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Mapa polityczna Bałkanów. Miejsce Kosowa-Metohji między Serbią, Czarnogórą, Albanią i Macedonią.
Republika Serbska na północnym i wschodnim obrzeżu Bośni-Hercegowiny.
Czarno na białym.
Państwa NATO: 700
mln ludności, 23 mln.
km². Łączny PKB
1300 razy większy
od PKB Jugosławii z
11 mln ludności, 101
tys. km².
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Wielka Albania, z ziemiami słowiańskimi i
greckimi. Albanian-American Civil League
to albańska organizacja nacisku w USA, z
wpływami u senatorów, kongresmanów i
kandydatów na prezydenta USA, gen. Wesleya Clarka i Johna Kerry’ego. Wielka Albania
podważyłaby równowagę na Bałkanach, bo
objęłaby część Czarnogóry, południowej Serbii
z całym Kosowem i Metohją, połowę Macedonii oraz wschodnią Grecję. Radykalny islam
rozciągnąłby się od Turcji po Chorwację.

Mapa serbska Wielkiej Albanii. Pokazano Kosowo, a w nim Metohje na czarno. Rewizjoniści
albańscy nazywają nieswoje ziemie - Kosova. Ta
obca ich językowi nazwa dowodzi absurdalności
roszczeń.

Krajina, czyli Kresy Wojskowe
(zacieniowane) w latach 16001800. Gruba linia przerywana
= granica między cesarstwem
osmańskim
a
habsburskim.
Chorwacja jest małą prowincją,
oddzieloną od Sławonii, a Dalmacja sięga tylko po Knin na
północy. Tito przemianował te
tereny zbiorczo na – Chorwację.
(United Kingdom, Admiralty, Naval Intelligence Division, Londyn
1944)
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Wielkanoc (3.4.1999), Belgrad w płomieniach.
NATO, w tym Francja, skierowało atak na
Od ataków wyleciały szyby w większości domów.
ludność i cele cywilne w Jugosławii. Pomnik
Wiele osób raniło szkło, odłamki i gruz. Tego dnia
Francji w Belgradzie: Niech będzie wieczny
cudzysłów odpadł od „Adolf Clinton”. 6.4.1941 r.
hołd Francji, której już nie ma.
Adolf Hitler kazał zniszczyć stolicę Serbii.
W schronach: Nie
jesteśmy pieczarkami, żeby rosnąć w
piwnicy.
(http://
members.tripod.
com/~sarant_2/
ksphoto.html)
20 minut po rozpoczęciu Operacji Siła Sojusznicza, o
20:40, 24.3.1999 roku, bomby NATO trafiły zakłady
lotnicze w Panczewie, północnym przedmieściu Belgradu, jako jeden z pierwszych celów wojskowych.
Naloty miały zniszczyć konkurencyjne zakłady. Wytwórnia papierosów inwestora amerykańskiego ostała
się bez uszczerbku. Kiedyś Lola Utva produkowało
myśliwce J-22 Orao (Orzeł) i samoloty ćwiczebne
Utva 75, ale podupadło w wyniku wojny domowej i
sankcji Zachodu. Zaprzestano produkcji wojskowej,
a naprawy osiągnęły bardzo niskie obroty. Kadłuby
Orłów kiedyś wyprodukowane dla lotnictwa Rumunii
leżakowały w stosach jak metalowe trumny, nie warte więcej niż bezwartościowy złom – pisał William
Arkin w artykule w Bulletin of Atomic Scientists (maj-czerwiec 2000), podziwiającym naloty NATO.
Na zdjęciu Arkina widać „wojskowy” charakter zbombardowanego zakładu. (www.bullatomsci.org/
issues/2000/mj00/mj00arkin.html)
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Unikalne dzieło inżynierii
i architektury mostów.
Most kolejowy im. Żeżelja
w Nowym Sadzie łączył
Jugosławię z Budapesztem i Europą.

Ponad 20 bomb NATO nie zdołało zburzyć mostu. W końcu zawalił się po nieustannych nalotach
NATO.
Unikalne dzieło, tym razem im. Peroszewicia, otwarto obok zburzonej konstrukcji kilka miesięcy
po zakończeniu nalotów. Nowiutkie elementy
mostu, przesuwające się przede mną na tle Dunaju, to był mój pierwszy widok Jugosławii po
wojnie, będąc zbudzonym dudnieniem w pociągu
Budapeszt-Belgrad.

