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                      Mieszkańcy Krymu dziękują Putinowi za przyłączenie do Rosji  .
                         RZEKOMO  SIĘ  CIESZĄ  A  JAK  JEST  NAPRAWDĘ ?

Mieszkańcy anektowanego Krymu demonstracyjnie podkreślają rosyjskość półwyspu.
 Choć narzekają na drożyznę, to jednocześnie przekonują, że nie martwią się zachodnimi sankcjami 
i dziękują prezydentowi Władimirowi Putinowi za przyłączenie do Rosji.  Nad większością posesji 
powiewają biało-niebiesko-czerwone flagi Federacji Rosyjskiej Trójkolorowe flagi zdobią również 
pojedyncze gospodarstwa w leśnych i górskich ostępach. Portrety Władimira Putina widnieją na 
billboardach ustawionych wzdłuż głównych dróg, a w Symferopolu podobizny prezydenta 
namalowano na ścianach niektórych budynków. Ze sklepowych półek zniknęły zachodnie i 
ukraińskie produkty. Co prawda, mieszkańcy Krymu skarżą się na drożyznę i bezrobocie, ale 
twierdzą, że międzynarodowe sankcje nie są w stanie im zaszkodzić. - Kwestia sankcji martwi 
ograniczoną liczbę ludzi, ponieważ większość z nas nic sobie z nich nie robi i żyje swoim życiem - 
tłumaczą. Większość mieszkańców anektowanego Krymu wciąż czeka na obiecane przez Rosjan 
inwestycje licząc, że w niedalekiej przyszłości półwysep stanie się turystycznym rajem.
http://wiadomosci.wp.pl   14  września  2015

Kolejne spotkanie dwóch przyjaciół. Putin i Berlusconi odwiedzili Krym
Wspólna przechadzka Władimira Putina i byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego centralną 
promenadą nabrzeżną Jałty relacjonowana była szczegółowo przez rosyjskie media. Przyjaciel 
rosyjskiego prezydenta przybył tego dnia na okupowany przez Rosję Krym. 
Obaj politycy, którzy pozostają w bliskich stosunkach jeszcze od czasu, gdy rosyjski prezydent 
bywał gościem włoskiego polityka jako szefa rządu w jego słynnej z przyjęć prywatnej rezydencji 
na Sardynii, odwiedzili kawiarnię na promenadzie w Jałcie. Putin i jego gość złożyli kwiaty pod 
pomnikiem włoskich żołnierzy poległych podczas wojny krymskiej. Prezydent Rosji zaoferował 
Berlusconiemu uczczenie pamięci tych żołnierzy przez umieszczenie na cokole monumentu tablicy 
z ich nazwiskami. Putin, który niejednokrotnie zapraszał włoskiego przyjaciela na swoje urodziny, 
odwiedził go w czerwcu tego roku podczas pobytu w Rzymie, a pod koniec lipca Berlusconi złożył 
mu wizytę na Syberii.     
 Pieskow: od dawna utrzymują przyjacielskie stosunki 
Berlusconi, jak przypomina hiszpańska agencja EFE, bronił słuszności decyzji Putina w sprawie 
aneksji części terytorium Ukrainy i krytykował sankcje Unii Europejskiej spowodowane ingerencją 
Rosji w konflikt na Ukrainie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w związku z wizytą 
Berlusconiego u Putina: "Wiemy, że od dawna utrzymują przyjacielskie stosunki. Taką okazję, jak 
obecna, zawsze wykorzystuje się do wymiany zdań, i to nie tylko na temat stanu i perspektyw 
stosunków wzajemnych".    11  września  2015

Sikorski  BILDERBERG  członkiem rady ds. reform na Ukrainie 
Były szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski na zaproszenie prezydenta Ukrainy Petra 
Poroszenki został członkiem międzynarodowej rady konsultacyjnej ds. reform w tym kraju. 
Sikorski powiedział, że przyjął tę propozycję. - Tak, mogę potwierdzić, że przyjąłem tę ofertę. Jest 
to oczywiście funkcja honorowa, niezwiązana z jakimś wynagrodzeniem. Spodziewam się 
regularnie odwiedzać Ukrainę, gdyż kibicuję reformom, które mają tu miejsce, i cieszę się, że 
Ukraina nadal chce korzystać z polskich doświadczeń – powiedział PAP Sikorski. 
Sikorski chwali  mafię Jaceniuka
Sikorski jest gościem trwającej w Kijowie konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES), 
międzynarodowego stowarzyszenia działającego na rzecz zbliżenia Ukrainy z Unią Europejską. W 
trakcie dyskusji zachęcał Ukraińców do przyspieszenia przemian, ale chwalił jednocześnie premiera
Arsenija Jaceniuka za podejmowanie ważnych, choć niepopularnych decyzji.- Rząd Jaceniuka 
zrobił to, co wszystkie poprzednie rządy jedynie obiecywały: 



wziął się za reformy sektora energetycznego, łącznie z najtrudniejszą częścią, czyli podwyżkami 
cen gazu dla konsumentów, a to z kolei doprowadziło do podtrzymania współpracy Ukrainy z 
Międzynarodowym Funduszem Walutowym i odblokowania środków na dalsze reformy – 
zaznaczył.Ekspansja Rosji nie będzie tolerowanaPodczas konferencji YES Sikorski mówił o 
kryzysie między Zachodem a Rosją i o konieczności uświadomienia Moskwie, że jej dalsza 
ekspansja nie będzie tolerowana. - I to właśnie osiągamy, gdyż mamy w końcu poważne ćwiczenia 
natowskie, powrót amerykańskich czołgów do Europy, bardzo znaczącą, moim zdaniem, wizytę 
samolotów dominacji powietrznej F-22, więc myślę, że w języku, który prezydent (Rosji Władimir)
Putin rozumie, zostało mu zakomunikowane, że od granicy NATO wara – ocenił. 
Były minister wyraził również w Kijowie opinię, że uzbrojenie obronne, które znajduje się w 
krajach graniczących z Ukrainą, w razie konieczności mogłoby zostać przerzucone na jej 
terytorium. 

– Jest to broń przeciwpancerna, która mogłaby być – w sposób widoczny dla strony rosyjskiej 
– umieszczona na przykład w jednej z baz amerykańskich w Rumunii, co jest bardzo jasnym
przekazem, że będzie szybko dostarczona (na Ukrainę), gdyby Rosja przeszła znowu do 
ofensywy na Ukrainie – powiedział Sikorski.Negocjacje po masakrzePolski polityk 
poprzednio był na Ukrainie w lutym ubiegłego roku, gdy wraz z szefami dyplomacji 
Niemiec i Francji - Frankiem-Walterem Steinmeierem i Laurentem Fabiusem - prowadził z 
ówczesnym prezydentem Wiktorem Janukowyczem negocjacje ws. wyjścia z kryzysu w 
związku z antyrządowymi protestami na Majdanie Niepodległości w Kijowie.- Muszę 
powiedzieć, że wzruszyłem się, kiedy idąc (główną ulicą Kijowa) Chreszczatykiem, 
zobaczyłem korek samochodowy. Poprzednio stał tam obóz ludzi, którzy miesiącami marzli 
w temperaturach dochodzących do minus 30 stopni Celsjusza, a potem byli mordowani 
przez snajperów. Tę masakrę udało się zatrzymać. Dziś toczy się tu normalne życie, a 
Ukraina ma demokratycznie wybrany parlament, demokratycznego prezydenta i wreszcie 
zaczęła przeprowadzać reformy – podkreślił Sikorski.
 11  września  2015

Polska pożyczyła Ukrainie pieniądze, by ta mogła lepiej chronić swoją 
zachodnią granicę. Dzięki temu mniej pracy mają mieć nasi celnicy i strażnicy graniczni. O 
sprawie informuje "Puls Biznesu".

Widmo bankructwa zmusiło władze w Kijowie do szukania pomocy zagranicznej. Zrzutkę 
zainicjował Międzynarodowy Fundusz Walutowy, dołączyły się Unia Europejska i USA. Także 
Polska wkrótce przekaże obiecane w lutym przez premier Ewę Kopacz 100 mln EUR (około 410 
mln zł).  - Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie rozmów. Obecnie kluczowy jest właściwy 
cel przeznaczenia pieniędzy, ponieważ jest to pomoc wiązana - mówi Artur Radziwiłł, wiceminister
finansów i pełnomocnik rządu ds. wspierania reform na Ukrainie. To oznacza, że nasza pożyczka 
może być przeznaczana wyłącznie na zakup dóbr i usług dostarczanych przez polskie firmy.
 O tym, jakich, zdecyduje ukraiński rząd.Według ostatnich ustaleń, większość pieniędzy z kredytu 
zostanie skierowana na modernizację przejść granicznych między Polską a Ukrainą. 
-Chodzi zarówno o same przejścia, jak też o infrastrukturę drogową i transportową, która po 
ukraińskiej stronie do tych przejść prowadzi. To niemal dosłownie zbliży Ukrainę do Polski i 
Europy - twierdzi Artur Radziwiłł  ( nie z  polskiego  herbowego  rodu ).  

http://www.money.pl  13  maja  2015

       



LUDOBÓJSTWO  NAZYWA  SIĘ  KRYZYSEM  POLITYCZNYM  
                 A  OKUPACJA   ESKALACJĄ   KONFLIKTU
Rebelianci twierdzą, że z Rosji płynie pomoc humanitarna, że działają darmowe stołówki. Tyle że w
Doniecku ich nie widać. Coraz częściej widać za to ludzi przymierających głodem. To dla nich 
Polska Akcja Humanitarna zorganizuje darmowe stołówki.
Doniesienia z terenów okupowanych przez rebeliantów są coraz bardziej dramatyczne. W 
materiałach propagandowych pokazują płynącą z Rosji w tzw. białych konwojach pomoc 
humanitarną i własne darmowe stołówki, a z zajętych przez nich miast coraz częściej płyną 
informacje o klęsce głodu.
- Nie ma już właściwie żadnych sklepów - opowiada "Wyborczej" Kristina. - Babcie z głodu 
sprzedają na ulicy marynaty ze swoich piwniczek. Grzybki, ogóreczki, papryki, które porobiły sobie
na całą zimę - wylicza. 

– Jak im się uda, jak znajdą jakiegoś kupca, to za to, co zarobią, kupią kaszę, ryż i mąkę.
Ciebie nie znam! Poszła won!
Dramatyczny apel zamieścił na Facebooku Andriej Smirnow, aktywista zajmujący się 
pomocą charytatywną w swoim rodzinnym, opanowanym przez separatystów mieście 
Krasnyj Łucz: - Proszę wszystkich o ratunek dla naszego miasta. Pomoc charytatywna z 
Ukrainy do nas nie dociera. Z Rosji - nie dociera. Ludzie u nas zaczynają umierać z głodu. 
Jest coraz więcej samobójstw. Emeryci wieszają się lub topią. Zajmuję się organizowaniem 
pomocy humanitarnej dla mieszkańców miasta.
 Opieramy się na ludziach dobrej woli, ale to dramatycznie mało, za mało. Jesteśmy w stanie
uratować 10-15 osób miesięcznie, reszta czeka. Większość - dłużej niż miesiąc. Niektórzy z 
całą pewnością już nie doczekają.                      http://wyborcza.pl/   16  marca  2015

                                              CHCĄ    PRZYWRÓCIĆ 
                                         (NIE)  PORZĄDEK    JAŁTAŃSKI 

Rosja chce podważyć niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii. Jak informuje agencja Interfax, 
rosyjska Prokuratura Generalna bada, czy w 1991 roku władze Związku Radzieckiego miały prawo 
uznać niezawisłość tych trzech byłych radzieckich republik. 

                      http://wiadomosci.dziennik.pl   30 czerwca  2015.



                           KTO  ZA   TO  WSZYSTKO  ZAPŁACI ??



                                                  SYRIA

                        UKRAINA  REJON  KRYMU I DONBASU



POMOŻE  OBECNOŚĆ  DONALDA  COOKA  CZYLI  KUCHARZA
Na wschodzie Ukrainy gwałtownie wzrosło w piątek napięcie. Separatyści uprowadzili misję 
OBWE. Eksplodował śmigłowiec sił ukraińskich ostrzelany przez snajpera. USA ogłosiły 
gotowość nałożenia dalszych sankcji na Rosję i koordynowanie działań z sojusznikami.
22:00 Uprowadzony przez terrorystów w Słowiansku Polak nazywa się Krzysztof Kobielski. 
Rosyjska telewizja LifeNews pokazała dokumenty zatrzymanych wojskowych z misji OBWE21:39
Waszyngton konsultuje się ze swymi partnerami, tak aby nowe sankcje, które zostaną ewentualnie 
nałożone na Rosję, były bardziej dotkliwe dla rosyjskiej gospodarki - powiedział amerykański 
minister finansów (skarbu) Jack Lew. "Współpracujemy z naszymi zagranicznymi partnerami, tak 
aby upewnić się, że gdy nałożymy (nowe sankcje na Rosję), to zrobimy to w sposób skuteczny" - 
powiedział Lew w wywiadzie radiowym.
20:31



Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział swemu niemieckiemu odpowiednikowi, że 
"przemoc na Ukrainie musi ustać", głównie zaś musi zostać wstrzymane "użycie ukraińskiego 
wojska i uzbrojonych radykalnych nacjonalistów na południu i wschodzie Ukrainy". O rozmowie 
telefonicznej Siergieja Ławrowa z Frankiem-Walterem Steinmeierem powiadomiło rosyjskie MSZ.
19:58
Wśród przetrzymywanych przez rosyjskich terrorystów członków misji OBWE jest Polak. Oprócz 
niego uzbrojeni Rosjanie przetrzymują czterech Niemców, Czecha, Duńczyka i Szweda.
19:19
Łukaszenka jako rozjemca? Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że sytuacja na 
Ukrainie jest bardzo poważna i zarówno Zachód, jak i Rosja powinny się uspokoić, by nie dopuścić 
do zniszczenia tego państwa. „I Zachód, i Rosja powinny się uspokoić i zrozumieć jedno: spoczywa 
na nas ogromna odpowiedzialność za ten kawałek ziemi, bo żyje tam unikalny naród: nasi ludzie, 
Słowianie. Odpowiadamy za ten naród, za jego kulturę i jego rozwój. Nie wolno działać na rzecz 
zniszczenia państwa i tego narodu” – oznajmił Łukaszenka na spotkaniu z mieszkańcami 
Klimowicz w obwodzie mohylewskim (wschód Białorusi).

19:03                             SPOKÓJ  I  MANIFESTACJE
Amerykański niszczyciel Donald Cook opuścił Morze Czarne; okręt wysłano w ten region, aby 
uspokoić sojuszników i partnerów USA zaniepokojonych zajęciem Krymu przez Rosję - 
poinformowały służby prasowe marynarki wojennej USA w oficjalnym komunikacie. "Obecność 
Donalda Cooka (na Morzu Czarnym) stanowi przykład zaangażowania marynarki wojennej USA w 
poprawę wspólnych zdolności operacyjnych na morzu, stanowiących filar NATO, przy 
jednoczesnym zademonstrowaniu sił amerykańskich i sojuszniczych i ich zdolności do 
zamanifestowania obecności we właściwy sposób, we właściwym miejscu i właściwym czasie" - 
głosi komunikat marynarki USA.  
18:36
Szefowie organizacji skupiających polskie i ukraińskie uczelnie techniczne podpisali umowę o 
współpracy. Zakłada ona m.in. tworzenie wspólnych konsorcjów naukowo-badawczych, 
zwiększenie wymiany naukowców i studentów, a nawet wspólne badania kosmiczne. Porozumienie 
podpisali w Kijowie przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
(KRPUT) i rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski oraz przewodniczący 
Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy (SRWUTU) i rektor 
Politechniki Kijowskiej prof. Michailo Zgurovsky. Przy podpisaniu umowy obecni byli też minister 
edukacji i nauki Ukrainy prof. Serhija Kvita oraz ambasador RP Henryk Litwin. Jak 
poinformowano w komunikacie prasowym, głównym celem podpisanego porozumienia ma być 
doprowadzenie do lepszego wykorzystania osiągnięć naukowców z Polski i Ukrainy dla rozwoju 
nauki i gospodarki obu krajów. Porozumienie zakłada też np. rozwijanie programów „podwójnych 
dyplomów” dla studentów.
18:32
Przywódca separatystów w Słowiańsku, na wschodzie Ukrainy, Wiaczesław Ponomariow 
powiedział, że sądzi, iż wśród zatrzymanych w tym mieście obserwatorów OBWE jest "szpieg 
Kijowa" - informuje   (żydowska)  agencja Reuters. Według MSW Ukrainy trwają negocjacje w 
sprawie uwolnienia członków misji OBWE, których separatyści przetrzymują w gmachu delegatury
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Słowiańsku. 
18:27
W Odessie ukraińskie służby zatrzymały grupę, która 9 maja planowała prowokację w tym mieście.
Rosjanie   (??) mieli m.in. zaatakować weteranów II wojny światowej.
14:53



Unia Europejska kontynuuje pracę nad ewentualnym zaostrzeniem sankcji wobec Rosji w związku 
z eskalacją kryzysu ukraińskiego. Robi to jednak niezależnie od decyzji USA w tej sprawie - 
oświadczył rzecznik szefowej dyplomacji Unii Europejskiej Catherine Ashton, Michael Mann. 
Sekretarz stanu USA John Kerry ostrzegł wczoraj Rosję, że jeśli będzie dalej eskalować napięcie na
Ukrainie, to popełni nie tylko duży, ale i kosztowny błąd. Kerry zapewnił też o gotowości do 
ukarania Rosji nowymi sankcjami.
14:45
Ukraińskie media opublikowały zdjęcie zamordowanego Władimira Rybaka. Radny był przed 
śmiercią torturowany. W środę SBU poinformowała, że w brutalne zabójstwo Rybaka 
zaangażowani są żołnierze rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Rybak, radny miejski z 
Gorłówki z ramienia partii Batkiwszczyna, został porwany wcześniej przy próbie zdjęcia flagi 
samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej z siedziby władz swojego miasta.
Jego zmasakrowane ciało znaleziono we wtorek w okolicach Słowiańska. Obie miejscowości leżą 
w obwodzie donieckim na wschodniej Ukrainie. Zdaniem SBU porwania dokonała grupa Striełka 
kierowana przez oficera wywiadu wojskowego GRU Iwana Striełkowa.
14:40
Doradca prezydenta Rosji ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow ocenił, że kwestia wysłania na 
Ukrainę sił pokojowych "nie jest przedmiotem rozmów". Kijów ostrzegł z kolei, że przekroczenie 
ukraińskich granic przez Rosjan zostanie uznane za inwazję. 
Uszakow, cytowany przez agencję 
Interfax, dodał, że kwestia ewentualnego wysłania na Ukrainę kontyngentu pokojowego nie została 
również poruszona w czasie dzisiejszej rozmowy telefonicznej prezydenta Władimira Putina i 
kanclerz Niemiec Angeli Merkel.
13:30
W okolicach lotniska Kramatorsk są członkowie ukraińskiej jednostki sił specjalnych "Omega"
13:13
Stany Zjednoczone będą jeszcze w piątek konsultować się z najważniejszymi europejskimi 
przywódcami w sprawie ewentualnych nowych sankcji przeciwko Rosji w związku z kryzysem 
ukraińskim - ogłosił w czasie wizyty w Seulu prezydent USA Barack Obama. Dodał, że skontaktuje
się z europejskimi przywódcami, aby przedyskutować rozwój sytuacji od zawarcia porozumienia w 
Genewie 17 kwietnia w celu deeskalacji ukraińskiego kryzysu.
13:01
Terroryści ( A  KTO  NIMI  JEST  ?) odpowiadają za eksplozję helikoptera na lotnisku 
Kramatorsk.
12:44
Przekroczenie przez wojska rosyjskie granic ukraińskich zostanie potraktowane jak inwazja, 
a uczestniczący w niej żołnierze będą likwidowani - oświadczył szef administracji prezydenta 
Ukrainy Serhij Paszynski.
"W razie przekroczenia ukraińskiej granicy przez rosyjskich żołnierzy, czy to w obwodzie 
donieckim czy w którymś innym, zostaną oni potraktowani jako uczestnicy inwazji i będą 
likwidowani. Żadne kłamliwe oświadczenia mówiące o działaniach humanitarnych nie będą przez 
nas akceptowane" - powiedział Paszynski na briefingu prasowym.
12:35
- Celem działań antyterrorystów jest wyłącznie neutralizacja uzbrojonych buntowników - 
powiedział szef operacji antyterrorystycznej generał Wasyl Krutow.
„Nie zgodzimy się, aby były ofiary i nie pójdziemy na szturm miasta, bo rozumiemy, że ucierpi 
przy tym wielu ludzi” – podkreślił generał. „Jesteśmy przecież waszymi obrońcami” – zwrócił się 
Krutow do mieszkańców Słowiańska apelując o współpracę z dowództwem operacji 
antyterrorystycznej.

12:13
Ukraińskie siły antyterrorystyczne przystępują do całkowitej blokady opanowanego przez 



prorosyjskich separatystów Słowiańska na wschodzie kraju - poinformował szef administracji 
prezydenta Ukrainy Serhij Paszynski. Według niego celem blokady, w którą zaangażowano wojsko,
jest odcięcie separatystów od wsparcia z zewnątrz.
11:58
Rosyjskie wojska prowadzące ćwiczenia przy granicy z Ukrainą zbliżyły się na kilometr do 
linii granicy, ale jej nie naruszyły. Ukraińskie siły gotowe są do odparcia każdej agresji - 
oświadczył ukraiński minister obrony Mychajło Kowal. Dodał, że w rosyjskich manewrach bierze 
także udział lotnictwo.
W rozmowie z rozgłośnią Głos Ameryki ambasador Ukrainy przy ONZ Jurij Serhejew powiedział, 
że po południowo-wschodniej stronie granicy stwierdzono koncentrację artylerii, personelu z 
centralnego i północnego okręgu wojskowego, a także ok. 200 czołgów i wyrzutnie rakietowe Grad.

11.12 Agresywne działania Rosji wobec Ukrainy świadczą o tym, że Moskwa chce 
rozpętać trzecią wojnę światową – oświadczył w piątek ( żydowski ) premier Ukrainy 
Arsenij Jaceniuk. Polityk zaapelował do Kremla o wypełnianie wziętych na siebie 
zobowiązań międzynarodowych.
- Próby dokonania rosyjskiej agresji militarnej na terytorium Ukrainy doprowadzą do 
konfliktu wojennego na całym obszarze europejskim.(  straszy  perfidne  żydzicho w 
stylu  propagandy Reutera,  bo  o   to właśnie  chodzi, żeby odciągnąć uwagę  od  
Bliskiego Wschodu, Palestyny oraz  ONZ  I  NATO czyli  New  Word  Order   - 
patrz  plik  ONZ  NATO). )
 Świat nie zapomniał jeszcze drugiej wojny światowej, a Rosja chce już zacząć trzecią. 
Całą odpowiedzialność za agresję na terytorium Ukrainy, za podważenie bezpieczeństwa
międzynarodowego i destabilizację spoczywa na kierownictwie Federacji Rosyjskiej – 
powiedział szef ukraińskiego rządu.
10.38
Szef MSW Ukrainy Arsen Awakow odrzucił spekulacje mediów, jakoby operacja 
antyterrorystyczna na wschodzie jego kraju została przerwana ze względu na możliwość 
inwazji wojsk rosyjskich na terytoria ukraińskie.
Awakow oświadczył, że operacja przeciwko separatystom prorosyjskim trwa. „Operacja 
jest kontynuowana. Terroryści powinni być czujni przez całą dobę. Ludność cywilna nie 
powinna obawiać się o swoje bezpieczeństwo” – napisał w nocy na swoim profilu na 
Facebooku.
10.38
Szef MSW Ukrainy Arsen Awakow odrzucił spekulacje mediów, jakoby operacja 
antyterrorystyczna na wschodzie jego kraju została przerwana ze względu na możliwość 
inwazji wojsk rosyjskich na terytoria ukraińskie.
Awakow oświadczył, że operacja przeciwko separatystom prorosyjskim trwa. 
„Operacja jest kontynuowana. Terroryści powinni być czujni przez całą dobę. Ludność 
cywilna nie powinna obawiać się o swoje bezpieczeństwo” – napisał w nocy na swoim 
profilu na Facebooku.
Minister po raz kolejny wyjaśnił, że główną zasadą operacji jest ograniczenie do 
minimum ryzyka dla mieszkańców miejscowości, w których prowadzona jest akcja 
przeciwko terrorystom.
„Ostrożność, którą wykazujemy w tej kwestii, negatywnie wpływa na możliwość 
szybkiego przeprowadzenia operacji oraz jej efektywność; jest to jednak podstawowe 
zalecenie przekazywane resortom siłowym przez kierownictwo państwa. Siła i 
brutalność będzie stosowana wyłącznie przeciwko terrorystom z bronią w ręku” – 
podkreślił.Awakow poinformował, że na obecnym etapie operacji zaangażowane są w 
nią jedynie „nieznaczne siły” i nie ma potrzeby używania w niej ciężkiego sprzętu 
takiego jak czołgi. 
Ostrzegł jednak, że mimo to członkowie nielegalnych i uzbrojonych grup przestępczych,
którzy uczestniczą w torturowaniu i zabijaniu ludzi, nie mogą liczyć na żadną litość.



7.34 - Okno zmiany kursu zamyka się. Prezydent (Rosji Władimir) Putin i Rosja muszą
dokonać wyboru. Jeżeli Rosja wybierze drogę deeskalacji wszyscy powitamy to z 
zadowoleniem. Ale jeśli Rosja tego nie zrobi, świat zapewni, że koszty dla Rosji będą 
rosnąć - powiedział sekretarz stanu USA John Kerry,
zapewniając o gotowości do ukarania Rosji nowymi sankcjami, podczas specjalnego 
wystąpienia w Departamencie Stanu.Jego słowa są odbierane przez część komentatorów 
jako ostatnie ostrzeżenie dla Kremla ze strony USA przed nałożeniem nowych, 
ostrzejszych niż dotychczas, sankcji na Rosję.
Zdaniem Kerry'ego Rosja "nie podjęła ani jednego konkretnego kroku", który służyłby 
uspokojeniu sytuacji na Ukrainie, zgodnie z zawartym w ubiegłym tygodniu 
porozumieniem w Genewie.
 Jego zdaniem tylko Ukraina "dotrzymuje słowa" w sprawie tego porozumienia starając 
się obniżyć napięcie i zażegnać konflikt.
Kerry oskarżył Rosję o dokonywanie "aktywnego sabotażu" procesu demokratycznego 
na Ukrainie, a rosyjskich urzędników i media o prowadzenie kampanii propagandowej, 
której celem jest pobudzanie separatystycznych nastrojów na Ukrainie. Podkreślił, że nie
ma wątpliwości, że to "Rosja gra aktywną rolę w destabilizowaniu Ukrainy", a dowody 
na to ma amerykański wywiad.

- Jeśli Rosja będzie kontynuować działania w tym kierunku, to nie tylko popełni duży 
błąd, ale także będzie to błąd kosztowny – powiedział sekretarz stanu. Zapewnił, że 
wówczas świat zareaguje w sposób zjednoczony i ukarze Rosję. - Jak mówił dziś 
wcześniej prezydent Barack Obama, jesteśmy gotowi, by działać - dodał. 

                                                   25  kwietnia  2014  niezalezna.pl

                                   20 LIPCA  2014  NATO  WKRACZA  DO  AKCJI

18 lipca. Centrum Informacyjne „Południowo-Wschodni Front.” 

Na żywo z siedziby Siewierodoniecka. Szef centrum prasowego Siewierodonieck  Andrew Lavin, 



korespondent gazety „Jutro” Alexander Barkow i mundurowy Yuri mówią o najnowszych 
wydarzeniach w kierunku Siewierodoniecka.„W tej chwili trwa ostrzeliwanie przedmieść 
Siewierodoniecka. Za cel wybierają osiedla. Są ofiary. Według wstępnych danych dwie osoby 
zginęły.   Kierunek stosowanych uderzeń pokazuje wyraźną linię, gdzie przechodzi rurociąg. Ich 
celem jest zniszczenie infrastruktury i pozostawienie mieszkańców bez gazu, bez prądu, bez wody. 
Jest informacja, że w nasze stanowiska uderzają nie tylko Ukraińcy.  W czasie audycji słyszymy 
rozmowy w języku polskim, angielskim i innych językach obcych.
                     NATO wchodzi na terytorium Ukrainy bez formalnego zawiadomienia. 

                    Źródło: http://rusvesna.su/news/1405694548 Tłumaczenie: Olga Ka
                                                         http://wolna-polska.pl/

Chcemy partnerstwa NATO z Ukrainą - Tvn24
www.tvn24.pl/.../partnerstwo-z-ukraina-i-wieksza-obecnosc-nato-w-pols...
24.07.2015 - Chcemy, by partnerstwo NATO z Ukrainą było jednym z ważnych ... od 
poniedziałku trwają manewry pod kryptonimem Rapid Trident-2015, ...
Manewry NATO na Ukrainie. MON: są zgodne z prawem ...
www.tvn24.pl/.../manewry-nato-na-ukrainie-mon-sa-zgodne-z-prawem-...
21.07.2015 - Ćwiczenia Rapid Trident-2015 w obwodzie lwowskim na Ukrainie z udziałem 
żołnierzy krajów członkowskich NATO nie naruszają prawa ...
Rosja krytykuje "Szybki Trójząb", manewry NATO na Ukrainie
www.polskieradio.pl/.../1477899,Rosja-krytykuje-Szybki-Trojzab-mane...
20.07.2015 - 00'29 Rosja stwierdziła, że manewry NATO na Ukrainie stwarzają ... pod 
kryptonimem Rapid Trident-2015 (Szybki Trójząb-2015), w których uczestniczy ... 
Scenariusz ćwiczeń jest zbliżony do wydarzeń na wschodzie Ukrainy.
Rosyjski przemysł produkuje dla wojska, by zastąpić broń z ...
www.wprost.pl/.../Rosyjski-przemysl-produkuje-dla-wojska-by-zastapic-...
Wydarzenia · Relacje na żywo · Sporty zimowe · Piłka nożna · Siatkówka ... 2015-08-02 
09:50 ... Podzespołów uzbrojenia dotychczas kupowanego na Ukrainie zostanie 
zastąpione ... W 2012 i 2013 NATO przeprowadzało około 90-95 ćwiczeń …

Manewry NATO niepokoją Rosjan. Szef  MON odpowiada: nie dajmy się 
zwariować  
Ćwiczenia Rapid Trident-2015 w obwodzie lwowskim na Ukrainie z udziałem żołnierzy krajów 
członkowskich NATO nie naruszają prawa międzynarodowego i nie powinny budzić niepokoju 
Rosji - uważa wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak. Rosyjskie MSZ uznało w poniedziałek, 
że wspólne międzynarodowe ćwiczenia NATO na zachodzie Ukrainy zagrażają procesowi 
pokojowemu na wschodzie tego kraju. Zdaniem Siemoniaka protest Rosji jest rutynowy. Na 
Ukrainie manewry NATO, Rosja protestuje. "
To demonstracja"



Rosyjskie ćwiczeniaWedług wicepremiera "Rosja, która podjęła wiele niezaplanowanych ćwiczeń, 
próbując straszyć zachodnią opinię publiczną w ciągu ostatniego półtora roku, akurat do tych 
planowych i przejrzystych ćwiczeń nie powinna mieć żadnych wątpliwości".Siemoniak we wtorek 
w "Sygnałach Dnia" w Polskim Radiu podkreślił, że ćwiczenia w ramach Partnerstwa dla Pokoju 
odbywają się co roku, nie naruszają prawa międzynarodowego i nie powinny budzić niepokoju 
Rosji. Każde zdarzenie, gdzie naraz występują słowa "Ukraina i NATO", wywołuje protest Rosji. 
(...) Nie dajmy się zwariować. To są od lat planowane, co roku przeprowadzane ćwiczenia. 
Uczestniczy w nich 18 państw i kiedyś, za czasów poprzedniego prezydenta Ukrainy, one przecież 
też się odbywały i większych wątpliwości Rosji nie budziły – dodał.
Pytany o to, czy planowane manewry Ukrainy w pobliżu Mariupola mogą wywołać jeszcze bardziej
agresywną reakcję ze strony Rosji uznał, że "trudno odmówić Ukrainie prawa do tego, 
żeby ich siły zbrojne ćwiczyły na własnym terytorium tam, gdzie chcą .

Waszyngton i Kijów rozpoczęły w poniedziałek na poligonie w Jaworowie w obwodzie lwowskim 
manewry pod kryptonimem Rapid Trident-2015, w których uczestniczą 2 tys. żołnierzy z 18 krajów,
w tym członków NATO. Ćwiczenia, które potrwają do 31 lipca, mają na celu zaprezentowanie 
międzynarodowego wsparcia wojskowego dla prowadzonej od kilkunastu miesięcy przez ukraińską 
armię operacji militarnej przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju. Wśród 
uczestników manewrów jest 800 żołnierzy ukraińskich, a także żołnierze m.in. z Wielkiej Brytanii, 
Polski, Rumunii, Bułgarii, Gruzji i Litwy.Poprzednie ćwiczenia, Rapid Trident-2014, odbyły się na 
tym samym poligonie we wrześniu ubiegłego roku. 
Brało w nich udział 1,2 tys. żołnierzy z 15 krajów.                                    

tvn24.pl    21  lipca  2015

                      Dowódca NATO Philip Breedlove i premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk

NATO wskazuje więc winnych eskalacji na Ukrainie - dość późno i bez żadnych dowodów na to, że
powstańcy rzeczywiście ponoszą winę w tej eskalacji zbrojnej. Większość obserwatorów stwierdza 
jednoznacznie, iż donbascy żołnierze nie podjęli tego lata żadnych istotnych działań ofensywnych.

Powstańcy skarzą się już od kilku tygodni na rząd w Kijowie, który świadomie 'podkręca' napięcie. 
Jak donosi rosyjska ( de  facto też  żydowska  ) agencja informacyjna TASS, powstańcy 
zlokalizowali stanowisko artyleryjskie, z którego ukraińska armia ostrzeliwuje miasto Mariupol 
(okupowane przez WSU - przypis ZB). 

             Nie ma jednak potwierdzenia tej informacji w innych źródłach.

Rosjanie ostrzegają już od dłuższego czasu, że nie mogą zaakceptować ukraińskich 'akcji'. W 
przeciwieństwie jednak do NATO, nie grożą Rosjanie użyciem siły militarnej, lecz apelują do 
partnerów umowy z Mińska o przestrzeganie ustaleń z lutego br.W kręgach NATO mówi się, że 
bezpośrednia interwencja wojskowa paktu na Ukrainie jest kategorycznie wykluczona. Ukraina 
( czyli  biedni  ludzie  ofiary tych  zbirów  ) nie jest członkiem NATO  ( patrz  poprzednio -  
NATO wchodzi na terytorium Ukrainy bez formalnego zawiadomienia  ) a zatem może liczyć 
tylko na pośrednie wsparcie aliantów.  W oficjalnym oświadczeniu przedstawicieli paktu 
podkreślono, że na Rosji spoczywa szczególny obowiązek znalezienia politycznego rozwiązania 
konfliktu nad Dnieprem. 



To znaczy -uwaga sofizmat czyli  jak  wstawiać  talmud  - NATO nie wesprze Rosji w jej 
działaniach na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.  

                         ALE  JEDNO NIE  OZNACZA  DRUGIEGO  

                          gdyż  Rosja  nie  broni  suwerenności Ukrainy  

                                      ani  też  jej   integralności  !  

                                  I jeszcze jedna ważna wiadomość:  21  sierpnia  2015

Agencja informacyjna Ostrow w Doniecku doniosła w środę, iż przywódcy ( zapewne  także  
żydowscy) Donieckiej Republiki Ludowej planują przeprowadzenie referendum w sprawie 
opuszczenia Ukrainy i przyłączenia republiki do Rosji. 

  Referendum ma być przeprowadzone w ciągu 2 - 4 tygodni po wyborach samorządowych, które 
odbędą się 18 października br. Karty do głosowania w kolorach rosyjskiej flagi zostały już 
wydrukowane

http://zygumntbialas.neon24.pl/post/125052,co-sie-dzieje-na-ukrainie-21-08-2015

WCZEŚNIEJ  13  marca  2015.
Ten Ruski jeszcze żyje? Nie głoduje?" - pytają nawiedzeni

Ukraińscy ekstremiści bojkotują plany pokojowe - informuje gazeta 'Deutsche Wirtschafts 
Nachrichten'. - Nie uznają mińskiego postanowienia o zawieszeniu broni we wschodniej 
Ukrainie".

Oleg Tiahnybok, szef ukraińskiej partii Swoboda twierdzi, że za tę wojnę ponoszą 
odpowiedzialność Rosjanie, którzy "plują na sprawy międzynarodowe, a Putin owinął zachodnich 
polityków wokół swego palca".

Rosja jest odwiecznym wrogiem Ukrainy i cywilizacji - powiada Tiahnybok. - Rosję można pokonać
tylko militarnie i podzielić ją potem na 30 do 40 małych państw". Tiahnybokowi wtóruje nacjonał 
Dmytro Jarosz, dowódca faszystowskiego Prawego Sektora.No cóż, chorzy i niebezpieczni ludzie! 
Gdyby tylko dwóch takich było, i tylko na Ukrainie! Są jednak miliony obywateli owładniętych 
antyrosyjskim amokiem. Także w Polsce i przede wszystkim w Polsce.I wszystkie chwyty są 
dozwolone, by dokopać Ruskiemu, by go ośmieszyć, wykpić i poniżyć. "Ten Ruski jeszcze żyje? 
Nie głoduje? Nie prosi o transporty humanitarne i sam bezczelnie je wysyła do Ługańska i 
Doniecka! Jakim prawem?"Antyrosyjska kampania trwa też w licznych portalach. W Salonie 24 
rozpisał się Witold Jurasz, mieniący się byłym pracownikiem MSZ. W sukurs przyszedł Andrzej 
Michta, mieszkający w USA i prezentujący w czystej postaci amerykański punkt widzenia. I nie 
wiem, czy jakiś bloger zapytał, czy tenże Michta ma polskie obywatelstwo.Jestem w Salonie 
jednym z nielicznych blogerów, który przeciwstawia się zdecydowanie masowej chorobie, za co 
doczekałem się wreszcie notki o sobie. Autor donosu, zaprzyjaźniony niegdyś ze mną, bloger 
@Spike pisze:  "Od dłuższego już czasu, na S24 pojawiają się sowieckie trolle, manipulując 
rzeczywistością, pracują na rzecz sowieckiej propagandy, szczególnie aktywny jest bloger Białas, 
zasłaniając się tłumaczeniem z niemieckich gazet, propaguje sowiecką agresję na Ukrainę. Pomijam
szczegóły, które większość zna, czytając co ten bloger wypisuje.
Zwracam się do Administratorów S24,
w imieniu swoim, jak i większości blogerów tu piszących i komentujących, by przerwali tą żałosną 
i szkodliwą propagandę nie tylko dla Polski, niech propaguje sowieckie ideologie tam gdzie jego 
główna siedziba - na Neonie,...".Wczoraj też bloger Łukasz Rzepiński opublikował w Salonie 24 
notkę pt. "Media milczą, a do Moskwy wkroczyło wojsko". Skasował potem (zapewne on) tekst i 



oświadczył:  "Wojsko w Moskwie to fejk. Odwołuję... Całość została spreparowana przez ukraiński 
portal, wykorzystali stare zdjęcia".Źle świadczy to o Rzepińskim i jego wiarygodności. Jeszcze 
gorzej o adminie, który osiem minut przed zakończeniem swej pracy 'rzucił' te bzdury na samą górę
strony głównej. Czy Rzepiński i admin przeprosili czytelników za dezinformację? - Nie 
zauważyłem.  Posłuchajmy przy okazji, co druga strona, to jest Rosja ma do powiedzenia. W 
poniższym filmie lektor mówi po rosyjsku, a napisy na dole są w języku polskim:

                                                      FILM POD  LINKIEM 
http://zygumntbialas.neon24.pl/post/120261,ten-ruski-jeszcze-zyje-nie-gloduje-pytaja-
nawiedzeni

Miałem pisać jeszcze w tej notce o problemach NEON-u, które pojawiły się wraz z najazdem 
blogera i nowego admina Reinerta. Powstało zamieszanie, zmalała w sposób widoczny ilość odsłon.
Poruszę ewentualnie tę sprawę w najbliższym czasie, wierząc jednak ciągle, że to nieoczekiwane 
wtargnięcie będzie niedługo już tylko historią.

Kryzys humanitarny -  SIC ! na Ukrainie. 

- My tu nie żyjemy, my tu próbujemy przeżyć - mówi Wiktor, mieszkaniec Pisków. Takich jak on, w
podeszłym wieku, na Ukrainie jest nawet 4,5 miliona osób. Starszym osobom brakuje niemal 
wszystkiego, a sytuacja z każdym dniem jest coraz gorsza. Dlatego zdecydowaliśmy się, we 
współpracy z organizacją Rotary International (RI) oraz Kulczyk Foundation, przekazać osobom 
starszym pochodzącym z okręgu donieckiego paczki żywnościowe zakupione dzięki dobroci serca 
Polaków. Uda się, jeśli pomożecie!
Koszt jednej paczki dla starszej osoby, którą ukraińska wojna pozbawiła domu, jedzenia, 
bezpieczeństwa i nadziei, to 25 złotych. Jedna paczka żywnościowa to realny ratunek, bo pozwala 
przeżyć kolejne dwa tygodnie bez lęku przed głodem. Zbiórka pieniędzy potrwa do końca września.
Nie uda nam się bez waszej pomocy! Aby dokonać wpłaty, należy kliknąć w baner lub link...           

Dużymi krokami zbliża się zima, która nie zna litości dla osób niedożywionych i mieszkających w 
trudnych warunkach. Sytuacja na wschodzie Ukrainy jest dramatyczna. W okręgu ługańskim i 
donieckim pomocy żywnościowej potrzebuje blisko 1,8 mln osób. Problemem są też zniszczone 
szpitale oraz brak wykwalifikowanego personelu medycznego. Łącznie liczba osób, które 
wymagają natychmiastowej pomocy, sięga nawet 4,5 mln i z każdym dniem rośnie. Tym bardziej 
liczy się najprostsze wsparcie, a jest nim po prostu pożywne jedzenie.  Emeryci z obwodu 
donieckiego  stanowią około 70 procent tzw. uchodźców wewnętrznych, czyli osób, które 
wyemigrowały z miejsca zamieszkania, nie przekraczając granicy Ukrainy. Jest ich niemal 350 
tysięcy, a zdecydowana większość została pozbawiona swych domów i środków do życia!

– W tej akcji walczymy o przetrwanie i godność osób starszych. W każdej społeczności osoby
starsze powinny być skarbem, tymczasem tam, gdzie dotrze nasza akcja, seniorzy bez 
jedzenia i bez nadziei na przyszłość żyją w piwnicach zrujnowanych wojną domów. 
Zatroszczmy się o nich, pomóżmy naszym sąsiadom Ukraińcom uratować to, co jest 
najcenniejsze. Niewątpliwie trudna wspólna historia jest za, a nie przed nami.Przed nami 
stoją dokładnie tacy samy ludzie jak my, których my możemy wspierać - mówi Dominika 
Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

- To starsi ludzie, którzy przez całe życie ciężko pracowali, by zarobić na swoją emeryturę i starość.
Teraz nie mają nic - mówi Rajko Kverh z Rotary International.

– Relacjonuję ukraińską wojnę od dwóch lat. Zawsze uderza mnie nadreprezentacja osób 
starszych wśród cywili. To oni są najbardziej opuszczeni, bezbronni i najbardziej potrzebują 
pomocy. 

Pomóżmy tym, którymi staniemy się niebawem - apeluje dziennikarz Onetu Marcin 



Wyrwał.

W związku z trudną sytuacją, z całego serca, także w imieniu właśnie tych starszych ludzi, prosimy 
o pomoc finansową, która pozwoli kupić paczki żywnościowe. Zawartość takiej paczki 
opracowaliśmy na podstawie wskazań ONZ   Produkty rekomendowane to: makaron, kasza 
gryczana, cukier, mąka, olej uniwersalny, mleko w proszku, czekolada, herbata i kawa mielona, 
uzupełnimy – zgodnie z informacjami zwrotnymi od uchodźców - o produkty sezonowe oraz 
konserwy mięsne i rybne. Czekamy na wpłaty. Obyśmy zebrali jak najwięcej pieniędzy, za które 
kupimy jak najwięcej jedzenia na nadchodzącą trudną zimę.

Z góry dziękujemy.                              http://wiadomosci.onet.pl  14  września  2015     
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OSTRZAŁ Z  DWÓCH STRON ….PRZEZ  NATO
Wieczorem 16 sierpnia, krótko po godzinie dziesiątej, przed domem sprzedawczyni Iryny Donskiej 
z wioski Sartana na północno-wschodnim skraju Mariupola wybuchła seria granatów. Kobieta 
usłyszała krzyk dziesięcioletniej córki sąsiadów Nataszy, która wołała o pomoc. Kazała własnej 
córce położyć się na podłodze w dużym pokoju, a sama pobiegła do Nataszy.

Leżała na ziemi na podwórku i pytała: "Ciociu Iryno, gdzie podziała się moja stopa?". Rozerwał ją 
odłamek granatu, z dolnej części jej nogi zwisał jedynie kawałek kości. Matka Nataszy, która była 
przy niej, doznała ciężkich ran podbrzusza i zmarła dwa dni później w szpitalu. Natasza do dziś nie 
wie, że jej mama nie żyje.Prorosyjscy separatyści i rząd Ukrainy jak zawsze obarczają się 
nawzajem winą za ataki.  Ukraińskie służby specjalne zameldowały niezwłocznie o zatrzymaniu 
domniemanego kolaboranta, który podał separatystom jako cel tę wioskę. Iryna Donskaja, podobnie
jak większość mieszkańców Sartany, jest jednak przekonana, że uderzenie nadeszło ze strony 
ukraińskiej. Każdego dnia żyją teraz w strachu przez kolejnym artyleryjskim ostrzałem.Od kiedy 
we wschodniej Ukrainie trwa oficjalnie zawieszenie broni, zabito tu już ponad tysiąc żołnierzy i 
cywili. Obecnie ani Moskwa, ani Kijów nie są, jak się wydaje, specjalnie zainteresowane tym, by 
nastał rzeczywisty pokój. Obu stronom jest na rękę to, że w owym konflikcie w samym sercu 
Europy granice między informacją a dezinformacją, atakiem i obroną staja się coraz bardziej 
płynne.   24 sierpnia w Kijowie i całym kraju świętowano Dzień Niepodległości Ukrainy. W 
Berlinie spotkali się z tej okazji niemiecka kanclerz Angela Merkel, francuski prezydent François 
Hollande i jego ukraiński kolega Petro Poroszenko. Na próżno starali się tchnąć nowe życie w 
wynegocjowane przez nich z Putinem porozumienie Mińsk 2.

Kto jednak strzelał w Sartanie? Obserwatorom z żydowskiej Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie powierzono kontrolę nad przestrzeganiem zawieszania broni, surowe 
zasady obowiązujące w OBWE zmuszają ich jednak do milczenia.

Jeden z nich w rozmowie ze "Spieglem" przyznaje jednak rację mieszkańcom, którzy przypisują 
Ukraińcom winę za ataki. Przeanalizował zdjęcia dostarczone krótko potem przez drony. – Lufy 
armatnie na ukraińskim stanowisku były jeszcze gorące, co mogliśmy stwierdzić jednoznacznie 
dzięki kamerom na podczerwień – mówi. OBWE rozmieściła wokół Mariupola cztery drony, 27 
ekspertów, w tym 16 pracowników dwóch amerykańskich firm, ocenia rezultaty.

ROZMIEŚCIŁA - PRZYZNAJE- OCENIA - NAPRAWDĘ  BARDZO DUŻO ROBI ! 

Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Idea zwołania Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) była nie tylko 
konsekwencją sytuacji politycznej Europy po II wojnie światowej, ale również próbą budowy 
ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa.

 Proponowano wzajemne zobowiązanie się stron do nieagresji i regulowania kwestii spornych za 
pomocą pokojowych środków. W razie ataku na jedną ze stron układu inne państwa miały być 
zobowiązane do zastosowania wobec agresora przymusu. Podstawę prawną tego porozumienia miał
stanowić rozdział VIII Karty Narodów Zjednoczonych o układach i organizacjach regionalnych.

Idea powstania konferencji zrodziła się w latach 60. XX wieku, kiedy stało się jasne, że dla dobra 
Europy należy nawiązać współpracę pomiędzy państwami należącymi do NATO i Układu 
Warszawskiego. Propozycja zwołania międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa i współpracy 
została zgłoszona przez polskiego ministra spraw zagranicznych Adama Rapackiego 14 grudnia 
1964 na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pierwsze spotkanie przygotowawcze odbyło się 
w 1972 r., od następnego roku toczyły się konferencje dwu- i wielostronne.

W momencie zwołania Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie kwestia mniejszości 
narodowych została na kontynencie europejskim zauważona na nowo. Znalazło to odzwierciedlenie
w Akcie Końcowym KBWE odbywającej się w Helsinkach 1 sierpnia 1975

Akt, zwany również Wielką Kartą    OBŁUDY  DLA Pokoju, był deklaracją dziesięciu zasad 
rządzących stosunkami między uczestnikami konferencji. Został przyjęty na zakończenie 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975 w Helsinkach i podpisany przez wiele
państw europejskich i azjatyckich oraz Stany Zjednoczone i Kanadę. Nie był umową w rozumieniu
prawa traktatowego – stanowił   TYLKO uroczystą deklarację intencji o znaczeniu politycznym i
moralnym, miał wyrażać  TYLKO  wolę współdziałania państw w podzielonej na dwa bloki 
ideologiczne Europie. Sformułowano następujące zasady:

• suwerenna równość
• powstrzymanie się od użycia siły lub jego groźby
• nienaruszalność granic
• integralność terytorialna państw
• pokojowe rozstrzyganie sporów
• nieingerencja w sprawy wewnętrzne
• poszanowanie podstawowych praw i wolności człowieka, w tym wolności myśli, sumienia, 

religii i przekonań
• prawo do samostanowienia i równouprawnienie narodów
• współpraca między państwami



• wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

W dokumencie tym podzielone pod względem ideologicznym państwa w celu umocnienia 
bezpieczeństwa po raz pierwszy przyjęły wspólny katalog reguł postępowania.  Akt zawierał 
również artykuł poświęcony mniejszościom narodowym (część IV p. 8), stanowiący, że państwa, 
na których terytorium występują takie mniejszości, będą respektować ich prawa, zapewnią im 
równość wobec prawa oraz zapewnią im pełną możliwość korzystania z praw człowieka i 
podstawowych wolności, chroniąc w ten sposób ich uzasadnione interesy w tej dziedzinie.

Akt końcowy wymienia dziedziny zainteresowania KBWE/OBWE ujęte w tzw. "koszykach":

Do części I włączono też dokument o środkach budowania zaufania ( czytaj  propagandzie) i 
niektórych aspektach bezpieczeństwa i rozbrojenia. Wyrażał on   TYLKO wolę redukowania 
konfrontacji militarnej na rzecz odprężenia, rozbrojenia i bezpieczeństwa.  Część II dotyczyła 
współpracy w zakresie gospodarki, nauki, techniki oraz ekologii, a część III współpracy w 
dziedzinie humanitarnej:

• 1) kontaktów między ludźmi – poszerzenia zakresu ich swobody;
• 2) informacji – poprawy stanu jej rozpowszechniania i wymiany;
• 3) współpracy i wymiany w dziedzinie kultury oraz oświaty.

Do roku 1989 odbyły się trzy konferencje przeglądowe, w Belgradzie 1977-1978 bez żadnych 
konkretnych postanowień, w Madrycie 1980-1983 stała się jedną z najdłuższych i 
najtrudniejszych konferencji w historii KBWE, ponieważ odbywała się w okresie radzieckiej 
interwencji w Afganistanie oraz podczas wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Dokument 
końcowy z tego spotkania poświęcony był głównie zagadnieniom z zakresu praw człowieka. 
Trzecia konferencja odbyła się w Wiedniu 1986-1989 w "nowym" klimacie politycznym, obszerny 
dokument końcowy rozszerzono o katalog praw człowieka przyjęto również mechanizmy kontroli 
w dziedzinie ludzkiego wymiaru KBWE. Uwieńczeniem drugiej rundy odbywających się pod 
auspicjami KBWE wiedeńskich negocjacji rozbrojeniowych było podpisanie 19 listopada 1990 w 
Paryżu traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Wprowadził on limity uzbrojenia 
na europejskim terytorium państw NATO i Układu Warszawskiego.   

 Na konferencji przeglądowej w Budapeszcie w 1994, szefowie państw i rządów podjęli decyzje o 
utworzeniu OBWE w dokumencie ze spotkania budapeszteńskiego czytamy "...KBWE jest 
strukturą  (  STRUKTURĄ  CZYLI  MAFIĄ  )  bezpieczeństwa obejmującą państwa od 
Vancouver aż po Władywostok. Jesteśmy zdecydowani dać KBWE nowy impuls polityczny, 
czyniąc ją tym samym zdolną do odegrania kluczowej roli w stawianiu czoła wyzwaniom 
dwudziestego pierwszego wieku. Dla odzwierciedlenia tej determinacji KBWE nosić będzie od dnia
dzisiejszego nazwę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)...".

Współpraca w ramach OBWE opiera się na dwóch zasadach równości państw i konsensu przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących dwóch kluczowych koncepcji:

• koncepcji kooperatywnego bezpieczeństwa, (co-operative security), stawiającej sobie za cel 
wzajemne współdziałanie we wspierających się strukturach bezpieczeństwa;

• koncepcji niepodzielnego i wszechstronnego bezpieczeństwa (indivisible and 
comprehensive security), obejmującego aspekty polityczno wojskowe, gospodarcze i prawa 
człowieka.

