¿owa, który trzyma³ kraj w je¿owych rêkawicach, czyli w miertelnym ucisku.
Beria, który zapisa³ siê w historii ZSRR, jako kolejny oprawca, ale na nieco mniejsz¹ skalê, w oczach swojego syna mia³ byæ
przeciwnikiem terroru.
L. Beria przyjacielem genera³a Andersa?
Pytanie nie jest bynajmniej bez sensu. Nie posiada te¿ ukrytego
podtekstu. Ze wspomnieñ syna szefa NKWD, wynika, ¿e ojciec
przyjani³ siê z polskim genera³em - w Moskwie, a póniej na
Bliskim Wschodzie. Mia³ mu uratowaæ ¿ycie i ofiarowaæ gocinê
pod w³asnym dachem.
Przed siêgniêciem do ksi¹¿ki Sergio Berii, warto zapoznaæ
siê z wypowiedzi¹ gen. Andersa, przebywaj¹cego w sowieckiej
niewoli, od koñca wrzenia 1939 roku. Anders trafi³ do ciê¿kiego
wiêzienia na Butyrkach i do centralnego wiêzienia NKWD na
£ubiance, gdzie mieci³o siê kierownictwo resortu i urzêdowali
jego szefowie. Oto jak genera³ wspomina pierwsze spotkanie z
Beri¹: Na czele NKWD w okresie, kiedy po raz pierwszy wszed³em do celi na £ubiance, sta³ cz³onek Politbiura, Beria, Gruzin z
pochodzenia, osobisty przyjaciel Stalina... obok Mo³otowa, po
Stalinie najwa¿niejsza osoba w pañstwie, a na czele NKGB 
Mierku³ow. Do osobistego spotkania Berii i Andersa dosz³o dopiero po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. Anders tak je
opisywa³: Wreszcie 4 sierpnia o 16-tej otwieraj¹ siê drzwi celi z
pytaniem: - Kto tu na literê A? ¯wawo, ¿wawo, zbierajcie siê na
przes³uchanie... Wreszcie wprowadzaj¹ mnie do niewielkiego pokoju, gdzie urzêduj¹ oficerowie NKWD i kilka maszynistek. Po
krótkiej chwili wchodzê do wielkiego, eleganckiego gabinetu,
pe³nego dywanów i wycie³anych mebli. Spoza sto³u wstaje dwóch
panów w cywilnych ubraniach.
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Jak siê pan czuje?
- Z kim mam do czynienia?  pytam.
- Jestem Beria  odpowiadaj¹ kolejno  a ja Mierku³ow...
Owiadczono mi, ¿e sam Stalin interesuje siê moj¹ osob¹...
Ca³a rozmowa by³a bardzo przyjazna. Poproszono mnie, ¿ebym
zwraca³ siê do nich we wszystkich trudnociach.
Moment swojego zwolnienia z wiêzienia genera³ wspomina
nastêpuj¹co: Opuci³em wiêzienie bez skarpetek, w koszuli i w
kalesonach z pieczêci¹: Wiêzienie wewnêtrzne NKWD, ale za
to wyjecha³em limuzyn¹ samego szefa NKWD. Wydosta³em siê z
gmachu NKWD po 20-miesiêcznym wiêzieniu, w tym 7 miesiêcy
w celi pojedynczej... Na drugi dzieñ przyszed³ krawiec, kupiono
mi bieliznê i konieczne drobiazgi toaletowe, tak ¿e przybra³em
normalny wygl¹d.
Po opuszczeniu wiêzienia przydzielono Andersowi 4-ro pokojowe mieszkanie, na drugim piêtrze jakiego budynku. Obala
to wersjê, ¿e zamieszka³ w wilii Berii. Stoi te¿ w jawnej sprzecznoci z relacj¹ syna Berii, który na temat stosunków swego ojca z
Andersem wyra¿a siê nastêpuj¹co: Ojciec zdo³a³ wyci¹gn¹æ z
obozu kilka osób, uratowa³ te¿ przysz³ego dowódcê armii polskiej, powsta³ej po 1942 roku w ZSRR. Mieszka³ on przez pewien
czas w naszym osobniaku (pa³acyku) znajduj¹cym siê przy ulicy
Ma³onikitiñskiej. Pamiêtam, oczywicie wiele szczegó³ów zwi¹zanych z jego pobytem w naszym domu. Do dzisiaj to pamiêtam...
 napisa³ Sergio  Stalin wiedzia³ o tym, ¿e gen. Anders nie zosta³
rozstrzelany i znajduje siê w naszym domu.
Sergio Beria opisa³ pewn¹ okolicznoæ, która mia³a uwiarygodniæ fakt przebywania gen. Andersa w domu ojca: Jeszcze jeden szczegó³. Gdy u nas mieszka³ Anders, zawsze po niego przyje¿d¿a³ Mierku³ow, co bardzo miê dziwi³o. O tym, kim by³ nasz
goæ dowiedzia³em siê póniej, ja wówczas siê zastanawia³em, co
to jest za osobistoæ, której zawsze towarzyszy pierwszy zastêpca
komisarza ludowego?...
Aby prawid³owo ustosunkowaæ siê do tych zapisów, musimy
przedstawiæ dok³adniej relacje na temat pobytu gen. Andersa w
sowieckich wiêzieniach. Schwytano go we wrzeniu 1939 roku.
Najpierw by³ przerzucany z miasta do miasta, z jednego szpitala
do drugiego. W koñcu trafi³ do prowizorycznego wiêzienia NKWD
we Lwowie. W czasie przes³uchañ dowiedzia³ siê, ¿e jest oskar¿ony o powa¿ne zbrodnie przeciwko ZSRR i tylko owiadczenie,
¿e jest gotów wst¹piæ do Armii Czerwonej mo¿e go uratowaæ.
Genera³ odmówi³ i zosta³ odes³any do wiêzienia Brygidki, gdzie
przebywa³ w nieocieplanej celi bez okien i gdzie dozna³ odmro¿eñ. Od lutego 1940 roku, Anders przebywa³ na £ubiance, gdzie
warunki by³y nieco l¿ejsze. Po okresie uci¹¿liwych przes³uchañ,
podczas których by³ bity, zosta³ przeniesiony do Butyrek, gdzie
osadzono go w pojedynczej celi. Dniami i nocami wieci³ mu w
oczy silny reflektor. We wrzeniu 1940 roku ponownie przeniesiono genera³a na £ubiankê. Tam przebywa³ do 4 sierpnia 1941
roku.
Przekaz Sergio Berii jest oczywistym nonsensem. Z jakiego
obozu wyci¹gniêto Andersa? Przecie¿ nie przebywa³ w ¿adnym
jenieckim obozie, tylko ca³y czas w wiêzieniu. Czy darowanie
¿ycia genera³owi oznacza³o, ¿e nie podlega³ amnestii? Kategorycznie nale¿y stwierdziæ, ¿e syn szefa NKWD mija³ siê ca³kowicie z prawd¹, gdy pisa³ o Katyniu i generale Andersie.
Podaj¹c, ¿e Andersa z domu rodziców zabiera³ Mierku³ow,
Sergio Beria pisze, ¿e dopiero po czasie dowiedzia³ siê, kim by³
genera³. Z Beri¹ kontaktowali siê w tym czasie niektórzy polscy
oficerowie. Wiemy, ¿e miêdzy innymi by³ to pu³kownik Berling.
Czy Berling i inni Polacy wspó³pracuj¹cy z szefem NKWD byli
goæmi Berii? Byæ mo¿e w³anie tak by³o, a Sergio Beria, wia-
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domie lub nie, wstawia w to miejsce genera³a Andersa.
Prawdziwe jest stwierdzenie prof. Walentyny S. Paradosowej o tym, ¿e sowieckie ministerstwo obrony zamierza³o powo³aæ
jednostkê polsk¹ w szeregach Armii Czerwonej. Genera³owi Andersowi z³o¿ono propozycjê objêcia jej dowództwa. Sam genera³
wspomina o tym fakcie.
Paradosowa utrzymuje, ¿e we wrzeniu i padzierniku 1940
roku, ok. 200 oficerów zgodzi³o siê wst¹piæ do polskiego oddzia³u pod patronatem sowieckim. Jednak¿e do powstania jednostki
nie dosz³o wobec braku genera³a, odpowiednio kwalifikowanego, by zostaæ jej dowódc¹. Tê rewelacjê potwierdza notatka Berii, przes³ana 2 listopada 1940 roku do Stalina. Beria zaleca³ sfor-
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mowanie polskiej dywizji dowodzonej przez polskich pu³kowników, maj¹cych w³aciwe pogl¹dy polityczne. Uwa¿a³, ¿e nale¿y wykorzystaæ genera³ów Januszaitisa i Borutê-Spiechowicza.
Ich nazwiska mia³y przyci¹gn¹æ polskich ¿o³nierzy. Czy który z
wymienionych oficerów by³ lokatorem w domu Berii?
Biuro polityczne potrzebowa³o a¿ szeciu miesiêcy, by wyraziæ zgodê na propozycjê Berii. 2 czerwca 1941 roku, na trzy tygodnie przed niemieckim uderzeniem na Zwi¹zek Sowiecki  podaje
Hervey Sarner  nakazano przekszta³cenie jednej z istniej¹cych
dywizji strzeleckich Armii Czerwonej w dywizjê polsk¹. Wymiana
¿o³nierzy tej dywizji na Polaków, lub osoby mówi¹ce po polsku,
mia³a siê zakoñczyæ 1 lipca 1941 roku.
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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
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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)
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Kultura masowa:

Kultura masowa
niszcz wszystko i pozwól niszczyæ innym!

