
                            MOSAD  OFICJALNE   DANE I ARTYKUŁY 
                   Z DZIAŁALNOŚCI WYWIADU IZRAELSKIEGO    

                     Mossad -tajny  wywiad  izraelski     

                                                                                 End of Israel’s  kill and  assasinations 
 

  O działalności  najgroźniejszego zbrodniczego   wywiadu na świecie  artykuły oraz  książki byłych
agentów. Mossad  jawnie działa w Polsce na  podstawie umowy  bilateralnej  zawartej pomiędzy
rządem  Platformy Obywatelskiej i   byłej  premier  PO dr  Ewy Kopacz. Dziwne, że  PIS  do tej
pory pozwalał na  tę działalność i to  całkiem  jawną, jak gdyby  nazwa  Prawo i Sprawiedliwość
nic nie  znaczyła, bo   przecież  Mossad  zajmował się  głównie wojną z  biednymi Palestyńczykami
.
Szef Mossadu  Meir Dagan    został polskim obywatelem .Wiadomo też,   że jest zwolennikiem
tzw. wojny cybernetycznej i innego  rodzaju tajnych operacji.Izraelski wywiad i jego sztylet czyli
Kidon zamorduje każdego kto jest niewygodny  dla interesów Izraela lub zagraża jego polityce.
23.06.2012 Polskie Radio.pl:  — Honorowe obywatelstwo Polski otrzymał w tajemnicy szef izrael-
skiej centrali wywiadowczej – Mossad, Meir Dagan. 

George  Rapaforth, właściciel holdingu kontrolującego większość izraelskich biznesów w Polsce,
pytany przez  „Times of Israel”  o antysemityzm Polaków odpowiedział:„Antysemityzm? W Pol-
sce? Jest – oczywiście. Z tym, że ten szary lud nie zdaje sobie sprawy, że w tym momencie 70 pro-
cent polskiego biznesu jest kontrolowane przez nas – oczywiście nie jest to widoczne na pierwszy
rzut oka – trzeba wiedzieć jaka spółka jest z jaką powiązana, do kogo należy, kto jakie firmy skupu-
je ( przez  giełdę) itd. To państewko bez nas by jeszcze raczkowało – dzięki nam się rozwija – jeśli
wycofamy pieniądze wybuchnie krach”- mówił  bezczelnie. 

                                             https://pl.wikipedia.org/wiki/Maspex

Przykład  to Maspex (właściwie Grupa Maspex) – polski koncern spożywczy z siedzibą w Wado-
wicach, będący jednym z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej i 
w Polsce. 

• Grupę zapoczątkowało przedsiębiorstwo Maspex powstałe w 1990 roku, zajmujące się kon-
fekcjonowaniem zabielacza do kawy i kakao. Konfekcjonowanie towarów to nic innego jak 
pakowanie bądź też przepakowywanie produktów bez zmieniania cech fizycznych oferowa-
nych artykułów. Właściwie przeprowadzony proces konfekcjonowania towarów powoduje, 
że są one w pełni gotowe do sprzedaży i atrakcyjne wizualnie .

• W 1993 roku rozpoczęto produkcję owocowej herbaty rozpuszczalnej, kakao instant, kawy 
cappuccino oraz czekolady. Rok później rozpoczęto produkcję cukierków. 

• W 1995 do Grupy Maspex dołączyła Polska Żywność S.A. z Olsztynka – producent soków 
owocowo-warzywnych dla dzieci, m.in. popularnego Kubusia. W latach 1998–1999 firma 
tworzyła oddziały zagraniczne w Czechach, Rumunii, Węgrzech i Słowacji. 



• W 1999 Maspex przejął spółkę Anin oraz Tymbark.

• W 2000 roku przedsiębiorstwo otworzyło w Tychach fabrykę soków i napojów. Dwa lata 
później, w Kaliningradzie i Moskwie, powstały kolejne spółki Maspeksu. 

• W marcu 2003 Grupa Maspex zakupiła spółkę Lubella, poszerzając tym samym swoją ofertę
o makarony, płatki śniadaniowe, kasze i mąki. We wrześniu tego samego roku Grupa kupiła 
akcje spółki Polski Lek – producenta preparatów witaminowych i tabletek musujących. 

• W 2004 firma utworzyła przedstawicielstwo na Ukrainie, a w grudniu tego samego roku za-
kupiła część Walmarku, firmy zajmującej się produkcją soków na rynek czeski i słowacki 
oraz wszystkie udziały firmy Olympos – węgierskiego producenta soków, nektarów i napo-
jów owocowych.

• W 2005 grupa nabyła udziały w: Plusssz Vitamin Kft, Apenta (marka węgierskiej wody mi-
neralnej) oraz Queen’s – bułgarskiego wytwórcy soków. Dwa lata później w Rumunii Ma-
spex przejął udziały firmy Arnos – producenta makaronów. W 2008 do Grupy dołącza firma 
Mark IV – producent napojów w Rosji.

• Rok 2009 to uruchomienie Centrum Logistycznego w Tychach. W tym samym roku Maspex
otworzył kompleks produkcyjno-magazynowy w Rumunii. 

• W 2010 roku Grupa weszła w kategorię napojów energetycznych poprzez rozpoczęcie 
współpracy z Fundacją „Równe Szanse” i Dariuszem Tigerem Michalczewskim. Dzięki za-
wartej umowie Maspex uzyskał wyłączną licencję do używania oznaczenia Tiger i wykorzy-
stywania wizerunku boksera w promocji Tiger Energy Drink. 

• W 2012 wadowicka spółka zakupiła Salatini i Capollini, rumuńskie marki precli i kraker-
sów. W 2013 Lubella zakupiła markę makaronów Malma. W 2015 Grupa Maspex sfinalizo-
wała transakcję zakupu wybranych aktywów firmy Agros Nova z dwoma zakładami w Ło-
wiczu i Wąsoszu Dolnym. W 2016 roku natomiast zakupiła spółkę Rio Bucovina, rumuń-
skiego producenta wody mineralnej. W 2017 roku nastąpiła kolejna akwizycja – Maspex za-
kupił spółkę Aquarex AD, produkującą naturalną wodę mineralną Velingrad w zakładzie w 
Bułgarii. 

• W 2018 roku Maspex uruchomił w zakładzie Lubella w Lublinie kompleks produkcyjny 
oraz centrum logistyczne, a następnie w zakładzie Tymbark w Olsztynku również otworzył 
kompleks produkcyjno–logistyczny. 

• Od 2019 roku, na bazie umowy ze szwajcarskim koncernem Nestlé, Maspex posiada wy-
łączną licencję na produkcję i dystrybucję napojów herbacianych Nestea w większości ryn-
ków środkowoeuropejskich. Początkowo, od czerwca, obejmowała ona wyłącznie Węgry, 
Rumunię i Bułgarię, ale w styczniu 2020 została ona rozszerzona o Polskę, Czechy, Słowa-
cję, Litwę, Łotwę i Estonię. Elementami napojów Nestea produkowanych przez Maspex są 
logo, skład oraz szata graficzna na butelkach z czasów produkcji przez The Coca-Cola Com-
pany - licencjobiorcę produktów tej marki do końca 2017 roku.

               Rapa forth-  raportować  lub rapować do papy   który siedzie w forcie( twierdzy) 

Rapaforth- właściciel holdingu J.R.T.W, w Polsce kontroluje http://m.in . sieć kin Cinema
City, galerie handlowe o nazwie „Plaza”, sklepy Super Pharm oraz warszawską komunika-
cję miejską.

 Najwięcej skrytobójstw przeprowadzają Mossad , Kidon i Shin Bet. Tak twierdzi Ronen Bergman, 
pisarz, który zaatakował premiera Morawieckiego w Monachium .Centralny Ośrodek Informacji 
Gospodarczej poinformował, że od 1 stycznia 2019 r. do końca grudnia 2019 r. wśród nowo reje-
strowanych firm w KRS, powstało 8 820 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Mossad  podlega 
pod departament wojskowy w  Ambasadzie  Izraela, w  którym nie wiadomo kto pracuje i ile 
osób,bo dane  te  są ściśle  tajne  a  ten z kolei  pod bezpośredni  nadzór    premiera  Izraela  Benja-
mina  Netanjahu. Szefem  Sił  Zbrojnych Izrahella IDF( Israeli Defence Forces)    jest Aviv Kocha-
vi.  W listopadzie 2019 r.Kochavi dowodził IDF w operacji Czarny Pas, kiedy walczyła ona z pale-



styńskim ruchem  oporu , po ukierunkowanym zabiciu ich starszego dowódcy  Baha Abu al-Ata w 
Gazie. 

                                                                   
Szokujące wyniki naszego śledztwa ! Mossad w Polsce
Operacja tajnych służb „Jordan” na polskich serwerach!
30 Sty 2016 https://warszawskagazeta.pl/kraj/

W najnowszym wydaniu tygodnika Warszawska Gazeta, możecie przeczytać szokujące wyniki
śledztwa, prowadzonego przez Magdę Groń, Roberta Wyrostkiewicza oraz Pawła Mitera.
Figurant o kryptonimie „Jordan”, rozpracowywany swego czasu przez SB pod kątem współpracy z
wywiadem izraelskim, był współodpowiedzialny za budowę serwerowni Ministerstwa Finansów i
Medycznego Centrum Przetwarzania Danych, które docelowo ma zgromadzić dane milionów
Polaków – ustaliła „Warszawska”. Wątpliwości bezpieki miała podzielać również palestyńska
służba bezpieczeństwa. Spokrewniony z wpływowymi politykami świata arabskiego dr Ahmad
Sameh Abu Mizer został zmuszony do wyjazdu z Polski, ale wrócił po 1989 r. Z funkcji
szeregowego urzędnika awansował na specjalistę do spraw budowy centrów danych z kluczowymi
informacjami o Polsce i Polakach!
Ujawniamy historię, na podstawie której mógłby powstać niejeden film sensacyjny.
Zarówno serwerownia Ministerstwa Finansów, która powstała w Radomiu, jak i Medyczne Cen-
trum  Przetwarzania Danych we Wrocławiu to z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa dwa stra-
tegiczne  miejsca. Ta pierwsza ma za zadanie zapewnić usługi infrastruktury teleinformatycznej dla
scentralizowanych systemów informatycznych resortu finansów, druga – finalnie – gromadzić i
przetwarzać dane wrażliwe (np. wywiad lekarski i historie chorób) wszystkich Polaków.
A takie informacje według ekspertów warte są miliardy złotych. W dodatku, gdyby dostały się w
niepowołane ręce, mogłoby to doprowadzić do destabilizacji państwa. Dlatego trzeba je szczególnie
chronić.  Całość w Warszawskiej Gazecie! Opublikowano Lipiec 19, 2013

Jak działa lobby żydowskie według byłego agenta Mossadu

Wiktor Ostrowski, były szpieg izraelski, który w 1986 r. uciekł z Izraela od początku lat 90. ujaw-
niał sekrety  Mossadu. W swojej książce „Drugie oblicze zdrady” opisał struktury działania lobby
izraelskiego w USA i jego powiązania z Mossadem.Pełna nazwa Mossadu to Instytut Wywiadu i
Zadań Specjalnych – to służba wywiadu zagranicznego odpowiedzialna m.in. za gromadzenie poli-
tycznych, technicznych, gospodarczych danych wywiadowczych o innych państwach a także za
wykonywanie skrytobójczych zabójstw . Jest uważany za jedną z najlepiej zorganizowaną tajną for-
mację wywiadowczą w historii powiązaną z CIA, KGB GRU i innymi wywiadami na świecie także
bardzo silnie z wywiadem PRL. Oficjalnie istnieje od 1 kwietnia 1951 r., ale faktycznie żydowski
wywiad działał już kilkanaście lat wcześniej jako spuścizna carskiej Ochrany a potem NKWD. W
teorii Mossad nie powinien działać w Izraelu. Faktycznie służba ta z racji swoich kadr i powiązań
(byłych oficerów i współpracowników) nadaje kierunek polityce Izraela.Ma wszędzie swoje struk-
tury także w Polsce oraz agentów umieszczonych na strategicznych urzędach, w różnych organiza-
cjach,organach czy instytucjach oraz w biznesie. Bardzo duża liczba tych agentów wjechała do Pol-
ski w lecie 2015 na fali zorganizowanego przerzutu mostem pod przykrywką emigracji z Syrii.

Struktura operacyjna Mossadu wygląda następująco.
Katsa: 
oficer operacyjny Mossadu kieruje pracą podległych mu agentów. Na początku lat 90.
działało tylko około 35 katsa. Chociaż formalnie Polska i Izrael to sojusznicy katsa działają na
terytorium Polski. Katsa oprócz kadrowych agentów Mossadu i pozyskanych współpracowników
korzystają z pomocy diaspory żydowskiej. Wyróżnia się następujące formy współpracy:



                                                             
Sayanim: 
wyraz pochodzący od hebrajskiego słowa lesayeah, oznaczającego „pomagać”. Tak
nazywani są Żydzi, którzy oddają Mossadowi niewielkie przysługi. Nie pobierają za nie pieniędzy.
Korzystanie z ich usług jest obwarowane w regulaminie Mossadu kilkoma warunkami. Nie korzysta
się np. z pomocy sayanim w krajach arabskich. Spowodowane jest to obawą o zemstę na
społeczności żydowskiej w wypadku dekonspiracji. Ujawnienie przez Ostrovskiego faktu
wykorzystywania przez Izraela sayanim w Wielkiej Brytanii i USA spowodowało ochłodzenie
stosunków między sojusznikami. Skutkowało również zaostrzeniem polityki Georga H. Busha, na
początku lat 90.z Izraelem i uznanie współodpowiedzialności Mossadu za torpedowanie rozmów
pokojowych z Palestyńczykami.

Frames 
(czyli „zręby”): żydowskie jednostki operacyjne, samowystarczalne, działające we
wszystkich częściach świata.

Hets va-keshet („Łuk i strzała”) obozy w Izraelu (ale nie tylko) organizowane dla młodzieży
żydowskiego ale aszkenazyjskiego pochodzenia z różnych krajów. Młodych się indoktrynuje i
wciąga na specjalną listę „do wykorzystania” w przyszłości.

NOWY  DOWÓD  W  POLSCE DLA  WYWIADU 

 Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze 
oczu i wzroście. Nowela zmienia termin wejścia w życie zmian w ustawach: o dowodach osobi-
stych, o ewidencji ludności i Prawie o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z nią do 1 marca 2015 r. nie
będą wydawane nowe wzory dowodów osobistych. Po 1 stycznia 2015 r. dotychczasowe dowody 
osobiste zachowają ważność - nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów.  Odsunięte w 
czasie - z 1 stycznia na 1 marca 2015 r. - będą także zmiany w prowadzeniu elektronicznej rejestra-
cji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, i udostępnianie ich odpisów w dowolnym USC.    Nowy 
dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i 
wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Format i wymiary pozo-
staną takie same.  Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowo-
du osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Dowód 
osobisty będzie mógł odebrać w gminie także pełnomocnik.              
   http://wiadomosci.onet.pl  23  grudnia  2014.

40 tys oficerów i agentów Mossadu w Polsce
czuwa nad nimi departament spraw wojskowych ambasady Izraela
Oddajmy głos Ostrovskiemu
„Społeczność żydowska w USA tworzy trój-poziomowy zespół operacyjny. Na pierwszym pozio-
mie znajdują się sayanim (gdyby sytuacja była odwrotna i USA przekonywałby Amerykanów w
Izraelu do działalności wywiadowczej na rzecz USA, Izrael traktowałby ich jako szpiegów). Drugi
poziom tworzy silne proizraelskie lobby [AIPAC – 60 tysięcy, największe w USA], zdolne zmobili-
zować Żydów w USA do działań zgodnych z życzeniem Mossadu. Trzeci poziom to B’nai Brith.
Członkowie tej organizacji mieli za zadanie nawiązywać przyjaźnie wśród nie-Żydów i urabiać opi-
nię antysemity każdemu kogo nie udało się pozyskać dla sprawy Izraela. Przy włączeniu do działań
wszystkich trzech poziomów musieliśmy odnieść sukces. Nie było innej możliwości”.Polska, z racji
powiązań historycznych i kulturowych jest szczególnym miejscem dla działań Mossadu. Na bieżąco
zajmuje się on monitorowaniem polskiej sceny politycznej i medialnej (łącznie ze zbieraniem infor-
macji o tym którzy dziennikarze współpracują ze służbami i ustalaniem oficerów prowadzących).
W Polsce na dużą skalę są również przeprowadza się akcje sponsorowania wyjazdów młodzieży po-
chodzenia żydowskiego na zagraniczne obozy integracyjne.  Działania te obecnie są praktycznie



poza zainteresowaniem polskiego kontrwywiadu. Traktowanie Izraela jako sojusznika sprawiło, że
dostał on carte blanche na działania wywiadowcze w Polsce.                                                       
Polskie firmy były przejmowane przez specjalnie do tego celu utworzoną giełdę , przez akcje . 
Wiele zarządów państwowych przedsiębiorstw sprywatyzowanych na podstawie ustawy i prywaty-
zacji i komercjalizacji specjalnie wypuszczało akcje spółek na giełdę żeby zostały one w ten  spo-
sób  przejęte .  Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce została zapewne utworzona jako przy-
krywka , coś tam robi ,żeby się jakoś zasłaniać .

BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ  
wPolityce.pl: 
 —  Dlaczego MSW pozytywnie wnioskowało o nadanie polskiego obywatelstwa Stanisławowi Sz.,
a prezydent obywatelstwo to nadał?
Oficjalnie mogę powiedzieć jedno: za 20 lat bardzo chętnie o tym porozmawiam
— ucina  temat  Bartłomiej  Sienkiewicz,  ówczesny szef  resortu spraw wewnętrznych.27.10.2014
12:25 /Rp.pl:
  — Stanisław Sz., którego ABW zatrzymało pod zarzutem szpiegostwa był pozytywnie opiniowany
przez MSW. Na tej podstawie prezydent nadał mu polskie obywatelstwo. — Dlaczego? — Bartło-
miej Sienkiewicz unika odpowiedzi.
Podejrzewany o szpiegostwo Stanisław Sz. polskie obywatelstwo posiada od roku. — Nadał mu je
prezydent Bronisław Komorowski.
Jak twierdzi tvn24.pl, 
stało się to po wyrażeniu pozytywnej opinii przez resort spraw wewnętrznych. Ta zaś została wyra-
żona, bo żadnych przeciwwskazań nie zgłosiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Portal „Walla” podkreśla, że nie wiadomo właściwie, za jakie zasługi Meir Dagan otrzymał honoro-
we obywatelstwo Polski.23.06.2012 Polskie Radio.pl:  — Honorowe obywatelstwo Polski otrzy-
mał w tajemnicy były szef izraelskiej centrali wywiadowczej – Mossad, Meir Dagan.  

                                                             



— Informację o tym podał izraelski portal „Walla” w komentarzu na temat niedawnej wizyty szefa
MON Tomasza Siemoniaka w Izraelu. Portal „Walla” podkreśla, że nie wiadomo właściwie, za ja-
kie zasługi Meir Dagan otrzymał honorowe obywatelstwo Polski.   >>>http://www.polskieradio.pl/
5/3/Artykul/632127,Szef-Mossadu-zostal-polskim-obywatelem
„Izrael wysłał  do Mińska tak liczną grupę funkcjonariuszy wywiadu, że wystarczy nie tylko do
ochrony szpitala, ale nawet całego miasta” – cytuje gazeta izraelskie źródło, zapewniające, że Da-
gan bezpiecznie wróci do Izraela.„Sunday Times” przypomina, że  — kierując Mosadem zapocząt-
kował operację selektywnego likwidowania irańskich naukowców i innych przedstawicieli  rządu



zaangażowanych  w  irański  program  rozwoju  energii  jądrowej.  >>>http://swiat.newsweek.pl/-
sunday-times—minsk-pelen-agentow-mosadu,97443,1,1.html                                                      
Portal „Walla” podkreśla, że nie wiadomo właściwie, za jakie zasługi Meir Dagan otrzymał honoro-
we obywatelstwo Polski…. — ale chyba jedno jest pewne, Dagan polskie obywatelstwo otrzymał
od prezydenta Bronisława Komorowskiego.  –  Sam jestem ciekaw za co?

Szef Mosadu Meir Dagan -jego niezwykłe życie postawiło go w samym centrum 
historii Izraela.

I. Eichner | Opublikowano: 19.03.16,

Początek jego kariery w wojsku to rok 1963. Właśnie wtedy wstąpił do desantu, by cztery
lata później walczyć w wojnie sześciodniowej na półwyspie Synaj, a następnie na
wzgórzach Golan. Lata 70. to początek jego pracy w jednej z najbardziej elitarnych i
zarazem najbardziej kontrowersyjnych jednostek wojskowych Izraela – Sajeret Rimon.
Żołnierze tej formacji odpowiadali za tłumienie palestyńskiego ruchu oporu. Rekrutowano
do niej głównie ludzi znających arabski i potrafiących wtapiać się w otoczenie na terenach
palestyńskich. Komandosi w cywilnych ubraniach i nieoznaczonych samochodach
organizowali polowania na przywódców powstającego wówczas ruchu oporu na Zachodnim
Brzegu Jordanu. Sajeret, w którym służył Dagan, był armią w armii. 

Miał i ma nadal własny wywiad, ekipy ewakuujące komandosów w razie kłopotów, karetki, lekarzy,
snajperów, specjalistów od ładunków wybuchowych, podsłuchów oraz agentów w maskach i prze-
branych za inne osoby a także podmienionych innych ludzi, sfałszują wszystko każdy   dokument  i
włamią się  do  komputera. 

Kierował tam wywiadem czyli Mossadem i przyjechał z nim do Polski. Kidon (Sztylet), wchodzi w
skład Mossadu, a jej głównym zadaniem jest fizyczna likwidacja wszelkich wrogów Izraela praw-
dziwych oraz wyimaginowanych a w ogóle to przeciwników każdych Izraela oraz wrogów ich biz-
nesów. Nad 48 zabójcami z Kidonu (w tym sześcioma kobietami) czuwał w Palestynie Meir Dagan.

Agenci izraelscy – według prasy zachodniej legitymują się kanadyjskimi paszportami (fałszywe
papiery z obcych państw to znak rozpoznawczy izraelskiego wywiadu; paszportami brytyjskimi i
irlandzkimi posługiwano się również podczas ostatniej operacji w Dubaju) a w Polsce dowodami
bez danych osobowych tymi nowymi. Mordują skrytobójczo, pozorują włamania albo napady .
 W Polsce wg danych z roku 2014 Warszawskiej Gazety jest ponad 40 000 aktywnych agentów
Mossadu , mają swoje struktury praktycznie wszędzie.

Późną nocą łódź wylądowała na wybrzeżu Gazy. Wysiadło kilku żołnierzy przebranych za Palestyń-
czyków. Przedstawili się jako terroryści wysłani z Libanu i poproszeni o spotkanie z szefem Ludo-
wego Frontu Wyzwolenia Palestyny (LFWP) w Strefie Gazy. Ktoś mu je przyniósł.
  „Przyjechaliśmy na spotkanie robocze” - powiedział dowódca sił, a przywódcy LFWP szczegóło-
wo opisali swoim gościom planowane   odwetowe ataki terrorystyczne. W pewnym momencie do-
wódca zasygnalizował swoim ludziom, że nadszedł czas. Grupa wyciągnęła broń i wyeliminowała 
starszych przywódców palestyńskich w Strefie Gazy, zanim jeszcze wiedzieli, co się dzieje. Ten 
‘’odważny ‘’oficer nazywał się Meir Dagan. Był dowódcą jednostki rozpoznania Rimon, która dzia-
łała przeciwko palestyńskiemu  ruchowi oporu w Strefie Gazy na początku lat 70-tych. „To było ży-
cie, które doprowadziło cię do niezwykle potężnego poziomu doświadczeń” - powiedział po latach 
w wywiadzie dla Yedioth Ahronoth, w którym ujawnił niewielką liczbę operacji z tamtego czasu. 
„Ale jakoś sobie z tym poradzisz, bo wiesz, że służymy krajowi”.

http://swiat.newsweek.pl/-sunday-times
http://swiat.newsweek.pl/-sunday-times


W wieku pięciu lat wyemigrował z rodzicami do Izraela na pokładzie statku dla uchodźców Galila.
Rodzina najpierw mieszkała w obozie przejściowym Machane Israel, niedaleko lotniska Lod. Póź-
niej osiedlili się w Bat Yam, gdzie jego rodzice prowadzili pralnię. 

W listopadzie 1966 r. Został zwolniony ze służby regularnej w stopniu kapitana. W czasie wojny
sześciodniowej jako dowódca kompanii rezerwowej brał udział w bitwach na Synaju, a pod koniec
wojny został  przetransportowany helikopterem ze swoimi żołnierzami na Wzgórza Golan, gdzie
brał udział w jej zdobyć. Trzydzieści dwa lata później, kiedy był głównym generałem rezerw, a nie
szefem Mosadu, Dagan przyłączył się do kampanii przeciwko możliwemu wycofaniu się ze Wzgórz
Golan. 
 Po wojnie sześciodniowej Dagan powrócił do regularnej służby w IDF, gdzie był oficerem opera-
cyjnym w regionie el-Arish. W 1970 r., U szczytu fali terroryzmu w Gazie, południowe Dowództwo
GOC, Ariel Sharon, zleciło Daganowi utworzenie jednostki Rimon. Istnienie jednostki było ściśle 
tajne, a historie tajnych agentów, którzy wyeliminowali dziesiątki poszukiwanych bojowników w 
Gazie, zaczęły pojawiać się dopiero po latach. Byli żołnierze opowiadali o egzekucjach z zimną 
krwią, ale Dagan zaprzeczył tym zarzutom. 

 „Zawsze postępowaliśmy zgodnie ze standardami wojskowymi” - powiedział w jednym z nielicz-
nych wywiadów. „Era Rimona nie była Dzikim Zachodem, gdzie każdy mógł strzelać do każdego,
kogo chciał. Rzeczywiście, nigdy nie uważaliśmy za dopuszczalne eliminowanie kobiet i dzieci.
Ale to prawda, że zasady zaangażowania były inne. Było mniej ograniczeń”. 

 W tym samym wywiadzie Dagan powiedział: „Nikt nie jest podekscytowany, kiedy IDF wysyła sa-
molot z sześcioma tonami bomb do zrzucenia na cele Hezbollahu i kilku cywilów zostaje zabitych.
Jeśli jednak wyślesz jednostkę do Gazy w celu dokładnej eliminacji trzech terrorystów, świat jest
uzbrojony. Wszyscy krzyczą i dostają ataku. 

Krótko po utworzeniu jednostki Dagan został kontuzjowany w obie nogi po tym, jak jeep, którym
podróżował, przejechał przez minę. Był hospitalizowany przez pół roku i wrócił na oddział z jedną
nogą w gipsie. 

                                                                      

W styczniu 1971 roku prowadził patrol z obozu dla uchodźców Jabalia do miasta Gaza, kiedy zi-
dentyfikował dwóch terrorystów w taksówce. Jeden z nich wyciągnął granat i już miał rzucić nim w
jednostkę. Dagan wyskoczył ze swojego samochodu i zaatakował terrorystę, ostrzegając jednocze-
śnie swoje wojska. Po krótkiej walce Dagan zdołał przejąć kontrolę nad terrorystą i uniemożliwić
mu eksplozję granatu. Za swoje czyny w wypadku został odznaczony Medalem Odwagi. 

 W wojnie Jom Kippur Dagan walczył na froncie południowym i był jednym z pierwszych, którzy
przekroczyli Kanał Sueski. Później dokonał zmiany kariery i wstąpił do Korpusu Pancernego, a
podczas I wojny w Libanie był dowódcą 188. Brygady Pancernej. Ale nawet jako żołnierz w korpu-
sie pancernym, Dagan nie zerwał z nawykiem ukrywania się i podróżował po Libanie lokalnymi
pojazdami, ubrany jak Arab. „Jeszcze zanim moja dywizja pancerna wkroczyła do Bejrutu, znałem
to miasto. Odbywałem tam potajemne wizyty” - opowiadał. 

 Po wojnie został mianowany dowódcą jednostki łącznikowej IDF w Libanie i był jednym z założy-
cieli Armii Południowego Libanu (SLA). Dowodził także 36. dywizją, był szefem sztabu IDF ds.
Terroryzmu i intifady, aw 1992 roku został mianowany szefem Wydziału Operacyjnego. W 1993
roku awansował do stopnia generała majora jako asystent szefa Dyrekcji Operacyjnej, ale dwa lata
później przeszedł na emeryturę z wojska, ponieważ nie został mianowany GOC. 

 Udał się na swoją powojskową podróż ze swoim dobrym przyjacielem generałem dywizji (res.)
Yossi Ben Hanan:



 Pojechali na wycieczkę jeepem przez pół świata, która rozpoczęła się w dawnym Związku Ra-
dzieckim, a jego części zostały opublikowane w mediach, w tym wspaniałe zdjęcia z odległych za-
kątków świata. Ta pełna przygód podróż została jednak przerwana, gdy premier Rabin został za-
mordowany. 

 Cztery miesiące później, pośród fali samobójczych zamachów bombowych, Dagan został powoła-
ny na zastępcę Ami Ayalon w nowej jednostce antyterrorystycznej, założonej przez ówczesnego 
premiera Szymona Peresa. 

 Kiedy Benjamin Netanjahu został wybrany na premiera, Dagan został szefem jednostki antyterro-
rystycznej, ale zrezygnował po kolejnych wyborach, w których Ehud Barak został premierem. Za-
pytany wtedy, czy byłby zainteresowany prowadzeniem Mossadu czy Shin Bet, odpowiedział: 
„Nonsens. Wierz mi, nie mam. Poza tym, szef Mosadu i szef Shin Bet muszą być młodymi ludźmi 
którzy postrzegają tę rolę jako najważniejszy punkt w ich życiu. Chcę moich małych przyjemności: 
siedzieć w mojej pracowni i rzeźbić ”. 

 Wybuchy i tajemnicze wypadki

 Ale człowiek taki jak Dagan nie mógł po prostu siedzieć w domu. W 2000 roku wstąpił do partii
Likud, a podczas wyborów w 2001 roku był szefem kampanii Ariela Sharona. Kiedy Sharon został
wybrany na premiera, stworzył tajny mechanizm działania przeciwko źródłom finansowym organi-
zacji antyizraelskich nazywanych  terrorystami i postawił Dagana na jego czele. 

 10 września 2002 roku Sharon zaskoczył wielu, kiedy ogłosił nominację Dagana na szefa Mosadu
w miejsce Efraima Halevy'ego. W składzie obronnym było sporo krytyki w sprawie powołania na
taką rolę człowieka z zapleczem politycznym, ale i krytycy bardzo szybko zdali sobie sprawę, że
Dagan był właściwym człowiekiem we właściwym czasie. Jego osiem lat na czele Mosadu uważa
się za szczególnie udane, podczas których przywrócił Mossadowi dawną świetność.