W ramach KBWE/OBWE ochrona mniejszości narodowych stała się, po raz pierwszy po II wojnie 
światowej, przedmiotem współpracy międzynarodowej a nie polemik politycznych. Dzięki 
postanowieniom Dokumentu Kopenhaskiego określiła standard ochrony praw członków 
mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. Dzisiejsza OBWE jest najliczniejszą organizacją 
regionalną na świecie (57 państw). Oprócz państw europejskich należą do niej również USA, 
Kanada oraz państwa azjatyckie powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego, współpracuje z 



krajami basenu Morza Śródziemnego (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Maroko i Tunezja), Japonią 
i Koreą.Polska również jest aktywną stroną OBWE. Warszawa jest siedzibą powołanego w 1992 
Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). Sprawuje ono kontrolę nad 
przestrzeganiem praw człowieka, w tym także praw mniejszości narodowych oraz zasad demokracji
na terenie państw członkowskich. Biuro współpracuje ściśle z Wysokim Komisarzem OBWE do 
spraw Mniejszości Narodowych. Przy biurze powstał punkt dla rozwoju kontaktów pomiędzy 
różnymi organizacjami romskimi w Europie.

Synonimy do słowa mechanizm:

agregat, akcesorium, aparat, aparatura, aranżacja, architektura, armatura, asamblaż, automat, 
bateria, blok, całokształt, ciąg, czynność, dewiza, drogowskaz, dyspozycja, działanie, filozofia, 
formacja, geografia, golem, imperatyw, instalacja, instrumencik, instrument, instrumentarium, 
jednostka, kanon, kolejność, kompleks, kompozycja, konfiguracja, konstrukcja, machina, maszyna, 
maszyneria, maszynka, narzędzie, norma, obyczaj, oprzyrządowanie, organizacja, organizm, 
osprzęt, pajęczyna, porządek, półautomat, praktyka, prawidło, procedura, proces, pryncypium, 
przyrząd, przyrządzik, reguła, robot, rozkład, rozmieszczenie, rozstawienie, schemat, sekwencja, 
siatka, sieć, sprzęt, stan rzeczy, standard, struktura, system, szyk, tryb, tryby, układ, ułożenie, 
uporządkowanie, urządzenie, ustawienie, ustrojstwo, ustrój, uzus, werk, wymaganie, wymóg, wzór, 
zachowanie, zasada, zespół, zestawienie, zjawisko, zwyczaj

DLACZEGO UKRAINA   
 19 maja 2014   Władysław Sokołowski 
Zasoby naturalne Ukrainy, określane przez większość źródeł jako unikalne  pod względem 
różnorodności, wielkości i potencjalnych możliwości wydobycia lub wykorzystania, dzielą się na 
trzy grupy: zasoby energetyczne, rud metali i niemetaliczne. Tak zwana „baza mineralno-
surowcowa” została w 90 % zbudowana w czasach ZSRR według ówczesnej metodologii 
systemowych prac poszukiwawczo-badawczych, pozostała część – w latach 1991-2013, głownie z 
inicjatywy i na koszt firm prywatnych. Dostępne informacje na temat bogactw naturalnych Ukrainy 
dość znacznie się różnią, co w państwach poradzieckich wynika z faktu, że część bazy (wyniki 
badań geologicznych, mapy, katalogi itd.), zostały umieszczone w rosyjskich centrach i tam 
znajdują się nadal.
 Abstrahując od kwestii prawa własności do wyników poszukiwań, warto podkreślić, że na terenie 
Ukrainy stwierdzono ok. 20 000 złóż i ok. 120 rodzajów kopalin użytkowych, z których 8 172 złoża
z 94 rodzajami kopalin mają znaczenie przemysłowe, eksploatowanych jest natomiast 2 868 złóż, 
czym zajmuje się ponad 2 tys. przedsiębiorstw wydobywczych i przetwórczych.
Główne zasoby naturalne Ukrainy to: rudy żelaza, węgiel kamienny, rudy manganu, gaz ziemny, 
ropa naftowa, siarka, grafit, rudy tytanu, magnezu, uranu, chromu i niklu, aluminium, miedzi, 
cynku, ołowiu, metali ziem rzadkich oraz potas, sól kamienna, kaolin. Niezwykle ważnym 
bogactwem Ukrainy są żyzne gleby – czarnoziemy (40% światowych zasobów), a także wody 
mineralne i in.
 Złoża rud żelaza skoncentrowane są w rejonie Krzywego Rogu (w obwodach dniepropietrowskim i
częściowo kirowogradzkim, 300 złóż o stwierdzonych zapasach w wysokości 18 mld t), Kerczu (na 
Półwyspie Krymskim, o zapasach 1,8 mld t), Krzemieńczuka w obwodzie połtawskim, o zapasach 
4,5 mld t) oraz w rejonie biłozerskim (w obwodach: zaporoskim, o zapasach 3,5 mld t). Rudy 
manganu w basenie Nikowskim (w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim, o zapasach ponad 
2 mld t), zaliczane są do największych w świecie. 
Rudy tytanu znajdują się w obwodach żytomierskim i dniepropietrowskim, rudy uranu – w 
obwodach kirowogradzkim i dniepropietrowskim, bogate złoża rzadkiego cynobru (siarczku rtęci) –
w basenie donieckim i Zakarpaciu, rud niklu – w obwodzie kirowogradzkim, aluminium – w 
obwodzie dniepropietrowskim. Złoto występuje w Naddnieprzu, Nadazowiu, Donbasie i 
Zakarpaciu.



Pod względem wielkości zbadanych zasobów węgla kamiennego (ponad 54 mld t), Ukraina 
znajduje się na drugim miejscu w Europie i siódmym w świecie. Największe ilości węgla 
wysokoenergetycznego i koksującego znajdują się w Basenie Donieckim (Donbasie), lecz biorąc 
pod uwagę pogarszające się warunki wydobycia eksploatacja przenosi się na obszar Zachodniego 
Donbasu (obwód dniepropietrowski). Pewne ilości węgla (gorszej jakości), zalegają także w 
Basenie Lwowsko-Wołyńskim. Pokłady węgla brunatnego znajdują się głównie w Basenie 
Dnieprowskim (obwody: żytomierski, czerkaski, kirowogradzki, i dniepropietrowski), gdzie 
prowadzone jest wydobycie odkrywkowe na potrzeby miejscowej energetyki.
Ukraina posiada ponad 300 złóż gazu i ropy naftowej, zlokalizowanych w czterech regionach: na 
zachodzie, wschodzie i południu. Główne złoża występują w regionie dnieprowsko-donieckim, a 
także w obwodach: czernihowskim, połtawskim i charkowskim. W regionie karpackim 
eksploatowane są złoża w obwodzie iwano-frankowskim, ponadto przewiduje się wprowadzanie do 
eksploatacji nowych złóż w regionie wołyńsko-podolskim. W regionie nadczarnomorsko-krymskim
zalegają złoża gazu (Krym), oraz ropy naftowej (Półwysep Kerczeński i południowa część obwodu 
odeskiego). W państwowym bilansie zapasów surowców energetycznych Ukrainy (ropy naftowej, 
gazu towarzyszącego i gazu ziemnego), znajduje się 2,3 mld t paliwa umownego, w tym – zapasów 
o charakterze przemysłowym – 1,4 mld t[4]. Szczególnie perspektywiczne złoża znajdują się na 
wybrzeżu i szefie Morza Czarnego i Morza Azowskiego, szacowane na 1,9 mld t paliwa 
umownego. 
Zapasy gazu ziemnego w Ukrainie wynoszą 1094 mld m³, natomiast zasoby – 4292 mld m³, zapasy 
ropy naftowej – 137 mln t, zasoby – 705 mln t, zapasy gazu towarzyszącego – 69 mln t, zasoby – 
336 mln t. W akwenie Morza Czarnego i Morza Azowskiego zapasy gazu ziemnego wynoszą 48 
mld m³, natomiast zasoby – 1751 mld m³,
 zapasy ropy naftowej – 3 mln t, zasoby – 156 mln t, zapasy gazu towarzyszącego – 1 mln t, zasoby 
– 186 mln t. Duże oczekiwania wiąże się z rozpoczętymi niedawno poszukiwaniami gazu 
łupkowego w dwóch regionach Ukrainy. Ponadto, w wyniku badań geologicznych w latach 1988-
1989 i 2002-2006 w rejonie Półwyspu Krymskiego odkryte zostały bogate i korzystnie położone 
złoża hydratów gazowych, których zasoby szacowane na co najmniej 100 trylionów m³ gazu.

Strategiczne dla Ukrainy znaczenie bogactw naturalnych oceniać można co najmniej w trzech 
wymiarach. Po pierwsze, są czynnikiem rozwoju narodowych gałęzi gospodarki: przemysłu 
wydobywczego, metalurgicznego, budowy maszyn, lotniczo-kosmicznego, stoczniowego, a także 
paliwowo-energetycznego. Po drugie, stanowią źródło znacznych dochodów z eksportu surowców i
produktów częściowej ich przeróbki, co jednak przyczynia się do hamowania tempa gospodarki 
jako rezultatu działania tzw. „klątwy surowcowej”. W obu wymiarach, przez ponad dwie dekady 
nasilały swe oddziaływanie zespoły czynników kryzysowych, związanych z transformacją 
gospodarczą, prywatyzacją, wykorzystaniem czynnika ludzkiego i funkcjonowaniem organów 
władzy. 
Po trzecie, zasoby naturalne Ukrainy mogą gwarantować jej rosnącą niezależność od zewnętrznych 
dostawców nośników energii (zwłaszcza gazu ziemnego), a tym samym większy poziom 
bezpieczeństwa narodowego. Kwestia dostępu do obecnych i potencjalnych ukraińskich surowców 
energetycznych należy więc do głównych przyczyn rosyjskiej polityki konfrontacji z południowo-
zachodnim sąsiadem oraz przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej. Nie tylko 
wzrost własnego wydobycia gazu przez Ukrainę, lecz przede wszystkim możliwości 
zagospodarowania złóż gazu, a w przyszłości gazohydratów w akwenach Morza Czarnego i Morza 
Azowskiego, które mogłyby zapewnić Ukrainie pozycję światowego eksportera gazu, doprowadziły
do obecnego ''kryzysu rosyjsko-ukraińskiego''.

http://www.forum-ekonomiczne.pl/article/bogactwa-naturalne-ukrainy-a-kryzys/#



Ukraina bez węgla – zimą porozumienie barterowe Kijowa i Moskwy?  
Poniedziałek, 20 Lipca 2015,
Na początku lipca premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk publicznie nakazał resortowi energetyki 
zaopatrzyć kraj w odpowiednią ilość węgla przed początkiem nadchodzącego sezonu opałowego. 
Na tle tej spóźnionej inicjatywy widać brak systemowych i długoterminowych działań Kijowa. 
Powyższa opieszałość może prowadzić do poważnych niedoborów energii elektrycznej w 
nadchodzącym sezonie grzewczym, które może wykorzystać Kreml - pisze w swojej analizie dla 
Defence24.pl dr Paweł Kost, członek Rady Ekspertów Centrum Badań nad Armią, Konwersją i 
Rozbrojeniem w Kijowie.

Dotkliwy deficyt 

Węgiel zawsze odgrywał w życiu gospodarczym niepodległej Ukrainy znaczącą rolę. Jego udział w 
miksie energetycznym kraju wynosił w 2013 r. 35,8%. Ukraińskie elektrownie cieplne, które dają 
mieszkańcom kraju 45% całości produkowanej energii elektrycznej oraz 63% ciepła, są odbiorcą 
ok. 75% węgla. Surowiec ten jest również istotnym elementem procesów produkcyjnych w 
przemyśle metalurgicznym, który przecież jest kluczowym źródłem dochodów zależnej od eksportu
gospodarki ukraińskiej.Sytuację sektora węglowego Ukrainy krytycznie pogorszyła agresja 
militarna Rosji w Donbasie. Na jej skutek 55% kopalń została opanowana przez tzw. separatystów, 
w tym wszystkie obiekty wydobywające antracyt. Tymczasem to właśnie na bazie tego rodzaju 
węgla pracuje 7 z 14 ukraińskich elektrowni cieplnych. Energia elektryczna produkowana z 
wykorzystaniem antracytu w ostatnich latach stanowiła ok. 60% całości energii wytwarzanej w 
ukraińskich elektrowniach. I choć rząd planuje już w tym roku zmniejszenie ich udziału do 40%, to 
zapewnienie tego surowca jest największym wyzwaniem dla władz w Kijowie. Warto wspomnieć, 
że ponad połowa mocy produkcyjnych „antracytowych” elektrowni znajduje się w rękach 
prywatnych (głównie DTEK Rinata Achmetowa i koncernu „Energo Holding” Igora Humeniuka – 
elektrownie tych właścicieli zużywają ok. 80% antracytu). Zmusza to państwo do liczenia się z 
interesami oligarchów. Ponadto dwie „antracytowe” elektrownie częściowo dostarczające energię 
elektryczną na terytorium kontrolowane przez Kijów znajdują się po drugiej stronie frontu. Choć 
tylko jedna z nich (Starobesziwska) ma istotne znaczenie, to strata dostaw jej prądu może być dość 
dotkliwa i należy się z nią liczyć.

Minister energetyki i przemysłu węglowego Wołodymyr Demczyszyn szacuje, że do początku 
sezonu opałowego na składy elektrowni na terytorium kontrolowanym przez Kijów powinno zostać 
dostarczonych jeszcze ok. 2,5 mln ton węgla: 1,5 mln ton węgla grup gazowych i gazowo-
koksowych oraz 1 mln. ton antracytu. O ile z pozyskaniem pierwszej grupy surowca nie będzie 
większych problemów, o tyle zaopatrzenie w antracyt jest poważnym problemem dla Kijowa. Skąd 
wziąć brakujący antracyt? W Kijowie omawiane są trzy rozwiązania.

Na rozdrożu 

Pierwszym jest sprowadzenie węgla z terytorium okupowanego. Według stanu na koniec czerwca w
kopalniach należących lub dzierżawionych przez DTEK Rinata Achmetowa, zgromadzono ok. 2,5 
mln. ton antracytu. Techniczne możliwości przetransportowania surowca na tereny kontrolowane 
przez Kijów nadal istnieją. Jednak niewiadomo czy Moskwa i jej marionetki w Donbasie zgodzą się
na taki transport. Pamiętajmy, że Kijów zapowiedział, iż w odróżnieniu od zimy 2014/15, podczas 
nadchodzącej zimy nie ma zamiaru dostarczać na te tereny gazu ziemnego. Rosyjsko-
separatystyczna odpowiedź wydaje się być oczywista. Dalszy scenariusz wokół dostaw z 
okupowanych terytoriów będzie również miernikiem wpływów i roli Achmetowa w konflikcie.  
Drugi kierunek prowadzi na rynki zewnętrzne. Jednak import antracytów jest niemożliwym „od 
ręki”. Są to zazwyczaj długoterminowe kontrakty. Jednocześnie węgiel ten jest wydobywany tylko 
w kilku krajach na świecie: Rosji, RPA, Chinach, USA, Peru, Australii i Wietnamie, ale realnymi 
dostawcami mogą być Rosja i RPA. Dostawy z Rosji są silnie uzależnione od czynników 



politycznych i w każdej chwili mogą zostać przerwane. Zatem, kluczowym kierunkiem importu 
antracytu jest RPA. W przededniu i w trakcie ubiegłego sezonu opałowego węgiel z tego kraju był z
powodzeniem sprowadzany – łącznie zakontraktowano ponad 400 tys. ton antracytu, co było istotną
częścią bilansu węglowego, ale nie w pełni pokrywającą potrzeby.Trzeci kierunek rozwiązywałby 
sprawę w strategicznej perspektywie. Chodzi o modernizację elektrowni cieplnych zależnych od 
antracytu na pracę na węglu gazowym lub gazowo-koksowym. Kluczowe wyzwania w tym zakresie
– czas i pieniądze – jak dotąd okazały się ponad siły Kijowa. Według wstępnych ocen modernizacja
zaledwie jednego kotła grzewczego kosztowałaby ok. 20–30 mln. hrywien. Dodatkowo, proces 
dostosowania kotłów jest dość długotrwały i zwłoka, której dopuściły się ukraińskie władze po 
zakończeniu sezonu grzewczego 2014/15 przekreśla szanse na jego przeprowadzenie przed wiosną 
2016 roku.

„Jakoś to będzie” i „business as usual” 

Brak zdecydowanych działań i strategii w zakresie rozwoju sektora węglowego naraża Ukrainę na 
dodatkową presję ze strony Moskwy. W czerwcu Demczyszyn stwierdził, że Ukraina będzie 
kupowała węgiel z Rosji, RPA i obwodu ługańskiego, a masowe zakupy rozpoczną się w sierpniu. 
Może to oznaczać, że w Kijowie podjęto decyzję o powtórce z minionego sezonu grzewczego. 
Wówczas Ukraina dobiła nieformalnego targu z Rosją oferując transport energii elektrycznej na 
zależny od dostaw z lądu Krym. W zamian deficyt antracytu był niwelowany jego kupnem w Rosji 
oraz z terytoriów okupowanych. W ramach „barteru” Kijów może też zaoferować energię 
elektryczną produkowaną z elektrowni w Szczastiu pod Ługańskiem, która jest pod jego kontrolą, a 
separatyści nie przerwą dostaw prądu ze Starobeszewskiej elektrowni. Takie rozwiązanie jest 
jednak bardzo wrażliwe na decyzje polityczne. Jeśli Kreml w ostatniej chwili zdecyduje się na 
zerwanie tego układu, niedobory energii elektrycznej zimą nad Dnieprem będą dotkliwe. A to 
przecież Moskwa podejmuje kluczowe decyzje.Wyjaśnieniem opieszałości Kijowa wydają się być 
także nadal silne interesy i wpływy ukraińskich oligarchów, dla których wspomniana zależność jest 
intratnym źródłem dochodów. 

Dla Achmetowa to okazja, by nadal bez przeszkód realizować swoje interesy. Ważnym graczem w 
tym kontekście jest również rosyjski biznesmen Kostiantyn Hryhoryszyn, który według ukraińskich
mediów, jest w bardzo dobrych relacjach z Petro Poroszenką oraz Demczyszynem i jest uważany za
jednego z największych biznesowych beneficjentów zmiany władzy w roku 2014. 

Podczas ubiegłego sezonu grzewczego Hryhoryszyn z sukcesem lobbował za kupnem niedoborów 
energii elektrycznej w Rosji.W efekcie przed Ukrainą znowu bardzo trudny sezon grzewczy, 
którego przetrwanie zależy od zawarcia i trwałości porozumień z Moskwą. Wszelkie kroki Kijowa 
w zakresie rozwiązania problemów węglowych są jedynie doraźne. Oznacza to, że jeszcze, co 
najmniej przez rok będzie to słaby punkt Ukrainy w relacjach z Kremlem.

Szansa dla Polski?

Czy Polska ma szansę na odegranie jakiejś roli w kontekście węglowych deficytów z jakimi zmaga 
się Ukraina? Wydaje się, że przy mało klarownej polityce Kijowa, jest to obarczone sporym 
ryzykiem. Oczywiście warto zaoferować niewielkie ilości węgla grup gazowych, ale z pewnością 
przestrzeń dla takich dostaw jest niewielka. Warto jednak zastanowić się już teraz nad dwoma 
długoterminowymi kierunkami współpracy.Pierwszym mogłaby być kwestia pokładów węgla 
brunatnego – ich potwierdzone zapasy na Ukrainie sięgają prawie 2,5 mld. ton. Kijowowi brakuje 
środków i długookresowej wyobraźni na ich wykorzystanie. Po drugie, warto rozważyć większe nić
do tej pory wsparcie w zakresie modernizacji „antracytowych” elektrowni cieplnych nad Dnieprem 
(Polska udzieliła Ukrainie pożyczki w wysokości 100 mln euro podczas wizyty premier Ewy 
Kopacz w Kijowie na początku br. Część tych środków ma być wykorzystana na omawiany cel-
przyp. red.) Oprócz otwarcia się nowego rynku zbytu dla polskiego węgla miałoby to niebagatelne 
znaczenie dla umocnienia niezależności energetycznej Ukrainy, na której przecież tak zależy 



Warszawie. Są to jednak zaledwie teoretyczne kierunki, które mocno zależą od działań Kijowa, 
których na razie nie widać.

Dr Paweł Kost

http://energetyka.defence24.pl/239287,ukraina-bez-wegla-zima-porozumienie-barterowe-kijowa-i-
moskwy

Lwowsko-Wołyńskie Zagłębie Węglowe – zagłębie węgla kamiennego, znajdujące się na terenie 
obwodów lwowskiego i wołyńskiego Ukrainy. Zajmuje powierzchnię około 10 tysięcy km2. Jego 
kontynuacją na terenie Polski jest zagłębie lubelskie. 

Po raz pierwszy na możliwość występowania węgla kamiennego na Wołyniu zwrócił uwagą 
rosyjski geolog M. M. Tetjajew w 1912. Po dokładnej analizie składu osadów oraz struktur 
tektonicznych potwierdził on istnienie złóż węgla, jak również określił w przybliżeniu jego typ. Po 
nim badania przejął polski geolog Jan Samsonowicz. W 1931 odkrył on koło miasta Ostróg skały 
karbońskie zawierające faunę dolnokarbońską. Wskazywała ona na obecność pokładów węgla. Na 
podstawie badań Samsonowicza, które wskazywały na wzrost ilości i miąższości pokładów węgla 
ze wschodu na zachód, rozpoczęto w 1938 na terenie województwa lwowskiego wiercenia 
poszukiwawcze. Do wybuchu II wojny światowej z 11 otworów wiertniczych zakończono 7, jednak
nie opracowano naukowo uzyskanych z nich informacji. Podczas okupacji sowieckiej, w końcu 
1939 roku, władze radzieckie utworzyły przy narkomie ZSRR komisję geologów, która opracowała 
uzyskane przed wojną wyniki wierceń, oraz przeprowadziła dodatkowe badania. Na początku 1940 
roku złożyła ona ogólny plan poszukiwań i rozpoznania geologicznego wołyńskich złóż węgla. 

W tym samym roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe „Lwiwwuhlerozwidka”, zajmujące się 
poszukiwaniem złóż węgla na zachodniej Ukrainie. Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej przerwał 
prace geologiczne, powrócono do nich w 1945 roku.

W latach 1946-1947 przedsiębiorstwo „Lwowugolrazwiedka” rozszerzyło badania z obwodu 
lwowskiego również na zachodnią część obwodu wołyńskiego oraz Białorusi. W lipcu 1947 roku 
potwierdzono występowanie w obwodzie wołyńskim przemysłowych złóż węgla kamiennego.W 
1948 do rozpoznania złóż utworzono przedsiębiorstwo „Wołyńugolrazwiedka”, złożone z 5 grup 
geologiczno-rozpoznawczych. Po rozpoznaniu złóż w grudniu 1949 utworzono przedsiębiorstwo 
budowy kopalń „Zapadszachtobud”. 

W 1950 wyznaczono pola górnicze 5 przyszłych kopalni.W granicach lwowsko-wołyńskiego 
basenu węglowego odkryto 4 złoża węgla kamiennego: Nowowołyńskie, Zabuskie, Meżyriczeńskie
i Sokalskie. Złoża nie były zaburzone tektonicznie, składały się z 2-3 pokładów o miąższości około 
1 m, zalegały na głębokości od 315 do 535 m.Pierwsza kopalnia ruszyła w lipcu 1950 w okolicy 
wsi Dorohynyczi, osiągając wydobycie 1000 t na dobę.  Bilansowe zasoby węgla kamiennego 
wynoszą 970 mln ton. Węgiel zalega na głębokości 300-1200 m, miąższości pokładów wahają się 
od 0,5 do 1 m, wydobycie 14 mln ton. Odkryto około 70 pokładów, z czego przemysłowe znaczenie
ma 12 o miąższości powyżej 0,6 m. Węgiel od płomiennego przez gazowy do gazowo-koksowego. 
Obecnie główne złoża to: Meżyriczyńskie, Nowowołyńskie (Wołyńskie), Tiahliwskie i Lubelskie. 
Są one eksploatowane przez koncern Lwiwwuhillja. Złoża powiązane są z syneklizą halicko-
wołyńską. Węgiel z zagłębia wykorzystywany jest przez miejscowe zakłady przemysłowe, jak 
również 2 elektrownie cieplne: Bursztyńską i Dobrotworską (zobacz: Elektrownie Ukrainy). Część 
węgla jest eksportowana na Białoruś.

https://pl.wikipedia.org/wiki/
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Poranne ulice przedmieść Kijowa nie różnią się niczym od zapracowanych arterii innych 
aglomeracji. Dopiero ścisłe centrum miasta nieomylnie przypomina o impasie politycznym, 
który stał się udziałem Ukrainy. Głęboko zakorzeniony konflikt wciąż trwa. Państwo 
reprezentowane przez prezydenta Janukowycza powoli wycofuje się przed wspieranymi 
przez Zachód siłami o zróżnicowanej proweniencji – od wiecowych liberałów, po 
zmilitaryzowany aktyw narodowosocjalistyczny.
Dziwna wojna
Centrum Kijowa przypomina miasto frontowe. Jest to strefa, która znajduje się całkowicie poza 
jurysdykcją państwową, o czym przypominają uliczne punkty kontrolne obsadzone przez opozycję. 
Pomiędzy wzgórzami usypanymi z worków wypełnionych piaskiem, swoją służbę pełnią 
wartownicy sterujący ruchem. Wzgórza zwieńczone są czerwono-czarnymi sztandarami 
ukraińskiego nacjonalizmu i zostały wzniesione na wszystkich rogatkach przejętego obszaru miasta.
Tymczasem państwowe formacje mundurowe są obecnie całkowicie niewidoczne – najwyraźniej 
zostały celowo wycofane ze strefy rewolucyjnej, co jednak na pierwszy rzut oka wygląda na ich 
pełną kapitulację. Dostrzegamy jedynie kilku funkcjonariuszy „Berkutu” ściśniętych w bramie 
pałacu prezydenckiego, oraz milicjanta pilnującego wejścia przed niezbyt gwarną siedzibą Partii 
Regionów.Tymczasem na Placu Niezależności, zwanym u nas z ukraińska „Majdanem”, a także w 
jego szeroko pojmowanym sąsiedztwie, sytuację wydaje się całkowicie kontrolować 
umundurowana milicja nacjonalistów, z wyraźną słabością do kamuflażu niemieckiego typu 
Flecktarn, uzbrojona w koktajle Mołotowa, kije bejsbolowe, tarcze, pałki wzmacniane metalowymi 
okuciami, karabiny pneumatyczne i granaty hukowe. 



Młodzi rekruci biorą udział w warsztatach odbywających się na świeżym powietrzu, gdzie 
pod okiem instruktorów uczą się pałować milicję. Ten, kto oglądał zamieszki, wie, iż nie 
jest to tylko pusta przechwałka. Nacjonaliści uczą się walczyć w formacji, taktycznie 
wycofywać się pod osłoną szeregu tarcz, oraz skutecznie kontratakować. Ukraińskie służby 
państwowe, które mogłyby mieć chociaż nieśmiałe pretensje wobec tego typu jawnych 
warsztatów społecznych w centrum stolicy, nie reagują. W centrum Kijowa panuje spokój, 
ale to już nie jest ich ziemia.

Szturm na instytucje
Nacjonaliści ukraińscy w walce o władzę realizują drogę rewolucyjną, w dosłownym tego 
słowa znaczeniu. Ich taktyka polega na „leninowskim” atakowaniu terenowych struktur 
administracji państwowej, a następnie ich przejmowaniu i tworzeniu tam swoich sztabów. 
Również w samej stolicy Ukrainy część urzędów znajduje się obecnie pod kontrolą 
narodowych rewolucjonistów. Taki los spotkał Kijowską Radę Miejską, gdzie po 
przymusowej eksmisji radnych, swój komitet utworzyła nacjonalistyczna partia „Swoboda”.
Z gmachu Rady spogląda na nas portret Tarasa Szewczenki w rysunkowej stylizacji 
graficznej. Przed wejściem wartownicy dokonują kontroli dokumentów, jednak sam widok 
polskiego paszportu działa niczym przepustka. Wartownicy na zewnątrz sprawiają wrażenie 
milicji „ludowej”, o czym świadczą ich futrzane czapy i kolorowe, ortalionowe spodnie, 
jednak wewnątrz budynku od razu napotykamy na umundurowany batalion nacjonalistów. 
Na kamuflażu i kamizelkach taktycznych można dostrzec „Czarne Słońca”, oraz symbolikę 
neobanderowską. Budynek sali obrad Rady został przekształcony w coś pomiędzy świątynią
grekokatolicką, ołtarzem Stiepana Bandery, a sztabem zarządzania obszarem rewolucyjnym.
W ustawionych rzędami krzesełkach zwolennicy rewolucji modlą się o jej pomyślne 
zakończenie, a przy okazji mogą się trochę ogrzać. Przy długich ławach ustawionych pod 
ścianą pracują umundurowani sztabowcy w kominiarkach. Pomiędzy zebranymi przemyka 
kapłan grekokatolicki w niemieckiej kurtce wojskowej narzuconej na czarny habit. 
Mównica została zamieniona w ołtarz, nad którym dominuje wielki portret Bandery.

Budynki zajęte przez rebeliantów połączone są kablami sieci wewnętrznej, co ułatwia 



kontakt i czyni go pewniejszym. Kable instalowane są na bieżąco i dyskretnie przeciągane 
przez mury, oraz rozwieszane ponad ulicami. Przy komputerach ktoś nieustannie pracuje, 
zbierane są komunikaty z terenu, sytuacja monitorowana jest również poprzez Internet. 
Oddziały ukraińskich nacjonalistów operujące na ulicach utrzymują kontakt poprzez 
krótkofalówki.
Narodowa rewolucja za obce pieniądze
Dzienny kosztorys rewolucji jest zatrważający. Strefa kontrolowana przez opozycję 
przypomina miejscami sprawnie zarządzaną powstańczą fortecę. Ulice prowadzące 
koncentrycznie z eksterioru ku obszarowi kontrolowanemu przez rebeliantów, zostały 
umocnione barykadami, sięgającymi niekiedy na wysokość drugiego piętra. Zdobią je 
ukraińskie flagi narodowe, sztandary nacjonalistów, emblematy partyjne, 
symbole białoruskiej opozycji, druty kolczaste, pręty żelbetonowych zbrojeń. Nie brakuje 
też flag unijnych i amerykańskich, a także barw rebeliantów syryjskich i czeczeńskich. 
Banner „Gazety Polskiej” wisi obok namiotu z wyrysowanym napisem „UPA”, 
naprzeciwko portretu Bandery.

Wewnętrzny obszar rewolucyjny również jest poprzecinany barykadami, pomiędzy którymi 
rozlokowane są wojskowe namioty, gdzie nocują setki ludzi. Nad Placem Niezależności 
unosi się zapach palonego drewna, który wydobywa się z kuchni polowych 
rozmieszczonych co kilkadziesiąt metrów. W menu m. in. barszcz, naleśniki z serem, 
gotowana kasza. Nie niepokojone przez nikogo ciężarówki nieustannie dowożą 
zaopatrzenie: tony żywności, drewna, opon. Te ostatnie lądują na barykadach oraz w 
odwodowych magazynach, w razie gdyby znów trzeba było zorganizować mur ognia, w 
charakterze zapory przed jednostkami formacji Berkut. Rozbudowany węzeł sanitarny 
obsługiwany jest przez cysterny, nieustannie działa też wiecowa scena, oraz wielki telebim. 
Niektórym osobom pełniący służbę, wartownikom, kierowcom, osobom koczującym na 
Placu Niezależności wypłacane są regularne pensje. Nazwy sponsorów pojawiają się 
niekiedy w rozdawanych na barykadach i przy kuchniach ulotkach, gdzie znaleźć można 
logo m. in. unijnej Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, należącej
do Międzynarodówki Liberałów. Innych sponsorów można się tylko domyślać, biorąc pod 
uwagę wspólne wiecowanie przywódcy „Swobody” z Johnem McCainem, oraz pojawiające 
się tu i ówdzie amerykańskie flagi w sąsiedztwie obiektów logistycznych

Sława Ukrainie – bohaterom sława!



Pełne werwy zawołanie nacjonalistów, sięgające swymi korzeniami czasów OUN, przyciąga
dziś młodych Ukraińców jak magnes. Atmosferze zbiorowości dali się ponieść nawet polscy
politycy neokonserwatywni, choć w ich ustach zawołanie epigonów UPA wybrzmiewało 
szczególnie perwersyjnie. Nie tylko dlatego, że kiedyś pozdrawiali się nim sprawcy 
okrutnego ludobójstwa Polaków na Wołyniu, ale także z uwagi na to, iż obecnie jest to hasło
ukraińskich idealistów, zawołanie, którym cyniczni politycy wycierają swoje kłamliwe usta.
Również ci ukraińscy, a może przede wszystkim oni. Niezależnie od źródeł finansowania i 
geopolitycznego kontekstu, rewolucja przyciągnęła też ludzi, którzy pragną autentycznego 
oczyszczenia swojego kraju z podłości, fałszu i brudu. Na manowce prowadzą ich jednak 
liderzy rewolucji, będący de facto lokajami obcych mocarstw, a także zgubne elementy 
aksjologii ukraińskiego nacjonalizmu, takie jak szowinizm i nieprzejednana nienawiść do 
niemalże wszystkich sąsiednich narodów.
 Obecnie na Placu Niezależności akcentuje się przede wszystkim niechęć do Rosji, co 
wynika z immanentnego poczucia zagrożenia ze strony Moskwy, natomiast celowo 
zapomina się o „problemie polskim”, co zbieżne jest ze wsparciem Warszawy dla dążeń 
ukraińskiej opozycji. Reinterpretacja neobanderyzmu wciąż jest jednak zjawiskiem 
powierzchownym, fasadowym, o czym powinni pamiętać zarówno establishmentowi 
decydenci, jak i neokonserwatywni dysydenci w Polsce, którzy bezrefleksyjnie wspierają 
opozycję w jednym szeregu z odległym Waszyngtonem i Brukselą, pomijając niewygodne 
dla siebie wątki rewolucji.
Bartosz Bekier   www.nacjonalista.pl    18  luty 2014. 

UKRAIŃSKA  REWOLUCJA  REMINISCENCJE

Lenin padł – kiedy padnie Janukowycz?
 10.12.2013 

W drugim tygodniu ukraińskich protestów ważne były trzy kwestie: czy demonstracje 
rozleją się po kraju, czy Unia i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (USA) 
przedstawią Ukrainie korzystniejsze warunki, czy dojdzie do głębszego pęknięcia w 
oligarchii popierającej Janukowycza i Azarowa?
Opozycja nie zdecydowała się na powołanie alternatywnego rządu, co poprzez okres 
dwuwładzy prowadzi do zastąpienia starego porządku nowym. Nie wybrano więc drogi 
rewolucyjnej, ale eskalowanie nacisku na rząd i prezydenta poprzez wiece i blokowanie 
budynków, a następnie dzielnicy rządowej, co miałoby zdestabilizować obóz rządowej 
oligarchii.W niedzielę protestujący zapowiedzieli, że we wtorek zablokują rezydencję 
prezydenta w Miżhiriu, jeśli Wiktor Janukowycz nie zdymisjonuje rządu Mykoły Azarowa. 
Z kolei premier podał jako warunek rozmów zdjęcie do wtorku blokad w Kijowie. Ale z 
nim opozycja rozmawiać nie będzie.
Polska korzyść
Witalij Kliczko jako warunek rozmów podał zwolnienie wszystkich aresztowanych, 
ukaranie winnych ataku na majdan i właśnie dymisję rządu. W ten sposób żądanie dymisji 
prezydenta zeszło na drugi plan, natomiast na czoło wysunęła się koncepcja powołania w 
toku rokowań rządu technicznego, który podpisałby układ stowarzyszeniowy z UE. 
Przeniesiono zatem główny nacisk z dymisji prezydenta na dymisję rządu i przedterminowe 
wybory parlamentarne. 
Zablokowanie parlamentu uniemożliwia przyjęcie budżetu, co też prowadzi do wyborów. 



Rzecz jednak w tym, że Janukowycz tak daleko poszedł w stronę Rosji i przeciwko 
majdanowi, że za jego prezydentury umowy podpisać już nie można.
Centrum ruchu opozycyjnego nadal jest Kijów, natomiast akcje w miastach obwodowych 
osłabły i zanikają. Opozycja nie jest w stanie zwyciężyć bez sojuszu z częścią oligarchii, 
jednocześnie chcąc usunąć samą oligarchię i stworzony przez nią system władzy. 

Kompromis w tej sprawie musi wywołać sprzeciw dołów, które i tak nie ufają politykom 
opozycyjnym, ale same nie wyłoniły jeszcze własnego przywództwa.
„Kolorowe rewolucje” udają się, gdy władza jest zdecydowana nie używać przemocy i 
zawrzeć kompromis. Są to więc zmiany w ramach systemu, tymczasem uczestnikom 
protestów chodzi o jego likwidację.

Według informacji opozycji Putin w Soczi postawił Janukowyczowi jako warunek ustępstw 
ekonomicznych rozbicie majdanu poprzez wprowadzenie w  praktyce stanu wojennego. 
Jeśli nie jest to próba zastraszenia ze strony władz, Ukrainę czeka rozwiązanie siłowe.
Sztab Oporu Narodowego, czyli organ kierowniczy opozycji, oświadczył, że odpowiedzią 
na „niekonstytucyjne wprowadzenie stanu nadzwyczajnego” będzie ogłoszenie 
prezydentury Janukowycza, rządu i administracji państwowej nielegalną oraz że sam Sztab 
„będzie zmuszony wziąć na siebie pełnię odpowiedzialności za sytuację w kraju”, czyli 
przejąć władzę, co stworzy stan wojny domowej. Julia Tymoszenko z więzienia już 
wezwała opozycję do nawiązania współpracy z armią. Bez względu na to, jak długo 
przyjdzie czekać na obalenie prorosyjskich władz w Kijowie, walka o wolność będzie 
skierowana przeciwko Rosji, co jest niezwykle korzystne dla Polski.
Propozycje Zachodu
MFW poinformował, że podwyżka cen gazu dla gospodarstw domowych – będąca jednym z
warunków udzielenia Ukrainie 15 mld dol. kredytu stabilizacyjnego – może być rozłożona 
na kilka lat i zrekompensowana najbiedniejszym. Sekretarz stanu John Kerry nie złożył 
jednak obietnicy inwestycji, jak to zrobił w Kiszyniowie w wypadku Mołdawii, również 
zagrożonej rosyjską kontrakcją za podpisanie układu stowarzyszeniowego. Zastępczyni 
Kerry’ego Victoria Nuland wezwała do utworzenia rządu koalicyjnego, który powróci do 
rozmów z MFW i podpisze układ stowarzyszeniowy na dotychczasowych warunkach oraz 
drogą konstytucyjną zmieni system prezydencki na parlamentarno-prezydencki. Oznacza to,
że USA nie rezygnują z rozmów z Janukowyczem, co jest sygnałem, iż nie do końca 
stawiają na opozycję i Kliczkę. Ten ostatni jest dobrym kandydatem, gdyż prowadzi interesy
w Niemczech i ma tam szerokie kontakty.
Unia zgodziła się na rozmowy o konkretach, a pierwszym warunkiem takich rozmów jest 
ustalenie daty podpisania umowy stowarzyszeniowej. Brukseli chodzi o uniemożliwienie 
Janukowyczowi udawania negocjacji, co oznacza, że nadal widzi go w rozgrywce. To on ma
podpisywać układ, a opozycja powinna pomóc mu w reformach. Do poparcia opozycji i 
przedterminowych wyborów przekonać może Zachód skala protestów i strach przed 
wymknięciem się sytuacji spod kontroli. Unia i Niemcy nie przedstawiły jednak planu 
pomocy na okres przejściowy i ułatwień w przekierowaniu eksportu z rynku rosyjskiego na 
unijny.Pod naciskiem komisarza UE ds. energetyki Günthera Oettingera (CDU) i szefa 
Komisji Europejskiej José Barroso, prorosyjski premier Słowacji i były komunista Robert 
Fico zgodził się na rewers gazu na Ukrainę od 1 stycznia 2014 r., mimo wcześniejszych 
gróźb Gazpromu skierowanych pod jego adresem. Unia obiecała zapłacić 10 mln euro za 
konieczne przeróbki techniczne w rurociągu.
Rewers ze Słowacji mógłby pokryć zapotrzebowanie Naftohazu na gaz rosyjski i zapewnić 



Ukrainie bezpieczeństwo energetyczne. Już w tym roku niemiecki koncern RWE 
reeksportuje na Ukrainę 1,3 mld m sześc. gazu.

Delegacja Naftohazu kierowanego przez prorosyjskiego Jewhenija Bakulina nie pojawiła się
jednak w ubiegłym tygodniu w Bratysławie, by podpisać gotowe już memorandum.
Angela Merkel zaproponowała też rozmowy z udziałem Ukrainy i Rosji w sprawie 
gazowego systemu transportowego na Ukrainie zaopatrującego Europę. Oznaczałoby to 
wejście Niemiec do infrastruktury ukraińskiej, którą chciałby opanować Putin przy pomocy 
Dmytryja Firtasza. Pokazuje to obecny kierunek polityki niemieckiej, która dąży do 
niezależności energetycznej od Rosji i niszczy niedawny plan Putina zwasalizowania 
Europy za pomocą quasi-monopolu na dostawy gazu właśnie za pośrednictwem Niemiec.
Obóz prorosyjski
Janukowycz miał szansę na początku protestów uznać decyzję rządu o wstrzymaniu 
stowarzyszenia za nielegalną i wykorzystać majdan dla wzmocnienia własnej pozycji, ale 
wybrał obronę Azarowa i ofertę Putina, sądząc, że po kryzysie znów będzie mógł kluczyć. 
Ta decyzja skazała go na walkę z majdanem i oddanie się w ręce Putina. Jeśli pacyfikacja 
się uda, Putin i tak wymieni Janukowycza na całkowicie posłusznego namiestnika. Ma do 
dyspozycji Wiktora Medwedczuka, ojca swojej chrześnicy Darii, ostatniego szefa 
administracji prezydenta Leonida Kuczmy. Medwedczuk, dawny agent KGB, jawnie 
promuje Unię Celną z Rosją. 

Jego najbliższym współpracownikiem jest Igor Bakaj, za Kuczmy szef Naftohazu, który po 
pomarańczowej rewolucji musiał uciekać do Rosji, gdzie uzyskał obywatelstwo.
Janukowycz wysłał w delegacji do Brukseli pierwszego wicepremiera Serhija Arbuzowa, 
który deklarował, że w wypadku podjęcia przez opozycję rokowań można będzie 
dyskutować o przedterminowych wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Pochodzący z
Doniecka Arbuzow nie jest przeciwnikiem prezydenta. Ponieważ związany jest interesami 
ze starszym synem Janukowycza, więc należy do jego klanu, ale wydawał się bardziej 
elastyczny. Arbuzow rywalizuje z Azarowem, chętnie więc pozbyłby się obecnego premiera 
i dlatego dla opozycji jest potencjalnym partnerem.
Janukowycz doszedł do wniosku, że w tej chwili Rosja i jej ludzie zapewnią bezpieczniejszą
pozycję jego klanowi rodzinnemu, który zbudował w ciągu kilku lat swojej prezydentury. 
Na tę decyzję wpłynęło też fiasko starań o pomoc w Chinach. W rzeczywistości 
Janukowycz jest obecnie blisko Dmytryja Firtasza, którego Julia Tymoszenko swego czasu 
pozbawiła pozycji pośrednika w handlu gazem z Rosją. W 2010 r. Firtasz powrócił na 
Ukrainę i stworzył konsorcjum Ostchem, które kupiło w tym roku od Gazpromu 8 mld m 
sześc. gazu po cenie 260 dol. za 1000 m sześc., podczas gdy Naftohaz płaci 426 dol. To 
Firtasz ma z Gazpromem utworzyć holding, który opanuje dla Rosji sieci przesyłowe na 
Ukrainie.Osłabły związki Janukowycza z Rinatem Achmetowem, który uczynił go 
prezydentem. Ciekawe, że firma najbogatszego ukraińskiego oligarchy zawarła w 
listopadzie porozumienie z PGNiG na rewers gazu z Polski na Ukrainę, który może wynieść
1,7 mld m sześc. rocznie. Oznacza to, że Achmetow ostrożnie stawia na niezależność 
energetyczną od Rosji.    Grupa prorosyjska to również wicepremier Jurij Bojko, ósma 
pozycja w klanie donieckim. Jest on ściśle związany z rosyjskim sektorem gazowym. 
Firtasz i Bojko zaczynali kiedyś razem i mieli powiązania z Siemionem Mogilewyczem, 
ojcem rosyjskiej mafii Sołncewo.

W obozie prorosyjskim trwa też rywalizacja między premierem Azarowem a szefem 



Narodowej Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Andrejem Klujewem. Pęknięcie w oligarchii 
nastąpiłoby już dawno, gdyby chodziło tylko o przetasowania w ekipie, ale majdan chce 
zmienić system, a to trzyma obóz władzy razem. Podziały wśród oligarchów jednak istnieją,
gdyż majdan nie narzeka na brak środków finansowych, a nie mogą one pochodzić tylko z 
datków. Dotychczasowy nacisk okazał się jeszcze zbyt słaby, by te pęknięcia mogły się 
ujawnić.
Punkt krytyczny
17 grudnia mają spotkać się rządy Ukrainy i Rosji. Azarow zapowiedział, że gotowa już jest
„mapa drogowa” przywrócenia współpracy ekonomicznej między obu krajami i zapowiada 
współpracę przemysłową.Opozycja uprzedza, że wówczas ma dojść do podpisania zgody na
Unię Celną z Rosją. W Soczi Janukowycz potwierdził umowę, ale nie podpisał jej, podając 
jako pretekst brak pełnomocnictw. 
Putin kusi 5 mld dol. pożyczki teraz i uruchomieniem linii kredytowej na 15 mld dol. 
później, co jest odpowiednikiem kredytu MFW. Rosja nie ma jednak takich środków. 
Dodatkowo obietnica obejmuje sprzedaż 10 mld m sześc. gazu po cenie 210–230 dol. za 
1000 m sześc. Putin nie da jednak Ukrainie niczego bez przystąpienia jej do Unii Celnej, a 
później wszystko się okaże.Spotkanie 17 grudnia musi wywołać falę protestów. Tygodniem 
kluczowym będą więc dni między 10 a 17 grudnia, kiedy taktyka rządu na zmęczenie 
opozycji musi się zakończyć.
http://niezalezna.pl/49338-lenin-padl-kiedy-padnie-janukowycz             10.12.2013

Stalin i Bandera na Ukrainie 
 2011-02-5    Trzy korespondencje z Kijowa.  Bibula.com

Wojna naokoło Stalina i Bandery
Obecna władza oligarchii na Ukrainie zainteresowana w przeciwstawieniu społeczeństwa 
ukraińskiego naokoło postaci Stepana Bandery i Józefa Stalina – oświadczył 
wiceprzewodniczący parlamentu Mykoła Tomenko na sajcie Rady Najwyższej Ukrainy.
Na Ukrainie nabiera tempa wirtualna, informacyjna wojna w reżyserii władzy i wspierana 
przez „słuszną” opozycję (neobanderowskiej organizacji „Swoboda” – ETL). Scenariusz 
kolejnego etapu tej wojny jest pobudowany na linii przeciwstawienia: Stalin przeciwko 
Bandery – zaznacza Tomenko. 
W ten sposób prezydent Wiktor Janukowycz i jego polityczne otoczenia dzielą regionalnie 
Ukrainę na dwie wrogie sobie części – Wschód i Zachód. Reżyserowie tej wojny 
informacyjnej w kraju chcą, żeby codziennie Ukraińcy dowiadywali się z mediów o 
aktywizacji zwolenników Stalina i budownictwie kolejnego pomnika wodzowi komunistów,
co ma wywołać gniew mieszkańców zachodniego regionu. Z drugiej strony media, 
właścicielami których jest oligarchia, dają w swoich wiadomościach  informacje o kolejnym
przemianowaniu ulicy na zachodzie kraju na ulicę Bandery, co wywołuje oburzenie i gniew 
mieszkańców wschodniego regionu.Zdaniem wiceprzewodniczącego parlamentu Tomenki 
takie manipulacje władz powodują na Ukrainie wzajemne animozje społeczne, co w istocie 
jest antykonstytucyjnym i bezprawnym działaniem władz.I chociaż na Ukrainie i w Europie 
coraz więcej polityków widzi prawdziwą a nie reklamową twarz nowej władzy nad 
Dnieprem, decydenci nad Wisłą nadal mówią o europejskiej perspektywie Ukrainy, co jest 
absolutną bzdurą, 
bo kraj w rzeczywistości nie odpowiada elementarnym standardom państwa europejskiego.



Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów 

Inteligencja lwowska przeciwko banderowcom
Grupa lwowskich intelektualistów wystąpiła przeciwko akcjom i wypowiedziom polityków 
skrajnie nacjonalistycznej organizacji „Swoboda” we Lwowie, które izolują to miasto tak od
reszty Ukrainy jak i od Europy.
Unowska grupa inteligencji ukraińskiej oświadczyła, iż wysiłkami władzy w Kijowie i 
nierozsądnych polityków lokalnych, Lwów doprowadzono do stanu „twierdzy obłężonej”, 
odciętej tak od Wschodu, jak i Zachodu. Świadome lub nieświadome niedawne 
oświadczenia Iryny Farion i Jurija Mychalczyszyna (lwowskich liderów neobanderowskiej 
„Swobody”) 
izolują Lwów od reszty Ukrainy i przekreślają jej europejski wybór, tym samym sprzyjając 
wciągnięciu Ukrainy w świat „demokracji sterowanej” i „cywilizacji rosyjskiej” – 
zaznaczono w oświadczeniu. Przedstawiciele inteligencji stwierdzają, iż prawdziwi 
lwowianie nie wyobrażają siebie bez Ukrainy, a Ukrainę bez Europy. Lwów jako miasto, 
które wchłonęło w siebie dziedzictwo kilku kultur europejskich i zsyntezowało je we 
współczesną kulturę ukraińską, organicznie wpisuje się w przestrzeń europejską – zaznacza 
grupa unowska. Dlatego Lwów ma wpływać na swoich rodaków siłą swoich przekonań i 
twardością podstaw obywatelskich i duchowych a nie agresywnymi pogróżkami przepłynąć 
Dniepr w składzie armii banderowskiej.
Unowska grupa – to wolne zebranie lwowian, do którego wchodzą cieszące się autorytetem 
osobistości ukraińskiej inteligencji: Jarosław Hrycak, Jewhen Głybowyćkyj, Myrosław 
Marynowycz, Oleksandr Filc itd.

Nacjonaliści „Swobody” ze Lwowa niedawno grozili, iż armia banderowska niebawem 
przepłynie Dniepr i zaprowadzi nowy porządek w Kijowie i Doniecku.
Tak bezczelnych oświadczeń banderowców na Ukrainie jeszcze nie było za prawie 20. lat 
ukraińskiej niepodległości. I to, iż po raz pierwszy inteligencja ukraińska zareagowała 
negatywnie we Lwowie przeciwko objawom neonazizmu w regionie napawa optymizmem i
świadczy o tym, iż nie wszyscy Ukraińcy (nawet we Lwowie) są oślepieni faszystowską 
ideologią Dmytra Doncowa i ludobójczym „bohaterstwem” OUN-UPA.

Odessa przeciwko Banderze
Większość deputowanych do Rady Miejskiej Odessy (RMO) uchwaliła postanowienie „O 
zakazie gloryfikacji w mieście osób, którzy współpracowały z reżimem hitlerowskim”. 
Zdaniem radnego Hennadija Truchanowa większość mieszkańców Odessy negatywnie 
odebrała dekrety poprzedniego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę o nadaniu 
pośmiertnie tytułu Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi. U 
większości radnych Odessy wywołuje oburzenie to, iż władze lokalne na Ukrainie 
Zachodniej przemianowują ulicy na cześć kolaborantów hitlerowskich  jakimi byli liderzy 
OUN-UPA. Zdaniem radnego Oleksandra Kazanowśkoho trzeba w Odessie jeszcze 
uchwalić postanowienie o zakazie przemianowywania nazw ulic na cześć zbrodniarzy 
banderowskich.
Społeczeństwo wschodnich i południowych regionów Ukrainy teraz zdaje sobie sprawę, iż 
za pomocą banderowskiego prezydenta Wiktora Juszczenkę w kraju stworzono wszystkie 
warunki dla rozwoju ruchu faszystowskiego, iż stolicą nazistów spod znaku OUN-UPA 
został Lwów. 
W sytuacji, gdy naziści organizacji typu faszystowskiego „Swoboda” Oleha Tiahnyboka 



mogą lada moment dojść do władzy na Ukrainie, antyfaszyści próbują stawiać opór 
faszyzmowi ale na poziomie lokalnym. Z kolei nowa władza w Kijowie zajmuje bierną 
pozycję w tej kwestii, bo prezydent Wiktor Janukowycz jest pod dużym wpływem 
banderówki Hanny Herman, dziennikarki pochodzącej ze Lwowa (Hanna Steciw), która jest
wiceszefem administracji prezydenckiej. Także władze polskie nie chcą nawet zauważać 
wielotysięcznych marszów nazistów ukraińskich z pochodniami w rękach w 
przygranicznym Lwowie. Czyżby faszyzm ukraiński dla władz w Warszawie jest dobry i 
przyjazny, a tylko niemiecki lub rosyjski jest zły?
Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów
Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego 

Janukowycz sugeruje: Bandera nie będzie bohaterem
05.03.2010 gazeta.pl

Wiktor Janukowycz dał do zrozumienia, że do 9 maja zostanie skasowany dekret Wiktora 
Juszczenki dotyczący przyznania Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy. Taka 
deklaracja padła po spotkaniu w Moskwie z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem.
W czasie konferencji prasowej Wiktor Janukowycz unikał bezpośrednich odpowiedzi na 
stawiane mu pytania o współpracę z NATO, czy status języka rosyjskiego. Pytany o dekret 
Wiktora Juszczenki dotyczący Stepana Bandery, ukraiński prezydent powiedział, że ta 
sprawa zostanie rozwiązana do 9 maja: Politolodzy przewidują, że dekretu nie anuluje sam 
prezydent Wiktor Janukowycz, a zrobi to jeden z ukraińskich sądów ponieważ został on 
wydany z naruszeniem ukraińskiego prawa. Przewiduje ono, że tytuł Bohatera Ukrainy 
można nadać tylko osobie żyjącej i obywatelowi tego kraju. Stepan Bandera zmarł w 1959 
roku i nigdy nie miał ukraińskiego dowodu osobistego. 