Rankiem po bombardowaniu studia Radia i Telewizji
Serbii w Belgradzie.
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(1) Most Waradinski w Nowym
Sadzie przed zburzeniem. Główny
wodociąg miasta biegł tędy. (2)
Po nalotach. Budynki przy dojazdach do mostu straciły okna i
tynki w wyniku bombardowań.
(3) W zabytkowym Petrowaradinie pospadały dachówki od
eksplozji na pobliskich mostach.
(4) Prom w miejsce mostu.
(5) Próby wytrzymałościowe
nowego mostu w tym samym
miejscu we wrześniu 2000 r.
Jeszcze miesiąc przedtem byłem
świadkiem zbrojenia czubków podpór,
podczas gdy segmenty przęseł czekały
pod twierdzą na montaż, a ruch kołowy
przez Dunaj odbywał się po moście pontonowym.

5

Zmierzaj do Belgradu -- z takimi słowami
oprawcy od dawna posyłają zamordowanych Serbów z nurtem Dunaju: ustasze
z Jasenowaca podczas II wojny światowej,
neo-ustasze z Wukowaru w 1991 r. Nad
Dunajem stoi naprzeciw twierdzy Petrovaradin pomnik z krzyżami prawosławnym
i katolickim oraz gwiazdą Dawida, ku pamięci tysięcy nowosadczan zgonionych przez węgierskich
faszystów na skutą lodem rzekę i utopionych podczas II wojny światowej.
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(1) Zniszczenia cywilne w Niszu. (2) Most 12 Lutego
przez Niszawę w śródmieściu Niszu, po ataku 8.5.1999
r. Zginęło 2 cywilów. Był naprawiony przez Serbów do
oryginalnego stanu, gdy odwiedziłem miasto w sierpniu 2000 r. (www.bullatomsci.org/issues/2000/mj00/
mj00arkin.html)

Kobieta nie doniosła marchewek. Jedna z
ofiar bombek rozpryskowych zrzuconych na
rynek w Niszu. Broń nie tylko okrutna, ale i
zakazana Konwencjami Genewskimi, użyta
przeciw ludności.
Dewastacja Aleksinaca (5.4.1999).

3-letnią Milicę Rakić zabił odłamek bomby,
gdy siedziała na nocniczku 17.4.1999 r. o
21:30, podczas nalotu NATO na Batajnicę.

Urodzony w Ameryce, serce w Serbii.
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Sanja Milenkowić, 15-letnia geniuszka matematyki zabita bombą
NATO, gdy ratowała w rzece koleżanki ranione w ataku na most w
Warwarinie (30.5.1999). Rząd Jugosławii utworzył fundusz stypenCiepłownia w Nowym Beldialny jej imienia. (www.gov.yu/informatics/photo/sanja/)
gradzie

1

Górna i dolna część wieżowca w Nowym Belgradzie,
gdzie na trzecim piętrze mieściła się siedziba partii socjalistycznej Miloszewicia. Nikogo nie było w budynku
podczas nalotu. Kierowane pociski uderzyły w dach,
górne piętra i w pierwsze piętro (czerwone kółko). Na
wierzchołku zniszczono antenę przekaźnikową radia i
telewizji. Gdy odwiedziłem miejsce w sierpniu 2000
r., przy przewróconym na dachu cielsku zniszczonej
anteny stała nowa, choć budynek w dalszym ciągu był
opustoszały. W 2003 r. wieżowiec już był ogołocony do
szkieletu żelbetowego, w remoncie przez zagranicznego
2 inwestora.
(1) Zniszczona fabryka AGD, Sloboda w Czaczaku. (foto Matija Kokowić Weczernje Nowosti
marzec 1999 r. www.suc.org/exhibitions/destruction/18.html) (2) Zakłady Zastawa w Kragujewacu. Pracownicy własnymi ciałami bronili miejsca pracy, z którego żyła ponad połowa miasta.
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Cele wojskowe: (1)
Zakład
produkcji
odkurzaczy. (2) – (6)
Domy jednorodzinne.
(7) Sioło, (8) Hotel Jugosławia w
Nowym Belgradzie.
(9) Muzeum. (10)
Autobus.
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Demonstracje przeciw nalotom na
Jugosławię: Grecja, Macedonia,
Południowa Afryka, USA, Azja,
USA, Australia, Ukraina, Słowacja,
Niemcy.
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Zwłoki zamordowanych w czerwcu 1992 r. żołnierzy serbskiej obrony terytorialnej, bez głów.
Chorwacja wydała zwłoki dopiero po długich negocjacjach z UNPROFOR. (www.veritas.org.yu)
Serbski żołnierz Duszan
Bokan (ur. 1950), zabity w rejonie Pridraga,
12.2.1993. Rozłupana
głowa. (www.veritas.
org.yu)