 Sporo starszych takich terrorystów zginęło w tym czasie na różne i osobliwe sposoby. Wśród nich
był szef wojskowy Hezbollahu Imad Mughniyeh, który został zamordowany w Damaszku 12 lutego
2008 roku; starszy urzędnik Hamasu Mahmoud Al-Mabhouh, który został zamordowany w hotelu
w Dubaju 19 stycznia 2010 r .; oraz „skarbnik” Hamasu Izz El-Deen Szejk Khalil, który został za-
mordowany w Damaszku 25 września 2004 r. W tajemniczych wypadkach zginęło także sporo irań-
skich naukowców zajmujących się energią jądrową. 

                                                                   

Izrael nigdy nie przyznał się do odpowiedzialności za te działania, ale zagraniczne źródła przypisy-
wały je Mosadowi pod dowództwem Dagana. 

Wśród osiągnięć przypisywanych Mossadowi w tym czasie (ponownie według zagranicznych źró-
deł) znalazły się również wielokrotne operacje sabotażu irańskiego projektu nuklearnego, eksplozje 
w składach broni Hezbollahu w Libanie, udaremnienie operacji zemsty organizacji za zabójstwo 
Mughniyeh, znalezienie irańskiej broni. statki, ujawnienie reaktora syryjskiego i długa lista opera-
cji, które pozostaną ściśle tajne przez wiele lat. 

Ale nawet Dagan, nieustraszony wojownik, zdawał sobie sprawę z ograniczeń mocy. Już podczas
swojej kadencji jako szef Mosadu walczył z planem premiera Netanjahu i ówczesnego ministra
obrony Baraka, który miałby zaatakować irańskie obiekty nuklearne. 
 „Jeśli zaatakujemy dzisiaj”, powiedział Dagan, „nie tylko nie zatrzymamy bomby, ale także stwo-
rzymy rzeczywistość, w której rozwiązujemy wszystkie wewnętrzne problemy polityczne w Iranie, 
powodując, że ludność stanie za reżimem. " Twierdził, że sankcje gospodarcze byłyby skuteczniej-
sze niż posunięcie wojskowe i że Izrael musi podstępnie opóźniać irański program nuklearny. 

 Zacytowano nawet Dagana, który powiedział, że był bardzo zaniepokojony tym, że po odejściu ze 
swojej roli na czele Mosadu nie będzie nikogo, kto powstrzyma Netanjahu i Baraka przed „niebez-
piecznymi przygodami”. 



Te komentarze doprowadziły do ostrej krytyki ze strony Netanjahu i jego bliskich współpracowni-
ków, którzy oskarżyli go o próbę zorganizowania puczu przeciwko urzędującemu premierowi i spo-
wodowanie poważnych szkód w bezpieczeństwie Izraela. Dagan stanowczo odrzucił oskarżenia i 
przy jednej okazji powiedział: „Gdybym dzisiaj otrzymał rozkaz ataku na Iran, nawet gdyby był on 
sprzeczny z moimi poglądami - zrobiłbym to”. Ale w innym wywiadzie, którego udzielił po przej-
ściu na emeryturę, powiedział, że gdyby otrzymał rozkaz ataku w Iranie, natychmiast złożyłby dy-
misję. 

 Po przejściu na emeryturę jego ostry sprzeciw wobec ataku militarnego na Iran przekształcił się w 
ostrą krytykę polityki Netanjahu we wszystkich kwestiach. W przemówieniu, które wygłosił na pla-
cu Rabina w przededniu ostatnich wyborów, Dagan powiedział: „Izrael jest otoczony przez wro-
gów. Oni mnie nie przerażają. Boję się naszego przywództwa. Boję się braku wizji, braku kierow-
nictwa i determinacji oraz brak wzorowego przywództwa. Boję się wahania i stagnacji. Obawiam 
się - przede wszystkim - kryzysu przywództwa. To najpoważniejszy kryzys, jaki pamiętam od czasu
powstania państwa ”. 

 Później w swoim przemówieniu Dagan zwrócił się do Netanjahu, mówiąc: „Dokąd zmierzasz, pa-
nie premierze? Dlaczego miałbyś być odpowiedzialny za nasz los, skoro boisz się wziąć na siebie
odpowiedzialność? Dlaczego człowiek miałby szukać przywództwa, jeśli tego nie robi? Nie chcesz
przewodzić? Mamy przywódcę, który toczy tylko jedną kampanię: wojnę o własne polityczne prze-
trwanie ”. 

 Netanjahu i inni urzędnicy Likudu twierdzili, że krytyka Dagana wynikała z faktu, że jego kaden-
cja jako wodza Mosadu nie została przedłużona, o co prosił, ale Dagan ujawnił list, który napisał do
Netanjahu we wrześniu 2010 roku, w którym poprosił premiera o zakończenie jego kadencję w pla-
nowanym terminie. 

 Pomimo tego, że był jednym z jego największych krytyków, ni z  tego ni z owego Dagan był
konsultowany przez premiera Netanjahu, którego mianował następnym szefem Mosadu,  a
Dagan gorąco polecił Yossiego Cohena. 

Efraim Halevy, który był szefem Mosadu przed Daganem, powiedział: „Niedawno spotkałem Meira
na wszelkiego rodzaju spotkaniach z przyjaciółmi i okazywał ogromne zainteresowanie operacjami
Mosadu, nawet po przejściu na emeryturę. Zapamiętam go jako bardzo humorystycznego człowie-
ka. Zapamiętam go jako kogoś, kto wyróżniał się we wszystkim, co robił i dokonywał brawuro-
wych  czynów  poza  horyzontem.  Tacy  jak  on  zapewniali  istnienie  państwa  Izrael  ”.
https://www.ynetnews.com/articles/                        

                                                                 Kto wie  
              czym  on jeszcze  kieruje  i gdzie się  ukrywa, może  nawet się nie ukrywa ,
               tylko całkiem  jawnie  żyje i działa ? Podobno zmarł w  roku 2016 na raka w  Tel 
Awiwie ,ale  nikt w  to nie wierzy, bo  na pewno  sfingował  swoją śmierć , skoro pogrzeb  odbył się
tylko dla  wojska .Natomiast na cmentarzu próżno było szukać dziennikarzy. Zwali go królem cieni 
który działał  często w  przebraniu,  ciekawe, kto jest   pochowany na cmentarzu w Tel Awiwie  ?  
Ciało chowa się w pozycji leżącej nogami w stronę Izraela, w Izraelu w stronę Jerozolimy a w Je-
rozolimie w stronę Ściany Płaczu. 
Ciało składa się w pojedynczym grobie. Rodziny mają nagrobki obok siebie ale nie są pochowani 
razem.W  judaizmie  nie ma ekshumacji , która  jest  zabroniona ,więc  wszystko  można sfingować.

Kidon ( hebr .  bagnet lub "czubek włóczni" ) to nazwa departamentu w Mosadzie Izraela , który
jest odpowiedzialny za egzekucję przeciwników. Kidon jest winny  udziału w wielu udanych kam-
paniach zamachowych. Kidon jest opisywany przez Yaakova Katza jako "elitarna grupa doświad-
czonych zabójców, którzy działają pod cezarejską gałęzią organizacji szpiegowskiej." Niewiele wia-
domo o tej tajemniczej jednostce, której szczegóły są jednymi z najściślej strzeżonych sekretów
izraelskiej społeczności wywiadowczej . " Jednostka rekrutuje tylko "byłych żołnierzy z elitarnych
jednostek sił specjalnych IDF ". 

https://www.ynetnews.com/articles/


Według izraelskiego autora Aarona Kleina Kidon był znany jako Cezarei aż do reorganizacji w po-
łowie lat siedemdziesiątych.  Dzisiaj jest uważana za jednostkę w departamencie Cezarei Mosadu.
Twierdzono, że jednostka brała udział w kampanii " Operacja gniew Boga ". Twierdzono również,
że Kidon był odpowiedzialny za zabójstwo Muhammada Suleimana .Oprócz operacji  tego typu
zwanych  fałszywie jako  antyterrorystyczne - jednostka Kidona może również działać w innych
zdolnościach, aby zaspokoić potrzeby Mosadu.
Kidon jest wielokrotnie powoływany w powieściach i filmach  jako  świetna  sensacyjna historia
filmowa  !  

Ukierunkowane zabójstwa przez Siły Obronne Izraela

Inne strategie wykorzystują zespoły strajkowe izraelskiego wywiadu lub wojskowych agentów. Ci
operatorzy infiltrują obszary, o których wiadomo, że są celem atakowanych osób, i eliminują przy-
pisane im cele przy użyciu broni ręcznej lub użycia materiałów wybuchowych . Użyto także snajpe-
rów , jak to miało miejsce w przypadku dr Thabet Thabet w 2001 roku.  
Bezzałogowe bojowe samoloty powietrzne były również wykorzystywane do skoków.  
Bez względu na zastosowaną metodę, inteligencja na celach jest krytyczna. Jeśli chodzi o ataki  he-
likopterowe, orbitujące bezzałogowe lub bezzałogowe drony, połączone z inteligentnymi systemami
monitorowania i podsłuchu, należy podać dane dotyczące kierowania do przydzielonych samolotów
uderzeniowych. Szczególną ostrożność podejmuje się w celu zminimalizowania ofiar wśród ludno-
ści cywilnej, a czasem ataki zostały przerwane, jeśli obecność cywilna w pobliżu celu była zbyt
duża, aby mogła zostać zaakceptowana politycznie.Dokładny charakter dowodu wymaganego przez
Izraelczyków dla zabójstw jest sklasyfikowany,  ponieważ obejmuje tajne środki zorientowane
na informacje wywiadu wojskowego i decyzje operacyjne.

 Jednak wszystkie zabójstwa ukierunkowane przez  Mossad muszą uzyskać aprobatę premie-
ra. 

• Ukierunkowane zabójstwa są w dużej mierze wspierane przez społeczeństwo izraelskie. An-
kieta opublikowana przez gazetę Maariv w lipcu 2001 r. Wykazała, że 90 procent społeczeń-
stwa izraelskiego popiera tę praktykę .Dane  te  nie muszą być  prawdziwe.

Istnieje kilka praktycznych powodów, dla których obliczone trafienia mogą osłabić skuteczność
działań terrorystycznych. Ukierunkowane zabójstwa fizyczne eliminują wykształconych ''terrory-
stów'',  twórców bomb, i  innych agentów, którzy potrzebują czasu,  aby rozwinąć swoją wiedzę.
Ukierunkowane trafienia  również zakłócają  infrastrukturę i  organizację  przeciwnika i  powodują
ogromny stres dla poszczególnych liderów i bojowników, którzy muszą nieustannie się poruszać,
zmieniać lokalizację i ukrywać się. Zmniejsza to przepływ informacji w organizacji'' terrorystycznej
''i zmniejsza jej skuteczność. Ukierunkowane zabójstwa mogą również służyć jako czynnik demora-
lizujący. 

Ukierunkowane osoby nie mogą odwiedzać swoich żon, dzieci, krewnych lub rodzin bez poważne-
go ryzyka, a nawet mogą uchylać się od publicznych nazwisk z obawy przed likwidacją, ponieważ
izraelscy zabójcy przywódców Hamasu, Ahmed Yassin i Abdelaziz Rantisi, spowodowali, że Ha-
mas nie ujawnił publicznie ich zastępstw, niezbędny krok, aby zapewnić sobie przetrwanie. Ukie-
runkowane zabójstwa były szeroko stosowane przez szwadrony śmierci w Salwadorze , Nikaragui ,
Kolumbii i na Haiti w kontekście niepokojów społecznych i wojen w latach 80. i 90. XX wieku.

 Ukierunkowane zabójstwa polityczne były również wykorzystywane w Somalii , Ruandzie i na
Bałkanach podczas wojen jugosłowiańskich . Praktyka została przyjęta przez prezydenta Filipin Ro-
drigo Duterte od czasu jego wyboru: od czasu objęcia przez niego prezydencji w 2016 r. Około 8
000 osób zostało zamordowanych. 



 Bashar al-Assad z Syrii pokazał angielskiemu politykowi Davidowi Davisowi arkusz kalkulacyjny
określający tożsamość 783, którego celowe zabójstwo zatwierdził.  Wykorzystanie ukierunkowa-
nych zabójstw przez konwencjonalne siły zbrojne Izraela stało się powszechne po drugiej Intifadzie
, kiedy izraelskie siły bezpieczeństwa użyły taktyki do zabijania palestyńskich przeciwników. 

Zbrodniarz i zimny  morderca Meir Amit, jeden z dyrektorów Mossadu, tak zwracał się do swoich
podwładnych ,  wyhodowanych  paranoików i  także psycholi:
Mossad przypomina kata lub lekarza, który robi skazańcom śmiertelny zastrzyk. Wszystkie wasze
działania mają poparcie władzy państwa Izrael. 

Kiedy zabijacie, nie łamiecie prawa. Wykonujecie jedynie wyrok zatwierdzony przez urzędujące-
go premiera.Zabójcy Mossadu z pewnością przechodzą szkolenie z krav magi .
Meir Amit, dyrektor generalny Mosadu w latach sześćdziesiątych, określił zasady dotyczące kobiet-
matek w dokumencie, który obowiązuje do dzisiaj.  Zawiera następujący fragment:  "Kobieta ma
umiejętności, których człowiek po prostu nie ma. Ona wie, jak słuchać. Rozmowa na poduszki nie
stanowi dla niej problemu. Historia współczesnego wywiadu jest wypełniona relacjami kobiet, któ-
re wykorzystały swoją płeć dla dobra swojego kraju ...  uczą   tego w  kibicach .To nie jest tylko
spanie z kimś, jeśli to konieczne. Ma to doprowadzić człowieka do przekonania, że zrobisz to w za-
mian za to, co ma ci do powiedzenia. 

Umiejętności te są doskonalone podczas dwuletniego kursu, w którym wszyscy rekruci Mossadu są
poddawani szkoleniu w szkolnym budynku w kolorze ciemnego koloru poza Tel Awiwem. Kobiety
uczą się, jak śledzić cel; jak utworzyć skrzynkę z nieczułymi literami; jak włamać się do pokoju ho-
telowego. "Gail Folliard" pokazano, jak zapakować pistolet  w jej majtki; kradzież paszportów i
przebranie są również w programie nauczania. 
Jednostka ma siedzibę na pustyni Negev, płaci 2.000 funtów miesięcznie. Pani Folliard powiedzia-
no by, że dołączenie do kidona było jak dołączenie do rodziny, a ona byłaby chroniona i pielęgno-
wana. W zamian będzie służyć rodzinie w każdy sposób, o jaki poprosi. 
                                                                 
Prawdopodobnie najsławniejszą kobiecą kidonką była Cheryl Ben-Tov, o kryptonimie Cindy. Uro-
dzona w Orlando na Florydzie, Cheryl przeprowadziła się do Izraela, aby studiować hebrajską i ży-
dowską historię. W wieku 18 lat zakochała się w Izraelczyku,  który pracował w Służbie Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Shin Beth. 
W rok po ślubie Cheryl zgłosiła się na ochotnika do Mossadu. Jej motywacja, jak mi później mówi-
ła, była "dreszczem jego tajemnicy". 

Jej trening nauczył ją, między innymi, jak skonstruować wodoszczelny pasek mikrofilmu, który
można pozostawić zakopany w brzegu rzeki. Nauczyła się również, jak zmieniać wygląd twarzy,
wkładając w jej policzki bawełnianą watolinę. Zdołała pozować jak pijana i rozmawiać z mężczy-
znami w nocnych klubach, a potem wyłączyła się ze swojego hotelu. 
Z IQ równym 140 i jej idealnym profilem psychologicznym, Cheryl została zaproszona do przyłą-
czenia się do Kidona. W dniu, w którym została wywieziona do bazy w Negev, była pytana o jej
seksualne doświadczenie. Czy spałaby z nieznajomym, gdyby jej misja tego wymagała? 
Odpowiedziała zgodnie z prawdą: nie było nikogo przed swoim mężem, ale jeśli była przekonana,
że od tego zależy powodzenie misji, to zrobi to. "To byłby wyłącznie seks, nie miłość" - wyjaśniła
mi. W 2004 roku Cheryl dołączyła do zespołu dziewięciu katów - polowych oficerów wywiadu - w
Londynie.

 Ich zadaniem było uwięzienie Mordechaja Vanunu, który pracował w ściśle tajnym obiekcie nukle-
arnym Izraela na pustyni Negev, ale uciekł do Londynu, by spróbować sprzedać swoją historię.
Mossad musiał go powstrzymać, a Cheryl została wybrana jako przynęta, by go uwięzić. 



Wykorzystując swoje umiejętności uwodzenia, "przyłączyła się do" Vanunu na Leicester Square.
Ich związek szybko się rozwinął, a Vanunu zaproponował, by spędzili noc razem. Cheryl zgodziła
się, mówiąc, że powinny iść Rzym i "ciesz się kilkoma romantycznymi dniami w mieście miłości",
jak mi to ujęła. 

Pięciu członków ekipy Mosadu było pasażerami w samolocie Cheryl i Vanunu zabrali się do Rzy-
mu. W starej dzielnicy Cheryl podeszła do mieszkania, o którym mówiła, że Vanunu należy do jej
siostry. Już czekały w środku katsa Mosadu z lotu. Obezwładnili Vanunu, wstrzykując mu paraliżu-
jący narkotyk. Trzy dni później został przewieziony do Hajfy w Izraelu. Nastąpiła szybka próba i
dożywocie w izolatce. Cheryl Ben-Tov zniknęła z powrotem w swoim sekretnym świecie. 
Zrezygnowała z Mossadu po sprawie Vanunu. "Powiedziała mi, że" spalił "ją jako agenta. Dziś
mieszka w Orlando, wraz z mężem i dwiema córkami, prowadząc firmę z branży nieruchomości. 

Tzipi Livni, szef opozycyjnej Partii Kadima w Izraelu, był kolejnym lotnikiem z Mossadu. Została
wysłana do Paryża jako kidon, przeprowadzając bezwzględne operacje przeciwko palestyńskim  bo-
jowcom.Ephraim Halevy, była szefowa Mossadu, określiła ją jako "ryzykującą znaczne osiągnięcie
celów". Zrezygnowała z rozpoczęcia kariery politycznej. 

Dziewiętnaście godzin po przybyciu do państwa Zatoki Gail Folliard opuściła Dubaj. Podczas prze-
słuchania w bezpiecznym domu w Tel Awiwie obecny był psycholog Mosadu. Jak dobrze ona my-
ślała, że jej przebranie zadziałało? Czy zdarzały się chwile, kiedy myślała, że porzuci swoją misję? 
Gail Folliard, obecnie przedmiot międzynarodowego nakazu aresztowania za morderstwo, zniknie.
Może poddać się zabiegowi chirurgicznemu, aby zmienić jej wygląd. Jej paszport zostanie spalony. 

Nikt - nie jej mąż, ani chłopak, ani rodzina - nie będzie mógł kontaktować się z nią przez wiele mie-
sięcy. Powinno im wystarczyć, aby wiedzieli, że jest bohaterką Mosadu. 
"Gideon's Spies: The Inside Story of Israel's Legendary Secret Service" autorstwa Gordona Thoma-
sa jest dostępny w Telegraph Books za 14,99 £ plus 1,25 £ p & p. Zadzwoń pod numer 0844 871
1516 lub odwiedź stronę books.telegraph.co.uk 
                                                                            
http://wnet.fm/2017/07/13/mossad-101-pawel-rakowski-recenzuje-kolejny-dobry-izraelski-serial-o-
sluzbach-specjalnych/

W grudniu 2016 świat dowiedział się o genialnej produkcji „Fauda” – o izraelskiej jednostce „Mi-
staravim”. Mistaravim, co znaczy „być jak Arab”, to taktyka stosowana przez izraelskie komanda. 
Owi komandosi mówią, wyglądają i myślą po arabsku, ponieważ wroga trzeba znać i czasami być 
takim jak on. Mossad, to po hebrajsku „instytut”. Więcej słów nie potrzeba, żeby wzbudzić na ca-
łym świecie wielkie emocję. Izraelski wywiad znany jest ze swojej bezwzględności, skuteczności 
i dalekowzroczności. 

Hummit – wywiad osobowy
Mossad znany jest ze swojego „hummit” – wywiadu osobowego. Ponieważ dobrze ulokowany 
agent jest skuteczniejszy niż całe dywizje, uczy   spreparowana biblijna Księga Estery. Dlatego 
izraelskie służby, dysponujące przecież technologią z XXII wieku, w dalszym ciągu stawiają na lu-
dzi – kreatywnych, nieszablonowych, zdolnych do odegrania każdej nakazanej roli i do wykonania 
każdego zlecenia.Pierwszy test. W ciągu 10 godzin dostać się do tajnej siedziby Mossadu w stroju 
wieczorowym, mając za sobą pościg policji i kontrwywiadu. 
Udaje się tylko dwunastce, między innymi: dziennikarce, irańskiemu Żydowi, milionerowi, wdowie
po oficerze Mossadu, brazylijskiej katoliczce, braciom z Ameryki, psychologowi, pilotowi F-16, 
emigrantce z Rosji, żydowskiemu nacjonaliście z Francji. Zostają oni poddani gruntownemu szko-
leniu, tak aby z łatwością mogli się stać np. tureckim szachistą, bizneswoman z Kijowa, profesorem
archeologii, amerykańską narkomanką czy bułgarską producentką filmową. 



Zresztą w tym serialu dużo się mówi o Bułgarii, gdzie też będzie się działa duża część akcji.Rekruci
mają swoje wady i zalety. Harrari dba, aby wady nie przesłoniły zalet. Jednak nie ma miejsca 
na błąd. Zbytni ryzykant? To wylatuje. Zbyt gorliwy? Wylatuje. Zbyt ufna we własne źródło? 
Wylatuje. Pozbawiony empatii i bezwzględny? 

Wylatuje! 
Mossad chce mieć ludzi najlepszych, a więc takich, którzy bez skrupułów zniszczą komuś ży-
cie,  karierę,  oszukają lub zabiją. Wszelkie  chwyty dozwolone.  Liczy się skuteczność,  co jest
w dużej  mierze tożsame z przeżyciem. Przecież Mossad nie  przyznaje się do tych,  co zawiedli-
.W trakcie  serialu  widzimy,  jak kursanci  są  eliminowani.  Muszą wykonywać zadania,  takie  jak
zniszczenie bogatego filantropa, zdobycie próbki leku, uwiedzenie nauczycielki swojego dziecka,
zamontowanie kamer w pokojach hotelowych. 

Również pomiędzy nimi rozgrywa się gra. Wchodzą w relacje i animozje. Każdy z nich ma tajemni-
cę pilnie strzeżoną zarówno przed towarzystwem, jak i przed Mossadem. Nie przeszkadza to wyse-
lekcjonowanym w trakcie kursu agentom rozpocząć gry również przeciwko Harrariemu, który też
skrywa tajemnicę – o tym, co się właściwie stało w Bułgarii.  Tę zagadkę chce rozwiązać Doris,
wdowa po oficerze Mossadu zabitym w trakcie tej operacji. Jednak w Mossadzie, jak w życiu, nic
naprawdę nie jest takie, jakie wydaje się być.

Armia sajanim
W 1965 roku Cohen wpadł w ręce syryjskiego kontrwywiadu. 18 maja został powieszony na cen-
tralnym placu Damaszku. Meir Amit zrozumiał, że agenci Mossadu muszą mieć szersze zaplecze.
Stworzył wyjątkowy system "sajanim", czyli ochotniczych pomocników żydowskich w kluczowych
krajach świata. Agenci (katsa) pozyskują sajanim, apelując do ich patriotyzmu i odpowiedzialności
za państwo żydowskie.

"Sajanim prowadzący wypożyczalnię samochodów dostarczają agentowi Mossadu środków 
transportu bez wymaganych dokumentów.

 Mossad wychowany na   sfałszowanej  i spreparowanej księdze  Estery  podsłuchiwał inne wy-
wiady świata (w tym polski), którym sprzedał skażony wirusem program komputerowy Promis. Po-
dobno na długo przed wybuchem skandalu wiedział o związku Clintona z Moniką Lewinski, bo za-
łożył pluskwę na jej aparacie telefonicznym. Te sensacje pojawiają się w nielicznych publikacjach o
Mossadzie - książkach Gordona Thomasa i Victora Ostrovsky'ego. Oczywiście źródła autorów są 
anonimowe, obaj twierdzą jednak, że rozmawiali z wieloma byłymi agentami, a nawet szefami 
agencji. Część plotek o potędze Mossadu z pewnością rozpowszechnia jego specjalna komórka 
wojny  psychologicznej.

Dezinformacja to ważna część pracy Mossadu. 
Dobrym jej przykładem jest sprawa Geralda Bulla, kanadyjskiego eksperta do spraw balistyki, który
współpracował z Irakiem przy produkcji tak zwanego superdziała, śmiertelnego zagrożenia dla Izra-
ela. W 1990 roku w Brukseli zginął on na progu swego mieszkania. Zamach zlecił premier Icchak
Szamir. Po egzekucji wydział wojny psychologicznej Mossadu zaczął podsuwać prasie własną wer-
sję wydarzeń
**Marek Rybarczyk**współpraca **Jakub Kumoch**; Jonathan Cook, Jerozolima
korzystałem z książki Gordona Thomasa "Szpiedzy Gideona", Magnum, Warszawa 2005

Agent „Garbo” - Stephan Talty (209535) - Lubimyczytać.pl
lubimyczytac.pl/ksiazka/209535/agent-garbo



Błyskotliwy, ekscentryczny tajny agent „Garbo” przechytrzył Hitlera i ... a faktycznie działający dla
brytyjskiego wywiadu i kontrwywiadu (MI5 i. ..... Niemal z każdą maską każdej twarzy czuł się 
jak ryba w wodzie, jak Greta Garbo przed kamerą. 

cd.  Wyznania szpiega: Sayanim 

Motto Mossadu: Przez wykorzystanie podstępu doprowadzamy do wojny

Następnego dnia Ran S. miał wykład o sayanim, niepowtarzalnym i niezmiernie ważnym czynniku
działalności Mosadu. Sayanim, czyli pomocnicy, muszą być 100-procentowymi Żydami, żyjącymi
za granicą. I choć nie są obywatelami izraelskimi, dociera się do wielu z nich za pośrednictwem ich
krewnych w Izraelu. Można np. prosić Izraelczyka, który ma krewnego w Anglii, by napisał list,
wspominając w nim, że osoba wioząca przesyłkę jest przedstawicielem organizacji pomagającej ra-
tować Żydów w diasporze. Czyż taki brytyjski krewny odmówi pomocy??

Na świecie są tysiące „pomocników”. Tylko w Londynie jest ich 2000 aktywnie działających i 5000
w rezerwie. Odgrywają wieloraką rolę. Na przykład: sayan posiadający wypożyczalnię samocho-
dów może pomóc Mosadowi wynajmując wóz bez koniecznej w takich wypadkach dokumentacji,
sayan pośrednik mieszkaniowy znajduje odpowiedni lokal bez wywoływania jakichkolwiek podej-
rzeń, pracujący w banku może dostarczyć potrzebnych pieniędzy nawet w środku nocy, a pomocnik
lekarz wyjmie kulę z rany bez informowania o tym policji. Cała idea polega na tym, by mieć cały
zestaw użytecznych ludzi,  którzy są w stanie  zapewnić pewne usługi i  będą o nich milczeć ze
względu na poczucie lojalności wobec sprawy Izraela. 

Za usługi te „pomocnicy” otrzymują pieniądze, ale tylko jako zwrot kosztów. Jednak często katsa
nadużywają lojalności tych ludzi. Po prostu korzystają z ich pomocy dla osobistych potrzeb, i nie
ma możliwości sprawdzenia tego.

                                                             

Nie ma żadnych wątpliwości, że nawet jeśli taki Żyd wie, iż chodzi o Mosad i nie zgadza się na
współpracę, nikogo nie wyda. Natomiast katsa niczym nie ryzykując, ma do dyspozycji ogromną
bazę ludzką dla werbunku. Zapewniają ją miliony Żydów poza granicami Izraela, a o wiele łatwiej
jest  działać przy pomocy ludzi dostępnych na miejscu.  I sayanim dają wszędzie niewiarygodne
wręcz praktyczne wsparcie. Jednak nie stawia się ich wobec ryzyka. A także nie udostępnia się im
poufnych informacji.

Załóżmy, że podczas jakiejś operacji katsa, w celu zamaskowania się, musi mieć sklep z elektroni-
ką. Jeden telefon do sayana z tej branży wystarczy, by sprzęt wartości 3 czy 4 mld dolarów znalazł
się w upatrzonym budynku. Działalność Mosadu koncentruje się głównie w Europie. Z tego wzglę-
du pożądanym jest posiadanie adresów handlowych w Ameryce Północnej. Są więc adresy i numery
telefonów należące do sayanim. Jeśli katsa musi dać komuś adres czy numer telefonu, posługuje się
odpowiednim „pomocnikiem”. Kiedy zaś ten otrzymuje list lub telefon, wie już, co ma z tym zro-
bić. Są biznesmeni mający po 20 operatorów, którzy odpowiadają na telefony, piszą listy, przekazu-
ją wiadomości faksem. I wszyscy pracują dla Mosadu. Mówi się żartem, że 60 proc. operacji takich
firm zajmujących się telefonicznym pośrednictwem dla potrzeb Europy zapewnia Mosad. Gdyby
więc nie Mosad, interesy te trzeba by zwinąć.

System ten ma jednak pewien słaby punkt. Otóż Mosad nie przejmuje się, że działalność sayanim
może stać się w skutkach niszczycielska dla statusu Żydów w diasporze, gdyby cały ten system zo-
stał ujawniony. Wątpliwości takie są kwitowane krótko: „A cóż złego może się stać tym Żydom?
Przyjadą wtedy do Izraela! To wspaniale!”



Katsa pracujący na stacjach odwiedzają bardziej aktywnych sayanim co trzy miesiące. Ci w terenie
mają osobiste spotkania z tymi ludźmi dwa do czterech razy dziennie. Do tego dochodzą liczne roz-
mowy telefoniczne.

Cały ten system pozwala Mosadowi pracować tylko ze szkieletowym personelem. Oto dlaczego, na
przykład, stacja KGB zatrudnia w jakimś mieście około 100 ludzi, podczas gdy porównywalna sta-
cja Mosadu potrzebuje tylko sześciu – siedmiu.