Cztery konie Apokalipsy: nihilizm, hedonizm, medializm, rozrywka (plus leczenie objawowe)
Kiedy cz³owiek czyni konsumpcjê bo¿kiem, zdradza ¿ycie i zdradza samego siebie.
Erich Fromm
Dlaczego nie sk³oniæ naszych najlepszych umys³ów, naukowców, artystów, nauczycieli, by wiadczyli jak wzbudzaæ i rozwijaæ
mi³oæ ¿ycia, w przeciwieñstwie do mi³oci gad¿etów? Wiem, mi³oæ gad¿etów przynosi zyski korporacjom  mi³oæ ¿ycia wymaga
mniejszej iloci rzeczy  st¹d jest mniej zyskowna.
Erich Fromm
Nie czerpiemy ju¿ radoci z naszego duchowego wnêtrza, ale z rzeczy zewnêtrznych i obcych. Thomas Merton
Fa³szywe radoci i rozrywki czyni¹ jeszcze bardziej gorzkim brak prawdziwych.
Pierre A. Beaumarchais
Technicznie ¿yjemy w epoce atomowej, uczuciowo ci¹gle w epoce kamiennej.
Erich Fromm
Uwaga wstêpna. Hedonizm  pogl¹d [zapocz¹tkowany przez
Arystypa z Cyreny, III w. p.n.e.], i¿ przyjemnoæ jest jedynym
dobrem i wartoci¹; dobre jest wiêc to wszystko, co daje
przyjemnoæ. Nihilizm: postawa maj¹ca za nic tradycyjne wartoci
i prawa moralne. U¿ywam terminów hedonizm i nihilizm, maj¹c
na myli ich wspó³czesne, wulgarne (vulgo, vulgus ³ac.
powszechnie, pospolicie; pospólstwo, t³um) formy i tak¹¿ treæ.
Termin nihilizm zosta³ wymylony przez rosyjskiego pisarza
Turgieniewa i u¿yty po raz pierwszy w jego powieci Ojcowie i
synowie (1861). Teraz s¹ nihilici  pisa³ Turgieniew  Zobaczymy
jak bêdziecie mogli egzystowaæ w nicoci, pró¿ni (...). Czym jest
nihilizm, kiedy siê rodzi i dziêki czemu siê umacnia? Powiedzmy
za Nietzschem: Kiedy najwy¿sze wartoci trac¹ wartoæ. Ale
nie tylko najwy¿sze wartoci  w postmodernistycznej epoce nie
istnieje, a zatem nie odgrywa ¿adnej roli, tak¿e kanon kulturowy.
Nihilizm oznacza zanik wiary w istnienie niematerialnych
wartoci, w jak¹kolwiek perspektywê duchow¹. Nihilici wierz¹
bowiem tylko w to, co mieci siê im w g³owie, co mog¹ zobaczyæ,
us³yszeæ, czyli w namacaln¹ rzeczywistoæ. Znakiem upadku
kultury, naturalnie tej godnej tego miana, jest nie tylko brak jasno
zarysowanych hierarchii wartoci (równie¿ takich, które
sprzyja³yby redukcji przemocy), ale tak¿e ziej¹ca zewsz¹d pustka
i nuda, której ludzie staraj¹ siê zaradziæ, wype³niaj¹c j¹ byle czym...
I oto jak siê wówczas ¿yje: najpierw s³abnie religia i duchowoæ,
potem prawo (nie tylko w sensie jego ³amania, ale tak¿e jego
pob³a¿liwoci) i kultura, nastêpnie upadaj¹ obyczaje, a potem
zapanowuje mrok: przemoc i chaos.
Wiek XX nie szczêdzi³ nam tego typu dowiadczeñ. Niektórzy
myliciele wspó³czeni zastanawiaj¹ siê nad tym, do czego
w³aciwie doprowadzi³a wiara w tzw. wyzwolenie cz³owieka,
wiara, któr¹ po Owieceniu odziedziczy³a tzw. nowoczesnoæ. Ta
wiara, to przekonanie o mo¿liwoci spo³eczno-kulturalnej
emancypacji cz³owieka, o budowie dobrobytu, jak równie¿ o
uniwersalnej prawdzie wspomagaj¹cej racjonalne zarz¹dzanie
spo³eczeñstwem. Jako skrajne przyk³ady takiego zarz¹dzania
podaje siê czêsto faszyzm i komunizm, które niew¹tpliwie
dokona³y olbrzymich spustoszeñ w ludzkim wiecie. Upiera³bym
siê jednak, i¿ nie s¹ to dowody na kompromitacjê samego rozumu,
a jedynie gronych w skutkach iluzji, które zdarza mu siê
powo³ywaæ do ¿ycia, gdy uda siê go komu zaprz¹c do jakiego
interesu.
Dzi spustoszenia czyni wolna, czêsto ponadnarodowa
gospodarka nastawiona na masowe zadawalanie niewybrednych
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t³umów wspó³czesnych hedonistów-nihilistów, a przede wszystkim
na drenowanie naszych kieszeni, wsparta na antyetosie kapitalizmu,
czyli zasadach quasi-mafijnych, na niewyobra¿alnej zach³annoci
i bezwzglêdnoci w zmierzaniu do zysku za ka¿d¹ cenê, (której
naturalnie sama nie bêdzie musia³a p³aciæ!). Przypatrzmy siê
gigantomanii spekulacyjnych kapita³ów niszcz¹cych ma³y,
rodzinny handel i produkcjê, spó³kom telewizyjnym siej¹cym
bezkarnie g³upawkê i przemoc bez ogl¹dania siê na straty
spo³eczne, produkuj¹cym kolejne zastêpy rozrechotanego
mot³ochu, producentom parafarmaceutyków korzystaj¹cym z
usypiaj¹cej krytycyzm mocy mediów. Przypatrzmy siê mediom
staraj¹cym siê ju¿ tylko o zbyt czyjej nadprodukcji, zupe³nie nie
zainteresowanych wysokim ustawieniem poprzeczki kanonu
kulturowego, paradygmatów artystycznych, porz¹dku
intelektualnego. Ca³e to towarzystwo jako ¿ywo zdaje siê
wyznawaæ nihilistyczno-hedonistyczne zasady mówi¹ce, ¿e raz
siê ¿yje i po nas to choæby potop.
Co sta³o siê z tradycyjn¹ etyk¹? Có¿, zast¹pi³a j¹ etyka
rodem z... gry w trzy karty! Mo¿e wiêc ucieczk¹ przed
skomercjalizowanym wiatem by³aby prawdziwa sztuka?
Zapewne, lecz gdzie jej szukaæ? Jej miejsce zajê³a w mediach
lansowana z uporem maniaka para-sztuka (erzatz prawdziwej
kultury) nieprzynosz¹ca ¿adnych istotnych i trwa³ych wartoci;
jednym z jej g³ównych zadañ jest szokowaæ, postponowaæ
fundamentalne wartoci, lecz przede wszystkim ma ona bawiæ,
dekorowaæ, byæ jedynie opakowaniem medialno-rozrywkowego
be³kotu i zgie³ku; ma ona darowaæ sobie ewentualne nowe
propozycje estetyczne i jakikolwiek krytycyzm czy wizje
wiatopogl¹dowe. Od organizowania opinii publicznej, od
organizowania prawdziwych potrzeb cz³owieka, jego gustów i
preferencji, s¹ bowiem specjalici, zawodowi twórcy z³udzeñ i
tyle¿ radosnych, co k³amliwych sloganów, fachowcy od
dyktowania publicznych gustów lub/i od ich deformacji: media,
reklama, marketing, public ralations.
Ów medialny sektor, nie kontrolowany przez spo³eczeñstwo,
umocni³ w ostatnich dziesiêcioleciach swój niezale¿ny i
nieodpowiedzialny byt, staj¹c siê tzw. czwart¹ w³adz¹. Czy
wybiera³e kiedykolwiek, Czytelniku, ow¹ w³adzê, która od rana
do wieczora czêstuje Ciê najprawdziwszym relatywizmem
moralnym i kulturowym? Czy to koniec wiata? Nie, ale na pewno
powa¿ny kryzys idei humanizmu, kryzys kultury w wymiarze
globalnym. Kto nie ma wysublimowanych potrzeb z gatunku
wysokokulturowych, kto nie zauwa¿a postêpuj¹cej dezintegracji
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ludzkiego ¿ycia, powszechnej apatii i rosn¹cej frustracji jednostek
(anarchia, przemoc, terroryzm), komu obcy jest wiat g³êbszej
refleksji, kto uwa¿a, ¿e dzisiejsza bezsilnoæ rozumu jest naturalna
czy w pe³ni zas³u¿ona, ten nie odczuwa kryzysu bolenie i zapewne
nawet nic o nim nie wie...

○ ○ ○

Nie istnieje nic, na czym cz³owiek móg³by siê oprzeæ  powiadaj¹
nihilici. Nic? No, mo¿e z pewnymi wyj¹tkami umo¿liwiaj¹cymi
prze-TRWANIE wydr¹¿onym duchowo, jednowymiarowym
ludziom w spustoszonym przez nich jednowymiarowym wiecie;
tymi wyj¹tkami s¹ materialne dobra, pieni¹dze, gad¿ety, rozrywka.
Tylko te przemijaj¹ce wartoci (plus alkohol, narkotyki, rodki
uspokajaj¹ce lub speeduj¹ce) s¹ w stanie zag³uszyæ na moment
u ludzi ¿yj¹cych w dobie kultury masowej wszechobecn¹ pustkê i
dojmuj¹ce poczucie braku sensu w³asnego istnienia; daæ radoæ
wynikaj¹c¹ z chwilowego zapomnienia. Skoro nie czerpiemy
ju¿ radoci z naszego duchowego wnêtrza, ale z rzeczy
zewnêtrznych i obcych (Merton), tote¿ nie istniej¹ granice dla
ludzkiej aktywnoci pod warunkiem, ¿e dotycz¹ owych
naczelnych wartoci dnia dzisiejszego. Reszta jest milczeniem.
Ciekawe, ¿e ci, którzy tak ochoczo g³osz¹ relatywistyczny brak
oparcia w wiecie, równie ochoczo pragn¹ nad wiatem panowaæ!
Lecz có¿ to za radoæ byæ oklaskiwanym przez stado baranów?