Kim jest i czego chciał  Wiktor Janukowycz?
                                                
2010-02-24   Autor: Grzegorz Wasiluk

(…)  Przyjrzyjmy się bliżej postaci, która przez najbliższe pięć lat będzie (przynajmniej zaś 
powinna w świetle tamtejszej konstytucji) stać na czele kraju naszych południowo-
wschodnich sąsiadów. Na wstępie pragnę zaprzeczyć pogłoskom o polskim pochodzeniu 
głównego bohatera tego artykułu w znaczeniu czegoś, co mogłoby dziś odgrywać rolę. Jego 
ojciec przybył do Doniecka co prawda z Białorusi, ale z Białorusi Wschodniej (okręg 
witebski), gdzie już carom udało się (wykorzystując błędy Pierwszej Rzeczypospolitej, 
zwłaszcza walkę z prawosławiem) zruszczyć miejscowych mieszkańców. Wieś Januki była 
kiedyś zaściankiem spolszczonej litewskiej szlachty, a przodkowie Janukowycza brali 
udział w powstaniu listopadowym i styczniowym. Jednak przegrana tych powstań, a 
następnie konfiskaty majątków uczestników i rusyfikacja zrobiły swoje. Dziadek nowego 
prezydenta Ukrainy zamiast do toczących w tych okolicach walki z bolszewikami dywizji 
korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego przyłączył się do oddziałów CzeKa odbierających 
żywność chłopom i okrutnie tłumiących ich bunty. 

Tragiczne dzieciństwo i trudna młodość

Kiedy Witia miał zaledwie dwa lata, na jego oczach umarła w szpitalu ciężko chora matka 



Ukrainka. Ojciec – robotnik zakładów metalowych, ożenił się powtórnie, a zła macocha 
stała się przyczyną tego, że naszego bohatera wychowywała babka ze strony ojca 
(zamieszkała na stałe w Janukach), to znów przyjmowali go do siebie rodzice matki 
(mieszkali w miejscu jego urodzenia – w Jenakijewie w pobliżu Doniecka). „Dzieciństwo 
miałem trudne i głodne. [...] Mieszkałem z babcią, która otrzymywała 12 i pół rubla 
emerytury.
 Chodziłem bosy i głodny po ulicy. Ulica... Na tej ulicy musiałem walczyć o swoje miejsce.” 
Wbrew pozorom jest to dość ważna wiadomość o tym polityku. Dzieci wychowujące się w 
trudnych warunkach materialnych, w niepełnych rodzinach, odczuwają palącą niższość 
wobec swych łagodniej potraktowanych przez los rówieśników. To uczucie popycha ich do 
dążenia do osiągnięcia w dalszych latach życia czegoś, co pozwoli im wybić się ponad 
innych ludzi i w ten sposób wyróżnić się jako ci, co się nie dali złemu losowi i przewyższyli
tych, którzy kiedyś spoglądali na nich z góry. Pożera ich nienasycona ambicja. Podobne 
były warunki życia w dzieciństwie i młodości tak Julii Tymoszenko jak też kilku 
ukraińskich oligarchów. 
Czasem ułatwia to porozumienie między takimi ludźmi (z reguły wtedy, gdy ich ambicje nie
wykluczają się nawzajem), a czasem wręcz całkowicie uniemożliwia (gdy te ambicje się 
krzyżują).  Dzieciństwo bohatera tego artykułu było jako się rzekło, trudne, wczesna 
młodość również. Przebywając w Jenakijewie dwukrotnie był sądzony i skazany za 
przestępstwa pospolite. O co właściwie chodziło? Tego się już dzisiaj nie da stwierdzić. 
Walka polityczna w krajach, w których formalna demokracja gości dopiero od niedawna, a 
tradycje komunistycznego bezprawia są wciąż nadzwyczaj silne, nie daje możliwości 
sprawdzenie tego u źródła t. j. w porządnie i bezstronnie prowadzonej dokumentacji sądów, 
prokuratury i milicji. Zdaniem swoich zwolenników siedemnasto-dwudziestoletni 
Janukowycz był szlachetnym rycerzem, który karał na własną rękę łobuzów, a wspierał 
pokrzywdzonych itp., a potem pobił pijanych chuliganów, którzy napastowali jakąś 
dziewczynę. Zdaniem przeciwników był hersztem mafii młodocianych bandytów, znanym 
ze swej brutalności i bezwzględnego załatwiania porachunków (co mu zostało do dzisiaj) . 
Dość na tym, że wyjście z kłopotów z prawem zawdzięczał interwencji kosmonauty 
Gieorgija Bieregowoja u najwyższych władz Ukraińskiej SRR (skasowanie obu wyroków). 
No i znowu: zdaniem ludzi mu życzliwych Bieregowoj wniknął w te sprawy ze względu na 
starą przyjaźń z ojcem Wiktora Janukowycza, a wedle złośliwców dlatego, że dowiedział się
o tym, iż ten młody przestępca jest jego nieślubnym synem. W internecie pokazano nawet 
na „dowód” tego drugiego zdjęcie Bieregowoja z matką przyszłego przywódcy Partii 
Regionów. 

Od nomenklatury do oligarchii

Nie da się zaprzeczyć, że powikłany życiorys wnuka czekisty zaczął się od tego czasu 
wyprostowywać. Kosmonauta-deputowany (do Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR) załatwił
kasatę obu wyroków w grudniu ’78. W 1979 Wiktor wstąpił do KPZR. W następnym roku 
został wybrany do komitetu miejskiego w Jenakijewie. Już wcześniej, w ’76, otrzymał 
swoje pierwsze stanowisko kierownicze – dyrektora kolumny (zgrupowania, bazy) 
samochodów ciężarowych (w tejże miejscowości). W ’84 w Doniecku. W ’87 był już 
szefem transportu zjednoczenia przemysłu węglowego tegoż zagłębia donieckiego. To 
stanowisko zawdzięczał ministrowi przemysłu węglowego Ukraińskiej SRR – 
Aleksandrowi Astrachaniowi (Oleksandr Astrachan’). 
Mimo to, kiedy w 1989 Gorbaczow wprowadził zasadę wyboru kierowników 



przedsiębiorstw przez ludzi pracy, większość załogi zjednoczenia głosowała za pozostaniem
przezeń na tym stanowisku. Taka decyzja zapadła ponownie dwa lata później. Przyczyna 
tego była prosta. Już wtedy Janukowycz doskonale rozumiał, że swoich (mieszkańców 
wschodniej Ukrainy, z górnikami na czele) się nie krzywdzi, ale postępuje z nimi tak, aby 
móc się na nich opierać stale i w każdej sytuacji.  

Dzięki temu był blisko ludzi, którzy wykorzystując swoje stanowiska dyrektorów 
przedsiębiorstw państwowych, okręgowych sekretarzy partyjnych, ministrów, szefów 
komsomołu itd. po upadku ZSRR podzielili między siebie majątek powstały wysiłkiem 
milionów i zaczęli budować kapitalizm. Przy tym zaś miał za sobą poparcie zwykłych ludzi,
zdających sobie sprawę z tego, że samo ogłoszenie demokracji i niepodległości nie 
wystarczy; że lepiej, aby kierowali tacy, którzy zapewnią ludziom pracę, a zakładom 
przetrwanie w trudnych warunkach głębokich zmian w kraju i na świecie. Bohater tego 
artykułu był właśnie takim kierownikiem, a zarazem kimś ambitnym, chcącym się uczyć. 
Wypełniając swoje rozległe obowiązki dyrektorskie znalazł czas również na ukończenie 
zaocznej akademii handlu zagranicznego. Łatwość przyswajania sobie wiedzy uwidoczniła 
się zresztą u niego już w dzieciństwie. 

Wystąpił tu wyraźnie proces, który na dobrą sprawę należy uznać za naturalny. Własność 
przedsiębiorstw przemysłowych stopniowo przechodziła w ręce tych, którzy nimi dotąd 
zarządzali. Zapewniało to dwie niezwykle ważne korzyści z punktu widzenia całego kraju: 
1) podejmowanie kluczowych decyzji przez osoby posiadające wszelką niezbędną wiedzę; 
2) dalsze istnienie przekształconych w ten sposób własnościowo organizmów 
gospodarczych. Świeżo upieczonym prywatnym właścicielom najbardziej opłacało się 
prowadzić dalej produkcję i czerpać z tego korzyści materialne. Każde inne rozwiązanie 
(np. sprzedaż przedsiębiorstw za tyle, za ile ktoś – wszystko jedno, kto – zechciałby je 
kupić) byłoby dla nich o wiele mniej korzystne.

 Na donieckim firmamencie gospodarczo-politycznym pojawiły się dwie duże gwiazdy: 
Janukowycz i Rinat Achmetow. Potężne donieckie zagłębie zapewniało im stały dochód, w 
tym z produkcji eksportowej. Donieck świecił przykładem nowatorskiego, śmiałego i 
skutecznego wykorzystania poradzieckiego majątku produkcyjnego.
Nowym właścicielom nie było jednak dane korzystać z bogactwa i prowadzić swoich spraw 
w spokoju. Na Ukrainie, na jeszcze większą skalę niż w Rosji, w wyniku upadku silnej 
władzy i zamętu okresu przejściowego, rozpętało się piekło zwalczających się nawzajem 
mafii pospolitych przestępców. Ludność, elit nie wyłączając, była zmuszona płacić daninę 
tym mętom społecznym, a mimo to żyć w strachu. Ukraińscy mafiozi bez przerwy 
mordowali się nawzajem na ulicach, walcząc o powiększenie kontrolowanego przez siebie 
terenu. Ktoś musiał przywrócić jako-taki porządek. Tym kimś okazał się Leonid Kuczma, 
który po krótkim urzędowaniu jako premier u pierwszego prezydenta Ukrainy Krawczuka, 
oparłszy się na aparacie byłej Komunistycznej Partii Ukrainy, powrócił w 1994 jako 
prezydent. Trwająca dziesięć lat era Kuczmy ukształtowała oblicze państwa ukraińskiego i 
na dobrą sprawę do dzisiaj nie została zakończona. Wystarczy wspomnieć o tym, że zięć 
Kuczmy Pińczuk jest do dzisiaj najbogatszym człowiekiem w tym kraju.

Pod rządami Kuczmy

Leonid Kuczma utrzymywał się u władzy przez dwie kadencje i zdobył sobie władzę 



podobną do władzy królów w dawnych wiekach dzięki temu, że z jednej strony wykorzystał
tęsknotę większości mieszkańców za jakim-takim porządkiem, choćby w gruncie rzeczy 
chorym (jak w ZSRR w tzw. okresie zastoju), a z drugiej umiał niezwykle sprawnie 
wykorzystać rywalizację poszczególnych klanów oligarchicznych. W szczególności stale 
przeciwstawiał Dniepropietrowsk (rodzina Tymoszenko) Donieckowi (Achmetow i jego 
ludzie).
 Kariera „gazowej księżniczki” polegała w znacznej mierze na próbie skrępowania 
samodzielności grupy donieckiej dzięki uzależnieniu od gazu ziemnego dostarczanego przez
konkurencyjny klan. 
Na tym tle zaczyna się kariera polityczna Wiktora Janukowycza, który został dostrzeżony 
przez premiera Łazarenkę i uznany za pożytecznego wykonawcę poleceń, który nie zrobił 
wielkiej kariery u boku grupy donbaskiej (nadal był tylko dyrektorem) i będzie teraz 
dozgonnie wdzięczny nowym panom za wysoki urząd. Otrzymał zatem stanowisko zastępcy
szefa administracji państwowej okręgu donieckiego (odpowiednik wice-gubernatora). 
Upadek Łazarenki nie spowodował zakończenia tej kariery. Przeciwnie, pod wpływem 
szalejącej wręcz w tej części kraju przestępczości (mafia kryminalna zupełnie bezkarnie 
posuwała się już nawet do zamachów bombowych w miejscach publicznych), Kuczma 
doszedł do nieuniknionego wniosku, że na stanowisku gubernatora potrzebny jest tam silny 
człowiek. W maju 1997 zupełnie niespodziewanie dla wszystkich Janukowycz został 
mianowany na to stanowisko. 
Bohater tego artykułu zaczął swoją działalność od godzenia rywalizujących ze sobą 
podmiotów gospodarczych. Zdawał sobie sprawę, że ograniczenie tej rywalizacji stanowi 
niezbędną przesłankę tak podcięcia skrzydeł mafijnych morderców jak i... Może jednak 
lepiej przytoczyć w tym miejscu słowa, które sam wtedy wypowiadał: „Nasze rozdrobnienie
i przeszkadzanie sobie nawzajem jest źródłem wszystkich naszych problemów. Jak długo 
każdy będzie sobie rzepkę skrobał, tak długo będą nam nasyłać z Kijowa rozmaitych 
«książąt namiestników», dyktujących nam reguły gry i uczących nas, jak mamy żyć.”  
Obsadził też swą administrację młodymi i zdolnymi ludźmi z wyższym wykształceniem, nie
unikając przy tym wcale takich, którzy uchodzili za konfliktowych. 

W latach sprawowania stanowiska „gubernatora” donieckiego Janukowycz pozyskał sobie 
na stałe ludzi, którzy do dzisiaj stoją przy jego boku jako działacze Partii Regionów. 
Zaczęła się budowa „prorosyjskiej” części Ukrainy jako samodzielnej siły politycznej, 
ukończona przed „pomarańczową rewolucją”. Zaś donieckie mafie przestępcze? No cóż, 
pozbawione zamówień na zabójstwa na zlecenie z jednej strony, cierpiące wskutek rozwoju 
gospodarczego tej części kraju na brak ochotników do odgrywania roli wystawiających się 
na śmiertelne niebezpieczeństwo „żołnierzy”, a przyciśnięte przez siły bezpieczeństwa z 
trzeciej wyniosły się chyłkiem dalej na zachód... Zmieniły też dość zasadniczo (na o wiele 
bardziej wyrafinowane) swoje metody. Zdaniem „pomarańczowych” przywrócenie 
względnego spokoju i bezpieczeństwa pod rządami Kuczmy wiązało się ze stopieniem się 
władzy państwowej, mafii i oligarchów w jedną całość. W polityce wewnętrznej 
zapanowały metody etatystyczno-bandyckie. Rzecz jasna ze swej strony nie przesądzam, 
czy rzeczywiście należy widzieć ten okres w aż tak ciemnych barwach. Musiałbym najpierw
przeanalizować szczegółowo wiele wydarzeń. Wspominam o tym, aby wykazać, jak 
głęboka przepaść powstała na początku XXI wieku między zwolennikami a przeciwnikami 
Kuczmy, którzy zaczęli się mnożyć pośród jego niedawnych bliskich współpracowników (z 
Juszczenką i Julią Tymoszenko na czele). 
Mąż zaufania Leonida Kuczmy (z ambicją odnowiciela)



W sierpniu 2002 przeciw rządom Kuczmy powstała koalicja opozycyjna w składzie: Nasza 
Ukraina, Blok Julii Tymoszenko, Socjalistyczna i Komunistyczna Partia Ukrainy. Już 12 
września (w drugą rocznicę porwania dziennikarza Gongadze) zjednoczona opozycja 
przeprowadziła w Kijowie wielki marsz sprzeciwu swoich zwolenników. 

Podjęto próbę opanowania (przez dokonanie bezkrwawej blokady wejść i wyjść oraz 
okupacji samych gmachów) centrali telewizyjnej oraz kancelarii prezydenta. Leonid 
Kuczma zrozumiał, że zaczęła się gra o utrzymanie władzy w rękach stojących za nim 
ośrodków politycznych. 
Doszedł do wniosku, że urzędujący premier Anatol Kinach jest za słaby do 
przeciwstawienia się zjednoczonej opozycji i postanowił wyznaczyć na to stanowisko 
mocnego człowieka z terenów południowych lub wschodnich. W grę wchodzili właściwie 
dwaj kandydaci: szef partii „Ukraina Pracująca” (Trudowa Ukraina) Serhej Tihipko oraz 
główny bohater tego artykułu, sprawujący wówczas wciąż jeszcze stanowisko szefa 
administracji obwodu donieckiego. Przeważyła kandydatura Janukowycza, który 
zorganizował proprezydencki blok „Za Jedną Ukrainę” i doprowadził do jego powodzenia 
na wyborach wiosną tegoż roku, co z kolei pozwoliło szefowi kancelarii prezydenta 
Miedwiedczukowi sklecić korzystną dla Kuczmy większość w Radzie Najwyższej. Tihipko 
w zamian za poparcie dla nowego premiera otrzymał stanowisko prezesa banku centralnego.

21 XI 2002 parlament głosował za kandydaturą Janukowycza stosunkiem głosów 234 : 3 
(213 wstrzymujących się). Opozycja wstrzymała się od głosu pod wpływem zagrań ludzi 
Janukowycza, którzy na spotkaniach z opozycjonistami obiecali im poparcie kandydatury 
Juszczenki na wyborach prezydenckich w 2004 w zamian za uwzględnienie interesów 
Donbasu (Zagłębia Donieckiego). Od tego też czasu datuje się jego skłonność do 
reklamowania się jako nosiciela jedności narodowej: „Jakąż to drogę przeszedł Donbas w 
ciągu kilku ubiegłych lat! Zjednoczyliśmy ludzi w jedną drużynę i teraz we wszystkich 
miastach i powiatach panuje jedność poglądów i ta drużyna weszła również do Rady 
Najwyższej. Jeśli taką drużynę da się też wyłonić dla Ukrainy, to myślę, że tak samo będzie 
się działo w całym kraju.” [6] Zaś parę dni temu powiedział: „Zrobię wszystko, co w mojej 
mocy, aby obywatele Ukrainy, niezależnie od tego, w jakiej części kraju mieszkają, poczuli 
się bezpieczni i zabezpieczeni materialnie w ustabilizowanym kraju. [...] Zrobię 
wszystko,co w mojej mocy, aby ukraińska gospodarka już w najbliższych latach wykazała 
wzrost i (ma się rozumieć), aby dzięki temu został zapewniony dobrobyt dla wszystkich, a 
zwłaszcza dla tych, którzy obecnie zmagają się z nędzą. Nie szukajmy sobie wrogów we 
własnym kraju. Powinniśmy się zjednoczyć, aby pokonać wrogów jakimi są: bieda, 
nieodpowiedzialność, korupcja.”  Podobną wytrwałość w głoszeniu poglądów można 
zauważyć w sprawie integracji europejskiej kraju naszych południowo-wschodnich 
sąsiadów, którą bohater tego artykułu rozumie po swojemu: „Kiedy standardy przyjęte w 
Europie staną się realiami, w jakich żyje obywatel ukraiński, zostaną rozwiązane nasze 
problemy.” – powiadał w 2002 z trybuny Rady Najwyższej. 

Pomarańczowa rewolucja czyli przytomny gospodarz kontra naprawiacze świata
Trzeba przyznać, że na stanowisku premiera Janukowycz okazał się dobrym gospodarzem. 
Wzrost dochodu narodowego, który po chudych latach dziewięćdziesiątych (łączny spadek 
o ok. 60 % w porównaniu do końcówki Ukraińskiej SRR) zaczął się podnosić od 2000, 
trwał nadal za jego rządów, a nawet uległ przyspieszeniu: 
4,6 % w 2002, 9,3 w 2003 i 14 w 2004. Nie było dla nikogo tajemnicą, że lokomotywą tego 



wzrostu jest Donieck, Dniepropietrowsk, Charków... Górnicy Donbasu i wielu innych 
zaczęło znów regularnie w terminie otrzymywać pensje. 

Nie da się też zaprzeczyć, że nie po raz pierwszy w dziejach Europy władza daleka od 
idealnych standardów demokratycznych, ale za to przynajmniej zabezpieczająca stały 
wzrost gospodarczy i jakiś dobrobyt starła się z naprawiaczami świata, nie mającymi 
pojęcia o tym, jak urządzić życie zbiorowe od strony materialnej. Trudno ocenić to inaczej 
wobec tego, że młodzi ludzie wstający z namiotów na Placu Niepodległości w Kijowie w 
pamiętnych dniach listopada 2004 jeden przez drugiego zapewniali, że walczą o to, aby 
Juszczenko wprowadził stałą cenę cukru itp. Okres rządów ich ulubieńców stał się okresem 
spowolnienia wzrostu gospodarczego, wzrostu bezrobocia i ogólnego poczucia, że bieda się 
zwiększyła zamiast zmaleć. Już w 2005 wzrost dochodu narodowego zmniejszył dynamikę 
wzrostu z 12 do ok. 2,5 %, w dwóch następnych latach wyniósł po ok. 7 %, w 2008 nieco 
ponad 1 %, a w ubiegłym nastąpił spadek do 82,5 % PNB osiągniętego rok wcześniej. 
Jednak i tak w 2007 udało się „odzyskać” tylko 75 % dochodu narodowego Ukraińskiej 
SRR z 1990. 
Oczywiście w latach 2003-04, kiedy rozegrała się walka między Janukowyczem a 
Juszczenką o fotel prezydencki, taki dalszy bieg wydarzeń nie był dla nikogo oczywisty. 
Można było wskazać na to, że co najmniej sam Juszczenko, a jeszcze bardziej pani 
Tymoszenko to doświadczeni teoretycy i praktycy życia gospodarczego, z bogatym 
doświadczeniem w tej mierze uzyskanym tak w kraju jak za granicą. Mimo to od strony 
gospodarczej skutecznie atakować Janukowycza raczej się nie dało. Trzeba było zastosować
inną metodę. Jaką? To okazało się począwszy od 31 X 2003, kiedy to z woli Juszczenki w 
Doniecku (akurat tam!) miał się odbyć zjazd Naszej Ukrainy. W przeddzień przyjazdu 
Juszczenki i delegatów jego partii na ulicach Doniecka pojawiły się billboardy 
przedstawiające przywódcę opozycji w mundurze esesmańskim (oraz zawierające pisemne 
odniesienia do głęboko zakorzenionego w tej części ukraińskiego państwa poglądu, że 
banderowcy byli pomocnikami hitlerowców). Wzdłuż trasy przejazdu „naszoukraińców” 
ustawiło się mnóstwo ludzi, wykrzykując po rosyjsku wrogie im hasła. Odnotowano 
zwłaszcza jedno: „Jesteśmy za Janukowyczem! Jesteśmy za Putinem!” Zdaniem jednych tak
„gorące” przyjęcie Juszczenki było dokładnie przygotowaną prowokacją (który w tym 
czasie przebywał z wizytą państwową w Azerbejdżanie). Inni znów nie mieli wątpliwości co
do tego, że Donbas (= zwolennicy Janukowycza) pokazał swoje prawdziwe oblicze. 
Janukowycz i popierający go Kuczma zostali ustawieni w czyniącej z nich dogodne tarcze 
strzelnicze roli ludzi pragnących skasować niepodległość i odtworzyć ZSRR pod wodzą 
Putina. Miary wpadek na tym kierunku dopełnili przysłani na prośbę Kuczmy z Rosji 
„politechnolodzy”, którzy podpowiadali takie hasła jak obietnica ustanowienia rosyjskiego 
drugim językiem urzędowym. Przechyliło to szalę poparcia środkowej Ukrainy wraz ze 
stolicą na stronę opozycji. Gdyby Janukowycz skupił się w swej kampanii na sprawach 
gospodarczych, wskazując, że niewątpliwe osiągnięcia kilku ostatnich lat pod jego 
kierownictwem można utrwalić, tzn. odzyskać i przewyższyć dobrą sytuację materialną 
zwykłych ludzi z czasów Gorbaczowa, odniósłby zapewne niepodważalne zwycięstwo

Błędy „pomarańczowych” i powrót Janukowycza
4 VIII 2006 Janukowycz powrócił. Powrócił jako premier o ograniczonych (głównie przez 
zakres władzy przysługujący prezydentowi) możliwościach rządzenia. Powrócił na czele 
oddanej sobie formacji politycznej – Partii Regionów (PR). 
PR wykorzystała wszystkie błędy prezydenta Juszczenki i popierającej go partii Nasza 



Ukraina. 

Wymienię je kolejno: 
1) Nie spełnienie oczekiwań zwykłych uczestników tzw. pomarańczowej rewolucji, 

którymi były: 
a) postawienie przed sądem Kuczmy i jego stronników podejrzanych o udział w 
przestępstwach pospolitych;
b) puszczenie w skarpetkach wszystkich czterdziestu rodzin oligarchicznych, które w
pierwszych latach niepodległości cichaczem podzieliły między siebie majątek 
zbudowany przez narody Ukrainy. 

2) Spełnienie takich oczekiwań zachodniej Ukrainy (Hałyczyny), które oznaczały 
pogłębienie i utrwalenie obrazu Juszczenki i jego partii jako wroga Ukrainy 
wschodniej: a) przystąpienie do wyprzedaży części tego majątku obcemu kapitałowi, 
czemu towarzyszyły zwolnienia grupowe; b) lansowanie kultu OUN-UPA, c) dekrety
mające na celu zamilknięcie na Ukrainie języka rosyjskiego (jak np. wyrzucenie 
rosyjskojęzycznych programów telewizyjnych – w tym powstających w republikach 
bałtyckich – z kablówek), d) otwarte (i coraz bardziej ryzykowne) poparcie dla 
Saakaszwilego. Jedno i drugie oznaczało również popchnięcie uczestników 
przewrotu ze środkowej części kraju w ramiona Julii Tymoszenko, która przyjęła 
kurs na dążenie do spełnienia ich głównych oczekiwań bez szukania starcia z Rosją.

W miarę zaś jak nasilały się działania z grupy nr 2, Blok Julii Tymoszenko 
(powodowany chyba głównie zbiorowym instynktem samozachowawczym...) coraz 
częściej dogadywał się z Partią Regionów w sprawie ograniczenia pełnomocnictw 
prezydenta. Odejście Janukowycza ze stanowiska premiera w wyniku wzmocnienia 
pozycji w Radzie Najwyższej BJUT (drugi rząd Julii Tymoszenko) po wyborach 
parlamentarnych niewiele w tym zmieniło. Partia Regionów Ukrainy powstała w 
1997, a do swojej obecnej postaci została doprowadzona w 2001. Jej stałe główne 
hasła to: „Ukraina dla ludzi”. „Ludzie sukcesu to sukces całego kraju”, „Język 
rosyjski drugim językiem Ukrainy”, „Decentralizacja władzy”, „Skuteczna 
współpraca z Rosją”. Od maja 2003 na jej czele stoi Wiktor Janukowycz; przedtem 
kierowali nią ludzie blisko z nim związani (w tym jako ministrowie i pracownicy 
kancelarii szefa administracji Doniecka, a potem jego pierwszego rządu). To ona 
wysunęła jego kandydaturę na prezydenta w 2004, dzięki niej był ponownie 
premierem w latach 2006-2007, a obecnie został prezydentem. Byłoby jednak 
wielkim błędem tak postrzeganie Partii Regionów jako pasa transmisyjnego Kremla, 
jak też jej działaczy (mimo, że jest to partia masowa, licząca obecnie ponad milion 
członków) jako głównych sprawców najnowszego zwycięstwa Janukowycza. 
Zasługa spada głównie na niego samego, acz to ostatnie stwierdzenie to też jeszcze 
nie jest cała prawda. Np. faktem jest, że jego urzędowanie zbiegło się w czasie z 
ostatnim ożywieniem koniunktury na świecie przed nastaniem światowego kryzysu 
finansowego, w związku z czym Ukraina notowała ponownie ok. 7-procentowy 
wzrost dochodu narodowego. (…..)   
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Pięćdziesiąt dziewięć lat, 195 cm wzrostu i 120 kilogramów wagi. Wiktor Fedorowicz 
Janukowycz, były bokser, ksywka Witia Byk. Dziś nowy prezydent Ukrainy, i według 
wielu faktyczny zwycięzca pomarańczowej rewolucji, która kilka lat temu wygnała go 
z gmachu siedziby premiera przy ulicy Hruszewskiego. Teraz Janukowycz idzie wyżej, 
do pałacu prezydenckiego na ulicy Bankowej. 
Oligarchowie się cywilizują
Gdy w połowie kadencji Wiktora Juszczenki Janukowycz po raz trzeci obejmował 
stanowisko premiera obóz pomarańczowych był już rozbity. Od kilkunastu miesięcy 
pochłonięty wewnętrzną wojną wszystkich ze wszystkimi, gdzie sojusze i koalicje 
zmieniały się z godziny na godzinę. Trwał już spektakl chciwości, nieustępliwości i 
wiecznej nieufności.
Janukowycz trafił więc na fotel premiera jako rezultat zdechłego kompromisu i chęci 
przygryzienia Julii Tymoszenko przez prezydenta Juszczenkę. Swój czas wykorzystał. Przez
kilka miesięcy budował pozycję męża opatrznościowego i jedynego, który zapewni 
Ukrainie polityczną stabilizację. W grudniu 2007 r. na fotelu premiera zastąpiła go „żelazna 
Julia” Tymoszenko. Wojna wróciła, a Ukraincy kojarzyli już kto oznacza polityczny spokój. 
Janukowycz jest powszechnie postrzegany jako reprezentant interesów wielkiego biznesu. 
Jego kampanię finansował najbogatszy Ukrainiec, miliarder pochodzenia tatarskiego Rinat 
Achmetow. Jednak dzisiejsi oligarchowie ukraińscy to nie te same „tłuste koty” z czasów 
Leonida Kuczmy. Przez ostatnie lata oligarchowie otaczający Janukowycza stali się 
przejrzyści gospodarczo. Wynajęli pierwszorzędnych menadżerów, rygorystycznie płacili 
podatki i w każdej swojej wypowiedzi podkreślali jak ważna jest walka z korupcję, 
rozwijanie wolnego rynku i integracja Ukrainy z UE.
Sam Janukowycz złagodził swoją retorykę wobec Zachodu i ochłodził swoje relacje z 
Moskwą. Postulując poprawę stosunków z Rosją, Janukowycz dystansował się od dążeń 
Juszczenki do szybkiego wejścia Ukrainy w skład NATO, domagając się referendum w tej 
sprawie. Jednak podobnie jak większość polityków ukraińskich popiera dalszą integrację z 
Unią Europejską. 

Prezydent uczy się ukraińskiego
A jeszcze kilka lat „Witia Byk” był traktowany na kijowskich salonach jako przygłup i 
nieociosany prymityw, który tylko dzięki kradzieży zamienił górniczy kombinezon na 
garnitur Armaniego. Janukowycz nie potrafił nawet mówić po ukraińsku (języka tego zaczął
się uczyć dopiero, gdy na stanowisko premiera desygnował go Leonid Kuczma).
Uważano go za założyciela klanu donieckiego, mafijnego układu, który rządził ukraińskim 
robotniczym zagłębiem górniczym. Dawny dyrektor bazy transportowej i gubernator 
obwodu donieckiego był określany człowiekiem Renata Achmetowa, najbogatszego 
Ukraińca z majątkiem szacowanym na prawie dwa miliardy dolarów. W dodatku na 
Janukowyczu ciążyły dwa wyroki więzienia za „grabież i uszkodzenie ciała”. W młodości 
ulubioną zabawą w Jenakijewie były kradzieże futrzanych czapek, które zrywano z głowy 
przechodniom. 

Wraz z kolegami bokserami Janukowycz w ten właśnie sposób spędzał wieczory. Mówiło 
się jednak, że Janukowycz poszedł siedzieć, gdyż dopuścił się gwałtu. Donieccy urzędnicy 



twierdzą, że dokumenty w tych sprawach zostały zniszczone, a były wicepremier Mykoła 
Tomenko uważa, że posiadają je rosyjskie służby specjalne.

Janukowycz uważa, że stawianie mu zarzutów o kryminalną przeszłość jest nieuzasadnione.
Sprawa się przedawniła i została wykreślona z jego kartoteki. Jego przeciwnicy dodają, że 
stało się tak na życzenie samego Janukowycza.
Największą zagadką w życiorysie obecnego premiera jest, w jaki sposób na początku lat 
70., tuż po wyjściu z więzienia, został dyrektorem bazy transportowej. W oficjalnym 
życiorysie jego kariera to mozolne pięcie się do góry, od ślusarza po dyrektora, a potem 
gubernatora.

Faktem jest jednak, że Janukowycz skończył zaoczne studia już po tym, jak rozpoczął swoje
szefostwo w bazie transportowej. W końcu lat 80. i na początku 90. Janukowycz był już 
szefem obwodowego przedsiębiorstwa transportowego i miał ambicję wejść do lokalnej 
polityki. Wkrótce jego kariera znowu przecięła się z kolegami bokserami z podwórka, 
którzy teraz, gdy imperium chyliło się ku upadkowi, włączali się w jego prywatyzację. 

Polityka w samochodzie
Jednym z nich był Renat Achmetow. Początkowo Achmetow nie był główną postacią klanu 
donieckiego. W1995 r. od kul z automatów giną jednak wpływowi przedstawiciele klanu 
odpowiedzialni za sprawy gazowe. Te zamachy wyniosły na szczyt Achmetowa, który po 
Aliku Greku przejmuje interesy klanu (oficjalnie jest jednak tylko szefem Szachtara 
Donieck). Jednocześnie ówczesny premier Pawło Łazarenko postanawia zmienić 
gubernatora, wyznaczając na to stanowisko „miejscowego”. Zostaje nim wicegubernator 
Wiktor Janukowycz. W przeciwieństwie do poprzednika wie wobec kogo być lojalnym. 
Dzięki temu kilka lat później klan kont roluje ponad 600 przedsiębiorstw w regionie. Kto 
nie należy do klanu musi się liczyć z kontrolami sanepidu, izb skarbowych i urzędów 
celnych. 
Gubernator Janukowycz uporządkował Donieck. W miejsce zamykanych przedsiębiorstw 
powstawały nowe. Zapewnił regionowi różne przywileje, wokół niego stworzono specjalną 
strefę ekonomiczną, a w Manipulu nad Morzem Azowskim powstała strefa wolnocłowa. 
W1999 r. nastąpił kolejny sprawdzian grupy donieckiej. Leonid Kuczma wiedział, że w 
drugiej turze wyborów spotka się z komunistą Petrem Symoenką. Głosy Doniecka mogły 
być decydujące. Dlatego zaczął zabiegać o głosy wschodu. Słynne stało się spotkanie 
Kuczmy z Janukowyczem. Kuczma udał się do Doniecka. Na granicy obwodu przywitał go 
Janukowycz. Zamiast jechać do urzędu, politycy siedli w samochodzie i przez pół godziny 
rozmawiali. Treść tej rozmowy nie jest znana, jednak władze Doniecka wraz z donieckim 
klanem zaczęły przekonywać, że nie warto głosować na komunistę. „Ci co na niego 
zagłosują, będą mieli kłopoty” - mówili. Kuczma wygrał wybory dzięki głosom z Donbasu. 
Notowania gubernatora Janukowycza zaczęły rosnąć. 
Pogonić Juszczenkę
Zaraz potem były kolejne sukcesy. „Donieck godnie zachowa się w czasie wyborów 
parlamentarnych” - stwierdził Janukowycz. I rzeczywiście. Komuniści zdobyli tylko jeden 
mandat, a Nasza Ukraina nie zdołała nawet wystawić kandydata. Wszystko zgarnęła Partia 
Regionów. Jednocześnie Szachtar Donieck pokonał odwiecznego rywala Dynamo Kijów. 
Pół roku później Janukowycz został premierem.
Kijowscy politolodzy załamywali ręce. Rządy Janukowycza będą przełożeniem mafijnego 
układu na cały kraj. Reguły rządzenia w Doniecku nijak się mają do zasad demokracji. 



Większość była pewna, że Janukowycz wkrótce zastąpi Kuczmę, który był już finansowo i 
rodzinnie powiązany z klanem. Mieli rację.W sfałszowanych wyborach w 2004 r. wygrał 
Janukowycz. Wyborczy fałsz doprowadził do pomarańczowej rewolucji. Ówczesne 
zachowanie Janukowycza pokazywało jak bardzo zależy mu na władzy. O ile Kuczma był w
pewnym stopniu koncyliacyjny, to Janukowycz godził się i naciskał na rozwiązanie siłowe. 
W najgorętszym momencie rewolucji sprowadził do Kijowa donieckich górników, którzy 
mieli przywrócić „demokratyczny porządek”. Podczas spotkania z Lechem Wałęsą w 
listopadzie 2004 r. Janukowycz wpadł w szał i groził, że wkrótce „pogoni Juszczenkę”. W 
międzyczasie ciągle odbierał telefony od Władimira Putina. 

Ukraina będzie dla ludzi?
Janukowycz pogodził się porażką i utratą stanowiska. Powoli wygasał festiwal 
pomarańczowych. Szybko okazało się, że jednolity rewolucyjny blok ma zupełnie różne 
interesy. Momentalnie narósł konflikt między panią premier Tymoszenko a prezydentem 
Juszczenką. W końcu Juszczenko zdymisjonował panią premier, doprowadzając do otwartej 
wojny, która trwała nieustannie aż do dziś. 
W tej wojnie fronty zmieniały się bardzo szybko. Socjaliści raz byli w koalicji, a raz z 
hukiem ją opuszczali doprowadzając do kolejnego kryzysu. Wszyscy walczyli ze 
wszystkimi. Na porządku dziennym był handel stanowiskami i przywilejami. I to w otwarty 
sposób. Nie powstrzymał tego nawet kryzys z 2008 r., który w Ukrainę uderzył w dotkliwy 
sposób, drastycznie załamując produkcję i wzrost gospodarczy.
 W dodatku spekulacyjny kapitał (  wiadomo  czyj  i jakie  czyli te stare   same metody  
jakie   zastosowano w Polsce   przed  przewrotem  majowym w  roku  1926-  przypis  
redakcji)  zaatakował hrywnę, deprecjonując jej wartość o kilkadziesiąt procent.

Tymczasem Janukowycz stał z boku, a jego notowania systematycznie rosły. Partia 
Regionów cały czas skutecznie grała kartą rosyjską. Dla wielu Ukraińców opcja 
euroatlantycka okazała się zbyt egzotyczna, a koszty odejścia od Moskwy zbyt duże. 
Janukowycz jako że nie był już w rządzie mógł obiecywać: utrzymanie przywilejów, wzrost
płac emerytów i powrót na ścieżkę wzrostu. I taką kampanię wyborczą poprowadził 
walcząc o prezydenturę, akcentując przy tym, że skłócona ze wszystkimi Tymoszenko nie 
jest w stanie rządzić krajem. Janukowycz obiecywał, że Ukraina wróci do ludzi i to 
wystarczyło. Ukrainą rządzić będzie człowiek, który ucieleśnia arogancką i korupcyjną 
władzę, i który jest kojarzony z przekrętami czasów Kuczmy. Jednak czy czasy takiej 
polityki mają jeszcze szanse wrócić? Wielu politologów uważa, że Janukowycz reprezentuje
osobę politycznego cwaniaka, który doskonale zdaje sobie sprawę, w jakim otoczeniu się 
znajduje.  Jedno jest pewne: Wiktor Janukowycz został wybrany demokratycznie i to jest 
największe osiągnięcie pomarańczowej rewolucji. Ukraińscy intelektualiści, tak biadolący 
nad klasą polityczną Janukowycza, muszą zaakceptować prosty fakt, że na tym właśnie 
polega demokracja. 

           EURO  - MAJDAN 
To nowa pomarańczowa rewolucja? A może jeden z wielu protestów, które nie 
zmienią rządzonego przez oligarchiczne klany państwa? Od ponad tygodnia na 
Ukrainie trwają masowe protesty. W siedmiu punktach wyjaśniamy, co się dzieje i 
jakie są możliwe scenariusze rozwoju sytuacji.

 Od czego się zaczęło?



Na rozpoczętym w ubiegłym tygodniu szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie 
Ukraina miała podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską wraz z umową o 
utworzeniu strefy wolnego handlu. Jednak 21 listopada ukraiński rząd poinformował, że 
wstrzymuje proces przygotowań do parafowania dokumentu stowarzyszeniowego.
W tle znajdowała się przez cały czas sprawa przebywającej w więzieniu byłej premier Julii 
Tymoszenko. Uwolnienia skazanej na siedem lat więzienia Tymoszenko domagała się Unia 
Europejska, traktując jej wyrok jako przykład wybiórczego stosowania prawa na Ukrainie 
wobec przeciwników politycznych. Ukraina miała zezwolić na wyjazd Tymoszenko na 
zagraniczne leczenie. Stawką miało być właśnie podpisanie umowy stowarzyszeniowej.
Kijów wybrał jednak inny wariant - nie przegłosowano zgody na wyjazd, natomiast Ukraina
sama wycofała się ze zbliżenia z UE. Oficjalnie wyjaśniano, że krok taki podjęto ze 
względu na "interesy bezpieczeństwa narodowego". Wiadomo, że przyczyną są relacje 
Ukraina - Rosja. Niedawno Wiktor Janukowycz był z wizytą u wschodniego sąsiada, skąd 
najprawdopodobniej wrócił z obietnicą wsparcia gospodarczego, które część polityków 
nazywa wręcz "ekonomicznym szantażem". - Rosja z zadowoleniem wita dążenie Ukrainy 
do doskonalenia i rozwijania współpracy handlowo-gospodarczej z Federacją Rosyjską - 
komentował decyzję Janukowycza rzecznik Kremla.

2. Euromajdany w całym kraju

Po ogłoszeniu, że Ukraina rezygnuje z podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, w 
całym kraju rozpoczęły się masowe protesty. Na ulice wyszli przede wszystkim zwolennicy 
prozachodniej orientacji, choć swoje wiece i pikiety organizują także stronnicy rządzącej 
Partii Regionów. Ruch protestacyjny nazywany jest powszechnie "euromajdanem". To 
połączenie słów "Europa" i "majdan", czyli plac. Chodzi przede wszystkim o Majdan 
Niepodległości w Kijowie, centralny plac, na którym rozgrywały się najważniejsze 
wydarzenia pomarańczowej rewolucji po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2004 r.
Od tego czasu majdan jest symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec nieprawidłowości w
funkcjonowaniu państwa i niezgodnych z prawem poczynań władz.

 Reakcja polskich polityków
Wczoraj na Majdanie w Kijowie pojawił się Jarosław Kaczyński. Stojąc u boku Witalija 
Kliczki, przemawiał do zgromadzonych. Wywołał entuzjazm tłumu, cytując narodowego 
wieszcza Ukrainy Tarasa Szewczenkę. Jak podkreślił, bezpośrednią przyczyną jego wizyty 
było brutalne rozpędzenie pokojowego zgromadzenia. - I właśnie dlatego, że ta akcja się 
odbyła, tutaj jestem. Myśmy przecież nie planowali mojej wizyty tutaj, gdyby tej akcji nie 
było - powiedział szef PiS.

Witalij Kliczko i Jarosław Kaczyński na Majdanie Niepodległości
- To nie jest tylko tak, że wy potrzebujecie Europy, że wy potrzebujecie Unii, Europa 
potrzebuje Ukrainy, potrzebuje Ukrainy, pamiętajcie o tym, miejcie tę pewność - dodał 
Kaczyński.Na Majdanie przemawiał też wiceszef Parlamentu Europejskiego, europoseł PO 
Jacek Protasiewicz. - My, Polacy, zawsze trzymamy drzwi do UE otwarte i zawsze 
będziemy was popierali! Nie zważając na to, że prezydent Janukowycz odmówił podpisania 
umowy stowarzyszeniowej z UE na szczycie w Wilnie, drzwi do UE pozostają dla Ukrainy 
otwarte – mówił.
Premier Donald Tusk zwołał też wczoraj wieczorem nadzwyczajne spotkanie w związku z 
wydarzeniami na Ukrainie.



 W naradzie wzięli udział Radosław Sikorski, Bartłomiej Sienkiewicz, szef KPRM Jacek 
Cichocki, podsekretarz stanu ds. współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej w MSZ
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szef Agencji Wywiadu gen. bryg. Maciej Hunia oraz 
dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Olaf Osica.
FRAGMENTY  RELACJI  zamieszczone w:     http://wiadomosci.gazeta.pl  02.12.2013.

CELEBRYTA  KLICZKO   bez  wykształcenia ekonomicznego  oraz   bez  
wiedzy  historycznej  i  innej  jest  wg  niektórych  gazet w Polsce  najlepszym  
kandydatem na  prezydenta  Ukrainy  oraz  najlepszym  kandydatem dla  Polski   
sterowanym przez    unijne    i  amerykańskie  zakulisowe  siły ! 
Władimir Kliczko, mistrz świata trzech organizacji oraz superczempion WBA, pojawił się 
ze swoją ukochaną Hayden Panettiere na rozdaniu nagród Emmy Sports. Para błyszczała na 
czerwonym dywanie... We wtorek w Lincoln Center w Nowym Jorku odbyło się rozdanie 
nagród Emmy Sports. Na gali Władimir Kliczko pojawił się w towarzystwie partnerki, ak-
torki Hayden Panettiere. Ukraiński pięściarz pojawił się w świetnie dopasowanym garnitu-
rze, a jego ukochana w długiej sukni w biało-srebrne paski.                                                         
8  maja  2013.  onet.pl

Między kostnicą a burdelem, czyli Ukrainy droga do 
dobrobytu 
Czy komuś się to podoba czy nie Władimir Putin ma rację odnośnie tego co obecnie dzieje 
się na Ukrainie – jest to próba obalenia legalnego rządu. Nie zmienia to oczywiście faktu, że
Putin chce utrzymać Ukrainę w swojej strefie wpływów. 

Abstrahując już od rozważań czy to, co dzieje się na Ukrainie jest w interesie Polski czy nie,
powiedzieć trzeba jasno – ani opcja proeuropejska, ani opcja prorosyjska nie są dla Ukrainy 



korzystne.
To co dzieje się teraz w Kijowie to próba zawoalowanego zamachu stanu. Można Wiktora 
Janukowycza lubić lub nie (ja go lubię w przeciwieństwie do tej banderówki Tymoszenko), 
ale zrobił bardzo dobrze odrzucając rujnująca dla Ukrainy umowę stowarzyszeniową. Jeśli 
Ukraińcy mają trochę rozsądku, to pod żadnym pozorem nie powinni pakować się do euro 
szamba. Unia Europejska jest zaprzeczeniem wolnego rynku. Jest to biurokratyczna 
oligarchia, która niszczy przedsiębiorczość, ludzkie sumienia i wszystko, co piękne.
Jeśli Ukraina zwiąże się z UE będzie musiała przyjąć tzw. unijne standardy, których 
wdrażanie po prostu zrujnuje ten kraj. Szczególnie niebezpieczne i kosztowne będzie 
wdrażanie norm środowiskowych. Skutkiem tego będzie drastyczne podniesienie cen 
energii, co potężnie uderzy w konkurencyjność ukraińskiej gospodarki. Wbrew temu, co 
sobie wyobrażają udręczeni biedą i zmanipulowani przez lewaków Ukraińcy, z chwilą 
związania się z UE, Ukrainę bynajmniej nie zaleje fala dobrobytu, lecz hordy lesb, pedałów,
masturbatorów i wszelkich innych deprawatorów, którzy będą podkopywać moralne 
fundamenty państwa, kurwiąc śliczne ukraińskie dziewczęta i łajdacząc chłopców. Cóż, 
porno biznes, producenci środków antykoncepcyjnych i aborcyjny interes – czołowe gałęzie
genderowej gospodarki – będą potrzebowały ludzkiego surowca, który będzie jednocześnie 
konsumentem „produkowanych” przez nich „dóbr”. Tylko po to jest Ukraina potrzebna UE.

Z monstrualnym fiskalizmem i deptaniem norm moralnych Unia Europejska jest 
koszmarem, który należy omijać dalekim łukiem. Niech się Ukraińcy nie dadzą zwieść – nie
będzie żadnego dobrobytu. Będzie drożyzna, prymitywizm, wulgarność, uwłaczanie 
zdrowemu rozsądkowi. Unia Europejska z takimi wynalazkami, jak aborcja czy eutanazja, z
wyniesionymi do rangi najwyższych cnót zboczeniami, z każdym dniem zamienia się w 
konglomerat kostnicy i burdelu. Czy na pewno tego chcą Ukraińcy?
Dobrobyt nie bierze się z wstępowania do jakichś organizacji, a już na pewno nie do UE, 
lecz z pracy. Może jest to banalne, ale nie ma innej uczciwej drogi do dobrobytu. Ukraina 
potrzebuje pracowitych obywateli i mądrego rządu, dla których jedynym wyznacznikiem 
postępowania będą Boże Przykazania. W nich jest źródło potęgi i wszelkiego dobrobytu, a 
nie w tzw. prawach człowieka, które stały się narzędziem deprawacji narodów.

Ukraińcy! Miejcie odwagę powiedzieć NIE ukrytej za maską dobrobytu nikczemności.

 www.patriota.pl

Plac Europejski w Kijowie opustoszał po wiecu stronników 
Janukowycz
Plac Europejski w Kijowie opustoszał  w dniu  14  grudnia 2013  po demonstracji poparcia 
dla prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Większość manifestantów w zwartych gru-
pach udała się do autobusów i w kierunku dworca kolejowego. Niektórzy byli uzbrojeni w 
kije.  Tłumy  pracowników  zagłębia  donieckiego  nie  chciały   żeby  ich  pozbawiano  
pracy  poprzez  likwidację  kopalń i  handlu z  Rosją  co  miałoby  nastąpić w  razie  
podpisania  traktaktu   stowarzyszeniowego z Unią  Jewropejską .



ZACHÓD  GROZI  ROSJA  DAJE   PIENIĄDZE 

 18-12-13 Karol Kaźmierczak   www.prawy.pl

 Otwarcie ukraińskiego rynku, niska konkurencyjność ukraińskiej produkcji i spodziewana 
blokada dla jej eksportu do Rosji nie przedstawiały nadziei na ratunek dla Ukrainy, której 
gospodarka jest w tej chwili stanie krytycznym i potrzebuje natychmiastowej kroplówki 
finansowej.Taką kroplówkę podłączyła Moskwa. Wiktor Janukowicz i Władimir Putin 
zawarli wczoraj porozumienie, którego najistotniejszymi punktami jest obniżenie ceny gazu 
dostarczanego przez Gazprom z około 400 do 268,5 dolara za 1000 metrów sześciennych 
oraz zakup ukraińskich obligacji na kwotę 15 miliardów dolarów. 
Jeszcze we wtorek wieczorem Naftogaz Ukrainy i Gazprom podpisały stosowny aneks do 
kontraktu. Tańsza cena za gaz ma obowiązywać już od początku przyszłego roku natomiast 
wykup obligacji rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu, kiedy to Moskwa ma wyasygnować
pierwszą transzę w wysokości 5 miliardów dolarów.Dodajmy, że tydzień temu ukraiński 
premier Azarow sformułował wobec UE prośbę o wsparcie w wysokości 20 mld dolarów, 
co zostało przez zachodnich (w tym polskich) polityków określone jako warunek nie do 
przyjęcia. Tymczasem rosyjskie koncesje w postaci obniżki cen rosyjskiego gazu były do 
przewidzenia – właśnie niższy ich poziom zawarto w projekcie ukraińskiego budżetu, który 
lada moment zostanie uchwalony.
 Środki finansowe którymi Moskwa wesprze Ukrainę będą pochodzić z Narodowego 
Funduszu Dobrobytu na który rosyjskie władze odkładają część środków pochodzących ze 
sprzedaży surowców strategicznych. Warunki te uzgodniono w ramach szerszego 
porozumienia w sprawie zniesienia ograniczeń handlowych między oboma krajami. Putin 
uzasadniał konieczność jego zawarcia spadkiem ukraińsko-rosyjskiej wymiany handlowej. 
Zarzekał się jednak, iż ustalenia te nie mają żadnego związku z ewentualnym 
przystąpieniem Ukrainy do animowanego przez Moskwę Związku Celnego, co według 
rosyjskiego prezydenta nie było w ogóle tematem rozmów. Łącznie podpisano jednak 14 
dokumentów. Wśród nich porozumienie o kontrolach granicznych, współpracy w przemyśle
rakietowo-kosmicznym, wznowieniu seryjnej produkcji samolotów An-124 na Ukrainie, a 
także szereg umów z zakresu współpracy kulturalno-naukowej.



W tym samym czasie gdy media nagłaśniały informacje o efektach moskiewskiego 
spotkania na Euromajdanie w Kijowie podsumowali je także liderzy opozycji. Witalij 
Kliczko, trzymając w ręku nieokreślone dokumenty krzyczał, iż według jego informacji, że 
w zamian za owe 15 miliardów dolarów Rosja otrzymała „zastaw” w postaci 
„strategicznych ukraińskich przedsiębiorstw” sektora maszynowego i energetycznego, „nie 
wykluczone” że także sieci gazociągów. Jak na razie żadne źródła nie potwierdziły rewelacji
Kliczki.
Nieco bardziej umiarkowanie wypowiadał się drugi z liderów wiecującej opozycji: „Jeśli 
Janukowycz otrzymał za darmo 15 miliardów dolarów i rabat na gaz, a to jest jeszcze 5 
miliardów, czyli razem 20 miliardów, to są wielkie pieniądze. Chcemy wiedzieć co on za to 
oddał. Chcemy zobaczyć jakie dokumenty podpisano i oświadczam, że ani jeden dokument 
który przeczy eurointegracji Ukrainy nie przejdzie w parlamencie. Parlament zablokuje.”