Mosad nie posiada stacji we wszystkich krajach, które są obiektem jego zainteresowania. Niektórzy
myślą, że stanowi to słabość, ale to nieprawda. Stany Zjednoczone mają na przykład stację w Mo-
skwie, a Rosjanie w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Natomiast Izrael nie ma stacji w Damaszku. Po
prostu Mosad traktuje jako swój obiekt zainteresowania cały świat poza Izraelem, w tym Europę i
Stany Zjednoczone. To podejście dyktuje specyficzny sposób działania. Na przykład arabskie zbro-
jenia.

Otóż większość krajów arabskich nie produkuje własnej broni. Większość z nich nie posiada rów-
nież wyższych szkół wojskowych. Jeśli chce się zwerbować dyplomatę syryjskiego, nie trzeba tego
robić w Damaszku. Można to uczynić w Paryżu. Jeśli chce się zdobyć dane o arabskiej rakiecie, to
otrzymuje się je w Paryżu, Londynie, czy w Stanach Zjednoczonych – tam, gdzie została wyprodu-
kowana. Od Amerykanów można dostać więcej informacji o Arabii Saudyjskiej niż od samych Sau-
dyjczyków. 

Cóż bowiem mają Saudyjczycy? AWACS (system obserwacji i zbierania informacji z powietrza –
tł.). Ale to są Boeingi. Amerykańskie Boeingi. Do czego tu więc potrzebni są Saudyjczycy? Podczas
mojej pracy w Instytucie (Mosad – tł.) zwerbowałem w Arabii Saudyjskiej tylko jednego człowieka
– był to attache ambasady japońskiej. To wszystko. Jeśli natomiast chce się dotrzeć do starszych
oficerów arabskich, to studiują oni w Anglii i Stanach Zjednoczonych. 

Piloci szkolą się w Anglii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Komandosi odbywają szkolenia we
Włoszech i Francji. To w tych krajach można ich wszystkich werbować. Jest to łatwiejsze i mniej
niebezpieczne.                                                            

Ran S. uczył nas także o „białych agentach”. Osoby te werbuje się środkami pośrednimi lub bezpo-
średnimi, tak że mogą one wiedzieć, że pracują dla Izraela, ale mogą też być tego nieświadomi. Z 
reguły są to nie-Arabowie i zwykle biegli w wiedzy technicznej. W Izraelu panuje przekonanie, że 
Arabowie nie rozumieją techniki. Wyraża się to nawet w dowcipach. Jeden z nich opowiada o tym, 
jak ktoś sprzedaje mózgi: arabski po 150 dol. za funt i żydowski za 2 dol. Sprzedawca zapytany, 
dlaczego mózg arabski jest tak drogi, odpowiedział: ,,Ponieważ mózg arabski nie był prawie uży-
wany”. Dowcip ten ilustruje izraelskie widzenie Arabów.

Współpraca z „białymi agentami” jest mniej ryzykowna niż z „czarnymi”, tj. arabskimi. Arabowie
pracujący za granicą są często kontrolowani – ze względów bezpieczeństwa – przez wywiad arab-
ski, a ten jeśli trafia na ślad współpracy Araba z Mosadem, stara się zabić agenta izraelskiego, który
utrzymywał ten kontakt.

Najgorszym co może się przydarzyć Izraelczykowi pracującemu z „białym agentem” we Francji,
jest deportacja. Ale samemu „białemu agentowi” grozi oskarżenie o zdradę. Dlatego trzeba wszyst-
ko robić, by go chronić, co nie zmienia sytuacji, że to jemu najwięcej zagraża. Jeśli natomiast pra-
cuje się z Arabem, to obaj są zagrożeni.

_____________________________________

Wydział Arbela odpowiadał za tworzenie na całym świecie, także w niektórych częściach LISA,
gdzie antysemityzm jest traktowany jako zagrożenie, żydowskich grup obrony, zwanych „zrębami”
(misgerot). Do pomocy dla tych ,,zrębów” Mosad często werbuje Żydów różnej specjalności, na
przykład lekarzy. Zwykle szefami tych placówek w różnych krajach są byli funkcjonariusze Mosa-
du, już wycofani za służby czynnej. Zajęcie to traktowane jest jako swego rodzaju premia za wierną
służbę. Są to ludzie z dużym doświadczeniem, dlaczego więc ich nie wykorzystać?



Głównym zadaniem wydziału i tych placówek jest pomoc przywódcom żydowskich wspólnot poza
Izraelem w zapewnieniu samoobrony. Część tego zadania realizują hets va-keshet, czyli „łuk i strza-
ła” — izraelskie młodzieżowe oddziały paramilitarne. Wszyscy młodzi Izraelczycy, zarówno chłop-
cy jak i dziewczęta, należą do eduday noar i v r y („batalion młodzieży hebrajskiej”). Często także
młodzi z innych krajów spędzają lato w Izraelu, ucząc się jak stosować środki bezpieczeństwa, roz-
bijać namioty, posługiwać się karabinem snajperskim i pistoletem Uzi. Uczą się też konstruowania
schowków na broń i dokumenty, sprawdzania warunków bezpieczeństwa. Zapoznają się również z
elementarną wiedzą o zbieraniu informacji wywiadowczych.

Rządowi oficjele nie aprobowali nigdy jakiejkolwiek innej działalności „zrębów” niż samoobrona.
O tym, że chodzi o coś znacznie więcej, wiedzieli funkcjonariusze Mosadu. Tak więc Icchak Szamir
wiedział, ale Peres, który nigdy nie był człowiekiem Mosadu, nie miał o niczym pojęcia, mimo że
zajmował stanowisko premiera.  Izrael  nie  sprzedaje broni  bezpośrednio do zagranicznych „zrę-
bów”. Zaopatrują się one w nią drogą pośrednią, przez znanych Mosadowi handlarzy bronią.

Mosad nie traktuje „zrębów” jako aparatu do zbierania informacji, chociaż szefowie stacji zdają so-
bie sprawę, że najkrótsza droga do chwały prowadzi przez użyteczne informacje. Natomiast wielu
spośród młodych szkolonych na letnich obozach w Izraelu staje się później sayanim, zawsze goto-
wymi pomóc i odznaczającymi się nieustraszonością. Już zresztą się sprawdzili.

Za wyjątkiem Kanady i większości obszaru Stanów Zjednoczonych wspólnoty żydowskie poza 
Izraelem wszędzie mają „zręby” — wyszkolone i uzbrojone — gotowe do samoobrony w każdej 
potrzebie.

Z książki: „Wyznania szpiega. Z tajemnic izraelskiego wywiadu”, Claire Hoy i Victor Ostro-
vski, 1990   („By Way of Deception. A Devastating lnsider’s Portrait of the Mossad”)

 Mossad pomoże spółkom w Polsce 
14 maja  2012    http://www.parkiet.com/artykul/

Dla „Parkietu” Juval Aviv, szef firmy Interfor Inc., były agent Mossadu

Konsultant Kongresu USA ds. bezpieczeństwa i terroryzmu, przez wiele lat konsultant FBI Juval
Aviv, były agent Mossadu, pierwowzór głównego bohatera filmu „Monachium", otworzył w War-
szawie biuro swojej firmy Interfor Inc. Będzie ona m.in. pomagać inwestorom walczyć z oszustwa-
mi gospodarczymi. Firma Interfor została założona w 1979 r. i działa w ponad 20 krajach świata. Jej
klientami są m.in. duże amerykańskie firmy z listy „Fortune 500". Prowadziła m.in. na zlecenie linii
lotniczych Pan Am śledztwo w sprawie zamachu bombowego nad Lockerbie. W Polsce jest gotowa
pomagać również inwestorom indywidualnym.

– Będziemy organizowali seminaria na ten temat, ale również będziemy bezpośrednio pomagać. Po-
wtórzymy to, co robimy w Ameryce. Jeśli inwestor ma problem, zginęły mu pieniądze i nie może
nam zapłacić, znajdziemy sposób, by mu pomóc i być może zatrzymamy część odzyskanych pienię-
dzy. Będziemy pomagać udziałowcom zdobywać to, na co zasługują, gdyż rząd i policja im nie po-
mogą. Nie mają one ludzi, by ścigać oszustów na Bahamach i na Cyprze. Dla nas to nie problem.
Działamy na światową skalę – mówi „Parkietowi" Aviv.

Jego spółka będzie również pomagała polskim firmom w przeprowadzaniu due diligence i wspiera-
ła polskie instytucje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. – Każda duża instytucja w tym kraju była
już zaatakowana w cyberprzestrzeni,  a niektóre z nich są atakowane codziennie i nie  zdają  sobie
z tego nawet sprawy. Będziemy więc organizować seminaria, już się spotkaliśmy z przedstawiciela-
mi władz, którzy chcą z nami współpracować – twierdzi Aviv.



Juval Aviv był wcześniej izraelskim komandosem i brał udział w szeregu operacji specjalnych w la-
tach 60. i 70., m.in. w polowaniu na palestyńskich terrorystów z Czarnego Września winnych masa-
kry na olimpiadzie w Monachium w 1972 r. Był też m.in. konsultantem FBI oraz Kongresu USA ds.
bezpieczeństwa i terroryzmu oraz doradcą ds. bezpieczeństwa w czasie olimpiady w Atenach.

– Kiedyś zadzwonił do mnie rosyjski oligarcha, który stracił przez Bernarda Madoffa 2,5 mld dola-
rów. Spytałem go, czy chce mi zlecić odzyskanie tych pieniędzy. Odpowiedział: „Panie Aviv. Chcę, 
żeby pan go zabił". (śmiech). Nie robimy jednak takich rzeczy. Działamy w granicach prawa 
– mówi Aviv. HA HA HA !    Pełny wywiad z Juvalem Avivem w najnowszym „Uważam Rze"

23  czerwca  2012

  Szef Mossadu został polskim obywatelem 
Informację o tym podał izraelski portal "Walla" w komentarzu na temat niedawnej wizyty szefa 
MON Tomasza Siemoniaka w Izraelu. Publikacja zwraca uwagę, że rząd w Warszawie zaintereso-
wany jest zakupem izraelskiego sprzętu wojskowego m.in. w związku z poczuciem zagrożenia ze 
strony Rosji. Portal "Walla" podkreśla, że nie wiadomo właściwie, za jakie zasługi Meir Dagan 
otrzymał honorowe obywatelstwo Polski. Dagan był szefem Mossadu do końca 2009 roku. Dotych-
czas uważano, że zajmował się głównie działaniami mającymi na celu opóźnienie realizacji progra-
mu atomowego w Iranie. Wiadomo też, że jest zwolennikiem tzw. wojny cybernetycznej i innego 
rodzaju tajnych operacji, natomiast sprzeciwia się energicznie akcji zbrojnej przeciw Irańczy-
kom.Według portalu Walla Polska i Izrael, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat, zacieśniły znacz-
nie współpracę strategiczną i wywiadowczą. Jeśli chodzi o sprzęt wojskowy - Warszawa zaintereso-
wana jest zakupem izraelskich samolotów bezzałogowych, a minister Siemoniak odwiedził zakłady 
produkujące tego rodzaju zaawansowany technologicznie sprzęt. Portal podkreśla, że Polska roz-
czarowana jest ustępliwością USA wobec Rosji w kwestii tarczy antyrakietowej i dlatego chce uno-
wocześnić własną armię.

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/632127,Szef-Mossadu-zostal-polskim-obywatele  m  

                                                                  
Meir Dagan (z prawej) podczas uroczystości przejścia na emeryturę . Foto: Wikipedia 
CC/Israel Defence Force

1  lipca  2010    
W piątek sąd zadecyduje o przyszłości agenta Mosadu
Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecyduje, czy w polskim areszcie pozostanie Uri Brodsky - domnie-
many agent Mosadu, wiązany z zabójstwem lidera Hamasu w Dubaju. Z kolei 5 lipca Sąd Okręgo-
wy w Warszawie zbada wniosek o przekazanie Brodsky'ego do Niemiec.
W czwartek SA zebrał się na posiedzeniu, by rozpatrzyć zażalenie obrony na decyzję SO o jego 
aresztowaniu. Sąd wyprosił z sali dziennikarza PAP, powołując się na niejawny charakter posiedze-
nia w sprawie aresztu.

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/632127,Szef-Mossadu-zostal-polskim-obywatelem
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/632127,Szef-Mossadu-zostal-polskim-obywatelem


 Swą decyzję trzyosobowy skład SA ogłosi w piątek; ma być to jawne dla mediów. Obrońca Brod-
sky'ego, mec. Krzysztof Stępiński, nie chciał wypowiadać się dla PAP. 

Znaleźli tłumacza 
Brodsky, mężczyzna w średnim wieku, z brodą, w okularach, został doprowadzony do sądu z aresz-
tu w asyście policjantów. Nie wypowiadał się dla prasy; skutecznie zasłaniał twarz przed fotorepor-
terem. W sądzie był obecny tłumacz przysięgły z jęz. hebrajskiego (nie było go w SO, co było jed-
nym z zarzutów zażalenia). Był też obecny adwokat z Izraela, którego sąd także wyprosił z posie-
dzenia. Nie było nikogo z ambasady Izraela. 
Niemieckie media ujawniły, że poszukiwany w tym kraju domniemany agent Mosadu, który chciał 
wjechać do Polski z paszportem na nazwisko Uri Brodsky, został w początkach czerwca zatrzyma-
ny na lotnisku Okęcie. 6 czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie aresztował go na 40 dni. Obrona zło-
żyła zażalenie na aresztowanie do SA. 

Pomógł zdobyć dokumenty 
Na Brodsky'm ciąży niemiecki zarzut poświadczenia nieprawdy i pomocy w sfałszowaniu doku-
mentów dla osoby, która miała brać udział w zamachu. Obrona utrzymuje, że Brodsky nie jest tą 
osobą, za którą uważa go strona niemiecka. 
Wniosek o wydanie Niemcom Brodsky'ego warszawska prokuratura wysłała SO w połowie czerw-
ca. Dołączono do niego oryginał niemieckiego wniosku o wydanie go w drodze europejskiego na-
kazu aresztowania. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Monika Lewandowska
podkreślała, że "autentyczność paszportu na nazwisko Uri B. nie budzi wątpliwości".
Procedura stanowi, że polski prokurator - reprezentujący formalnie prokuraturę państwa, które wno-
si o ENA - przesłuchuje zatrzymanego i pyta go, czy zgadza się na zastosowanie ENA. Jeśli tak, za-
trzymany zostaje przekazany w 10 dni. Jeśli nie wyraża zgody - decyzja polskiego sądu powinna 
zapaść w 60 dni, a w szczególnie zawiłych sytuacjach - w 90 dni. - 
Zatrzymany nie złożył oświadczenia, że zgadza się na wydanie - powiedziała Lewandowska. 

                                                              
Polska powinna oddać agenta? 
Dwaj izraelscy ministrowie mówili po ujawnieniu sprawy, że Polska powinna przekazać ich krajowi
zatrzymanego. Nic jednak nie wiadomo o oficjalnym piśmie w tej sprawie. Izraelski dziennik "Ha-
arec" podawał, że Polska czuje się zakłopotana  i schwytana w potrzask między dwoma państwa-
mi, które uważa za przyjaciół - czyli Izraelem i Niemcami. Polska prokuratura mówi, że "nie bierze 
pod uwagę kwestii politycznych", lecz tylko procedury. Podkreśla, że Izrael w ogóle nie jest stroną 
postępowania ws. wniosku ENA. 
Według "Der Spiegel" polska służba graniczna na warszawskim lotnisku zatrzymała mężczyznę, 
który chciał wjechać do Polski z paszportem na nazwisko Uri Brodsky. Osoba o tym nazwisku, ma-
jąca obywatelstwo izraelskie, jest podejrzana o współudział w logistycznych przygotowaniach za-
machu na lidera radykalnego ugrupowania palestyńskiego Hamasu - Mahmuda al-Mabhuha. Za-
trzymany jest poszukiwany w Niemczech za pomoc w zdobyciu niemieckiego paszportu nieupraw-
nionej do tego osobie, która miała brać udział w zamachu na lidera Hamasu. 

19 stycznia 2010 r. Mabhuh, jeden z założycieli Brygad Ezedina al-Kasama, wojskowego skrzydła 
Hamasu, został zamordowany w hotelu w Dubaju. O zabójstwo policja emiratu oskarża izraelskie 
służby wywiadowcze. Zabójcy posługiwali się paszportami państw Zachodu. W związku z zama-
chem Interpol poszukuje 27 osób.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,W-piatek-sad-zadecyduje-o-przyszlosci-agenta-
Mosadu,wid,12433436,wiadomosc.html?ticaid=1159f7



5  sierpnia  2010
Domniemany izraelski szpieg będzie wydany do Niemiec 
Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że Uri Brodsky, obywatela izraelski zatrzymany na warszaw-
skim lotnisku Okęcie, może być wydany Niemcom. Brodsky nie będzie jednak sądzony za szpiego-
stwo. Decyzja sądu jest ostateczna. 
Brodsky - domniemany agent Mossadu wiązany ze sprawą zabójstwa lidera Hamasu w Dubaju - ma
być wydany do Niemiec w ciągu 10 dni .
Sąd Apelacyjny rozpatrywał zażalenie na wyrok sądu okręgowego. Sąd pierwszej instancji zgodził 
się na wydanie go Niemcom, ale mógłby tam być ścigany nie za szpiegostwo, lecz tylko za po-
świadczenie nieprawdy i pomoc w fałszerstwie.   Wcześniej, podczas dzisiejszej rozprawy, prokura-
tura nie podtrzymała wniosku o wydalenie go z Polski z powodu domniemanego szpiegostwa. Ka-
sację od decyzji SA może złożyć Rzecznik Praw Obywatelskich lub prokurator generalny, ale nie 
wstrzymuje to procedury wydania. Uri Brodsky jest podejrzewany o działalność wywiadowczą na 
rzecz Izraela. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez 
stronę niemiecką. Za czyny, na których ściganie zgodził się SA, Brodsky'emu grozi w Niemczech 
do trzech lat więzienia. Za szpiegostwo groziłoby mu do pięciu lat. 
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020223,title,

Jak Mossad zamordował premiera niemieckiego landu

         19 czerwca  2012
                                                                     

10 października 1987 r. niemiecki polityk Uwe Barschel został zamordowany w Genewie przez ko-
mando  zabójców  Mosadu  (tzw.  kidon,  czyli  bagnet).  Oto  jak  zginął  i  dlaczego.
Operacje przeprowadzono w hotelu Beau-Rivage. Zespół wyszkolonych zabójców Mosadu liczył
cztery osoby (w tym dwie kobiety). Barschel był wówczas dopiero co po przegranych wyborach do
krajowego parlamentu Szlezwik-Holsztynu. Do Genewy ściągnięto go pod pretekstem przekazania
mu materiałów, dzięki którym mógłby oczyścić swoje dobre imię. Barschel stracił bowiem stanowi-
sko  premiera  landu  w  wyniku  intrygi  Mosadu.  Zagrażał  bowiem  jego  interesom.  
Agent Mosadu, który miał przekazać Barschelowi dokumenty podał mu środki odurzające w winie.
Po czym zawołał zabójców. Barschelowi włożono do gardła rurkę przez którą wkładano mu do żo-
łądka różne lekarstwa. Podano mu środki uspokajające i wywołujące gorączkę. Tak rozchwiany or-
ganizm włożono do wanny z lodowato zimną wodą. 

Nagła zmiana temperatury w połączeniu z lekarstwami miała wywołać atak serca. Zabójcy uznali, 
że zabili Barschela i przystąpili do zacierania śladów. Okazało się jednak, że popełnili szereg błę-
dów. Zapomnieli zdjąć bielizny przed włożeniem Barschela do wanny. Na dodatek przynieśli złą 
markę wina na podmianę trunku, który zawierał środki odurzające. Nie mogli więc zostawić owej 
„czystej” butelki w pokoju. Mimo tych błędów śmierć Barschela została uznana za samobójstwo. 
Stało się tak, chociaż jego rodzina zaprzeczała samobójstwu i domagała się szukania zabójców.



Dlaczego Barschel musiał zginąć?
W latach 80. Mosad przeprowadził w Niemczech operację „Hannibal”. Polegała ona na sprzedaży 
uzbrojenie izraelskiego Iranowi za pośrednictwem wywiadu niemieckiego (BND). Iran potrzebował
części zamiennych do samolotów F-4, których Izrael miał dużo i nie były mu już potrzebne. Dodat-
kowym powodem była chęć wspomożenia Iranu w walce z Irakiem. Z uwagi na otwartą wrogość, 
którą ajatollah Chomeini deklarował wobec Izraela bezpośrednia transakcja nie wchodziła w grę. 
Niemiecki wywiad zdecydował się wystąpić w roli „przykrywki”. W operacji brały udział również 
włoskie tajne służby, które fałszowały dokumentację kontenerów z Izraela. 

W operacji użyto tzw. OMI (skrót od ovet mekomi – pracownika lokalnego). Ten status mają 
izraelscy Żydzi studiujący w danym kraju, którzy zgłaszają się do ambasady z prośbą o po-
moc w znalezieniu pracy. OMI zostali zatrudnieni do prowadzenia ciężarówek, w których 
przewożono uzbrojenie dla Irańczyków.

W całą sprawę od początku był wtajemniczony Uwe Barschel, bliski przyjaciel kanclerza Helmuta 
Kohla. Aby zdobyć jego przychylność dla operacji niemieckie służby pomogły firmie transporto-
wej, która była jego zapleczem finansowym, a przeżywała wówczas problemy finansowe. Obiecano
mu także pomoc w pozyskaniu funduszy na inwestycje w landzie. Barschel miał wiedzę o operacji, 
że się odbywa, ale nie znał jej szczegółów.
Końcowym etapem podróży uzbrojenia była Dania. Tam, w porozumieniu z duńskim wywiadem, 
ładowano broń na statki duńskie, które płynęły do Iranu. W Danii nastąpił kryzys polityczny i tam-
tejsze służby wstrzymały współpracę z Izraelem.
Niemieckie służby nie chciały przerywać akcji, dlatego poprosiły premiera Barschela o zgodę na 
użycie portów w Szlezwik-Holsztynie. Ten jednak zdecydowanie odmówił. Przy okazji Barschel 
dowiedział się wówczas więcej niż powinien. Oficerowie Mosadu przestraszyli się, że może ujaw-
nić sprawę. Podjęto więc działania na rzecz pozbawienia go wiarygodności. W tym celu posłużono 
się prowokacją. Agent Mosadu wcielił się w rolę Niemca powracającego do ojczyzny z Kanady, 
który przed powrotem „na stałe” chciałby rozkręcić jakiś biznes.

 Nawiązał kontakt z jednym z kolegów partyjnych Barschela. Posługując się szantażem (z akt poli-
cyjnych wynikało, że był on oskarżony o napaść na prostytutkę) przekonano go do działania prze-
ciw Barschelowi. Tą część operacji Mosad prowadził bez wiedzy niemieckich służb, którym prze-
kazywał nieprawdziwe informacje na temat nielegalnych transakcji Barschela. Oficerowie Mosadu 
byli na tyle dowcipni, że rozpuszczali plotki iż nielegalnie handluje on bronią. Kolportowano rów-
nież nieprawdziwe informacje o interesach jego brata.

Równolegle sprowadzono agentów Mosadu, który jako prywatni detektywi, z gracją słonia w skła-
dzie porcelany, usiłowali zbierać kompromitujące materiały na konkurencję Barschela. Tuż przed 
wyborami jego kolega partyjny ujawnił iż to on wynajął owych detektywów, właśnie na polecenie 
Barschela. Media nie zostawiły na nim suchej nitki. Barschel przegrał wybory. Wkrótce potem po-
jechał po dowody swojej niewinności do Genewy, gdzie zamiast nich znalazł śmierć.
Sprawa ujrzała światło dzienne w 1994 r. Viktor Ostrovsky, pułkownik armii izraelskiej i najwyż-
szych rangą agent Mosadu, który porzucił „biuro” (tak w żargonie nazwany jest żydowski wywiad) 
ujawnił wówczas okoliczności i motywy zbrodni („The Other Side of Deception: A Rogue Agent 
Exposes the Mossad’s Secret Agenda”).

Mimo oczywistych dowodów. Sprawa oficjalnie nie została wyjaśniona do dziś. W ubiegłym roku 
po raz kolejny wszczęto umorzone śledztwo.

Źródła (poza cytowanymi w tekście)
http://www.todayinhistory.de/index.php? ... =1&lang=en
http://www.nytimes.com/1987/10/13/world ... slain.html



https://en.wikipedia.org/wiki/Uwe_Barschel
http://janpinski.nowyekran.pl/post/6597 ... amobojstwo

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=52&t=17809

  14  luty  2013

Ostry zgrzyt dyplomatyczny pomiędzy Australią i Izraelem.
We współczesnych stosunkach dyplomatycznych nawet opublikowanie przez media prawdziwych 
informacji może stać się przyczyną poważnych problemów międzynarodowych.

Tak też się stało po opublikowaniu przez australijski koncern ABC materiału dotyczącego podejrza-
nej śmierci Ben Zygiera 15 grudnia 2010 roku.
Po ukazaniu się tego materiału niemal natychmiast w izraelskiej prasie rozpętała się prawdziwa bu-
rza, a izraelski rząd ostro zaprotestował wzywając do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na „kon-
sultacje” australijskiego ambasadora w Tel Avivie.
Co było takiego niebezpiecznego w informacji podanej przez australijskie ABC, że wywołało to 
bezprecedensową reakcję doprowadzonych do białej gorączki mediów zaś przywódców tego kraju 
przyprawiając o ból głowy, jakby nie było sojusznika izraelskiego jakim jest Australia?
Sprawa z pozoru wydawała się banalna, otóż australijski ABC opublikował materiał dotyczący oso-
by izraelskiego szpiega pracującego dla Mossadu.
Celem zaś tego programu było wyjaśnienie podejrzanej śmierci Ben Zygiera, który będąc izrael-
skim szpiegiem został aresztowany przez Mossad, osadzony w tajemnicy w więzieniu w Ayalon 
Ramle i tam popełnił samobójstwo.
                                                                         

Reporter ABC Australia, Trevor Bormann, który opublikował tą historię, powiedział w wywiadzie 
udzielonym w środę (13.02.13r), że informacje o sprawie Ben Zygiera uzyskał z anonimowego izra-
elskiego źródła, które poinformowało go, że ma „Świetną historię”, której nie może opublikować w 
Izraelu z powodu nieformalnego „nakazu milczenia” w tej sprawie. Bormann dodał, że od uzyska-
nia tej informacji pracował 10 miesięcy nad poskładaniem wszystkiego w całość.
Tematem materiału opublikowanego w ABC Australia przez Trevor’a Bormann’a jest historia izra-
elskiego szpiega Mossadu; Ben Zygiera.
Ben Zygier urodził się w Australii, skąd w 2000 roku wyemigrował do Izraela, tam został zatrud-
niony jako agent przez izraelski Mossad.
W ramach działalności operacyjnej wykonywanej w Izraelu, jako prawnik z zawodu, został skiero-
wany m.in. do pracy w TV FOX, TV Channel 2 oraz współpracował z kancelarią prawniczą Ne-
emana, której właściciel Jakub Neeman był ministrem sprawiedliwości w izraelskim rządzie.
W 2009 roku niespodziewanie wrócił do Australii, gdzie podjął studia na Uniwersytecie Monash w 
Melbourne. 

Tam mieszkał w akademiku ze studentami pochodzących z krajów arabskich, w tym z Arabii Sau-
dyjskiej i Iranu.
To powoduje zainteresowanie się nim australijskiej służby bezpieczeństwa, która wzywa go na 
przesłuchanie, podejrzewając, że używa swe australijskie obywatelstwo jako przykrywkę do szpie-
gowania na rzecz Mossadu. Podczas przesłuchania Ben Zygier przyznał się do współpracy z Mossa-
dem, o czym informacja przeciekła do lokalnej prasy. Zygier odpowiedział na te informacje demen-
ti po czym w niedługim czasie wrócił z powrotem do Izraela. Dodam tylko, że przez władze austra-
lijskie przesłuchiwano razem z Ben Zygierem również trzech innych studentów podejrzewanych o 
współpracę z Mossadem, którzy działali w kampusie uniwersyteckim Monash w Melbourne. Wła-
dze nie informowały jakiej narodowości byli ci pozostali trzej studenci.



Po powrocie do Izraela Ben Zygier został natychmiast aresztowany i osadzony w ściśle strzeżonym 
więzieniu Ayalon. Tam umieszczono go w izolowanej celi pierwotnie zaprojektowanej dla Yigal 
Amira- zabójcy Icchaka Rabina. Pobyt w więzieniu Ben Zygiera był na tyle utajniony, że nawet 
kontrolujący go strażnicy nie znali jego prawdziwej tożsamości i powodu jego zatrzymania. Zresztą
do dziś nie wiadomo dlaczego Ben Zygier został osadzony w więzieniu. Cela, w której przebywał 
aresztowany była pod ciągłym monitoringiem kamer, a ściany jej specjalnie izolowane od wszel-
kich dźwięków.
W tych oto warunkach, będąc pod ustawiczną kontrolą pracowników więzienia, w podejrzanych 
okolicznościach wieczorem 15 grudnia 2010 roku popełnia samobójstwo.
Jak wynika z raportu dotyczącego obdukcji zwłok przeprowadzonej przez Abu Kabira z ośrodka 
medycyny sądowej z Tel Avivu, przyczyną podobno było:
„..uduszenie przez powieszenie”.
(czy taki rodzaj „samobójstwa” nie przypomina nam czegoś?)
Zygier miał 34 lata w chwili śmierci.

Powracając zaś do medialnej i politycznej burzy jaką wywołał fakt upublicznienia tej historii przez 
redaktora australijskiego ABC, to zastanawiające jest dlaczego nastąpiła tak gwałtowna reakcja na 
te ujawnione informacje?
No czyż, niemal natychmiastowe obradowanie Knesetu w tej sprawie oraz zapowiedź szefa Mossa-
du, Tamira Pardo, że będzie ścigał wszystkich, którzy będą drążyć ten temat, nie jest sytuacją nad-
zwyczajną?
Otóż wyjaśnieniem tego jest prozaiczne, bo ujawnione szpiegostwo na rzecz Mossadu Ben Zygiera 
prowadzone pod przykrywką obywatelstwa australijskiego w Australii, po raz kolejny, dowodzi 
znanej od jakiegoś czasu, praktyce wykorzystywania osób narodowości żydowskiej do działań wy-
wiadowczych prowadzonych na terenie krajów zamieszkania, na rzecz Izraela.                                  