○ ○ ○

Nie tylko wiat³o sacrum zosta³o wypchniête z tego wiata
(Nietzscheañskie Bóg umar³!); równie¿ wiat³o m¹droci
spychane jest nieprzerwanie na margines. Pêdzimy z olbrzymi¹
(okrelan¹ przez gwa³towny postêp technologii) szybkoci¹, tyle
¿e ju¿ bez tradycyjnych wiate³, bez mapy tradycyjnego
porz¹dku symbolicznego, ten bowiem tak¿e zosta³ odstawiony na
boczny tor. Jego miejsce zajê³a nowa ikonografia symboliczna:
bilboard przedstawiaj¹cy talerz z kie³bas¹ za ile tam z³otych
tylko. W ten oto sposób kultura masowa tresuje Ciê,
Czytelniku, aby zna³ wiat cen, a nie zna³ wiata wartoci!
Byæ mo¿e racjê ma Alvin Toffler, mówi¹c, i¿ pope³nia b³¹d
ten z nas, kto zd¹¿aj¹c ku przysz³oci, patrzy wy³¹cznie we
wsteczne lusterko. Przypominaj¹c tê myl, nie zamierzam
naturalnie deprecjonowaæ wartoci pamiêci, szczególnie w epoce,
która zabiega o powszechn¹ amnezjê; innymi s³owy, nie chodzi o
to, aby przysz³oæ by³a wyznaczana przez przesz³oæ, ale przede
wszystkim o skale porównawcze umo¿liwiaj¹ce sensowny os¹d
tego, z czym siê na co dzieñ stykamy. Wydaje siê wiêc, i¿ znacznie
wiêkszy b³¹d pope³nia ten, kto pêdzi z ogromn¹ szybkoci¹,
ale po ciemku, nie widz¹c niczego nie tylko za sob¹, ale i przed
sob¹; przede wszystkim realnej, nawet nie tej wyobra¿onej,
przysz³oci-idea³u.
Powi¹zania gospodarcze, polityka wiatowa i spo³eczeñstwa,
sterowane s¹ przez anonimowe, dyskretne procesy, nad którymi
trudno obj¹æ jak¹kolwiek kontrolê. Bezosobowa technologia
zast¹pi³a sens; wydaje siê byæ ona sensem wiata...
pozbawionego sensu. Ów nagminny brak tradycyjnego
humanistycznego wiat³a powoduje, i¿ lêgn¹ siê zastêpy
stechnicyzowanych i wyobcowanych spo³ecznie troglodytów,
zajêtych jedynie dryfowaniem i pobudzaniem co rusz swych
zmys³ów (nie daj Bo¿e szarych komórek), a jeli ju¿ pracuj¹cych,
to jedynie z myl¹ o zabawie, a nawet dla samej zabawy.
Technologia najwyraniej robi to, co postulowa³ Karol Marks
(zauwa¿aj¹c, ¿e filozofia do tej pory tylko interpretowa³a wiat,
a przecie¿ chodzi o to, aby go zmieniæ): nie zajmuje siê
interpretowaniem wiata, a jego permanentnym przekszta³caniem;
tym razem w taki sposób, aby sta³ siê on wy³¹cznie ród³em
rozrywki, wra¿eñ zmys³owych i materialnej obfitoci. Taki za

PUBLICYSTYKA

dobrobyt, szczególnie, gdy nie s³u¿y godnemu i rozumnemu
¿yciu, a staje siê celem samym w sobie, z dobrodziejstwa szybko
zmienia siê w swe przeciwieñstwo  truciznê depersonalizacji
cz³owieka pogr¹¿aj¹cego siê, niczym w bagnie, w
skomercjonalizowanym i zak³amanym, sztucznym i nieprzyjaznym
rodowisku.

○ ○ ○

Powiada dzisiejszy hedonista podszyty nihilizmem: nie widzê
¿adnego powodu, aby uwa¿aæ jeden cel za gorszy (albo za lepszy)
od drugiego. Cnota, wartoci moralne? To sprawa osobista, a w
ogóle to rzeczy przebrzmia³e, niemodne, tak jak i zastanawianie
siê nad dobrem i z³em; wolno wiêc dokonywaæ nieskrêpowanych
refleksj¹ wyborów  wybór nie jest przecie¿ z³y, skoro przynosi
kasê, a ta  przyjemnoæ. Pojêcie prawdy? Nawet pieni¹dze na
tym wiecie nie zawsze bywaj¹ prawdziwe, nic na tym wiecie nie
jest zreszt¹ do koñca powa¿ne, a wszystko wzglêdne  czegó¿
wiêc, i jakiej to prawdy mielibymy siê trzymaæ?
Korzystajmy z mo¿liwoci, jakie daje nam wiat, cieszmy siê
i bawmy, miejmy siê, bo nie wiadomo czy wiat potrwa jeszcze ze
trzy tygodnie (Beaumarchais); o losy wiata niech troszczy siê kto
inny  najlepiej jacy kolejni oni! Otó¿ tak siê sk³ada, ¿e kiedy
staramy siê okreliæ, zdefiniowaæ mot³och (czyli przeciwieñstwo
wiadomego swych praw i obowi¹zków spo³eczeñstwa
obywatelskiego!), to nie sposób nie zauwa¿yæ zespo³u cech, który
jakociowo wyró¿nia mot³och pod ka¿d¹ szerokoci¹
geograficzn¹, tak mot³och niewykszta³cony, jak i ten wykszta³cony
 jest to wiadoma rezygnacja z brania na swe barki losów wiata,
jego porz¹dkowania, a przede wszystkim z nadawania mu sensu,
niechêæ do wspó³odpowiedzialnoci za jego urz¹dzenie, niechêæ
nie tylko do metafizycznych czy utopijnych wizji, lecz w ogóle
do wizji jako takich, niechêæ do jakiejkolwiek misji i podszyta
absolutn¹ tolerancj¹ bezdyskusyjna zgoda na zastany wiat i na
siebie samego (bez najmniejszej nawet próby odkrycia swej
istoty, a co za tym idzie, tak¿e swej prawdziwej wartoci). Co siê
liczy? Wy³¹cznie w³asny interes i wymierne korzyci: dobra
materialne, doznawanie przyjemnoci i pob³a¿anie sobie. To jedyne
dobra prawdziwe, bo namacalne.
Nieokrzesany reprezentant mot³ochu (dzisiaj czêsto z
dyplomem wy¿szej uczelni w kieszeni) nie ma ¿adnej ojczyzny
duchowej, z któr¹ by siê uto¿samia³, ¿adnych wznios³ych i
dalekosiê¿nych planów, szczytnych pragnieñ, w których
przegl¹da³aby siê historia, a ju¿ na pewno nie takich, które
wykracza³yby poza niego samego, czy  ewentualnie  poza jego
najbli¿szych; ma tylko zachcianki i chêæ przetrwania (oczywicie
jedynie w wymiarze biologiczno-fizjologicznym, bowiem inne
wymiary dla niego nie istniej¹). Chleba i igrzysk!  tylko!, to
zupe³nie wystarczy!
I tu wychodzi bezkszta³tnym masom naprzeciw kolejny
przedstawiciel hedonistycznej etyki  utylitarysta-pragmatyk ze
swoj¹ filozofi¹: ludziom, którzy kieruj¹ siê w swoim ¿yciu tylko
d¹¿eniem do przyjemnoci, a unikaniem za wszelk¹ cenê
przykroci, nale¿y dostarczyæ owych przyjemnoci i rozrywek;
tylko w ten sposób  s¹dzi on  osi¹gn¹ prawdziwe szczêcie i
samorealizacjê! Trzeba tylko umocniæ tak opacznie pojêt¹
demokracjê, a w zasadzie jej karykaturê, która równaæ bêdzie
w dó³, a wiêc usankcjonuje oraz utwierdzi wszystko, co trywialne,
p³askie i pospolite, zama¿e wszelkie hierarchie wartoci i sens
ró¿nic pomiêdzy nimi za pomoc¹ ich równowa¿enia (lansowanie
równowa¿noci wartoci, wzgl¹d jedynie na ich przydatnoæ
rynkow¹  sic!). Wówczas hulaj dusza! Oto jak mot³och korzysta
z wolnoci. Prawdê mówi¹c ucieka od niej, bo wyznaje tylko jeden
rodzaj wolnoci, tzw. wolnoci negatywnej (wolnoæ od). Nie
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tylko od wspó³odpowiedzialnoci, przede wszystkim od
wszystkiego, co  o paradoksie!  humanistyczne i humanistycznie
zorientowane, co wynosi cz³owieka w górê, bowiem cz³owiek
humanistów nie realizuje siê wy³¹cznie na poziomie swojej
w³asnej natury. Kultura masowa natomiast twierdzi, ¿e wrêcz
przeciwnie, wiêc nosiciele i propagatorzy nadrzêdnych wartoci
zostali zepchniêci z g³ównego traktu na margines. Teraz ju¿ tylko
równaj w dó³ i do destrukcji marsz!
Erich Fromm okreli³ wspó³czesn¹ kulturê mianem
nekrofilnej, w du¿ym stopniu nieprzyjaznej ¿yciu i naturalnemu
otoczeniu, i zastanawia³ siê nad mo¿liwociami budowy
humanistycznego industrializmu, czyli takiego, który nie t³amsi
niek³amanej radoci ¿ycia i nie czyni ludzi jednowymiarowymi,
statystycznymi za pomoc¹ biurokratyzmu i podsycanego (przez
media i kulturê audio-video) umasowienia.
Kto powiedzia³, ¿e rozwój etyczny powinien nad¹¿aæ za
rozwojem technologii? Przecie¿ ka¿dy (?) widzi, ¿e nie nad¹¿a;
¿e pozosta³ daleko w tyle. Ale ile¿ to nekrofilnych emocji przynosi
szybka jazda po ciemku... Niestety, wiêkszoæ dzisiejszych emocji
jest tej w³anie proweniencji...