Straszenie sankcjami
Nie zmienia to faktu, że jak na razie oskarżenia opozycji zawieszone są w całkowitej próżni,
gdyż nie dysponuje ona żadnymi dowodami jakoby wtorkowe porozumienie było wstępem 
szerszej rosyjsko-ukraińskiej agendy. Pogróżki Jaceniuka brzmią zaś niewiarygodnie bo 
przecież opozycja u szczytu rewolucyjnej atmosfery nie była w stanie odwołać premiera 
Azarowa w głosowaniu 3 grudnia. Stanowią raczej próbę ratowania kampanii sprzeciwu, 
która zaczyna zamierać. Na czwartym wielkim wiecu na kijowskim Majdanie zebrało się 
znacznie mniej ludzi niż tydzień temu. Ostatecznie o ile za wynikami rozmów Janukowicza 
z Putinem nie stoją dodatkowe istotne okoliczności i ustalenia można je uznać za sukces 
ukraińskiego prezydenta, który uchronił kraj przed bankructwem. 

Kwestią przyszłości pozostaje odpowiedź na pytanie czy sukces ten jest równoznaczny z 
nowym wymiarem geopolitycznego zaangażowania Ukrainy (w eurazjatyckie struktury 
integracyjne) czy raczej pozostanie ona przy swojej „wielosektorowej polityce”, w 
obecnych uwarunkowaniach optymalnej dla tego kraju, ale także dla Polski.
Wiele też zależy od postawy zachodu. Kampania pogróżek pod adresem ukraińskich i 
zaangażowania po stronie opozycji władz rozpoczęta na początku zeszłego tygodnia 
[ http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/4441-pat-w-kijowie ] objęła zakulisowe gry 
amerykańskiej dyplomacji na zapleczu obozu rządzącego. 
Jak poinformował portal cenzor.net zastępca sekretarza stanu USA Victorią Nuland miała 
zainicjować rozmowy z największym ukraińskim oligarchą Rinatem Achmetowem. 
Achmetow reprezentant klanu donieckiego z którego wywodzi się także sam prezydent 
Janukowycz, miał być adresatem pogróżek Nuland zapowiadającej sankcje gospodarcze 
wobec jego przedsiębiorstw a także wobec innych biznesmenów działających w ramach 
obozu rządzącego: 
Andrija Klujewa (sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony) oraz Serhija 
Klujewa (deputowanego) oraz Wadima Nowinskiego.
Jako alternatywę Nuland wskazywała dołączenie oligarchów do opozycji. Przedstawiła 
także bardzo daleko idące warunki Waszyngtonu wobec ukraińskich elit: rozpisanie 
przedterminowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych, uwolnienie Julii 
Tymoszenko oraz wszczęcie procesów wobec urzędników i funkcjonariuszy 
odpowiedzialnych za działania porządkowe w Kijowie. Nietrudno zauważyć, że o ile 
rewelacje cenzor.net, powołującego się anonimowe źródła dyplomatyczne, są prawdziwe to 
oznacza to bezprecedensową ingerencję Waszyngtonu w wewnętrzne sprawy suwerennego 
państwa. 



W obliczu takich działań Amerykanów bledną niestety oskarżenia wobec Rosji za jej presję 
na Kijów. Co ciekawe jak twierdził portal Nuland przedstawiała swoje żądanie jako 
stanowisko polityczne nie tylko USA ale i Unii Europejskiej.

Porażka zachodniej dyplomacji
Wraz z zamieraniem protestów i porozumieniem w Moskwie bankrutuje polityka zachodu i 
Polski wobec ukraińskiego kryzysu. Tyle, że państwa zachodnie dalej brną w 
dotychczasową retorykę. Biały Dom oświadczył dziś w nocy, że „czeka na detale 
porozumienia”, które w niczym zresztą nie zmienia jego stanowiska wobec władz 
ukraińskich.  W ślepym zaułku znalazła się Unią Europejska. Szef dyplomacji sprawującej 
obecnie przewodnictwo w UE Litwy – Linas Linkievicius domagając się określenia 
stanowiska Kijowa, choć prezydent Janukowycz cały czas deklaruje wolę kontynuowania 
rozmów, odrzucając umowę w jej obecnym kształcie.Politycy polscy powinni sobie 
uświadomić kilka podstawowych kwestii. Jeśli się chce gdziekolwiek „wciągać” Ukrainę, 
czy skądkolwiek ją „wyciągać” to trzeba jej zaproponować realne wsparcie finansowe, które
pomoże jej przetrwać ciężki kryzys gospodarczy. Hasła o „wspólnym europejskim domu” 
czy „europejskich standardach” działają być może na nasze kompleksy, jak widać ukraińska
elita pozostaje w tym względzie raczej chłodna. Powinniśmy zrozumieć, że Ukraińcy de 
facto nie są gotowi na funkcjonowania na wspólnym europejskim rynku i przystąpienie do 
niego w tej chwili nie jest dla nich rozwiązaniem optymalnym. Jednostronne zaangażowanie
po stronie opozycji jest ostrym wkroczeniem w wewnątrz ukraińskie spory polityczne, 
interwencją znacznie bardziej obcesową niż cokolwiek co do tej pory robili Rosjanie. I to 
właśnie tego rodzaju interwencja skłania obecne władze Ukrainy do szukania partnerów 
raczej na wschodzie niż zachodzie.
 Potrzebą chwili staje się zmiana retoryki i pokazanie prezydentowi Janukowyczowi, że 
ciągle jest pełnoprawnym partnerem dialogu i reprezentantem Ukrainy, tym bardziej że 
objawiła się słabość opozycji. Potrzebne są także pieniądze, bo jak widać w grze z 
Ukraińcami i Rosjanami są one znacznie lepszym argumentem niż wielkie hasła, którymi w 
dodatku usiłuje się podburzać opozycję.Oczywiście w tym miejscu nasuwa się refleksja czy 
ktokolwiek z unijnych realnych decydentów (którzy siedzą raczej w Belinie niż w 
Warszawie) realnie chce zainwestować w relacje z Ukrainą realne środki. 

Odpowiedź na to pytanie jest znacznie ważniejsza, niż pokrzykiwania naszych 
przedstawicieli w Kijowie.

UKRAINA  POD  REŻIMEM
17.01.2014  wpolityce.pl

Wczoraj parlament uchwalił tam serię antyobywatelskich ustaw, które zdecydowanie 
ograniczają takie wolności jak prawo do zgromadzeń, do prywatności czy do wolności 
słowa.Już nie powoli, ale wręcz przyspieszonym tempem Ukraina zbliża się do standardów 
rosyjskich. Chyba najważniejszą zmianą w prawie jest zdjęcie odpowiedzialności karnej z 
funkcjonariuszy policji i służb porządkowych za przestępstwa popełnione wobec 
protestujących. To szczególnie ważna kwestia w czasie gdy oddziały Berkutu wielokrotnie 
dotkliwie pobiły protestujących na Majdanie.
Co jeszcze mogą i czego nie mogą od wczoraj nasi wschodni sąsiedzi?



Jazda w kolumnie złożonej z pięciu lub więcej samochodów grozi karą utraty prawa jazdy, a
także konfiskatą pojazdu na dwa lata. Za działalność agencji informacyjnych, bez 
zezwolenia państwa, grozi kara w postaci utraty sprzętu, a także tzw. wilczym biletem w 
mediach. Osoby, naruszające porządek pokojowego zgromadzenia będą "wyłapywane" w 
ciągu max. 24 h. Co więcej, zakazane pod groźbą 10 dni aresztu, jest uczestniczenie w 
zgromadzeniach w kasku bądź mundurze.

Nie bez zgody policji nie można także postawić namiotu, sceny, bądź głośników. Za 
złamanie tego przepisu grozi do 15 dni aresztu.
Nieprzestrzeganie nakazu ograniczającego dostęp do internetu będzie kosztowało na 
Ukrainie 850 dolarów. Także ignorowanie rozkazów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy będzie
kosztowne - do 250 dolarów. Akt oskarżenia dotyczący naruszenia prawa administracyjnego
nie musi być przekazany bezpośrednio oskarżonemu. Wystarczy obecność świadka. Tak 
samo do potwierdzenia odbioru wezwania sądowego niepotrzebny jest już osobisty podpis - 
wystarczy jakiekolwiek "dane osobowe". Jako nowe przestępstwo uchwalono blokowanie 
dostępu do czyjejś nieruchomości - grozi za to do 6 dni aresztu. Za rozprzestrzenianie 
"ekstremistycznych materiałów" grozi natomiast do 3 lat więzienia. Przestępstwo 
"pogwałcenia porządku publicznego" jest zagrożone karą dwóch lat pozbawienia wolności. 

Za zbieranie informacji o policjancie bądź sędzi grozi do trzech lat więzienia. Groźby pod 
adresem policjanta są karane do siedmiu lat pozbawienia wolności. Natomiast organizacje 
pozarządowe nie mogą otrzymać dotacji z zagranicy, a także - tak samo jak związki 
wyznaniowe - nie mogą brać udziału w "ekstremistycznych wydarzeniach".
W gestii rządu pozostawiono dostęp do internetu - może on zostać ograniczony przez 
władze w każdym momencie. Możliwe jest także wydanie wyroku, łącznie ze skazaniem na 
wieloletnie więzienie, bez obecności oskarżonego w sądzie. Natomiast parlamentarzysta 
może zostać aresztowany nawet w trakcie sesji.
                                                                                                                        

Janukowycz podpisał amnestię 
Onet.pl  31.01.2014.

Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz podpisał dziś ustawę o amnestii i anulował ustawy z
16 lutego ograniczające m.in. wolność zgromadzeń. Opozycja nie uczestniczyła w procesie 
ustawodawczym, zgłasza zastrzeżenia i zarzuca Janukowyczowi szantaż.
W UE pojawiają się głosy, że na Ukrainie może ziścić się czarny scenariusz, a państwa Unii,
zwłaszcza graniczące z Ukrainą - Polska, Słowacja czy Węgry - będą musiały przyjąć falę 
uchodźców z tego kraju.Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen wyraził zanie-
pokojenie z powodu gróźb władz Ukrainy, że mogą sięgnąć po wojsko w celu uśmierzenia 
opozycyjnych demonstracji. We wpisie na Twitterze podkreślił, że siły zbrojne Ukrainy 
muszą pozostać neutralne. Już wcześniej ostrzegł przed podejmowaniem na Ukrainie "prób 
wciągania wojska do gry".Ukraińscy wojskowi zwrócili się do prezydenta Wiktora Januko-
wycza z prośbą o podjęcie "niezwłocznych działań na rzecz stabilizacji sytuacji w kraju". 
Komunikat tej treści opublikowano w piątek na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa 
Obrony Ukrainy.Tego samego dnia na portalu internetowym szefa państwa ukazała się in-
formacja o podpisaniu przez Janukowycza ustawy o amnestii, którą parlament przyjął w 
środę głosami prezydenckiej Partii Regionów i jej sojuszników komunistów. 



Opozycja, która nie uczestniczyła w głosowaniu, oświadczyła później, że odbyło się ono z 
naruszeniem procedur oraz pod naciskiem prezydenta i w wyniku szantażu ze strony Janu-
kowycza.
Przed głosowaniem szef państwa przybył do parlamentu i zagroził, że jeśli posłowie jego 
ugrupowania nie poprą ustawy w kształcie zaproponowanym przez przedstawiciela Januko-
wycza, posła Jurija Mirosznyczenkę, Rada Najwyższa Ukrainy zostanie rozwiązana.
Opozycja chciała, by ustawa o amnestii dla uczestników protestów antyrządowych była bez-
warunkowa. Przyjętą przez parlament wersję nazywa "ustawą o zakładnikach", gdyż prze-
widuje ona, że amnestia zacznie obowiązywać dopiero wtedy, gdy protestujący opuszczą 
okupowane przez nich budynki rządowe w Kijowie i innych miastach kraju oraz oczyszczą 
ulice z namiotów i barykad.         (JM;RC)

 Sikorski dostanie Nobla.
21  luty  2014  wpolityce.pl 

Czytajcie i zapamiętajcie, bo oto poseł Protasiewicz ogłasza rzeczy niebywałe.
To porozumienie było negocjowane nie tylko przez ministrów z prezydentem 
Janukowyczem, ale również z opozycją i przy stałej konsultacji z Moskwą, czego sobie 
Janukowycz zażyczył. Myślę, że ministrowi Sikorskiemu należy się pokojowa Nagroda 
Nobla, jeśli porozumienie na Ukrainie będzie ostatecznie zaakceptowane. Możemy być 
dumni z takiego ministra  – stwierdził Jacek Protasiewicz, wiceprzewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, eurodeputowany PO w programie „Polityka przy kawie”wTVP1. 
Rozmawiałem z moimi znajomymi Ukraińcami i oni mówią, że jest bardzo blisko rozejmu. 
Pokojowe propozycje przyniosą na Majdan Arsenij Jaceniuk, kandydat na premiera i 
prawdopodobny premier Ukrainy oraz Witalij Kliczko, miejmy nadzieję przyszły prezydent 
Ukrainy. Rzeczywiście w ramach tego pakietu negocjowanego wczoraj, umowa o 
wcześniejszych wyborach też była dyskutowana. Nie chcę mówić za dużo, zanim nie dowie 
się o tym Majdan, ale jest o krok od tego, aby wreszcie zakończyć tę straszną historię. Ten 
przelew krwi – zdradził Jacek Protasiewicz.
Eurodeputowany podkreślał, że za to „co się stało w nocy w Kijowie” minister spraw 
zagranicznych Radosław Sikorski zostanie w przyszłości nagrodzony pokojową Nagrodą 
Nobla.To była jego inicjatywa, aby zaprosić ministrów spraw zagranicznych Francji i 
Niemiec i wymusić kompromis, kiedy wszyscy mówili, żeby nie rozmawiać z 
Janukowyczem. Dyplomaci są od tego, aby nawet wtedy, kiedy leje się krew, negocjować 
warunki porozumienia– wyjaśniał.
Protasiewicz nie krył jednak, że nawet to, co zostało wynegocjowane podczas rozmów z 
opozycją i Janukowyczem, nie musi być zaakceptowane przez protestujących na Majdanie.
Mam świadomość, że jak panowie Jaceniuk i Kliczko pójdą z tym na Majdan, mogą być 
wygwizdani i mogą nie być akceptowani. Zwłaszcza po tym, co się stało, po prawie 100 
ofiarach, po strzelaniu przez snajperów do ludzi jak do kaczek. To było gorsze niż rok 1989 
r. w Bukareszcie, za co Nicolae Ceaușescu zapłacił głową. To, co się wydaje obrońcom 
Majdanu oczywiste, że są w stanie obronić kawałek dużego placu w centrum miasta, z 
perspektywy użycia armii jest zupełnie nonsensowne. Żeby nie byli jak powstańcy 
warszawscy – dodał, wskazując, że obecnie w ukraińskiej armii nie ma dowódców, którzy 
nie wykonaliby każdego rozkazu prezydenta Janukowycza.
Zdaniem polityka sytuacjach po nocnych negocjacjach jest prosta: albo Majdan zaakceptuje 
te warunki, albo będzie wojna domowa.



Ja rozumiem tych ludzi na Majdanie, którzy chcą krwi za krew. Ja sam uważałem, że 
porozumienie okrągłego stołu, to była zdrada Polski. Ale dziś wiem, że to miało sens. Dziś 
chylę czoła przed Michnikiem, Kuroniem i Lechem Wałęsą. Lepsze jest kupowanie czasu 
niż strzelanie do ludzi jak do kaczek  – stwierdził .
Jak uważa, gwarantem wypełnienia porozumienia, może być fakt, że było akceptowane 
przez prezydenta Rosji Władimira Putina.
źródło: tvp.info/Wuj

Pięć ciężarówek, dwa helikoptery – tak  (rzekomo ) 

Janukowycz ukrywał majątek. 
Dodano: 23.02.2014   niezalezna.plTelewizja ukraińska „5 kanał” opublikowała nagranie z 
kamer, zainstalowanych w rezydencji Wiktora Janukowycza pod Kijowem, na którym widać
jak odbywała się ewakuacja byłego prezydenta Ukrainy ( ciekawe  w  jaki  sposób  te  
kamery się  tam  znalazły  ?)  Odjeżdżające ciężarówki oraz luksusowe samochody, a 
także pokazano jak cenne przedmioty są ładowane do helikoptera.Wnosić rzeczy do 
helikoptera pomaga grupa osób. Na taśmie widać minimum pięć ciężarówek, dwa 
helikoptery oraz kilka samochodów terenowych.  Dokładne miejsce, gdzie obecnie 
przebywa Janukowycz nie jest znane. W nocy z soboty na niedzielę służba celna Ukrainy 
poinformowała, że jego lot z lotniska w Doniecku nie dostał pozwolenia na start z powodu 
braku niezbędnych dokumentów. Celnicy sprecyzowali, że na innych przejściach 
granicznych się nie pojawił. Tymczasem mnożą się doniesienia o byłych bliskich 
współpracownikach Janukowycza, którzy uciekli do Rosji. Jak pisał portal niezalezna.pl 
wcześniej, w sobotę ochrona wpuściła ludzi na terytorium Meżyhiria, prywatnej rezydencji 
prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, która była dotychczas jednym z najlepiej 
strzeżonych obiektów w kraju. W budce strażniczej na terenie rezydencji znaleziono liczne 
zdjęcia m.in. Tatiany Czornowił. Znana dziennikarka i aktywistka Majdanu została brutalnie
pobita w wigilijny wieczór. Dokumenty są dowodem, że była inwigilowana przez 
ochroniarzy prezydenta Ukrainy. W sobotę pojawiła się propozycja, aby założyć w 
Meżyhiria muzeum korupcji czy stworzyć na tym terenie kolonie dla dzieci lub szpital.
Fakt.pl 23  luty  2014.   

 Rachunki, dokumenty, broń!  Jakie tajemnice kryje willa 
Janukowycza?  I czy  to prawda ?  A  może  to była 
prowokacja? 
Setki zatopionych dokumentów i skrzynie z amunicją znaleziono w rzece, w pobliżu rezy-
dencji prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Co próbowała ukryć władza?!
Prezydent Wiktor Janukowycz i jego świta w pośpiechu opuszczali Kijów. Wróg numer 
jeden Majdanu uciekł ze stolicy kraju z piątku na sobotę. Wyjeżdżając w pośpiechu Januko-
wycz nie zdołał ani zabrać, ani dobrze ukryć wszystkich dokumentów znajdujących się w 
jego bajecznej posiadłości pod Kijowem. W rzece znajdującej się w pobliżu rezydencji 
Meżyhiria gdzie mieszkał Janukowycz wraz z rodziną znaleziono dokumenty i amunicję, 
których prezydent próbował się pozbyć aby nie wpadły w ręce rewolucjonistów. 
Przedstawiciele nowego porządku na Ukrainie dokumenty jednak znaleźli i z pomocą 
nurków wydobyli na brzeg.



 Teraz trwa wielka akcja suszenia papierów i analizowania ich zawartości.Wśród 
dokumentów znajdują się między innymi rachunki, w tym taki za leczenie ryby opiewający 
na bajeczną sumę 7 tysięcy 660 hrywien (około 2,6 tys złotych) a więc równowartości 
dwóch pensji na Ukrainie.
Dziennikarze przeszukujący dokumenty znaleźli wśród nich spis kanałów telewizyjnych 
jakie odbierał w swoim domu Janukowycz. Razem  34  kanały. Janukowycz to człowiek, 
który lubi luksusu... ale żeby zapłacić 1,7 miliona euro za urządzenie jadalni i pokoju do 
picia herbaty?!?!  W rzece w pobliżu domu Janukowycza znaleziono również amunicję. 

Skazany za rozbój, oskarżany o gwałt, 
prywatnie... spokojny i sympatyczny – 5 mniej 
znanych faktów o Janukowyczu

Premier, kandydat na prezydenta, lider opozycji, prezydent – taką drogę przeszedł 
prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Wielu dopisałoby jeszcze pewnie: za młodu 
kryminalista, potem oszust i złodziej, a w końcu krwawy dyktator.

W obyciu… misiowaty nudziarz
Dzisiejszy obraz Janukowycza - tyrana, który morduje obywateli, zdecydowanie odbiega od
wrażeń, jakie pozostawiał po sobie, kiedy za kulisami rozmawiał z europejskimi, także 
polskimi, politykami. Europoseł Marek Siwiec, który zna prezydenta Ukrainy od 12 lat, 
nigdy nie przypuszczał, że może tak się zachować. – Widziałem go w różnych rolach: 
najpierw premiera rządu, później kandydata na prezydenta, lidera opozycji, premiera, 
prezydenta… To, co się w tej chwili dzieje, ten rozlew krwi, nie pasuje do jego wizerunku. 
Oczekiwane byłoby pewnie, bym powiedział, że widziałem krew na jego rękach od 
pierwszych dni. Ale tak nie było – mówi naTemat.



Dumny, ale nudny – taki według niego jest prywatnie. – Sprawiał wrażenie człowieka 
spokojnego, które życia coś nauczyło. Ma dość specyficzny styl, który nie porywa. Nie jest 
to styl ludzi, którzy dużo mówią i się śmieją. Raczej milczek. Sztywny, ale nie władczy czy 
autorytatywny, raczej sympatyczny. Preferował dosyć podniosły styl uprawiania polityki. 
Bardziej przemawiał niż mówił, a jego słowa to nie były jakieś lotne kawałki – opowiada 
eurodeputowany. 
Z syna dentysty zrobił milionera, z żoną jest w separacji
Janukowycz zasłynął z tego, że potrafi zadbać o rodzinę. Ma dwóch synów. Młodszy w 
wieku 25 lat został deputowanym Partii Regionów do Rady Najwyższej i zasiada tam 
już drugą kadencję, choć wcześniej nie był szczególnie aktywnym działaczem partyjnym. 
Starszy, Ołeksandr, stomatolog z wykształcenia, działa w branży budowlanej i bankowej. Za
prezydentura Ojca zgromadził w sumie 187 mln. dol (nieoficjalnie jego majątek szacuje 
się na kilka miliardów), a już rok po wyborach prezydenckich wszedł do rankingu "100 
najbogatszych Ukraińców".  Obaj synowie stronią od kontaktów z mediami, podobnie jak 
żona Janukowycza Ludmiła. W jej kontekście mówi się nawet o "izolacji", bo przy 
prezydencie Ukrainy pokazała się tylko raz - podczas zaprzysiężenia. Nie mieszkają razem: 
Wiktor w Kijowie, ona w Doniecku, a ukraińska prasa donosi, że żyją w separacji.  

Nie jest tajemnicą, że dla Janukowycza nawet ważniejsza jest "Familia", czyli klan 
lojalnych i posłusznych mu polityków, którego nieoficjalnym przywódcą jest Ołeksandr 
Janukowycz. Ludzie prezydenta kontrolują dziś niemal wszystko: rząd, instytucje 
finansowe, państwowe spółki, a także struktury siłowe.                   http://natemat.pl/

Tymoszenko chłodno przyjęta w Kijowie. 

Tymoszenko przemawia na Majdanie: Ukraina ma otwarte rany. Nikt poza wami nie 
potrafi ich uleczyć .Protesty na Ukrainie zapoczątkowały ruch, który doprowadzi do oswo-
bodzenia innych zniewolonych narodów - oświadczyła była premier Julia Tymoszenko, wy-
stępując wieczorem na Majdanie Niepodległości w Kijowie.



TYMOSZENKO  I  JANUKOWYCZ  jeszcze  
jedna  wersja .

Gdy 13 lat temu Julia Tymoszenko wychodziła z więzienia, witał ją tłum 
sympatyków, a sama nazywała się „więźniem sumienia”. Teraz nikt na Majdanie nie 
powitał jej jak bohaterki. Choć w pierwszym szeregu nowych kijowskich władz są 
ludzie z jej partii (p.o. prezydenta Ołeksandr Turczynow oraz premier Arsenij 
Jaceniuk), jej samej trudno już będzie zdobyć zaufanie wyborców.

Od wypożyczalni kaset do największego dostawcy gazu
Tymoszenko i jej mąż w ostatnich latach istnienia ZSRR zaczynali od wypożyczalni kaset 
wideo. Oboje mieli za sobą studia ekonomiczne i dzięki zawartym w tym czasie znajomo-
ściom firma męża zaczęła pośredniczyć w handlu metalami rzadkimi z Azją. Na tym dorobi-
li się pierwszych wielkich pieniędzy. Już po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę Ołek-
sandr Tymoszenko pilotował kontrakty rządowe.
Korzystając z protekcji późniejszego premiera Pawła Łazarenki, starego znajomego z ro-
dzinnego Dniepropietrowska, Tymoszenkowie założyli firmę Zjednoczone Systemy Energe-
tyczne Ukrainy (JESU). JESU stały się największym dostawcą gazu na Ukrainie i jednym z 
miejscowych partnerów Gazpromu. Fortuna Tymoszenków – jak wiele zdobywanych w tym
czasie – rosła w nie zawsze uczciwy sposób.
Spółki Tymoszenków m.in. podkradały rosyjski gaz z rurociągów biegnących przez Ukrainę
na Zachód czy skupowały „nadwyżki” gazu (w rzeczywistości: przeznaczone dla gospo-
darstw domowych gdzieś na rosyjskiej prowincji). Tymoszenkowie mieli też na swoim kon-
cie ciemne interesy z kilkoma rosyjskimi generałami, którzy dokonywali fikcyjnych zaku-
pów materiałów budowlanych.
Tymoszenko i jej mąż w ostatnich latach istnienia ZSRR zaczynali od wypożyczalni kaset 
wideo. Na tym dorobili się pierwszych wielkich pieniędzy. Potem założyli firmę 
Zjednoczone Systemy Energetyczne Ukrainy. Spółki Tymoszenków podkradały rosyjski gaz
z rurociągów biegnących przez Ukrainę na Zachód czy skupowały „nadwyżki” gazu (w 
rzeczywistości: przeznaczone dla gospodarstw domowych gdzieś na rosyjskiej prowincji). 
Tymoszenkowie mieli też na swoim koncie ciemne interesy z kilkoma rosyjskimi 
generałami, którzy dokonywali fikcyjnych zakupów materiałów budowlanych 
Znakiem czasów było to, że zamieszany w rozliczne afery premier Paweł Łazarenko uciekł 
z kraju samolotem należącym do firmy Tymoszenków.
Jednak sama Julia Tymoszenko, dorobiwszy się oligarchicznej fortuny, wycofała się z biz-
nesu. Zmieniła nazwę finansowanej przez siebie partii na Batkiwszczyna (pod tą nazwą 
działa do dziś). Dostawszy się do parlamentu i zdobywszy doktorat z ekonomii, zaczęła się 
kreować na ekspertkę od finansów – choć złośliwi twierdzili, że najwięcej wie o unikaniu 
podatków.
Pomarańczowy zwrot
Z dzisiejszej perspektywy może dziwić, że miała duży udział w montowaniu większości po-
pierającej prezydenta Kuczmę. Została nawet w podległym mu rządzie wicepremierem ds. 
energetyki. Ale potem doszło do zabójstwa dziennikarza Georgija Gongadze, a opozycja 
ujawniła tzw. taśmy Melnyczenki. Okazało się, że Kuczma podjudzał swoich podwładnych 
do uciszenia niepokornego reportera, ale też wyszła na jaw skala korupcji, prywaty i prze-
krętów na szczytach ukraińskich władz.



Tymoszenko zażądała wyjaśnienia sprawy Gongadze. Niebawem dymisja stała się jej naj-
mniejszym problemem – ruszyło śledztwo przeciw niej, aresztowano jej męża, co oczywi-
ście tylko z pozoru miało związek z ich interesami. Tymoszenko mówiła, że na wszelki 
przypadek nosi przy sobie szczoteczkę do zębów i zapasową bieliznę. Trafiła w końcu na 
Łukianiwkę – do najgorszego kijowskiego więzienia. W celi schudła 10 kilo, pojawiły się 
problemy zdrowotne.
Ale Kuczma, zamiast pozbyć się kłopotu, wyhodował sobie wroga – Tymoszenko nazywała 
się „więźniem sumienia”, a gdy wiosną 2001 r. ją wypuszczono, pod aresztem czekały na 
nią tłumy sympatyków i naręcza kwiatów. Poprzysięgła ekipie Kuczmy polityczną zemstę.
Prezydent niebawem zdymisjonował rząd Wiktora Juszczenki, bo ten stawał się dlań rywa-
lem. Kuczma szukał sukcesora, który wystartowałby w kolejnych wyborach prezydenckich i
zagwarantował członkom odchodzącej ekipy bezpieczeństwo i majątki. Znalazł Janukowy-
cza. Kiedy przedstawiał go jako nowego premiera, dwie trzecie Ukraińców nie wiedziało, 
co to za jeden.

Bokser z Planety Donieck
Bo rzeczywiście Janukowycz w krajowej polityce był wtedy nikim. Kuczmie imponowała 
jednak bezwzględność, z jaką Janukowycz współrządził tzw. klanem donieckim.
„Planeta Donieck” – przemysłowy region na wschodzie Ukrainy – przez dekady była 
oczkiem w głowie komunistycznych władz. A potem, gdy po rozpadzie ZSRR doszło do 
pierwszych prywatyzacji, niedawni partyjni sekretarze w układzie z nowymi biznesmenami 
zaczynali skupować od nieświadomych górników i hutników akcje wielkich przedsię-
biorstw. Zagłębie Donieckie stało się wkrótce wylęgarnią niejasnych fortun.
Regionem trząsł Przemysłowy Związek Donbasu – struktura na poły legalna, na poły mafij-
na; sieć przenikających się powiązań między władzą i biznesem, nad którego interesami 
czuwały milicja i służby skarbowe. Po śmierci gangstera Aleksandra Bragina (zginął w za-
machu bombowym) i gubernatora Doniecka Jewhena Szczerbania (zastrzelono go na płycie 
lokalnego lotniska) w połowie lat 90. na czele lokalnej hierarchii stanęli Rinat Achmetow 
(dziś najbogatszy człowiek na Ukrainie) i właśnie Wiktor Janukowycz – najpierw wicegu-
bernator, a potem gubernator.

Błękitno-pomarańczowe starcie
Zarówno Janukowycz, jak i Tymoszenko dość późno zaczęli w ogóle posługiwać się języ-
kiem ukraińskim. Ale Tymoszenko zdobyła całkiem prawdziwy doktorat z ekonomii i już w 
latach 90. robiła na zachodnich partnerach biznesowych spore wrażenie (nie tylko z powodu
urody). W przeciwieństwie do niej grubo ciosany i dość ograniczony Janukowycz musiał 
przejść przyspieszony kurs adaptacji do wielkiej polityki.
Najbardziej groteskowym akcentem tejże okazała się jego rzekoma kariera akademicka. In-
ternetowa gazeta „Ukraińska Prawda” odkryła, że przez lata Janukowycz „studiował” na 
nieistniejących wydziałach, a studenci uczelni, które wydały mu dyplomy, jakoś nie byli 
sobie w stanie przypomnieć, aby bywał na wykładach czy zdawał jakiekolwiek egzaminy. 
Pozostaje zagadką, jak podczas sprawowania urzędu gubernatora Doniecka zdołał prowa-
dzić zajęcia czy pisać prace naukowe (próżno zresztą dziś szukać tych dysertacji w zaso-
bach kijowskiej Biblioteki Narodowej). Ma nawet stopień majora, choć nie ma danych o 
tym, by w ogóle odbył służbę wojskową.



Wszystkie te detale doskonale pasują do obrazu człowieka, który już jako premier miał 
ponoć problem, by napisać własny życiorys bez błędów ortograficznych. Ale miał namasz-
czenie Kuczmy. Przed wyborami prezydenckimi 2004 r. miał też za sobą państwową telewi-
zję, poparcie Moskwy (Putin bez ogródek namawiał do głosowania na Janukowycza) i cały 
aparat władzy, który – jak miało się okazać – mógł się posunąć do sfałszowania wyborów. 
Nie wzięto pod uwagę tylko jednego: że Ukraińcy tym razem tego nie kupią.

Janukowycz miał zostać prezydentem dzięki zgoła „donieckim” metodom: tysiące głosów 
„dosypanych” do urn, masowe głosowania poza miejscem zamieszkania, skupowanie pu-
stych kart itp. Ogłosił swój triumf przedwcześnie – masowe protesty „pomarańczowej rewo-
lucji” doprowadziły w końcu do powtórzenia drugiej tury wyborów. Władza trafiła w ręce 
Wiktora Juszczenki – a Tymoszenko, do której przylgnęły przydomki „żelazna Julia” czy 
„księżniczka rewolucji”, została jego nowym premierem.

Gdzie dwóch się bije, korzysta trzeci

Upokorzony Janukowycz, nadal stojący na czele opozycyjnej Partii Regionów, nie musiał 
czekać długo na nowe rozdanie. Szansę otworzył przed nim sam obóz „pomarańczowych”, 
który pogrążył się w konfliktach. W tle cały czas czaił się gazowy szantaż Rosjan, a Januko-
wycz przedstawiał się jako ten, który najlepiej ułoży stosunki na linii Kijów-Moskwa.
Kiedy to Juszczence udało się wynegocjować nową umowę gazową z Rosją, Tymoszenko 
ruszyła do ataku na prezydenta, oskarżając go o zdradę interesów państwowych. Grała 
ostro, bo wiedziała, że partia Juszczenki (Nasza Ukraina) zyskała punkty w wyborczym wy-
ścigu i może zmarginalizować jej stronników, skupionych w Bloku Julii Tymoszenko. Nie 
bez powodu była za to krytykowana – de facto zafundowała Ukrainie dwa miesiące poli-
tycznego kryzysu, a w konsekwencji: bezwład po następnych wyborach do parlamentu, bo 
skłóceni „pomarańczowi” nie byli w stanie powołać premiera.
Największym zwycięzcą sporu w obozie niedawnych sojuszników okazał się… oczywiście 
Janukowycz. Premierem był przez półtora roku, co doprowadziło w finale do „błękitnej 
kontrrewolucji” – Juszczenko rozwiązał parlament, zarzucając Partii Regionów łamanie 
konstytucji. Przedterminowe wybory – i znów premierem została Julia Tymoszenko. Ledwie
dostała wotum zaufania. Ukraińska polityka zataczała się od ściany do ściany.

„Normalna walka z korupcją”

Na czele rządu stała dwa i pół roku, sama spotykając się w tym czasie z oskarżeniami o 
zdradę stanu na rzecz Rosji.Kiedy wiosną 2010 r. ją zdymisjonowano, wiadomo już było, że
będzie walczyć o prezydenturę Ukrainy z Janukowyczem. Gdy przegrała to starcie, jej 
stronnicy utrzymywali, że druga tura wyborów była sfałszowana. Nie wezwała wprawdzie 
ludzi do wyjścia na ulice, ale ogłosiła, że nie uważa Janukowycza za prezydenta. Jemu zaś 
zwycięstwo otworzyło drogę do bezwzględnej wendety na rywalce.
Niebawem Tymoszenko została oskarżona o nadużywanie władzy i defraudację państwo-
wych funduszy. Rzecz miała dotyczyć kontraktów gazowych z Rosją, zawartych w 2009 r. 
Na jej procesie zeznawał także urzędujący prezydent, który utrzymywał, że cała sprawa 
przeciw Tymoszenko to normalna walka z korupcją. W styczniu ubiegłego roku schorowana
Tymoszenko (prowadziła strajk głodowy; dała też o sobie znać choroba kręgosłupa) została 
jeszcze oskarżona o zlecenie w latach 90. Zabójstwa wspomnianego Jewhena Szczerbania.
Dla zachodnich obserwatorów było jasne, że sprawa ma na celu eliminację Tymoszenko 



jako konkurenta politycznego. Unia Europejska żądała jej uwolnienia, uzależniając od tego 
sprawę umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą.
W kwestii tej umowy Janukowycz przestępował z nogi na nogę. Nie docenił potencjału 
buntu w ukraińskim społeczeństwie, gdy zdecydował, że jej nie podpisze. A przeforsowanie 
dyktatorskich ustaw w styczniu było gwoździem do jego politycznej trumny.

Ucieczka i marginalizacja
W dniu, w którym Janukowycz został odsunięty od władzy i znikł z Kijowa, z więzienia 
wypuszczono – po specjalnej uchwale parlamentu – Julię Tymoszenko. Z charakterystycz-
nym blond warkoczem pojawiła się na Majdanie. Płakała, gdy przemawiała do tysięcy ludzi,
siedząc na wózku inwalidzkim.
Ale tłumu nie porwała. Rozeszła się plotka, że zamierza kandydować w maju w wyborach 
prezydenckich, ale szybko ją zdementowano.

Od kiedy pojawiła się w ukraińskiej polityce, nie interesowały jej drugoplanowe role – jej 
córka twierdzi, że Julia Tymoszenko bez polityki żyć nie potrafi – lecz dziś jest mało praw-
dopodobne, by wyborcy dali jej szansę na triumfalny comeback.
Jeszcze mniej prawdopodobny jest powrót Janukowycza, którego doszczętnie skompromito-
wały – na równi z samą rejteradą – faktury i notatki znalezione w jego pałacu, złote żyran-
dole i błaganie Putina o interwencję wojskową.
Tak odchodzi dwoje ważnych rozgrywających ukraińskiej polityki, którzy walkę na śmierć i
życie toczyli również pomiędzy sobą.

Onet.pl  AUTOR:  Mateusz  Zimmerman   obszerny  fragment  6  marca  2014.

"Moskowskij Komsomolec": Wiktor Janukowycz trafił do 
szpitala. Miał zawał 
Wiktor Janukowycz w szpitalu. Były prezydent Ukrainy miał trafić do jednej z moskiew-
skich klinik po zawale serca. Według nieoficjalnych informacji, na które powołuje się "Mo-
skowskij Komsomolec", jego stan jest określany przez lekarzy jako ciężki. Inne źródła nie 
potwierdzają jak na razie doniesień rosyjskiego dziennika.Kilka dni temu internet obiegła 
inna plotka. Wiktor Janukowycz nie żyje - napisał jeden z aktywistów Majdanu na Facebo-
oku. Informacja błyskawicznie rozniosła się po rosyjskim i ukraińskim internecie. Okazała 
się jednak nieprawdziwa. Lekarze ze szpitala, gdzie miał umrzeć Janukowycz, zdementowa-
li ją. Zareagował na te doniesienia nawet sam Władimir Putin.
- On jeszcze się przeziębi na pogrzebie tych, którzy rozprzestrzeniają takie informacje - po-
wiedział podczas spotkania z dziennikarzami rosyjski przywódca.
Janukowycz przerywa milczenie. "Nikt mnie nie obalił" 
Wiktor Janukowycz kilka dni temu pojawił się na konferencji prasowej w Rostowie, pod-
czas której oświadczył, że zamierza kontynuować walkę o przyszłość Ukrainy.



Złoty Świt: NATO i syjoniści dążą do destabilizacji Ukrainy
 22 lutego 2014   nacjonalista.pl
Na oficjalnej stronie narodowo-rewolucyjnego Złotego Świtu pojawiły się w ostatnich 
dniach dwa artykuły, w których oskarża się USA, NATO i lobby syjonistyczne o dążenie do 
destabilizacji Ukrainy i rozlewu krwi. Działania te mają być kontynuacją strategii osaczania 
Rosji, a także zemstą za jej stanowisko w sprawach Syrii i Iranu. Protestujących na 
Majdanie opisuje się jako „opłaconych przez Sorosa i CIA”, przytacza się także słowa 
Victorii Nuland z Departamentu Stanu o milionach dolarów przekazanych w ciągu ostatnich
20 lat na „demokratyzację” Ukrainy. W obu tekstach pojawia się porównanie do konfliktu w
Syrii, zaś prezydenta Janukowycza przedstawia się, jako popieranego przez znakomitą 
większość narodu. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie mają być kolejną ingerencją 
atlantystów i jankesów w geopolityczną przestrzeń Eurazji.
Na podstawie: xagr.net/elministerio.org.mx

TO NIE  OPOZYCJA  TO   BANDYC I  !  

Nie zamierzam ustąpić – poinformował prezydent Wiktor Janukowycz w wystąpieniu 
w lokalnej telewizji charkowskiej Telekanał 112. Wiktor Janukowycz potępił też 
„przewrót” na Ukrainie. – To nie opozycja, to bandyci – mówił prezydent o swoich 
przeciwnikach. Według niego wszystkie decyzje, które podejmują opozycjoniści, są 
sprzeczne z prawem. Szef państwa poinformował, że kiedy opuszczał Kijów, jego 
samochód został ostrzelany.
Janukowycz znajduje się obecnie w Charkowie na wschodzie kraju, gdzie udzielił wywiadu 
jednej z ukraińskich stacji telewizyjnych. Gmach administracji prezydenckiej w Kijowie jest
opuszczony, a prywatna, dotychczas ściśle strzeżona, rezydencja Janukowycza pod stolicą 
została otwarta dla ludzi. 
– Wydarzenia, które zobaczył nasz kraj i cały świat, są przykładem przewrotu państwowego 
– powiedział Janukowycz w wywiadzie. 
– Co będziemy robić dalej? Będę o tym mówił publicznie każdego dnia. Pozostaję na 
terytorium Ukrainy. Będę apelował do wszystkich obserwatorów międzynarodowych, 
wszystkich pośredników, którzy uczestniczyli w tym konflikcie politycznym, by powstrzymali 
bandytów, bo to nie jest opozycja. To są bandyci – oznajmił. Szef państwa ocenił, że decyzje
podejmowane obecnie przez parlament są niezgodne z prawem, a deputowani jego Partii 
Regionów opuszczają to ugrupowanie, gdyż są do tego zmuszani. – Są ludzie, którzy nie 
wytrzymali, obawiają się o swoje rodziny, ale są także zdrajcy – oświadczył. (...)   

Niespójne doniesienia z Ukrainy 
„Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz wycofuje się ze swych deklaracji ustąpienia z 
urzędu i domaga się gwarancji bezpieczeństwa” – napisała na Facebooku deputowana 
ukraińskiej opozycji Ołeksandra Kużel. Wcześniej o jego dymisji poinformowała ukraińska 
telewizja Espresso. Doradczyni Wiktora Janukowycza Hanna Herman zaprzeczyła jednak 
tym informacjom.  Z wpisu deputowanej ukraińskiej opozycji wynika, że taka informacja 
została przekazana posłom, którzy znajdują się teraz w parlamencie.  Prezydent Ukrainy 
Wiktor Janukowycz zadeklarował, że ustąpi z urzędu – poinformował wcześniej 
deputowany ukraińskiej opozycji Mykoła Katerynczuk.  Z jego wypowiedzi wynika, że 
Janukowycz miał złożyć taką obietnicę w rozmowie z jednym z przywódców opozycji 
Arsenijem Jaceniukiem. 



 – Prezydent powiedział, że podpisze podanie o dymisję. Teraz czekamy na pisemne 
potwierdzenie tego faktu – oświadczył Katerynczuk.
http://tvp.info/informacje/swiat/  22  luty  2014.  

RADOSŁAW  SIKORSKI 
8  grudnia  2013   http://m.wiadomosci.gazeta.pl/
 Domaganie się ustąpienia prezydenta Ukrainy to błąd polityczny - stwierdził 
Radosław Sikorski na antenie TVN24. To prezydent może zdecydować np. o powołaniu
rządu koalicyjnego czy też o podpisaniu umowy stowarzyszeniowej - dodał. 
Ukraińcy ewidentnie mówią, że chcą europejskiego modelu państwa, kraju sukcesu 
gospodarczego, że domagają się reform - powiedział szef polskiego MSZ. Zaznaczył 
jednak, że "obie strony muszą zmniejszyć oczekiwania i zacząć rozmawiać o tym, jak wyjść
z tego klinczu". - Wzywamy obie strony do umiaru, do powstrzymania się od użycia 
przemocy i do rozpoczęcia rozmów - powiedział w programie "Fakty po Faktach".

22  luty,  niedziela,  2014   wpolityce.pl 
Piątkowe porozumienie ukraiński prezydent podpisał z liderami opozycji: Arsenijem 
Jaceniukiem, Witalijem Kliczką i Ołehem Tiahnybokiem w obecności szefów dyplomacji 
Polski i Niemiec, Radosława Sikorskiego i Franka-Waltera Steinmeiera. Nocne rozmowy 
ministrów z Janukowyczem i opozycją trwały ponad dziewięć godzin.
W porozumieniu przewidziano przywrócenie w ciągu 48 godzin konstytucji z 2004 roku, 
powołanie rządu koalicyjnego w ciągu 10 dni oraz wcześniejsze wybory prezydenckie. 
Kolejnym krokiem ma być opracowanie nowej konstytucji, która "zrównoważy 
kompetencje prezydenta, rządu i parlamentu"; reforma konstytucyjna ma być zakończona 
we wrześniu 2014 roku. Mimo, że zarówno minister Sikorski, jak i prezydent Komorowski, 
zapewniają o sukcesie dzisiejszego kompromisu, na twarzach Ukraińców nie widać ani 
radości, ani ulgi. 

Parlament odsunął Janukowycza
dodane 2014-02-22   szb /PAP 

Rada Najwyższa Ukrainy odsunęła od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza i 
wyznaczyła datę wcześniejszych wyborów prezydenckich na 25 maja. Parlament uznał,
że dotychczasowy szef państwa "samowolnie usunął się od wypełniania obowiązków". 

Rezolucję o odsunięciu Janukowycza poparło 328 posłów w 450-osobowej izbie. Po 
głosowaniu deputowani odśpiewali hymn "Szcze ne wmerła Ukraina" (Jeszcze Ukraina nie 
zginęła). Nie zamierzam ustąpić - powiedział Janukowycz w telewizji, dodając, że nie 
opuści kraju. Ocenił też, że decyzje podejmowane obecnie przez parlament są niezgodne z 
prawem. Dziś od rana trwało w Kijowie burzliwe posiedzenie Rady Najwyższej. Parlament 
przyjął m.in. rezolucję o natychmiastowym uwolnieniu Tymoszenko z więzienia. 
Przywrócił też konstytucję z 2004 r., ograniczającą uprawnienia prezydenta, a rozszerzającą 
– parlamentu. Z pełnienia swojej funkcji zrezygnował Wołodymyr Rybak, szef parlamentu 
Ukrainy. Nowym przewodniczącym został Ołeksandr Turczynow, deputowany opozycyjnej 
ukraińskiej partii Batkiwszczyna, były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jego 
kandydaturę poparło w głosowaniu 288 posłów w 450-osobowej Izbie.



Brzeziński: trzeba zaproponować Rosji model 
fiński w sprawie Ukrainy 
"Model fiński w relacjach Moskwa-Kijów byłby idealny zarówno dla Rosji, Ukrainy, jak i 
Unii Europejskiej; teraz Zachód powinien przekonać o tym Kreml" - pisze Zbigniew Brze-
ziński w komentarzu zamieszczonym na stronie internetowej "Financial Timesa".Politolog 
podkreśla, że w sytuacji, gdy na Ukrainie wzmaga się chaos i rośnie groźba interwencji ro-
syjskiej, coraz bardziej oczywiste jest, iż Zachód jest odpowiedzialny za znalezienie kon-
struktywnego rozwiązania. UE i USA powinny teraz skoordynować swe działania.USA po-
winny jasno dać Rosji do zrozumienia, że zapłaciłaby wysoką cenę za destabilizowanie lub 
podział sąsiedniego kraju, a w UE każdy kraj powinien złożyć się na pomoc finansową dla 
Ukrainy. Rosja może wepchnąć Ukrainę w zaciekłą, niszczycielską i niebezpieczną w skali 
międzynarodowej wojnę domową.
 Może pchnąć do secesji Krym i niektóre przemysłowe regiony na wschodzie kraju" - pisze 
doradca ds. bezpieczeństwa narodowego za prezydentury Jimmy'ego Cartera (1977-1981) w
artykule opublikowanym wczoraj wieczorem.Brzeziński zaznacza, że "USA mogą i powin-
ny wyraźnie przekazać (prezydentowi Władimirowi) Putinowi, że są przygotowane na to, by
użyć swoich wpływów i zapewnić, że naprawdę niepodległa i nie podzielona Ukraina bę-
dzie prowadziła politykę wobec Rosji podobną do tej, którą tak skutecznie prowadzi Finlan-
dia".
"To polityka wzajemnie szanujących się sąsiadów, rozbudowanych powiązań gospodar-
czych zarówno z UE, jak i z Rosją, ale bez członkostwa w sojuszu wojskowym, który Rosja
uważa za wymierzony przeciwko niej" - wskazuje Brzeziński.Jednak, aby być wiarygodny-
mi dla Kremla, USA powinny także nieoficjalnie wyjaśnić Rosji, że próby zdestabilizowa-
nia kształtującej się demokracji w Kijowie lub/i oddzielenia się części Ukrainy, nie mówiąc 
już o otwartym lub niejawnym udziale Rosji w konfliktach wewnętrznych u sąsiada, zmusi-
łyby Waszyngton do użycia swoich wpływów na świecie w celu działań, jakie byłyby dla 
Moskwy dotkliwe gospodarczo" - podkreśla autor.
Jak wyjaśnił, chodziłoby np. o sankcje finansowe, zrewidowanie statusu Rosji w Światowej 
Organizacji Handlu czy jej roli w G8.Jeszcze ważniejsza i nagląca jest - jak zaznacza Brze-
ziński - konieczność sformułowania przez UE pilnej pomocy finansowej dla Ukrainy. Tutaj 
główną rolę powinny odegrać Niemcy i Wielka Brytania; Londyn ma szczególne narzędzia 
wpływu, jako że jest przystanią dla rosyjskich i ukraińskich oligarchów.
"Jednak każdy kraj UE powinien trochę się poświęcić po to, by zapobiec załamaniu się go-
spodarki Ukrainy, które miałoby katastrofalne skutki" - pisze Brzeziński. Zachód - dodaje 
politolog - powinien też zapewnić, by w Kijowie nie zwyciężyła postawa odwetu, a jedności
narodowej i politycznego umiarkowania. Brzeziński wskazuje, że gdyby Rosja przyczyniła 
się do wojny domowej czy podziału Ukrainy, "byłoby to gwarancją, że większość Ukraiń-
ców stałaby się zatwardziałymi wrogami Rosji, niezależnie od tego, jakie krótkoterminowe 
skutki miałaby wojna domowa". Wtedy stałoby się jasne, że Unia Euroazjatycka, o której 
myśli Putin, "to przedsięwzięcie oparte na zastraszaniu i przymusie, co nie jest atrakcyjną 
wizją dla żadnego z niezależnych części składowych byłego ZSRR" - dodaje.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/brzezinski-  23 luty  2014. 



   WPAKOWAĆ  UKRAINĘ W  ŁAPY   MAFII MFW  ! 
                      Zadłużyć a potem zlicytować !

Pożyczka z Międzynarodowego Funduszu Walutowego to zdaniem rosyjskiego 
ministra finansów jedyna możliwość, żeby uniknąć rychłej niewypłacalności Ukrainy. 
„Taka sytuacja przysłuży się interesom Ukrainy i skieruje kraj na ścieżkę reform 
strukturalnych” – uważa Anton Siłuanow. 

Życzymy im (Ukraińcom) sukcesu w tym przedsięwzięciu i w szybkim ustabilizowaniu 
sytuacji politycznej i społecznej – powiedział rosyjski minister, cytowany przez rosyjskie 
media.  W sobotę minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii William Hague 
zapowiedział, że będzie się konsultował z MFW, by uruchomić pomoc finansową dla 
Ukrainy. Fundusz uzależnia jednak taki kredyt od przeprowadzenia przez Ukrainę 
gruntownych reform gospodarczych.  W grudniu 2013 roku Moskwa zaoferowała Kijowowi
pomoc w postaci obniżki cen gazu i wykupienia obligacji skarbowych na sumę 15 mld 
dolarów. 
Prezydent Rosji Władimir Putin zapewniał, że porozumienie to nie jest obwarowane 
żadnymi warunkami. Jeszcze w grudniu Ukraina otrzymała pierwszą transzę tego 
rosyjskiego kredytu – 3 mld dolarów. 
Kolejny pakiet obligacji wart 2 mld dolarów Kijów zamierzał wyemitować przed końcem 
stycznia, ale musiał się powstrzymać z powodu stanowiska Moskwy. Po rezygnacji 
premiera Ukrainy Mykoły Azarowa Kreml zadeklarował, że zrealizuje swe zobowiązania 
wobec Ukrainy w sferze finansowej i energetycznej dopiero po utworzeniu tam nowego 
rządu. W piątek Ukraina odwołała planowaną emisję pięcioletnich euroobligacji na sumę 2 
mld dolarów.  Pożyczka od Rosji została obiecana prezydentowi Wiktorowi 
Janukowyczowi, gdy w listopadzie wstrzymał on przygotowania do podpisania umowy 
stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. Kijów tłumaczył to obawą przed pogorszeniem relacji 
handlowych z Moskwą, która groziła restrykcjami.  Decyzja rządu wywołała protesty na 
Ukrainie, które doprowadziły do zamieszek i obecnego kryzysu politycznego. W sobotę 
ukraiński parlament odsunął Janukowycza od władzy. 
23 luty  2014  tvp.info 

„Unia nieświęta” przyjaciół banderowców i 
pachołków Brukseli 
Napisano  w  grudniu  2013  roku. 
Kiedy w sierpniu 1914 roku teutońska nawała runęła na Francję, miażdżąc po drodze 
neutralną Belgię, pisarz Maurycy Barrès rzucił hasło „unii świętej” (union sacrée) 
wszystkich patriotów francuskich, bez względu na ich światopogląd i przekonania 
polityczne, w obronie Ojczyzny. Ten apel o jedność był ze wszech miar słuszny, wręcz 
oczywisty. Lecz jedność – jak uczy św. Tomasz z Akwinu – jest czymś najlepszym, jeżeli 
chodzi jakieś dobro, ale najgorszym, gdy cel jest zły: „jak korzystniejsze jest, aby moc 
dobroczynna była bardziej zespolona, po to, by skutecznie czynić dobro, tak bardziej 
szkodliwe jest, gdy moc złoczynna ulega zespoleniu” (De regno, 4,3).