Do tego faktu władze w Tel Avivie w żaden sposób nie chcą się przyznać, a wszelkie informacje 
ujawniane na ten temat chcą ukryć pod szczelnym korcem ścisłej cenzury.
Zastanówmy się teraz przez moment jakie implikacje tej informacji wynikają dla nas, gdyż w III RP
nigdy nie ujawniono podobnego przypadku szpiegostwa i co z tego wynika?
Zauważmy również, że wiele spośród osób czasowo żyjących po za granicami naszego kraju nagle 
przypomina sobie o polskim obywatelstwie i wraca do Ojczyzny dziwnym trafem wykazując nad-
mierną aktywność na polu politycznym, zajmując eksponowane miejsce w mediach, centralnych 
władzach państwowych, rządzie, uczelniach, służbach i gospodarce.
Czy nie są wiadome nam nazwiska takich osób?
Proszę się głęboko zastanowić jaką rolę osoby te odgrywają w III RP i jakie są działania podejmo-
wane przez nie?
Pozdrawiam.   Na zdjęciu Ben Zygier. 

http://www.ekspedyt.org/adnovum/2013/02/14/4222_ostry-zgrzyt-dyplomatyczny-pomiedzy-austra-
lia-i-izreaelem.html

Polskie wątki w działalności Mossadu
Sprawa al-Mabhuha i posłużenia się przez zamachowców zagranicznymi paszportami otarła się 
również o Polskę.
 Otóż w czerwcu 2010 roku Polska Agencja Prasowa poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny,
który chciał wjechać do Polski z paszportem na nazwisko Uri Brodsky. Niemiecki tygodni "Der
Spiegel" napisał z kolei, że Brodsky miał pracować dla Mossadu w Niemczech i uczestniczyć w lo-
gistycznych przygotowaniach zamachu na al-Mabhuha - chodziło o pozyskanie niemieckich pasz-
portów dla likwidatorów.



Jeszcze ciekawsza, choć nie potwierdzona w oficjalnych źródłach, była przygotowana we współpra-
cy z Mossadem operacja MOST, polegająca na przerzucie w  dziesiątek tysięcy Żydów na przeło-
mie lat 80-tych i 90-tych z ZSRR przez  Polskę do Izraela.  Na operację zgodę wyrazić miał ówcze-
sny premier RP Tadeusz Mazowiecki, a nad jej przebiegiem czuwać polski wywiad i kontrwywiad.
Polska miała otrzymać za to, m.in. umorzenie długów w wysokości 3,5 mld dolarów.  Transfer ży-
dowskich emigrantów miał odbywać się przez Terespol do Warszawy, a stamtąd samolotem izrael-
skich linii lotniczych do Tel Awiwu.

 O akcji dowiedzieć mieli się Palestyńczycy, którzy bez powodzenia usiłowali dokonać zamachu na
osłanianych przez polskich komandosów Żydów. Efektem współpracy polsko - izraelsko - amery-
kańskiej miał być również zamach na polskiego attache handlowego w Bejrucie, Bogdana Serkisa.
Sprawę opisał Hubert  Królikowski w książce pt. Wojskowa jednostka specjalna GROM, Gdańsk
2001, s. 30-33.

A propos palestyńskich'' terrorystów,'' izraelski wywiad mógł stać za próbą zabicia w Warszawie w 
1981 r. Abu Dawuda, jednego z terrorystów odpowiedzialnych za zamordowanie izraelskich spor-
towców na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 r. O udział w zamachu oskarżał Izrael-
czyków sam Abu Dawud w wywiadzie przeprowadzonym przez Superwizjer TVN24.
W 2012 r. z kolei Polską wstrząsnęła informacja o rzekomym nadaniu przez RP honorowego oby-
watelstwa dla byłego dyrektora Mossadu Meira Dagana. Po zaprzeczeniach polskiego MSZ-u oka-
zało się, że dziennikarz izraelski Josi Mellman pomylił się i miał na myśli uhonorowanie Dagana 
honorową odznaką za bliżej nieokreślone zasługi dla RP, co i tak byłoby ewenementem na skalę 
światową.

                                                        Powstanie Mossadu
Korzenie izraelskiego wywiadu zagranicznego sięgają już 1940 roku, gdy powstała informacyjna 
służba żydowskiej organizacji paramilitarnej Hagany - Shai (Sherut Yediot). Jej rolą było zbieranie 
informacji, także za granicą, wspieranie żydowskiej imigracji do Palestyny Mandatowej oraz przy-
gotowywanie operacji wojskowych.

Decyzję o utworzeniu służb specjalnych Izraela podjął 7 czerwca 1948 r. premier Ben Gurion po
spotkaniu z pracownikiem Departamentu Politycznego Agencji Żydowskiej Reuvenem Shiloahem i
szefem Shai, Isserem Beerim, tuż po deklaracji niepodległości tego państwa, ogłoszonej 14 maja
1948 r.  Oprócz wywiadu zagranicznego, kierowanego przez Shiloaha, który w czasie wojny podle-
gał Ministrowi Obrony, a następnie MSZ, utworzono wywiad wojskowy i wewnętrzne służby infor-
macyjne.
Tajne służby kierowane przez Shiloaha zajmowały się przede wszystkim nawiązywaniem kontak-
tów zagranicznych i próbą zawierania sojuszy z niearabskimi państwami muzułmańskimi. Specjal-
ne biuro powstało także, m.in. w Paryżu.
W grudniu 1949 r. Reuven Shiloah stanął na czele nowo powołanego Centralnego Instytutu ds.
Koordynacji służb specjalnych co Mossad oficjalnie uznaje za swój początek.  W marcu 1951 r.
Mossad całkowicie uniezależnił się od MSZ i rozpoczął działalność jako niezależny, scentralizowa-
ny organ odpowiadający za całość wywiadu zagranicznego i koordynację działalności wszystkich
służb (obecnie tę ostatnią funkcję pełni komitet ds. służb któremu przewodniczy dyrektor Mossa-
du).  Mossad  od  tego  czasu  bezpośrednio  podlega  Premierowi.

Najgłośniejsze akcje Mossadu:

• Porwanie Adolfa Eichmanna
Jedną z pierwszych skutecznych i znanych na całym świecie akcji Wydziału Operacji Specjalnych 
Mossadu było namierzenie, a następnie porwanie nazistowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna w 



Argentynie w 1960 r. Ostatecznie Eichmann został osądzony w Izraelu i skazany na śmierć. Działa-
nia Izraelczyków zostały potępione przez Argentynę i Rady Bezpieczeństwa ONZ.

• Eli Cohen
Eli Cohen to najsłynniejszy szpieg w historii Izraela. Zwerbowany przez Aman, ale swoją 
misję wykonywał dla Mossadu. Dzięki fałszywej tożsamości udało mu się zdobyć zaufa-
nie najwyższych władz Syrii. Był on nawet przymierzany do objęcia stanowiska ministra
obrony tego kraju. Pozyskał i przekazał Izraelowi kompletne dane nt. syryjskiej obrony na 
Wzgórzach Golan, procedury syryjskich sił zbrojnych oraz kompletną listę ich uzbrojenia, 
co przyczyniło się istotnie do izraelskiego zwycięstwa w Wojnie Sześciodniowej. Cohen zo-
stał zdemaskowany i stracony w 1965 r.

• Polowanie na palestyńskich patriotów
 Mossad jest odpowiedzialny za wytropienie i zabicie wielu dowódców paramilitarnych oddziałów 
palestyńskich i uczestników akcji   obronnych i odwetowych  przeciwko Izraelowi, jak np. w Tune-
zji.

• Operacja Sfinks
Agenci Mossadu pozyskali od 1978 do 1981 r. kluczowe informacje dotyczące irackiego 
programu atomowego - budowy reaktora w Osiraku, dzięki werbunkowi irackiego naukow-
ca we Francji, co umożliwiło atak na reaktor przez izraelskie lotnictwo.

                                                           
Porażki i skandale wokół Mossadu:
W 1974 r. agenci Mossadu zabili Marokańczyka Ahmeda Boushiki biorąc go za jednego z 
zamachowców z Monachium. Skończyło się to międzynarodowym skandalem i wypłatą od-
szkodowania dla rodziny zabitego.
W 1997 r. dwóch agentów Mossadu zostało zdemaskowanych i schwytanych w Jordani, gdy
przygotowywali się do zamachu na szefa Hamasu, Khaleda Miszala. Zostali oni ostatecz-
nie wymienieni na dowódcę Hamasu Ahmeda Jasina. Agenci posługiwali się, m.in. paszpor-
tami kanadyjskimi, co doprowadziło do kryzysu dyplomatycznego.
Do ostatnich porażek Mossadu można zaliczyć dopuszczenie do zabicia izraelskich turystów
w Burgas, co najprawdopodobniej zostało dokonane przez agentów Hezbollahu.
Kompetencje i organizacja
Za realizację zadań odpowiadają funkcjonujące w ramach Instytutu ds. Wywiadu i Operacji 
Specjalnych następujące wydziały:

• Wydział Wywiadowczy: serce Mossadu, odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie infor-
macji wywiadowczych za granicą pod przykrywką dyplomatyczną oraz nielegalnie

• Wydział Polityczny i Współpracy: odpowiada za kontakty, zarówno z wywiadami państw 
zaprzyjaźnionych, jak i z służbami państw nie utrzymujących stosunków dyplomatycznych z
Izraelem

• Wydział Operacji Specjalnych: do jego zadań należą najbardziej spektakularne akcje, jak 
morderstwa, sabotaż, a także przygotowywanie projektów działań paramilitarnych i woj-
ny psychologicznej (informacyjnej)

• Wydział LAP (Wojny Psychologicznej) - odpowiada za prowadzenie wojny psychologicz-
nej, dezinformację i propagandę( w tym za  fałszywe  strony  internetowe) 

• Wydział Badań - dostarcza regularne raporty wywiadowcze i analizy. Dzieli się na 15 biur 
utworzonych według kryterium geograficznego.

• Wydział Technologiczny - odpowiada za opracowywanie sprzętu używanego w działaniach 
wywiadowczych

Początkowo budżet Mossadu wynosił zaledwie 20 tys. szekli izraelskich. Obecnie sięga on, 
według nieoficjalnych danych, ok. 350 mln dol. amerykańskich rocznie. Jego stały personel 
liczy ok. 1200 osób. Liczbę tajnych współpracowników szacuje się nawet na 30 tys. Obec-
nym szefem Mossadu jest gen. Tamir Pardo.



Marcin Toboła
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                         CHRUSZCZOW  KONTRA  MOSAD
                                 4 kwietnia  2014  Dan Raviv,   Yossi Melman

                        http://histmag.org/Chruszczow-kontra-Mossad-9282

Tajny referat Nikity Chruszczowa wygłoszony na XX Zjeździe KPZR był jednym z najważ-
niejszych dokumentów w historii komunizmu. W jaki sposób jego treść trafiła do premiera 
Izraela?

 – Działałem pod wpływem impulsu – powiedział Wiktor Grajewski, który wyniósł prestiż izrael-
skiego wywiadu na nowy poziom, prowadząc jedną z jego najbardziej udanych operacji. Stało się to
w kwietniu 1956 roku, kiedy Grajewski nieświadomie scementował przyjaźń między Amosem Ma-
norem i Jamesem Angletonem, sprawiając tym samym wielką przyjemność tak obu szefom agencji
wywiadowczych, jak i rządom, którym służyli.

Z perspektywy czasu widać, że sukces Grajewskiego – seria zbiegów okoliczności i uśmiechów
losu, na których bazują wszystkie agencje wywiadowcze – na dobre rozpoczął tajną współpracę,
która łączyła Stany Zjednoczone i Izrael w różnych, często trudnych i niespodziewanych okoliczno-
ściach. Jego wyczyn dowiódł również, jaką wartość mają Żydzi działający w odpowiednich miej-
scach i współpracujący z izraelskim wywiadem.

– Teraz zdaję sobie sprawę, że byłem młody i głupi – powiedział Grajewski wiele lat później, jako
osiemdziesięciokilkuletni emeryt, w swoim małym mieszkaniu na południowych przedmieściach
Tel Awiwu. Sam ledwie wierzył w to, czego kiedyś dokonał. – Gdyby Rosjanie i Polacy mnie przy-
łapali, nie rozmawialibyśmy tu dzisiaj. Nie wiem, czyby mnie zabili, ale na pewno spędziłbym dłu-
gie lata w więzieniu.

Urodził się w 1925 roku w Krakowie, mieście, które niegdyś było stolicą kraju i siedzibą królów 
Polski, jako Wiktor Spielman. Gdy wybuchła wojna, był nastolatkiem i wraz z rodzicami uciekł do 
Związku Radzieckiego. W 1946 roku wrócił do Polski, wstąpił do partii komunistycznej, studiował 
dziennikarstwo, pracował w Polskiej Agencji Prasowej i zmienił swoje żydowsko brzmiące nazwi-
sko.

Już jako Wiktor Grajewski awansował na stanowisko starszego redaktora działu, który zajmował się
tematami dotyczącymi Związku Radzieckiego i innych krajów socjalistycznych.

– Ten awans otworzył mi drzwi partii i rządu – wspominał Grajewski. W 1949 roku jego rodzice i
siostra wyemigrowali do Izraela – dzięki wysiłkom tajnej agencji znanej później jako Natiw. Gra-
jewski postanowił zostać w Polsce.W grudniu 1955 roku jego ojciec ciężko zachorował, a Grajew-
ski uznał, że musi go odwiedzić w Izraelu. Aby zorganizować tę podróż i uzyskać wizę, spotkał się
z Ja’akowem Barmorem, rzekomo pierwszym sekretarzem ambasady Izraela w Warszawie, a w rze-
czywistości jednym z wielu funkcjonariuszy Szin Betu wysłanych przez Manora za granicę.

– Nie wiedziałem, że pracował w wywiadzie – mówił Grajewski. – Myślałem, że to zwykły dyplo-
mata.  Wizyta w Izraelu zachwiała jego światopoglądem. Grajewski został syjonistą. Oczywiście
nie chwalił się tym nikomu, ale po powrocie do Polski postanowił, że przeniesie się do Izraela.
Świadom, że prośba o pozwolenie na wyjazd może zrujnować mu karierę, spokojnie pracował i pro-
wadził życie towarzyskie.



W Warszawie nie narzekał na brak dziewczyn, ale jedna z nich, również Żydówka z pochodzenia,
miała za sobą szczególnie interesującą drogę życiową. Łucja Baranowska uciekła z getta we Lwo-
wie i dołączyła do antyfaszystowskiej partyzantki. 

W oczach komunistów była to godna szacunku rekomendacja, Baranowska obracała się więc w krę-
gach najwyższych funkcjonariuszy partyjnych. Jej mąż był wicepremierem, sama zaś pracowała
jako sekretarka pierwszego sekretarza PZPR Edwarda Ochaba.Miała trzydzieści pięć lat, jednego
syna i mocno skomplikowane życie osobiste. Choć mieszkała z mężem w jednym mieszkaniu, nie
byli już razem.
– Małżeństwo jej się nie ułożyło, była moją dziewczyną w każdym sensie tego słowa – wspominał
Grajewski ze starczą dumą. W tamtym czasie miał trzydzieści lat.Był drugi tydzień kwietnia 1956
roku, cztery miesiące po powrocie Grajewskiego z Izraela. Miał się wybrać z Łucją na kawę, ale
ona była wyjątkowo zajęta, kręcił się więc przy jej biurku w budynku Komitetu Centralnego PZPR.

– Wszyscy mnie znali. Dla tamtejszych strażników i pracowników byłem niemal jak członek rodzi-
ny. Kiedy rozmawiałem z Łucją, zauważyłem grubą broszurę w czerwonej okładce z tytułem „XX
Kongres Partii. Przemówienie towarzysza Chruszczowa”. W rogu widniał napis „Ściśle tajne”.

Była to jedna z nielicznych kopii przemówienia przesłana przez sowieckie Politbiuro przywódcom
krajów bloku wschodniego.– Jak wszyscy słyszałem pogłoski o przemówieniu – dodał Grajewski. –
Słyszałem też, że Stany Zjednoczone oferowały milion dolarów za to przemówienie. Wiedzieliśmy
również, że wszystkie wywiady, wszyscy dyplomaci i wszyscy dziennikarze na świecie chcieli do-
stać ten tekst w swoje ręce.

– Dlatego kiedy zobaczyłem tę broszurę, natychmiast zrozumiałem, jaką ma ona wartość. 
Przemówienie interesowało mnie głównie jako dziennikarza. Powiedziałem Łucji: „Zabiorę 
tę książeczkę, pójdę do domu na godzinkę czy dwie i przeczytam ją”. Odpowiedziała: „Do-
brze, ale o czwartej wychodzę do domu, więc wróć wcześniej, bo muszę to schować do sej-
fu”.

– I oto Grajewski znalazł się nagle w posiadaniu najbardziej poszukiwanego dokumentu na 
świecie, opisującego ze szczegółami zbrodnie sowieckiego dyktatora Józefa Stalina. Łucja 
wręczyła mu go tak beztrosko, jakby była to lista zakupów.
– Schowałem broszurkę pod płaszczem i wyszedłem z budynku. Nikt nie próbował mnie za-
trzymywać, nikt nie zwracał na mnie uwagi. Przecież wszyscy mnie znali. W domu, gdy 
przeczytałem przemówienie, byłem zszokowany. Takie straszne zbrodnie. Stalin mordercą?!

W broszurze znajdował się tekst przemówienia, które nowy przywódca KPZR Nikita Chruszczow
wygłosił na zjeździe partii w Moskwie. Po raz pierwszy mówił w nim otwarcie o realiach trzydzie-
stoletnich rządów Stalina: o masowych aresztowaniach, o torturowaniu i zabijaniu więźniów poli-
tycznych, o wywózkach do obozów pracy przymusowej zwanych Gułagiem, o wysiedleniach ca-
łych narodów, o megalomańskich projektach rolniczych i przemysłowych. Te skrywane przed świa-
tem potworności pochłonęły życie dziesiątków milionów ludzi.

Przemówienie było nie tylko lekcją historii, ale i informacją o tym, że nowy przywódca Związku
Radzieckiego zamierza obrać nowy kurs polityczny.Chruszczow nakazał przetłumaczyć i wydruko-
wać ograniczoną liczbę kopii przemówienia, które rozesłano do przywódców wszystkich krajów sa-
telickich, kontrolowanych przez Rosjan. Nie chciał jednak, by reszta świata poznała jego treść.

– Czułem, że trzymam w rękach prawdziwą bombę. Wiedziałem, że cały świat czeka na to przemó-
wienie i że jeśli rzucę ten ładunek, wybuchnie – mówił Grajewski, tłumacząc, dlaczego początkowo
nie zamierzał ujawniać tekstu.

– Chciałem oddać broszurę Łucji, ale po drodze dużo o tym myślałem. W końcu postanowiłem
pójść do ambasady, do Ja’akowa Barmora. Polska nie zrobiła mi żadnej krzywdy, ale moje serce na-
leżało do Izraela i chciałem mu pomóc. Poszedłem do ambasady i zadzwoniłem do drzwi. Budynek
był otoczony przez polskich żołnierzy i milicjantów, wszędzie pełno było kamer.



Poszedłem do biura Barmora i powiedziałem: „Proszę spojrzeć, co tutaj mam”.Jak wspomina Gra-
jewski, izraelski dyplomata zrobił się najpierw biały, a potem czerwony – odmalowały się więc na
jego twarzy barwy polskiej flagi.                                               

– Potem poprosił, żebym przekazał mu na chwilę ten tekst. Wrócił półtorej godziny później. Wie-
działem, że wszystko sfotografował. Oddał mi broszurę i powiedział: „Dziękuję panu bardzo”.
Polski dziennikarz starał się za wszelką cenę zachować spokój, gdy odnosił broszurę Łucji. Jego 
ówczesna dziewczyna zmarła w Polsce piętnaście lat później. Grajewski o wiele wcześniej przepro-
wadził się do Izraela.
– Nigdy nie rozmawialiśmy o tym, co się stało z przemówieniem – powiedział.
Podkreślał również, że nigdy nie prosił o żadną nagrodę, nigdy też takiej nie otrzymał.

– Działałem pod wpływem impulsu, który wypływał z mojego przywiązania do Izraela. Był to
bukiet od przyszłego imigranta i obywatela państwa żydowskiegoKilka dni po wizycie Gra-
jewskiego w warszawskiej ambasadzie Izraela Zelig Katz wszedł do gabinetu Amosa Mano-
ra w kwaterze głównej Szin Betu w Jafie. Było piątkowe popołudnie, trzynasty kwietnia 
1956 roku. Przed zakończeniem pracy i powrotem do domu Manor spytał Katza – swego 
głównego asystenta – czy dostał coś ze wschodniej Europy. Nie oczekiwał niczego szcze-
gólnego, co najwyżej rutynowych raportów od swoich funkcjonariuszy. 
– Tak – odparł Katz. – Dostałem jakieś materiały z Warszawy.
 – Coś ciekawego? – mruknął Manor.
 – Jakiś referat Chruszczowa ze zjazdu partii – odparł Katz, który najwyraźniej nie zdawał 
sobie sprawy z wagi wypowiadanych słów. Manor zerwał się z krzesła.
 – Co!? – krzyknął. – Gdzie to jest?
 – W moim biurze – odpowiedział Katz.
 – Natychmiast to przynieś! – zagrzmiał jego szef.

Katz pognał do swojego biura i wrócił z fotografiami siedemdziesięciu stron zapisanych tekstem w 
języku polskim. Manor wspominał później:

– Powiedziałem mu: „Jesteś idiotą. Trzymasz właśnie w ręce jedną z najważniejszych tajemnic na 
świecie”.Zdumienie i gniew Manora przybrały jeszcze na sile, gdy się dowiedział, że tekst został 
przesłany przez funkcjonariusza Szin Betu z Warszawy pocztą dyplomatyczną trzy dni wcześniej, 
lecz nikt go o tym nie poinformował.

– Poleciłem Zeligowi zadzwonić do Duvida i powiedzieć mu, żeby natychmiast przyszedł do moje-
go biura – wspominał.

Duvidem nazywał Dawida Schweitzera, który kierował studiem fotograficznym Szin Betu. Był 
również znanym piłkarzem, który później został trenerem izraelskiej drużyny narodowej.Czekając 
na Schweitzera, Manor poprosił Katza, który pochodził z Polski, by przeczytał i przetłumaczył mu 
dokument.

– Im dłużej czytał, tym częściej przeklinałem – wspominał Manor. – Mój Boże!, powtarzałem cią-
gle w myślach.Wkrótce dołączył do nich Schweitzer.

– Kazałem mu sfotografować wszystkie strony i jak najszybciej wywołać zdjęcia, żebym mógł
zanieść tekst Ben Gurionowi.

 
Dwie godziny później fotokopie były już gotowe. Kiedy Manor czekał na odbitki, zadzwoniła jego 
żona Sefora. Przywykła już, że jej mąż pracuje o różnych porach, pytała więc, kiedy przyjedzie do 
domu na szabasową kolację. Powiedział jej, że wróci tego dnia bardzo późno.O szóstej wieczorem 
Manor wsiadł do swojego vauxhalla i udał się do domu premiera przy bulwarze Keren Kajemet w 
Tel Awiwie (obecnie bulwar Ben Guriona).– Przyszedłem do premiera i powiedziałem mu: „Mamy 
przemówienie Chruszczowa z dwudziestego zjazdu partii. Nie wiem, czy jest autentyczne. Dostali-
śmy je od jednego z naszych ludzi w Warszawie, a on z kolei otrzymał je od kobiety, która pracuje 
w sekretariacie polskiej partii”. 



Powiedziałem też Ben Gurionowi, że nie wiem, czy człowiek, który przekazał nam tekst, nie jest 
podwójnym agentem i czy nie jest to celowa dezinformacja.Manor poinformował premiera, że prze-
mówienie wydaje się autentyczne, i poprosił, by je przeczytał – Ben Gurion pochodził z Polski, 
więc rozumiał tekst – i wyciągnął własne wnioski.                      

– Pamiętam, że trzy razy zapytał mnie, co oznacza dezinformacja, a ja trzy razy mu to wyja-
śniłem. Zostawiłem mu tekst i pojechałem do siebie.Następnego ranka zadzwonił telefon 
Manora. Ben Gurion prosił go, by ponownie się u niego zjawił.

– Premier powiedział, że jeśli tekst nie został sfałszowany, to jest to dokument o znaczeniu histo-
rycznym i że za trzydzieści lat w Moskwie nastaną rządy liberalne.Choć jego słowa okazały się pro-
rocze, tego dnia izraelski przywódca oddał tekst Manorowi, nie mówiąc mu, co ma z nim zro-
bić.Manor poczekał do końca szabasu, a w niedzielę 15 kwietnia zadzwonił ze swojego biura do Is-
sera Harela – szefa Mossadu, odpowiedzialnego za wszystkie sprawy związane z wywiadem – i po-
wiedział mu o dokumencie z Polski. Choć Ben Gurion uważał Harela za szefa wszystkich służb wy-
wiadowczych, Manor wcale jednak nie czuł się w obowiązku informować 

go natychmiast o wszystkich swoich poczynaniach. Uważał, że jest wystarczająco samodzielny jako
szef Szin Betu i człowiek odpowiedzialny za współpracę z USA.

– Powiedziałem Harelowi, że jeśli dokument jest autentyczny, to jest to prawdziwa bomba atomowa
– wspominał Manor. – Poinformowałem go też o mojej rozmowie z Ben Gurionem i o tym, że po-
stanowiłem niezwłocznie wysłać kopię tekstu do CIA.Aby zachować wszystko w ścisłej tajemnicy, 
Manor nie przekazał przemówienia oficerowi łącznikowemu CIA w Tel Awiwie. Zaufany kurier za-
wiózł broszurę Izzy’emu Dorotowi, który był wówczas oficerem łącznikowym w ambasadzie izra-
elskiej w Waszyngtonie. W liście do Dorota Manor prosił go, by przekazał dokument do rąk wła-
snych Angletona.

– Podkreślałem wielokrotnie, że nie mam pewności, czy dokument jest autentyczny, pisałem 
też, by uważnie go przeanalizowali – mówił Manor.

 Dwa dni później dokument leżał już na biurku szefa CIA Allena Dullesa, który miał zapamiętać 17 
kwietnia jako datę jednego ze swoich największych osiągnięć. Dulles był zachwycony i natych-
miast skontaktował się z prezydentem Dwightem Eisenhowerem. Kilka lat później Dulles sprezen-
tował Manorowi egzemplarz jego wspomnień z autografem i dedykacją, która brzmiała: „Prawdzi-
wemu profesjonaliście”.
Wieczorem 17 kwietnia Angleton zadzwonił do Amosa Manora.

– Powiedział mi, że to niezwykle ważny tekst, i poprosił o informacje na temat źródła przemówie-
nia. Odpowiedziałem: „Jim, uzgodniliśmy, że nie ujawniamy wam naszych źródeł, a ta umowa 
obejmuje również tę sprawę”.Dwa tygodnie później Angleton zadzwonił ponownie z informacją, że 
zdaniem najlepszych amerykańskich sowietologów tekst jest autentyczny.

– Jim był w siódmym niebie – wspominał Manor. – Poprosił o pozwolenie na publikację materiału. 
Znów spotkałem się z Ben Gurionem i spytałem go o zdanie. Ben Gurion odpowiedział, że rozumie 
Amerykanów, bo to dokument o historycznej wadze, i wyraził zgodę. Poinformowałem o tym Jima, 
ale poprosiłem, by nasz udział w tej sprawie pozostał tajemnicą. Nie chcieliśmy być w to zamiesza-
ni.

Już wtedy stosunki Izraela ze Związkiem Radzieckim były napięte ze względu na sowieckie popar-
cie dla Egiptu, przywódcy Izraela obawiali się również działań odwetowych, które uderzyłyby w 
Żydów mieszkających w ZSRR.Przemówienie Chruszczowa trafiło nie tylko do kwatery głównej 
CIA. Amerykanie przekazali je do redakcji „New York Timesa”, a potem nadali złożony z dwudzie-
stu sześciu tysięcy słów tekst w językach wszystkich krajów komunistycznych za pośrednictwem fi-
nansowanego przez CIA radia Wolna Europa i radia Liberty. 



Wydrukowane przemówienie przywiązywano nawet do balonów, które wypuszczano nad teren kra-
jów bloku wschodniego.Dzięki uznaniu, które izraelskie służby zyskały w oczach CIA, Angleton 
mógł swobodniej niż kiedykolwiek wspierać Izrael w kręgach wojskowych i wywiadowczych. Jako
że większość pracowników Pentagonu i Departamentu Stanu, a także część personelu CIA fawory-
zowała kraje arabskie, jego przyjaźń była dla Izraelczyków prawdziwą oazą na amerykańskiej pu-
styni.Angleton był nawet w stanie dementować lub zniekształcać informacje z innych źródeł, które 
mogły zaszkodzić Izraelowi. 

Kiedy w październiku 1956 roku amerykański attaché wojskowy w Tel Awiwie przesłał raport o
planowanym ataku Izraela na Egipt, Angleton powiedział swemu szefowi, że informacje te nie do
końca odpowiadają prawdzie. Świadomie lub nieświadomie wielki przyjaciel Izraela w Waszyngto-
nie pomógł zachować w tajemnicy przygotowania do inwazji na Suez.Współpraca CIA i Szin Betu
wykroczyła poza blok wschodni i sięgnęła zachodniej półkuli. W procesie tym niebagatelną rolę
odegrał Nir Baruch, izraelski agent pochodzący z Bułgarii. Najpierw dołączył do izraelskiej agencji
Natiw i udając dyplomatę, służył jako jej emisariusz w stolicy Bułgarii Sofii. Później przeszedł do
Szin Betu i został wysłany – ponownie jako dyplomata – na placówkę do Hawany na Kubie, gdzie
pełnił funkcję zastępcy szefa misji.

– Manor powiedział mi, że mam przede wszystkim zbierać informacje, które zostaną przeka-
zane CIA – wspominał pół wieku później. – Można powiedzieć, że byłem izraelskim szpie-
giem na usługach CIA.Baruch ujawnił, że podobną działalność prowadził już w Bułgarii, fo-
tografując bazy wojskowe – wiedział, że Manor przekazuje te zdjęcia do Stanów Zjednoczo-
nych.Baruch przyleciał do Hawany dwa tygodnie przed niefortunną, sponsorowaną przez 
CIA inwazją w Zatoce Świń, która miała doprowadzić do obalenia Fidela Castro.

– Nie miałem więc czasu, żeby odpowiednio wypełnić moją misję. Na dobre zacząłem tajną
działalność dopiero po inwazji. Fotografowałem wyrzutnie pocisków. Informowałem o Ro-
sjanach, którzy przybywali na wyspę. Wysyłałem raporty bezpośrednio do przedstawicieli
Mossadu pracujących w ambasadzie Izraela w Waszyngtonie. Oni przekazywali je Angleto-
nowi i jego ludziom. Po pewnym czasie CIA dostarczyła mi lepszą maszynę kodującą, że-
bym szybciej pisał raporty. Co kilka miesięcy latałem do Waszyngtonu, gdzie spotykałem
się z Angletonem i jego asystentami. Podawałem im bardziej szczegółowe informacje, a po-
tem wracałem na Kubę. Kilka razy Amerykanie prosili mnie, żebym był ich kurierem i spo-
tkał się z jednym z ich agentów na Kubie, ale zawsze odmawiałem. Uważałem, że to zbyt
ryzykowne. Jednym z moich informatorów był  pomocnik Castro,  w końcu przekonałem
więc Angletona, że szkoda byłoby narażać na szwank taką znajomość. Największe wrażenie
zrobiła na mnie odporność Angletona na alkohol. Pił całymi godzinami, potem kładł się na
łóżku w pokoju hotelowym, gdzie się spotykaliśmy, i po kilku minutach wstawał całkiem
wypoczęty. Oczywiście informowałem o tym wszystkim  Amosa  Manora. 