○ ○ ○

Kultura masowa, jako odmiana totalitaryzmu, t³umi i cenzuruje
wszelkie niezale¿ne i niewygodne dla siebie pogl¹dy (szczególnie
takie, które mog³yby zahamowaæ jej prosperowanie i dalszy zbyt
byle czego), wrêcz domaga siê ona od
dzisiejszego cz³owieka, aby porzuci³ on te
wartoci, które mog³yby go wyró¿niæ na
humanistycznej skali, i aby w ten sposób niejako
zminimalizowa³ swoj¹ obecnoæ w wiecie.
Kultura masowa to przecie¿ w du¿ym stopniu
udana próba niszczenia wszelkiej autonomii
jednostki, narzucania spo³eczeñstwu mentalnej
regresji i infantylizmu, sprowadzania
wszystkiego, a wiêc i samego cz³owieka, do
poziomu produktu konsumpcyjnego, do
wartoci rynkowej.
Akceptuj¹c kulturê masow¹, konsumuj¹c
jej truj¹ce owoce, zyskujesz, Czytelniku,
mo¿liwoæ rozp³yniêcia siê w amorficznej masie
 jako jednostka, która zredukowawszy siê do
roli i statusu konsumenta, pozbawi³a siê
jakichkolwiek rysów indywidualizmu, utraci³a
sw¹ to¿samoæ. Oto has³a przewodnie kultury
masowej:
¯adnego
indywidualnego
projektowania siebie i swego ¿ycia (dom
towarowy ju¿ to wszystko zaprojektowa³ za
Ciebie i ma gotowy plan... Twoich
przedsiêwziêæ)! Precz z anarchistyczn¹ sfer¹
prywatnych wyborów i decyzji! Niech rozkwita
hedonistyczno-nihilistyczny
kryzys
cz³owieczeñstwa i rozumnoci (bo na ogó³ ten,
kto obs³uguje ów kryzys, mo¿e solidnie zarobiæ,
wyci¹gaj¹c pi¹cemu pieni¹dze z kieszeni pod
byle pretekstem)!
Teraz o leczeniu (objawowym). Wyjrza³em
przez okno. W tym tygodniu bilboard z
naprzeciwka stara siê nak³oniæ mnie, abym siê
nie denerwowa³ (Nie denerwuj siê! - czytam).
Sk¹din¹d myl ca³kiem s³uszna; zauwa¿y³em
te¿, ¿e nie namawia mnie on, abym odkry³
cudowny wiat nerwów, co odnotowujê ze
zrozumieniem. Ale nie podaje mi on ani
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mo¿liwych powodów ewentualnego zdenerwowania, ani
mechanizmów doñ prowadz¹cych, ani rozumnych recept na
wyjcie z jakiejkolwiek powoduj¹cej dyskomfort sytuacji;
stwierdza tylko, ¿e istnieje pewien rodek farmakologiczny, który
szybko dzia³a. Niew¹tpliwie za du¿o wymagam, oczekuj¹c
sensownej, pog³êbionej informacji od straganiarskiego anonsu. Ale
widzê w tym znak czasu: bilboard sk³adaj¹c mi propozycjê, abym
siê nie denerwowa³ (np. barbarzyñsk¹ nachalnoci¹ bezsensu
kultury masowej!), podsuwa mi mo¿liwoæ og³uszenia siê owym
rodkiem, w efekcie czego (m.in.) nie pisa³bym zapewne takich
wywrotowych, jak niniejszy, artyku³ów. Ma byæ przecie¿
przyjemnie i rozrywkowo, bezproblemowo i bezkrytycznie. A co
do wartoci, to ju¿ wiemy: bez-dogmatycznie, bezhierarchicznie, bo na tym dzi polega wiêty spokój.
Nie podzielam wprawdzie podstaw wiêtego spokoju
statystycznego konsumenta (podobnie jak pop-kulturowego
lekkoducha, ignoranta, reklamiarza, narkomana, lekomana czy
innego dezertera z rzeczywistoci), lecz to mnie w ¿aden sposób
nie uszczêliwia; wiem bowiem, niestety, ¿e jest to typowy spokój
przed burz¹. Czasem niczego bardziej siê nie pragnie, jak tego,
aby byæ z³ym prorokiem... Nie jest to jednak mo¿liwe, gdy
bezustannie do uszu dobiega z³owró¿bny tupot kopyt czterech koni
wspó³czesnej Apokalipsy.
Eugeniusz Obarski
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Szanowni Pañstwo, piszecie do naszej redakcji listy pochwalne, za co dziêkujemy, ale od pewnego czasu sugerujecie równie¿, ¿eby zamieszczane przez nas powa¿ne treci nieco okrasiæ humorem i by nieco ul¿yæ wadze
pisma. Nie mamy zamiaru, na wzór prasy polonijnej, drukowaæ kolejnego omnibusu (krzy¿ówki, programy
telewizyjne, humor, samochody itp.). Postanowilimy jednak eksperymentalnie zacz¹æ zamieszczaæ l¿ejsze treci.
W pod-magazynie wider, którego nazwa zaczerpniêta zosta³a od pisma Wir, wydawanego w Calgary na
pocz¹tku lat 90-tych, które to pismo prowadzi³ Krzysztof Dzikowski, postaramy siê pokazaæ humorystyczne
podejcie do powa¿nych problemów poruszanych w Info nurt. Prosimy o komentarze i refleksje na temat tego
pomys³u. Od Was zale¿y, czy wider zajmie sta³e miejsce na naszych ³amach, czy te¿ powrócimy do dawnej
powa¿nej i nieco ciê¿kawej formy. -Redakcja

widra przegl¹d
przeglAd
wydwydarzeñ
arzeñ

Outsourcing i jego korzyci dla gospodarki
21.02.2004

Pouczaj¹ nas ró¿ni prawicowcy, ¿e tzw. outsourcing  czyli likwidowanie miejsc pracy u siebie i przenoszenie ich do krajów z tani¹
si³¹ robocz¹, jest dla gospodarki wielce korzystne. Ostatnio uczyni³a to liberalno-konserwatywna gazeta Najwy¿szy Czas.
Korzyæ ma polegaæ na tym, ¿e przedsiêbiorstwo zaoszczêdza na p³acach swoich pracowników, a wiêc powiêksza swe zyski
(co istotnie ma miejsce) i mo¿e obni¿yæ ceny na w³asne us³ugi i
towary (co zdarza siê du¿o rzadziej z powodów, których doros³ym ludziom t³umaczyæ nie wypada).
Niew¹tpliw¹ korzyæ z outsourcingu ma zarz¹d przedsiêbiorstwa: dodatkowe premie za oszczêdnoci pozwalaj¹ jego przedstawicielom utrzymaæ godziwy standard ¿ycia. Nie zapominajmy
równie¿ o tworzeniu kiepsko p³atnych miejsc pracy w ró¿nych
odleg³ych zak¹tkach globu, co wygl¹da niemal¿e na gest mi³osierdzia wobec ubogich, tyle tylko, ¿e nim nie jest.
Natomiast zupe³nie uchodzi naszej uwadze, w jaki sposób
korzysta na tym gospodarka danego pañstwa oraz spo³eczeñstwo.
Najbardziej widocznym i odczuwalnym efektem outsourcingu jest bowiem utrata miejsc pracy w kraju, a zatem wzrost bezrobocia wraz ze wszystkimi jego negatywnymi skutkami gospodarczymi i socjalnymi oraz, co za tym idzie, wzrost wydatków na
opiekê spo³eczn¹.
Nie wiemy, czy kiedykolwiek ktokolwiek spróbowa³ zrobiæ
uczciwy, a nie oparty na ideologii, bilans zysków i strat przynoszonych przez outsourcing. Bez sporz¹dzenia takiego bilansu, zachwalanie outsourcingu staje siê wy³¹cznie aktem wieckiej wiary, tyle samo wartej, co przekonanie, i¿ powodem kwanienia mleka
s¹ z³oliwe krasnoludki sikaj¹ce do garnków.
Rêce precz od hipermarketów!
24.02.2004
Wiele wskazuje na to, ¿e w Krakowie, od 1 maja br., sklepy wielkopowierzchniowe (czyli tzw. hiper-, duper- i supermarkety) bêd¹