„OD CZEGO POWINNA ZACZĄĆ się KONTRREWOLUCJA w POLSCE ? – OD 
ZMIECENIA z POWIERZCHNI ZIEMI ZJEDNOCZONEJ PARTII MICHNIKA – 
TUSKA – KACZYŃSKIEGO – KWAŚNIEWSKIEGO – KOWALA – PALIKOTA, 
TAK, aby NAWET WSPOMNIENIE po NICH SIĘ NIE OSTAŁO” !!!

W Kijowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, wiceprzewodniczący 
Parlamentu Europejskiego, Jacek Protasiewicz z Platformy Obywatelskiej (a wcześniej 
Paweł Kowal z PJN), otoczeni wianuszkiem feministek i gejowskiego aktywisty z „Krytyki 
Politycznej”, stają ramię w ramię z przywódcami neobanderowców, aby gardłować 
przeciwko legalnym władzom suwerennego państwa.W tej chwili oglądamy właśnie – od 
kijowskiego Majdanu po Warszawę – tragikomiczny spektakl takiego zespolenia mocy 
złoczynnej. W Kijowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, 
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jacek Protasiewicz z Platformy 
Obywatelskiej (a wcześniej Paweł Kowal z PJN), otoczeni wianuszkiem feministek i 
gejowskiego aktywisty z „Krytyki Politycznej”, stają ramię w ramię z przywódcami 
neobanderowców, aby gardłować przeciwko legalnym władzom suwerennego państwa. 
Premier Donald Tusk chwali prezesa PiS i karci ministra Sikorskiego za jego 
powściągliwość w tej kwestii. 

Również „Gazeta Wyborcza” chwali Kaczyńskiego piórem red. Jarosława Kurskiego, nie 
omieszkując wszelako wypomnieć mu tej myślozbrodni, że jeszcze kilka miesięcy temu 
domagał się, aby w uchwale Sejmu na temat rzezi wołyńskiej wpisać termin „ludobójstwo”, 
co ponoć „zrujnowałoby pojednanie obu narodów”. Sam Adam Michnik, jak również 
palikociarze, „solidarnie” demonstrują pod ambasadą ukraińską. 



Były prezydent Aleksander Kwaśniewski „troszczy się” o to, jak prezydent Jakunowycz 
„wyjdzie z tego zaułka”. Prezydent urzędujący Bronisław Komorowski zapowiada zwołanie
Rady Bezpieczeństwa Narodowego.Cóż za przedziwna (?) jednomyślność i zbratanie. Stary 
hrabia Fredro zapytałby może: „poszaleli?”. Nie, nie poszaleli, bo w tym unisono jest, 
piekielna wprawdzie, ale jakaś logika. Kiedy dzieje się coś naprawdę poważnego, to 
okazuje się, że „zażarte” spory „donaldystów” z „kaczorami”, dotyczą tak naprawdę 
sprawtrzeciorzędnych, że wszyscy od neojakobińskiej „patriotycznej centroprawicy”, 
poprzez demoliberałów z PO, po libertyńskich „ruchaczy” Palikota i postkomunistów są 
jedną wielką rodziną – taką, co to jak wypije za dużo gorzałki na weselu, to pierze się 
wzajemnie po pyskach i okłada sztachetami, ale ostatecznie spada razem pod ten sam stół. 
Wszyscy są na tej samej brukselskiej smyczy i uwięzieni mentalnie w gnostyckich 
majakach demokracji i prawoczłowieczyzmu. Lewakom i liberałom trudno się nawet 
dziwić, ale najgorzej w tym wszystkim wypada partia J. Kaczyńskiego (wraz ze swoimi 
odpryskami). Jak można uwierzyć w ostrzeżenia przed moralną Sodomą i Gomorą z 
Brukseli oraz przed wydzieraniem nam suwerenności przez eurobiurokrację, skoro do tej 
Sodomy i do tej eurokracji chcą zawlec również Ukraińców? 

Czyżby „bratersko” życzyli im syfilisu? Jak napisał w liście (prywatnym, więc nie mogę 
podać jego personaliów) do kolegów – profesorów pewien wybitny historyk z Wrocławia, 
„gdyby Ukraina miała być przyjęta do UE bez godzenia się na nonsensy, na które myśmy 
się zgodzili, to chyba tylko jako coś w rodzaju wyrzutu sumienia dla całej naszej klasy 
politycznej, przypomnienie straconej szansy, a także tego, że większemu więcej wolno”.
Oczywiście, naszym neojakobińskim patriotom nie o to chodzi, lecz godzą się na takie 
ryzyko tylko dlatego, że zaślepia ich „polityczna monokultura” moskalofobii. Dlatego także 
konsekwentnie popierają najbardziej antypolski, otwarcie gloryfikujący UPA, odłam 
ukraińskiej opinii publicznej, dlatego że jest on również antyrosyjski. Tym sam przekreślają 
nie tylko szansę na rozliczenie banderowskiego ludobójstwa na Polakach, ale może okazać 
się, że pewnego dnia będą musieli również przełknąć bez sprzeciwu tezę, iż banderowska 
akcja na Wołyniu w 1943 roku była słuszną samoobroną i obroną Żydów przed polskim 
szowinizmem i antysemityzmem – co na pewno znajdzie uznanie w Brukseli i Berlinie. Nie 
rozumieją też, że Ukraina w UE może być tylko albo militarną europejską szpicą 
wymierzoną w Rosję – z całym ryzykiem prewencyjnego odwetu – albo przeciwnie, jeśli 
utrzyma się tam u władzy obecna opcja, rosyjskim „koniem trojańskim” w Europie, przy 
okazji rozwalającym, w obu wypadkach, wskutek otwarcia granic, nasz rynek pracy. 

W polskim interesie nie jest zatem ani „Ukraina europejska” (co zresztą jest cywilizacyjnym
absurdem), ani „Ukraina rosyjska”, tylko „Ukraina pomostowa” pomiędzy Europą (tym 
samym zaś Polską) a Rosją, latynizmem a bizantynizmem, chrześcijaństwem zachodnim a 
wschodnim, widziany w perspektywie geopolitycznej jedności transkontynentalnej od 
Portugalii po Kamczatkę. W aspekcie wewnętrznym oznacza to także sprzyjanie 
tendencjom „rozrzedzającym” etnicznie i językowo państwo ukraińskie, tak, aby nie zostało
ono opanowane przez szowinizm neobanderowski, dlatego etnos rosyjski we wschodniej 
Ukrainie jest naturalnym sojusznikiem o wiele bardziej wątłego etnosu polskiego na 
Ukrainie zachodniej.

Nie wiem, czym skończą się awantury na kijowskim Majdanie, acz życzę prezydentowi 
Ukrainy, aby poradził sobie z agenturą Sorosa, a naszych „internacjonalistów” odstawił 
ciupasem na granicę. 



Lecz jestem pewien odpowiedzi na jedno pytanie, często nam stawiane: od czego powinna 
zacząć się kontrrewolucja w Polsce? Otóż od tego: od zmiecenia z powierzchni ziemi 
zjednoczonej partii Michnika-Tuska-Kaczyńskiego-Kwaśniewskiego-Kowala-Palikota, tak, 
aby nawet wspomnienie po nich się nie ostało.
Jacek Bartyzel  ttp://konwentnarodowypolski.wordpress.com/

Rosjanie "skrajnie zaniepokojeni" sytuacją na
Ukrainie.   Propaganda  przeciwko  Janukowyczowi trwa.

24  luty  2014  wpolityce.pl  

Ukraina poszukuje byłego prezydenta. Za odsuniętym od władzy Wiktorem Janukowyczem 
wysłano list gończy. W piątek uciekł on z Kijowa i ukrywa się najprawdopodobniej we 
wschodnich regionach kraju. Jak poinformował p.o. ministra spraw wewnętrznych Arsen 
Awakow, po raz ostatni widziany był na Krymie na południu kraju. 
17.40 Rosja wyraziła "skrajne zaniepokojenie" rozwojem sytuacji na Ukrainie; w wydanym 
w poniedziałek oświadczeniu MSZ krytykuje zarówno nowe władze ukraińskie, w tym a 
ograniczanie praw osób rosyjskojęzycznych, jak i Zachód za brak poparcia umowy, którą 
firmował.



Rosyjski MSZ napisał w poniedziałek, że porozumienie z 21 lutego nie jest realizowane, 
mimo że świadkami jego podpisania byli ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Polski 
i Francji, a USA, UE i inni witali dokument z zadowoleniem.

16.30 Pojawiły się kolejne pogłoski o ucieczce Wiktora Janukowycza. Ołeh 
Tiahnybok, lider opozycyjnej Swobody powiedział:

- Jest informacja, że Janukowycz znajduje się w Sewastopolu. Ponoć dziś Rosjanie przysłali
tam wojskową łódź z trzystoma żołnierzami piechoty morskiej. Mają oni zabrać 
Janukowycza do Noworosyjska. Jeśli już tego nie zrobili. Nie udało mu się drogą 
powietrzną ani drogami lądowymi, więc  będzie ewakuowany drogą morską.
16.05 "Moskwa prawdopodobnie ma świadomość, że porażka Wiktora Janukowycza 
na Ukrainie to w dużej mierze skutek jej błędów" - uważa dziennik "Wiedomosti". 
"Problem polega na tym, jakie wnioski wyciągną Kreml i społeczeństwo rosyjskie" - 
zaznacza.W obecnym konflikcie na Ukrainie "Rosja otwarcie poparła jedną ze stron, nie 
nawiązawszy kontaktów z jej oponentami", a dzięki radom z Moskwy "stronnicy Wiktora 
Janukowycza próbowali twardo zdusić rywali" - pisze w poniedziałek opiniotwórcza gazeta.
16.00 Julia Tymoszenko zaproponowała liderom Majdanu wejście do rządu. Ich reakcja na 
tę propozycję na razie jest nieznana.
15:33 Donald Tusk w Białymstoku:
Zawsze uważałem i będę to mówił moim ukraińskim przyjaciołom: poczucie 
sprawiedliwości wymaga karania tych, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie, a 
mieliśmy na pewno do czynienia ze zbrodnią w Kijowie - co do tego nie ma wątpliwości
15:21 W szpitalach na terenie całej polski leczonych jest aktualnie 36 Ukraińców 
rannych w zamieszkach, do których doszło w ich kraju. Głównymi przyczynami ich 
hospitalizacji są urazy ortopedyczne, okulistyczne i rany postrzałowe - poinformowało 
MSW.
Natomiast Urząd Do Spraw Cudzoziemców podaje, że od początku roku do poniedziałku 
wnioski o status uchodźcy złożyło 45 obywateli Ukrainy; tuż przed ubiegłotygodniowymi 
zamieszkami tych wniosków było 24.
 15:15 Niemcy i Hiszpania zaapelowały w poniedziałek do Rosji o współpracę z Unią 
Europejską przy rozwiązywaniu obecnego kryzysu politycznego na Ukrainie.
UE i Rosja muszą chwilowo przestać zwracać uwagę na to, czy Ukraina orientuje się na 
Zachód, czy na Wschód
- powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier po spotkaniu z
szefem hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuelem Garcią-Margallo w Madrycie.
UE powinna wspólnie z Rosją zapobiec gospodarczemu załamaniu się Ukrainy, gdyż w 
takim przypadku "obciążenie finansowe dla samej UE lub samej Rosji byłoby zbyt duże" - 
zaznaczył Steinmeier.
Dodał, że niebezpieczeństwo podziału Ukrainy nie zostało jeszcze usunięte i dlatego 
trzeba utworzyć rząd przejściowy, w którym reprezentowane będą wszystkie regiony 
państwa.
 15:11 Blisko 600 tys. zł zebrała dotąd Caritas Polska na rzecz poszkodowanych w 
wydarzeniach na Ukrainie – poinformował KAI Paweł Kęska rzecznik tej organizacji. Sumę
tę zebrano dzięki SMS-owej akcji pomocy uruchomionej 19 lutego.
14:55 Kolejny dzień uroczystych pogrzebów ofiar starć w Kijowie oraz nabożeństw 
żałobnych z udziałem duchowieństwa różnych Kościołów. W ukraińskiej stolicy ludzie 
składają kwiaty i zapalają znicze na Euromajdanie i przy ul. Instytuckiej, gdzie 
zginęło najwięcej manifestantów.



W kwaterze zasłużonych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie 23 lutego został 
pochowany Andrij Dygdałowycz z podlwowskiej wsi Sokolniki, a dzisiaj Bogdan Ilkiw ze 
Szczerca. Miesiąc temu został tam pochowany zamordowany w Kijowie przez nieznanych 
sprawców lwowski naukowiec Jurij Werbyćkyj. 

Oddali swoje życie za nas wszystkich, abyśmy się stali innymi
– powiedział prezydent miasta Lwowa Andrij Sadowyj, który ogłosił trzydniową żałobę. 
 14:48 Na miejsce obalonego w grudniu ub.r. pomnika W. Lenina w Kijowie należy 
postawić posąg Matki Bożej - uważa katolicki biskup Stanisław Szyrokoradiuk. Z trybuny 
kijowskiego Majdanu 24 lutego odkreślił, że przemawia za tym kilka ważnych czynników: 
symbolika dat i miłość, jaką żywią do Niej zarówno katolicy, jak i prawosławni.
Demontaż pomnika dawnego przywódcy bolszewickiego nastąpił 8 grudnia 2013, gdy 
Kościół katolicki świętuje Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - stwierdził 
biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej i administrator apostolski diecezji 
łuckiej. (KAI)
 14:40 Uznanie przez część państw Zachodu nowych władz na Ukrainie jest 
"aberracją", legitymacja wielu organów władzy na Ukrainie budzi duże wątpliwości; 
w Kijowie nie ma uprawnionych partnerów do dialogu - oznajmił w poniedziałek 
premier Rosji Dmitrij Miedwiediew.
Podając w wątpliwość legitymację szeregu organów władzy na Ukrainie, Miedwiediew 
powiedział agencji Interfax w Soczi:
Niektórzy nasi zagraniczni, zachodni partnerzy uważają inaczej - uważają, że są to legalne 
organy. Nie wiem, jaką konstytucję oni czytali, ale wydaje mi się, że to jakaś aberracja 
świadomości, jeśli posiadającym legitymację nazywa się to, co w istocie jest rezultatem 
zbrojnego buntu. Jeśli uważać za rząd ludzi, którzy w czarnych maskach i z 
kałasznikowami ganiają po Kijowa, to z takim rządem będzie nam trudno pracować

– mówił.

Dodał, że jeśli na Ukrainie "powstaną normalne nowoczesne władze, dla których 
podstawą będą prawa i konstytucja Ukrainy, to będziemy gotowi do wznowienia takich
relacji". Teraz, jak ocenił, na Ukrainie "nie ma z kim rozmawiać".
Premier Rosji wskazał, że odwołanie na konsultacje do Moskwy ambasadora Rosji w 
Kijowie oznacza, że dla władz rosyjskich wydarzenia na Ukrainie są niezrozumiałe. 
"Oznacza, że niejasne jest dla nas to, co dzieje się w kraju, i że istnieje zagrożenie dla 
naszych interesów, życia i zdrowia naszych obywateli" - tłumaczył.
Przypomniał, że porozumienia z grudnia zeszłego roku, dotyczące warunków zakupu przez 
Ukrainę rosyjskiego gazu, są obwarowane pewnymi terminami realizacji. "To, co będzie się 
działo, kiedy te terminy upłyną, jest kwestią do przedyskutowania z władzami ukraińskich 
firm i z rządem Ukrainy, jeśli taki się tam kiedyś pojawi" - dodał.
14.09 Rosyjski minister ds. rozwoju gospodarczego Aleksiej Uljukajew  w rozmowie z 
niemieckim dziennikiem "Handelsblatt" zagroził Ukrainie podniesieniem ceł 
importowych w przypadku podpisania przez władze w Kijowie umowy 
stowarzyszeniowej z UE. "Handelsblatt"  zwraca też uwagę, że Rosja w odpowiedzi na 
zmianę władzy w Kijowie wstrzymała pomoc finansową dla Ukrainy.

13.40 Od jutra rusza kampania wyborcza na Ukrainie. Centralna Komisja 
Wyborcza Ukrainy oświadczyła w poniedziałek, że kampania przed 
zaplanowanymi na 25 maja wyborami prezydenckimi startuje automatycznie we 
wtorek, 25 lutego i nie ma potrzeby ogłaszania jej początku.



Kampania wyborcza rozpoczyna się automatycznie zgodnie z decyzją Rady Najwyższej 
(parlamentu) o wyznaczeniu przedterminowych wyborów prezydenckich na 25 maja. CKW 
nie będzie w związku z tym ogłaszać początku kampanii wyborczej

– poinformowały służby prasowe komisji.
–

13. 20 Unia Europejska gotowa jest udzielić Ukrainie wsparcia finansowego od razu po
powołaniu nowego rządu - oświadczył w poniedziałek w Kijowie szef komisji spraw 
zagranicznych PE,niemiecki chadek Elmar Brok.Polityk uznał za legalne obecne władze 
Ukrainy, które rządzą krajem po upadku ekipy odsuniętego od władzy Wiktora 
Janukowycza.
12:40.  Według MSZ Rosji doradczyni prezydenta USA Susan Rice powinna wzywać 
własny rząd, a nie Rosję, do powstrzymania się od zagranicznych interwencji zbrojnych. W 
ten sposób komentuje w poniedziałek źródło w MSZ ostrzeżenie Rice przed interwencją 
Rosji na Ukrainie.
Rice, doradczyni Baracka Obamy ds. bezpieczeństwa narodowego, powiedziała w niedzielę 
w wywiadzie dla NBC, że byłoby "bardzo poważnym błędem", gdyby Rosja wysłała wojska
na Ukrainę.
12.35 Wiceszef Rady Federacji, izby wyższej rosyjskiego parlamentu, Iljas Umachanow 
powiedział na spotkaniu z ambasadorem RP Wojciechem Zajączkowskim, że polscy i 
rosyjscy parlamentarzyści mogą pomóc ustabilizować sytuację na Ukrainie.
Obserwujemy z obawą to, co się dzieje na Ukrainie i wydaje mi się, że nikt tak jak Rosja i 
Polska nie jest zainteresowany tym, aby sytuacja ustabilizowała się
- oznajmił Umachanow na spotkaniu podkreślając, że parlamentarzyści obydwu krajów 
"mogliby wnieść swój wkład" w ten proces.
12:30. W Kerczu na Krymie tłum, mimo sprzeciwu władz, podczas protestu zdjął 
ukraińską flagę i wywiesił rosyjską. Do manifestacji, idących pod rosyjskimi flagami, 
doszło również w Odessie i Sewastopolu.
12:00.  Wiceszef Rady Federacji, izby wyższej rosyjskiego parlamentu, Iljas Umachanow 
powiedział w poniedziałek na spotkaniu z ambasadorem RP Wojciechem Zajączkowskim, 
że polscy i rosyjscy parlamentarzyści mogą pomóc ustabilizować sytuację na Ukrainie.
Obserwujemy z obawą to, co się dzieje na Ukrainie i wydaje mi się, że nikt tak jak Rosja i 
Polska nie jest zainteresowany tym, aby sytuacja ustabilizowała się
- oznajmił Umachanow na spotkaniu podkreślając, że parlamentarzyści obydwu krajów 
"mogliby wnieść swój wkład" w ten proces.
11.37 Politycy PiS w poniedziałek, po raz kolejny, udają się na Ukrainę. Wiceprezes 
Adam Lipiński oraz europosłowie Tomasz Poręba i Ryszard Czarnecki mają się 
spotkać m.in. z przedstawicielami Batkiwszczyny i Udaru, będą też na Majdanie. 
-To kontynuacja naszych kontaktów z byłą opozycją. Byliśmy w czasie bardzo trudnym, 
teraz przyjeżdżamy w czasie łatwiejszym. Chcemy zapytać naszych partnerów, w jaki 
sposób Polska może im pomóc na forum międzynarodowym i u nas w kraju. Będziemy też z
całą pewnością na Majdanie
- powiedział PAP Czarnecki.
11:30.  Ukraina została doprowadzona do bankructwa, skarb państwa jest pusty - 
oświadczył szef frakcji parlamentarnej partii Batkiwszczyna, Arsenij Jaceniuk, na 
naradzie szefów klubów Rady Najwyższej Ukrainy.
Skarb państwa rozkradziono, państwo doprowadzono do bankructwa. Nie chciałbym teraz 
ujawniać cyfr niesamowitego deficytu budżetowego nie tylko do końca bieżącego roku, ale 
do końca bieżącego miesiąca oraz problemów związanych z niewypłacaniem poborów w 



ciągu ostatnich dziesięciu dni. Nie mamy z czego spłacać zadłużenia
- podkreślił Jaceniuk.
10:10. Według ostatnich informacji Flota Czarnomorska Rosji wystawiła BTR-y na 
wjeździe do Sewastopola. To bardzo niepokojący sygnał. Jednak w tej sytuacji nie należy 
się gorączkować i wydawać radykalnych oświadczeń – powiedział były minister Jurij 
Łucenko.
Jak poinformował p.o. ministra spraw wewnętrznych Arsen Awakow, po raz ostatni 
widziany był na Krymie na południu kraju.
O liście gończym poinformował p.o. ministra spraw wewnętrznych Arsen Awakow.
Informacja na dzisiejszy ranek: wszczęto śledztwo w sprawie masowych zabójstw 
cywili. Janukowycz wraz z szeregiem innych osób jest poszukiwany
- oświadczył Awakow.
Prezydent Ukrainy został odsunięty od władzy w miniony weekend. Do pełnienia 
obowiązków głowy państwa wyznaczony został nowy szef Rady Najwyższej Ołeksandr 
Turczynow.
Ukraińska stacja telewizyjna Kanał 5 opublikowała nagranie z monitoringu posiadłości 
Wiktora Janukowycza Meżyhirie. Widać na nim usuniętego przez parlament prezydenta, 
który w pośpiechu opuszcza swoją rezydencję i odlatuje na pokładzie śmigłowca. Na filmie 
widać wyjeżdżające z posiadłości ciężarówki oraz dwa śmigłowce, które odlatują z 
lądowiska, znajdującego się na terenie rezydencji Janukowycza pod Kijowem.

Opublikowano Maj 13, 2014 Przez RX W Ukraina 

Ukraina – żydo-banderowcy mogą zabić protojereja Jefimowa

Ukraina – żydo-banderowcy mogą zabić protojereja Jefimowa. Protojereja Alieksieja 
Jefimowa mogą zabić za udzielanie Św. Eucharystii żołnierzom „Berkutu”. Nastojatiel 
(przeor) prawosławnego soboru Śww. Antonija i Fieodosija Pieczierskich, w mieście 
Wasilkow, Alieksiej Jefimow, powiedział, że grożono mu zemstą za to, że udzielał Św. 
Eucharystii żołnierzom „Berkutu”. Protojerej Alieksiej Jefimow powiedział, że on i jego 
liczni wierni znajdują się na lokalnych listach proskrypcyjnych przeznaczonych do 
zamordowania, informuje gazeta „Izwiestia”. „Na przykład ja figuruję na miejscowych 
listach proskrypcyjnych, osób przeznaczonych do zabicia, jako jeden z pierwszych, za to, że
parę razy byłem na Majdanie i udzielałem Św. Eucharystii żołnierzom Wojsk Wewnętrznych
i „Berkuta”. O żadnej wolności słowa mowy być nie może. Niestety, skazany na śmierć 
widzi świat zupełnie inaczej niż człowiek w cichym gabinecie i siedzący w ciepłym fotelu”-
powiedział kapłan.
Za: http://3rm.info  13.05.2014   Przekład: RX    http://wolna-polska.pl

CZY WYBORY  NA UKRAINIE  BYŁY SFAŁSZOWANE?-
oczywiście, że  tak,    trudno  sobie  wyobrazić, że  ludzie  świadomie  głosowali  na  
podstawionego  złodzieja  i  oligarchę .

 OLIGARCHA POROSZENKO  PREZYDENTEM UKRAINY 

Petro Poroszenko, oligarcha, "król czekolady" i był minister spraw zagranicznych 
zostanie nowym prezydentem Ukrainy. Według sondaży, zapewnił sobie wygraną już w 
pierwszej rundzie. - Poroszenko może się zapisać w historii jako człowiek, który albo 



pogrąży Ukrainę i stworzy "szarą strefę" pomiędzy Rosją a UE, 
albo jako człowiek, który pchnie Ukrainę ku Unii. Wtedy stanie się mediatorem pomiędzy 
Wschodem i Zachodem - ocenia dla WP.PL Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji im. 
Kazimierza Pułaskiego. 

Według wyników sondażowych, zwycięzca niedzielnych wyborów prezydenckich uzyskał 
55,9 proc. głosów. Największa rywalka Poroszenki, była premier Julia Tymoszenko 
otrzymała 12,9 proc. głosów. Kim jest nowy prezydent, który wkrótce obejmie stery władzy 
u naszego wschodniego sąsiada? - Poroszenko jest uosobieniem ukraińskiej elity 
politycznej. Jest barwny, trudny do zakwalifikowania pod jednym sztandarem. Sam fakt, że 
jest oligarchą jest potwierdzeniem tego, że społeczeństwo ukraińskie nie jest jeszcze na tyle 
silne, by wyłonić autentycznych liderów i zapewnić tym liderom możliwość o ubieganie się 
o najwyższe urzędy - mówi Pisarski. 

Ukraińcy chcą zakazać oligarchom sprawowania władzy. 
Tymczasem były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski doradza: najlepszym kandydatem 
na premiera Ukrainy byłby Petro Poroszenko.
Według Kwaśniewskiego Poroszenko „to polityk pragmatyczny i umiarkowany”, a poza 
tym „od początku był na Majdanie” i „finansował różne działania”.
Tymczasem wymagania, jakie stawia Majdan członkom rządu zaufania społecznego są 
jednoznaczne: w skład gabinetu nie mogą wejść m.in. osoby z listy 100 najbogatszych 
Ukraińców (Poroszenko jest w pierwszej dziesiątce z majątkiem 1,6 mld dolarów). Ponadto 
nie mogą być w rządzie członkowie władzy wykonawczej i gabinetu prezydenta, jeśli pełnili
funkcje po 2010 roku, czyli od momentu dojścia do władzy Wiktora Janukowycza.
Tego warunku również nie spełnia rekomendowany przez Aleksandra Kwaśniewsko Petro 
Poroszenko – minister spraw zagranicznych w latach 2009–2010 oraz minister rozwoju 
gospodarczego i handlu w 2012 w gabinecie Mykoły Azarowa.
Według rankingu Forbes za 2013 rok, 48-letni Petro Poroszenko z majątkiem szacowanym 
na 1,6 mld dolarów, zajmuje 7. miejsce na liście najbogatszych obywateli Ukrainy. Źródła 
jego bogactwa to przemysł spożywczy i cukiernictwo. Karierę zaczynał sprzedając ziarna 
kakaowe, następnie kupił kilka fabryk i połączył je w 1995 r., tworząc firmę Roshen, którą 
rozwija w Europie (w 2012 roku przejął m.in. cukiernie na Węgrzech).
Wymagania wobec członków konstytuujących się władz Ukrainy postawiło Koło 
Narodowego Zaufania – rzecznik Majdanu. Powstało 21 lutego w odpowiedzi na podpisanie
„pokojowej” umowy opozycji i Wiktora Janukowycza. Organizacja pełni funkcję rzecznika 
i pośrednika Majdanu z nowymi ukraińskimi władzami. Ogłosiła, że skontroluje każdego 
członka nowego gabinetu ministrów.- Sprawdzimy każdego kandydata którego zaproponuje 
parlamentarna większość i zaraportujemy wam o rezultatach. Każdy członek rządu 
powinien dostać aprobatę Majdanu – podkreślili działacze Koła w swoim komunikacie do 
Ukraińców.                                Kresy24.pl

Kurs na Europę   ( tekst  propagandowy)
'Nowo wybrany prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko, jest gorliwym chrześcijaninem 
– informuje londyńska gazeta „The Guardian”. Miał m.in. finansować renowacje 
klasztorów i odwiedzać miejsca pielgrzymkowe.  „TG” powołuje się na informacje 
pozyskane od żyjącego w Londynie wspólnika biznesowego nowego prezydenta, 
Alexandra Temerki.'
 W czasie kampanii wyborczej Poroszence często zarzucano, że nie jest spójny w swoich 
politycznych poglądach.W przeszłości był blisko Leonida Kuczmy, wspierał reformatorski 



ruch Pomarańczowej Rewolucji, by w końcu toczyć bezpardonowe walki z Julią 
Tymoszenko. Zdaniem prezesa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Poruszenko jest 
konsekwentny w jednym - to proeuropejski kurs Ukrainy. - W 2004 roku był na Majdanie 
podczas Pomarańczowej Rewolucji. Konsekwentnie wspiera proeuropejskie aspiracje 
Ukrainy. 
Jednak z drugiej strony jest to człowiek, którego majątek, w czasie przemian ustrojowych, 
został zbudowany nie zawsze przejrzysty sposób - podkreśla Zbigniew Pisarski. 

Motywem przewodnim kampanii Poroszenki był właśnie Zachód. Najważniejszą obietnicą 
nowego prezydenta był plan wprowadzenia Ukrainy do Unii Europejskiej w ciągu 10 lat. 
Jednak, jak ocenia prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, trzeba traktować te słowa z 
rezerwą. - Prezydent może tak twierdzić, ale trzeba pamiętać, że decyzje w tej materii nie 
zapadają w Kijowie, a w stolicach członków Unii Europejskiej. Wiele państw nie 
wykazywało nawet entuzjazmu w związku z podpisaniem umowy stowarzyszeniowej. Z 
drugiej strony nastroje proeuropejskie na Ukrainie się nasilają i wydaje się, że jeśli kraj 
wykazywałby się dynamicznym wzrostem, jak np. Polska w latach 90., to 10 lat może być 
realnym terminem. Pod warunkiem akceptacji Zachodu i założeniu, że Rosja nie będzie 
otwarcie szkodziła Ukrainie - mówi ekspert, dodając, że "10 lat to oczywiście 'kiełbasa 
wyborcza', ale nie oznacza to, że zawsze jest to kiełbasa zatruta". 

Wielkie wyzwanie i zobowiązanie 
Zdaniem Pisarskiego, przed Poroszenką stoi wielkie wyzwanie. - Może się zapisać w 
historii jako człowiek, który albo pogrąży Ukrainę i stworzy "szarą strefę" pomiędzy Rosją 
a UE, albo jako człowiek, który pchnie Ukrainę ku Unii. Wtedy stanie się mediatorem 
pomiędzy Wschodem i Zachodem - mówi. Ekspert podkreśla również, że nowy prezydent 
musi spełnić pokładane w nim nadzieje, bo jeśli zawiedzie Ukraińców, może podzielić 
nawet los Janukowycza. - Społeczeństwo ukraińskie jest zmęczone i chce spokoju, nawet za
cenę kompromisu, jakim jest wybór oligarchy. Poroszenko nie może sprzeniewierzyć 
kredytu zaufania, którym został obdarzony. Wyborcy oczekują, że nowy prezydent będzie 
zachowywał się integralnie i nie będzie zmieniał swoich zachowań o 180 stopni, za co srogo
został ukarany prezydent Janukowycz - mówi Zbigniew Pisarski. 

"Walka" o wschód Ukrainy 
Jeszcze w czasie kampanii wyborczej Petro Poroszenko zapowiadał, że jeśli zostanie 
prezydentem, to w pierwszej kolejności pojedzie do opanowanego przez separatystów 
Doniecka. - To jest ważny gest. Ma na celu pokazanie pełnej integralności terytorialnej 
Ukrainy, Są to gesty, które znamy już od Putina i Miedwiediewa, którzy jeździli na Krym. 
To wyraźny komunikat, mówiący: "To jest nasz teren, próbujecie go odebrać i 
destabilizować, ale nie pozwolimy na to" - ocenia prezes Fundacji im. Kazimierza 
Pułaskiego. Pisarski podkreśla, że będzie to "trudna próba sił". - Można się spodziewać, że 
w jej czasie zrobi się gorąco. Myślę, że Rosjanie będą jeszcze przez jakiś czas 
destabilizować wschód Ukrainy. A przede wszystkim dywersanci, którzy są tam 
rozmieszczeni, nie znikną. To bardzo często lokalni watażkowie i przestępcy, którzy zostali 
zachęceni do działań. Teraz mają poczucie bezkarności i ewoluują w stronę lokalnych mafii.
Mogą zostać kryminalną siatką w tym regionie. To bardzo duży koszt dla całej wschodniej 
Ukrainy, bo uzbrojeni kryminaliści będą hamowali rozwój gospodarczy tych terenów - 
ocenia ekspert. W opinii Pisarskiego efekty elekcji na Ukraininie są ważne jeszcze z 
jednego powodu. - Poroszenko i Ukraina są pewnym symbolem próby zrewidowania ładu 



światowego, której podjął się Kreml, w myśl zasady "prawo silniejszego ponad prawem 
traktatowym". Dlatego mam nadzieję, że Ukraina nie okaże się przegrana w tym starciu, a 
Zachód będzie w stanie obronić swoje wartości demokratyczne. Upadła Ukraina źle 
wróżyłaby dla nas wszystkich - mówi Pisarski. 
Rozmawiał Adam Parfieniuk, Wirtualna Polska   26  maja  2014

~Paweł 2014-05-26 (11:19) 1 miesiąc 22 dni 20 godzin i 43 minuty temu 
no to żydzi mają już swojego człowieka na Ukrainie ; mołdawski żyd będzie wykonywał 
polecenia światowej finansjery i sprzeda kraj , a głupi Ukraińcy jak to biedaki nic nie 
rozumieją ; za zniesienie wiz do Unii bez mrugnięcia oka oddadzą swój bogaty rolniczo kraj
; jakoś nie wierzę w prawdziwość tych wyborów ; naprawdę ; co to Ukraińcy , zapalczywi 
nacjonaliści jednogłośnie wybierają człowieka który nawet nie ma ukraińskiego imienia ? 
Nie chce mi się w to wierzyć ;

ewa 2014-05-26 (11:58) 1 miesiąc 22 dni 20 godzin i 4 minuty temu 
Tam rządzą ludzie przy kasie,żaden gołodupiec nic nie ma do powiedzenia. Co to za 
konstytucja,że może zostać prezydentem osoba prowadząca działalność gospodarczą na 
dużą skalę. Przecież czegoś takiego nie ma w żadnym cywilizowanym kraju.

snajper 2014-05-26 (11:41) 1 miesiąc 22 dni 20 godzin i 21 minut temu 
król czekolady będzie jeszcze bogatszy wszystkie pożyczki przejdą na prywatne konta

~WW 2014-05-26 (11:39) 1 miesiąc 22 dni 20 godzin i 23 minuty temu 
Finansował majdan,to i został prezydentem aby to co wydał zwróciło mu się wielokrotnie.

Zerro Maj 26, 2014, 11:18 po południu 
Warto poszukać kim jest ten "gorliwy chrześcijanin"
No i dlaczego nosi nazwisko po matce. Wstydzi się po ojcu Aleksieju Walcmanie?
Może i tak... w końcu "11 czerwca 1986 A. Walcman został aresztowany i przesłuchany. 
Oskarżenie dotyczyło art. 155, 123, 184 część 1, art. 220 część 2, art. 227 część 1 Kodeksu 
Karnego RFSRR i MSSR. Chodziło o fałszowanie statystyk i sprawozdań, kradzieże 
własności państwowej, nielegalne nabycie nieruchomości 
oraz nielegalne posiadanie broni, kupno kradzionego spirytusu i rozcieńczanie go wodą. W 
ten sposób stworzył niewielką firmę produkującą wódkę. Wyrok był łagodny: pięć lat w 



karnym obozie pracy, konfiskata mienia, pięcioletni zakaz piastowania wyższych 
stanowisk."
 Maria Czerw Maj 26, 2014, 11:31 po południu 
wszyscy oligarchowie są gorliwymi chrześcijanami, zwłaszcza Julia Tymoszenko. 

Wystarczyłoby, żeby oddali połowę pazernie ukradzionego narodowi ukraińskiego majątku, 
by zasypać skandaliczną przepaść między nędzą a bogaczami. To byłoby prawdziwe 
chrześcijaństwo.

Prezydent Poroszenko ze złodziejskiej dynastii to koniec 
pozostałości Ukrainy
Posted by Marucha w dniu 2014-05-23 (piątek)

Prezydent Poroszenko (urodzony jako Walcman), 44-letni mołdawski Żyd ze 
złodziejskiej dynastii, urodzony w rejonie Odessy, który przybrał nazwisko matki – to 
koniec Ukrainy.
Członkowie tej rodziny nie lubią wspominać lat 80-tych ubiegłego wieku – i to nie dlatego, 
że Piotr Poroszenko, studiujący wówczas  na Wydziale Stosunków i Prawa 
Międzynarodowego na Państwowym Uniwersytecie w Kijowie, był marnym studentem.
W roku 1956 Aleksiej Walcman, ojciec Poroszenki, ożenił się z Eugenią Siergiejewną 
Poroszenko i przyjął jej nazwisko, co samo w sobie nie jest żadną zbrodnią, ale wyraźnie 
coś o nim mówi.
Nie jest tajemnicą, że w latach 80-tych rozkwitły kradzieże własności państwowej w ZSRR. 
Aleksiej Walcman-Poroszenko stał się wówczas znany ze swej pomysłowości i 
przedsiębiorczości oraz umiejętności dotarcia do właściwych organów. 11 czerwca 1986 
A.I. Walcman, ukraiński obywatel ZSRR, wyrzucony z partii za machloje i kradzieże, z 
wyższym wykształceniem, będący od 26 września 1977 do 9 grudnia 1983 roku dyrektorem
naukowo-badawczego zakładu naprawczego, został aresztowany i przesłuchany w 
oczekiwaniu na proces.
Oskarżenie dotyczyło art. 155, 123, 184 część 1, art. 220 część 2, art. 227 część 1 Kodeksu 
Karnego RFSRR i MSSR. Chodziło o fałszowanie statystyk i sprawozdań, kradzieże 
własności państwowej, nielegalne nabycie nieruchomości oraz nielegalne posiadanie broni. 
Z ciekawszych fragmentów jego działalności warto też wymienić kupno kradzionego 
spirytusu i rozcieńczanie go wodą. W ten sposób stworzył niewielką firmę produkującą 
wódkę. Wyrok był łagodny: pięć lat w karnym obozie pracy, konfiskata mienia, pięcioletni 
zakaz piastowania wyższych stanowisk.Syn Aleksieja Walcmana, Piotr Poroszenko, poszedł
śladami ojca, lecz czasy były już inne; dzięki nim mógł rozkwitnąć w niepodległej Ukrainie 
niczym pleśń na bochenku chleba. Kradł wszystko, co mu wpadło w ręce. Nie było dla 
niego nic świętego. Odezwały się w nim wiadome geny. Teraz złodziej ma przed sobą nowe 
zadanie: rozkraść całą Ukrainę i sprywatyzować stanowisko jej prezydenta. Dla osiągnięcia 
swych celów gotów jest zrujnować ludność tego kraju. Zapewne gotów na to jest od dawna 
– bierze wszak przykład ze swego ojca.

Siergiej Kotwicki Central News Agency Novorossia
http://novorus.info  Streszczenie gajowego Maruchy.
http://marucha.wordpress.com/2014/05/23/prezydent-poroszenko-ze-zlodziejskiej-dynastii-



to-koniec-pozostalosci-ukrainy/

• Modlitwa za żydów
Módlmy się za żydów wiarołomnych aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich 
serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. Módlmy się: 
Wszechmocny wiekuisty Boże, który od miłosierdzia Twego nawet Żydów 
wiarołomnych nie odrzucił: wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby 
wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swoich 
został wybawiony. Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Siły „antyterrorystyczne” są kierowane przez Dziewulskiego
Donosi portal Voltairenet.org
Siły do „zwalczania terroryzmu” ukształtowane przez Kijów i skierowane przeciwko 
ruchowi niepodległościowemu w Donbassie są kierowane przez   majora  SB/KGB w  
Polsce Jerzego Dziewulskiego.  Operacja została przeprowadzona pod nadzorem sekretarza 
ministerstwa obrony USA, Dereka Cholleta. Polska brała udział w powstaniach na 
Majdanie; ich niektórymi przywódcami kierował przedstawiciel Unii Europejskiej w 
Kijowie,niejaki Jan Tombiński, a niektórzy awanturnicy byli kształceni przez polską (?) 
policję. Polska brała także udział w zamachu stanu, do którego sygnał rozpoczęcia 
pochodził najprawdobodobniej od polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława 
Sikorskiego, wydany na końcu pertraktacji między opozycją a prezydentem. Być może 
podziękuje się za to Sikorskiemu stanowiskiem wysokiego przedstawiciela Unii 
Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, czyli powoła na następcę 
baronessy Catherine Ashton.
www.voltairenet.org/article184289.html              w: http://spiritolibero.neon24.pl/

JERZY  DZIEWULSKI  KRYPTONIM  MOST

MOST – kryptonim operacji przerzutu Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela w latach 1990-1992.
Wojna izraelsko-arabska (wojna sześciodniowa) w 1967 r. spowodowała, że Polska wraz z 
innymi krajami socjalistycznymi (oprócz Rumunii) zerwała stosunki z Izraelem. Aby jednak 
zapewnić minimum obsługi konsularnej, interesy Izraela powierzono Ambasadzie Królestwa 
Holandii w Warszawie. Do jej zadań należało między innymi zapewnienie pomocy osobom 
emigrującym z ZSRR, udającym się do Wiednia, tranzytem przez Polskę.Dopiero 4 maja 
1987 r., po pewnym ociepleniu wzajemnych stosunków, otwarto w Warszawie 
przedstawicielstwo Izraela – Sekcję Interesów. Podstawowym powodem, dla którego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela dążyło do ponownego nawiązania stosunków 
dyplomatycznych z Polską, było zapewnienie nowego punktu tranzytowego dla 
opuszczających ZSRR radzieckich Żydów. W Polsce w tym czasie było niewielu Żydów. Na
fali gorbaczowskiej odwilży w ZSRR, od połowy lat osiemdziesiątych XX w., władze 
wydawały zezwolenia na wyjazd dziesiątkom tysięcy Żydów radzieckich. 



Dotychczasowy punkt tranzytowy w Wiedniu był zbyt mały, by obsłużyć ten masowy ruch. 
Dodatkowo, po serii pogróżek ze strony organizacji arabskich, z udziału w tej akcji 
zrezygnowały Węgry. Po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, Polska wydała zgodę na 
masową akcję. 

Dnia 26 marca 1990 r. na spotkaniu z przedstawicielami Amerykańskiego Kongresu Żydów 
Tadeusz Mazowiecki złożył deklarację, że Polska nie uchyli się od pomocy Żydom 
emigrującym z ZSRR i zapewni im tranzyt. W wyniku tej decyzji podjęta została współpraca 
z dotychczas wrogimi sobie służbami specjalnymi: Departamentem I MSW, tzw. Mossadem i 
CIA. Do Polski przybyła też delegacja izraelskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. 
Podstawowym zagadnieniem było zapewnienie bezpiecznego tranzytu Żydów w ramach 
wspólnej operacji o kryptonimie Most. 13 lipca 1990 roku Sławomir Petelicki obejmuje 
dowództwo nad jednostką wojskową 2305 prowadzącą opercją Most w Polsce. Operację 
osłaniał Jerzy Dziewulski a część operacji sfinansowała firma Art-B. W wyniku skutecznej 
współpracy operacja przebiegła bez zakłóceń.
WIKIPEDIA

Operacja Most z Art-B

Jerzy Diatłowicki 

Z tekstem o operacji przerzucenia tysięcy Żydów z ZSRR do Izraela przez warszawskie 
Okęcie polemizuje Jerzy Diatłowicki, autor książki „Bagsik & Gąsiorowski: jak kradliśmy 
księżyc”.Okładka grudniowego numeru miesięcznika „Focus Historia” oznajmia: „Tajna 
akcja Mossadu w Polsce”. Autor opiera się głównie na relacjach obywatela Izraela Izaaka 
Goldberga, emigranta z ZSRR, oraz znanego w naszym kraju celebryty-antyterrorysty 
majora (ze służb  bezpieczeństwa  komuny )  tajniaka z  polskim  nazwiskiem Jerzego 
Dziewulskiego. Wątek spodziewanego w upadającym ZSRR nowego holokaustu, tym 
razem realizowanego przez niezadowolonych obywateli, wart jest szerszego 
zainteresowania, jeżeli oczywiście nie opiera się na opinii samego Goldberga. Faktem jest, 
że latem 1990 r. rozpoczął się masowy wyjazd radzieckich Żydów z ZSRR. Moskwa od lat 
60. nie utrzymywała z Izraelem stosunków dyplomatycznych. Rząd Gorbaczowa zgodził się
wprawdzie na masową emigrację żydowskich obywateli ZSRR, nie dopuszczał jednak 
możliwości udziału w tych wyjazdach izraelskich samolotów. 
Z publikowanego tekstu nie wynika, czy zgoda na wyjazd radzieckich Żydów miała 
charakter czysto polityczny, czy też polityczno-ekonomiczny, a może nawet czysto 
ekonomiczny. Już wiele razy przedtem kraje tzw. obozu komunistycznego handlowały 
ludźmi, żeby przypomnieć tylko „sprzedaż” obywateli niemieckiego pochodzenia przez 
PRL  to  jest  okupowaną Polskę i Rumunię, albo „enerdowców” do RFN. Ideologia 
odegrała jednak swoją rolę, ponieważ ZSRR absolutnie nie zgadzał się na udział w akcji 
wyjazdowej żadnych izraelskich instytucji. 
Z Okęcia, ale czym? 
Ponieważ zgoda Moskwy na wyjazdy mogła być w każdej chwili anulowana, władze Izraela
za wszelką cenę chciały w jak najkrótszym czasie wywieźć jak najwięcej ludzi.  
Pomocy odmówiły węgierskie, rumuńskie i polskie linie lotnicze z obawy przed 
zagrożeniem ze strony arabskich terrorystów. Jednak Polska zgodziła się na udostępnienie 
swojego portu lotniczego dla realizacji projektu „Most”. Pozostał do rozwiązania tylko 



jeden „drobiazg”: skąd wziąć odpowiednią liczbę dużych samolotów pasażerskich, które 
mogłyby zrealizować całą akcję? 
Światowy rynek lotniczy już wtedy dysponował gigantyczną liczbą samolotów 
czarterowych. 

Z różnych względów rząd Izraela nie zdecydował się na bezpośredni wynajem maszyn, 
postanowił załatwić to za pośrednictwem jakiejś godnej zaufania polskiej firmy. Wybrano 
prężną i błyskawicznie rozwijającą się  złodziejską  żydowską  spółkę, której 
współwłaścicielem był obywatel Izraela  Gąsiorowski  kuzyn w wierze  Bagsika, słynną 
później   spółkę Art-B. To za pośrednictwem tej spółki wyczarterowano potrzebną liczbę 
maszyn. 
W czyjej służbie? 
Major Dziewulski ma wszelkie kompetencje, by przekazywać czytelnikom informacje 
o operacji „Most”. Tyle tylko, że w trakcie jej realizacji nie był już szefem jednostki 
antyterrorystycznej, lecz pracownikiem spółki Art-B, i urzędował nie na Okęciu, ale na ul. 
Wspólnej w Warszawie. Kiedy szefowie spółki Bogusław Bagsik i Andrzej Gąsiorowski 
opuszczali w pośpiechu Polskę w lipcu 1991 r., to właśnie mjr Dziewulski pomagał im na 
lotnisku dźwigać walizki z (legalnie!) wywożonymi milionami dolarów. 
Wyobraźnia Jerzego Dziewulskiego dorównuje wspomnieniom Izaaka Goldberga, który 
mówił: „Kiedy nasz samolot startował, od strony jednego ze skrzydeł eskortował go polski 
śmigłowiec wojskowy. Dowiedziałem się później, że jego zadaniem było przyjęcie na siebie
uderzenia, gdyby w tym czasie ktoś próbował wystrzelić w nas rakietę”. Dziewulski 
wspomina to tak: „Maszyna stała w miejscu, które sami wyznaczyliśmy. W otoczeniu 
innych samolotów (sic!), żeby nie była wystawiona na ostrzał. Od momentu lądowania 
boeing był otoczony przez moich ludzi i pilnowany bezpośrednio przez oficerów wywiadu 
izraelskiego z jednostki specjalnej Matkal”. To była ponoć najtrudniejsza operacja w życiu 
majora. Z tym stwierdzeniem można się zgodzić, ale chyba szczególną trudność sprawiło 
naszemu bohaterowi stworzenie po dwudziestu latach nowej sensacyjno-patriotycznej 
wersji wydarzeń. 

Cena i znaczenie operacji 
Firma Art-B za swoje usługi otrzymała od izraelskiego rządu około 40 mln dolarów. Bagsik 
uzyskał obywatelstwo izraelskie z rąk samego ministra spraw wewnętrznych. (Notabene, 
ponieważ żaden z twórców Art-B nie chciał ujawnić liczby przewiezionych radzieckich 
Żydów, swego czasu spróbowałem wyobrazić sobie cenę, jaką Izrael byłby gotów zapłacić 
tej firmie za pozyskanie jednego nowego obywatela. Uznałem, że było to około tysiąca 
dolarów. Tak więc podawana przez Jerzego Dziewulskiego liczba około 42 tys. 
wyeksportowanych przez Polskę Żydów radzieckich okazała się zgodna z moim 
rachunkiem). 

Natomiast autorowi artykułu pozostawiam do przemyślenia pytanie, czy wyjazd z ZSRR 
około 40 tys. Żydów mógł zmienić opisane przez niego, graniczące z pogromami nastroje 
antysemickie w Związku Radzieckim pod koniec lat 80.? Masowa emigracja ponad miliona 
Żydów z byłego ZSRR doszła do skutku dopiero w drugiej połowie lat 90. 
Jerzy Dziewulski znany jest nie tylko jako były antyterrorysta. Występował też 
epizodycznie w serialu „07 zgłoś się” , był posłem na Sejm. Udziela się także w telewizji. 
(Fot. East News)



Ukraina: „Prawy Sektor” z Izraelem 
sierpień 7th, 2014 Po polsku 

 3 sierpnia 2014 
Kiedy świat protestuje przeciwko działaniom tworu syjonistycznego w Strefie Gazy, w 
Kijowie i Dniepropietrowsku odbyły się manifestacje poparcia dla Izraela.
Manifestanci wznosili hasło „Dwa kraje – jeden problem”, odnoszące się do sytuacji w 
Noworosji i w Gazie. Podkreślali też pomoc jaką obywatele Izraela okazali protestującym 
na tzw. „Euromajdanie”. Wyrażali także zrozumienie dla „operacji antyterrorystycznej” 
prowadzonej w Gazie. W Dniepropietrowsku na wiecu przemawiał wiceprzewodniczący 
Prawego Sektora Andriej Denisenko. Zapewnił on o „solidarności z narodem izraelskim 
walczącym z terrorystami z Hamasu”.
(na podst. 9tv.co.il)
Źródło: http://xportal.pl/?p=15584
http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=15837

CERKIEW  SZATANA  NA   UKRAINIE 
13  sierp  2014.

Ukraina – Nadeszła prawdziwa demonokracja! Cerkiew Szatana „Bożiczi” (dzieci boże-
tłum.), mająca siedzibę w obwodzie czerkaskim na Ukrainie uzyskała oficjalną rejestrację. 
Stosowne oświadczenie, włącznie z zeskanowanymi dokumentami o rejestracji, 
zamieszczone są na stronie sekty. „Dnia 6 czerwca na Ukrainie miała miejsce rejestracja, 
przez Państwową Służbę Rejestracyjną Ukrainy, pierwszej na Ukrainie i na całym 
postsowieckim obszarze wspólnoty religijnej, która otwarcie i zgodnie z prawem, w oparciu
o Konstytucję Ukrainy, wyznaje kult diabła”-pisze się w komunikacie prasowym 
organizacji. Pełna i oficjalna nazwa sekty to „Релігійна громада „Божичі” (Religijna 
wspólnota „Bożiczi”) (Cerkiew Szatana). A założycielem i twórcą wspólnoty religijnej 
„Bożiczi” jest niejaki Nieboga Serhij Walerewicz (czarnoksiężnik Nieboga-Agoben).

Napomyka się, że wspólnota „Bożiczi” działa w obwodzie czerkaskim. Tamże właśnie 
mówi się, że w noc z 30 kwietnia na 1 maja, słynną w Europie Noc Walpurgii, w obwodzie 
czerkaskim miało miejsce „otwarcie Świątyni Mrocznych Bogów” lub magicznej światyni 
zbudowanej przez czarnoksiężnika Agobena (Serhij Walerewicz Nieboga). Warto zauważyć,
że świątynia była otwarta w Cziernoliesie (Czarnolesie-tłum.) w rejonie smieliańskim. 
Według słów przywódcy sekty Serhija Niebogi „Cziernoliesie od czasów starożytnych było 



miejscem Siły

„Trójca piekielna” namalowana przez wyznawców Szatana

. To właśnie to co jest potrzebne dla duchowych praktyk i nauki”. W Cerkwi Szatana, jak 
zauważa Nieboga, znajdują się własne książki i wizerunki ikonograficzne zwane 
„adopisaniem” (piekło-ikonami-tłum.). ” Czarny Psałterz to przeciwieństwo psałterza 
cerkiewnego, jest także biesowski (demoński-tłum.) modlitewnik. Czarne ikony, najbardziej
znane, to „Piekielna Trójca” (Szatan, Weligor, Werzauł-Wielcy Książęta), „Herodiana z 
dziecięciem Herodem”, „Herod”, „Oko Diabła”, „Abar”, „Aryjczyk niezwyciężony”, 
„Książę Weligor”, „Mafawa”. Wszystkie fotografie zamieszczone są na stronie „Bożiczi” i 
na kontach Serhija Niebogi w sieciach społecznościowych.
Za: http://www.tvc.ru/news/show/id/47047
Data publikacji: 8.08.2014   Przekład: RX
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-oficjalnie-zarejestrowana-cerkiew-szatana-2014-08

Ukraina – Wojska kijowskiej junty mordują dzieci.