Angleton był zauroczony izraelskim wywiadem i upierał się, że tylko on będzie odpowiedzialny za 
współpracę izraelsko-amerykańską. Był wściekły, kiedy inni pracownicy agencji bez jego wiedzy 
próbowali nawiązać kontakt z Izraelczykami.– Poza kontrwywiadem Angleton odpowiadał za ko-
operację z Izraelem i wykonywał to zadanie z typowym dla siebie zaangażowaniem i pasją – opo-
wiadał później jeden z dyrektorów CIA.

Izraelczycy, którzy pracowali z Angletonem, przyznawali, że był człowiekiem oryginalnym, może 
nawet trochę „szurniętym”, byli mu jednak wdzięczni za rozbicie amerykańskiej ściany podejrzeń i 
utorowanie drogi do ściślejszej współpracy.

W listopadzie 1987, rok po śmierci Angletona, Izraelczycy uczcili pamięć swego amerykańskiego 
przyjaciela. W pobliżu luksusowego hotelu Dawid, w którym Angleton lubił się zatrzymywać pod-
czas licznych wizyt w Izraelu, ustawiono wielki kamień z napisem wyrytym w trzech językach – 
hebrajskim, angielskim i arabskim. Napis głosił: „Pamięci drogiego przyjaciela Jamesa (Jima) An-
gletona”. W uroczystym odsłonięciu pomnika brali udział byli i obecni szefowie izraelskich służb 
wywiadowczych.                                             



Powyższy tekst pochodzi z książki Dana Raviva i Yossiego Melmana 

pt. „Szpiedzy Mossadu i tajne wojny Izraela”:
Autorzy: Dan Raviv, Yossi Melman
Tytuł: „Szpiedzy Mossadu i tajne wojny Izraela” Data publikacji: 19 marca 2014

                                                                                        

Tytuł: Wyznania szpiega: Z tajemnic izraelskiego wywiadu 
Autor: Hoy Claire, Ostrovsky Victor 
Tytuł oryginalny: By way of deception: A devastating insider's portrait of the Mossad 
Język oryginalny: angielski 
Tłumacz: Piotr Kowalski, Zygmunt Słomkowski 
Kategoria: Literatura piękna 
Gatunek: biografia/autobiografia/pamiętnik 
Forma: esej (szkic literacki)/zbiór esejów (szkiców)   Rok pierwszego wydania: 1990 

                                                       



WYZNANIA SZPIEGA - Z TAJEMNIC IZRAELSKIEGO ...
www.antykwariat-exlibris.pl/wyznaniaszpiegaztajemnicizraelskiegowywi...

WYZNANIA SZPIEGA - Z TAJEMNIC IZRAELSKIEGO WYWIADU ; CLAIRE HOY + VICTOR 
OSTROVSKY.

  Opis: 
Kiedy we wrześniu 1990 roku kanadyjska oficyna wydawnicza Stoddart Publishing Co. Limited za-
powiedziała wydanie TEJ KSIĄŻKI, adwokat Joel Gildenberg, działając w imieniu rządu Izraela, 
uzyskał sądowy zakaz jej rozpowszechniania ze względu na "straszne konsekwencje dla wielu ludzi
i prawdopodobnie wielu krajów". 
Nieznani sprawcy włamali się nocą do biura Stoddart Publishing i przewertowali wiele dokumen-
tów. Policja kanadyjska stwierdziła profesjonalną robotę włamywaczy. Dwaj znani Autorowi agenci
Mosadu próbowali go przekupić, proponując wycofanie książki. 
Parlament izraelski przesłuchał szefa Mosadu, by określić, jakiej szkody mogą doznać stosunki 
izraelsko-amerykańskie, w związku z zapowiedzianą publikacją książki przez wydawnictwo Saint 
Martines Press w Nowym Jorku. I w tym wypadku adwokaci uzyskali decyzję sądową o wstrzyma-
niu dystrybucji książki. Sądy apelacyjne w Toronto i Nowym Jorku uchyliły te zakazy, dzięki cze-
mu książka ukazała się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Decyzje te pozwoliły, również nam, 
opublikować te sensacyjne wyznania szpiega Mosadu.  [Wydawnictwo "Polus", Warszawa 1991] 

Śmiercionośna piękność z Mossadu 

http://wiadomosci.onet.pl  26  sierpnia  2013 
Mimo łagodnego spojrzenia Moti Kfir nie należy do łatwych rozmówców. Przy każdej próbie wej-
ścia w szczegóły życia jednej z najbardziej skutecznych agentek szwadronów śmierci w jednej z 
najpotężniejszych organizacji wywiadowczych, odpowiada: "Nie, nie jestem uprawniony do rozmo-
wy na ten temat". Uprawniony przez kogo? Oczywiście, przez Mossad, gdzie przez wiele lat praco-
wał na stanowisku szefa wydziału do zadań specjalnych. Ale nawet tak potężna organizacja jak 
Mossad nie jest w stanie ukryć całej prawdy o Sylvii Rafael, kobiecie, która ma na koncie elimina-
cję wielu wrogów Izraela. A także co najmniej jednego niewinnego człowieka.

- To ja wprowadziłem ją do Mossadu - mówi dziś z dumą Kfir. - To ja nadzorowałem wiele z opera-
cji, w których uczestniczyła.

Poznał ją, kiedy była młodą, piękną, niezwykle inteligentną i twardą psychicznie dziewczyną pracu-
jącą w jednym z izraelskich kibuców. Jej ojciec był Żydem, który podczas wojny w porę uciekł do 
RPA przed Holocaustem, w którym zginęła prawie cała jego rodzina. 

Zasłuchana w dramatyczne historie rodzinne Sylvia czuła silny związek z krajem, którego nigdy nie
widziała. Wyruszyła do Izraela na wycieczkę, z której miała nigdy nie wrócić.

                                                               



Sylvia kochała Izrael, lecz Izrael niekoniecznie kochał ją. W kraju, w którym narodowość dziedzi-
czy się po matce, uchodziła za egzotycznego przybysza z Afryki, a nie Żydówkę. To szczególnie
skomplikowana sytuacja, jeśli pracuje się w Mossadzie. Kiedy w 1987 roku gruchnęła wiadomość,
że Rafael została zlikwidowana przez palestyńskich terrorystów na jachcie w cypryjskim porcie La-
ranca,  jej znajomy dziennikarz John Bulloch z brytyjskiej gazety "Daily Telegraph" powiedział:
"Zmarła rozczarowana. Izrael nigdy nie zaakceptował jej jako Żydówki".

Jak to bywało już wcześniej, wieści o jej śmierci okazały się mocno przesadzone. Terroryści zlikwi-
dowali omyłkowo parę izraelskich turystów. Sylvia była mistrzynią przeżycia w niesprzyjających
warunkach, o czym Moti Kfir doskonale wiedział. - Już podczas rocznego szkolenia na agentkę
udowodniła, że jest wyjątkowa - wspomina. - Błyskotliwa, inteligentna, odważna - wylicza jednym
tchem jej zalety, dodając, że jak mało komu udawało jej się "zrównoważyć w sobie wszystkie cechy
potrzebne do wykonywania tej pracy".

Jakie cechy? - Takie, które pozwoliły jej przetrwać i wypełnić zadanie - odpowiada Kfir. Pod koniec
szkolenia poinformowano ją, że otrzymała pierwsze "prawdziwe" zlecenie. Miała przekraść się 
nocą do jordańskiej wioski i zdobyć dokładne informacje na temat rozmieszczenia ulic i budynków 
oraz umiejscowienia studni. 

Operację wykonała szybko i skutecznie, nie wzbudzając niczyich podejrzeń. Nie wiedziała jedynie, 
że na mapie, którą otrzymała, przesunięto granicę tak, aby za jordańską wioskę wzięła jedno z izra-
elskich osiedli. Innym razem została ujęta przez Arabów, którzy przez wiele dni przesłuchiwali ją w
okropnych warunkach. Nie pisnęła ani słowa. Dopiero potem dowiedziała się, że to również część 
szkolenia. Ale wtedy jej szefowie już wiedzieli, że jest gotowa do prawdziwych zadań.

A prawdziwe zadania dotyczyły fizycznego eliminowania prawdziwych ludzi. Kiedy nawiązuję do
tej części jej pracy, Kfir natychmiast zasłania się magiczną formułką: "Nie, nie jestem uprawniony
do rozmowy na  ten  temat".  Mossad nigdy nie  potwierdził  uczestnictwa Sylvii  w szwadronach
śmierci, tak jak nie potwierdził istnienia samych szwadronów. Niespodziewanie dowodu dostarczy-
ła norweska policja. Wszystko zaczęło się od najstraszniejszej masakry w dziejach sportu, do której
doszło podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku: terroryści z arabskiej organizacji
Czarny Wrzesień uprowadzili i zabili wtedy sześciu izraelskich trenerów i pięciu sportowców.Jesz-
cze tego samego roku Izrael rozpoczął odwetową operację Gniew Boży, mającą na celu zlikwido-
wanie osób odpowiedzialnych za zabójstwa w Monachium. 

W ciągu kolejnych miesięcy zaczęły ginąć kolejne osoby związane z morderstwem izraelskich spor-
towców. Izrael nie ukrywał, że stoi za tymi zabójstwami. Niedługo przed planowanymi egzekucja-
mi terrorystów ich rodzinom dostarczano kwiaty wraz z bilecikiem, na którym zawsze znajdował
się ten sam tekst: "Nie zapominamy i nie wybaczamy".Z datami i miejscami zabójstw w dziwny
sposób zbiegały się daty i miejsca służbowych wyjazdów kanadyjskiej fotografki Patricii Roxburgh.
- Czy jest pan w stanie sobie wyobrazić, co czuje kobieta, przebywająca pod fałszywym nazwi-
skiem w kraju, który pragnie jej śmierci? - pyta Kfir. - Jej oficerowie prowadzący byli zobowiązani
do udzielania jej wszelkiej możliwej pomocy. Ale w tych krajach była zdana tylko na siebie. To
była wyjątkowo silna i zdeterminowana kobieta.

Jej ostatecznym celem był przywódca Czarnego Września Ali Hassan Salameh. Kiedy więc Mossad
otrzymał wiadomość, że Salameh wybiera się do Norwegii, by osobiście nadzorować serię ataków 
terrorystycznych, nie mogło jej tam zabraknąć. 

W odróżnieniu od arabskich krajów, liberalna Norwegia wydawała się łatwym miejscem do prze-
prowadzenia tajnej operacji. Być może właśnie to przekonanie zgubiło agentów, którzy podążali za 
‘terrorystą ‘ aż do wypoczynkowej miejscowości Lillehammer.

                                                         



- Operacja w Lillehammer była kolosalną porażką - wspomina Kfir. Trudno o lepsze podsumowa-
nie. W ciągu kilku dni członkowie najlepszej agencji wywiadowczej na świecie zdołali popełnić
tam chyba wszystkie błędy z podręcznika początkującego agenta. W słynącym z zimowych rozry-
wek Lillehammer w lipcu 1973 roku nie było prawie żadnych obcokrajowców. Więc obecność całej
grupy Izraelczyków wożących się po mieście dużymi samochodami i rozmawiającymi na głównym
placu przez krótkofalówki mogła wzbudzić podejrzenia nawet u średnio rozgarniętego mieszkańca.
Jakby tego było mało, dowódca grupy agentów, dokonując nocnego rozpoznania pod domem podej-
rzanego, wpadł do rowu i zerwał sobie ścięgno, co natychmiast wykluczyło jego udział w operacji.

- Czy dowódca wielkiej organizacji terrorystycznej nie czuje się nazbyt swobodnie, jeżdżąc w środ-
ku dnia rowerem po mieście i nie stosując żadnych środków ostrożności? - zastanawiała się głośno
Sylvia, lecz jej koledzy ignorowali te wątpliwości. Na podstawie nieostrego zdjęcia Salameha pod-
jęli decyzję, że obserwowany przez nich człowiek jest przywódcą Czarnego Września.

Wkrótce potem dano sygnał do akcji i na żadne wątpliwości nie było już miejsca. Podejrzany wra-
cał pieszo z wieczornego seansu w kinie ze znajomą kobietą, kiedy drogę zajechało im szare volvo.
Z  auta  wyskoczyło  dwoje  agentów,  którzy  wyciągnęli  beretty  z  tłumikami.  Mężczyzna  zdążył
krzyknąć: "Nie!", zanim zabójcy władowali w niego czternaście kul i odjechali. Całe zajście widzia-
ła z pobliskiego parku para Norwegów. Mężczyzna zapamiętał markę i numery rejestracyjne wozu,
o których poinformował policję.

Norweska policja działała nad wyraz sprawnie, błyskawicznie aresztując przybyszów z Izraela. Na-
wet dziś, po wielu latach analiz Kfir nie potrafi podać konkretnej przyczyny tamtego fiaska. - Zła 
ocena sytuacji, niewłaściwe przeszkolenie, fatalne przygotowanie akcji? - zastanawia się. - To 
wszystko złożyło się na straszliwą pomyłkę.

Niektórzy z agentów dopiero w areszcie dowiedzieli się, że ofiarą zabójstwa nie padł przywódca
Czarnego Września, lecz kelner arabskiego pochodzenia Achmed Bouchiki.

Choć Sylvia Rafael od wielu lat pracowała w szwadronach śmierci Mossadu, bezpośredniego do-
wodu na jej udział w tym, a przy okazji i innych zabójstwach dostarczyła dopiero norweska policja.
Analiza balistyczna wykazała, że do Bouchikiego strzelano z jej pistoletu. Dalsze badania dowio-
dły, że z tej samej broni zginęła pierwsza ofiara izraelskiej operacji odwetowej Gniew Boży, Wael
Zweiter w Rzymie w 1972 roku, a rok później w Paryżu inny terrorysta Basil Kubasissi. W swojej
książce "Sylvia. Agentka Mossadu" (Znak, 2013) Kfir odnosi się do zabójstw Bouchikiego oraz
Zweitera, za każdym razem jednak przypisując je innym, niewymienianym z nazwiska agentom. Na
bezpośrednie pytanie, czy Sylvia miała udział w tych zabójstwach, prosi o zwolnienie go z odpo-
wiedzi.

Sylvia została skazana na pięć lat więzienia, z czego odsiedziała ponad rok, zanim deportowano ją 
do Izraela. W międzyczasie jednak zakochała się w swoim norweskim adwokacie, z którym wzięła 
ślub. Oficjalnie nigdy już nie wróciła do Mossadu. - Nie wróciła z kilku powodów - mówi Kfir. - Po
pierwsze, została zdemaskowana. Jej zdjęcia krążyły w prasie całego świata. Po drugie, chciała spę-
dzać jak najwięcej czasu z nowym mężem, który był znacznie starszy od niej. Była też rozczarowa-
na błędami jej współpracowników.Sylvia miała prawo być rozczarowana pracą w Mossadzie, które-
mu dała wszystko, a który nie zdołał jej uchronić przed więzieniem w obcym kraju. Gorycz była 
tym większa, że podczas rozprawy sądowej w odległej RPA zmarł jej ojciec, z którym nie kontakto-
wała się od dłuższego czasu.

Choć oficjalnie opuściła Mossad, to prawda na temat jej dalszego życia może być znacznie bardziej 
skomplikowana niż wersja o szczęśliwym życiu na łonie rodziny. W 1987 roku świat obiegła wia-
domość o zabójstwie trojga Izraelczyków ‘przez palestyńskich terrorystów ‘ na jachcie w okolicy
portu Larnaca na Cyprze. 

                                                       



Według wstępnych doniesień jedną z ofiar była Sylvia Rafael. Zanim ktokolwiek zdążył zdemento-
wać te wiadomości, kilku zaprzyjaźnionych z nią dziennikarzy przyznało, że według ich wiedzy
wciąż była aktywną agentką. - Sylvia Rafael pracowała do końca i według wywiadowczych źródeł
zmarła wypełniając misję - stwierdził John Bulloch z "Daily Telegraph".Pogłoski o śmierci Sylvii
zdementował najpierw rzecznik Izraelskiego konsulatu,  a następnie sama zainteresowana. Mimo
licznych prób, terroryści nigdy nie zdołali jej zlikwidować. 

W 2005 roku zabiła ją białaczka. 

Z  KTÓREGO BIAŁEGO  KRAJU??!

                           TAK W  OGÓLE  SĄ  NIEWIDOCZNI  ! 
  SPY WARS       Documentaire sur l'évolution d'espionnage :Mossad, le MI6 et la CIA

Każdy, kto (…) przewodzi jakiemuś ugrupowaniu terrorystycznemu, już wie, że immunitetu nie ma. 
Każdego mamy na celowniku – powiedział w 2004 r. przedstawiciel izraelskiego rządu. Nie była 
to deklaracja bez pokrycia. Słowa te padły tuż po zabójstwie duchowego przywódcy Hamasu, 
szejka Ahmeda Jassina.

W strukturach żydowskich służb specjalnych istnieje specjalna grupa zajmująca się fizyczną likwi-
dacją wrogów Izraela. Nazywa się ją „Kidon”, co po hebrajsku znaczy „bagnet”. Powstanie oddzia-
łu było konsekwencją masakry żydowskich sportowców w Monachium w 1972 r. Rząd Izraela za-
decydował wówczas o utworzeniu Komitetu X. Miał on unicestwić wszystkich terrorystów związa-
nych z zamachem. Operacja otrzymała kryptonim „Gniew Boga”.

Żydowscy agenci chyba jako jedyni na świecie szczycą się tym, że mogą w majestacie prawa 
pozbawiać życia wrogów swojego państwa. Meir Amit, jeden z dyrektorów Mossadu, tak zwracał 
się do swoich podwładnych:

Mossad przypomina kata lub lekarza, który robi skazańcom śmiertelny zastrzyk. Wszystkie wasze 
działania mają poparcie władzy państwa Izrael. Kiedy zabijacie, nie łamiecie prawa. Wykonujecie 
jedynie wyrok zatwierdzony przez urzędującego premiera.

W książce „Pięść Dawida. Tajne służby Izraela” Artur Górski cytuje pisarza Gordona Thomasa, 
który tak wyobraża sobie oddział uderzeniowy „Kidonu”: Mają do dyspozycji laboratorium trucizn,
zamkniętych w fiolkach. Mają długie i krótkie noże oraz fortepianową strunę do uduszenia ofiary. 

Mają materiały wybuchowe nie większe niż pastylki na ból gardła, które są w stanie rozsadzić 
głowę na strzępy. 

                                                             



Do tego dochodzą pistolety i karabiny snajperskie.O tym, że opis ten może być bliski prawdzie,
świadczą ujawnione operacje likwidacyjne. Zarówno te zakończone sukcesem, jak i spektakularne
wpadki.

Ostatnia rozmowa telefoniczna Inżyniera

Jahia Ajasz zwany Inżynierem był czołowym palestyńskim konstruktorem bomb. Z jego usług ko-
rzystał zarówno Hamas, jak i syryjski Islamski Dżihad. Szybko znalazł się na celowniku żydow-
skich służb bezpieczeństwa. Za jego neutralizację odpowiedzialny był kontrwywiad cywilny, czyli
Szabak.Izraelskim agentom bardzo trudno było podejść swą ofiarę. Ajasz miał świetnie zamasko-
waną kryjówkę gdzieś na Zachodnim Brzegu Jordanu. Dodatkowo strzegli go uzbrojeni ochronia-
rze, a on sam był niezwykle ostrożny. 

  Żydzi zwerbowali do współpracy Palestyńczyka, który był krewnym bliskiego przyjaciela Ajaszy,
Osamy Hamada. Udało mu się dostarczyć do domu Hamada telefon komórkowy będący cały czas
na podsłuchu Szabaku 5 stycznia 1996 r. Ajasz odwiedził Hamada. Kiedy jak zwykle zadzwonił do
domu z informacją, że dotarł bezpiecznie do kolegi, funkcjonariusze Szabaku zidentyfikowali jego
głos. To wystarczyło. 

Jak pisze Artur Górski:
Jeśli ktoś myśli, że „pluskwa” w telefonie miała pomóc w zlokalizowaniu Inżyniera, to się srogo 
myli. Pracowników kontrwywiadu nie interesowało to, w jakim miejscu na ziemi znajduje się ich 
cel – ważne, żeby trzymał telefon przy uchu. 

Został w nim bowiem także ukryty (…) ładunek wybuchowy. To miała być egzekucja symboliczna:
genialny konstruktor bomb ginie w wyniku eksplozji. Po kilku sekundach od potwierdzenia, że głos
w słuchawce rzeczywiście należy do Ajaszy, Inżynier został pozbawiony głowy .31 lipca 1997 r. na
bazarze w Jerozolimie wysadziło się w powietrze dwóch członków Hamasu. Zginęło 15 osób, a 150
zostało rannych. Z kolei we wrześniu, w Ammanie, stolicy Jordanii, w wyniku zamachu tego same-
go ugrupowania rannych zostało dwóch funkcjonariuszy ochrony izraelskiej ambasady.

5  sierpnia  2014

Kupiłeś we Francji okręty i nie chcą Ci ich dać? Mamy idealne rozwiązanie… 
prosto z Izraela
Połowa lat 60. XX wieku. Izrael potajemnie kupuje we Francji nowoczesne kutry rakietowe. Po 
wojnie sześciodniowej Francuzi nakładają na państwo żydowskie embargo i dostawa okrętów staje 
się niemożliwa. 

                                                                         



Izraelczycy biorą wówczas sprawy we własne ręce…Od połowy lat 50. Egipt i Syria gwałtownie
rozwijały swoje marynarki wojenne we współpracy z ZSRR. Zwłaszcza flota Egiptu stała się w
krótkim czasie wiodącą siłą w tym rejonie Morza Śródziemnego. Była to sytuacja potencjalnie nie-
bezpieczna dla otoczonego przez wrogie państwa Izraela, w znacznym stopniu uzależnionego prze-
cież od transportu morskiego. 

 Bardzo groźne były zwłaszcza nowoczesne kutry rakietowe projektów 183R i 205. Skrzydlata ra-
kieta P-15 dawała tym niewielkim okręcikom fantastyczne możliwości bojowe. 

Dość powiedzieć, że oceniano, iż jej siła ognia równała się ekwiwalentowi salwy burtowej pan-
cernika z czasów II wojny światowej! O ich skuteczności Żydzi przekonali się 21 października
1967 r., kiedy to cztery P-15 zatopiły izraelski niszczyciel „Elath”.

Kuter rakietowy projektu 183R – mały okręcik o potężnej sile ognia (fot. domena publiczna).

Niemiecki sponsoring

Marynarka Izraela była wówczas znacznie słabsza od sił morskich jego sąsiadów. Jej trzon stanowi-
ły okręty pamiętające czasy II wojny światowej. Aby zniwelować przewagę państw arabskich, rząd 
w Jerozolimie zadecydował o zakupie w zachodnioniemieckiej stoczni dwunastu nowoczesnych ku-
trów rakietowych. Oznaczono je jako typ „Saar”. Miały być nosicielami rozwijanego własnym 
sumptem pocisku przeciwokrętowego „Gabriel”.
Budowa okrętów miała być w całości finansowana przez Niemcy Zachodnie jako odszkodowanie 
za zbrodnie nazistowskie. W trakcie negocjacji ustalono też, że jednostki te zbuduje francuska 
stocznia w Cherbourgu. Niemcy nie chcieli zadrażnień w stosunkach z Arabami. Szefem izraelskiej 
misji wojskowej do spraw zakupów został, urodzony w Polsce, kontradmirał Mordechaj Limon.
Sprawy się komplikują
Pięć pierwszych okrętów dotarło do Izraela do końca 1967 r., ale odbiór kolejnych stanął pod zna-
kiem zapytania. W międzyczasie wybuchła wojna sześciodniowa. Ponadto w grudniu 1967 izrael-
scy komandosi przeprowadzili rajd na lotnisko w Bejrucie, Liban był bowiem bazą szkoleniową Pa-
lestyńczyków.
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To ostatnie przyniosło skutki nieoczekiwane dla żydowskich decydentów. Jak pisze Artur Górski w 
swojej książce „Pięść Dawida. Tajne służby Izraela”: Jerozolima nie przewidziała (…) międzyna-
rodowych konsekwencji tego ataku – wiele krajów potępiło akt agresji, a Francja generała Charle-
sa de Gaulle’a nałożyła embargo na broń dla Izraela.

Kuter
rakietowy Saar 3. (fot. domena publiczna).

Pod pozorem prób marynarzom spod znaku gwiazdy Dawida udało się wyprowadzić z Cherbourga 
jeszcze dwa kutry. Spowodowało to niezwykle ostrą reakcję prezydenta de Gaulle’a, który nie 
szczędził cierpkich słów miejscowym władzom za to, że pozwoliły uciec izraelskim okrętom.
Żydzi zrozumieli wówczas, że niełatwo będzie odzyskać pozostałych pięć jednostek. Tymczasem 
prace nad nimi szły nadal pełną parą i zaczęto przemyśliwać, w jaki sposób sprowadzić je do kraju.

Sprytna intryga admirała Limona

Admirał Limon znalazł jednak wyjście z tej trudnej sytuacji. Żydom udało się pozyskać do współ-
pracy przychylnego ich sprawie norweskiego biznesmena Ole Martima Siema. Prowadzona przez 
niego firma zarejestrowała w Panamie spółkę mającą odkupić od Francuzów okręty. Potrzebna była 
na to jeszcze tylko zgoda Izraela, który oczywiście ochoczo przystał na transakcję, pod warunkiem, 
że nie poniesie żadnych strat finansowych. We wszystko wtajemniczony był też Felix Amiot, wła-
ściciel francuskiej stoczni.

Zakupione kutry miały rzekomo obsługiwać platformy wiertnicze w Zatoce Meksykańskiej. Siem 
zwrócił się nawet do rządu Izraela z oficjalną prośbą o wypożyczenie marynarzy potrzebnych do 
obsługi okrętów. Tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś dociekał powodów obecności żydowskiego 
personelu na pokładach.

     SĄ  BARDZO  NIEWIDOCZNI 

30 lat temu ?w warszawskim hotelu Victoria doszło ?do zamachu na jednego ?z najsłynniejszych 
arabskich terrorystów.

JAK  TWIERDZI  NEESWEK  RZEKOMO  CHODZIŁO  O TO :

Milicja i Służba Bezpieczeństwa w pierwszej chwili uznały, że strzały w Victorii to porachunki 
zagranicznych biznesmenów. Dopiero następnego dnia wyszło na jaw, że postrzelony Irakijczyk 
naprawdę nazywa się Mohammad Oudeh, a w świecie arabskim bardziej znany jest jako Abu Daud.
Podczas rozlicznych podróży często występował pod fałszywymi nazwiskami: Amar Salem, Benna-
ni Abel Hamid, El Ouakily Mansour i tak jak w Warszawie, Mahdi Tarik Shakir. 
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Z depeszy otrzymanej od zaprzyjaźnionego wywiadu Węgierskiej Republiki Ludowej wynikało, że 
jest jednym z przywódców Czarnego Września, palestyńskiej organizacji terrorystycznej, a także 
członkiem OWP (Organizacji Wyzwolenia Palestyny). To on zaplanował i zorganizował zamach na 
izraelskich sportowców w 1972 roku podczas olimpiady w Monachium (przypomniany w filmie 
Stevena Spielberga „Monachium”).

I DLATEGO  PRZENIEŚLI  GO  DO BERLINA!!

Mimo wysiłków polskich władz, by zapewnić bezpieczeństwo rannemu Palestyńczykowi, władze
OWP zdecydowały, że przeniosą go do Berlina Wschodniego. Tam tajna policja Stasi (odpowiednik
peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa) zarezerwowała dla niego cały oddział w swojej klinice. W
połowie sierpnia Abu Daud specjalnym samolotem odleciał do NRD.

–  Hotel Victoria był ulubionym miejscem wypoczynku sławnych terrorystów. Bywał w nim
Carlos [prawdziwe nazwisko Ilich Ramírez Sánchez, nazywany także Szakalem – przyp. red.] –
opowiada generał Czesław Kiszczak, ówczesny szef resortu spraw wewnętrznych. Podczas przeszu-
kania w pokoju 622 odnaleziono rewolwer Smith & Wesson, który nigdy nie miał numerów seryj-
nych. Ta broń już w fabryce została przygotowana do celów terrorystycznych.

Generał Kiszczak przyznaje, że po zamachu na Abu Dauda pojawili się u niego oficerowie CIA.
Przekazali mu dokładną listę osób powiązanych z różnymi organizacjami terrorystycznymi, które
ukrywały się w PRL. Było na niej kilkadziesiąt nazwisk, adresy, nazwy firm, z którymi terroryści
współpracowali. – Byliśmy zaskoczeni, że wywiad amerykański ma tak dokładne rozpoznanie na
naszym terenie. Ich zdaniem, dając im schronienie, wspieraliśmy terroryzm. Dlatego przeprowadzi-
liśmy rozmowy z ludźmi z listy, prosząc, by opuścili nasz kraj. I wyjechali, potrzebowali tylko tro-
chę czasu na zamknięcie swoich spraw. Jedni kilka dni, inni parę tygodni – dodaje Kiszczak.

W opublikowanej niedawno książce „Tragarze śmierci” dziennikarze Witold Gadowski i Przemy-
sław Wojciechowski ujawniają, że władze PRL doskonale wiedziały, kim byli arabscy goście. – W 
2008 roku w Dubaju udało nam się spotkać z Abu Daudem – opowiada Gadowski. – Twierdził, 
że wielokrotnie przyjeżdżał do Polski. Wtedy po pistolety maszynowe, które nazywał Shatajel. 
Prawdopodobnie chodziło mu o PM-63 Rak produkowane przez Łucznik. Terroryści kupowali u nas
również kałasznikowy, granatniki, pistolety. Wszystko to, co produkowały nasze państwowe fabryki
– wyjaśnia Gadowski.