zamykane. Tak bowiem ¿yczy sobie nie tylko ciemnota, zamieszkuj¹ca to miasto, ale równie¿ jego rajcowie, co jest skandalem na
skalê europejsk¹.
Jak wiadomo bowiem, wszystkie Carrefoury, Auchany i Tesco nie wykazuj¹ ¿adnych dochodów (co zwalnia je na szczêcie
od obowi¹zku p³acenia podatków), a w Polsce istniej¹ tylko i
wy³¹cznie z ogromnej sympatii dla naszego narodu oraz zami³owania do dzia³alnoci charytatywnej.
I takim dobroczyñcom, którym zawdziêczamy codzienne
dostawy pomidorów o smaku plastiku i przeterminowanych kurczaków mytych wod¹ utlenion¹, niewdziêczne Krakusy wal¹ k³ody po nogi.
Satyra musi byæ odpowiedzialna i spo³ecznie po¿yteczna
24.02.2004-03-14
W s³ynnej paryskiej Olimpii mia³ wyst¹piæ satyryk Dieudonne.
Niem¹dry satyryk obra³ sobie jednak¿e za przedmiot satyry
okupacjê Palestyny przez Izrael  zupe³nie, jakby nie wiedzia³, ¿e
¯ydzi i Izrael znajduj¹ siê poza wszelk¹ krytyk¹. A przecie¿ móg³
siê nas spytaæ, to bymy mu wyt³umaczyli, gdzie koñczy siê wolnoæ s³owa i dok¹d siêgaæ mo¿e bicz satyry.
Dlatego nie dziwi nas, ¿e do Olimpii nap³ynê³o kilkaset
listów ze s³usznymi pogró¿kami. Nie dziwi nas tak¿e, ¿e zamiast
wszczêcia ledztwa przeciwko autorom pogró¿ek, odwo³ano wystêp satyryka Dieudonne, a decyzjê tê popar³ dorany s¹d w Pary¿u.
Po pierwsze - wszystko wskazuje, i¿ pogró¿ki nie pochodz¹
od mieszkañców Laponii, lecz od przedstawicieli zupe³nie innej
mniejszoci narodowej, której lepiej nie dra¿niæ.
Po drugie - chocia¿ wysy³anie pogró¿ek jest czynem karalnym, a nawet mo¿e byæ uznane za przejaw terroryzmu - jasne jest,
¿e pogró¿ki czynione w s³usznej sprawie przestêpstwem nie s¹. A
czy mo¿na sobie w ogóle wyobraziæ s³uszniejsz¹ sprawê, ni¿ walka Izraela o prawo do rozje¿d¿ania czo³gami palestyñskich domostw wraz z ich mieszkañcami, albo strzelania do dzieci?
Na marginesie sprawy: podczas wystêpów Dieudonnea kto
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rzuci³ na estradê pojemnik z gazem dusz¹cym, co wywo³a³o panikê na widowni i mog³o spowodowaæ nieprzewidywalne skutki.
Oczywicie i w tym wypadku nie wszczêto ¿adnego ledztwa.
Tymczasem przed s¹dem stanie... pan Dieudonne, za pod¿eganie do nienawici rasowej.
Co mo¿e polskie ministerstwo w Unii Europejskiej
27.02.2004
Polskie Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji wymyli³o, ¿e na w³asn¹ rêkê og³osi i zorganizuje przetarg na zbudowanie radarowego systemu ochrony granic - a potem wybierze
ofertê, która bêdzie mu najbardziej odpowiada³a.
Jak ministerstwo pomyla³o, tak te¿ zrobi³o. Na szczêcie, w
porê zainterweniowa³a Unia Europejska i pohamowa³a tê aroganck¹ samowolê.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (PKE) pocz¹tkowo dwukrotnie odrzuci³o wyniki polskiego przetargu (wygranego
przez konsorcjum Ster Projekt i brytyjskiej firmy Denbridge)  a
nastêpnie po prostu nakaza³o MSWiA podpisanie umowy z niemieck¹ firm¹ Atlas.
Poniewa¿ chodzi o spore pieni¹dze, pocz¹tkowo 200 mln z³,
a w dalszej perspektywie nawet 500 mln z³, wiêc jasne jest, ¿e
powinny dostaæ siê one w rêce naszych najlepszych przyjació³ i
adwokatów, którym to mianem ciesz¹ siê w Polsce od d³u¿szego
czasu w³anie Niemcy.
No i to by by³o na tyle w temacie polska suwerennoæ gospodarcza.
Polacy s¹ skazani na pomys³y ministra Marka Pola
27.02.2004
W g³owie ministra infrastruktury i wicepremiera, Marka Pola, a¿
k³êbi siê od pomys³ów, z których co jeden, to lepszy.
Jeszcze nie zapomnielimy o projekcie wprowadzenia w Polsce op³at za korzystanie z nieistniej¹cych autostrad  a ju¿ min.
Pol wyst¹pi³ z nowym: aby m³ody kierowca za jedne 140 z³, przez
dwie godziny obserwowa³, jak jedzi dowiadczony kierowca. Jeli
za m³ody kierowca nie zechce w przeci¹gu pó³ roku dope³niæ
tego obowi¹zku  straci swe uprawnienia.
Pomys³ min. Pola jest genialny w swej prostocie i bynajmniej
nie musi byæ ograniczony do prawa je¿d¿enia w³asnym samochodem.
Dlaczego nie wymagaæ od ka¿dego przechodnia, aby  zanim uzyska prawo poruszania siê po ulicy  przez dwie godziny
obserwowa³ skrzy¿owanie ul. Marsza³kowskiej z Alejami Jerozolimskimi w Warszawie, za jedne 140 z³? Czy¿ nie powinno siê
kazaæ potencjalnym klientom restauracji i barów najpierw obserwowaæ przez dwie godziny, jak inni, bardziej dowiadczeni konsumenci, zamawiaj¹ dania, jedz¹, pij¹, czkaj¹, ocieraj¹ usta serwetk¹, wychodz¹ do toalety itp.  za odpowiedni¹ op³at¹ (np. 140
z³)?
Nie chcê nawet myleæ, co powinni przez dwie godziny obserwowaæ (za 140 z³) kandydaci do wejcia w stan ma³¿eñski.
Centrum Stosunków Miêdzynarodowych
06.03.2004
Centrum Stosunków Miêdzynarodowych to niezale¿ny, pozarz¹dowy orodek zajmuj¹cy siê polsk¹ polityk¹ zagraniczn¹ i najwa¿niejszymi dla Polski problemami polityki miêdzynarodowej.
Przyjrzyjmy siê niezale¿noci. Do sponsorów CSM nale-
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¿y:

- Fundacja Batorego finansowana przez miêdzynarodowego
paso¿yta i spekulanta, Jerzego Sorosa
- Fundacja Konrada Adenauera (Niemcy)
- Fundacja Fryderyka Eberta (Niemcy)
- Fundacja Roberta Boscha (Niemcy)
- Fundacja Haniel (Niemcy)
- Bank BPH-PBK (w³asnoæ niemieckiej grupy bankowej
HVB) - Bank WestLB Polska (w³asnoæ niemieckiego WestLB)
- Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
Przyjrzyjmy siê pozarz¹dowoci:
- Fundacja Adenauera ponad 95% rodków uzyskuje z bud¿etu Pañstwa Niemieckiego
- Fundacja Fryderyka Eberta jest finansowana z niemieckich
rodków publicznych.
Oczywicie CSM nie jest ¿adnym wyj¹tkiem. Nie zapominajmy te¿ o indywidualnych stypendystach ró¿nych niemieckich
fundacji, jak np. by³y premier Tadeusz Mazowiecki lub publicysta Adam Krzemiñski.
Czy rozumiesz teraz, drogi Czytelniku, sk¹d siê w Polsce
wziê³o tylu entuzjastów tzw. pojednania polsko-niemieckiego na
koszt Polaków?
Rêce precz od Adama Michnika
10.03.2004
Szef nieformalnego Ministerstwa Mi³oci i Tolerancji, G³ówny
Redaktor Myli i Pogl¹dów w III Rzeczypospolitej, ods³ucha³ w
s¹dzie s³ynnej tamy z 22.07.2002, oczyszczonej elektronicznie z
szumów.
Adama Michnika - bo o kim¿e innym mo¿e byæ mowa? dra¿ni³y jednak zarówno s³owa wypowiadane pó³tora roku temu
przez Lwa Rywina, jak i pytania s¹du, które nazwa³ z³oliwymi i
nielojalnymi.
S¹ to zarzuty powa¿ne i nie mo¿na ich zbyæ byle czym.
Okazywanie z³oliwoci wobec Adama Michnika nie jest
jeszcze wprawdzie umieszczone w Kodeksie Karnym, wród najciê¿szych zbrodni, jak gwa³t, zabójstwo lub zdrada stanu. Nie ulega
jednak w¹tpliwoci, ¿e jako takie powinno byæ traktowane i ¿e
jest tylko kwesti¹ czasu ostateczne sformalizowanie tego.
S¹d doprawdy post¹pi³by lepiej, gdyby z nale¿ytym szacunkiem wys³ucha³, co red. Michnik sam zechce mu wyjawiæ, ze
wszystkim siê z góry zgadzaj¹c - zamiast z³oliwociami wyprowadzaæ go z równowagi i nara¿aæ siê na s³uszny gniew Naczelnego Autorytetu Moralnego.
Niestety, S¹d okaza³ siê nie tylko z³oliwy, ale w dodatku nielojalny wobec Adama Michnika.
Nie bêdziemy wnikaæ, na jakiej podstawie S¹d mia³by byæ
lojalny wobec Pana Redaktora, jak ta lojalnoæ powinna siê przejawiaæ i czym¿e Pan Redaktor sobie na ni¹ zas³u¿y³.
Wystarczy po prostu zwróciæ uwagê, i¿ Pan Redaktor Michnik sam jest niedocignionym wzorem lojalnoci, o czym niech
wiadczy to, ¿e cichaczem nagra³ na magnetofon rozmowê ze swym
serdecznym kumplem, w celu zdobycia na niego tzw. haka.
Czy mo¿e byæ co moralnie czystszego, co bardziej etycznego, ni¿ nagrywanie rozmów z przyjació³mi bez ich wiedzy?
Jasne jest zatem, ¿e kto, jak kto, ale red. Michnik ma na pewno wszelkie moralne kwalifikacje, aby rozdzielaæ cenzurki ze stopniami z lojalnoci.
Platforma Obywatelska  parti¹ ludow¹
11.03.2004