„Chochły ciągle zabijają dzieci. Jak donoszą naoczni świadkowie armia ukraińska ostrzelała
Zugres. Wystrzelono kilka salw artyleryjskich. Pociski uderzyły w obiekty w mieście 
Zugres, wybuchły w szkole nr 10, na plaży dla dzieci, na stadionie miejskim i uderzyły w 
ETEC (Eksperymentalna Ciepłowniczo-Elektroenergetyczna Centrala). Według wstępnej 
informacji zginęło 20 ludzi, troje z nich to dzieci. Bój we wsi Nowoswietłowka (pod 
Ługańskiem) nie ustaje, są doniesienia o wejściu do wioski 10 czołgów ukrowskich ale 
powstańcy „pracują” nad nimi”.
Za: http://rusvesna.su/news/1407972289   Data publikacji: 14.08.2014



Ukraińska straż graniczna otrzymała od rządu Kanady 32 tony sprzętu 
wojskowego o wartości 5 mln dolarów, poinformowano w Państwowej Służbie 

Granicznej Ukrainy.
„8 sierpnia Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy otrzymała od rządu 
Kanady sprzęt i wyposażenie o wartości 5 mln kanadyjskich dolarów” – mówi się w 
oświadczeniu Państwowej Służby Granicznej, informuje agencja RIA „Novosti”.
Samolot kanadyjskich sił powietrznych wylądował na lotnisku „Boryspol”; na jego 
pokładzie dostarczono na Ukrainę 32 tony sprzętu, w tym kamizelki kuloodporne, hełmy, 
zestawy medyczne, namioty, śpiwory, okulary balistyczne. Sprzęt przeznaczony jest dla 
jednostek przygranicznych, uczestniczących w działaniach wojennych w strefie operacji 
specjalnej.
Wcześniej przewodniczący Rady Najwyższej Aleksandr Turczynow oświadczył, że Ukraina
w czasie operacji specjalnej na Wschodzie nie otrzymywała żadnej pomocy wojskowo-
technicznej z żadnego kraju zagranicznego. Pod pojęciem pomocy wojskowo-technicznej, z 
reguły, rozumiane jest udzielenie komukolwiek produkcji o przeznaczeniu wojskowym – 
nie tylko broni, ale również dowolnej techniki, narzędzi lub części zamiennych, które mogą 
być wykorzystane do celów wojskowych.
Przy tym Zachód oświadczył o swojej gotowości pomagać ukraińskim służbom specjalnym.
Tak więc Komisja Europejska, a także i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych Polski pomogły Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Ukrainy w 
zakupie 2 tys. kamizelek kuloodpornych, i kasków typu Kevlar wzoru NATO-wskiego.
Od połowy kwietnia władze Kijowa prowadzą na Wschodzie Ukrainy „operację specjalną” 
w celu stłumienia ruchu protestów w Donbasie. Służby bezpieczeństwa aktywnie 
wykorzystują ciężką artylerię i samoloty bojowe. Informuje się o bardzo licznych ofiarach 
wśród ludności cywilnej i zniszczeniu domów mieszkalnych i obiektów infrastruktury.
Tłumaczył Janusz Sielicki
12.8.2014 r.  Z portalu «Взгляд» („Wzgliad” – „Spojrzenie”):

Sankcje wobec Rosji uderzają w polską gospodarkę
 31/07/2014 
Antyrosyjska polityka Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza Polski, już zaczyna przynosić szkody. 
Rosja zamyka swój rynek dla polskich owoców i warzyw, co grozi bankructwem licznych rolników 
i sadowników, eksportujących swoje wyroby na wschód. Spośród państw członkowskich UE to 
Polska jest głównym eksporterem owoców na rynek rosyjski.   
http://1917.net.pl

Charków: demonstracja antywojenna
16/08/2014 
W czwartek, w Charkowie odbył się protest przeciwko trwającej na wschodzie Ukrainy wojnie 
domowej. Mieszkańcy Charkowa poza żądaniem zakończenia działań wojennych wskazywali 
również na problemy ekonomiczne wynikające z chaosu powstałego po przejęciu władzy przez 
prozachodnich oligarchów i faszystów.
 Mieszkańcy Charkowa w czasie demonstracji poruszyli takie kwestie jak: drożyzna, bezrobocie, 
niskie płace i zły stan służby zdrowia. Na demonstracji obecni byli przedstawiciele Borotby, 
Komunistycznej Partii Ukrainy i Robotniczego Frontu Ukrainy.      http://1917.net.pl



Ukraińskie fabryki nadal sprzedają sprzęt wojskowy Rosji  zakulisowa  gra  
żydowska  handel  bronią  pd  zawsze  najlepszym  interesem
20/08/2014 

W związku z walkami na wschodzie Ukrainy, rządy Ukrainy i Rosji zdecydowały się zawiesić 
współpracę wojskową. Jak stwierdził minister spraw zagranicznych Rosji Dmitrij Rogozin -
Zerwanie kontraktów wojskowych z Ukrainą to patriotyczny krok, który powinniśmy uczynić już 
dawno temu. - To Ukraina na tym najbardziej ucierpi
 Pomimo tego ukraińskie zakłady przemysłu zbrojeniowego m.in. zatrudniający 27 tysięcy 
pracowników państwowy Motor Sicz w Zaporożu nadal produkują sprzęt wojskowy - między 
innymi silniki okrętowe i lotnicze - na sprzedaż do Federacji Rosyjskiej. http://1917.net.pl

                   POLECAMY  FILM  BYĆ  MOŻE  O   TO  CHODZI  NA  UKRAINIE

Podziemne miasta - Ukraina Tajne bazy radzieckie [Lektor PL] 
                    https://www.youtube.com/watch?v=ApRkp3WT8PE

Żydowska opozycja na Ukrainie. 
Jak wiadomo praktycznie u wszystkich czołowych przywódców-rewolucjonistów ich pochodzenie 
jest mało ukraińskie. Na przykład babcia Kliczków, w szczególności chodzi o przywódcę 
kryptożydowskiej partii „Udar” Witalija Kliczko, jest czystą żydówką i nazywała się Tamara 
Jefimowna Etinzon. (Patrz

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-kliczko-2013-12).

Chazarscy żydzi Kliczko, oficjalnie występujący jako Ukraińcy



Partia „Udar” Witalija Kliczko.Żydowskie korzenie, świętowanie judeosatanistycznej chanuki w 
Kijowie, sygnety dla swoich z heksagramem (gwiazda Dawida), wejście do polityki. Nie bądź goj-
bydlakiem! A co ty wiesz o nochatych?

Dziadek Julii Timoszienko nazywał się Abram Kelmanowicz Kapitelman.

Żydówka Julia Timoszienko, oficjalnie występująca jako słowiańska blondynka ukraińska. 
Oczywiście farbowana jak każdy żyd.



Kruczoczarna stepowa chazarka Kapitelman przekształcona później w jasnowłosą Ukrainkę 
Timoszienko.

 

Nie głosujcie na żydówkę. Grigian+Kapitelman=Timoszienko. Mądrzy Ukraińcy znają tę chciwą 
złodziejkę.



Złodziejka Kapitelman, tak zwana Julia Timoszienko, doenergotyzowuje się pod płaczliwą ścianką

Farbowana na blond chazarka stepowa Kapitelman, ksywa Julia Timoszienko, na melinie. Kudłaty 
pan w czarnym kapeluszu po lewej to także „Ukrainiec”.



Sowieckie „Zaświadczenie” dla dziadzi Kapitelmana

Patrz także „Tajemnicza Julia”-

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/tajemnicza-julia-2013-11

Fuhrery „ukraińskiej” opozycji rewolucyjno-demonokratycznej, (od prawej) „ukraińcy” Bakai 
(Jacieniuk,) Klitsch (Kliczko), Frotman (Tiahnybok).

Babcia przywódcy partii „Swoboda” Oleha Tiahnyboka nosiła prawdziwie „ukraińskie” nazwisko o
brzmieniu „Frotman”.



Chazar Frotman, występujący obecnie pod pseudonimem operacyjnym Oleh Tiahnybok, przywódca
neo-UPA-owskiej partii „Swoboda”

Przewodniczący ukraińskiej neonazistowskiej partii WO „Swoboda”, Oleh Tiahnybok, otrzymał 
średnie wykształcenie w jednym z wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych miasta Lwowa, 
którą to placówkę on sam nazywa „żydowską szkołą”. O tym fakcie Tiahnybok osobiście 
informował na forum oficjalnej strony partii WO „Swoboda”. W dniu 14 czerwca 2011 roku 
informację usunięto jednakże zachowała się kopia (poniżej).

(Powiększenie można obejrzeć pod linkiem (http://alitet67.livejournal.com/pics/catalog/321/27943)

Chazarski żyd Frotman (Tiahnybok), przywódca UPA-owskich zbrodniarzy występuje z 
przemówieniem przed zbrodniarzami UPA-owcami.

Za: http://mikle1.livejournal.com/1800301.html

Mama Krolika (Arsienija) Sieni Jacieniuka, przywódcy następnej kryptożydowskiej partii 
„patriotów ukraińskich”, Maria Grigoriewna (z domu Bakai) należy do starego judejskiego rodu, do
którego należy największy autorytet w zakresie egzegezy satanistycznego Talmudu, rabin Bakai.



Chazar stepowy Bakai, pseudonim operacyjny Arsienij Jacieniuk, przywódca, jak to zwykle z 
żydami  bywa, patriotycznej partii „ukraińskiej” „Batkiwszczina”

 

Książka żydowskich „naukowców” pt. „Sławni żydzi Ukrainy”. Na okładce widnieje gęba Bakaia-
Jacieniuka.



Jako sławny żyd Ukrainy chazar Jacieniuk został w książce zamieszczony z tego powodu, że był 
Przewodniczącym Najwyższej Rady Ukrainy.

Na stronach 18-19 książki „Sławni żydzi Ukrainy” o Arsieniju Jacieniuku napisano, że: „Arsienij 
Jacieniuk jest znanym działaczem politycznym, najmłodszym ministrem gospodarki i 
Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, urodził się 22 maja 1974 roku w Czierniowcach. 
Studiował na Czierniowieckim Uniwersytecie Narodowym, od września 2001 roku pełnił 
obowiązki ministra gospodarki AP Krymu a w 2004 roku stał na czele sztabu wyborczego Wiktora 
Juszczienko. Obecnie Arsienij Jacieniuk jest deputowanym Ukrainy i przywódcą obywatelskiej 
inicjatywy „Front pieriemien””.



Oligarcha Petro Poroszenko w czasie narodzin nosił jeszcze nazwisko Walcman.

Chazarski żyd i grabieżca majątku narodu ukraińskiego Walcman, obecnie pod nazwiskiem 
Poroszenko. Występuje jako „biznesman” i filantrop.

 Jurij Łucienko, chazarski żyd posiadający paszport Izrahella. Od 2005 roku do 2006 roku pełnił 
funkcję ministra spraw wewnętrznych w żądzie chazarskiej żydówki Julii Timoszenko i 
Juszczienki. O grudnia 2007 roku do 2010 roku minister spraw wewnętrznych w drugim rządzie 
chazarskiej żydówki Timoszienko. 



26 grudnia 2010 roku aresztowany z nakazu Prokuratury Generalnej Ukrainy pod zarzutem 
defraudacji środków państwowych na ogromnym poziomie. W lutym 2012 roku uznany winnym i 
skazany został na 4 lata pozbawienia wolności z jednoczesną konfiskatą majątku osobistego. W 
kwietniu 2013 roku został ułaskawiony przez prezydenta Ukrainy.

„Ukraiński” mąż stanu Jurij Łucienko, następny chazarski skunks i złodziej udający Ukraińca.

Były mer Odessy, prawa ręka chazarskiego żyda Kliczko, to także chazarski żyd Eduard Josifowicz 
Gurwic i przestępca gospodarczy.

Chazarski żyd Eduard Josifowicz Gurwic (Horowitz), prawa ręka żyda Kliczko.

Bejtarowske szczury

Problem gojów polega na tym, że nie widzą oni oczywistości, tego kto ich prowadzi na rzeź i 
przygotowuje prowokacje. Na fotografii widoczni są ci, którzy organizowali szturm na ulicy 
Bankowej i prowokowali siły „Berkut” do działań siłowych. To przez media nazywani 
„ultraprawicowcy”. Uważnie przyjrzyjcie się chłopakowi w kapturze (czerwona strzałka) w jakim 
języku widnieje napis na obwódce kaptura? Po gruzińsku? Nie! To język hebrajski! I na ilustracji 
widzicie nie kogo innego jak bejtarowskie szczurki! Czas już otworzyć oczy i ruszyć mózgiem!

Ciągnąć dalej? Żadnego antysemityzmu! Nagie fakty!

Jeżeli człowiek zwący siebie nacjonalistą sympatyzuje z żydowskimi rewolucjonistami to nie jest 
on żadnym nacjonalistą. Ani rosyjskim ani ukraińskim. Bezwarunkowo! To jest jasne jak słońce!



19  stycznia  2015. 

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1356413,Premier-Kopacz-oferuje-Ukrainie-100-milionow-
euro-pozyczki-Na-Donbas-i-reformy-  

Premier Kopacz oferuje Ukrainie 100 
milionów euro pożyczki. Na Donbas i reformy 

Polska ma udzielić Ukrainie kredytu w wysokości 100 milionów euro. Pieniądze 
mają być przeznaczone na odbudowę Donbasu i wspieranie reform. Kredyt zostanie 
rozłożony na 10 lat. Ustalenia te zapadły podczas wizyty w Kijowie Ewy Kopacz. 

- To bardzo konkretne wsparcie małego i średniego biznesu na Ukrainie, to jest też ogromne 
wsparcie całej gospodarki ukraińskiej - ocenił polską deklarację premier Arsenij Jaceniuk. Dodał, że
taki kredyt "powinien być zgodny z kryteriami OECD".Polskie Ministerstwo Finansów wyjaśniło, 
że warunki kredytu zostaną wypracowane między 

ministrami finansów. Przyjmie on postać pomocy wiązanej, zgodnie z zasadami OECD, na 
realizację priorytetowych dla Ukrainy reform modernizujących państwo i zbliżających je do Unii 
Europejskiej. Zdaniem resortu finansów, udzielenie kredytu stworzy także możliwości dla polskich 
przedsiębiorców do udziału w realizacji projektów na Ukrainie.
Specjalny koordynator 
Ewa Kopacz zapowiedziała, że w ciągu kilku najbliższych dni zostanie powołany pełnomocnik 
rządu ds. koordynacji działań dotyczących pomocy dla Ukrainy.
- Wszyscy wiemy, i obie strony zgodziły się, że czas ma szczególne znaczenie, czas dotyczący 
wprowadzenia nowych reform - powiedziała Kopacz na wspólnej konferencji prasowej z szefem 
ukraińskiego rządu Arsenijem Jaceniukiem.
Szefowa polskiego rządu podkreśliła jednocześnie, że wiadomo jak ważne są inwestycje 
gospodarcze, ale "najważniejsze są inwestycje w przyszłość naszych społeczeństw". - W 
rozmowach z panem premierem uzgodniliśmy, że będziemy dążyć do wzmocnienia więzi między 
naszymi narodami, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Powołamy w przyszłości Polsko-Ukraińską 
Radę Wymiany Młodzieży, o to zabiegałam jeszcze będąc marszałkiem polskiego parlamentu - 
powiedziała Kopacz.
Podkreśliła, że wymiana młodzieży to najlepsza inwestycja na przyszłość. - Przedstawiliśmy 
również naszym partnerom ukraińskim rozszerzony program stypendialny. Rozszerzamy naszą 
ofertę o wsparcie stypendialne dla ok. 500 studentów w roku 2015 - dodała polska premier.
Współpraca energetyczna 
Szef ukraińskiego rządu Arsenij Jaceniuk poinformował, że między ukraińską firmą Naftohaz i 
polską Gaz-System została podpisana umowa dotycząca budowy interkonektora, który pozwoli 
transportować na Ukrainę gaz z terminalu LNG w Świnoujściu.
- Chcę podkreślić, że chodzi tutaj nie o rewers rosyjskiego gazu, lecz o dostawę gazu z terminali 
LNG w Świnoujściu i Kłajpedzie - mówił Jaceniuk podczas konferencji po spotkaniu z polską 
premier. Dodał, że interkonektor umożliwi rocznie dostawę 10 mld metrów sześciennych gazu na 
Ukrainę.
Jaceniuk zaznaczył też, że podczas rozmowy poruszona została kwestia euroazjatyckiego korytarza 
dostaw ropy, ale "szczegóły będą omawiane podczas posiedzenia dwustronnej komisji 
gospodarczej".
Ukraina planuje też zmodernizować swoje elektrociepłownie, aby mogły wykorzystywać polski 
węgiel. Na ten cel mogą być wykorzystane pieniądze z kredytu.



 Do kwestii tej odniósł się wieczorem na antenie Polsat News minister pracy i polityki społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedział, że pełnomocnik rządu odpowiedzialny za górnictwo 
węgla kamiennego w Polsce Wojciech Kowalczyk "w jak najszybszym czasie" ma spotkać się z 
ministrem ds. energii Ukrainy i uzgadniać możliwości sprzedaży polskiego węgla na Ukrainę. - To 
jest bardzo dobra informacja, bo potrzebujemy szerszych i większych rynków zbytu - podkreślił 
Kosiniak-Kamysz.
Konsultacje międzyrządowe
Konsultacje premierów poprzedziły rozmowy szefów poszczególnych ministerstw obu państw. 
Razem z szefową rządu do stolicy Ukrainy polecieli ministrowie: finansów Matusz Szczurek, 
edukacji Joanna Kluzik-Rostowska, nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska, 
kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska, infrastruktury i rozwoju Maria 
Wasiak, a także reprezentanci resortów obrony narodowej oraz gospodarki.
Do Kijowa udali się również szefowie: NIK - Krzysztof Kwiatkowski i CBA - Paweł Wojtunik.
- Ze mną przyjechali ministrowie konstytucyjni, ci którzy rozmawiali ze swoimi odpowiednikami i 
omówili bardzo konkretne projekty współpracy - mówiła polska premier. Oceniła, że ta formuła jest
"podniesieniem naszych strategicznych relacji na zdecydowanie wyższy poziom". Kopacz 
zaznaczyła, że takie konsultacje mają służyć rozwijaniu dwustronnej współpracy i pomocy Ukrainie
w jej dążeniu do przeprowadzenia reform i integracji z UE.
Zaproszenie na obchody wyzwolenia Auschwitz 
Premier Ewa Kopacz spotkała się także z prezydentem Ukrainy.  W czasie rozmowy z Poroszenką 
wyraziła nadzieję, że przyjedzie on do Polski na obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Dodała, że Polska jest gotowa przyjąć na tych 
uroczystościach żołnierzy, którzy walczyli w ramach I Frontu Ukraińskiego i brali udział w 
wyzwoleniu obozu.
Poroszenko o konieczności uregulowania sytuacji 
Prezydent Ukrainy oświadczył, że Kijów jest gotów do natychmiastowego zwołania trójstronnej 
grupy kontaktowej składającej się przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE oraz posiedzenia szefów 
MSZ i przywódców państw czterech państw: Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji w tzw. formacie 
normandzkim. Rozmowy takie zaplanowano na koniec stycznia w stolicy Kazachstanu, Astanie.
- Jeszcze raz podkreślamy, że jesteśmy gotowi do rozmów - czy to w Astanie, czy w jakimkolwiek 
innym miejscu dla podpisania grafiku implementacji mińskich porozumień pokojowych - 
oświadczył Poroszenko w czasie rozmowy z Ewą Kopacz.
Podczas spotkania z polską premier mówił też o niedzielnym ataku ukraińskich sił rządowych na 
pozycje prorosyjskich separatystów na lotnisku w Doniecku.
- W ostatnich dniach raptownie wzrosła intensywność ataków na donieckie lotnisko ze strony 
terrorystów, a także bezkarne łamanie porozumienia o wstrzymaniu ognia. W sobotę wydałem 
rozkaz udzielenia jednorazowej odpowiedzi w związku z tym, że nie pozwolono nam na 
wywiezienie z lotniska ciał naszych poległych żołnierzy i rannych - powiedział ukraiński prezydent.
Walki do lotnisko w Doniecku 
Trzech zabitych i 66 rannych - to bilans strat ukraińskiej armii w ciągu ostatniej doby. Tak wielu 
żołnierzy trafiło do szpitali prawdopodobnie w związku z działaniami na terytorium donieckiego 
lotniska.
Walki o port lotniczy trwają od lipca, ale w poprzednim tygodniu doszło do zaostrzenia sytuacji. 
Wspieranym przez Moskwę bojówkarzom udało się wejść do nowego terminalu. Po niedzielnej 
ofensywie ukraińskiej armii znów jest on pod kontrolą Kijowa.
Rzecznik sztabu operacji antyterrorystycznej Andrij Łysenko powiedział, że wojsko cały czas stara 
się odbić z rąk bojówkarzy pozostały obszar lotniska. Na razie udało się przebić kilka dróg, aby 
można było zapewnić obrońcom wszystko, czego potrzebują. - Można przywieźć amunicję i inne 
towary. Choć nie jest to proste, bo bojówkarze cały czas strzelają - dodał Andrij Łysenko.
Bojówkarze ostrzelali nad ranem Debalcewo. W centrum miasta trafiło co najmniej 20 pocisków. 
Zginęły 2 osoby: 12-letni chłopiec i jego ojciec. 



Co najmniej 10 innych osób zostało rannych, w tym dzieci.
Jednodniowa wizyta Kopacz w Kijowie to pierwsza od ponad trzech i pół roku wizyta szefa 
polskiego rządu na Ukrainie. W kwietniu 2011 roku Donald Tusk odwiedził Kijów i rozmawiał z 
ówczesnym premierem Mykołą Azarowem oraz ówczesnym prezydentem Wiktorem 
Janukowyczem o przygotowaniach do Euro 2012, europejskich aspiracjach Ukrainy oraz kwestii 
bezpieczeństwa energetycznego.
Przed spotkaniami z szefem ukraińskiego rządu Arsenijem Jaceniukiem i prezydentem Petrem 
Poroszenką premier złożyła kwiaty w miejscu upamiętniającym ofiary protestów na kijowskim 
Majdanie.

Analityk: Duże problemy finansowe Naftohazu
Środa, 24 września 2014 
Analityk Standard Banku twierdzi, że finanse ukraińskiego Naftohazu są w dramatycznym stanie 
/AFP

Gazowy koncern musi spłacić dług, stoi w obliczu podwyższenia cen odbiorcom, ma problem 
z zaległościami płatniczymi za gaz dostarczony odbiorcom i traci na spadku kursu hrywny - wylicza
Tim Ash ze Standard Banku.
Sytuację finansową koncernu nazywa Ash "desperacką". W najbliższym czasie musi on wykupić 
obligacje za 1,6 mld dol. Z tytułu nieobciążania odbiorców pełną rynkową ceną (różnicę pokrywały 
dotychczas subsydia ukraińskiego rządu) koncern na dzień dzisiejszy stracił ok. 2,3 mld dol., 
a nieuregulowane zobowiązania odbiorców wobec niego stanowią 3,1 mld dol.

Szef ukraińskiego MSW: Zatrzymano prezesa Naftohazu 
Piątek, 21 marca 2014

Ukraińska milicja zatrzymała dziś prezesa państwowej spółki paliwowej Naftohaz Ukrainy 
Jewhena Bakulina - poinformował szef MSW Ukrainy Arsen Awakow. 
Bakulin został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie korupcji. Awakow przekazał, że MSW 
trafiło na trop szajki, w wyniku działań której skarb państwa stracił 4 mld dolarów.
"Tylko w trzech śledztwach prowadzonych przez MSW działania tej grupy przyniosły państwu 
straty, szacowane na ok. 4 mld dolarów! I nie jest to pełna lista podejrzanych schematów i operacji, 
którymi zajmują się nasi śledczy" - napisał Awakow na swym profilu na Faceboo
Minister wyraził opinię, że w toku śledztwa mogą wyjść na jaw kolejne, ogromne straty, które 
poniósł skarb państwa w następstwie działalności znanych polityków i urzędników nie tylko z ekipy
obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza, ale i z kręgów bliskich obecnym władzom Ukrainy.
- Ostrzegam polityków, by nie ingerowali w śledztwo. Uprzedzam, że na jakiekolwiek próby 
wywierania nacisków na śledczych będę reagował publicznie - oświadczył Awakow.
Szef MSW ujawnił, że grupa przestępcza, w której działalność zaangażowany był Bakulin 
stosowała bardzo prymitywne i cyniczne metody wyprowadzania państwowych pieniędzy.
"To się mogło dziać tylko w atmosferze totalnego przyzwolenia ze strony poprzedniego rządu oraz 
kierownictwa MSW i prokuratury" - napisał.
Bakulin był prezesem Naftohazu od marca 2010 roku, gdy prezydentem Ukrainy został 
Janukowycz.
W piątek ukraińskie władze przeszukały także dwa kijowskie mieszkania byłego ministra ds. paliw 
i energetyki Eduarda Stawyckiego, który według mediów ukrywa się we Włoszech.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała z kolei o zatrzymaniu dyrektora firmy "Haz 
Ukrainy 2020" Anatolija Kaszkina i prezesa Brokbiznesbanku Denysa Buhaja. Oni także są 
podejrzewani o kradzież pieniędzy państwowych.



Zarówno "Haz Ukrainy" jak i Brokbiznesbank uważane są za struktury, kontrolowane przez Serhija 
Kurczenkę, młodego biznesmena uważanego ( nie wiemy przez  kogo  !) za nieformalnego 
skarbnika rodziny Janukowyczów. Kurczenko od czwartku ścigany jest międzynarodowym listem 
gończym.

Z Kijowa Jarosław Junko      http://fakty.interia.pl/

Naftohaz Ukrainy (wł. NAK "Naftohaz Ukrajiny") – największe ukraińskie przedsiębiorstwo 
sektora paliwowo-energetycznego. Zajmuje się:

• poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów
• organizacją wierceń
• transportem, przetwórstwem i magazynowaniem węglowodorów (ropy naftowej i gazu 

ziemnego)
• dostarczaniem gazu końcowym użytkownikom.

Struktura
• Kompanie - "córki" (Дочірні компанії, ДК) 

• Ukrhazwydobuwannia (Укргазвидобування)
• Ukrtranshaz (Укртрансгаз)
• Haz Ukrajiny (Газ України)

• Przedsiębiorstwa - "córki" (Дочірні підприємства, ДП) 
• Ukrnaftohazkompłekt (Укрнафтогазкомплект)
• WZP Naftohaz (ВЗП Нафтогаз)
• Naukanaftohaz (Науканафтогаз)
• Haz-Tepło (Газ-тепло)
• LIKWO (ЛІКВО)

• Państwowe towarzystwa akcyjne (Державні акціонерні товариства, ДАТ) 
• Czornomornaftohaz (Чорноморнафтогаз)
• Ukrspectranshaz (Укрспецтрансгаз)

• Otwarte towarzystwa akcyjne (Відкриті акціонерні товариства, ВАТ) 
• WAT Ukrnafta (Укрнафта)
• Ukrtransnafta (Укртранснафта)

Wikipedia

 2014-03-02 http://pl.gloria.tv/?media=577146
 
“Przepraszam, ale ktoś musi powiedzieć głośno, że niektórzy Żydzi to świnie” – odpowiada 
oskarżony o antysemityzm burmistrz ukraińskiego miasta

Burmistrz miasta Użhorod w zachodniej Ukrainie objęty został dochodzeniem prokuratorskim z 
zakazem opuszczania miasta, po tym jak oskarżono go o “antysemickie wypowiedzi”.
Serhiy Ratusznjak został oskarżony o nazwanie kandydata na prezydenta, żydowskiego 
parlamentarzysty Arsenija Jaceniuka, “bezczelnym Żydem”.

“Żyd Jaceniuk staje się bezczelny. Służył on skutecznie złodziejom i próbuje stać się 
prezydentem Ukrainy za pieniądze kryminalistów. Wydaje mu się, że wybory odbywają się na



jakiejś wsi w Izraelu, ale tak długo jak Ukraina istnieje i rządzi w niej prawo, Żyd Jaceniuk 
nie będzie mógł się angażować w tego typu akcje.”

Ratusznjak, zaatakowany przez środowiska żydowskie odpowiada, że nie widzi niczego złego w 
swojej wypowiedzi: “Kogo obraziłem? Kto nie przyznaje talentów Żydom? Przepraszam, ale ktoś 
musi powiedzieć głośno, że niektórzy Żydzi to świnie. Czy wzywałem do ich wyniszczenia? Ja chcę 
ocalić przeciętnych Żydów, ponieważ będą cierpieli w czasie eksterminacji, w czasie gdy 1 procent 
Żydów będzie siedziało sobie w swoich willach w Nicei czy w Cannes. Chcę ochronić każdego 
przeciwko projektom, w których uczestniczy Żyd Jaceniuk ograbiający nasz kraj. Mam nadzieję, że 
nie będzie już w parlamencie takiego klowna jakim był Jaceniuk.”
Burmistrz oskarżony został również przez kobietę – członkinię partii Jaceniuka o zaatakowanie jej i
zniszczenie ekspozycji partyjnej. Ratusznjak zaprzecza i twierdzi, że było dokładnie odwrotnie – 
został on zaatakowany przez partyjną koleżankę kandydata prezydenckiego.

35-letni Jaceniuk zdążył już w swojej karierze sprawować funkcję Ministra Gospodarki 
Ukrainy, Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy, a wcześniej wiceprezesa Narodowego 
Banku Ukrainy.
W okresie tzw. transformacji, zaledwie 18-letni Jaceniuk był właścicielem prawniczej firmy Yurek 
Ltd, specjalizującej się w “doradztwie prawnym” i tzw. obsłudze prawnej prywatyzacji ukraińskich 
przedsiębiorstw. W okresie tym dokonano bezprecendensowego rozgrabienia majątku Ukrainy, 
który przeszedł w ręce małej grupki oligarchów, często sowieckich Żydów. Po tego typu 
dokonaniach, Jaceniuk pracował w kijowskim banku Awal, by w wieku 27 lat zostać wiceprezesem 
zarządu.
W tym samym roku talent Jaceniuka wyjątkowo zaowocował i objął on funkcję Ministra 
Gospodarki Autonomicznej Republiki Krymu.
Jaceniuk kieruje też stworzonym przez siebie Instytutem “Otwarta Ukraina” – Open 
Ukraine , organizacją hucznie goszczącą właśnie wKijowie (lipiec 2009) Leszka Balcerowicza, 
byłego marksistowskiego ekonomistę, należącego do betonu partyjnego PZPR, a później 
określonego jako “twórcę polskiej transformacji gospodarczej”.

 Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com – na podstawie Radio Free 
Europe | MigNew
/www.ekspedyt.org/jacek/2014/03/17/23211_kim-jest-nowy-premier-ukrainy-arsenij-jaceniuk

Niemcy już wiedzą kto to jest Jaceniuk.

W dniu dzisiejszym (29.05.2014r) przebywał w niemieckim Aachen premier Ukrainy Arsenij 
Jaceniuk, w celu odebrania przyznanej mu nagrody im. Karola za wybitne zasługi dla 
zjednoczenia Europy.Licznie zgromadzeni protestujący przeciwko obecności Jaceniuka w 
Niemczech, wznosili wrogie okrzyki, m.in.:

JACENIUK- TERRORYSTĄ!!!!! oraz trzymali w rękach plakaty o następującej treści:

JACENIUK- PARTNER FASZYSTÓW!!!!!!

Interesujące jest jakby został przyjęty przez obywateli polskich Arsenij Jaceniuk, gdyby przybył tu 
z oficjalną wizytą?  Ciekawe też jest jakby zareagowała na podobne zachowania jak na filmie 
"polska" policja wobec obywateli polskich demonstrujących przeciwko Jaceniukowi?

Pozdrawiam.     www.youtube.com/watch.

http://adnovum.neon24.pl/post/109571,niemcy-juz-wiedza-kto-to-jest-jaceniuk



Arsenij Jaceniuk (  był )zatwierdzony przez parlament na stanowisko 
premiera Ukrainy 
Arsenij Jaceniuk został zatwierdzony przez parlament na stanowisko premiera Ukrainy. Przemawia-
jąc wcześniej przed deputowanymi do parlamentu polityk zaapelował do Rosji, by nie walczyła z 
Ukrainą, lecz zrozumiała, że dwa kraje powinny łączyć relacje partnerskie.
Wcześniej p.o. prezydenta Ukrainy, przewodniczący parlamentu Ołeksandr Turczynow ogłosił po-
wstanie nowej koalicji parlamentarnej o nazwie Ukraiński Wybór. Weszło do niej 250 posłów 450-
osobowej Rady Najwyższej. Koalicja wysunęła na premiera Arsenija Jaceniuka.
Jak dodał Turyczynow, większość ministrów nowego rządu nie należy do żadnej partii. Rząd Jace-
niuka zatwierdzono głosami 331 deputowanych.
Jaceniuk: integracja europejska głównym celem 
- Głównym celem polityki zagranicznej Kijowa jest integracja europejska, podpisanie umowy sto-
warzyszeniowej oraz członkostwo w UE - mówił Jaceniuk, przemawiając przed głosowaniem do 
deputowanych.
Zapelował jednocześnie do Rosji, by nie walczyła z Ukrainą, lecz zrozumiała, że dwa kraje powin-
ny łączyć relacje partnerskie. - Jesteśmy partnerami i przyjaciółmi! - mówił, zachęcając Rosjan do 
inwestowania w jego kraju.
Nasz kraj znajduje się na skraju przepaści. Zobowiązani jesteśmy uchronić jedność państwa Arsenij 
Jaceniuk
Jaceniuk oświadczył, że kraj jest na skraju bankructwa i zapowiedział, że po zatwierdzeniu go na 
stanowisko, jego rząd będzie zmuszony do radykalnych cięć finansowych.
- Chcę być uczciwy wobec społeczeństwa. Ten rząd nie będzie podejmował popularnych decyzji, 
jednak możemy doprowadzić do odnowienia płynności finansowej państwa - powiedział.
- Nasz kraj znajduje się na skraju przepaści. Zobowiązani jesteśmy uchronić jedność państwa - 
dodał. - Ukraina apeluje do wszystkich uczestników Memorandum Budapesztańskiego o zagwaran-
towanie jej niepodległości - powiedział, występując jako kandydat na szefa rządu przed posłami 
Rady Najwyższej.
Kim jest Arsenij Jaceniuk?

Jaceniuk to 39-letni prawnik, ekonomista, przedsiębiorca i polityk, jeden z liderów dotychczasowej 
opozycji ukraińskiej. Ten prounijny były minister spraw zagranicznych, były minister gospodarki 
odegrał ważną rolę w niedawnych protestach.

Jaceniuk kierował też pod nieobecność więzionej byłej premier Julii Tymoszenko główną siłą opo-
zycji - partią Batkiwszczyna.

Arsenij Jaceniuk, mający także wykształcenie prawnicze, nie sprawia wrażenia twardego polityka, 
lecz, jak podkreślają media, twarde stanowisko zajmował w wygłaszanych tubalnym tonem wystą-
pieniach na Majdanie Niepodległości - w epicentrum ruchu protestu.

Ukraiński tygodnik "Fokus" twierdzi, że Jaceniuk próbował kreować się na "bankiera intelektuali-
stę" i wykorzystywał codzienne wiece jako rodzaj prawyborów na głównego przywódcę opozycji.



W pełnym emocji wystąpieniu w lutym Jaceniuk postawił ówczesnemu prezydentowi Wiktorowi 
Janukowyczowi ultimatum w kwestii rozwiązania kryzysu i powiedział, że jest gotów umrzeć za 
sprawę.

Jaceniuk, zdaniem obserwatorów, sprawnie działa także w polityce zakulisowej jako osoba, która 
zajmowała wysokie stanowiska w poprzednich rządach. Jaceniuk był także wiceszefem kancelarii 
prezydenta Wiktora Juszczenki. Wcześniej pracował jako zastępca szefa Narodowego Banku Ukra-
iny. Był też przewodniczącym Rady Najwyższej.

Prowadził negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Arsenij Jaceniuk urodził się 22 maja 1974 roku w Czerniowcach.

(żg,bp) http://wiadomosci.onet.pl/   27  luty  2014.

 CENZUROWANA  UKRAINA
W  Polsce  media  nie podawały  żadnych danych o  tragedii  na  Ukrainie, podczas  gdy  tam  
toczyła  regularna  mafijna  wojna  o  wpływy,  podsycana  przez  Unię  Europejską  oraz  NATO   i 
maskowana  przez  ONZ  propagandą  rozbrojenia  i pokoju.

http://wiadomosci.onet.pl  9  marca  2015. 

Życie w ruinach Debalcewe 
Fotograf agencji Reutera - Baz Ratner - odwiedził zniszczone przez prorosyjskich separatystów 
miejscowości: Debalcewe i Wuhłehirsk. W czasie pobytu na wschodzie Ukrainy udokumentował 
skalę zniszczeń strategicznych miejscowości, z których wojska ukraińskie wycofały się dwa tygo-
dnie temu.

Debalcewe, niewielkie miasto na wschodzie Ukrainy, przez długi czas było symbolem najcięższych 
walk między rządowymi wojskami a separatystami. Walki nie ustały nawet po ogłoszonym w week-
end zawieszeniu broni. Gdy Debalcewe upadło, korespondent Polskiego Radia Paweł Pieniążek 
podał, że "zostało zrównane z ziemią" przez separatystów. Obraz obu miast jest wstrząsający.
Ponad 6 tys. ludzi zginęło na Ukrainie od wybuchu konfliktu w kwietniu 2014 roku - oświadczył w 
poniedziałek Wysoki Komisarz ONZ ds. praw człowieka Zeid Ra'ad Zeid Al-Husajn, mówiąc o 
"bezlitosnych zniszczeniach dotyczących cywilów i infrastruktury".

W raporcie komisji śledczej ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie poinformowano, że tylko w ostat-
nich tygodniach setki cywilów i członków personelu wojskowego zginęły w nasilonych walkach, 



głównie w okolicy lotniska w Doniecku i miasta Debalcewe w obwodzie donieckim. Dokument do-
tyczy okresu od grudnia ubiegłego roku do lutego tego roku. W raporcie ONZ powołała się na "wia-
rygodne doniesienia wskazujące na trwający napływ ciężkiego uzbrojenia i zagranicznych bojowni-
ków" z Rosji w omawianym okresie.
"Podtrzymało to i wzmocniło zdolność zbrojnych grup w samozwańczych republikach ludowych - 
donieckiej i ługańskiej do stawiania oporu rządowym siłom zbrojnym i rozpoczęcia nowych ofen-
syw w niektórych regionach, w tym wokół donieckiego lotniska, Mariupola i Debalcewe" - napisali 
autorzy.
ONZ-owski raport odnotował "wiarygodne doniesienia o arbitralnych aresztowaniach, torturach i 
wymuszonych zaginięciach, dokonywanych głównie przez zbrojne grupy, ale w niektórych przy-
padkach" także przez stronę ukraińską. Zwrócono uwagę na szczególnie trudną sytuację miliona 
wewnętrznych uchodźców zarejestrowanych na Ukrainie z powodu konfliktu.
Wysoki Komisarz ONZ wezwał wszystkie strony konfliktu do "respektowania postanowień porozu-
mień z Mińska i zaprzestania bombardowań i innych aktów wrogości, w wyniku których powstała 
sytuacja katastrofalna dla cywilów, stanowiąca jawne naruszenie międzynarodowego prawa huma-
nitarnego i praw człowieka".Raport sprecyzował, że od połowy kwietnia 2014 do końca lutego 
2015 roku na wschodzie Ukrainy odnotowano ok. 5,8 tys. ofiar śmiertelnych i prawie 15 tys. ran-
nych. W tej liczbie ponad 1000 ludzi zginęło, a prawie 3,8 tys. zostało rannych tylko od 1 grudnia 
do połowy lutego. ONZ zastrzega, że ponieważ nie napłynęły jeszcze kompletne raporty z walk o 
lotnisko w Doniecku i miasto Debalcewe łączna liczba ofiar śmiertelnych z pewnością przekroczyła
6 tysięcy.
(tmw,bp)

                                           DONBAS  zrównany z  ziemią

zdjęcia z mafijnej  wojny  na  Ukrainie 



                           Więcej  zdjęć z  ukraińskiej rzezi  cywilów  pod  linkiem

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-zbrodnie-kijowskiej-junty-2014-10 



Transfer ukraińskiego złota do USA jako zabezpieczenie 
kredytów bankowego kartelu Rothschildów

Opublikowano Kwiecień 12, 2014 Przez Michal W NWO, Uncategorized 

Ukraińska gazeta poinformowała że  Arsenij Jaceniuk zarządził przeniesienie złota do Stanów
Zjednoczonych.
Raport organizacji GATA ujawnia, że USA podjęło 33 tony złota z Ukrainy.
(http://www.gata.org/node/13754) O fakcie wywiezienia złota przez amerykanów donosiła również 
ukraińska gazeta Iskra oraz polskojęzyczne media. „Tajna akcja wywozu złota odbyła się o drugiej 
w nocy 7 marca na lotnisku w Boryspolu na wschód od Kijowa. Na lotnisko przyjechały cztery 
ciężarówki oraz dwa minibusy volkswagena. Na pojazdach nie było tablic rejestracyjnych. 
Piętnastu ludzi w maskach, ciemnych mundurach i z broną krótką oraz pistoletami maszynowymi 
zapakowało ciężkie skrzynie ze złotem do samolotu. Potem sami do niego wsiedli. Samolot 
natychmiast odleciał.” – relacjonuje gazeta.
USA od lat nie może oddać złota zabranego Niemcom, ale z łatwością może wziąć złoto 
Ukrainy.



Wielokrotnie pytani amerykańscy administratorzy Rezerw Federalnych o lokalizację ukraińskiego 
złota odpowiadali w sposób przypominający przysłowiowe  „odbicie piłeczki”, mówiono o 
przeprowadzaniu kolejnych bardzo trudnych śledztw, można jednak przypuszczać, że System 
Rezerw Federalnych NY jest najprawdopodobniej instytucją, która zaplanowała ten finansowy 
skok.
Przypuszczalnie, ten transfer będzie potraktowany jako część zabezpieczenia dla IMF, US FED, i 
ECB i tworzonego fikcyjnego długu, który obecnie jest organizowany w celu powstania zapaści 
gospodarczej Ukrainy.
Proszę zwrócić uwagę, jakie trudności wynikały z przekazania złota do NY FED z rąk sektora 
amerykańskiej bankowości prywatnej. Podobnie było w przypadku „konfiskaty” niemieckiego 
złota, liczne próby odzyskania przez Bundesbank swoich rezerw  zakończyły się na niczym. Do tej 
pory Niemcy odzyskali tylko  5 ton złota  bezpośrednio z NY Fed – z ogólnej liczby 674 ton (32 
tony dodatkowo zostały odzyskane przez Francuzki Bank Centralny).
Banki centralne są prywatnymi instytucjami kontrolowanymi od kilku stuleci przez rodzinę 
żydowskich bankierów Rothschild (pol. Rotszyld). 
 W  1694r. powstał pierwszy w świecie bank centralny kontrolowany przez Rotszyldów o nazwie 
Bank Anglii, do połowy XIX wieku zdominowali oni bankowość europejską stając się najbogatszą 
rodziną na świecie.
Więcej o rodzinie żydowskich bankierów oraz ich zakulisowym wpływom na losy świata dowiemy 
się z filmu dokumentalnego „The Money Masters”  (Władcy Pieniędzy).
 
 Libia-Syria-Iran
Warto też zwrócić uwagę, że kiedy wojska  NATO opuściły Libię w 2011 roku, jedno z pierwszych 
pytań dotyczyło złota w państwowym banku centralnym Libii. Przed wstąpieniem NATO, Libia 
miała jeden z najwyższych wskaźników w posiadaniu złota na jednego mieszkańca.
Dodatkowo tak jak Libia, zarówno Syria jak i Iran są ostatnimi krajami na świecie, które mają 
państwowe banki centralne i rezerwy złota, znajdujące się poza centralnym bankiem światowym, 
który jest w prywatnych rękach

Złoto banków centralnych – bankowego kartelu Rothschildów
Złoto było aktywem, które nie dość, że nic nie płaci to jeszcze generuje koszty przechowywania. 
Banki bulionowe przez lata pożyczały złoto zdeponowane w magazynach pod kontrolą FED’u oraz 
Banku Anglii. Za możliwość wypożyczenia złota płacono odsetki poniżej 1 % rocznie. Następnie 
złoto było sprzedawane na wolnym rynku a środki inwestowano w aktywa przynoszące większy 
zysk jak chociażby obligacje rządowe płacące 5%. Bankom centralnym proces ten był na rękę gdyż 
dodatkowa podaż złota pomagała utrzymać sztucznie niską cenę.
Sytuacja zaczęła się zmieniać w 2009 roku kiedy to banki centralne zmieniły nastawienie do złota i 
stały się kupcami netto. Inaczej mówiąc po ponad 20 latach wyprzedaży złota, banki centralne 
zaczęły ponownie je skupować.
Kartel ma jeszcze kilka możliwości utrzymania kontroli nad rynkiem złota lecz najbliższy rok 
będzie tym, w którym otwarcie zacznie się mówić o manipulacji (zaniżaniu) ceny złota. W ostatnich
tygodniach doszło do 4 „samobójstw” wśród bankierów najwyższego szczebla. Sytuacja zaczyna 
przypominać rok 1929, rok latających bankierów.
Eskalacja wydarzeń na Ukrainie przyspieszyła zakulisowe działania zmierzające do pozbawienia 
dolara amerykańskiego statusu waluty rezerwowej. Na chwilę obecną żadna z papierowych walut 
nie byłaby w stanie wypełnić luki po USD.  Na znaczną rewaluację złota i powrót do walut 
powiązanych z metalem też jest trochę za szybko gdyż doprowadziłoby to do bezprecedensowego 
upadku papierowych waluty i pełnej dezintegracji systemu finansowego. Utrata kontroli nad 
systemem monetarnym mogłaby pociągnąć za sobą nieprzewidywalne konsekwencje w skali 
globalnej na czym nikomu nie zależy.Osoby, które faktycznie kształtują system monetarny szukają 
przejściowego rozwiązania, które pozwoliłoby przejść do nowego systemu zapewne powiązanego 
ze złotem w sposób płynny.



 Chodzi o utrzymanie kontroli nad transformacją monetarną.
Wydaje się, że nowy SDR (Special Drawing Rights) emitowany przez MFW miałby stopniowo 
przejmować rolę rezerwowo-transakcyjną w miejsce dewaluowanego dolara.
http://independenttrader.pl/

Ben Bernanke [ekonomista amerykański pochodzenia żydowskiego 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Ben_Bernanke) 

od 2006 do stycznia 2014 roku był Przewodniczącym Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy 
Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed). Od sierpnia 2002 do czerwca 2005 był członkiem Rady 
Gubernatorów Rezerwy Federalnej, zaś w latach 2005–2006 był przewodniczącym prezydenckiego 
Zespołu Doradców Ekonomicznych (Council of Economic Advisers lub CEA). Tygodnik Time 
ogłosił go Człowiekiem Roku 2009] kilkukrotnie stwierdził, że nie rozumie wartości złota. Gdy 
Ron Paul zapytał go przed Kongresem, dlaczego banki centralne są właścicielami złota i czy ma to 
jakieś znaczenie, Bernanke nonszalancko odpowiedział, że jest to tylko tradycja. W obu 
przypadkach Bernanke kłamał i doskonale o tym wiedział.
Dla porównania, Alan Greenspan [ur. 6 marca 1926 w Nowym Jorku, pochodzenie żydowskie 

(http://pl.wikipedia.org /wiki/Alan_Greenspan) 

–amerykański ekonomista, wieloletni Przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy 
Federalnej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu jest uznawany za autorytet w dziedzinie ekonomii i 
polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych. Doktor nauk ekonomicznych i kawaler Orderu 
Imperium Brytyjskiego] sprawiał wrażenie, że ma szacunek dla praw ekonomii i nie przypominam 
sobie żeby kiedykolwiek stwierdził, że złoto nie jest czynnikiem ekonomicznym. Greenspan 
podobnie jak Bernanke kłamał wielokrotnie, ale nigdy nie odważył się negować wartości złota. 
Większość z was zapewne czytała esej  Greenspana z 1966, „Złoto i ekonomiczna wolność” –  
wyjaśnia, dlaczego złoto działa jak waluta i dlaczego dekret walutowy wydany przez rząd, nie.
Wielkim kłamstwem o Banku Centralnym i złocie to, że jeśli naprawdę uważa się, że złoto jest bez 
znaczenia, to, dlaczego Centralny Bank – szczególnie System Rezerw Federalnych robią taką 
tajemnicę wokół przechowywanego przez nich złota? Zdumiewający jest również fakt, że nikt 
prócz Rona Paula i GATA nikt nie pyta ich o to. GATA wydało mnóstwo pieniędzy na rozprawy 
sądowe próbując sprowadzić urzędnika federalnego, aby publicznie ujawnił dokumentację z 
działalności Systemu Rezerw Federalnych, niestety dotychczas bez skutku.  I ostatnie pytanie – 
dlaczego System Rezerw Federalnych nie przedstawi opinii publicznej wyników niezależnego 
audytu?

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/04/200px-Ben_Bernanke_official_portrait1.jpg


Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w poniższym linku:
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dyrektor-mfw-uwieziony-ujawnieniu-informacji-zniknieciu-
rezerw-zlota-2014-04

Pierwszy raz ceny złota oficjalnie ustalono w Londynie 12 września 1919 roku o godzinie 11. Cena 
złota wówczas została ustalona na podstawie wspólnego porozumienia pięciu firm inwestycyjnych: 
N M Rothschild & Sons, Mocatta & Goldsmid, Samuel Montagu & Co., Pixley & Abell, and Sharps
& Wilkins.Londyński Rynek Złota (London Bullion Market) jest rynkiem pozagiełdowym. Tworzą 
go domy pośredniczące w handlu złotem, w tym głównie tzw. złota piątka: NM Rothschild & Sons 
Ltd., The Bank of Nova Scotia – ScotiaMocatta, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA i Societe 
Generale. Konsorcjum tych wyspecjalizowanych firm pod przewodnictwem NM Rothschild & Sons
Ltd. zbiera zamówienia i oferty sprzedaży. Codziennie o godzinie 10.30 i 15.00 przedstawiciele 
„złotej piątki” ustalają średnia cenę złota (Gold Fixing), przekazywaną m.in. do Zurichu, a stamtąd 
do Banku Rezerw RPA – największego dostawcy.
 W listopadzie 1920-go roku Banki Nowojorskie zawiadomiły miarodajne czynniki polskie, że 
Polska nie może otrzymać od nich kredytów ani pożyczek, dopóki bezwzględnie nie podda się 
orzeczeniom Ligi Narodów. Wiadomo, że w wyborach listopadowych tegoż roku olbrzymia 
większośc obywateli amerykanskich oświadczyła się przeciw Lidze Narodów.  W czyim zatem 
imieniu przemawiały zatem do Polski w ten sposób rzeczone banki? Oczywiscie nie w imieniu 
Ameryki.  Mocarstwa Mędrców Syjonu, które nie tylko kontrolują finanse i banki świata, ale 
którego dzieckiem duchowym jest również Liga Narodów, ów scentralizowany Nadrząd.” – „Myśl 
Niepodlegla”  1920r.

Michał KK         Zródło     https://www.google.pl/search?q=jaceniuk+

 

Rothschildowie przejęli   też rezerwy złota z 
Fort Knox

 

Raport przygotowany dla premiera Putina  przez federalny  aparat bezpieczeństwa (FSB) mówi, że
 Dominique Strauss-Kahn, 
były Dyrektor  Międzynarodowego  Funduszu Walutowego (IMF)  został ukarany grzywną i 
uwięziony w USA za przestępstwa na tle seksualnym po jego odkryciu że  złoto trzymane w 
Stanach Zjednoczonych w Forcie Knox zniknęło.Według raportu  Dominique Strauss-Kahn , stał się
coraz bardziej zaniepokojony po tym jak Stany Zjednoczone zaczęły grać na zwłokę z dostawą
 191,3 ton złota do MFW

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/04/imagesZWD02BJ0.jpg


Raport FSB  stwierdza, że obawy Strauss-Kahn mają silny związek z Rządem USA i Prezydentem 
Barakiem Obamą. Strauss-Kahn skontaktował się  z  agentem CIA, który dał mu niezbite dowody 
na to, że całe złoto zgłoszone do zmagazynowania  przez USA zniknęło. Po tym jak otrzymał 
dowody, podjął natychmiastowa decyzję opuszczenia USA i udaniu się do Paryża, w międzyczasie 
otrzymał informacje od Francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSE), że władze 
USA chcą go pojmać. Uciekł na lotnisko JFK w Nowym Yorku, wcześniej celowo zostawił w 
hotelu swój telefon komórkowy przez który jak zapewnili agenci DGSE,   zostanie 
namierzony.Kiedy Strauss-Kahn znajdował się bezpiecznie na pokładzie samolotu Air France do 
Paryża popełnił fatalny błąd dzwoniąc do hotelu z telefonu będącego na pokładzie samolotu aby 
przekazali telefon który zostawił w hotelowym pokoju.