Generał Kiszczak przyznaje, że polskie władze chętnie sprzedawały broń. – To dawało spore zyski, 
a fabryki miały co robić. Nasza broń była bardzo ceniona na całym świecie – mówi. Polskich ka-
łasznikowów użyto podczas głośnego porwania włoskiego promu Achille Lauro. Polska miała też 
spory wkład w szkolenie bojowników z krajów arabskich i Ameryki Południowej. W latach 80. byli 
stałymi gośćmi w jednostkach Ludowego Wojska Polskiego i ośrodku szkolenia wywiadu w Kiej-
kutach. Arabscy piloci uczyli się nawet w Szkole Orląt w Dęblinie. Oficjalnie w Polsce szkolono 
wyłącznie Kubańczyków.

– Abu Daud od początku był przekonany, że za zamachem w Victorii stały izraelskie 
służby specjalne.

Wiedział, że jest na liście osób, które miały zostać zamordowane w ramach operacji „Gniew
Boży”, akcji odwetowej za masakrę sportowców w 1972 roku w Monachium. Jego zdaniem 
zamachowiec był podwójnym agentem, działał na zlecenie Mosadu, wywiadu izraelskiego, i
Abu Nidala, jednego z przywódców OWP, przeciwnika ideowego Abu Dauda. I to było 
prawdziwym zaskoczeniem dla naszych władz. Nie zdawali sobie sprawy, że izraelskie służ-
by są tak rozwinięte na terenie PRL – mówi Gadowski.

                                                                      



Śledztwo prowadzone przez MSW szybko zamknięto, a strzelanina w Victorii nigdy nie została wy-
jaśniona. – To dowód na to, że w strukturach MSW byli ludzie, którym zależało na wyciszeniu spra-
wy. Te same osoby doprowadziły do wypuszczenia zamachowca – twierdzi Gadowski. – W Instytu-
cie Pamięci Narodowej zachowały się dokumenty ze śledztwa. Dzięki nim wiemy, że ta historia
przez lata obrosła w mity i teorie spiskowe. Moim zdaniem za zamachem stał Abu Nidal. Miało to
związek z późniejszym zamachem na Anwara as-Sadata, prezydenta Egiptu, do którego doszło w
październiku 1981 roku. Niewątpliwie zamach w Victorii był punktem zwrotnym w historii terrory-
zmu. Polska przestała być dla terrorystów bezpieczną przystanią, miejscem, gdzie nie musieli się
oglądać za siebie – dodaje Gadowski.

http://historia.newsweek.pl/strzaly--w-victorii,80551,1,1.html

Agent Mossadu:(zmyśleni)  terroryści są już w Polsce na Euro 2012

20 kwietnia  2012

&ndash; Uważam, że terroryści są już w Polsce od jakiegoś czasu. Sprawdzają lokalizację, zajmują 
się logistyką, planowaniem. Euro 2012 to dla nich potencjalny cel &ndash; m&oacute;wi w TVP 
Info były oficer izraelskich służb specjalnych Juval Aviv. 
Jeden z najbardziej znanych agentów izraelskiego wywiadu, Juval Aviv, w specjalnej  rozmowie z
dziennikarzem TVP Info Piotrem Chęcińskim, ostrzega, że Polska może być realnym celem dla ter-
rorystów. –  Niedługo zostanie ogłoszone, że  USA miały w Polsce przynajmniej jedną tajną bazę,
gdzie torturowały jeńców z Iraku, Pakistanu i Afganistanu. To zwróci uwagę terrorystów. Po raz
pierwszy Polska może stać się krajem, któremu będą przyglądać się terroryści. Oczywiście macie
dla nich dodatkową okazję. To jest Euro 2012 mówi Aviv. 
Były oficer Mossadu uważa, że terroryści są już w Polsce od jakiegoś czasu.

 – Sprawdzają lokalizacje, zajmują się logistyką, planowaniem. I uważam, że tym razem mogą ude-
rzyć w transport masowy: pociągi czy autobusy, a także w dworce czy hotele, czyli miejsca, gdzie
gromadzą się ludzie. Tam łatwo jest zaparkować ciężarówkę z materiałem wybuchowym czy doko-
nać zamachu samobójczego. To jest coś, czego Polska nie doznała. Dlatego ludzie nie zdają sobie
sprawy i nie są na to przygotowani – alarmuje izraelski ekspert.
Aviv wspomina również o tym, że „polska opinia publiczna nie została uczulona, że coś takiego jak
zamach może się zdarzyć, a atak terrorystów może być dla Polaków, taką samą ogromną niespo-
dzianką, jakim dla Amerykanów był 11 września 2001" Agent Mossadu podaje bardzo mocny prze-
kaz na temat terroryzmu w Polsce. Ciekawe czy polski rząd ma to na uwadze i w najbliższych
dniach powiadomi opinię publiczną o sprawie bezpieczeństwa swojego kraju przed EURO2012. 

Wydaje się jednak, że tematy zastępcze jakimi raczy się nasz rząd - tym razem bardzo bezczelna ak-
cja wymierzona w PiS - zostają wywoływane po to, by nie mówić o nieprzygotowaniu Polski do
Euro. Sądząc po wypowiedziach ministra Nowaka na temat polskich dróg, możemy pomyśleć, że
MSWiA równie nieporadnie może podejść do wielu spraw związanych z bezpieczeństwem narodo-
wym. Oby nic się nie stało, bo inaczej będziemy mieć następną katastrofę nierozwiązaną

http://www.fronda.pl/a/agent-mossadu-terrorysci-sa-juz-w-polsce-na-euro-2012,19294.html
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                      http://www.polskapartianarodowa.org/
                       Zwierzenia byłego agenta Mossadu 
CONFESSIONS OF AN EX-MOSSAD AGENT Libyan War the Truth

Fragmenty książki Wiktora Ostrowskiego "Drogą Podstępu" [Wyznania szpiega]
UWAGA: Nie trzeba przypominać, że Lobby Izraela zażądało, a jego żądania zostały spełnione,
całkowitego zakazu sprzedaży tej książki we wszystkich większych sieciach księgarń, natomiast
pro-izralescy  eksperci  zmieszali  książkę  z  błotem przy  każdej  nadarzającej  się  okazji.  Książka
Ostrowskiego jest dostępna tylko wysyłkowo w miejscach takich jak Amazon
Ujawnienie faktów znanych mi dzięki mojej pozycji jaką miałem przez 4 lata pracy wewnątrz Mos-
sadu nie było w żadnym wypadku czymś łatwym.
Wychowałem się w środowisku zaciekłych syjonistów, uczono mnie, że państwo Izrael jest niezdol-
ne do złego zachowania. Że byliśmy Dawidem nieustannie zmagającym się z wciąż rosnącym Go-
liatem. Że nikt nie może nas ochronić poza nami samymi - uczucie wzmacniane przez ocalałych z 
Holokaustu, którzy żyli wśród nas.

Nam, nowemu pokoleniu Izraelitów, zmartwychwstałego narodu na własnej ziemi po ponad 2 tysią-
cach lat wygnania, powierzono los całego narodu.
Dowódcy naszej armii byli nazywani mistrzami, nie generałami. Nasi przywódcy byli kapitanami u
steru wielkiego okrętu. Byłem pełen szczęścia kiedy wybrano mnie i obdarzono przywilejem dołą-
czenia do elitarnej, w moim przekonaniu, drużyny Mossadu.

Ale wypaczone ideały i samolubny pragmatyzm, z którymi spotkałem się w Mossadzie, w połącze-
niu z chciwością, lubieżnością i całkowitym brakiem poszanowania ludzkiego życia w tak zwanym
zespole, skłoniły mnie by przedstawić tę opowieść.

To z miłości do Izraela jako wolnego i sprawiedliwego kraju ryzykuję w ten sposób życie, mierząc
się z tymi, którzy podjęli się przekształcenia syjonistycznego marzenia w obecny koszmar.
Mossad, któremu jako organizacji wywiadowczej, powierzono odpowiedzialność za kreślenie tras
dla przywódców u steru narodu, zawiódł to zaufanie. Spiskując we własnym imieniu, z niskich, sa-
molubnych pobudek, ustalił kurs kraju na kursie kolizyjnym z wojną totalną.
Jednym z motywów przewodnich książki jest przekonanie Wiktora, że Mossad wymknął się spod
kontroli, że nawet premier, choć ostentacyjnie wydający rozkazy, nie ma praktycznej władzy nad 
organizacją.

Wiktor Ostrowski, byłem agent izraelskiego Mossadu, napisał dwie książki o terrorze Izraela wobec
wrogów. W jednej z nich omawia los Palestyńczyków, którzy nielegalnie przekraczają granicę by
szukać pracy w Izraelu. O tysiącach młodych ludzi słuch po prostu ginie po schwytaniu przez siły
Izraela. Niektórzy są zabierani do ośrodków badawczych ABC gdzie doświadczają nieopisanego
terroru ze strony broni chemicznych, atomowych i biologicznych.Mossad posiada - możecie wie-
rzyć lub nie - zaledwie od 30 do 35 oficerów prowadzących - katzas - działających jednocześnie na
całym świecie. Głównym powodem tak niezwykle małej liczby, jak przeczytacie dalej w książce,
jest to, że w przeciwieństwie do innych krajów Izrael poza swoimi granicami ma dostęp do wielu
lojalnych zastępów społeczności żydowskiej na całym świecie. 

                                                              



Są oni częścią unikatowego systemu sajanów [ang. sayanim], żydowskich pomocników-wolunta-
riuszy.
Przez pierwsze 6 tygodni od mojego wstąpienia nic się nie działo. Pracowałem w biurze w centrum
miasta, w zasadzie jako goniec i porządkując papiery. Ale pewnego chłodnego dnia w Lutym 1984,
znalazłem się wraz z 14 innymi rekrutami Mossadu na pokładzie małego autokaru... Nasz turnus
miał się nazywać Kadet 16, ponieważ był 16 z kolei.
Podszedł żwawo do środka stołu, dwaj inni usiedli z tyłu pomieszczenia.  "Nazywam się Aharon
Sherf" powiedział, "Jestem szefem Akademii. Witamy w Mossadzie. Pełna nazwa to Ha Mossad, le
Modiyn ve le Tafkidim Mayuhadim [Instytut Wywiadu i Operacji Specjalnych]. Nasze motto: 'Drogą
podstępu prowadź wojnę'."
"To stary numer genitalnego origami z Koniem Trojańskimi" powiedział zapalając papierosa.
"Co to takiego?" nie mogłem powstrzymać uśmiechu, "nigdy wcześniej nie słyszałem takiego okre-
ślenia."
"Wiedziałem, że to was zainteresuje" rzekł szczerząc zęby. "Szymon uruchomił Operację Trojan w
Lutym tego roku."Skinąłem głową. Byłem w Mossadzie, gdy wydano ten rozkaz, a ze względu na
moje doświadczenie w marynarce wojennej  i  znajomość z większością  tamtejszych dowódców,
uczestniczyłem w planowaniu operacji jako oficer łącznikowy.Trojan to specjalne urządzenie do ko-
munikacji,  które może zostać podrzucone przez komandosów daleko wewnątrz wrogiego teryto-
rium. Działa na zasadzie stacji przekaźnikowej dla fałszywych komunikatów tworzonych przez spe-
cjalną jednostkę dezinformacji Mossadu zwaną LAP przeznaczonych dla amerykańskich i brytyj-
skich stacji nasłuchu. 

Nagrane wcześniej komunikaty są nadawane z okrętu marynarki  IDF na morzu i jedynie Trojan
może je odebrać. Następnie urządzenie powtarza komunikat na innej częstotliwości, tej używanej
oficjalnie we wrogim państwie, który jest przechwytywany przez amerykański nasłuch w Wielkiej
Brytanii.                                                               

Podsłuchujący nie maja wątpliwości, że przechwycili prawdziwe komunikaty, stąd nazwa Trojan,
przypominająca mitycznego Konia Trojańskiego. Potem zawartość komunikatu po odszyfrowaniu
potwierdza doniesienia z innych źródeł wywiadowczych, tzn. z Mossadu. Jedyny haczyk polega na
tym, że sam Trojan musi być umieszczony jak najbliżej źródła zwyczajowych transmisji ze względu
na złożone metody triangulacji używane przez Amerykanów i inne służby do weryfikacji źródeł.

W tej konkretnej operacji wspomnianej przez Efraima, 2 elitarne jednostki wojskowe uczyniono od-
powiedzialnymi za dostarczenie Trojana na właściwe miejsce. Jedna to jednostka zwiadu Matkal a
druga to komandosi Flotilla 13 z marynarki, których zadaniem było podrzucenie urządzenia w Try-
polisie w Libii.

W nocy z 17 na 18 Lutego dwie izraelskie łodzie Moledet klasy SAAR 4 z pociskami rakietowymi
uzbrojone m. in. w rakiety ziemia-ziemia Harpoon oraz Gabriel oraz łódź Geula klasy Hohit z poci-
skami rakietowym, lądowiskiem dla helikoptera i standardowym uzbrojeniem klasy SAAR 4 doko-
nywały, wyglądającego na rutynowy, patrolu M. Śródziemnego płynąc w kierunku cieśniny sycylij-
skiej tuż obok terytorialnych wód Libii.  Niedaleko na północ od Trypolisu okręty, widoczne na
ekranach radarów w tej stolicy oraz na włoskiej wyspie Lampedusa, zwolniły do około czterech wę-
złów na czas potrzebny przez 12 komandosów marynarki w 4 okrętach podwodnych zwanych "świ-
niami" i  2 nisko-profilowanych łodziach patrolowych zwanych "ptakami" do przejścia na pokłady
tych mniejszych jednostek.

                                                         



Każdy "Ptak" był wyposażony w działko na rufie MG kaliber 7.62 oraz szereg ręcznych pocisków 
przeciwczołgowych, mógł zmieścić 6 komandosów na pokładzie i holować puste "świnie". Te zaś 
zostały podholowane tak blisko brzegu jak się dało, zmniejszając dystans konieczny do pokonania o
własnych siłach (poruszają się pod wodą i są ciche ale dość wolne).

Z odległości 2 mil od libijskiego wybrzeża widać było migoczące światła Trypolisu na południo-
wym wschodzie. Ośmiu komandosów wślizgnęło się po cichu do "świń" i wyruszyli w kierunku 
brzegu. "Ptaki" pozostały oczekując w umówionym miejscu gotowe zareagować w razie potrzeby. 
Po wylądowaniu na plaży komandosi pozostawili swoje transportery w kształcie cygara zanurzone 
w płytkiej wodzie i podążyli wgłąb lądu niosąc ze sobą ciemnozielony cylinder z Trojanem, długi 
na 6 stóp i o średnicy 7 cali. Do niesienia potrzeba 2 ludzi.

Szary miniwan był zaparkowany około 100 stóp od plaży na poboczu drogi, będącej autostradą pro-
wadzącą wzdłuż wybrzeża z Sabratah przez Trypolis do Bengazi. O tej porze w nocy praktycznie 
nie było ruchu. Wydawało się, że kierowca miniwana naprawia przebite koło. Gdy zbliżyła się dru-
żyna, przestał pracować i otworzył tylne drzwi auta. Był bojownikiem Mossadu. Bez słowa 4 osoby
wsiadły do samochodu, który wyruszył w kierunku miasta. Pozostałe 4 powróciły na plaże zajmując
pozycje obronne przy zanurzonych "świniach". Ich zadaniem było bronić pozycji zabezpieczają-
cych trasę odwrotu zespołu, który pojechał do miasta.

W tym samym czasie dywizjon izraelskich myśliwców uzupełniał w powietrzu paliwo na południe 
od Krety gotowy do pomocy. Były w stanie utrzymać dowolne siły lądowe z dala od komandosów 
pozwalając na mniej zorganizowany odwrót. Teraz mały oddział komandosów podzielił się na 3 ze-
społy - najbardziej newralgiczną formację. W przypadku napotkania wroga mieli zachowywać się 
krańcowo wstrzemięźliwie zanim druga zaatakuje.

Miniwan zaparkował na tyłach apartamentowca przy ulicy  Al Jamhuriyh w Trypolisie, mniej niż
trzy przecznice od koszarów Bab al Azizia gdzie znajdowała się znana kwatera główna i rezydencja
Kadafiego. Teraz ludzie w aucie byli już przebrani w cywilne ubrania. 
Dwie osoby zostały przy samochodzie na czatach a dwie inne pomagały żołnierzowi Mossadu za-
brać cylinder owinięty w dywan na najwyższe piętro 5-piętrowego budynku.

W apartamencie zdjęto pokrywę cylindra, rozwinięto mała antenę w kształcie talerza i umieszczono
ją przeciw północnego okna. Urządzenie zostało uruchomione, Koń Trojański był na swoim miej-
scu.
Żołnierz Mossadu wynajął apartament na 6 miesięcy i zapłacił z góry. Nikt poza nim nie miał po-
wodu by tam wchodzić. Jeśli jednak ktoś by się na to zdecydował to Trojan dokonałby samoznisz-
czenia niszcząc także większość górnych pięter. 3 osoby zaczęły powrót do miniwanu by przybyć
na umówione spotkanie z przyjaciółmi na plaży.
Żołnierz zostawił komandosów na plaży i powrócił do miasta by monitorować Trojana przez kilka
następnych tygodni. Komandosi bez zwłoki odbili od brzegu, nie chcieli być zaskoczeni na libij-
skich wodach o świcie. Dopłynęli do "ptaków" i wyruszyli z pełną prędkością w kierunku ustalo-
nych wcześniej współrzędnych, gdzie spotkali się z łodziami rakietowymi, na których wcześniej
przybyli.

Już pod koniec Marca Amerykanie przechwytywali komunikaty nadawane przez Trojana, urucha-
mianego tylko podczas godzin dużego ruchu na łączach. Mossad starał się upozorować przekaz dłu-
giego ciągu rozkazów o charakterze terrorystycznym do różnych libijskich ambasad na całym świe-
cie (zwanych przez Libijczyków "Ludowymi Biurami").                                

                                                               



Tak jak się spodziewano Amerykanie rozszyfrowali transmisje i zinterpretowali je jako dowód ak-
tywnego wspierania terroryzmu przez Libię. Co więcej Amerykanie podkreślali, że było to potwier-
dzone przez raporty Mossadu.

Jednak Francuzi i Hiszpanie nie kupowali tego nowego strumienia informacji. Było podejrzane we-
dług nich, że ni stąd ni zowąd Libijczycy, dotąd niezwykle ostrożni,  zaczęli reklamować swoje
przyszłe działania. Za podejrzane uważali także to, że w kilku przypadkach słownictwo raportów
Mossadu brzmiało podobnie do zakodowanych komunikatów z Libii. Przekonywali także, że gdyby
istniały post-factum libijskie transmisje o zamachu terrorystycznym na dyskotekę La Belle w Za-
chodnim Berlinie 15 Kwietnia, to można byłoby zamachowi zapobiec ponieważ z pewnością mu-
siałyby być nadawane transmisje przed zamachem - nasłuch wywiadów by na to pozwolił. Rozumo-
wali dalej, że skoro zamach nie został powstrzymany to sprawcami nie mogli być Libijczycy, a ich
"nowe komunikaty" są fałszywe. Francuzi i Hiszpanie mieli rację. Komunikaty były fałszywe a
Mossad nie miał pojęcia kto podłożył bombę, która zabiła amerykańskiego żołnierza i raniła kilku
innych. 

Ale Mossad był uwikłany w układy z wieloma europejskim organizacjami terrorystycznymi i był
przekonany, że w delikatnej sytuacji w jakiej znalazła się Europa, zamach bombowy z amerykań-
skimi ofiarami był tylko kwestia czasu. Szefowie Mossadu liczyli na amerykańską obietnicę odwetu
na każdym państwie z dowiedzionymi powiązaniami z terroryzmem. Organizacja kierowała rów-
nież uwagę na obraz Kadafiego jako szaleńca i jego podniosłe deklaracje, przeznaczone w rzeczy-
wistości do krajowej konsumpcji.

Trzeba pamiętać, że wcześniej Kadafi nakreślił linię na morzu, odgradzając Zatokę Sidra jako libij-
skie wody terytorialne nazywając nową granicę morską linią śmierci (przez co nie wyglądał na
umiarkowanego). Ostatecznie Amerykanie wpadli w intrygę Mossadu w pełnym pędzie pociągając
za sobą dość niechętnych Brytyjczyków i Niemców. Operacja Trojan była jednym z największych
sukcesów Mossadu.

 Doprowadziła do uderzenia na Libię z powietrza tak jak obiecał prezydent Reagan - co miało 3 
ważne skutki. Po pierwsze wykoleiła umowę dotyczącą uwolnienia amerykańskich zakładników w 
Libanie, utrzymując w oczach Zachodu pozycję Hezbollahu (Partii Boga) jako wroga numer 1. Po 
drugie cały świat arabski otrzymał przesłanie w sprawie pozycji USA w konflikcie arabsko-izrael-
skim. 

Po trzecie bardzo poprawiło wizerunek własny Mossadu, ponieważ zdołał dzięki pomysłowemu
rozdaniu popchnąć USA do tego, co trzeba było zrobić. Jedynie Francuzi nie kupili przekrętu Mos-
sadu i byli zdecydowani by nie stać się częścią amerykańskiej agresji. Odmówili amerykańskim
bombowcom przelotu nad własnym terytorium podczas ataku na Libię.
14 Kwietnia 1986 160 amerykańskich samolotów zrzuciło 60 ton bomb na Libię. Najeźdźcy zbom-
bardowali międzynarodowy port lotniczy w Trypolisie, koszary Bab al Azizia, bazę marynarki wo-
jennej Sidi Bilal, miasto Bengazi, i pobliskie lotnisko Benine. Siły uderzeniowe składały się z  2
głównych trzonów, jeden pochodzący z Anglii a drugi z płaskowyżów nad M. Śródziemnym. 

Z Anglii przyleciały 24 F-111 z Lakenheath, 5 EF-111 z Upper Heyford oraz 28 powietrznych tan-
kowców z Mildenhall i Fairford. Podczas ataku do F-111 i EF-111 dołączyło 16 szturmowych A-6 i
A-7 ze wsparciem, 6 myśliwców FA-18, 14 samolotów walki elektronicznej EA-6B, inne samoloty
wsparcia. Maszyny marynarki wojennej startowały z lotniskowców Coral Sea oraz America. Zginę-
ło 40 libijskich cywilów w tym adoptowana córka Kadafiego. Zginęli również amerykańcy pilot i
specjalista od broni na pokładzie F-111, który eksplodował.

                                                          



Po bombardowaniach Hezbollah zerwał negocjacje w/s zakładników przetrzymywanych w Bejrucie
i dokonał egzekucji trzech z nich, w tym Amerykanina Petera Kilburna. Dwaj francuscy dziennika-
rze zostali zwolnieni pod koniec Czerwca w nagrodę za brak udziału Francji w ataku (tak się złoży-
ło, że podczas nalotu zagubiona bomba trafiła francuską ambasadę w Trypolisie).
Efraim wyłuszczył mi wszystko i potwierdził informacje, które miałem wcześniej. Potem kontynu-
ował "Po zbombardowaniu Libii, nasz przyjaciel Kadafi na pewno pozostanie na uboczu przez jakiś
czas. Irak i Saddam Hussejn są następnym celem. Zaczynamy budować jego wizerunek jako wiel-
kiego złoczyńcy. To trochę potrwa ale na pewno w końcu zadziała."
"Ale czy Saddam nie jest uznawany za umiarkowanego w stosunku do nas, w sojuszu z Jordanią, 
jako wielki wróg Iranu i Syrii?".
"Tak, dlatego jestem przeciwny tej operacji. Ale taka jest dyrektywa i muszę się podporządkować.
Mam nadzięję, że ty i ja zakończymy naszą małą operacją zanim wydarzy się coś wielkiego. Prze-
cież już zniszczyliśmy jego ośrodek nuklearny i zarabiamy pieniądze sprzedając mu technologie i
wyposażenie poprzez RPA".

Przez kolejne tygodnie dokonywano coraz większej liczby odkryć dotyczących wielkiego działa i
innych elementów machiny wojennej Saddama. Mossad praktycznie nasycił przestrzeń wywiadow-
czą informacjami o niegodziwych zamiarach Saddama Groźnego,               
zakładając, że wkrótce będzie miał wystarczająco dużo sznura by się powiesić. Było bardzo jasne,
jaki był ogólny cel Mossadu. Chciał by Zachód spełniał jego zachcianki tak, jak zrobili to Ameryka-
nie w Libii bombardując Kadafiego. W końcu Izrael nie miał lotniskowców ani dużych sił powietrz-
nych i chociaż potrafił zbombardować obóz uchodźców w Tunezji, to nie było to samo. Przywódcy
Mossadu wiedzieli, że jeżeli mogą wystarczająco zaszkodzić wizerunkowi Saddama i zagrozić do-
stawom ropy znad Zatoki Perskiej, które dotąd ochraniał to USA i ich sojusznicy nie przepuściliby
mu w najmniejszym stopniu. Podjęliby kroki, które praktycznie wyeliminowałyby jego armię i po-
tencjał  obronny, szczególnie, jeśli  daliby się przekonać, że to ostatnia szansa przed uzyskaniem
przez  Saddama  broni  nuklearnej.

Arystokracja-wywiadu
Nigdy nie poznamy wszystkich tajemnic, które Jaser Arafat przekazał CIA Działają sami. Ich na-
zwisk nie ma na żadnej liście tajnych agentów. Dbają o anonimowość bardziej niż inni uczestnicy 
gry wywiadowczej. To agenci wpływu. Superszpiedzy. Mężczyźni, czasem kobiety, którzy z róż-
nych powodów zdecydowali się podpisać  pakt z diabłem. Niektórzy dla pieniędzy, inni z powo-
dów ideologicznych. Wszyscy są święcie przekonani, że nie zawiedli niczyjego zaufania, nie złama-
li żadnej z zasad. Nie uważają tego, co robią, za niemoralne.

Rekin
Niewątpliwie najsławniejszym z nich był Robert Maxwell. Dla świata rekin mediów, człowiek in-
stytucja, właściciel czterystu gazet, czasopism, wydawnictw i stacji telewizyjnych, drukarni i elek-
tronicznych baz danych rozsianych po całym świecie.
Przy wadze 141 kg miał w pasie 142 cm, a obwód jego kołnierzyka wynosił 53 cm. Wyglądał jak
potwór, niesamowity jak Hulk z komiksów czy filmowy Frankenstein. Miał najważniejszą cechę
każdego superszpiega - fenomenalną pamięć. A także umiejętność dotarcia do ludzi władzy na naj-
wyższym szczeblu. Potrafił bez przeszkód wejść do Białego Domu do prezydenta Reagana czy do
premier Margaret Thatcher na Downing Street. Był gościem honorowym na Kremlu u Michaiła
Gorbaczowa i w Warszawie u Wojciecha Jaruzelskiego. Podobnie był traktowany w siedzibie naj-
wyższych władz Chin - Zakazanym Mieście w Pekinie.Maxwell wykorzystywał te kontakty oraz ty-
siące innych w firmach zbrojeniowych, bankach, a nawet służbach wywiadowczych, by szpiegować
na rzecz Izraela. Szymon Peres, były premier Izraela, który wprowadził go do Mossadu w 1989 r.
powiedział mi, że nikt nigdy do końca się nie dowie, jak wiele uczynił Maxwell dla bezpieczeństwa
Izraela. 
                                                                             



Okrutny dla żony Betty i dzieci, znienawidzony tyran dla 24 tys. pracowników na całym świecie, 
żarłok i nienasycony samiec. Jednym słowem - pełen wad. Mossad wszystko to jednak tolerował, 
ponieważ Maxwell prawie bez niczyjej pomocy dostarczał im takich informacji wywiadowczych, 
do jakich nie potrafili dotrzeć nawet najlepsi katza - zawodowi agenci.

Jednym przebiegłym posunięciem Maxwell zdobył tajemnice polskiego wywiadu i sprzedał Mossa-
dowi program komputerowy Promis, wyposażony w tajną elektroniczną "furtkę", pozwalającą izra-
elskiemu  wywiadowi  podsłuchiwać  szefów polskich  szpiegów i  poznawać  ich  plany.  Tę  samą
sztuczkę powtórzył w Stanach Zjednoczonych, dostarczając najważniejszemu ośrodkowi badań ato-
mowych w Los Alamos kopię spreparowanego programu. Sprzedał Promis brytyjskiemu kontrwy-
wiadowi (MI5), wywiadowi kanadyjskiemu i wielu innym agencjom wywiadowczym na świecie,
nawet w komunistycznych Chinach. Mistrzowska operacja Maxwella pozwoliła Mossado

wi otworzyć własne okno na szpiegowski świat jego rywali.
Człowiek, który otrzymał wiele najwyższych odznaczeń za udział w bitwach II wojny światowej,
który był powiernikiem księcia Karola i księżnej Diany, którego Henry Kissinger traktował jak rów-
nego sobie, przez trzy lata dostarczał Izraelowi najtajniejszych informacji szpiegowskich. Potem za-
czął jednak nadużywać cierpliwości swych mocodawców. Przełomowym momentem jego wywia-
dowczej kariery było żądanie, by Mossad wydobył go z finansowej zapaści i pętli długów. 
Po tym jak ukradł 400 mln funtów szterlingów z funduszu emerytalnego swoich pracowników, a
banki zaczęły go osaczać, Maxwell zaczął się domagać od Mossadu natychmiastowej wypłaty 400
mln funtów i kolejnych 2 mld funtów na pokrycie pozostałych długów. Szef Mossadu poradził mu,
aby zwrócił się do banków w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, jak to zrobił inny magnat praso-
wy - Rupert Murdoch. Maxwell w odpowiedzi ryknął, że nie jest Murdochem i zagroził, że powie
wszystko, co wie o Mossadzie, i opublikuje to w swoich gazetach.
Informatorzy z izraelskiego wywiadu powiedzieli mi potem, że nie było innego wyjścia - trzeba
było "załatwić" Maxwella za ten brutalny szantaż. Czteroosobowe komando kidonu (zabójców z
izraelskiego wywiadu) otrzymało rozkaz zamordowania go.                          

Zrobili to, jak zwykle, w sposób dramatyczny. Wstrzyknęli mu śmiertelną dawkę paraliżującej tru-
cizny,  kiedy nocą wyszedł na pokład luksusowego jachtu "Lady Ghislaine" (imię jego ulubionej 
córki) na spotkanie rzekomych wysłanników wywiadu, którzy mieli mu przywieźć pieniądze.          
Jacht był wówczas na pełnym morzu.Wiktor Ostrowski, były agent Mossadu, powiedział mi wprost:

"Kłopoty Mossadu z Maxwellem spoczęły w słonych wodach Atlantyku". Kilka dni później wysła-
ny na poszukiwanie helikopter odnalazł ciało agenta niedaleko wybrzeży Wysp Kanaryjskich. Pięt-
naście metrów pod wodą, twarzą ku niebu, ze złączonymi nogami Robert Maxwell wyglądał jak 
przybity do niewidzialnego krzyża.Dziewięciu premierów Izraela i szefów Mossadu wzięło udział 
w jego pogrzebie, który odbył się w Jerozolimie. 