INFO
Jak poda³a publicznie i, wydaje siê, na trzewo, pose³ Platformy
Obywatelskiej, pani Zyta Gilowska  partia ta ma zamiar z partii
elit przekszta³ciæ siê w partiê... ludow¹.
Wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby SLD przekszta³ci³a siê w partiê katolickich konserwatystów, a profesor Nasz
drogi Bronis³aw Geremek zosta³ nastêpnym papie¿em, co zreszt¹
s³usznie mu siê od dawna nale¿y.
Izabela Jaruga Nowacka chce kobietom zrobiæ dobrze
12.03.2004
W Polsce istnieje takie operetkowe stanowisko: Pe³nomocnik
Rz¹du ds. Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn, które pozwala
posiadaczce tej funkcji, Izabeli Jarudze-Nowackiej, wieæ dostatnie ¿ycie za pieni¹dze polskich podatników.
Ostatnio p. Jaruga-Nowacka ulitowa³a siê nad losem kobiet,
które zamiast iæ do pracy, a dzieci oddaæ pod opiekê obcej osobie, siedz¹ w domu i zajmuj¹ siê w³asnymi pociechami. Jej zdaniem, odziera to kobiety z ich godnoci, za winni s¹, ma siê rozumieæ, mê¿czyni, którzy zmuszaj¹ je do tego nienaturalnego stylu
¿ycia.
Jaruga-Nowacka ma du¿o racji. Dzieci wychowywane przez
matki ucz¹ siê ró¿nych podejrzanych rzeczy i zachowañ (np. codziennej modlitwy, szacunku dla starszych), a bywa, ¿e wysysaj¹
z ich mlekiem to i owo.
Dlatego uwa¿amy, ¿e wszystkie dzieci od 3-go roku ¿ycia

winny byæ oddane na ca³odobowe wychowanie w instytucjach
pañstwowych, kierowanych oczywicie przez wypróbowanych
towarzyszy z SLD-UP-nej koalicji. Proponujemy na patrona wyznaczyæ zas³u¿onego radzieckiego pedagoga, Makarenkê, za na
wychowawców  dzia³aczy znanego stowarzyszenia homoseksualistów Lambda.
Silna Polska w silnej Europie
13-03-2004
Pod takim humorystycznym has³em wystartowali politycy koalicji SLD-PO w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
W USA kryzys gospodarczy trwa³ jedynie trzy lata, lecz
Amerykanie do dzi wspominaj¹ go ze zgroz¹, choæ od roku 1929
min¹³ ju¿ szmat czasu.
Polska w takim kryzysie znajduje siê ju¿ od szeciu lat: bezrobocie przewy¿sza 20% w skali krajowej, a ponad po³owa obywateli nie utrzymuje siê z pracy, lecz z ró¿nego rodzaju emerytur,
rent, zasi³ków, dobroczynnoci Kocio³a, kradzie¿y ziemniaków
na polach, zbierania z³omu itp.
Byæ mo¿e na tym w³anie polega si³a Polski. Na uporczywym trzymaniu siê ¿ycia nawet w warunkach zupe³nie mu nie
sprzyjaj¹cych.
Miros³aw J. Wiechowski
Solna, Szwecja

ZLZ³yy sen
senI

Opowiadanie to oparte jest na faktach. Wszelkie podobieñstwo wystêpuj¹cych postaci do ¿yj¹cych osób
jest zamierzonym dzie³em przypadku.
Obudzi³em siê zlany zimnym potem z uczuciem, ¿e zaspa³em.
Spojrza³em na zegarek. Mimo wczesnego przedpo³udnia
wskazywa³ pierwsz¹. Przy³o¿y³em go do ucha  sta³. Trudno.
W³¹czy³em radio. Jaki monotonny g³os powtarza³ w kó³ko, ¿e
rz¹d robi wszystko dla mojego dobra. Chyba zaciê³a siê p³yta, bo
fragment o dobrodziejstwie rz¹dowym by³ powtarzany rednio co
piêtnacie minut. Radio nie nadawa³o jednak nic wiêcej, dlatego z
wciek³oci¹ nacisn¹³em wy³¹cznik. Podnios³em s³uchawkê
telefonu i wybra³em numer zegarynki. Miast znajomego g³osu
us³ysza³em: Rozmowa jest dla twojego dobra kontrolowana.
Po³¹czenie nie mo¿e byæ bez zgody rz¹du zrealizowane. Mia³em
tego dosyæ. Zerwa³em siê z ³ó¿ka i szybko umy³em twarz zimn¹
wod¹  ciep³¹ wy³¹czyli tydzieñ temu z powodu koniecznoci
wykonania planu awarii.
Ubra³em siê w elegancki garnitur  mia³em wa¿ne spotkanie.
Szybko wyszed³em na korytarz. Zamkn¹³em drzwi i pobieg³em
do windy. Przez ca³y czas zastanawia³em siê, która mo¿e byæ
godzina. Zjecha³em na dó³ i wyszed³em przed blok. Na piêknym
do wczoraj trawniku sta³ metalowy kosz pe³en ¿arz¹cych siê wêgli,
wokó³ którego, mimo upa³u, sta³y jakie umundurowane postacie.
Podszed³em do nich i niemia³o spyta³em:
- Przepraszam, nie wiecie panowie, która godzina?
Jeden ze stoj¹cych odwróci³ siê do mnie z wciek³oci¹ na
twarzy. Przez zaciniête zêby sykn¹³:
- Nie udzielamy ¿adnych informacji. Tajemnica pañstwowa!
Z pytaniami mo¿e obywatel iæ do naszego rzecznika prasowego.
Przyjmuje raz na rok.

Uprzejmie podziêkowa³em i uda³em siê na miasto w
poszukiwaniu jakiego informatora. Pierwszy przechodzieñ,
zagadniêty o godzinê popatrzy³ na mnie nieufnie:
- A po co to panu? Teraz lepiej nic nie wiedzieæ  zakoñczy³
rozmowê i szybko odszed³.
Drugi napotkany by³ bardziej wylewny:
- Postaw pan flaszkie, to powiem. Mamy teraz, rozumiesz
pan, kapitalizm i za darmo nic nie ma!
Nie mia³em ochoty nic nikomu stawiaæ. Poszed³em dalej
cigany wyzwiskami:
- Abstynent, psia jego maæ... esperal se zaszy³, czy co? ¯e te¿
tacy bezkarnie chodz¹ po wiecie!
Doszed³em na przystanek tramwajowy. Sta³o na nim
kilkadziesi¹t osób. Niemia³o spyta³em o godzinê. Kto z t³umu
powiedzia³:
- Nie mówcie mu. Wygl¹da na dziennikarza, a tacy najpierw
pytaj¹ o godzinê a potem pisz¹ ró¿ne g³upoty, powo³uj¹c siê na
opiniê spo³eczeñstwa.
Kto inny dyskretnie podsun¹³ mi tandetny zegarek przed oczy.
Zobaczy³em, ¿e jest dopiero wpó³ do dziesi¹tej. Mia³em wiêc
prawie pó³ godziny do umówionego spotkania. Mog³em
zaoszczêdziæ i jechaæ publiczn¹ komunikacj¹, zamiast traciæ
pieni¹dze na taksówkê. Nadjecha³ tramwaj. T³um rzuci³ siê do
wejcia. Kto odepchn¹³ mnie brutalnie. Inny warkn¹³:
- Jak siê ma forsê na garnitury i krawaty, to siê ma i na taryfy.
Rozumiemy siê?
Zrozumia³em, ¿e tym tramwajem na pewno nie pojadê. Rad
INFO NURT NR 4 / 2004 (21)