Aresztowanie egipskiego biznesmena Omara przez NPD
W ciągu dwóch tygodni, Strauss-Kahn dotarł do swego bliskiego przyjaciela, wysoko postawionego
bankiera z egiptu Mahmud Abdel Salam Omar. Omar miał pobrać  dowody przedstawione przez 
agenta CIA. Jednak dokładnie tak  jak w przypadku Strauss-Kahn, Omar został oskarżony przez 
USA o przestępstwa seksualne wobec pokojówki  luksusowego hotelu. Służby Bezpieczeństwa w to
jednak nie uwierzyło argumentując że Omar ma 74 lata i jest pobożnym muzułmaninem.

Strauss na okładce francuskiego dziennika „Liberation” należącego do Edouard de Rothschild
Putin po przeczytaniu tego tajnego raportu zlecił  umieszczenie  go na  oficjalnej stronie 
internetowej Kremla w celu  obrony  dyrektora banku centralnego Rothschildów żyda Strauss-Khan
i stał się pierwszym światowym liderem w postawieniu  stwierdzenia, że były szef MFW został 
ofiarą spisku USA.

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/04/o05180419113152004571.jpg
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Dominique Strauss-Khan francuski polityk, były minister finansów 
Francji. W latach 2007–2011 dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 
Aszkenzyjski (chazarski ) żyd pochodzący z Maroka. Przedstawione zarzuty uniemożliwiły mu w 
start w wyborach prezydenckich w 2012r. Strauss otrzymał lekcje pokory która go drogo 
kosztowała ale nie przeszkodziła mu dość szybko powrócić do międzynarodowej finansjery. We 
wrześniu 2013 podano, że Strauss-Kahn wykupi 20% udziałów i zostanie prezesem Anatevka SA, 
firmy luksemburskiej z branży finansowej notowanej na giełdzie w Paryżu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dominique_Strauss-Kahn

Co ciekawe, o wszystkich tych wydarzeniach mówił już wcześniej   kongresmen Stanów 
Zjednoczonych i kandydat na prezydenta USA w 2012 r. Ron Paul. Już dawno wyraził on 
przekonanie, że rząd USA kłamał w sprawie rezerw złota w Fort Knox. Kongresman zaczął 
ujawniać,  że rząd USA i FED ukrywa prawdę o amerykańskich rezerwach złota i nakazał im
 przedstawić rachunek pod koniec 2010 roku, aby zmusić ich do przejścia kontroli..
 
Również ciekawe jest to, że zaledwie 3 dni po aresztowaniu Strauss-Kahna, kongresman Paul 
wykonał  telefon do rządu USA, sugerując sprzedaż  rezerwy złota, stwierdzając: „Biorąc pod 
uwagę wysokie ceny, teraz jest na to najlepszy moment , ogromny problemem zadłużenia zniknie, 
za pomocą wszystkich zgromadzonych środków sprzedanych gdy ich cena jest na szczycie. „
Niepokojące doniesienia przychodzą  z USA od lat, sugerują one, że nie ma złota.W październiku 
2009 roku Chińczycy otrzymali ładunek sztabek złota. Złoto jest regularnie wymieniane między 
krajami na spłatę długów,  do rozliczenia tzw. bilansu handlowego. Większość złota jest 
wymieniana i przechowywana w skarbcach pod nadzorem specjalnej organizacji z siedzibą w 
Londynie, London Bullion Market Association (lub LBMA). Gdy przesyłka została odebrana,
 chiński rząd zwrócił się aby przeprowadzić specjalne badania, aby zagwarantować czystość i ciężar
sztabek złota. W tym teście robi się  cztery małe otwory w sztabce i metal jest następnie badany. 
Urzędnicy byli zszokowani, udowodnili, że sztabki były fałszywe. Zawierały rdzenie wolframu 
tylko z zewnętrzną powłoką z prawdziwego złota. Co więcej, te sztabki złota, zawierające numery 
seryjne poświadczające, że pochodziły  z USA i były przechowywane w Fort Knox od lat.
 Warto wspomnieć że 95% polskiego złota należącego do Narodowego Banku Polskiego ( 98 ton 
złota w sztabkach) jest zdeponowane w Bank of England

 Powstały w 1694r. Bank of England jest pierwszym na świecie bankiem centralnym, który 
zapoczątkował powstanie bankowego   imperium Rothschildów. Głowni akcjonariusze 
znacjonalizowali Bank of England w dalszym ciągu zasiadając w jego  zarządzie, 
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a od 1969 wprowadzili  wirtualne złoto do obsługi transakcji miedzy bankami centralnymi o nazwie
SDR, special drawing rights (sdr) 1 sdr = 0.888761 gram złota.  Sdr jest wymienny na jenny 
japońskie ,funty brytyjskie ,dollary amerykańskie i euro -waluty kontrolowane przez kartel 
Rothschildów . Około 477 do 500 miliardów sdr-ów w świecie służy bankierom do stabilizowania 
walut.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalne_prawa_ci%C4%85gnienia

Pierwszy raz ceny złota oficjalnie ustalono w Londynie 12 września 1919 roku o godzinie 11. Cena 
złota wówczas została ustalona na podstawie wspólnego porozumienia pięciu firm inwestycyjnych: 
N M Rothschild & Sons, Mocatta & Goldsmid, Samuel Montagu & Co., Pixley & Abell, and Sharps
& Wilkins.Londyński Rynek Złota (London Bullion Market) jest rynkiem pozagiełdowym. Tworzą 
go domy pośredniczące w handlu złotem, w tym głównie tzw. złota piątka: NM Rothschild & Sons 
Ltd., The Bank of Nova Scotia – ScotiaMocatta, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA i Societe 
Generale. 

Konsorcjum tych wyspecjalizowanych firm pod przewodnictwem NM Rothschild & Sons Ltd. 
zbiera zamówienia i oferty sprzedaży. Codziennie o godzinie 10.30 i 15.00 przedstawiciele „złotej 
piątki” ustalają średnia cenę złota (Gold Fixing), przekazywaną m.in. do Zurichu, a stamtąd do 
Banku Rezerw RPA – największego dostawcy.
Skoro należące do chińczyków pozłacane sztabki wolfranu pochodzące z Fortu  Knox odnalazły się 
w skarbcu Rothschildów nie trudno odpowiedzieć sobie na pytanie  kto ma prawdziwe złoto z Fort 
Knox

w linku wycinki z gazet z połowy lat 70-tych informujące o wywożeniu trzystoma ciężarówkami 
sztabek złota z fortu Knox 

http://www.silverdoctors.com/1981-article-7000-tons-of-gold-bullion-removed-from-fort-knox-
from-1973-74/

Naród amerykański jest zdolny do poznania prawdy ale jak zawsze w takich przypadkach zostanie
 zagłuszony przez  propagandowe organy medialne, które nie poinformują  ludności przed  
przerażającą zapaścią gospodarczą, która jak na to wszystko wskazuje będzie dużo wcześniej niż 
później.
 http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dyrektor-mfw-uwieziony-ujawnieniu-informacji-zniknieciu-
rezerw-zlota-2014-04
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Najbogatsi Ukraińcy „zbiednieli”
Iwona Trusewicz 28-03-2015, 

Ukraiński prezydent wypadł z czołówki corocznego zestawienia stu najbogatszych Ukraińców 
magazyny Forbes. Na czele, jak co roku Rinat Achmetow.
W minionym dramatycznym roku ukraińscy bogacze mieli mało powodów do zadowolenia. Z setki 
krezusów, 95 straciło cześć majątków, podkreśla magazyn Forbes publikując swoje piąte 
zestawienie Stu najbogatszych Ukraińców.
Wieloletni lider listy - metalurgiczny i węglowy magnat Rinat Achmetow (48 lat) stracił na 
konflikcie w Donbasie blisko połowę majątku i wyceniony został na 6,9 mld dol. (rok temu 11,2 
mld dol.). Podobnie duże straty poniósł prezydent Petro Poroszenko (49 lat), który z pierwszej 
piątki spadł na ósme miejsce (750 mln dol. wobec 1,5 mld dol. rok temu).
Na drugiej pozycji „wiecznie drugi" Wiktor Pińczuk (54) zięć byłego prezydenta Kuczmy - ostatnio
oskarżany o pośredniczenie w przekazywaniu Kuczmie gigantycznych łapówek (5 mln dol. 
miesięcznie) od oligarchy Ihora Komołojskiego (52). Pińczuk też stracił połowę majątku i ma go 
teraz 1,5 mld dol.
Na trzecim miejscu „bohater ostatniej akcji" czyli zbrojnego najechania siedziby koncernu 
Ukrnafta, były już gubernator Dniepropietrowska Ihor Kołomojski, właściciel m.in. największego 
prywatnego banku Ukrainy - Privatbank. Stracił stosunkowo niewiele. Forbes ocenił jego obecny 
majątek na 1,4 mld dol. - o 400 mln dol. mniej niż rok temu.
W pierwszej dziesiątce są jeszcze: Henadyj Bogolubow (53 lata, partner Komołojskiego, 1,3 mld 
dol.), były szef administracji prezydenta Poroszenki Juri Kostiuk (46) z majątkiem 1,1 mld dol. 
Wadim Nowinski (przemysł maszynowy i metalurgia) - 790 mln dol..Aleksandr Jarosławski 
(nieruchomości, Ukrnafta) 774 mln dol.; finansista Konstantin Żewago (41 lat) stracił na swoich 
krymskich aktywach blisko 70 proc. majątku i teraz ma „tylko" 735 mln dol.
Dziesiątkę zamyka rywal Poroszenki w biegu do fotela prezydenta i były wicepremier ds 
gospodarczych w rządzie Janukowycza Sierhij Tyhypko (55 lat i 685 mln dol.). Na 17 pozycji 
znalazł się siedzący od roku pod kluczem w Wiedniu gazowy pośrednik i bliski współpracownik 
Gazpromu Dmytro Firtasz (270 mln dol.) 30 kwietnia wiedeński są ma rozpatrzeć amerykański 
wniosek o ekstradycję biznesmena.
Na liście są trzy kobiety. Najwyżej - na 65 pozycji Żila Żebrowska (65 lat) generalna dyrektor i 
udziałowiec firmy farmaceutycznej Farmak, wyceniona na 90 mln dol. Jest jedną z nielicznych, 
które poprawiły swój stan posiadania. To zasługa dobrych wyników ukraińskiej branży 
farmaceutycznej.
Dla porównania w styczniu średnia płaca na Ukrainie wynosiła 3455 hrywien (548 zł). To jednej z 
najniższych wskaźników w Europie.

Ukraina: oligarcha smarował byłemu prezydentowi
IT 14-03-2015,

Po 5 mln dolarów miesięcznie miał inkasować od oligarchy były prezydent Ukrainy. I nie chodzi tu 
o Wiktora Janukowycza.
Będzie śledztwo w sprawie oświadczenia oligarchy Ihora Kołomojskiego (największy prywatny 
bank Privat), że co miesiąc dawał ówczesnemu prezydentowi Leonidowi Kuczmie łapówkę w 
kwocie 5 mln dol. za prawo do zarządzania koncernem Ukrnafta. Pośrednikiem miał tu być Wiktor 
Pińczuk drugi najbogatszy człowiek na Ukrainie, a prywatnie zięć Kuczmy.
O potwierdzeniu tych rewelacji przez Kołomojskiego poinformował na portalu społecznościowym 
Borys Fiłatow szef komisji ds prywatyzacji w Radzie Najwyższej. Fiłatow opublikował dokumenty,
które przesłał do parlamentu i prokuratora generalnego. W sumie Kuczma miał zainkasować za 
swojej prezydentury 110 mln dol..od oligarchów, którym ułatwił przejęcie najtłustszych 
przedsiębiorstw państwowych.



Fiłatow oświadczył też, że w wyniku zmowy oligarchów prywatyzacja przedsiębiorstwa 
Ukrrudprom (metalurgia, wydobycie rudy żelaza ) została przeprowadzona po cenie niższe sto razy 
od faktycznej wartości firmy. Została ona sprzedana za 500 mln dol. zamiast za 50 mld dol.
Teraz Kołomojski (gubernator Dniepropietrowska) jest gotów zeznawać w tej sprawie. Pomóc to 
ma rządowi odzyskać sprywatyzowane przedsiębiorstwo.
Według Transparency International Ukraina była i pozostaje najbardziej skorumpowanym krajem 
Europy. W rankingu z grudnia 2014 r zajmowała 142 miejsce na 175 krajów świata.

ekonomia.rp.pl

RUSSIAN AID CONVOY ENTERED HEROIC DONBAS 

http://venitism.blogspot.com/2014/08/russian-aid-convoy-entered-heroic-donbas.html

22nd, August, 2014.

Trucks carrying humanitarian aid from Russia 
crossed the border to Donbas. More than 150 trucks entered Donbas without a Red Cross escort 
through a border checkpoint in a rebel-held area and headed for the city of Luhansk. Russia warned 
against attempts to disrupt the convoy.

Donbas has always been Russian, Donbasers have a different mentality, and they always saw 
themselves as part of the Russian world. The downing of MH17 was a clear example of Ukrainian 
provocation. Ukrainians shot down the aircraft in order to discredit Russia and the rebel troops.  
Keynote Speaker Basil Venitis, venitis@gmail.com, http://venitism.blogspot.com
Tensions are spiking between Russia and Ukraine, which has been on the offensive against Donbas. 
Russia, which Ukraine and its allies blame for stoking the insurgency, dispatched the convoy 
containing food and other supplies last week. The trucks had been parked near the two nations’ 
border awaiting clearance to proceed.
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Ukraine has been fractured by fighting that’s erupted since the wonderful reunification of Crimea. 
Russia denies it’s involved in the conflict, which has triggered sanctions from the U.S. and Europe. 
The escalation also rattled global markets. The Stoxx Europe 600 Index fell 0.5 percent at 11:44 
a.m. in London, while the Standard & Poor’s 500 Index futures lost 0.2 percent. The yield on 10-
year Treasuries fell for a second day. The ruble dropped 0.7 percent against the dollar and the 
Ukrainian hryvnia weakened 0.8 percent.

Pavel Gubarev of the Donetsk Republic says: We want to create a fundamentally new state based on
social justice and equality of people. We now have a chance, an opportunity to reboot . When 
people understand that the new state will protect their rights and interests, they will be happy and 
will support us. We wanted the new government to ensure the rights of the Russian-speaking 
population and to consider an autonomous status for the Donbas area. However, we never saw any 
desire of the Ukrainian authorities to find a compromise. How will I explain to the families who 
have lost loved ones in the fighting what they died for if we negotiate with Kiev? For fiscal 
federalism and the return of the oligarchs?

This reflects the fact that the yes vote in May’s self-rule referendum was born as much from a sense
of difference between eastern and western Ukraine as from deep disillusionment about the extent to 
which the Ukrainian state symbolized the kind of social justice to which Gubarev aspires.
This blend of Soviet-style egalitarianism mixed with cultural mythology and the geographic 
historical precedent of Novorossiya may not only appeal to those who supported the idea in the 
referendum but is also an attractive geopolitical concept from Moscow’s perspective.

Russia isn’t planning to invade Ukraine under the cover of the convoy, Deputy Defense Minister 
Anatoly Antonov said after a meeting with Laurent Corbaz, the head of the International Committee
of the Red Cross’s operations in Europe, according to the ministry’s website. The Foreign Ministry 
in Moscow reiterated a call for a cease-fire to facilitate the delivery of aid and proposed a United 
Nations Security Council statement on the truce. 

The Kiev government is a dysfunctional bankrupt usurper that is deploying western taxpayer money
to wage a vicious war on several million Russian-speaking citizens in the Donbas—the traditional 
center of greater Russia’s coal, steel and industrial infrastructure. Donbas and Russia have been 
Siamese twins economically and politically not merely for centuries.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, in a phone call with his German counterpart Frank-Walter 
Steinmeier, discussed the cease-fire call and steps to help deliver the humanitarian aid, the ministry 
said in a separate statement.
Ukraine said it has taken all the necessary steps to ensure the safety of the convoy’s route, warning 
that rebels are using mortars along the way. 
The Foreign Ministry in Moscow earlier accused its neighbor of deliberately delaying the deliveries,
saying in a statement that the government in Kiev is seeking victory over separatists by Ukraine’s 
Aug. 24 Independence Day. 

Meanwhile, world leaders are stepping up diplomatic efforts to ease tensions. Merkel will arrive 
tomorrow in Kiev, while Poroshenko said he’ll seek to negotiate a peace agreement with Putin and 
European Union representatives next week.
Poroshenko said he will meet Putin and EU representatives next week in Minsk, Belarus, during a 
summit of the Customs Union, a Russia-dominated trade bloc.

Ukraine will seek aid in the form of a Merkel plan during the German chancellor’s visit, which will 
be a symbolic event a day before Ukraine’s Independence Day.



The Donbasers— who properly fear for their lives and property were the nationalists and neo-
fascists who run the Kiev government to prevail—are not terrorists by any stretch of the 
imagination. That is just insipid Washington propaganda.  Instead, they are the Russian speaking 
remnant of the Soviet empire who fear an ethnic cleansing and who noted well the fate of their 
kinsmen in the hands of Ukrainian thugs during the fire at Odessa.

Once again, the American Warfare State has confected a false narrative to justify policies and 
missions that have nothing to do with the safety and security of the citizens of Lincoln NE and 
Wooster MA. About 55-years ago such a false narrative arose in the form of the domino theory that 
lead to the carnage of Vietnam. Ten years ago it cropped up in the form of the WMD story that led 
to the disastrous invasion and occupation of Iraq.  Today, it is the preposterous story of Ukrainian 
territorial integrity, terrorists in Donbas and a latter-day Hitler in the Kremlin. Unfortunately, false 
narratives are what the Warfare State does.

GEORGE SOROS   TEN   STARY  PIERDZIEL  CIĄGLE  RZĄDZI !  
                       Ropa  i  kapitał  na  okrągło  , od jak dawna  ?

Pomóżmy reformatorom na Ukrainie
George Soros 08-01-2015

Sankcje wobec Moskwy zadziałały zaskakująco szybko. Teraz należy pilnie wesprzeć Kijów. 
Trzeba sfinansować pakiet wart 50 mld dol. Inaczej nowa Ukraina może upaść.
Nałożone na Rosję przez USA i Europę sankcje zadziałały dużo szybciej i spowodowały znacznie 
więcej szkód w rosyjskiej gospodarce, niż ktokolwiek mógł oczekiwać. Ich podstawowym celem 
było odcięcie rosyjskich banków i firm od dostępu do międzynarodowych rynków kapitałowych. 
Rosnące szkody są w dużej mierze pochodną gwałtownego spadku cen ropy, bez którego sankcje 
byłyby znacznie mniej skuteczne. Rosja, by zrównoważyć swój budżet, potrzebuje cen ropy na 
poziomie ok. 100 dol. za baryłkę (obecnie ok. 55 dol.). Połączenie niższych cen ropy i sankcji 
wepchnęło Rosję w kryzys finansowy, który pod pewnymi względami można już porównać do tego 
z 1998 r.
Kryzys w Rosji dopiero się rozwija
W 1998 r. Rosji skończyły się rezerwy walutowe i musiała ogłosić niewypłacalność, powodując 
chaos w globalnym systemie finansowym. Tym razem rubel spadł o ponad 50 proc., inflacja 
przyspiesza, a stopy procentowe wzrosły do poziomu, który zepchnął rosyjską gospodarkę w 
recesję.

Wielką przewagą dzisiejszej Rosji w porównaniu z 1998 r. jest to, że wciąż posiada duże rezerwy 
walutowe. Dzięki nim Bank Rosji (bank centralny) mógł doprowadzić do 30-procentowego odbicia 
kursu rubla wobec minimum. Wydał na to ok. 100 mld dol. i stworzył wartą 24 mld dol. linię 
swapową z Ludowym Bankiem Chin. Jednak jedynie ok. 200 mld dol. z pozostałych rezerw jest 
ulokowanych w płynnych aktywach, a kryzys wciąż jest na wstępnym etapie.
Abstrahując od nieustającej ucieczki kapitału, ponad 120 mld dol. z długu zagranicznego powinno 
zostać spłacone w 2015 r. Choć, w przeciwieństwie do 1998 większość rosyjskiego zadłużenia 
znajduje się w rękach sektora prywatnego, dla nikogo nie byłoby zaskoczeniem, gdyby przed 
unormowaniem sytuacji, ten kryzys zakończył się niewypłacalnością Rosji. Takiego ciężaru nie 
byłyby w stanie udźwignąć ani rząd amerykański, ani europejskie.



 Dodajmy do tego światową presję deflacyjną, która jest szczególnie dotkliwa w strefie euro, i 
nasilające się konflikty militarne, takie jak z ISIS, a okaże się, że rosyjska niewypłacalność może 
spowodować poważne zawirowania w globalnym systemie finansowym, na które strefa euro jest 
szczególnie podatna.
UE musi przeorientować politykę
Z tego powodu istnieje pilna potrzeba przeorientowania obecnej polityki Unii Europejskiej wobec 
Rosji i Ukrainy. Opowiadam się za dwutorowym podejściem, które równoważyłoby sankcje wobec 
Rosji z poparciem dla Ukrainy na dużo większą skalę. To przeorientowanie musi zostać 
przeprowadzone w pierwszym kwartale 2015 r., z powodów, które staram się wyłuszczyć poniżej.
Sankcje są złem koniecznym. Są konieczne, bo ani UE ani USA nie mają zaryzykować wojny z 
Rosją, przez co środki ekonomiczne są jedynym sposobem na przeciwstawienie się rosyjskiej 
agresji. Są złem, ponieważ uderzają nie tylko w kraj, na który zostały nałożone, ale również w 
państwa, które je nakładają. Te szkody okazały się znacznie większe, niż ktokolwiek mógł 
przewidywać. Rosja jest pogrążona w kryzysie finansowym, co z kolei może urealnić groźbę 
deflacji w strefie euro.

Dla odmiany wszelkie skutki pomocy Ukrainie będą pozytywne. Umożliwiając Ukrainie bronić się 
samej, Europa pośrednio również broni się sama. Co więcej, zastrzyk pomocy finansowej dla 
Ukrainy pomoże ustabilizować jej gospodarkę i pośrednio zapewni tak potrzebny bodziec 
wzrostowy Europie, umożliwiając eksport i inwestycje na Ukrainie. Można mieć nadzieję, że 
problemy Rosji i postęp Ukrainy pomoże przekonać prezydenta Władimira Putina, by porzucił 
mrzonki o destabilizacji sąsiada.

Europa niebezpiecznie nieświadoma

Niestety, ani europejska opinia publiczna, ani jej liderzy, nie wydają się brać tego pod uwagę. 
Europa zdaje się być niebezpiecznie nieświadoma tego, że pośrednio już jest przedmiotem 
zbrojnego ataku Rosji i udaje, że wszystko jest jak zwykle. Traktuje Ukrainę jako kolejny kraj, 
który potrzebuje finansowego wsparcia, w dodatku nie tak ważny dla stabilności euro, jak Grecja 
czy Irlandia.

Według przeważających opinii, Ukraina cierpi na z grubsza klasyczny kryzys bilansu publicznego, 
który przeradza się w dług publiczny i przeradza się w kryzys sektora bankowego. Istnieją 
międzynarodowe instytucje finansowe powołane do radzenia sobie z takimi kryzysami, ale nie są 
one do końca przystosowane do radzenia sobie z sytuacją taką jak ukraińska.

By pomóc tamtejszej gospodarce, Unia Europejska zaczęła przygotowywać w 2007 r. umowę 
stowarzyszeniową z Ukrainą i zakończyła ją w 2012 r., kiedy musiała ją uzgodnić z rządem Wiktora
Janukowycza. UE opracowała szczegółową mapę drogową, pokazującą, jakie kroki ukraiński rząd 
musi podjąć, zanim Unia rozszerzy swoją pomoc. Od tego czasu Ukraina przeszła rewolucyjną 
transformację. Mapa drogowa powinna być w związku z tym skorygowana, ale toporny proces 
biurokratyczny w ramach Komisji Europejskiej na to nie pozwala.

W związku z tym problemy Ukrainy powinny być rozwiązywane w tradycyjny sposób:

• Ukraina potrzebuje międzynarodowej pomocy, ponieważ doznała wstrząsów, które 
zaowocowały kryzysem finansowym. Wstrząsy te są przejściowe; kiedy Ukraina z nich 
wyjdzie, powinna być w stanie spłacić swoich wierzycieli. To tłumaczy, dlaczego MFW 
odpowiada za zapewnienie pomocy finansowej Ukrainie.

• Ponieważ Ukraina nie jest członkiem UE, instytucje europejskie (takie jak Komisja 
Europejska i Europejski Bank Centralny) odgrywają jedynie drugorzędną rolę w 
zapewnianiu jej pomocy. MFW z ochotą podchwycił możliwość uniknięcia komplikacji 
związanych z nadzorem trojki, w skład której wchodzi również UE i EBC, która 
negocjowała warunki pomocy dla Grecji i innych krajów. 



To nowe porozumienie tłumaczy również, dlaczego pakiet pomocowy MFW był oparty na 
nadmiernie optymistycznych prognozach i dlaczego wkład MFW blisko 17 mld dol. w 
gotówce dla Ukrainy jest znacznie większy niż ok. 10 mld dol. zadeklarowanych w różnych 
formach przez UE i jeszcze mniejsza suma zaoferowana przez USA.

• Ponieważ Ukraina słabo sprawdzała się w poprzednich programach MFW, instytucjonalni 
kredytodawcy naciskali, że powinna otrzymać pomoc jedynie jako nagrodę za 
przedstawienie czytelnych dowodów na przeprowadzenie głębokich reform strukturalnych, a
nie jako zachętę do przeprowadzenia tychże reform.

• Patrząc z tej konwencjonalnej perspektywy, skuteczny opór Majdanu przeciwko rządowi 
Janukowycza, a później rosyjska aneksja Krymu i utworzenie separatystycznych enklaw we 
wschodniej Ukrainie, są wydarzeniami incydentalnymi. Należy je traktować po prostu jako 
tymczasowe wstrząsy zewnętrzne.

..Na Ukrainie dzieje się historia  (  starego  pierdziela !!) 

Ta perspektywa musi zostać zmieniona. Narodziny nowej Ukrainy i rosyjska agresja nie są jedynie 
tymczasowymi wstrząsami, lecz wydarzeniami historycznymi. UE nie mierzy się już z 
dogorywającymi pozostałościami po Związku Radzieckim, ale z odradzającą się Rosją, która ze 
strategicznego partnera zmieniła się w strategicznego rywala. By zastąpić czymś komunizm, 
prezydent Putin rozwinął nacjonalistyczną ideologię, opartą na korzeniach etnicznych, społecznym 
konserwatyzmie i religii – swoistym braterstwie słowiańskiej rasy, homofobii i świętej Rusi.
Zwaną przez siebie anglosaską dominację nad światem obsadził w roli wroga Rosji i reszty świata. 
Putin wyciągnął wnioski z wojny z prezydentem Gruzji Mikchaiłem Saakaszwilim w 2008 r. Rosja 
wygrała ten konflikt militarnie, ale efekty propagandowe były dużo mniej imponujące. Putin 
opracował całkowicie nową strategię, która opiera się w równej mierze na siłach specjalnych, co na 
propagandzie.
Społeczeństwo obywatelskie
Ambicje Putina, by odrodzić rosyjskie imperium, w niezamierzony sposób pomogły narodzić się 
nowej Ukrainie, która sprzeciwia się Rosji i stawia się w opozycji do starej Ukrainy, z jej 
endemiczną korupcją i nieskutecznym rządem. Nowej Ukrainie przewodzi elita społeczeństwa 
obywatelskiego: młodzi ludzie, z których wielu studiowało za granicą i którzy po powrocie nie 
szukali zatrudnienia w rządzie lub w biznesie, ponieważ jedno i drugie uznawali za równie 
odrażające.
Wielu z nich znalazło swoje miejsce w instytucjach akademickich, think-tankach i organizacjach 
pozarządowych. Powszechny wolontariat na bezprecedensową skalę i jego siła niewidziana w 
innych krajach pomogły Ukrainie zdecydowanie przeciwstawić się rosyjskiej agresji. Jego 
członkowie byli skłonni zaryzykować życie na Majdanie w imię lepszej przyszłości i są 
zdeterminowani, by nie powtórzyć błędów przeszłości, w tym politycznych sporów, które rozbiły 
Pomarańczową Rewolucję.
Politycznie zaangażowane społeczeństwo obywatelskie jest najlepszą gwarancją, że stara Ukraina 
nie powróci: działacze znów zjawią się na Majdanie, jeżeli politycy zaczną się angażować w drobne
szwindle i korupcyjne układy, które zrujnowały starą Ukrainę.
Big bang w Kijowie
Reformatorzy w nowym ukraińskim rządzie opowiadają się za radykalnym programem reform, "big
bangiem", który ma mieć dramatyczne konsekwencje. Ten program ma zerwać wędzidło korupcji, 
ograniczając biurokrację i jednocześnie lepiej uposażając urzędników. Rozbity ma zostać Naftohaz, 
monopol gazowy, który jest głównym źródłem korupcji i deficytu budżetowego na Ukrainie.
Ale stara Ukraina trzyma się mocno. Dominuje w służbie cywilnej i sądownictwie i jest bardzo 
silnie obecna w prywatnych (oligarchicznych i kleptokratycznych) sektorach gospodarki. Dlaczego 
państwowi urzędnicy mieliby pracować praktycznie za darmo, jeżeli nie mogą wykorzystać swojej 
pozycji jako licencji na pobieranie łapówek? I jak sektor biznesowy, wyrosły na korupcji i 
łapówkarstwie, może funkcjonować bez tych dopalaczy? 
Te wsteczne elementy są kluczowe w batalii z reformatorami.



...Nowy rząd stoi przed trudnym zadaniem radykalnego ograniczenia liczby urzędników i 
zwiększenia ich płac. Zwolennicy radykalnych reform twierdzą, że będzie zarówno możliwe, jak i 
pożądane ograniczenie wielkości ministerstw do ułamka ich obecnej wielkości, przy założeniu, że 
społeczeństwo nie poniesie z tego tytułu znaczącego uszczerbku w swoim standardzie życia.
Zwolnieni urzędnicy mogliby szukać pracy w sektorze prywatnym, a ci, którzy pozostaliby na 
państwowych posadach, zarabialiby więcej. Wiele przeszkód w prowadzeniu biznesu zostałoby 
usuniętych, ale to wymagałoby znacznego wsparcia finansowego i technicznego ze strony UE. Bez 
tego "big bang", pakiet radykalnych reform, których potrzebuje Ukraina, nie powiedzie się. W 
istocie perspektywa porażki może nawet powstrzymać rząd przed zaproponowaniem go.

Wsparcie dla ograniczenia biurokracji

Skala europejskiego poparcia i reformistyczny zapał nowej Ukrainy wspierają się wzajemnie. Do 
niedawna Europa trzymała Ukrainę na krótkiej smyczy, a rząd Arsenija Jaceniuka nie odważał się 
realizować radykalnych reform. Były minister gospodarki Pawło Szeremeta, radykalny reformator, 
proponował ograniczenie liczby urzędników w swoim resorcie z 1200 do 300, ale spotkał się z 
takim oporem ze strony biurokracji, że zrezygnował. Od tego czasu nie podjęto żadnych prób 
reformy administracyjnej, ale opinia publiczna wciąż się ich domaga.

I tu europejskie władze mogą odegrać decydującą rolę. Oferując finansowe i techniczne wsparcie, 
proporcjonalne do skali reform, mogą wpłynąć na ukraiński rząd, by ten przeprowadził radykalne 
zmiany, które będą miały szansę powodzenia. Niestety, europejskie władze są skrępowane 
przepisami budżetowymi, które ograniczają UE i jej państwa członkowskie. To dlatego gros 
międzynarodowych wysiłków przeznaczonych jest na sankcje przeciwko Rosji, a pomoc finansowa 
dla Ukrainy ograniczona jest do minimum.

Sięgnijcie po niewykorzystane fundusze

By zmienić nacisk na pomoc dla Ukrainy, negocjacje trzeba przenieść z poziomu biurokratycznego 
na polityczny. Europejskiej biurokracji finansowej trudno jest wyłożyć nawet 15 mld dol., które 
MFW uważa za absolutne minimum. Na razie Unia Europejska może zaoferować jedynie dwa 
miliardy w ramach swojego programu pomocy makroekonomicznej, a poszczególne państwa 
członkowskie nie spieszą się z bezpośrednią pomocą. Dlatego Ukraina 30 grudnia przyjęła 
tymczasowy budżet na 2015 r., z nierealistycznymi założeniami przychodów i jedynie 
umiarkowanymi reformami. To otwiera pole do negocjacji. Ustawa pozwala na modyfikacje 
budżetu do 15 lutego, w zależności od ich wyniku. Europejscy przywódcy muszą sięgnąć do 
wielkich, niewykorzystanych funduszy pożyczkowych samej UE i znaleźć inne, nietypowe źródła, 
by zaoferować Ukrainie większy pakiet finansowy niż ten, który jest obecnie rozważany. To 
pozwoliłoby ukraińskiemu rządowi przeprowadzić radykalną reformę

Tu leżą pieniądze

Zidentyfikowałem kilka takich źródeł, w szczególności:

1. System Wspomagania Bilansu Płatniczego (wykorzystany przez Węgry i Rumunię) na 
niewykorzystane 47,5 mld dol., a Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej (użyty w 
przypadku Portugalii i Irlandii) dysponuje sumą ok. 15,8 miliarda. Oba mechanizmy są 
obecnie ograniczone do państw członkowskich UE, ale mogą być użyte do wsparcia 
Ukrainy, poprzez modyfikację regulacji, zaproponowaną przez Komisję Europejską i 
przyjętą kwalifikowaną większością głosów. Alternatywnie Komisja może wykorzystać i 
rozszerzyć Program Pomocy Makro-Finansowej, który już w tej chwili jest stosowany na 
Ukrainie. Istnieje wiele opcji technicznych i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-
Claude Juncker powinien wskazać drogę naprzód, gdy tylko rząd Ukrainy przedstawi 
przekonywający pakiet priorytetów.

2. Większy udział ze strony Unii Europejskiej pozwoliłby MFW zwiększyć akcję kredytową dla 



Ukrainy o 13 mld dol. i zamienić obecne Porozumienie Zawieszone na bardziej długoterminowy 
program finansowania. To zwiększyłoby pomoc MFW dla Ukrainy piętnastokrotnie, co brzmi 
szokująco, ale, takie precedensy już się zdarzały, na przykład w przypadku Irlandii.

3. Obligacje infrastrukturalne Europejskiego Banku Inwestycyjnego mogłyby przynieść 10 mld dol.
lub więcej. Te fundusze powinny zostać wykorzystane do połączenia Ukrainy ze zunifikowanym 
europejskim rynkiem gazowym i złamania monopolu Naftohazu. Takie zmiany znacznie 
poprawiłyby wydajność energetyczną Ukrainy i przyniosłyby bardzo wysokie zwroty z inwestycji. 
Pomogłyby również stworzyć wspólny europejski rynek gazowy i ograniczyć nie tylko ukraińską, 
ale i europejską zależność od rosyjskiego surowca. Rozbicie Naftogazu to trzon ukraińskiego planu 
reform.

4. Długoterminowe finansowanie ze strony Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju, na rzecz restrukturyzacji sektora bankowego. To powinno przynieść około 5 mld dol. 
Wiedeńska Inicjatywa na Rzecz Europy Wschodniej, która okazała się nad wyraz skuteczna, jeżeli 
chodzi o ograniczenie odpływu kapitału i stabilizację systemu bankowego, powinna zostać 
rozszerzona na Ukrainę. Podstawy dla takiego rozszerzenia zostały już położone na inauguracyjnym
spotkaniu Ukraińskiego Forum Finansowego w czerwcu 2014 r.

5. Restrukturyzacja zadłużenia Ukrainy powinna uwolnić dodatkowe cztery miliardy dolarów 
rezerw. Prawie osiem miliardów dolarów są warte obligacje wyemitowane na rynki prywatne, data 
zapadalności wypada w ciągu następnych trzech lat. Zamiast ogłoszenia niewypłacalności, która 
miałaby fatalne konsekwencje, Ukraina powinna negocjować ze swoimi obligatariuszami (tak się 
składa, że jest ich relatywnie niewielu), dobrowolną, wolnorynkową wymianę dla nowe instrumenty
dłużne o dłuższej zapadalności. By ta wymiana się powiodła, część nowej pomocy finansowej 
powinna posłużyć jako gwarancja dla tych instrumentów. Zagraniczna pomoc potrzebna w tym celu
będzie zależała tego, czego obligatariusze będą domagali się w zamian, ale powinna uwolnić 
przynajmniej dwa razy tyle rezerw w ciągu najbliższych trzech lat.

6. Ukraina musi sobie również poradzić z wystawionymi przez rząd rosyjski obligacjami o wartości
3 mld dol., których data zapadalności przypada w 2015 r. Rosja może być skłonna dobrowolnie 
zmienić warunki płatności, by zyskać punkty w grze o złagodzenie sankcji przeciw niej. 
Alternatywnie obligacje te mogą zostać zaklasyfikowane jako międzyrządowe, restrukturyzowane 
przez grupę krajów zrzeszonych w tak zwanym Klubie Paryskim – po to by zabezpieczyć resztę 
ukraińskich obligacji przed klauzulą niewypłacalności (która sprawia, że pożyczkobiorca staje się 
niewypłacalny, jeżeli nie spełni innych zobowiązań). Na prawne i techniczne szczegóły tego 
rozwiązania brak tu niestety miejsca.

Klucz w rękach Angeli Merkel

Być może nie wszystkie te źródła da się uruchomić w pełni, ale tam, gdzie jest polityczna wola, 
znajdzie się i sposób. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która w stosunku do Rosji i Ukrainy 
okazuje się prawdziwą europejską liderką, trzyma klucze do rozwiązania problemu. Dodatkowe 
źródła finansowania, o których wspominałem powyżej, powinny wystarczyć do stworzenia nowego 
pakietu finansowego w wysokości 50 mld. dol. lub więcej. Nie warto nawet wspominać, że MFW 
pozostałby odpowiedzialny za faktyczną dystrybucję tych środków – tak, by nie wymknęły się spod
kontroli. Jednak zamiast szukać najniższego wspólnego mianownika, instytucjonalni kredytodawcy 
powinni celować w maksimum. To może zmienić reguły gry. Ukraina będzie wtedy w stanie 
przeprowadzić radykalne reformy i zamiast balansować na krawędzi bankructwa, stanie się ziemią 
obiecaną dla prywatnych inwestycji.

Europa musi się obudzić i zdać sobie sprawę, że jest atakowana przez Rosję. Pomoc Ukrainie 
powinna być również postrzegana jako obrona wyprzedzająca ze strony krajów UE.



 W tym kontekście sumy, o których mówimy, tracą na znaczeniu. Jeżeli organy międzynarodowe 
nie odpowiedzą na radykalny program ukraińskich reform równie imponującym pakietem 
finansowym, nowa Ukraina prawdopodobnie upadnie, Europa zostanie sama w obliczu rosyjskiej 
agresji, a dodatkowo utraci wartości i zasady, na których została zbudowana UE. To będzie strata 
nie do naprawienia.

Utrzymać sankcje

Sankcje przeciwko Rosji powinny zostać utrzymane, po tym jak zaczną wygasać w kwietniu 2015 
r., chyba że prezydent Putin przestanie destabilizować Ukrainę i przedstawi wiarygodne dowody na 
swoją wolę podporządkowania się ogólnie przyjętym regułom postępowania. Kryzys finansowy w 
Rosji i ciała żołnierzy przywożone z Ukrainy sprawiają, że pozycja polityczna Putina jest 
zagrożona.

Rząd ukraiński rzucił mu ostatnio wyzwanie, potwierdzając własne zobowiązania wobec 
separatystycznych enklaw we wschodniej Ukrainie. I twierdząc że wynegocjowane w Mińsku 
zawieszenie broni było łamane przez Rosję od samego początku. Po tym ukraińskim wyzwaniu 
Putin natychmiast ustąpił i zakazał używania broni żołnierzom znajdującym się pod jego 
bezpośrednią komendą.

Można oczekiwać, że te oddziały zostaną wycofane z terytorium ukraińskiego, a zawieszenie broni 
zostanie w najbliższej przyszłości w pełni wyegzekwowane. Głupio byłoby pozwolić wygasić 
przedwcześnie sankcje, gdy są one tak blisko od osiągnięcia swojego celu. Kluczowe jest jednak, 
by do kwietnia 2015 r. Ukraina mogła zacząć realizować radykalny program reform, który ma 
realne szanse powodzenia. W przeciwnym razie prezydent Putin będzie mógł przekonywująco 
argumentować, że rosyjskie problemy wynikają przede wszystkim z wrogości zachodnich 
mocarstwo. Nawet jeżeli utraci władzę, jego miejsce zajmie jeszcze bardziej twardogłowy 
nacjonalistyczny demagog w rodzaju Igora Sieczina. Jeżeli jednak Europa podoła temu wyzwaniu i 
pomoże Ukrainie nie tylko obronić się, ale również stać się ziemią obiecaną, Putin nie będzie mógł 
winić za problemy Rosji zachodnich mocarstw. To on będzie za nie odpowiedzialny i będzie miał 
do wyboru albo zmienić kurs, albo pozostać przy władzy nakręcając spiralę represji. Tak czy 
inaczej, zagrożenie dla Europy ze strony putinowskiej Rosji osłabnie.

To, która alternatywa przeważy, będzie miało kluczowe znaczenie nie tylko dla przyszłości Rosji i 
jej relacji z Unią Europejską, ale również dla samej Unii. Pomagając Ukrainie Europa może być w 
stanie odzyskać wartości i zasady na których zbudowano UE. Dlatego z taką pasją podkreślam, że 
Europa musi przejść operację serca. Czas by to zrobić jest właściwy. Rada MFW ma podjąć 
brzemienną w skutkach decyzję w sprawie Ukrainy 18 stycznia.

George Soros jest finansistą i filantropem. Artykuł został po raz pierwszy opublikowany po 
angielsku w „New York Review of Books". W Polsce ukazuje się tylko w "Rzeczpospolitej". 
Tytuł, lead i śródtytuły od redakcji 

Multimiliarder George Soros został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi – jednym z najwyższych 
odznaczeń które może dostać cudzoziemiec w Polsce. Wraz z Sorosem uhonorowane były 
organizacje powiązane z Rockefellerami. Tak naprawdę, to nie wiadomo za jakie „zasługi” dla 
Polski Soros dostał odznaczenie, chyba że pod pojęciem zasług Prezydent rozumie grabież majątku 
narodowego naszego kraju i ruinę dla milionów Polaków. 
Jak pisze Nasz Dziennik, Soros „Po utworzeniu rządu Mazowieckiego lobbował na rzecz planu 
gospodarczego, który potem – nie wiedzieć czemu – nazwano planem Balcerowicza. Szokowa 
terapia doprowadziła do wielu nieprawidłowości i afer, upadku całych gałęzi przemysłu i 
bezrobocia na ogromną skalę”. Za tymi słowami kryje się nędza, choroby, dewiacja i śmierć.



Nie dość, że to dzięki Sorosowi Polacy lądują na ulicach gdyż nie są w stanie spłacać długów, to 
Polska jest w ruinach, jeśli chodzi o kulturę, sztukę, moralność i wszystko to co można nazwać 
osiągnięciami cywlizacyjnymi. Taka sytuacja jest zresztą nie tylko w Polsce, w innych krajach jest 
nawet gorzej, na co miliony ludzi zaczyna gwałtownie reagować. I George Soros ma w tym 
niewątpliwe „zasługi”.
Należy się przyjrzeć bliżej tej postaci, bowiem polskie ścierwomedia nie odważą się na 
publikowanie prawdy o jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Sytuacja do złudzenia 
przypomina tę z nazistowskich Niemiec, gdy żaden z publikatorów nie zdobyłby się na krytykę 
Hitlera, gdyż oznaczało by to śmierć w obozie koncentracyjnym. Naszym ścierwodziennikarzom 
nie grozi jeszcze śmierć, jeśli już to śmierć kariery – ale widać to wystarczy by nie wychylali 
swoich pysków spoza wyznaczonych ram. Nawet „Niezależna”, która pretenduje do miana mediów 
niezależnych, w swojej krytyce Sorosa ograniczyła się do określenia go jako „spekulanta” czy 
„kontrowersyjnego”.

A co z „ludobójcą”, „gestpowskim donosicielem” czy „zbrodniarzem wojennym”?
Dlaczego Nasz Dziennik czy Niezależna obawia się użycia tych określeń, funkcjonujących przecież
w stosunku do Sorosa na międzynarodowym forum?
Zwróćmy uwagę jakie rady daje nam Soros by ratować Europę.

– „Jesteśmy na złym kursie, tak więc podam sposoby jakie mogą go zmienić” – mówi Soros 
na konferencji w Berlinie 30 października.
- „Kryzys w Europie zmienił ją w coś całkiem innego, niż fantastyczna sprawa o jakiej 
mówią psychologowie, niż pożądany cel, który ludzie sobie wyobrażają.
Ja sobie ją wyobrażałem jako społeczeństwo otwarte, stworzone z wielu państw, które 
poświęciły część swojej niezależności dla wspólnego dobra – unię, która nie byłaby 
zdominowana przez jedno z nich. Ale państwa członkowskie podzieliły się na dwie klasy – 
kredytodawców i dłużników, gdzie te pierwsze rządzą. Niemcy jako największe z państw 
udzielających kredytów zajmuje pozycję dominującą. Ale też ponosi największe ryzyko z 
uwagi na finansowanie tego długu, co się odzwierciedla w koszcie kredytu w całej 
ekonomii. Usadowiło to dłużników na spirali deflacyjnej oraz spowodowało, że nie mogą 
już być konkurencyjne w stosunku do krajów udzielających kredytów”.

Analiza jak na razie poprawna. Ale wg. Sorosa nie było to zamierzone, jest to tylko wynik 
błędów w polityce. Niemcy nie miały nigdy zamiaru osiągać pozycji dominanta, a co gorzej, 
teraz nie chcą ratować Unii w tym krytycznym momencie.
I tu się kryje cel wystąpienia Sorosa. Otóż Niemcy faktycznie nie chcą realizować bezmyślnie 
planów globalnych bankierów, których Soros jest przecież ambasadorem. Dlatego też ostrzega on 
Niemcy i daje rady jak powinny się zachować by nie zostać ukaranymi. Sądzę, że podobne 
ostrzeżenia dostał ś.p. Lech Kaczyński gdy raz ze Sławomirem Skrzypkiem sprzeciwiali się planom
udupienia finansowego Polski w kolejnych długach (patrz: „Dlaczego zginal prezes NBP Slawomir 
Skrzypek?”   „Zamach z różą” ).

„Tragedią Unii Europejskiej jest to, że Niemcy chcą niewiele zrobić by ją ratować” – oświadczył 
pompatycznie George Soros. Ale jest wg. niego nadzieja, gdyż ostatnie posunięcia mają na celu 
korekcję błędów. Chodzi o stworzenie unii bankowej, o kórej była mowa w czerwcu, która 
zagwarantuje nielimitowaną interwencję Banku Europejskiego w rynki obligacji krajów 
członkowskich (OMD). Oznacza to zwiększenie stabilności Euro, może być punktem 
przełomowym dla Sorosa. Jest to jednak niewystarczające. Sorosowi chodzi głównie o tzw. bailouty
krajów zadłużonych, a właściwie banków tych krajów. Wg. Sorosa Niemcy powinny skupić całą 
swoją energię na spłaceniu długów tych banków, a przypomnijmy, że są to banki są prywatne. Czyli
dziesiątki milionów Niemców i mieszkańców innych krajów europejskich ma poświecić cały swój 
czas i energię na dofinansowanie miliarderów, którymi są bankierzy!



To właśnie te banki są przyczyną tragedii milionów, gdyż to one zadłużyły kraje w niemożlwie do 
spłacenia długi. A Soros chce im przyznać kolejne miliardy!
Nie łudźmy się, Soros jest jednak tylko mationetką, choć posiada duzą wiedzę. Widać to w tym 
„przemówieniu” – po sposobie czytania, ale też po sformułowaniach. Sorosowi przemówienia piszą
zespoły ekspertów banksterskich z najlepszymi psychologami włącznie. Delegowano go jako tego 
„geniusza”, który ma się stać bohaterem, a za którym w cieniu stoją sanhedryny prawdziwych 
„mędrców”.
Operacje psy-op jakimi są wystawienia „geniusza” doskonale sprawdzono i to nadal działa. Takimi 
„geniuszami” byli w przeszłości m.in. Einstein (plagiatujący odkrycia innych naukowców),  Lenin 
(delegowany do zniszczenia Rosji), Hitler (udający wodza, a naprawdę realizujący rozkazy 
bankierów) czy większość prezydentów USA.
W Polsce mieliśmy i mamy Geremków, Balcerowiczów, Kwaśniewskich, Tusków, Komorowskich i
wielu innych piastujących funkcje „robocze”. Ś.p Lech Kaczyński chciał faktycznie rządzić, to 
skończył na przedziurawionych kolanach, zmasakrowany zapewne w którejś z baz CIA… podobnie
zresztą jak Kaddafi.
Tak naprawdę, George Soros jest agentem Rotszyldów i Rockefellerów. Ma za to zresztą nieźle 
płacone, także i środkami odmładzającymi. Wg. Executive Intelligence Review (LaRouche) za 
zniszczenie brytyjskiego funta i włoskiego lira zarobił 12 miliardów dolarów. Udzielane mu są 
pożyczki na wyjątkowych warunkach, dzięki czemu nie ma dla niego konkurencji. Powiązany z 
kręgami Rotszydów ma za zadanie zniszczenie niemieckiego Bundesbank, co wyraźnie się 
odzwierciedla w jego przemowie z 30 października.
W swojej książce „Underwriting Democracy” Soros podsumowuje swoją terapię szokową 
zastosowaną w Polsce.
Widać tu wyraźnie bezwględność poczynań Sorosa, którego jedynym celem było rozgrabienie 
naszego państwa, oczywiście w białych rękawiczkach jako „uzdrowiciel”:

– Najważniejsze było pokazać, że transformacja polityczna może poskutkować w 
poprawie ekonomii.

- Soros przygotował trzy założenia planu ekonomicznego: stabilizację monetarną, zmiany 
strukturalne oraz reorganizację długu. Uważał, że lepiej jak się połączy te założenia niż realizuje 
osobno.
- Przedstawił te plany prof. Geremkowi i Trzeciakowskiemu, którzy byli nim zafascynowani. 
Połączył swe siły z prof. Jeremy Sachsem z Harvardu, i zasponsorował ten program poprzez 
Fundację Batorego. MFW to zaaprobował i 1 stycznia 1990 roku rozpoczęto realizację tego planu. 
Polacy cierpieli, ale byli zdecydowani by to przebrnąć. Inflacja została zredukowana, choć w tkwiła
jeszcze długo w wynikach, gdyż zmiany strukturalne wchodzą powoli.
- Produkcja spadła o 30%, ale zatrudnienie tylko o 3%. Dało to wzrost marginesu dochodu, przy 
utrzymaniu zatrudnienia.
Po 20 latach widać efekty tych „zmian strukturalnych”. Państwo straciło wszystko co wypracowało 
społeczeństo w ciężkich czasach komuny. Grabież i dewastacja objęła cały przemysł, transport, 
komunikację, ale nie tylko – dotyka także i kultury, oświaty, mediów, a nawet religii. W planach jest
zagarnięcie całej przestrzeni życiowej Polaków, z lasami, parkami narodowymi i wydmami 
włącznie. Tak by nawet ulice nie były nasze i by móc łatwo pozbawić nas życia, jako bezdomnych 
upitych denaturatem kaleków.
Na pozycje ważnych agentów Rotszyldów jak Soros czy Maurice Strong nie każdy się nadaje. Takie
osoby muszą być zdegenerowane do cna, są to dosłownie wampiry w ludzkim ciele – bez empatii i 
uczuć wyższych. Ci ludzie nie mogą mieć skrupułów, muszą wykonywać krwawe rozkazy, których 
efektem jest często śmierć milionów ludzi. George Soros sam przyznaje się w wywiadzie dla 
Steve’a Krofta z CBS, że jeszcze jako 14-letni żydowski chłopak był nazistowskim kolaborantem 
i pomagał denucjnować swoich rodaków. Tłumaczył by to jeszcze jego młody wiek, ale Soros nie 
ma wcale żadnych wyrzutów sumienia!



Kroftowi powiedział, że:  „To było jak rynek. Jeśli ja bym tego nie zrobił, to zrobili by inni”.
Takiemu człowiekowi 12 listopada 2012 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski dał jedno z 
najwyższych odznaczeń państwowych.
Materiały:

• SOROS: How To Save The European Union
• Niezależna: Komorowski odznaczył George’a Sorosa
• Nasz Dziennik: „Order dla Sorosa”
• Bibuła: Komorowski odznaczył George’a Sorosa Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP 
• War Criminal George Soros’s War On The Open Society
• George Soros: Nazi war criminal
• George Soros as a Rothschild agent
• George Soros- Bankster, Nazi Collaborator and Psychopath

http://www.monitor-polski.pl/

George Soros: Nazi war criminal 

Glenn Beck has railed many times against George Soros, a Hungarian-American financier and 
liberal philanthropist whom the conservative host dubs the "progressive puppet master."
But Beck ramped up his criticism this week on Fox News and his radio show, making comments 
about how Soros survived in Nazi-occupied Hungary that have provoked denunciations from Jewish
organizations.
Beck said on the radio Wednesday that Soros—as a 13-year-old Jewish boy, living apart from his 
parents in order to avoid apprehension by the Nazis—"used to go around with this anti-Semite and 
deliver papers to the Jews and confiscate their property and then ship them off. … It was 
frightening. Here's a Jewish boy helping send the Jews to the death camps."
Abraham H. Foxman, national director of the Anti-Defamation League and a Holocaust survivor, 
called Beck's comments "completely inappropriate, offensive and over the top." 