Nikt wówczas nie wiedział, że na Górze Oliwnej został pochowany bez mózgu, który zapodział się 
w czasie sekcji zwłok. Kilka tygodni po pogrzebie w wielkiej tajemnicy otwarto grób i mózg Ma-
xwella umieszczono w całunie owijającym jego wielkie ciało.Czy ktokolwiek może wątpić, że Ro-
bert Maxwell zgodziłby się na taki finał swej niezwykłej, choć krótkiej, zaledwie trzyletniej, kariery
największego superszpiega w historii Izraela?

Rais
Kilkanaście kilometrów od Jerozolimy, na Zachodnim Brzegu, inny agent wpływu spoczywa dziś w
betonowej trumnie - to Jaser Arafat. 

                                                             



W listopadzie Arafat zmarł tak, jak żył - wśród zamieszania, intryg i farsy. Niewielu wie, że był nie
tylko terrorystą i mistrzem manipulacji, lecz także ważnym "źródłem osobowym" CIA.Jakiś czas po
tym, jak Arafat 30 lat temu wkroczył na światową scenę w ONZ - z pistoletem w jednej dłoni, a ga -
łązką oliwną w drugiej, zaproszono go do "bezpiecznego domu" CIA na Górnym Manhattanie w
Nowym Jorku. Tam czekał na niego sam William Egan Colby, dziesiąty z kolei dyrektor CIA. Przy
filiżance mocnej tureckiej kawy i ulubionych słodyczach Arafata ubito z nim interes.
Korzystając  z  niedawno  uzyskanego  statusu  na  forum  międzynarodowym,  Arafat  miał  zostać
"głównym źródłem osobowym" - wysokiej rangi informatorem CIA. Miał otrzymywać od wywiadu
USA stałą pensję w wysokości 50 tys. USD rocznie (plus nie ograniczony zwrot kosztów) w zamian
za poufne informacje o tym, co dzieje się w arabskich stolicach. 

Taki był początek kariery wywiadowczej, w której trakcie Jaser Arafat miał zdradzić wywiadowi
USA wiele tajemnic oraz tajnych decyzji politycznych podejmowanych w kręgach władzy w Ka-
irze, Damaszku i stolicach innych państw Ligi Arabskiej.Człowiek, którego w Izraelu nazywa się
"ojcem chrzestnym terroryzmu", opanowany żądzą całkowitego zniszczenia państwa żydowskiego, 
stał się dla CIA cenionym agentem wpływu. "Istotna część polityki USA na Bliskim Wschodzie
była budowana na tym, co otrzymywaliśmy od Arafata" - powiedział mi były analityk CIA.
To Arafat potwierdził, że ZSRR uzbraja Syrię i że Saddam Husajn planuje atak na Kuwejt. To Ara-
fat przekazał CIA szczegółowe informacje, którzy saudyjscy książęta popierają Osamę bin Ladena.
Wiele z tych informacji potwierdzało tylko to, czego CIA dowiedziała się z innych źródeł. Ale nie-
które informacje Arafata, jak ta o rozpoczęciu przez Iran programu zbrojeń atomowych, były nowe.

Cienie wielkich agentów
Tak jak Mossad tolerował bezczelne zachowanie Roberta Maxwella, tak CIA długo przymykała 
oczy na homoseksualne orgie Arafata i na kradzieże pieniędzy z sejfów Organizacji Wyzwolenia 
Palestyny, a potem z międzynarodowej pomocy dla Autonomii Palestyńskiej. 
Przejęcie szefostwa CIA przez George'a Teneta oznaczało jednak kres kariery Arafata jako najważ-
niejszego źródła wywiadowczego CIA na Bliskim Wschodzie. Tenet po prostu mu nie ufał. Równo-
cześnie zadawniony, osobisty konflikt między Jaserem Arafatem a Arielem Szaronem, premierem 
Izraela, stał się przeszkodą w doprowadzeniu do pokoju na Bliskim Wschodzie. Przez te lata Mos-
sad nie mniej niż 13 razy próbował Arafata zabić. Niektóre zamachy organizował Rafi Eitan, dyrek-
tor tajnych operacji Mossadu.

 Kiedyś wyznał mi szczerze: "Żałuję tylko, że Arafat umrze, nim go dopadnę".Czy naprawdę Arafat
spokojnie umarł? A może został otruty? Pogłoski o truciźnie zostały zdementowane przez francu-
skich lekarzy, którzy leczyli raisa w Paryżu. Ale nawet oni nie potrafili postawić ostatecznej diagno-
zy i określić przyczyny śmierci. Pogłoska o otruciu nadal krąży po bliskowschodnich bazarach: czy
to czasem nie Mossad zamordował Arafata? Pewnie nigdy się tego nie dowiemy, podobnie jak nie
poznamy wszystkich tajemnic, które Arafat przekazał CIA. Jedno jest pewne - w wojnie z terrory-
zmem, ogłoszonej przez prezydenta Busha, rola agentów wpływu będzie rosła.
Nie jest już tajemnicą, że główne agencje wywiadowcze Zachodu są gotowe spełnić każde żądanie i
zapłacić każdą sumę, by umieścić swego agenta w najbliższym otoczeniu bin Ladena. Ochrona ta-
kiego "źródła" będzie zadaniem najwyższej wagi - agent wpływu będzie otoczony większą tajemni-
cą niż ktokolwiek przedtem.Nazwiska niektórych agentów wpływu ujawniono dopiero po wielu la-
tach. Tak było na przykład w wypadku król Jordanii Husajna, który pracował dla kilku wywiadów,
w tym dla Mossadu. Rafi Eitan zdradził mi tylko, że "król był cennym agentem. Nie mogę ci po-
wiedzieć jak bardzo. Przyjmij więc, że był dla nas cenny". Te słowa dotyczą właściwie wszystkich
agentów wpływu - szpiegowskich arystokratów.(....)  
Przy czym należy dodać,że ci którzy trzymają  i kierują Mosadem  NIE SĄ ŻYDAMI.              
                             Ta strona powstała 29.03.2013. Ostatnia edycja 26.02.2014.  

                                                         



                            
                    Tajemnicza śmierć więźnia X: 2013-02-23 

Zginął izraelski agent, który znał największe tajemnice Mossadu? 
Czy był agentem Mossadu? Czy mógł ujawnić, w jaki sposób izraelski wywiad zdobywa zagranicz-
ne paszporty,  których później używa do swych akcji? Izrael więził  potajemnie człowieka, który
mógł ujawnić tajemnice wywiadu. Mężczyzna powiesił się w celi. 

Sheera Frenkel 
Mężczyzna określany jako więzień X był przetrzymywany przez władze Izraela w tak ścisłym od-
osobnieniu, że nawet jego strażnicy więzienni nie wiedzieli, jak się nazywa ani za co jest osadzony. 
Jego istnienie ujawniono dopiero po jego śmierci w grudniu 2010 r., gdy izraelskie gazety podały, 
że w cieszącym się złą sławą więzieniu Ayalon w mieście Ramla więzień powiesił się w celi. Teraz 
wyszło na jaw, że więzień X był obywatelem australijskim i agentem Mossadu. Ben Zygier (rocznik
1976) w 2000 r. wyemigrował z Melbourne do Izraela, według raportu wyemitowanego we wtorek 
na kanale ABC w Australii. Zygier ożenił się z Izraelką, był ojcem dwójki dzieci i mieszkał w pół-
nocnej dzielnicy Tel Awiwu Ramat Gan. 

Oficjalnie był na liście prawników. Jednak w śledztwie ustalono, że został zwerbowany przez Mos-
sad, gdzie wyrobiono mu dwie dodatkowe tożsamości: Ben Allen i Ben Alon. Na początku 2010 r.
popełnił tak poważne przestępstwo, że trafił do najbardziej strzeżonej celi w całym kraju. 

Zbudowano ją dla Jigala Amira, zabójcy premiera Izraela Icchaka Rabina, jednak pobyt w tej celi 
ostatecznie uznano za zbyt surową karę i Amira przeniesiono do innego więzienia, gdzie pozwolono
mu na wizyty rodziny. Jednak więzień X nie otrzymał ani pomocy prawnej, ani dostępu do nikogo 
poza celą.

 Dosłownie w ciągu minuty po tym, jak izraelskie media poinformowały o jego rzekomym samo-
bójstwie w więzieniu, urząd cenzury w Izraelu nakazał im usunąć tę wiadomość i wydał jeden z 
najbardziej surowych zakazów publikacji w historii tego państwa. Gazety nie mogły słowem wspo-
mnieć ani o samym więźniu X, ani o zakazie publikacji na jego temat. - Nigdy wcześniej nie było 
historii tak poufnej, by organy bezpieczeństwa tak bardzo starały się powstrzymać nas od pisania o 
niej - stwierdził izraelski dziennikarz z czołowej gazety hebrajskiej. - 

Cokolwiek ten człowiek zrobił, przeraziło to rząd do tego stopnia, że chce uczynić wszystko, aby to
nie wyszło na jaw. Ponad tydzień temu urząd cenzury w Izraelu, wspierany przez premiera Benja-
mina Netanjahu, przypomniał prasie izraelskiej o blokadzie informacyjnej w tej sprawie. Kancelaria
premiera wezwała do siebie redaktorów głównych gazet, aby ich poprosić, żeby nie publikowały
materiałów na ten temat.  Redaktor  dziennika "Haaretz"  Aluf Benn napisał,  że  premier  poprosił
przedstawicieli prasy o "współpracę z rządem i wstrzymanie się od publikacji dotyczących incyden-
tu, który jest bardzo kłopotliwy dla jednej z agencji rządowych".                  
  Organizacja praw człowieka Human Rights Watch dołączyła do innych grup w Izraelu, które żąda-
ją dalszych informacji na temat więźnia X. - Człowiek nie może tak po prostu zniknąć. To, co się
dzieje w tym przypadku, jest całkowicie niesłychane - powiedział Bill van Esveld z HRW. Izraelski
dziennikarz, który zgodził się na anonimową wypowiedź, powiedział, że więzień X musiał być uwi-
kłany w działania szpiegowskie w ogromnym stopniu zagrażające bezpieczeństwu Izraela i zapew-
ne  znał  tajemnice  państwowe,  których  ujawnienia  Izrael  nie  może  ryzykować.
Czy był agentem Mossadu? Czy mógł ujawnić, w jaki sposób izraelski wywiad zdobywa zagranicz-
ne paszporty,  których później używa do swych akcji? Izrael więził  potajemnie człowieka, który
mógł ujawnić tajemnice wywiadu. 

                                                  



Mężczyzna powiesił się w celi. Sheera Frenkel Mężczyzna określany jako więzień X był przetrzy-
mywany przez władze Izraela w tak ścisłym odosobnieniu, że nawet jego strażnicy więzienni nie
wiedzieli, jak się nazywa ani za co jest osadzony. Jego istnienie ujawniono dopiero po jego śmierci
w grudniu 2010 r., gdy izraelskie gazety podały, że w cieszącym się złą sławą więzieniu Ayalon w
mieście Ramla więzień powiesił się w celi. Teraz wyszło na jaw, że więzień X był obywatelem au-
stralijskim i agentem Mossadu. Ben Zygier (rocznik 1976) w 2000 r. wyemigrował z Melbourne do
Izraela, według raportu wyemitowanego we wtorek na kanale ABC w Australii. 

Zygier ożenił się z Izraelką, był ojcem dwójki dzieci i mieszkał w północnej dzielnicy Tel Awiwu
Ramat Gan.  Oficjalnie był na liście prawników. Jednak w śledztwie ustalono, że został zwerbowa-
ny przez Mossad, gdzie wyrobiono mu dwie dodatkowe tożsamości: Ben Allen i Ben Alon. Na po-
czątku 2010 r. popełnił tak poważne przestępstwo, że trafił do najbardziej strzeżonej celi w całym
kraju. Zbudowano ją dla Jigala Amira, zabójcy premiera Izraela Icchaka Rabina, jednak pobyt w tej
celi ostatecznie uznano za zbyt surową karę i Amira przeniesiono do innego więzienia, gdzie po-
zwolono mu na wizyty rodziny. Jednak więzień X nie otrzymał ani pomocy prawnej, ani dostępu do
nikogo poza celą.

 Dosłownie w ciągu minuty po tym, jak izraelskie media poinformowały o jego rzekomym samo-
bójstwie w więzieniu, urząd cenzury w Izraelu nakazał im usunąć tę wiadomość i wydał jeden z 
najbardziej surowych zakazów publikacji w historii tego państwa. Gazety nie mogły słowem wspo-
mnieć ani o samym więźniu X, ani o zakazie publikacji na jego temat. 

– Nigdy wcześniej nie było historii tak poufnej, by organy bezpieczeństwa tak bardzo starały
się powstrzymać nas od pisania o niej - stwierdził izraelski dziennikarz z czołowej gazety
hebrajskiej.  -  Cokolwiek ten człowiek zrobił,  przeraziło to rząd do tego stopnia, że chce
uczynić wszystko, aby to nie wyszło na jaw. Ponad tydzień temu urząd cenzury w Izraelu,
wspierany przez premiera Benjamina Netanjahu, przypomniał prasie izraelskiej o blokadzie
informacyjnej w tej sprawie. Kancelaria premiera wezwała do siebie redaktorów głównych
gazet, aby ich poprosić, żeby nie publikowały materiałów na ten temat. Redaktor dziennika
"Haaretz" Aluf Benn napisał, że premier poprosił przedstawicieli prasy o "współpracę z rzą-
dem i wstrzymanie się od publikacji dotyczących incydentu, który jest bardzo kłopotliwy
dla jednej z agencji rządowych". Organizacja praw człowieka Human Rights Watch dołą-
czyła do innych grup w Izraelu, które żądają dalszych informacji na temat więźnia X.

- Człowiek nie może tak po prostu zniknąć. To, co się dzieje w tym przypadku, jest całkowi-
cie niesłychane - powiedział Bill van Esveld z HRW. Izraelski dziennikarz, który zgodził się
na  anonimową wypowiedź,  powiedział,  że  więzień  X musiał  być  uwikłany w działania
szpiegowskie w ogromnym stopniu zagrażające bezpieczeństwu Izraela i zapewne znał ta-
jemnice państwowe, których ujawnienia Izrael nie może ryzykować. W wyniku drążenia te-
matu przez dziennikarzy nie tylko w Izraelu, ale i w Australii, Ben Zygier mógł zostać przy-
łapany na próbie ujawnienia, jak Mossad wykorzystuje zagraniczne paszporty do prowadze-
nia operacji w innych krajach. Według opublikowanych wczoraj doniesień Ben Zygier, oby-
watel Australii i Izraela, był gotów ujawnić, że dokumenty podróżne zagranicznych obywa-
teli, chcących osiedlić się w Izraelu, były używane do tworzenia fałszywych tożsamości.   



                                                                                                

Z kolei agencja wywiadu Australii bada inne dwa przypadki mężczyzn, którzy, tak jak Zy-
gier, często zmieniali swoje nazwiska i na nowo wyrabianych paszportach podróżowali do 
krajów Bliskiego Wschodu.

W 2010 r. Mossad wykorzystał paszporty wielu krajów do przeprowadzenia operacji zabicia w Du-
baju Mahmuda al-Mabhuha - współzałożyciela Brygad Kassama, zbrojnego skrzydła palestyńskiej
organizacji Hamas. Podobno Izrael poinformował australijskie służby bezpieczeństwa o aresztowa-
niu Zygiera osiem dni po podaniu przez policję z Dubaju, że agenci Mossadu wykorzystali zagra-
niczne paszporty - w tym australijskie i brytyjskie - podczas akcji zamordowania lidera Hamasu
Mahmuda al-Mabhuha. 

- Być może planował ujawnić jakieś sekrety, ale nie zdążył - powiedział znający sprawę przedstawi-
ciel australijskich służb bezpieczeństwa w rozmowie z agencją Fairfax Media. Po rozpoczęciu pra-
cy dla Mossadu Zygier skorzystał z australijskiego prawa, które pozwala tamtejszym obywatelom
zmieniać nazwisko raz do roku. Wyrobił sobie co najmniej trzy dodatkowe paszporty na nazwiska
Ben Alon, Ben Allen i Benjamin Burrows. Australijskie archiwa wskazują, że Zygier korzystał z
tych paszportów w czasie podróży do m.in. Iranu i Syrii, a także że złożył podanie o wizę pracowni-
czą do Włoch. 

Sądzi się, że jednym z jego zadań dla Mossadu było założenie we Włoszech spółki eksportującej
urządzenia elektryczne do Iranu. Przedstawiciele służb wywiadowczych uważają, że w eksportowa-
nych artykułach mógłby przesyłać sprzęt potrzebny do operacji Mossadu w Iranie. - Powiedzmy, że
chcesz podłożyć bombę w samochodzie w jakimś kraju. W jaki sposób mógłbyś wwieźć materiały
wybuchowe do tego kraju? Albo powiedzmy, że chcesz założyć gdzieś podsłuch - czy jest lepszy
sposób, niż wysłać tam urządzenia z już założonym podsłuchem? - powiedział przedstawiciel jed-
nego z zachodnich wywiadów. Z zagranicznym paszportem Zygier nie wzbudziłby podejrzeń. Nie
byłby też zaangażowany w ryzykowne operacje w terenie, zarezerwowane dla bardziej doświadczo-
nych agentów Mossadu - stwierdzili izraelscy komentatorzy. To wszystko są jednak tylko domnie-
mania. Ciągle pozostaje niejasne, jaką rolę - jeśli w ogóle - pełnił Zygier w Mossadzie. Jeden z
wyższych oficerów tej instytucji powiedział: - "On zrobił coś, co dotyczyło najwyższego poziomu
bezpieczeństwa państwa i co wymagało, by trzymać go żywego, ale w całkowitej izolacji.  Tyle
mogę powiedzieć".                                        



Jason Katsoukis, dziennikarz Fairfax, który rozmawiał z Zygierem w 2010 r. na temat sugestii, że
pracuje on dla Mossadu i podróżował do Iranu oraz innych krajów, powiedział, że na te insynuacje
Zygier wybuchnął gniewem. - Nigdy nie byłem w żadnym z wymienionych krajów. Nie jestem za-
mieszany w żaden rodzaj szpiegostwa. To kuriozalne - miał powiedzieć Zygier. Australijskie media
ustaliły nieco więcej informacji na temat więźnia X.                                                          
Był on synem lidera społeczności żydowskiej w Melbourne, byłego dyrektora Rady Wykonawczej
Australijskich Żydów i Rady Wspólnoty Żydowskiej Victoria. Zygier był popularną osobą w śród
Żydów z Melbourne - przyjaciele nazywali go "Benji" - i uczęszczał do mającej wysoką renomę
szkoły  żydowskiej  Bialik  College.
Po jej ukończeniu studiował prawo na Uniwersytecie Monash. W 2000 r. wyjechał do Izraela i oże-
nił się z obywatelką tego kraju Mayą Zalewski. Razem z dwójką dzieci mieszkali w Ramat Gan na
północy Tel Awiwu. Według izraelskiej telewizji Zygier pracował jako referent w wydziale handlu
międzynarodowego najbardziej  znanej  kancelarii  prawniczej  w Izraelu Herzog Fox & Neeman.
Udziały w tej firmie ma minister sprawiedliwości Izraela Yaakov Neeman. Tajemnicze są także
okoliczności śmierci więźnia X. Izraelskie śledztwo ustaliło, że 34-letni Zygier powiesił się w swo-
jej celi w więzieniu Ayalon, jednak prawnik, który spotkał się z nim na kilka dni przed śmiercią, po-
wiedział, że nic nie wskazywało, by planował odebrać sobie życie. 

–
– On chciał oczyścić swoje imię - powiedział Avigdor Feldman, który przedstawił Zygierowi 

możliwy układ z izraelską prokuraturą.
 - Był bardzo racjonalny i skoncentrowany. Nie wydawał się mieć myśli samobójczych. W 
dodatku cela miała wszelkie urządzenia, które powinny pomóc strażnikom zapobiec próbie 
samobójczej. Kamery filmowały celę 24 godziny na dobę, reporterzy izraelskich gazet mó-
wili, że pomieszczenie było nawet wyposażone w specjalne sensory mierzące temperaturę, a
nawet bicie serca. Izraelscy oficjele nie potwierdzili tych informacji. Izraelskie organizacje 
praw człowieka zadają jednak pytanie, jak to możliwe, że Zygier zdołał zrobić sobie stry-
czek i udusić się w celi monitorowanej przez strażników 24 godziny na dobę. Tłumaczenie: 
Witold Turopolski

http://www.polskatimes.pl/artykul/768383,tajemnicza-smierc-wieznia-x-zginal-izraelski-
agent-ktory-znal-najwieksze-tajemnice-mossadu,3,id,t,sa.html

Mossad zabija bez cienia litości  
2010-06-17
Nie mają litości dla wrogów Izraela. Jak trzeba, porywają, gdy jest konieczność, likwidują. Tak
działa rzekomo najlepszy, jak wielu uważa, wywiad na całym świecie. Kiedy w jakiejś stolicy na
świecie pada słowo "Mossad", można być pewnym, że oznacza to kłopoty. Tak stało się po areszto-
waniu na warszawskim lotnisku na początku czerwca domniemanego agenta izraelskiego wywiadu
Uriego Brodskiego. Od razu powstał problem, co z takim kłopotliwym gościem zrobić? Czy wydać
go, jak chciał Izrael, do Tel Awiwu, czy też przekazać Niemcom, którzy wystawili nakaz jego aresz-
towania. Ale ta sprawa przypomniała coś, co rozpalało tylko wyobraźnię czytelników powieści sen-
sacyjnych, a więc walkę wywiadów, dramatyczne pościgi samochodowe, skrytobójcze likwidowa-
nie wrogów. Bo tak działają, niczym James Bond, agenci instytucji, która nazywa się Mossad.

Tylko szefowie tej służby wiedzą, jak wymyślne techniki stosowane są w operacjach Mossadu, 
kto i kiedy organizuje wyjazdy agentów po świecie. A świat dowiaduje się o tym, że Mossad ist-
nieje, przy okazji styczniowej operacji, która miała miejsce w jednym z luksusowych hoteli w Du-
baju. 

                                                        



Wtedy to okazało się, że za śmiercią pewnego gościa tego hotelu stali ludzie izraelskiego Instytutu
ds.  Wywiadu i Zadań Specjalnych, czyli  w skrócie Mossadu. Zatrzymanie w Warszawie agenta
Mossadu podającego się za Uriego Brodskiego tylko potwierdziło to, że dla tej agencji nie istnieją
granice - ani państw, ani repertuaru środków, jakim dysponuje. 
Dla Mossadu liczy się jedynie dobro i bezpieczeństwo ich państwa. Mężczyzna posługujący się
paszportem na nazwisko Uri Brodsky jest agentem izraelskiego wywiadu zamieszanym w załatwia-
nie fałszywych paszportów niemieckich dla innych agentów Mossadu, którzy w styczniu zamordo-
wali w hotelu w Dubaju palestyńskiego działacza  Mahmuda al-Mabhouha. Wykorzystano fakt, że
Niemcy dość liberalnie traktują obywateli Izraela, którzy mieli niemieckie korzenie, by wyrobić
paszport tego kraju. I kiedy taki dokument już został wystawiony, pozostało tylko dokonać w nim
przeróbek, by do akcji mógł ruszyć agent Mossadu. 

Cały artykuł przeczytasz w weekendowym wydaniu "Polski The Times" lub na stronie
prasa24.pl

KOMU SŁUŻY ABW  AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO 
ABW w każdym domu                                                                   
numer 36/2016     http://nie.com.pl/abw-w-kazdym-domu/     Andrzej Sikorski 

Ujawniamy gigantyczną aferę! ABW zdobyło dostęp do najbardziej intymnych szczegółów z 
życia 25 milionów Polaków!
1 sierpnia 2016 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczyli do ZUS i 
przejęli kontrolę nad systemem teleinformatycznym, w tym bazami danych, gdzie zgromadzono in-
formacje m.in. o ponad 25 milionach osób. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, agenci będą dyżuro-
wać w ZUS na stałe przez 24 godziny na dobę. 
*
Były oficer UOP i ABW: – Jednych z zadań ABW jest ochrona cyberprzestrzeni Polski. Sprowadza
się ona jednak do działań profilaktycznych i reagowania na sytuacje kryzysowe. We współpracy z
Rządowym Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe ABW prowadzi szkolenia dla admi-
nistratorów sieci teleinformatycznych instytucji państwowych. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją,
żeby ABW podjęła tak zacieśnioną współpracę. Ale to jest ZUS… 
Jak to możliwe, że firma, która przeznacza miliardy złotych na informatyzację, nie jest w stanie za-
trudnić specjalistów, którzy zapewniliby bezpieczeństwo zgromadzonych danych? Rzecznik Andru-
siewicz nie odpowiedział na te i inne pytania. Wzbudza to uzasadnione podejrzenia. 
Mój rozmówca ze służb twierdzi, że tłumaczenia o zagrożeniu cyberprzestępczością to tylko przy-
krywka. Tak naprawdę chodzi o nieograniczony i niekontrolowany dostęp do informacji, jakie po-
siada ZUS. A jest to kopalnia wiedzy!
*
Informacje gromadzone przez ZUS są bardzo szczegółowe: m.in. gdzie i kiedy dana osoba praco-
wała, jakie składki na ubezpieczenie były odprowadzone od jej pensji, czy miała jakieś wypadki w
pracy, czy korzystała ze zwolnień lekarskich. Są też informacje o stanie zdrowia, przebytych choro-
bach, nałogach, stanie majątkowym, życiu seksualnym, relacjach i powiązaniach rodzinnych, po-
chodzeniu rasowym lub etnicznym, wyrokach skazujących i orzeczonych sądownie karach, a nawet
kodzie genetycznym i poglądach politycznych!  Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecz-
nych dane zgromadzone na kontach ubezpieczonego i  płatnika składek mogą być udostępniane
m.in. sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, komornikom są-
dowym, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nad-
zoru Finansowego – z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

                                                                    



Co prawda ABW nie jest wymieniona w ustawie, ale i tak dotychczas korzystała z informacji zgro-
madzonych w ZUS. Była jednak w roli petenta, gdyż musiała składać – jak inne instytucje – za każ-
dym razem – stosowne wnioski dotyczące konkretnych osób. Teraz pisowska policja polityczna nie
będzie miała takich ograniczeń.

*W ABW zapytałem m.in. czy szef ABW Piotr Pogonowski zagwarantuje, że dane wrażliwe zgro-
madzone w ZUS nie będą wykorzystywane w sposób bezprawny, np. w celu zwalczania przeciwni-
ków politycznych prezesa Kaczyńskiego. Z Zespołu Prasowego otrzymałem odpowiedź: 
„Uprzejmie informujemy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje zadania zgodnie z
zapisami art. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o ABW oraz AW. Agencja nie podaje do publicznej
wiadomości danych dotyczących swoich działań bądź zainteresowań, bez względu na to czy w kon-
kretnym przypadku są lub nie są podejmowane pewne czynności”. 
PiS-owi bardzo zależy na wiedzy zgromadzonej w ZUS. W 2007 r. wybuchł skandal, gdy wyszło na
jaw, że premier Jarosław Kaczyński podpisał rozporządzenie, na podstawie którego CBA poprzez
stałe łącze miało bezpośredni i niekontrolowany dostęp do baz danych. Wycofano się jednak z tego.
Teraz sytuacja się powtarza. W żadnym państwie Unii Europejskiej służby specjalne nie mają nie-
ograniczonego dostępu do informacji wrażliwych. (....)                                                   
   sikorski@redakcja.nie.com.pl 

ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego   

  Na forach internetowych możemy znaleźć mnóstwo opinii na temat pracy w ABW, jednak 
najczęściej są one wypowiadane przez potencjalnych kandydatów, którzy o służbie jeszcze nic nie 
wiedzą. Pracownicy Agencji mają zakaz udzielania jakichkolwiek informacji. Rzadkością są wypo-
wiedzi takie, tak ta (pisownia oryginalna):Byłem pracownikiem ABW przez 6 lat. Wszystkim mło-
dym odradzam. To nie wy będziecie podsłuchiwać tylko Was będą szykanować przełożeni. Ludzie 
na ulicy będą mówić do was ,,SB". Stracicie szacunek. ABW płaci za studia - ale podpisujecie pa-
pierek, że do emerytury będziecie pracować w ABW - jak nie to zwracacie wszystkie koszty!!! Nie 
jest tam tak wspaniale... Każdy będzie na was patrzył jak na konfidenta. A na akcję i tak dostaje-
cie legitymacje Policji i nimi się posługujecie.... taka jest prawda. 
15:35, forum WP.

Kolega pracuje w ABW - jakoś się ostatnio nie odzywa ale wspominał, że dopiero tam to jest "poli-
tyczna" poprawność. - Idea, 2009-10-12 11:44, komantarz na blogu salon24.pl dotyczący upolitycz-
nienia służb.

Gość: filip, *.neoplus.adsl.tpnet.pl    2011/06/07 20:56:31
Ludzie nie pchajcie się w to szambo. Pieniądze żadne, robota parszywa, ludzie was nie szanują bo i 
za co, kumple zdradliwi zawistni, przełożeni tępi i niekompetentni, awansują tylko przydupasy, 
zwykły tzw .funkcjonariusz jest nikim.  

Najwięcej skrytobójstw przeprowadzają Mossad i Shin Bet
Putin i jego FSB to żart. Najwięcej skrytobójstw przeprowadzają Mossad i Shin Bet. Tak twierdzi 
Ronen Bergman, pisarz, który zaatakował premiera Morawieckiego w Monachium

Przez  TS   29/07/2018

https://www.salon24.pl/u/stan35/887647,najwiecej-skrytobojstw-przeprowadzaja-mossad-i-shin-bet

                                                 



Izraelski rząd, rękami agencji szpiegowskiej o nazwie Mossad przeprowadził co najmniej 2 700 
skrytobójstw na Palestyńczykach, Egipcjanach, Syryjczykach i Persach od czasu II wojny świato-
wej – twierdzi żydowski pisarz i dziennikarz Ronen Bergman w swojej najnowszej książce „Rise 
and Kill First” („Powstań i zabij pierwszy”). To ten sam Bergman, który zaatakował polskiego pre-
miera Mateusza Morawieckiego podczas słynnej konferencji prasowej w styczniu br.