39

INFO
nie rad, poszed³em pieszo.
Do kawiarni, w której by³em umówiony z kim wa¿nym,
dotar³em kilka minut przed czasem. Zadowolony z siebie wszed³em
do rodka. Drogê zagrodzi³a mi starsza kobieta w brudnym
granatowym fartuchu z przypiêt¹, rêcznie wymalowan¹ tabliczk¹
Szatniasz.
- Szatnia obowi¹zkowa! Co, nie umie pan czytaæ? Tacy to
ubieraj¹ siê jak inteligenci, a nawet czytaæ nie nauczyli siê! No! 
spojrza³a gronie.
Nie mia³em na sobie nic, poza bia³¹ koszul¹, krawatem,
garniturem i butami. Co wiêc mia³em oddaæ do szatni? Szatniarka
jednak nie czeka³a i niemal si³¹ zdar³a ze mnie marynarkê.
- P³atne piêæ z³otych. Z góry!  podsunê³a mi przed nos
zniszczon¹ rêkê.
Nie mia³em drobnych. Po³o¿y³em banknot dziesiêcioz³otowy.
Kobieta szybko cisnê³a go w d³oni i schowa³a do kieszeni fartucha,
nie wydaj¹c reszty. Niemia³o upomnia³em siê o swoje piêæ z³otych.
Szatniarka popatrzy³a na mnie z pogard¹:
- Jakie piêæ z³otych! Da taki pi¹tkê, a potem chce j¹ z
powrotem. Dzisiejsza inteligencja...
- Przecie¿ da³em dziesiêæ z³otych...  niemia³o
zaoponowa³em. Kobieta ryknê³a:
- Masz pan wiadków?
Zrezygnowany i roznegli¿owany uda³em siê do stolika. Mój
rozmówca, równie¿ pozbawiony przez krewk¹ szatniarkê
marynarki, ju¿ na mnie oczekiwa³. Usiad³em ko³o niego i
zaczêlimy rozmowê. Po godzinie podesz³a do nas znudzona
kelnerka w wieku nieokrelonym, o twarzy z wyzywaj¹conieestetycznym makija¿em i uprzejmie zapyta³a:
- Co podaæ?
Zamówilimy dwie kawy. Kelnerka prychnê³a jak kotka:
- Chcia³o siê panom godzinê czekaæ na dwie kawy? Tu siê
zamawia. Tu nie MacDonald.
Poprosilimy o dwa kieliszki koniaku. Kelnerka zdawa³a siê
jednak nie mieæ ochoty na to, aby nas obs³u¿yæ. Na ca³¹ salê
warknê³a:
- Alkoholu w porz¹dnych lokalach bez zak¹ski nie podaje
siê. Mamy ledzia po japoñsku. Podaæ?
Có¿ by³o robiæ. Wstalimy z zamiarem wyjcia. Kelnerka by³a
potwornie obra¿ona.
- Przychodz¹ tu tacy, siedz¹ godzinê, nic nie zamawiaj¹ a
potem nie p³ac¹ i wychodz¹. Og³aszam protest polityczny i
okupacjê lokalu. Od teraz nikt nie ma prawa tu wejæ ani wyjæ.
Wyci¹gnê³a spod brudnego fartucha wymiêty kawa³ jakiej
tkaniny  chyba stary obrus, z wymalowanym szmink¹ napisem:
Strajk okupacyjny i g³odufka rotacyjna do skótku. Powiesi³a go
nad wejciem do kawiarni i przewróconym stolikiem zablokowa³a
drzwi.
- Teraz jest demokracja  a to znaczy nasza racja...  zaczê³a
fa³szowaæ na melodiê znanego przeboju. Do³¹czy³a do niej
szatniarka i jakie dwie mocno puszyste panie  chyba kucharki 
które wytoczy³y siê z zaplecza. Panie szybko rozpoczê³y g³odówkê,
widaæ by³o, ¿e wczeniej przygotowan¹. Na g³odówkowym stole
znalaz³y siê du¿e kawa³y jakiego pieczonego miêsa, sa³atki, wyjête
z oszklonej lado-lodówki ledziki i galaretki z nó¿ek. Wszystko
wskazywa³o, ¿e g³odówka potrwa kilka dni  zapasów starczy.
Kto z goci podsun¹³ paniom myl, zbawienn¹ dla nas, jak siê
póniej okaza³o: Mo¿e by tak nie na sucho.... Kobiety nie da³y
siê prosiæ. Szybko ci¹gnê³y z pó³ek butelki z alkoholem i zaczê³y
na dobre g³odowaæ. Ju¿ po pó³godzinie widaæ by³o skutki
intensywnego g³odowania  protestuj¹ce tak mocno os³ab³y, ¿e
pouk³ada³y siê pod stolikami i dalej, w milczeniu protestowa³y.
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Po cichu rozebralimy barykadê, tarasuj¹c¹ drzwi, zabralimy
ubrania z szatni i dyskretnie opucilimy gocinny lokal. Na ulicy
powita³ nas wysoki, szczup³y mê¿czyzna z twarz¹, wykrzywion¹
grymasem, wiadcz¹cym o wielkim cierpieniu. Z dum¹ wypina³
pier ze zwisaj¹cym na niej bia³o-czerwonym krawatem, nie
pasuj¹cym zupe³nie do brudno niebieskiego garnituru i koszuli o
podobnej kolorystyce. Otaczali go roli, ostrzy¿eni na ³yso
mê¿czyni, przed którymi nawet Schwarzeneger dr¿a³by ze
strachu. Osobnik ten wyci¹gn¹³ jaki kawa³ek papieru i krzycza³,
¿e jest w³adz¹ oraz ma immunitet, a to oznacza, ¿e popiera
g³oduj¹cy personel. ¯eby dodaæ powagi s³owom, kaza³ swojej
wicie daæ nam wycisk. Cudem umknêlimy z ¿yciem pod razami
bezmózgowców asystuj¹cych posiadaczowi immunitetu. Z boku,
kilkunastu umundurowanych policjantów obojêtnie przygl¹da³o
siê wydarzeniu.
Aby kontynuowaæ rozmowê i och³on¹æ po tej wizycie w centrum wydarzeñ historycznych, czyli w kawiarni z g³oduj¹cym
personelem, udalimy siê do nieodleg³ej restauracji. W wejciu
powita³ nas ros³y szatniarz:
- To elegancki lokal. W krawatach nie wpuszczamy! Trzeba
mieæ muszkê!  warkn¹³ na powitanie.  Mogê wypo¿yczyæ 
szepn¹³ konfidencjonalnie.  Po piêæ dych od sztuki.
Skorzystalimy.
Ju¿ po piêtnastu minutach podszed³ do naszego stolika kelner
i przy nie mytej od tygodni popielniczce postawi³ tabliczkê
RESERWÉE.
- Ten stolik jest zarezerwowany. Inne te¿  uprzedzi³ pytanie.
Panowie mog¹ usi¹æ tylko tam  wskaza³ niewielki stolik tu¿ przy
wejciu do toalety.
Nie by³o wyboru. Usiedlimy i poprosilimy o kartê. Kelner
przyniós³ j¹ po pó³godzinie i ze znudzonym wyrazem twarzy
oczekiwa³ obok nas na zamówienie. Poprosilimy o jakie
przek¹ski i dwie kawy. Kelner, nie przerywaj¹c d³ubania widelcem
pod paznokciami owiadczy³:
- Zak¹sek bez alkoholu nie podajemy. Przychodz¹ tu ró¿ni
tacy, zjedz¹ ca³¹ zagryzkê nic nie pij¹c. Potem jak przyjdzie
porz¹dny klient i chce pó³ litra, to jak mu podam bez zak¹ski, co?
Aha, wygl¹dacie na inteligentnych, a tacy tu daj¹ napiwki. Z góry...
 zakoñczy³ tonem nie znosz¹cym sprzeciwu.
Myla³em, ¿e niê, albo gram g³ówn¹ rolê w jakiej sztuce
opowiadaj¹cej o surrealistycznej krainie absurdu. Nagle kelner z
rozmachem uderzy³ mnie w twarz. Wtedy uwiadomi³em sobie z
przera¿eniem, ¿e to nie by³ z³y sen!
Ryszard Jakubowski
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domoci o katastrofie po prostu ukryæ. Wiedza na ten temat by³a
jednak zupe³nie nik³a.
Pamiêtam to, poniewa¿ korzystaj¹c z dnia wolnego od pracy
wybralimy siê z ¿on¹ na zielon¹ trawkê, zapewne wiec¹c¹ w
ciemnoci. Bêdziemy tego ¿a³owaæ przez ca³e ¿ycie. ¯ona by³a
ju¿ w ci¹¿y. Nasza córka urodzi³a siê z powa¿n¹ wad¹ wzroku.
Byæ mo¿e z powodu tamtej naszej wycieczki.