Quote:
To hold a young boy responsible? Ok then the members of the Waffen SS Hitler youth 
division in France who aided in the round-up and murder of French Jews are totally innocent

Quote:

"While I, too, may disagree with many of Soros' views and analysis on the issues, to bring in this 
kind of innuendo about his past is unacceptable," Foxman said.Â "To hold a young boy responsible 
for what was going on around him during the Holocaust as part of a larger effort to denigrate the 
man is repugnant." 
When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros’ father was a successful lawyer. He lived
on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were 
problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers and 
he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his 
Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian
Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on
his appointed rounds, confiscating property from the Jews. 



George Soros (węg. György Soros [ˈɟørɟ ˈʃoroʃ], właśc. György Schwartz [ʃvaʁʦ]) ur. 12 sierpnia
1930 w Budapeszcie – finansista amerykański pochodzenia węgiersko-żydowskiego, jeden z 
najbardziej znanych spekulantów walutowych, ale także filantrop, fundator Instytutu Społeczeństwa
Otwartego i licznych fundacji, w tym Fundacji im. Stefana Batorego, uczeń Karla Poppera. Znany 
krytyk polityki George'a W. Busha.Urodził się i mieszkał na Węgrzech do 1946, gdy uciekł na 
Zachód podczas kongresu młodych esperantystów. Jako młodzieniec próbował handlować walutą 
na czarnym rynku w czasie okupacji niemieckiej na Węgrzech.  Soros wyemigrował do Wielkiej 
Brytanii w 1947. Ukończył studia w 1952 w London School of Economics, gdzie uczestniczył m.in.
w słynnych seminariach Karla Poppera. W 1956 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. 
Wspomina, że jego celem było zarobienie pieniędzy, które pozwoliłyby mu pracować jako pisarz i 
filozof.

Człowiek, który złamał Bank Anglii

Początki fortuny Sorosa mają źródło w spekulacjach giełdowych prowadzonych akcjami tzw. 
śmieciowych przedsiębiorstw. Były to akcje firm, które miały trudną sytuację finansową, stały u 
progu bankructwa. Wobec kryzysu rynkowego w owych czasach nikt nie wierzył w możliwość 
istotnego dorobienia się na grze giełdowej, jednak Soros pod wpływem koncepcji gospodarczo-
socjologicznych Poppera, zdecydował się zainwestować w nie posiadane fundusze, wychodząc z 
założenia, że skoro firmy owe przetrwały najgorszy kryzys, muszą mieć istotną zdolność do 
kreowania zysku, która w przyszłości spowoduje wzrost ich kursu. Tak też się stało, a Soros dorobił
się fortuny.Soros nagle stał się znany 22 września 1992, gdy uważając, że funt szterling jest 
przewartościowany, dokonał spekulacji przeciw tej walucie angażując 10 mld USD i grając na 
zniżkę kursu. W wyniku tego, Bank Anglii był zmuszony wycofać walutę z Mechanizmu Kursów 
Walutowych (ERM II), a Soros zarobił około jednego miliarda dolarów. Został nazwany 
„człowiekiem, który złamał Bank Anglii”. W 1997 w podobnej sytuacji w trakcie azjatyckiego 
kryzysu finansowego malezyjski premier oskarżył Sorosa o spowodowanie załamania waluty tego 
kraju.  Soros jest uznawany za osobę kontrowersyjną. Z jednej strony stał się bogaty dzięki 
spekulacjom finansowym (w 2007 jego majątek był oceniany na 8,5 miliarda dolarów USA). Z 
drugiej strony jednak otwarcie przyznaje, że obecny system spekulacji finansowych szkodzi 
rozwojowi wielu krajów rozwijających się.



Filantrop
Soros jest aktywnym filantropem od 1979, gdy zaczął przekazywać pieniądze, aby pomóc 
czarnoskórym studentom w RPA w studiowaniu na Uniwersytecie Kapsztadzkim. Działania 
dobroczynne Sorosa w Europie Środkowej i Wschodniej mają miejsce głównie przez Instytut 
Społeczeństwa Otwartego (Open Society Institute) i liczne fundacje, np. Fundacja Batorego w 
Polsce. Soros podarował 250 milionów dolarów na Uniwersytet Środkowoeuropejski w 
Budapeszcie.Otrzymał doktoraty honoris causa następujących uczelni: New School for Social 
Research (Nowy Jork), University of Oxford (1980), Uniwersytet Ekonomiczny w Budapeszcie i 
Uniwersytetu Yale w 1991.

Przez wiele lat Soros nie angażował się raczej w politykę, lecz zmieniło się to za czasów 
prezydentury George'a W. Busha. W wywiadzie dla Washington Post z 11 listopada 2003 Soros 
powiedział, że usunięcie Busha z fotela prezydenta USA jest "głównym zadaniem jego życia" oraz 
"sprawą życia i śmierci". W celu realizacji tego zamierzenia Soros (wraz z drugą osobą) podarował 
5 milionów dolarów dla MoveOn.org, organizacji związanej z Partią Demokratyczną. W sumie 
przekazał 15,5 miliona dolarów na działalność przeciw George'owi W. Bushowi. 

W 2012 przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego został odznaczony Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
W roku 2000 Gazeta Wyborcza wyróżniła George'a Sorosa tytułem Człowieka Roku. Laudację na 
cześć laureata wygłosił minister spraw zagranicznych prof. Bronisław Geremek.
W Polsce Soros wywołuje kontrowersje wśród części środowisk antyglobalistycznych (z jednej 
strony krytykują oni nieetyczny – ich zdaniem – sposób w jaki Soros doszedł do swojej fortuny, ale 
z drugiej popierają jego krytykę polityki George'a W. Busha i globalizacji) oraz wśród skrajnej 
prawicy (z powodu jego poparcia dla społeczeństwa otwartego). Soros był wielokrotnym 
uczestnikiem spotkań Klubu Bilderberg, nie można więc zaliczać go do grona przeciwników 
globalizacji.

Książki oraz  publikacje o tym pierdzielu 
• The Alchemy of Finance (1987) 
• Opening the Soviet System (1990)
• Underwriting Democracy (1991)
• Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve (1995) 
• The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered (1998)
• Open Society: Reforming Global Capitalism (2000)
• George Soros on Globalization (PublicAffairs, March 2002) 
• The Bubble of American Supremacy: Correcting the Misuse of American Power 

(PublicAffairs, December 2003)
• The New Paradigm for Financial Markets (tytuł wydania polskiego: Nowy paradygmat 

rynków finansowych) (2008) 

• WPROST  'Poligon  spekulantów'

Wikipedia

JAK SOROS    RZĄDZI  ŚWIATEM za  pomocą   ropy  i 



kapitału

„Nie  tylko  Fundacja  Batorego,  ale  i  Gazeta  Wyborcza  spisały  się  nie  najgorzej  w
ostatnich 10 latach. Fundacja Batorego jest jedną z fundacji, z której jestem najbardziej
dumny  (…)  rzeczywiście  popiera  koncepcje  społeczeństwa  otwartego.  W  tej  sieci
fundacji staramy się stworzyć mikrokosmos otwartych społeczeństw (…) Ale myślę też
o całym polskim społeczeństwie.  Jest ono przykładem chyba największego sukcesu
w przechodzeniu ku społeczeństwu otwartemu.”

Fundacja Batorego jest hojnym sponsorem środowisk LGBT, wspiera projekt mającego powstać w
Warszawie  Hostelu  dla  lesbijek,  pederastów  i  transwestytów,  projektowi  patronują  organizacje
LGBT –  Lambda i Trans-Fuzja, które jak podaje gazeta Lublin mogą liczyć na grant od Sorosa w
wysokości  2  mln  zł.  Fundacja  Sorosa  sfinansowała  również  występy  bluźnierczego  spektaklu
„Golgota Picnic”

Aż 200 tys. zł „Batory” wydał na monitoring samorządu Krakowa pod kątem działań 
dyskryminacyjnych. Fundacja Przestrzeń Kobiet ze Szczawnicy otrzymała 90 tys. zł na „zbadanie 
problemu dyskryminacji lesbijek mieszkających poza dużymi ośrodkami miejskimi i na terenach 
wiejskich”. 330 tys. zł zainkasowała Fundacja „Wiedza Lokalna” na „opracowanie aplikacji 
umożliwiającej monitorowanie treści zamieszczanych przez internautów na forach internetowych 
pod kątem występowania mowy nienawiści i języka wrogości wobec mniejszości etnicznych, 
seksualnych, religijnych i innych”.
65 tys. zł poszło na analizę podręczników do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do 
życia w rodzinie używanych w szkołach ponadpodstawowych pod kątem sposobu przedstawiania w
nich problematyki LGBT oraz opracowanie rekomendacji zmian w ich treści.
 
Soros hojnie wspiera również stowarzyszenie  „Nigdy Więcej”  organizacja 
która prowadzi „Brunatną Księgę”:
http://www.nigdywiecej.org/brunatna-ksiega

Informacja ze strony organizacji: „Informacje zawarte w Brunatnej Księdze pochodzą od 
korespondentów Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” oraz od przedstawicieli organizacji 
mniejszościowych – partnerów Stowarzyszenia, a także z artykułów prasowych, audycji radiowych 
i telewizyjnych, książek, publikacji internetowych, raportów krajowych i zagranicznych organizacji
pozarządowych poruszających tematykę uprzedzeń i dyskryminacji.
Brunatna Księga to najbardziej obszerne i wiarygodne opracowanie danych na temat przemocy 
ksenofobicznej („hate crime”) w Polsce, z którego często korzystają media i organizacje 
międzynarodowe.”

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”  organizuje także szkolenia dla polskich prokuratorów i 
policjantów, odbywają się w wybudowanym za ponad 200 mln Muzeum Żydów, zajęcia mają na 



celu nauczyć polskich prokuratorów i policjantów jak zwalczać „mowę nienawiści”
Fundacja Sorosa sfinansował wykład żydowskiego zbrodniarza prof. Baumana , którego 
przemówienie zostało przerwane przez polskich patriotów, skazanych przez polski wymiar 
sprawiedliwości, wyszkolony w walce z „mowa nienawiści” również za pieniądze Sorosa

  Demontaż suwerenności jest na szczycie listy celów Sorosa.
„O ile istnieją interesy zbiorowe, które wykraczają poza granice państwowe, suwerenności państw 
muszą być podporządkowane prawu międzynarodowemu i instytucją międzynarodowym” – G. 
Soros, 1998r.
Soros twierdzi, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy i Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy są organizacjami które powinny  dyktować politykę gospodarczą, społeczną i 
politykę samą w sobie.
„W celu ustabilizowania i uregulowania prawdziwie globalnej  gospodarki, potrzebujemy 
globalnego systemu podejmowania decyzji politycznych. Krótko mówiąc, potrzebujemy globalnego
społeczeństwa aby wspierać naszą gospodarkę światową „- „kryzys globalnego kapitalizmu” – G. 
Soros, 1999r.
Poszczególne stany i kraje nie powinny być upoważnione do regulowania swoich spraw 
gospodarczych – według Sorosa proces ten będzie realizowany przez globalną elitę finansową.
„Biorąc pod uwagę, że decydującą rolę w dzisiejszym świecie odgrywa kapitał 
finansowy, który decyduje o losach poszczególnych państw, nie jest niestosowne mówić o 
globalnym systemie kapitalistycznym” – G. Soros  Open Society „Reforma globalnego kapitalizmu 
ponownie rozpatrzona”
Soros wspiera rządy tych państw które oddają kontrole and krajem finansowej elicie, takie kraje 
uważa za demokratyczne, kraje które pozostają poza  zasięgiem Sorosa są autokratyczne, totalitarne
i uwłaszczają prawom człowieka.
„Jest faktem historycznym, że kraje, które stanowią centrum światowego systemu kapitalistycznego
są demokratyczne, ale nie jest prawdą że wszystkie kraje które leżą na peryferiach są  
kapitalistyczne, ” Soros wyjaśnia. „Władcy niechętnie rezygnują  z władzy; muszą oni zostać 
wypchnięci. „

 George Soros twórca kontrolowanych rewolucji

Od 1980 roku Soros wykorzystał swoje ogromne bogactwo i wpływy, aby „budować żywą i 



tolerancyjną demokrację, której rządy są odpowiedzialne wobec obywateli,” innymi słowy, rządy 
odpowiedzialne przed elitą finansową.
Śledząc upadanie Związku Radzieckiego, Soros odegrał zasadniczą rolę w przenoszeniu dawnych 
narodów satelitarnych do rąk globalistów.
„Od 1979 roku rozprowadzano 3.000.000 dolarów rocznie do dysydentów, w tym ruchu 
solidarnościowego w Polsce, Kart 77 w Czechosłowacji i Andriej Sacharow w ZSRR… W 1984 
roku założył swój pierwszy Open Society Institute na Węgrzech i pompuje miliony dolarów w 
ruchy opozycyjne i niezależne media. Rzekomo na celu budowania „społeczeństwa 
obywatelskiego”, inicjatywy te zostały zaprojektowane tak, aby osłabić istniejące struktury 
polityczne i utorować drogę do ewentualnego wyzysku Europy Wschodniej przez globalny kapitał. 
Soros twierdzi, z charakterystycznym dla siebie bezwstydem, że był odpowiedzialny za 
„amerykanizację” Europy Wschodniej.”- Neil Clark

W roku 2000r. w następstwie bombardowania NATO, Soros zaczął popychać „kolorową” rewolucję
w Serbii. Serbską rewolucję NGO prowadził opozycjonista Slobodana Miloszevicia.
„Jugosłowianie wielokrotnie uparcie wybierali zreformowaną Partię Socjalistyczną Slobodana 
Miloszevicia do rządu. Soros stanął na wysokości zadania. Od 1991 roku jego Open Society 
Institute przekazał ponad 100 mln dolarów do kasy opozycyjnej organizacji przeciwnej 
Miloszevicowi” – Neil Clark

Miloszević upadł i został osądzony za zbrodnie wojenne przed międzynarodowym trybunałem w 
Hadze
 „Serbia, dzięki łasce Sorosa stała się „mniej, więcej, wolna”. Naród serbski podlegał standardowej 
procedurze globalizmu  gospodarczego Sorosa ” Ta procedura była kopiowana i wdrożona na 
terenie całej Europy Wschodniej w celu propagowania” terapii wstrząsowej „i” wprowadzaniu
 reform gospodarczych”, następnym krokiem była wyprzedaż cennych aktywów państwowych po 
zaniżonych cenach” – Neil Clark
Soros powtórzył ten wzór w sąsiedniej Gruzji gdzie fundusze z jego Open Society Institute 
sfinansowały tak zwaną „Rose Rewolucję”, która obaliła Eduard Shevardnadze i powołała dawnego
ministra sprawiedliwości Mikhail Saakashvili. Dla gruzińskich działaczy prowadzono zajęcia przez 
Soros-backed Serbian Otpor (ruch oporu) gdzie uczono  jak pokojowo obalić rząd.
Gruziński minister spraw zagranicznych Salome Zourabichvili powiedział francuskiemu 
dziennikowi Hérodote że organizacja pozarządowa Sorosa była nie tylko odpowiedzialna za 
obalenie Szewardnadze, ale nie później stała się integralną częścią powstałego rządu.
Soros wprowadził tą  taktykę w Europie Wschodniej, posłużyła także do wzniecenia Arabskiej 
Wiosny na Bliskim Wschodzie i Afryce.

„Zadanie ośrodka Sorosa w Europie Wschodniej jest prawie wykonane. Jego głównym celem jest 
teraz świat islamski, kraje arabskie, Turcja, Pakistan, Afganistan, etc, ” –  Kian Tajbakhsh z Open 
Society Institute,  po aresztowaniu za próbę obalenia Irańskiego rządu

„Kolorowa” rewolucja w Egipcie była koloru krwi zanim udało się w końcu zainstalować dyktaturę 
wojskową, po tym jak nie powiódł się plan ustawienia jako marionetki Bractwa Muzułmańskiego. 
Bractwo Muzułmańskie służyło przez dziesiątki lat jako składnik aktywów amerykańskiego i 
brytyjskiego wywiadu. 

Także słynąca z barbarzyństwa i masowych egzekucji na irackich żołnierzach organizacja 
islamskich ekstremistów ISIS w pokrętny sposób otrzymuje miliony od administracji Baracka 
Obamy,



Przemoc opanowała Ukraine, gdzie grupa faszystów wybranych przez Departament Stanu USA 
obaliła demokratycznie wybranego prezydenta kraju. W maju George Soros powiedział CNN, że
 jest odpowiedzialny za stworzenie organizacji pozarządowej na Ukrainie, która ostatecznie 
przyczyniło się do obalenia Wiktora Janukowycza.
„Wielu uczestników demonstracji w Kijowie  na tzw. ”EuroMaidanie” było członkami 
finansowanych przez Sorosa organizacji pozarządowych i  byli szkoleni przez te same organizacje 
pozarządowe w wielu warsztatach i na konferencjach sponsorowanych przez Międzynarodową 
Fundacją Odrodzenie Sorosa (IRF).  
Soros, szczyci się, że przyczynił się „bardziej niż jakakolwiek inna organizacja” do 
„demokratycznej transformacji  Ukrainy”- dziennikarz, analityk William F. Jasper
„Demokratyczna transformacja” na Ukrainie spowodowała czystki etniczne, a wkrótce może służyć
jako iskra zapalna do wybuchu  III wojny światowej.
Już w styczniu 2008 roku podczas szczytu w Davos George Soros formował przyszły rząd na 
Ukrainie, nie zabrakło oczywiście polskiego akcentu. Galeria zdjęć ze z Davos 2008… 

George Soros – Instalacja prezydenta w Ameryce

W 1989 roku Soros wykorzystał swoje bogactwo  by  zainstalować Vaclava Havla w Czechach, 
przekonał się że kandydata należy wybrać z należytą starannością i za odpowiednio dużą kwotę 
pieniędzy.
W Stanach Zjednoczonych,  przekazał znaczną kwotę na kampanię wyborcze Baracka Obamy, 
Hillary Clinton, Charles Rangel, Al Franken, Tom Udall, Joe Sestak i Sherrod Brown, 
zainwestowane środki pieniężne miały zmobilizować polityków do stanowczego działania 
mającego w celu przekształcenie Ameryki.



„Podczas wyborów w 2004 roku podarował 23.581.000 dolarów do  527 liberalnych grup 
utworzonych aby pokonać  prezydenta George’a W. Busha. Soros przeznaczył  3 miliony dolarów 
na lewicową Center for American Progress i $ 5 milion radykalnie lewicowej MoveOn.org. Bez 
Sorosa i Grupy Cienia (Hillary Clinton i Harold Ickes), Barack Obama byłby, w najlepszym 
wypadku, senatorem z Illinois przebywającym obecnie na spotkaniach towarzyskich  jak Bill Ayers,
Bernardine Dohrn i siedziałby w ławce kościelnej czarnego teologa Reverend Jeremiah Wright.
 Tymczasem Barack Obama jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. ” – Human Events.
Przyjacielskie relacje osobiste między Obamą a Sorosem  sięgają  2004 r., gdy Obama kandydował 
do Senatu  i został zauważony przez Sorosa, później był prowadzony przez Senat i ostatecznie 
zainstalowany w Białym Domu.
„Obama ma charyzmę i wizję aby radykalnie przekierunkowywać Amerykę na świecie ” – G. Soros
2007r. po tym jak wysłał Senatorowi  z Illinois maksymalny dozwolony przez ustawę finansową 
indywidualny datek na kampanię prezydencką.

Pałac Rothschildów w Buckinghamshire (Anglia)

Ruch oporu przeciw wysłannikowi „Bestii”

Dzięki nieposkromionej pysze i arogancji Sorosa  „Grupa Cienia” napotyka na coraz większy opór 
społeczeństwa, dzięki czemu dalsza droga naprzód, będzie dla globalistów coraz trudniejsza. Soros 
nie jest jedynym graczem klanu bankowego rodu Rothschildów którego interesy w USA 
reprezentuje Lynn Rothschild (więcej tutaj), są jeszcze inni (m.in. Sheldon Adelson, więcej tutaj)
 którzy chcą zniszczyć suwerenność Stanów Zjednoczonych i innych krajów, systematycznie 
rozbierając  wały obronne stawiane  przez ludzkość by uchronić się przed Nowym Porządkiem
 Świata.
Michał KK     http://wolna-polska.pl/wiadomosci/george-soros-usiluje-obalac-rzady-



UKRAIŃSKIE KAZAMATY DLA  EMIGRANTÓW

ODŹWIERNY  EUROPY
Ukraina zamyka uchodźców w więzieniach - i dostaje za to pieniądze od Unii Europejskiej. 
Somalijczyk Hasan Hirsi, który to, co go tam spotkało, nazywa "piekłem", opowiada swoją historię.
Dopiero po trzech latach katuszy udało mu się odzyskać wolność.
Od półtora roku Hasan Hirsi uczy się niemieckiego, po pięć godzin dziennie, od godziny 13.00 do 
18.00, ale na to, co go spotkało przed przybyciem do Niemiec, wciąż nie znajduje słów.

21-letni uciekinier z Somalii siedzi w kucki na podniszczonej kanapie w mieszkaniu w Landau w 
Nadrenii-Palatynacie, które dzieli z trzema innymi uchodźcami z Somalii. Ma krótkie czarne włosy,
ubrany jest w szary sweter z kapturem. Obok niego siedzi emeryt z Landau, który jako wolontariusz
troszczy się o uchodźców. Chce pomóc Hirsiemu poradzić sobie z nowym życiem.
Somalijczykowi jednak z trudem przychodzi zamknięcie rozdziału będącego już przeszłością. W 
jego snach wciąż powracają obrazy z Ukrainy, kraju, w którym utkwił na długi czas i który nazywa 
"piekłem". Patrzy na podłogę. - Jest ciężko – mówi. Powtarza to słowo w różnych językach: 
"schwierig", "difficult".
Po ucieczce z Somalii latem 2008 roku Hirsi wielokrotnie próbował przedostać się przez Ukrainę 
do Europy. Za każdym razem zatrzymywali go ukraińscy lub węgierscy pogranicznicy, a dwukrot-
nie słowaccy policjanci. Ukraińscy funkcjonariusze służby bezpieczeństwa obrabowali go, pobili i 
torturowali – opowiada. Po tym, jak został zaatakowany, spędził w sumie prawie trzy lata w czte-
rech różnych więzieniach na Ukrainie, choć nie popełnił żadnego przestępstwa, poza tym, że szukał
schronienia w Europie.
Najbardziej niebezpieczna trasa na świecie 
Większość migrantów przyjeżdża tu przez Włochy lub Grecję. Szeroka koalicja sięgająca od papie-
ża Franciszka po niemieckiego prezydenta Joachima Gaucka żąda lepszej ochrony dla przybyszy 
zza południowej granicy Europy. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
stwierdził, że trasa prowadząca przez Morze Śródziemne jest najbardziej niebezpieczna na świecie. 
Losem ludzi, którzy tak jak Hasan Hirsi, starają się dostać do Europy od wschodu, nie interesuje się
zaś nikt.
"Spiegel" i magazyn "Report Mainz" telewizji ARD zbadali historie więźniów, którzy w drodze do 
Europy na długie miesiące zamknięci zostali w ukraińskich więzieniach.
Unia Europejska oddała Ukrainie do dyspozycji 30 milionów euro. Za tę sumę zbudowano lub od-
remontowano więzienia dla uchodźców oraz inne ośrodki, w których znajdują oni czasowe schro-
nienie. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji uzyskała wiele milionów euro, by wspie-
rać ukraińskie władze między innymi w internowaniu przybyszów nieposiadających żadnych doku-
mentów. Bruksela chciała najwyraźniej zmniejszyć w ten sposób liczbę osób ubiegających się o 
azyl.
Organizacja praw człowieka Human Rights Watch w 2010 roku skrytykowała fakt, że UE zainwe-
stowała miliony euro w to, aby skierować strumień uchodźców w kierunku Ukrainy. Nie uczyniła 
natomiast wystarczająco wiele, by upewnić się, że ludzie ci są tam godnie traktowani.
W czasie trwania konfliktu ukraińskiego kryzys uchodźców na wschodnim krańcu Europy eskaluje 
jeszcze bardziej. Rząd w Kijowie musi zaopiekować się prawie milionem swoich obywateli, którzy 
chcą uciec przed walkami oddziałów rządowych z rebeliantami na wschodzie kraju. Państwo nie 
jest w stanie zająć się dodatkowo szukającymi schronienia ludźmi ze Środkowego Wschodu i kra-
jów Afryki – ostrzega Ilja Todorowicz, przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczo-
nych do spraw Uchodźców na Ukrainie.
Hasan Hirsi miał piętnaście lat, kiedy musiał opuścić swój kraj. Milicjanci z islamistycznej grupy 
terrorystycznej al-Shabab napadli na jego wioskę na południu Somalii i zamordowali ojca. Chłopiec
uciekł wraz z matką do Mogadiszu, stolicy kraju. "Wyjedź, tu nie jesteś bezpieczny" - błagała go 
matka. Przyniosła wszystkie swoje oszczędności, pożyczyła również pieniądze od rodziny i przyja-
ciół, żeby na czarnym rynku w Mogadiszu zorganizować fałszywe dokumenty dla syna. Hirsi pole-



ciał samolotem do Moskwy, a stamtąd samochodem został przeszmuglowany na Ukrainę.
"Guantanamo Wschodu" 
Uśmiecha się z niedowierzaniem, kiedy opowiada o swoim przybyciu do Kijowa. Do czasu swojej 
ucieczki przed milicją al-Shabab nigdy nie opuszczał na dłużej rodzinnej wioski. Nagle znalazł się 
sam w wielomilionowym mieście. Przemytnicy zostawili go na osiedlu z wielkiej płyty znajdują-
cym się na obrzeżach miasta. Nie wiedział, dokąd ma teraz iść. Przez wiele dni błąkał się po szero-
kich ulicach, przechodnie go potrącali, a obok pędziły samochody. W nocy spal w parkach albo pod
mostami. Policjanci schwytali go podczas dalszej drogi na zachód i zawieźli chłopca do Pawszino, 
ośrodka internowania dla nielegalnych imigrantów w zachodniej Ukrainie.

Miejsce to było wówczas znane wśród uchodźców jako "Guantanamo Wschodu". Organizacje obro-
ny praw człowieka informowały o przepełnionych salach i katastrofalnych warunkach higienicz-
nych. Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom już w 2005 roku piętnował nieludzkie i
poniżające traktowanie uciekinierów. Hirsi spędził tam wiele miesięcy. Zmuszano go do spania na 
podłodze, a strażnicy stale go bili – opowiada. Jesienią 2008 roku został zwolniony – na krótko 
przed ostatecznym zamknięciem obozu z powodu międzynarodowych protestów. Hirsi podążył za 
grupą innych Somalijczyków w kierunku granicy z Unią Europejską.

Zachodnioukraińskie miasto Użhorod służy migrantom z całego świata jako stacja przelotowa. Po-
mimo kryzysu na Ukrainie również w ubiegłym roku setki ludzi znowu próbowały dostać się od 
wschodu do Unii Europejskiej. Uciekinierzy czekali tam często przez wiele miesięcy, aż krewni 
przyślą im pieniądze na dalszą podróż. Ukraińscy przemytnicy za wiele setek euro przeprowadzali 
migrantów z Użhorodu przez granicę z Węgrami albo ze Słowacją. Przeważnie wybierali mało 
znane drogi przez Karpaty. Prawie każdej zimy uciekinierzy zamarzali podczas trudnej podróży 
przez góry.
Hasan Hirsi podczas pierwszej próby dotarł łodzią przez Cisę do Węgier. Kraje członkowskie Unii 
Europejskiej mają obowiązek sprawdzania wniosków o azyl. Często jednak kraje położone za ze-
wnętrznej granicy Unii, jak Węgry czy Grecja, nie zważają na owe ustalenia i kierują uchodźców do
państw trzecich. Hirsi zapewnia, że wielokrotnie zwracał uwagę węgierskim pogranicznikom, iż 
chce ubiegać się o azyl w ich kraju. Policjanci wsadzili go jednak do samochodu i odwieźli z po-
wrotem na Ukrainę. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców 
zna podobne przypadki mające miejsce w ukraińsko-europejskim obszarze granicznym.

Tortury w półoficjalnych więzieniach 

Ukraińskie siły bezpieczeństwa zamknęły Hirsiego w baraku niedaleko granicy, razem z kilkudzie-
sięcioma innymi uciekinierami. Somalijczykowi drżą ręce, kiedy opowiada o stosowanych w wię-
zieniu torturach, a głos więźnie mu w gardle. On i inni więźniowie siedzieli w ciemnym pomiesz-
czeniu bez ogrzewania, strażnicy nie pozwalali im nawet wyjść do toalety. Załatwiali się więc do 
butelek albo na podłogę. Całymi dniami nie dostawali nic do jedzenia. ¬ Trzymano nas tam jak 
zwierzęta – mówi Hirsi.

Schwytani migranci trafiali najczęściej na kilka dni do na półoficjalnych aresztów, zanim zostali 
przewiezieni do więzienia. Niewielu miało szansę na rozmowę z adwokatem.



 

" Ludność Donbasu przeżywa humanitarny dramat"

- Cywile są zakładnikami tej sytuacji, większość po prostu próbuje przetrwać w ekstremalnych 
warunkach. Chyba nie do końca zdajemy sobie w Polsce sprawę ze skali dramatu, który się 
rozgrywa na wschodzie Ukrainy . Hirsi był stale przesłuchiwany przez pograniczników. Po co to 
przyjechałeś? Kto przeszmuglował cię przez granicę? - pytali. Gdy nie odpowiadał natychmiast, za-
czynali go dusić i bić pięściami po twarzy. Wielokrotnie związywano mu ręce i nogi opaskami zaci-
skowymi do kabli i poddawano elektrowstrząsom.

Nie może udowodnić swoich zarzutów pod adresem ukraińskich służb bezpieczeństwa, ale to co 
mówi, pokrywa się z danymi organizacji praw człowieka. Human Rights Watch już w 2010 roku in-
formowało o prześladowaniu i torturowaniu uchodźców przez ukraińskich pograniczników. "Ude-
rzyli mnie pistoletem w głowę. Leżałem bez przytomności na podłodze. Wyciągnęli mnie na śnieg, 
deptali nogami po karku" - cytuje uciekiniera z Pakistanu.

Wielu innych poinformowało, niezależnie od siebie, Human Rights Watch, że torturowano ich za 
pomocą elektrowstrząsów. "Przywiązali mnie do krzesła, przyłożyli elektrody do uszu i aplikowali 
mi uderzenia prądem" - opowiadał Afgańczyk. Somalijczyk skarżył się, że funkcjonariusze obrabo-
wali go i grozili mu śmiercią. "Słuchaj uważnie: jesteś na Ukrainie, nie w Niemczech ani w Anglii. 
Tu nie ma demokracji - powiedział mu podobno jeden z Ukraińców. - Jeśli skłamiesz, nie opuścisz 
żywy tego miejsca".

Nie ma dowodów przemocy 

Ukraiński rząd oświadczył, że nie ma dowodów potwierdzających stosowanie w minionych latach 
przemocy wobec uciekinierów, pogranicznicy podlegają zaś ścisłej kontroli organów państwowych 
i niepaństwowych.
Human Rights Watch uważa zeznania uchodźców za wiarygodne. Ich opisy są spójne i precyzyjne –
stwierdzono w raporcie z 2010 roku. Zgadzają się poza tym z pojedynczymi obserwacjami węgier-
skiego Komitetu Helsińskiego.
Unia Europejska już od dawna zaprzęga sąsiadujące z nią kraje, takie jak Serbia, Maroko czy Tur-
cja, do obrony przed uciekinierami. Lecz w niemal żadnym innym regionie przeniesienie unijnej 
polityki azylowej nie jest tak zaawansowane, jak na wschodnim krańcu Europy.
Już w latach 2000-2006 Ukraina uzyskała przez unijny fundusz wsparcia byłych krajów Związku 
Radzieckiego 35 milionów euro na projekty służące przede wszystkim zabezpieczeniu granic. We-
dług informacji Human Rights Watch około trzech czwartych owej sumy trafiło do prywatnych firm
ochroniarskich. Od 2010 roku obowiązuje umowa między Ukrainą a UE, zgodnie z którą Kijów 
musi przyjąć uciekinierów, w zamian za co jego obywatele mają ułatwiony wjazd do Europy.
Ali Jaga, uchodźca wojenny z Somalii, został zatrzymany w 2009 roku, kiedy próbował przekro-
czyć granicę ukraińsko-słowacką. Trafił do tego samego ośrodka co Hasan Hirsi. Zostali przyjaciół-
mi, zajmowali potem przez kilka miesięcy ten sam pokój w Użhorodzie. ¬ Byliśmy jak bracia – 
wspomina Jaga. Lecz podczas gdy Hirsi w kolejnych latach stale próbował dostać się do Europy, 
Jaga po drugim nieudanym podejściu zrezygnował. ¬ Bałem się, że resztę swojego życia spędzę w 
ukraińskich więzieniach – stwierdza.



Warunki nie do zniesienia 

26-letni Ali Jaga siedzi tego styczniowego przedpołudnia w kawiarni w sąsiedniej miejscowości 
koło Użhorodu. Znalazł schronienie w otwartym obozie dla uchodźców, mieszka tam razem z żoną, 
która również uciekła z Somalii na Ukrainę. Mają małego synka, który przyszedł na świat w tym 
ośrodku. Na Ukrainie warunki dla uciekinierów są nie do zniesienia – skarży się. Jedzenia wystar-
cza jedynie na przeżycie. Jego synek jest chory i potrzebuje pomocy, ale lekarze nie chcą zajmować
się uciekinierami.

 Głos z Guantanamo
Napisał wstrząsający dziennik o torturach, jakich doświadczył w jednym z najmroczniejszych 
więzień świata 
Niemiecka organizacja praw człowieka Pro Asyl opisuje ukraiński system jako w wysokim stopniu 
skorumpowany. "Nieważne, czy chodzi o zwolnienie z więzienia, wystawienie dokumentów, czy 
też miejsce w obozie, wszystko to jest niedostępne dla uchodźców, którzy nie mają pieniędzy na ła-
pówki" - stwierdza raport. Ukraiński rząd mówi, że skutecznie walczy z korupcją.
W styczniu 2012 roku Hasan Hirsi przygotowywał się na to, by umrzeć. Po pierwszej nieudanej 
próbie ucieczki podjął jeszcze trzy kolejne, za każdym razem był jednak zatrzymywany i zamykany
na wiele miesięcy. Potem przyłączył się do strajku głodowego prowadzonego przez kilkudziesięciu 
osadzonych w więzieniu w Żurawiczkach.
Miejscowość ta znajduje się na północy Ukrainy, 50 kilometrów od Łucka, przy granicy z Białoru-
sią. To okolica opuszczona przez ludzi. Nie ma tu żadnych domów na skrajach drogi, żadnych sa-
mochodów na ulicach. Wyboista ścieżka prowadzi na pola, bagna, a po minięciu pni martwych 
drzew do iglastego lasu.
Za drutem kolczastym 

Ukraińskie wojsko wykorzystywało niegdyś Żurawiczki jako siedzibę koszar, dziś państwo w bu-
dynku tym umieściło migrantów. Trafiają tutaj głównie uciekinierzy schwytani podczas próby po-
konania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Trzymani są w obozie do roku, niektórzy lądują tu 
wielokrotnie. Drastyczne kary maja powstrzymać uciekinierów przed dalszą podróżą na Zachód – 
twierdzi Marc Speer ze stowarzyszenia bordermonitoring.eu.Politycy w Brukseli i Kijowie oficjal-
nie nie nazywają takich ośrodków jak ten w Żurawiczkach więzieniami, lecz "kwaterami". Lecz są 
to obozy internowania, których uchodźcom nie wolno opuszczać.
W Żurawiczkach więźniowie żyją za drutem kolczastym i betonowymi murami. Terenu strzegą 
mężczyźni w wojskowych mundurach. Niektórzy osadzeni, jak Hasan Hirsi, uciekli przed wojną w 
Somalii lub Afganistanie, ich aresztowanie "nie służy żadnemu uznanemu prawnie celowi" i stano-
wi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – skrytykował Wysoki Komisarz Narodów 
Zjednoczonych do spraw Uchodźców.
Unia Europejska w 2011 roku oświadczyła, że wspierając budowę i renowację ośrodków dla 
uchodźców chce zapewnić im humanitarne standardy. Do obecnych zarzutów Komisja Europejska 
nie ustosunkowała się do chwili zamknięcia tego numeru "Spiegla".
Hasan Hirsi w czasie strajku głodowego przez sześć tygodni nie przyjmował niemal żadnego poży-
wienia. Podobnie jak inni więźniowie został w końcu siłą zmuszony do jedzenia. Osiem miesięcy 
później wyszedł na wolność i ponownie dotarł do nadgranicznego miasta Użhorod. W 2013 roku 
udało mu się uciec przez Słowację do Niemiec. Była to jego piąta próba, podjęta pięć lat po wyru-
szeniu z Mogadiszu.
Młody Somalijczyk chce teraz skończyć szkołę w Landau i pracować później jako mechanik. Hirsi 
splata ręce, jego oczy są zaczerwienione. Mówi, że ma jeszcze jedno życzenie: żeby jego przyjacie-
lowi Alemu udało się wydostać z Ukrainy.
http://wiadomosci.onet.pl   23  luty  2015



Tajny plan Izraela: „Drugi Izrael” na Ukrainie

Rola żydowskich osobistości i państwa Izrael w kryzysie ukraińskim nie przeszła niezauważona, 
biorąc pod uwagę to, że ta społeczność stanowi mniej niż 1% populacji. Ale tajny raport w 
posiadaniu rządu Netanyahu potwierdza, że aszkenazyjscy Żydzi nie pochodzą z Lewantu, lecz są 
potomkami Chazarów – mieszaniny narodów azjatyckich  i Bliskiego Wschodu.  Jest to mało znana
populacja założona w imperium żydowskim w X wieku na brzegach M Czarnego. Dlatego 
niektórzy syjoniści postrzegają Ukrainę jako możliwy drugi Izrael.
Premier Arsenij Jaceniuk, OT-6 (Operative Thetan Level 6) w Kościele Scjentologii, w rozmowie z 
szefem mafii Ihorem Kolomoyskym, którego mianował gubernatorem Dniepropetrowskiej Oblasti, 
a który zaangażował się w organizację rzezi w Odessie 2 maja 2014, z jego prywatną armią, I 
Dnipro Batalionem. Wynajął syna wiceprezydenta USA Joe Bidena, R Hunter Bidena, oraz 
przewodniczącego komitetu wsparcia sekretarza stanu Johna Kerry’ego, Devona Archera, jako 
członków zarządu swojego holdingu gazowego.

The Times of Israel, niezależny izraelski dziennik, którego pracownikami są m.in. byli dziennikarze
izraelskiej gazety Ha’aretz, 16 marca 2014 opublikował fascynującą choć w większości pomijaną
historię  Jerozolima  i  Żytomierz,  Ukraina  [Jerusalem  and  Zhitomir,  Ukraine],  napisaną  przez
korespondentów: rosyjskiego i ukraińskiego – Hirsha Ostropolera i I Z Grosser-Spassa, cytujący
tajny  raport  dostarczony  izraelskiemu  rządowi  [1].  Raport  ten,  napisany  przez  wybrany  panel
badaczy żydowskiej  historii  spośród akademii i  innych ośrodków badawczych,  podsumował,  że
europejscy Żydzi faktycznie są potomkami Chazarów, którzy przeszli na judaizm w VIII wieku AD.

Syjoniści od dawna twierdzili, że tereny przejete przez Izrael były biblijną ojczyzną żydowskiego
narodu,  który wysiedlono z ziemi w tzw.  „diasporze” po wielokrotnych podbojach przez różne
imperia. Dowód na to, że aszkenazyjscy Żydzi, stanowiący większość żydowskiej populacji Izraela,
nie mają żadnej więzi historycznej z Palestyną, zakwestionują całą ideę Izraela jako historyczną
„5.000-letnią” ojczyznę żydowskiego narodu.                                                                               

Izraelscy dziennikarze napisali,  że każda rozmowa o Chazarach i  nowoczesnym Izraelu zawsze
napotykała na lekceważenie ze strony izraelskich liderów. Cytują izraelską premier Goldę Meir,
która  miała  powiedzieć  „Chazar,  Shmazar.  Nie  ma  żadnego  chazarskiego  narodu.  Nie  znam
żadnych  Chazarów.  W  Kijowie.  Ani  w  Milwaukee.  Pokażcie  mi  tych  Chazarów  o  których
mówicie”.  Dowód DNA na to,  że emigrująca populacja chazarska z Europy teraz uważa iż ma
starożytne korzenie w Palestynie, w większości unieważnia prawo syjonistów do regionu.

Dowód na to, że Żydzi z Europy wschodniej i środkowej nie mają żadnego historycznego prawa do
Palestyny, wywołał lawinę działań w Izraelu i zagranicą. Izraelski Kneset wkrótce będzie głosował
nad  uchwałą  podjętą  przez  izraelski  rząd,  która  legalizuje  Izrael  jako  żydowskie  „państwo
narodowe”.  Izraelski  premier  Binyamin  Netanyahu,  który  przeczytał  tajny raport  o  Chazarach,
zadeklarował,  że  „Izrael  jest  żydowskim,  narodowym państwem dla  żydowskiego  narodu”.  Ze
słabym, w najlepszym przypadku, prawem Aszkenazyjczyków do Izraela, Netanyahu, jego Partia
Likud i jego sojusznicy, partia ortodoksyjnych Żydów i osadników na Zachodnim Brzegu, nie mają
innego wyboru niż agresywnie oznaczyć ich nacjonalistyczne prawo nie tylko do Izraela, ale także
do Zachodniego Brzegu – o którym nacjonaliści mówią jako o „Judei i Samarii”.

Ale niektórzy Izraelczycy i Żydzi zagranicą nie chcą ryzykować. Jednym z głównych powodów
dlaczego ukraiński żydowski miliarder, magnat Ihor Kolomoisky, gubernator ukraińskiej prowincji
Dnipropetrovsk,  i  obywatel  Ukrainy,  Izraela  i  Cypru,  wydaje  dziesiątki  milionów  dolarów  na
werbowanie  prawicowych  ukraińskich  nacjonalistów i  neonazistów z  innych  części  Europy do
walki z rosyjsko języczną większością regionu Donbasu we wschodniej Ukrainie, jest strach, że
plany zrobienia z Ukrainy „drugiego Izraela” zostaną zniweczone.



Działania  obronne  Rosji  wobec  Donbasu,  jak  również  jego  włączenie  poprzez  referendum na
Krymie,  cenione  przez  odradzających  się  chazarskich  nacjonalistów  żydowskich,  zagraża
transformacji Ukrainy w drugą ojczyznę aszkenazyjskich Żydów, których prawo do Izraela jest w
najlepszym przypadku słabe.

Wybuchowa historia w The Times of Israel o chazarskich korzeniach Aszkenazyjczyków ujawniła,
że Izrael, wiedząc iż państwo palestyńskie jest nieuchronne biorąc pod uwagę rosnącą presję ze
strony  Europy,  przygotowuje  się  do  przesiedlenia  aszkenazyjskich  osadników  z  Zachodniego
Brzegu na Ukrainę. Przeprowadzone w Izraelu badania genetyczne poskutkowały ustanowieniem
bezpośredniego związku DNA między izraelskimi  Aszkenazyjczykami  i  Chazarami,  którzy byli
rozproszeni w Europie wschodniej i środkowej.

Izraelczycy i ich syjonistyczni sojusznicy na całym świecie, proponentów genetycznych powiązań
chazarsko-aszkenazyjskich, zawsze oskarżali o głęboko zakorzeniony antysemityzm. Ale badania
genetyczne zawarte  w tajnym izraelskim raporcie  potwierdzają  to  co izraelski  historyk Shlomo
Sand ujawnił  w książce „Wymysł  żydowskiego narodu” [The Invention of  the  Jewish People].
Koncepcję  chazarskiego  pochodzenia  pierwszy  poruszył  węgierski  historyk  Arthur  Koestler  w
pracy „Trzynaste plemię” [The Thirteenth Tribe, 1976].

Dziennikarze The Times of Israel zacytowali nieokreślonego z nazwiska doradcę Netanyahu, który
ujawnił  plany  izraelskiej  emigracji  do  Ukrainy:  „Początkowo  myśleliśmy,  że  potwierdzenie  iż
naprawdę jesteśmy Chazarami było jednym sposobem na obejście domagania się [palestyńskiego
prezydenta Mahmouda], że w państwie palestyńskim nie pozostanie ani jeden Żyd. Może łapiemy
się brzytwy. Ale kiedy odmówił akceptacji tego, to zmusiło nas do myślenia o bardziej kreatywnych
rozwiązaniach.  Ukraińskie  zaproszenie  Żydów  do  powrotu  było  wybawieniem.  Przesiedlenie
naszych  osadników  w  Izraelu  w  krótkim  czasie  byłoby  trudne  pod  względem logistycznym  i
ekonomicznym.  Na  pewno  nie  chcemy kolejnego  fashlan jak  wypędzenie  osadników w  Gaza
Hitnatkut [odłączenie]”.

Ostropoler i Grosser-Spass zacytowali także wypowiedź osoby z wywiadu Izraela: „Nie mówimy tu
o wszystkich aszkenazyjskich Żydach wracających na Ukrainę. Oczywiście to jest niepraktyczne.
Prasa jak zwykle przesadza i robi z tego sensację, i dlatego konieczna jest cenzura wojskowa”.

Żydowski izraelski i ukraiński plan to przesiedlenie Aszkenazyjczyków z Zachodniego Brzegu do
rosyjskiej autonomicznej republiki na Krymie, po ewentualnym przyłączeniu półwyspu do Ukrainy.
Ostateczne  plany  ukraińskich  syjonistów  takich  jak  Kolomoisky,  poza  takimi  amerykańskimi
sojusznikami  jak  wicesekretarz  stanu  ds.  europejakich  i  euro-azjatyckich  Victoria  Nuland  i
ambasador USA na Ukrainie Geoffrey Pyatt, to ustanowienie autonomicznego żydowskiego regionu
Krymu i przywrócenie półwyspowi oryginalnej chazarskiej nazwy – Chazerai.

Mimo że  mieszkający  na  Krymie  i  w innych  miejscach  współcześni  Tatarzy  są  w większości
muzułmanami,  plany  utworzenia  kraju  chazarskiego  na  Ukrainie  będą  także  obejmować
proselityzację globalną Izraelczyków i Ukraińców, którzy postanowili  odbudować Chazarię jako
alternatywę dla Izraela.

Obecne  wysiłki  proselityzacji  wśród  „krypto-żydowskich”  katolickich  mestizos w  Meksyku,
chrześcijan, hindu i buddystów w Indii, rosyjskich prawosławnych i buddystów w Birobidżanie,
Syberia,  muzułmanów w Pakistanie  i  Afganistanie,  i  chrześcijan,  muzułmanów i  animistów  w
Ugandzie, Ghanie, Mali, Nigerii, Zimbabwe, Mozambiku i Malawi, oraz pośród drobnych wspólnot
rzekomo żydowskich potomków w Chinach, Sao Tome i Principe, Tahiti, Surinamie, Wietnamie,
Brazylii  i  Peru, wskazują na izraelski plan zwiększenia liczbowego Żydów w celu osiedlania w
licznych miejscach poza nielegalnie okupowanym Zachodnim Brzegiem i Wzgórzami Golan.

Oprócz Ukrainy, północnego Iraku, wschodniej Libii, Aleksandrii w Egipcie, w częściach Turcji,
Patagonii w Argentynie oraz w Ugandzie, wszystkich rozważa się na potencjalne żydowskie osiedla
do uzupełnienia Zachodniego Brzegu, albo zastąpienia. 



Tzw. „zagubione plemię Izraela”, Bnei Menashe ze stanów Mizoram i Manipur w płn-wsch. Indiach
postrzegane  jest  przez  wielu  Hindusów  jako  nie  naprawdę  żydowskie,  ale  zdesperowanych
migrantów ekonomicznych szukających lepszego życia w Izraelu. Izraelscy ekspansjoniści są tak
zdesperowani  by  zwiększyć  swoją  liczbę,  że  niepewne  badania  żydowskiego  DNA próbowały
zaliczyć  Serbów  [Serbołużyczanie?]  ze  wschodnich  Niemiec,  lud  Bantu  Lemia  z  Zimbabwe,
Malawi  i  Mozambiku,  oraz  niektóre  grupy  południowych  Włochów,  Ormian  i  Greków  jako
„zagubione  plemiona”  Izraela,  żeby  zwiększyć  liczbowo  wyznawców  judaizmu  i  geograficzne
roszczenia do ziemi.

Na Ukrainie, tzw. „drugi Izrael”, Kolomoisky i Kijów zwerbowali byłych członków IDF do swoich
ochotniczych  batalionów,  w  tym  Batalionu  Azov.  Jedną  z  izraelskich  jednostek  znaną  jako
„niebieskie hełmy z Majdanu” dowodzi Izraelczyk używający pseudonimu „Delta”. Gdyby Izrael
nie  miał  żywotnego  interesu  w  zwiększaniu  wpływu  na  Ukrainie,  to  łatwo  mógłby  zapobiec
wyjazdowi tych jednostek na Ukrainę.

Na Zachodnim Brzegu są również potomkowie sefardyjskich osadników żydowskich, potomków
żydowskich marranos z  rządzonej  przez  Maurów  Hiszpanii,  wypędzonych  w  Półwyspu
Iberyjskiego podczas inkwizycji hiszpańskiej i portugalskiej w XV wieku, którzy nie mają żadnego
związku z Aszkenazyjczykami czy Chazarią.  Ostatnio w posunięciu podobnym do ukraińskiego
zaproszenia Aszkenazyjczyków z Zachodniego Brzegu do osiedlenia się na Ukrainie, Hiszpania i
Portugalia wprowadziła przepisy pozwalające na otrzymanie obywatelstwa obu krajów każdemu
sefardyjskiemu  Żydowi  wszędzie  na  świecie,  który  może  udowodnić  swoje  pochodzenie  z
marranos wypędzonych podczas inkwizycji.

Niektórych  rosyjsko  języcznych  mieszkańców  Donbasu  niepokoją  proizraelskie  zamiary
kijowskiego rządu.  Dziwne,  Kolomoisky zwerbował  wielu  neonazistów z zachodniej  Ukrainy i
Europy  do  walki  w  batalionach,  których  prawicowe  organizacje  zawsze  marzyły  o  przyszłej
„wielkiej bitwie” między Rosją i resztkami Chazarii w Izraelu, Ukrainie, Polsce i Republice Gruzji,
by pomścić klęskę Chazarii z Imperium Rosyjskim w XI wieku.

Izrael  dostarczył  pomoc  militarną  i  wywiadowczą  gruzińskiemu  rządowi  prezydenta  Mikheila
Saakaszwilego, w tym wielu obywateli chazarskiego pochodzenia o podwójnym obywatelstwie w
wojnie  z  Osetią  Płd  i  Abchazją  w  2008.  Podobnie  Izraelczycy  ustanowili  bliskie  więzi  z
Azerbejdżanem,  krajem który jak Gruzja i  Ukraina,  ma starożytne  związki  z  Chazarią  poprzez
tubylczą grupę azerskich Żydów znanych jako Subbotniks.

Anonimowego doradcę Netanyahu cytują  także dziennikarze The Times of  Israel ujawniającego
dlaczego izraelski rząd planuje duże osadnictwo na Ukrainie:  „Jak powiedział  premier,  nikt nie
będzie mówił Żydom gdzie mogą lub nie mogą mieszkać na historycznym obszarze ich egzystencji
jako suwerenny naród. On jest gotów do bolesnych poświęceń dla pokoju, nawet jeśli oznacza to
rezygnację  z  części  naszej  RZEKOMO  biblijnej  ojczyzny  w  Judei  i  Samarii.  Ale  możecie
spodziewać się skorzystania przez nas z historycznych praw w innych miejscach. Zdecydowaliśmy,
że to będzie na wybrzeżach M Czarnego, gdzie byliśmy tubylczym ludem przez ponad 2000 lat.
Nawet  wielki  niesyjonistyczny  historyk  Simon  Dubnow  powiedział,  że  mamy  prawo  do
skolonizowania Krymu. To wszystko jest w podręcznikach historii. Możecie odszukać”.

Doradca ujawnił dwu izraelskim dziennikarzom, że Netanyahu docenia siłę starożytnych Chazarów
i cytuje jego wypowiedź: „jesteśmy dumnym i starożytnym ludem którego historia sięga 4000 lat”.
Ale doradca dodał:  „To samo odnosi się do Chazarów… w Europie i  nie przez tak długo. Ale
spójrzcie na mapę: Chazarowie nie musieli żyć w granicach Auschwitz’.”..a  może  będą  musieli...?
kto wie...

Dla niepoinformowanych, do których widocznie należą prezydent Barack Obama i amerykański
sekretarz  stanu  John  Kerry,  obecne  dążenie  Izraela  do  utworzenia  nowej  nacjonalistycznej
tożsamości  izraelskiej  wiąże  się  bezpośrednio  z  działaniami  ukraińskiego  przywództwa  Petro
Poroshenko, Arsenija Jatseniuka, Kolomoiskyego, 



oraz ich amerykańskich zwolenników Nuland i Pyatta, w utworzeniu raju, tymczasowego lub nie,
dla aszkenazyjskich osadników z Zachodniego Brzegu. Dzięki exposé The Times of Israel o tajnym
izraelskim raporcie o Chazarach we współczesnym Izraelu,  machinacje stojące za destabilizacją
Ukrainy przez Amerykę i UE stają się bardziej oczywiste.

[1] “Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to
Ukraine”, Jim Wald, The Times of Israel, 16.03.2014.
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