Bergman, dziennikarz gazety „Yediot Aharonot”, przekonał wielu agentów Mossadu, Shin Bet i 
wojska izraelskiego, aby opowiedzieli swoje historie. Niektórzy z nich używali nawet swoich praw-
dziwych imion i nazwisk. Rezultat tych wywiadów to „Rise and Kill First: The Secret History of 
Israel’s Assassinations Assasinations”, ponad 600-stronicowa książka zawierająca również opis za-
bójstw przeprowadzanych przez organizacje paramilitarne, które działały przed powstaniem Izraela 
w 1948 roku.Opierając się na około tysiącu wywiadów i tysiącach dokumentów, Bergman opisuje 
wiele technik mordowania i twierdzi, że izraelska machina śmierci stosowała zwykłe zamachy, setki
trucizn w tym zatrutą pastę do zębów, która zabija po miesiącu, uzbrojone drony, wybuchające tele-
fony komórkowe, zapasowe opony ze zdalnie sterowanymi bombami. Mordowano wrogich przy-
wódców, potencjalnych terrorystów, ale także obcych naukowców.

Czytaj także: Izraelski dziennikarz wzywa rząd: „Trzeba walczyć z Polską w Unii Europejskiej i 
Stanach Zjednoczonych, żądać zwrotu mienia”  Źródło: „Daily Mail”   Podał: JerzyN [WIEC]

 AKCJA  EMIGRACJA PRZYKRYWKA DLA 

WPUSZCZENIA  MOSSADU  DO  POLSKI 
                                               
Masowo dostają polskie obywatelstwo
W kolejkach do polskiego konsulatu w Tel Awiwie zaledwie jedna na 20 osób mówi w języku pol-
skim. Dochodzi nawet do tego, że niektóre z nich nie wiedzą nawet… gdzie Polska leży ! Rozdaje-
my izraelskim Żydom obywatelstwa jak ulotki. Problem w tym, że miażdżąca większość nowych
Polaków nie ma o naszym kraju bladego pojęcia. Z roku na rok konsulat RP w Tel Awiwie wydaje
coraz więcej polskich paszportów, a liczba naszych obywateli w Izraelu systematycznie rośnie. Nie
jest to jednak spowodowane migracją Polaków do Izraela, ale uzyskiwaniem obywatelstwa przez
potomków Żydów pochodzących znad Wisły.

Lawina paszportów 
Aby ocenić skalę zjawiska, przyjrzyjmy się liczbom. Jak poinformowało w styczniu 2014 r. nasze
MSZ, w kolejnych latach wydaliśmy w Tel Awiwie następującą liczbę paszportów: 2002 – 448,
2003 – 144, 2004 – 428, 2005 – 476, 2006 – 714, 2007 – 829, 2008 – 835, 2009 – 2 397, 2010 – 2
508, 2011 – 1 822, 2012 – 2 045, 2013 – 2 727. W latach 2004–2013 nasz konsul nie odrzucił ani
jednego wniosku o wydanie paszportu obywatelowi polskiemu z Izraela.

Od 1 maja 2004 do końca stycznia 2014 r. wydaliśmy Żydom 12 670 polskich paszportów. Nie
wszystkie osoby go otrzymujące uzyskują obywatelstwo – część po prostu wymienia dokument na
nowy, po upływie dziesięcioletniego terminu ważności. Jednak jednocześnie część z tych, którzy
otrzymują obywatelstwo, nie ubiega się od razu o wydanie paszportu. 
Jak podała w kwietniu 2011 r. Polska Agencja Prasowa, w roku 2009 Polsce przybyło w Izraelu po-
nad 1000 obywateli, podczas gdy w tym samym czasie wydano 2 397 paszportów. W 2010 r. zaś w
Izraelu miało przybyć Polsce już ponad 2,5 tys. obywateli, spośród których prawie wszyscy otrzy-
mali paszporty. Zatem z roku na rok coraz więcej osób nie tylko wymienia paszporty, ale otrzymuje
je po raz pierwszy.
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W samym tylko roku 2010 Polska wydała Żydom więcej paszportów niż w każdym innym roku po
1989. Od wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 do 2013 r. liczba Izraelczyków, którzy
uzyskali polskie paszporty, wzrosła zaś ponadsześciokrotnie z 428 w 2004 do 2 727 w 2013 r. W sa-
mym styczniu roku 2014 Ambasada RP w Tel Awiwie wydała ich do rąk obywateli 286, czyli wię-
cej niż w całym 2000 r. Gwałtowny wzrost wydawanych dokumentów nastąpił za rządów Platformy
Obywatelskiej. W porównaniu z 2008 w 2009 r. ich liczba wzrosła prawie trzykrotnie
.Ponieważ do poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego Żydzi nie muszą nawet znać języ-
ka polskiego, dochodzi do głębokich patologii. Już w 2012 r. w artykule „Israelis line up for Polish
citizenship”  [Izraelczycy ustawiają  się  w kolejkach po polskie  obywatelstwo],  na stronie  Ynet-
news.com, Itamar Eichner informował, że w kolejkach do polskiego konsulatu w Tel Awiwie zaled-
wie jedna na 20 osób mówi w języku polskim. Dochodzi nawet do tego, że niektóre z nich nie wie-
dzą nawet… gdzie Polska leży. Niezależnie od artykułu Eichnera, o powszechności braku znajomo-
ści języka polskiego wśród osób ubiegających się o polskie obywatelstwo mogę zaświadczyć sam,
gdyż miałem okazję przyjrzeć się z bliska temu procederowi, przebywając w Tel Awiwie.

Kierunek: strefa Schengen
Skąd tak raptowny wzrost skali zjawiska w ostatnich latach? Po przystąpieniu Polski do UE możli-
wość uzyskania polskiego obywatelstwa jest szczególnie atrakcyjna. Bogacące się na tym procede-
rze izraelskie kancelarie prawne piszą wprost: „Polskie obywatelstwo jest teraz dla Izraelczyków o 
polskich korzeniach biletem do Unii”. Osoby posiadające polski paszport mogą bowiem zamieszkać
w każdym z państw UE i mieć wszystkie prawa przynależne obywatelom państw członkowskich.

Nowym  polskim  obywatelom  wolno  np.  podejmować  na  obszarze  Unii  pracę  i  studia  oraz
inwestować i prowadzić biznes bez żadnych ograniczeń. Dlatego też zainteresowanie polskim pasz-
portem w Izraelu z roku na rok rośnie. Jak podaje Eichner, większość wnioskodawców nie ukrywa,
że nie chce nawet jechać do Polski, ale ma nadzieję swobodnie podróżować, pracować i studiować
w innych krajach UE.

Wokół procederu wydawania paszportów rozwinął się nawet spory biznes. W Polsce jak i w Izraelu
istnieją kancelarie prawne specjalizujące się w załatwianiu niezbędnych formalności.  Należą do
nich CK LAW OFFICE Kancelaria Adwokacka Piotr Cybula, Yoav Levi – Attorneys at Law czy
Hawel Tocker & Co Law Office itp. Nawet jeśli wnioskodawca nie posiada wszystkich wymaga-
nych dokumentów czy nie zna języka, to pomogą mu one wypełnić po polsku formularze i oświad-
czenia, a także wniosek o poświadczenie posiadania obywatelstwa. 

Poprzez współpracę z prawnikami w Polsce kancelarie izraelskie pomagają także swoim klientom
składać i  otrzymywać niezbędne dokumenty nie poprzez wydział konsularny w Ambasadzie RP w
Tel Awiwie, ale poprzez odpowiednie urzędy w Polsce.Na stronach kancelarii prawnych można zna-
leźć informacje mówiące, że aby uzyskać polskie obywatelstwo, nie trzeba zrzekać się obywatel-
stwa Izraela czy któregoś z krajów zachodnich. 

Służba w izraelskim wojsku po 1951 r. także nie jest tu przeszkodą. Wielodzietnym rodzinom 
żydowskim proponowane są nawet specjalne rabaty. Na stronie jednej ze wspomnianych kancelarii 
prawnych można przeczytać: „Okoliczności historyczne, w tym zaangażowanie Polski w II wojnę 
światową, sprawiły, że gotowość pomocy Polski w sprawie uzyskania polskiego obywatelstwa dla 
obywateli izraelskich, którzy są bezpośrednimi potomkami polskich obywateli, jest najwyższa w 
całej Unii Europejskiej”.
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Większość osób wnioskujących o potwierdzenie polskiego obywatelstwa to trzecie pokolenie osób,
które przybyło do Izraela z Polski. Eichner podaje, że według polskiej ambasady aż 55 proc. wnio-
skodawców to trzecie pokolenie, a 25 proc. to drugie pokolenie polskich obywateli. Osoby te więc,
jeśli w ogóle były kiedyś w Polsce, to nie w celu poznania polskiej kultury, historii, języka i oby-
czajów, ale najczęściej w celu zapoznania się jedynie z pozostałościami historii i kultury żydow-
skiej oraz zwiedzenia obozów śmierci, przez co mogą mieć wypaczony obraz naszego kraju.

Trudno oczywiście powiedzieć, ilu Żydów z Izraela może ubiegać się o przywrócenie bądź potwier-
dzenie posiadania polskiego obywatelstwa w przeciągu kilku najbliższych lat.  Patrząc jednak na
obecną tendencję, można śmiało założyć, że do 2020 r. będziemy mieli w Izraelu dodatkowe 10 tys.
obywateli…
Osoby pochodzenia polskiego mogą wnioskować o potwierdzenie posiadania obywatelstwa pol-
skiego w trybie Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz.
161). Jeżeli jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo, to dziecko niezależnie od tego, gdzie sie
urodziło, nawet nie wiedząc o Polsce nic, posiada automatycznie polskie obywatelstwo i prawo do
polskiego paszportu.

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy dziadek wnioskodawcy z własnej woli wyjechał znad Wisły do 
Palestyny w latach 20 XX w. Jego wnukowie oraz prawnuki także będą posiadać nasze obywatel-
stwo i paszporty. Nawet gdy w przeszłości wyrzekł się on polskiego obywatelstwa przed władzami 
Izraela, nie oznacza to wcale, że on oraz jego dzieci i wnuki tracą do niego prawo.

Mossad a sprawa polska 
Nie od dziś wiadomo też, że paszporty innych państw wykorzystywane są do działań wywiadow-
czych i akcji służb specjalnych. Nigdy jednak uzyskanie przez obcy wywiad prawdziwego paszpor-
tu dla swojego agenta, aby mógł działać pod obcą flagą, nie było tak łatwe jak dziś.
 Oprócz żydowskich agentów od lat prowadzących swoją działalność wywiadowczą nad Wisłą tak-
że Żydzi z Izraela, którzy otrzymali polski paszport, są doskonałym narybkiem dla izraelskiego wy-
wiadu wojskowego Aman, służb kontrwywiadowczych Szin Bet czy Instytutu Wywiadu i Zadań
Specjalnych – Mossadu.Zwerbowanie tych ludzi jest tym łatwiejsze, iż nie wymaga się od nich lo-
jalności względem Polski. Dzięki polskim paszportom mogą zaś podróżować do krajów muzułmań-
skich, gdzie z paszportami izraelskimi nie zostaliby w ogóle wpuszczeni. Należy pamiętać, że dzia-
łając w interesie Izraela, takie osoby występują także w imieniu Polski.

Fragment: Gabriel Kayzer
Tekst ukazał się w najnowszym numerze
 tygodnika "Nowa Konfederacja"
http://www.fronda.pl/a/paszporty-gratis-zydzi-masowo-dostaja-polskie-obywatelstwo,35620.html
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                    Mossad wszechmogący, choć omylny - WP Wiadomości

wiadomosci.wp.pl › mossad-wszechmogacy-choc-omyl...
23 lut 2006 — Film Stevena Spielberga "Monachium" ukazał agentów Mossadu jako zbieraninę ... 
Nad ranem 4 września 1972 roku przebrana w dresy grupa ...
Izraelski wywiad jest śmiertelnie niebezpieczny. 

W ślady Gideona

Jako jedyna na świecie służba wywiadowcza Mossad od lat 60. oficjalnie dokonuje zabójstw wro-
gów państwa Izrael. Autorem tej doktryny był Meir Amit (dyrektor Mossadu w latach 1963-1968).
Wyspecjalizowany oddział zabójców, czyli "kidon", szkoli się w miasteczkach treningowych na pu-
styni Negeb. W innym ośrodku szkoleniowym Mossadu w Glilot na północ od Tel Awiwu stoi mau-
zoleum zbudowane z białego piaskowca. Na jego ścianach widnieją nazwiska i daty śmierci ponad
550 poległych w różnych zakątkach świata agentów Mossadu i innych izraelskich agencji. Pusta
ściana czeka na kolejne nazwiska.

O potędze izraelskiego wywiadu decyduje nie tylko ofiarność agentów, lecz przede wszystkim suro-
wy system szkolenia. Agent wywiadu, czyli "katsa", staje się częścią "rodziny", ale jednocześnie
trybikiem w bezwzględnej machinie. - Agent nie jest człowiekiem. Jest bronią - mawiał jeden z
wyższych oficerów Mossadu.

- Szkolenie rozwija w agencie bezwarunkowy odruch zabijania. Ja albo on. Strzelasz tyle razy, ile
zdołasz. Kiedy upadnie, podchodzisz, by dla pewności dobić go kulą w skroń - wspomina były
agent Mossadu Victor Ostrovsky, autor demaskatorskiej książki "By the Way of Deception" ("Za
pomocą podstępu") do dziś zakazanej w Izraelu.

W poszukiwaniu prehistorii Mossadu trzeba cofnąć się do września 1929 roku, kiedy na apel rabi-
nów pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie zebrał się tłum Żydów. W zarządzanej przez Brytyjczyków
Palestynie Żydzi zademonstrowali w ten sposób Arabom determinację w dążeniu do własnego pań-
stwa. Na modlących się posypał się grad kamieni i puszek wypełnionych żwirem. Ze wzgórza padły
także pojedyncze strzały arabskich snajperów.

Jeszcze tego samego wieczoru na zebraniu starszyzny żydowskiej przypomniano, że od epoki króla
Dawida los Żydów był zależny od wywiadu. Nie na darmo jeden ze starożytnych sędziów izrael-
skich Gideon podkradł się do namiotów wrogów, by podsłuchiwać ich rozmowy.

Od marca 1951 roku do dziś Mossad podlega bezpośrednio premierowi. Organizacja odpowiada za 
całą działalność szpiegowską za granicą. Ponadto w kraju działa izraelski kontrwywiad Szin Bet 
oraz wywiad wojskowy Aman. 

W 1954 roku dyrektor Mossadu Irel Harel przyjechał do Waszyngtonu, by spotkać się z szefem 
Centralnej Agencji Wywiadowczej Allenem Dullesem. Podarował mu sztylet z inskrypcją: "Straż-
nik Izraela nie drzemie ani nie śpi". Dulles zapewnił go, że będzie czuwał razem z nim. Sojusz 
Mossadu z CIA zaowocował pomocą techniczną. Izraelczycy uzyskali dostęp do najnowocześniej-
szych amerykańskich urządzeń i szpiegowskich gadżetów.

Jednym z najsłynniejszych izraelskich szpiegów był urodzony w Egipcie ortodoksyjny Żyd Eli Co-
hen. W 1959 roku rozpoczął półroczny kurs szpiegowski - uczył się walczyć wręcz, strzelać, wła-
mywać, obsługiwać radiostację i układać szyfry. Po szkoleniu potrafił wykonać bombę z powszech-
nie dostępnych materiałów.



Przerzucony do wrogiej Syrii Cohen udawał przedsiębiorcę i próbował pozyskać wpływowych 
przyjaciół. Dzięki jednemu z nich, siostrzeńcowi syryjskiego prezydenta, Cohen mógł odwiedzić re-
jon wzgórz Golan. Zdjęcia z wycieczki przesyłał do Izraela. - Jest wart tyle, ile cała dywizja wojska
- mówił o Cohenie Meir Amit.                

Armia sajanim

W 1965 roku Cohen wpadł w ręce syryjskiego kontrwywiadu. 18 maja został powieszony na cen-
tralnym placu Damaszku. Meir Amit zrozumiał, że agenci Mossadu muszą mieć szersze zaplecze. 
Stworzył wyjątkowy system "sajanim", czyli ochotniczych pomocników żydowskich w kluczowych
krajach świata. Agenci (katsa) pozyskują sajanim, apelując do ich patriotyzmu i odpowiedzialności 
za państwo żydowskie.

Sajanim prowadzący wypożyczalnię samochodów dostarczają agentowi Mossadu środków trans-
portu bez wymaganych dokumentów. Właściciele agencji nieruchomości zapewniają zakwaterowa-
nie, a lekarze opatrują rany postrzałowe bez powiadamiania władz. Sajanim otrzymują jedynie 
zwrot poniesionych kosztów" - pisze Gordon Thomas, autor książki o Mossadzie.

Pomocnicy muszą być w stu procentach pochodzenia żydowskiego. Oficer wywiadu katsa odwie-
dza sajanim co trzy miesiące. Liczba ochotniczych współpracowników Mossadu w poszczególnych 
krajach świata idzie w tysiące. Wspomagają oni także izraelski wywiad gospodarczy. Żydowska 
diaspora to skarb dla Mossadu - wielomilionowa baza, z której rekrutują się agenci i agentki.

Jedną z nich była Cheryl Hanin z Florydy. W 1986 roku Cheryl, udająca zagubioną amerykańską tu-
rystkę Cindy, poderwała na londyńskim Leicester Square Izraelczyka Mordechaia Vanunu, który 
ukrywał się w Londynie dzięki pomocy "Sunday Timesa". Vanunu dysponował zdjęciami z tajnego 
ośrodka nuklearnego w Dimona, gdzie Izraelczycy produkowali głowice jądrowe, choć zapewniali 
Amerykanów, że nic takiego nie ma miejsca.

Vanunu wyśledzili w jednym z londyńskich hoteli brytyjscy sajanim. Podobno wcześniej, gdy usiło-
wał sprzedać swoją opowieść gazecie "Sunday Mirror", do Mossadu zatelefonował właściciel gaze-
ty, rzekomy współpracownik tej agencji, magnat medialny Robert Maxwell.

Do akcji wkroczyła piękna Cindy. Zabrała Vanunu na kawę i do kina, a potem do siostry do Rzymu.
W jej mieszkaniu czekała grupa agentów Mossadu ze strzykawką wypełnioną środkiem obezwład-
niającym. 30 września 1986 roku Vanunu został potajemnie wywieziony do Izraela, gdzie sąd ska-
zał go na 18 lat więzienia. Większość wyroku spędził w całkowitej izolacji.

Vanunu jest dziś wolny. Mieszka w betonowym osiedlu w arabskiej, wschodniej części Jerozolimy. 
Zrelaksowany, opalony mężczyzna lubi przesiadywać w ogrodach przy katedrze w Jerozolimie. Nie
wolno mu opuszczać kraju ani rozmawiać z dziennikarzami. Ale Vanunu lubi łamać ten ostatni za-
kaz. Chętnie opowiada o swoim spotkaniu z Mossadem sprzed 20 lat i wraca do chwili, gdy spo-
strzegł Cindy i - jak twierdzi - sam do niej podszedł na londyńskim placu.

Egzekucja i dezinformacja

Władze Izraela nie wahają się przed eliminacją ludzi, których uznają za zagrożenie dla państwa. W 
1988 roku na osobisty rozkaz premiera Icchaka Rabina z rąk komando Mossadu zginął w Tunezji 
zastępca Jasera Arafata Abu Dżihad. Dwa miesiące później w RPA znaleziono pozbawione rąk i nóg
ciało biznesmena Alana Kidgera dostarczającego do Iraku sprzęt, który mógł posłużyć do produkcji 
broni chemicznej.

Podobno Mossad podsłuchiwał inne wywiady świata (w tym polski), którym sprzedał skażony wi-
rusem program komputerowy Promis. Podobno na długo przed wybuchem skandalu wiedział o 
związku Clintona z Moniką Lewinski, bo założył pluskwę na jej aparacie telefonicznym. 



Dezinformacja to ważna część pracy Mossadu. Dobrym jej przykładem jest sprawa Geralda Bulla, 
kanadyjskiego eksperta do spraw balistyki, który współpracował z Irakiem przy produkcji tak zwa-
nego superdziała, śmiertelnego zagrożenia dla Izraela. W 1990 roku w Brukseli zginął on na progu 
swego mieszkania. Zamach zlecił premier Icchak Szamir. Po egzekucji wydział wojny psycholo-
gicznej Mossadu zaczął podsuwać prasie własną wersję wydarzeń. Wedle niej Bull miał zginąć z 
rąk ludzi Saddama Husajna podejrzewających zdradę. 
                                                                 
Obalenie Saddama Husajna pozwoliło Mossadowi na o wiele lepsze usadowienie się w Iraku, skąd 
izraelski wywiad obserwuje sąsiedni Iran - dziś zagrożenie numer jeden dla bezpieczeństwa Izraela.
Według niepotwierdzonych doniesień wpływowego dziennika arabskiego "Al-Hajat" w pobliżu 
irackiej Basry na wyspie Um al-Rassas pojawiły się izraelskie punkty obserwacyjne - 50-metrowe 
kolumny, z których Mossad może śledzić rozwój irańskich instalacji nuklearnych. Przeciwdziałanie 
irańskiemu programowi nuklearnemu uważane jest za zadanie numer jeden izraelskiego wywiadu. 
Izrael na pewno ma plan ataku na irańskie instalacje jądrowe - twierdzi amerykański ekspert od Bli-
skiego Wschodu Micah Halpern.

Według niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" plan ataku opracowano już w 2003 roku i - jak 
twierdził w rozmowie z gazetą jeden z przedstawicieli izraelskiego lotnictwa - "jest on trudny, ale 
nie niewykonalny".

Izrael zamierza też wspomagać ewentualną akcję zbrojną Stanów Zjednoczonych. Halpern twierdzi,
że Ariel Szaron miał w czasie jednego ze spotkań z George'em W. Bushem pokazać mu mapę ze 
zdjęciami namierzonych przez izraelski wywiad irańskich obiektów. Mossad odgrywa też kluczową
rolę przy uczulaniu na irańskie zagrożenie zachodnich mediów. "Agenci Mossadu dostarczają za-
granicznym dziennikarzom informacji na temat polityki nuklearnej Iranu" - twierdzi dziennik "Ha-
aretz".

- Przez kilka dziesięcioleci Mossad, poza zamachami i szpiegostwem, zajmował się cichą dyploma-
cją z Palestyńczykami i operacjami ratowania Żydów poza granicami Izraela - mówi "Przekrojowi" 
Yossi Melman, dziennikarz "Haaretz" zajmujący się Mossadem. Jego zdaniem ten okres dobiegł 
końca. Obecnie Mossad bierze udział w wojnie z terrorem i powstrzymywaniu krajów takich jak 
Iran.

Próbować do skutku

Nie zawsze Mossad był tak skuteczny jak podczas porwania Vanunu z Włoch czy pojmania i pota-
jemnego wywiezienia z Argentyny do Izraela hitlerowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna w 
1960 roku.

W ostatnich latach Mossad miał kilka poważnych wpadek. Latem 2004 dwóch agentów zatrzymano
w Nowej Zelandii, kiedy nielegalnie próbowali sobie wyrobić paszporty tego kraju. Wcześniej, w
roku 1997, gdy Mossad bezskutecznie próbował otruć przywódcę Hamasu Chaleda Maszala, jego
agenci posłużyli się fałszywymi paszportami Kanady. Sprawa wyszła na jaw i wywołała wojnę dy-
plomatyczną z Ottawą. Izraelski ambasador został odesłany do domu, a dyplomacja państwa ży-
dowskiego musiała przeprosić i przyrzec, że więcej tego nie powtórzy. Powtórzyła. W lipcu 2004
roku Nowa Zelandia zareagowała na kolejny paszportowy skandal furią, stosując sankcje dyploma-
tyczne. Po kilku miesiącach milczenia Izrael znów musiał przepraszać.

Największą wpadką Mossadu była jednak sama próba zamordowania Maszala. W 1997 roku został
otruty w Jordanii, ale agenci, którzy podali mu truciznę, wpadli w ręce jordańskich służb. Izrael zo-
stał poniżony - w zamian za życie swoich ludzi musiał dostarczyć do Jordanii antidotum na truci-
znę, a także wypuścić z więzień wielu palestyńskich liderów, w tym nieprzejednanego wroga Izra-
ela szejka Jassina.

Przytrafiające się Izraelczykom niepowodzenia nie powinny jednak osłabiać czujności ich wrogów.
Po siedmiu latach od uwolnienia szejka Jassina Mossad wytropił go i zabił wystrzeloną ze śmigłow-
ca rakietą, kiedy szejk wyjeżdżał z meczetu na wózku inwalidzkim.



Marek 

Rybarczyk
współpraca Jakub Kumoch; Jonathan Cook, Jerozolima

korzystałem z książki Gordona Thomasa "Szpiedzy Gideona", Magnum, Warszawa 2005

                                                         
ciekawostkihistoryczne.pl › Historia powszechna
20 gru 2015 — Wystarczy jednak, że skrócimy ją do jednego słowa Mossad, a już wyobraźnia. ... 
porcie ze względu na złą pogodę i zatopili go, przebrani za Amerykanów. ... Właśnie dlatego agen-
tom Mossadu udało się po latach wyśledzić ...

Od Dubaju do Warszawy – historia kompromitującej wpadki ...
zaufanatrzeciastrona.pl › post › izraelskie-morderstwo-...
17 maj 2018 — Zidentyfikowanie go nie stanowiło problemu dla agentów Mossadu. ... Ortodoksyj-
nymi Żydami okazali się być przebrani żołnierze Hamasu.

Agent Mossadu przebrany za   kapłana ISIS
www.wykop.pl 
30 sie 2017 — Libia aresztowała lidera religijnego ISIS (200-osobowa grupa z Bengazi), okazało 
się że jest szpiegiem w  lateksowej masce  i pracuje pod przykrywką dla Izraela…

Mosad, Szin Bet i Lakam. Tajne służby Izraela - Historia ...
www.newsweek.pl › Wiedza › Historia
24 kwi 2018 — Agenci Alii B (urzędu Mosadu ds. imigracji) rozjechali się po Europie i ... Dziesięć 
dni później oszołomiony narkotykami i w przebraniu pilota ...

Ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim
www.izrael.badacz.org › historia › after_mosad
Następnie Eichmann w przebraniu pracownika El-Al i pod wpływem ... W 1966 roku agenci Mos-
sadu nakłonili irackiego pilota Munir Redfa do ucieczki ...

https://medianarodowe.com/2020/05/04/szokujace-informacje-bylego-ambasadora-polska-oddala-
mossadowi-cale-swoje-cyberbezpieczenstwo-wideo/

Cyberbezpieczeństwo (ang. cybersecurity) – ogół technik, procesów i praktyk stosowanych w celu 
ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub 
nieautoryzowanym dostępem. Cyberbezpieczeństwo bywa także określane jako „bezpieczeństwo 
technologii informatycznych”. Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na 
działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych 
lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Stanowi również zespół zagadnień 
związanych z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni. Z pojęciem cyberbezpieczeń-
stwa związana jest między innymi ochrona przestrzeni przetwarzania informacji oraz zachodzących
interakcji w sieciach teleinformatycznych. 

Cyberbezpieczeństwo w wymiarze cyberprzestrzeni

Jest to proces polegający na korzystaniu przez pracowników z najaktualniejszych programów za-
bezpieczających dane przed zagrożeniami internetowymi.  Cyberbezpieczeństwo w tym aspekcie
opiera się również na nieodwiedzaniu tych witryn internetowych, które są szczególnie narażone na
ataki  cyberprzestępców, a  także na unikaniu podawania w Internecie  do wiadomości  publicznej
szczegółowych danych firmy. 



Znaczenie cyberbezpieczeństwa

W dobie XXI wieku cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważnym aspektem, ponieważ firmy, organi-
zacje rządowe, wojskowe, korporacyjne, finansowe i medyczne zbierają, przetwarzają i przechowu-
ją niezliczoną ilość danych na komputerach i innych urządzeniach. Istotna część tych danych może
być informacją wrażliwą, niezależnie od tego, czy jest to własność intelektualna, dane finansowe,
dane osobowe lub innego rodzaju dane, w przypadku których nieupoważniony dostęp może mieć
negatywne konsekwencje. Organizacje przekazują poufne dane w sieci i innych urządzeniach pod-
czas  prowadzenia  działalności,  a  cyberbezpieczeństwo  opisuje  dyscyplinę  poświęconą  ochronie
tych informacji i systemów używanych do ich przetwarzania lub przechowywania. Wraz ze wzro-
stem cyberataków, firmy i organizacje, muszą podjąć kroki w celu ochrony poufnych informacji. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberbezpieczeńtwo                   

Akcent
04-09-2018

Mossad za pomocą spreparowanego szyfru Cezarea okradał konta bankowe upadających przedsię-
biorstw/spółek kasując potwierdzenia dokonania przelewu które były niczym ślady wyprowadzania 
kredytów do nieistniejących instytucji finansowych, które sponsorowały kampanie wyborczą by-
łych oficerów wsi .

https://wiadomosci.wp.pl/mossad-wszechmogacy-choc-omylny-6036225561937025a

oprac. Arkadiusz Jastrzębski
29-06-2018 13:41

"Spotkanie w siedzibie Mosadu". Kulisy rozmów z Izraelem ws. ustawy o IPN

Zamknięcie sporu między Polską i Izraelem było możliwe dzięki serii tajnych spotkań - m.in. w sie-
dzibie Mosadu i w Wiedniu - ujawnia izraelski Kanał 10. Stacja poinformowała również, że history-
cy z Izraela konsultowali oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego po zmianie ustawy o 
IPN.Barak Ravid ujawnił też, że jedno z kluczowych spotkań odbyło się też w ośrodku izraelskiego 
wywiadu w Giliot na północ od Tel Awiwu. Rozmowy w siedzibie Mosadu prowadzone miały być 
w połowie czerwca. Kanał 10 wyjaśnia, że treść wspólnego oświadczenia musieli zaakceptować hi-
storycy z Izraela. Stacja informuje też, że izraelski premier miał opóźnić swoją konferencję o kwa-
drans, czekając na potwierdzenie, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. 

https://wiadomosci.wp.pl/spotkanie-w-siedzibie-mosadu-kulisy-rozmow-z-izraelem-ws-ustawy-o-
ipn-6267992816043649a

Czy  Meir  Dagan  szef wywiadu  Mossadu  to   Jarosław  Kaczyński ?? 
Jest tak  samo gruby i niski i ma takie same  zęby. 

https://wiadomosci.wp.pl/spotkanie-w-siedzibie-mosadu-kulisy-rozmow-z-izraelem-ws-ustawy-o-ipn-6267992816043649a
https://wiadomosci.wp.pl/spotkanie-w-siedzibie-mosadu-kulisy-rozmow-z-izraelem-ws-ustawy-o-ipn-6267992816043649a


 Czarny kolor  jest symbolem śmierci a także mafii.   Barwa czarna – najciemniejsza z barw. 



 



Ma  jakieś narośle na  uszach.



                                              KACZORT  czyli  DAGAN !



Meir Dagan w   środku niski tak samo jak Kaczyński.
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