15 lat póniej
Szef IAEA, Hans Blix, owiadczy³ w Le Monde, ¿e, zwa¿ywszy dobrodziejstwa atomu, wiat móg³by tolerowaæ jeden Czarnobyl na rok.
Wybuch reaktora nr 4 w Czarnobylu, 26.4.1986 roku, to najwiêksza katastrofa si³owni atomowych. Wyzwoli³a ponad 3 razy
wiêcej promieniotwórczoci ni¿ w 3-Mile Island (USA, rok 1979),
30 razy wiêcej ni¿ w Kysztymiu (ZSRR, rok 1957) i 2,5 tysiêcy
razy wiêcej ni¿ w Windscale (Walia, rok 1957, obecnie Sellafield).
Nie ma wyników badañ skutków po ¿adnej z tych katastrof.
Wród wczesnych ofiar Czarnobyla, ZSRR og³osi³ tylko raka
tarczycy. Inne skutki pozostaj¹ sporne. Raporty prowokuj¹ alarmistów, np. raport ONZ1 wywnioskowa³, ¿e przeprowadzki i ja³mu¿na dla zagro¿onej ludnoci po Czarnobylu, spowodowa³y
wiêcej chorób ni¿ promieniowanie z katastrofy. Ponad 100 ratowników przebywaj¹cych w miejscu katastrofy dosta³o choroby popromiennej, 41 zmar³o. Najwiêksze bezporednie skutki promieniowania to wzrost zachorowalnoci na bardzo rzadk¹ chorobê
dzieci  raka tarczycy: 60-krotny w Bia³orusi, 40-krotny na Ukrainie i 20-krotny w Rosji. Dane o innych chorobach neguje siê:
usilne próby stwierdzenia zwiêkszonej liczby przypadków bia³aczki wród ludnoci przemieszczonej, osób pozostaj¹cych w
strefie zagro¿enia oraz ratowników, nie przynios³y wyników. Nie
ma uznanych miêdzynarodowo dowodów bia³aczki.
Podobnie, neguje siê dane o innych rodzajach raka i zdeformowanych noworodkach. Do dzi nie jest znana liczba ofiar. Brytyjski Observer skomentowa³2: Ta historycznie najwiêksza katastrofa spowodowana przez cz³owieka, zabi³a dziesi¹tki tysiêcy
ludzi, wywo³a³a choroby wród dziesi¹tek milionów i da siê we
znaki przysz³ym pokoleniom. Wystawy zdjêæ zniekszta³conych ofiar
objecha³y wiat, przynosz¹c fundusze, podnosz¹c wiadomoæ.
15 lat po katastrofie, raport ONZ miesza kwestie spo³eczne z
radiologicznymi. Najwiêkszy uszczerbek zdrowia nast¹pi³ podobno wskutek hipochondrii i nierozwa¿nych prób pomocy. Przemieszczenie setek tysiêcy ludzi zniszczy³o miejscowe spo³ecznoci, rozdzieli³o rodziny i doprowadzi³o do bezrobocia, depresji i
chorób stresowych. Hojne kuroniówki, wakacje, zapomogi w ¿ywnoci i lekarstwach dla ka¿dego, kto okaza³ siê ofiar¹ Czarnobyla,
rzekomo stworzy³y kulturê uzale¿nienia i poczucie fatalizmu wród
milionów ludzi.
Niektórzy bia³oruscy badacze zachorowañ po Czarnobylu
zniknêli ze sceny, lub s¹ w wiêzieniu. Raport ONZ o tym nie wspomnia³.
ECRR kontra ICRP
Wnioski ONZ maj¹ stare pod³o¿e tuszowania faktów o skutkach
zdrowotnych atomu (Info nurt, nr 20, Atomowe czarowanie).
W argumentach za energi¹ atomow¹ dominuje model obliczeniowy Miêdzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) i
pokrewnych organizacji. Kszta³tuje on prawodawstwo zwi¹zane
z zagro¿eniem radiologicznym. Europejski Komitet Ryzyka Radiologicznego (ECRR) podwa¿a ponad 50-letni dorobek ICRP.
Powsta³ z krytyki modeli ICRP w 1997 roku, gdy w UE wprowadzono dyrektywê Euratom 96/29, obecnie Basic Safety Standards Directive (dyrektywa podstawowych norm bezpieczeñstwa)
dotycz¹c¹ recyklingu odpadów promieniotwórczych w produk-
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tach ogólnej konsumpcji!!! ECRR sk³ada siê z miêdzynarodowych badaczy zagro¿enia radiologicznego.
Cz³onkowie Parlamentu Europejskiego poparli inicjatywê
ECRR, bo modele ICRP nie s¹ w stanie przewidzieæ skutków napromieniowania. Najnowsze opracowanie z ECRR3 stawia wyzwanie establishmentowi, umieszczaj¹c na czarnej licie, oprócz
ICRP:
- Naukowy Komitet ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (United Nations Scientific Committee on the Effects of
Atomic Radiation, UNSCEAR);
- Komisja Europejska;
- agencje ochrony radiologicznej poszczególnych pañstw, np.
NPRB (National Radiological Protection Board)  Pañstwowa
Rada Ochrony Radiologicznej w Zjednoczonym Królestwie;
- wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) a Miêdzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA).
Do czasu przerwania prób broni A w atmosferze w 1963 roku,
nie opublikowano ¿adnych prac o zwi¹zku raka z opadami promieniotwórczymi, a sugestie, ¿e opady mog¹ powodowaæ zgony
dzieci, by³y wymiewane i atakowane.
Etyka do lamusa
Modele ICRP i pochodne ustawy opieraj¹ siê na przedawnionej
etyce. Rachunek ICRP korzyci-straty zestawia spo³eczne plusy i minusy przedsiêwziêcia, ale dyskontuje przysz³oæ (z³otówka
dzi jest wiêcej warta ni¿ za rok) i nie uwzglêdnia nierównoci w
podziale kosztów i korzyci. Bogatsi wykorzystuj¹ wiêcej energii
elektrycznej (w tym z si³owni A) i produktów wytworzonych z jej
pomoc¹. Ubodzy maj¹ bardziej niebezpieczn¹ pracê w przemyle
atomowym i mieszkaj¹ bli¿ej kopalñ uranu, zak³adów nuklearnych i sk³adowisk odpadów j¹drowych.
Uredniaj¹ce obliczenia korzyci-straty milcz¹co akceptuj¹
utylitaryzm, wed³ug którego czyn jest dobry, gdy przyczynia siê
do urednionego wzrostu po¿ytku, a redukuje rednich rozmiarów cierpienia w wiecie. Utylitaryzm przemilcza podzia³ po¿ytku w spo³eczeñstwie. ICRP urednia dawki promieniowania, co
prowadzi do niedok³adnoci modeli i spo³ecznego podzia³u ryzyka. Utylitaryzm dawno ju¿ odrzucono, jako nieetyczn¹ podstawê
decyzji.
ECRR proponuje, by do kwestii napromieniowywania zastosowaæ prawa jednostki, np. Deklaracjê Praw Cz³owieka ONZ. Nie
mo¿na etycznie uzasadniæ ¿adnych emisji radioaktywnoci, bo
najmniejsza dawka niesie prawdopodobieñstwo zagro¿enia ¿ycia.
Obliczenia zbiorowej dawki musz¹ sumowaæ wszystkie przypadki emisji dla danej grupy ludnoci.
Niedopatrzenia
ECRR przytacza niedopatrzenia w raportach, uczciwych do
czasu publikacji, gdy zostaj¹ dopasowane do propagandy: nagminne s¹ studia, w których wniosek lub podsumowanie wydaj¹ siê
wskazywaæ na brak skutków, podczas gdy bli¿szy przegl¹d danych w tabelach i tekcie niezbicie wskazuje na ich istnienie. Inne
grzechy:
- Dawek wewnêtrznych nie mierzy siê, tylko oblicza z dawek zewnêtrznych.
- Grupy porównawcze ludnoci te¿ uleg³y napromieniowaniu
lub s¹ niew³aciwe dla danego badania (np. m³odzi wojskowi
wystawieni na dzia³anie zubo¿onego uranu na Ba³kanach, w porównaniu z przeciêtn¹ ludnoci¹, np. w Anglii).
- Kiedy grupa wykazuje skutki napromieniowania, umniejsza siê j¹ wskazuj¹c na osoby mniej napromieniowane, np. badania brytyjskich uczestników prób atomowych przez NPRB.
- Osoby o ró¿nej wra¿liwoci genetycznej komasuje siê mimo
zró¿nicowanych dawek, a brak wyranej zmiany w zachorowaniach w czasie, przytacza siê jako brak skutków.
INFO NURT NR 4 / 2004 (21)
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- Zak³ada siê, ¿e rak jest nastêpstwem jednego zdarzenia, np.
w wypadku reaktora, wiêc pomija siê zachorowalnoæ na raka
wynik³¹ z póniejszych skutków napromieniowania, np. os³abienie zdolnoci samoobronnej organizmu.
- Badania skutków analiz¹ statystyczn¹ wielu czynników
mo¿na przeprowadziæ tak, by zgubiæ najwa¿niejsze skutki napromieniowania.
- Odrzucanie skrajnych danych prowadzi do trywializacji
skutków.
- Prace odpowiedzialnych instytucji, np. ICRP, koncentruj¹
siê na raku jako punkcie koñcowym napromieniowania. Odrzuca
siê tym samym, np. miertelnoæ dzieci i zniekszta³cenia noworodków.
- Po Czarnobylu ratownicy pozornie zapadali w mniejszym
stopniu na bia³aczkê, ni¿ przeciêtna ludnoæ, bo w³adze ZSRR
zabroni³y miejscowym lekarzom dokumentowaæ to. Po katastrofie w Sellafield usuniêto przypadki raka z rejestru. Po po¿arze w
Windscale sfa³szowano kierunek chmury promieniotwórczej i
podrobiono dane meteorologiczne, aby zatuszowaæ skutki w Irlandii i na Wyspie Man. W Niemczech zmieniono kartoteki miertelnoci noworodków, aby umniejszyæ skutki Czarnobyla.
Kibice
Najwiêcej nieporozumieñ wynika z za³o¿enia o liniowej zale¿noci miêdzy dawk¹ a skutkiem i ze zrównywania dawek zewnêtrznych z wewnêtrznymi. Ma³e dawki wewn¹trz organizmu mog¹
spowodowaæ wiêcej szkód, ni¿ wy¿sze dawki zewnêtrzne. Badania odrzucaj¹ to jednak, jako niezgodne z liniow¹ doktryn¹,
jak w redniowieczu Koció³ odrzuci³ teoriê Kopernika.
W uszkodzeniach p³odów, rosn¹ce dawki powoduj¹ coraz
wiêksze uszkodzenia zarodka. Gdy dawka jest odpowiednio du¿a,
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szkody umiercaj¹ p³ód. Nastêpuje poronienie lub martwy poród.
Dalszy wzrost dawki nie powoduje wzrostu liczby zniekszta³conych noworodków, tylko spadek przyrostu naturalnego. Brak wzrostu iloci zniekszta³ceñ noworodków nie mo¿e wiêc byæ dowodem na brak skutku napromieniowania, chyba ¿e mniejsze dawki
nie spowodowa³y zniekszta³ceñ.
Powy¿sze aspekty mog³y doprowadziæ do wiary, ¿e promieniowanie z Czarnobyla nie spowodowa³o zniekszta³ceñ, poronieñ
i miertelnoci noworodków w Europie. Kilka prac naukowych
zamieci³o b³êdne wnioski, ignoruj¹c ostry spadek przyrostu naturalnego w 9 do 12 miesiêcy po Czarnobylu.
Nieliniowe skutki wynikaj¹ z faz niszczenia komórki i ze zjawiska komórek-kibiców. Pierwsz¹ fazê powoduj¹ cz¹stki alfa
(lub promienie beta lub gamma). Odruch samoobronny wzmaga
podzia³ komórek, by naprawiæ zniszczenie. W drugiej fazie komórka, która wskutek aktywacji jest w procesie podzia³u, zostaje
znowu zaatakowana. Przy odstêpie ataków mniejszym ni¿ cykl
tworzenia nowej komórki (kilkanacie godzin), DNA mo¿e ulec
uszkodzeniu i przekazaæ je du¿ej iloci komórek s¹siednich, nie
le¿¹cych w zasiêgu promieniowania: kibice zostaj¹ opryskani b³otem z boiska.
Dawki wewnêtrzne analizuje siê bez uwzglêdnienia wra¿liwoci komórki oraz charakterystyki dawki (w czasie i w stosunku
do specyfiki tkanki). Na sfa³szowanie badañ wp³ynê³y prognozy
wed³ug modeli ICRP. Obliczaj¹ one raczej skromne zachorowalnoci na wszelkie odmiany raka, wiêc znajduj¹c w badanej grupie
wzrost zachorowalnoci, ignoruje siê to lub nie przypisuje napromieniowaniu z Czarnobyla. Doktryna zwyciê¿a empiryzm. ECRR
objawi³ siê w radiologii jak Kopernik w astronomii.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
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