Duszan Kowacewić, aresztowany, związany, torturowany i zabity przez ustaszy w swym domu w Zemunik
Gornji 5.12.1992 r. (www.veritas.org.yu)

Jasenowac, maj 1995. Zbezczeszczony przez wojska Chorwacji stół mszalny w cerkwi. (www.veritas.
org.yu)
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Groby niezidentyfikowanych żołnierzy serbskiej obrony terytorialnej na Nowym Cmentarzu w Kninie. Przeniesione z dołu w Drinowci na Równinie Miljewci w sierpniu 1992
r. ciała były tak zmasakrowane, że nie udało
się ustalić tożsamości. (www.veritas.org.yu)

Okuczani. Masowa mogiła Serbów zamordowanych
w chorwackiej akcji wojskowej Błysk w maju 1995 r.
(www.veritas.org.yu)
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Nowi Warosz, maj 1995. Armia
Chorwacji zaatakowała konwoje
serbskich uchodźców z Zachodniej
Sławonii samolotami, artylerią i
ogniem snajperskim. (www.veritas.
org.yu)

Uchodźcy serbscy z Krajiny,
sierpień 1995. (www.veritas.org.
yu)

Śmierć Serbom Krajina, siepień 1995.
Takie same slogany ukazały się później
w Kosowie. (www.veritas.org.yu)

Crkweni Bok, Krajina. Pomnik męczeństwa z II wojny
światowej, zbezsczeszczony przez neo-ustaszów w sierpniu 1995 r. Herb faszystowskiego państwa Chorwatów i
„U” ustaszy. (www.veritas.org.yu)

Sierpień 1995. Serbski
dom w Derin gaj, Krajina,
z neo-ustaszowskimi stemplami: „U” oraz nazwiska
Starczewicia i Pawelicia.
(www.veritas.org.yu)
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Marija Bistrica, Chorwacja, 3.10.1998 r. Jan Paweł II beatyfikuje kardynała Alojzusa Stepinaca, współodpowiedzialnego za
okrutne zbrodnie chorwackich ustaszy. (www.reformation.org/
stepinac.html)

Trbawac k. Wrhowine, Krajina, wrzesień 1995 r. Jedyni Serbowie, którzy zostali, państwo Uzelac zrobili sobie trumny, aby
umrzeć we własnym domu. (www.veritas.org.yu)

Emerytowani generałowie USA z firmy MPRI szkolą armię Izetbegowicia, w programie Szkolić i Wyposażyć rządu USA dla
Chorwacji.
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Nagłówkami Belsen 1992,
dzienniki Daily Star i Daily Mirror (sierpień 1992)
porównują Trnopolje do hitlerowskiego obozu w Belsen,
wyzwolonego pod koniec II
wojny światowej.
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Zdjęcie rzeczywiste. Zauważ wysokość płotu z cienkiej
siatki z paroma drutami kolczastymi oraz różnorodność
budowy mężczyzn-uchodźców muzułmańskich w
obozie w Trnopolju. Niektórzy z nich rozebrali się do
pasa w sierpniowym upale. Na lewo obnażony Fikret
Alić, wychudzony przez chorobę w dzieciństwie. W
środku Mahmed w kombinezonie, który odpowiadał
po angielsku na pytania ekipy ITN. Z tyłu widać budynek ośrodka, który wraz z sąsiednią szkołą został
wykorzystany przez Serbów na ośrodek dla uchodźców
muzułmańskich. Zdjęcie serbskiej ekipy RTS, która
filmowała na prawo od brytyjskiej ITN.
Inne zdjęcie ITN z Trnopolja. Perfidna manipulacja
obrazu w celach propagandowych jest oczywista po
porównaniu zdjęcia z kolorowym filmem nakręconym
z pozycji obok przez serbską ekipę RTS. Kamera
ITN skupiła się na obnażonych torsach najchudszych
mężczyzn, a kadrowanie „ucięło” im nogi i rachityczną
siatkę. Jeszcze bardziej twórcze zdjęcia ukazały się w
prasie francuskiej. Na zdjęciu spreparowanym ze sceny
powyżej, drut kolczasty znajduje się na wysokości oczu
i ust obu przedstawionych twarzy. Na innym zdjęciu
w miejsce wyciętego zdrowo wyglądającego młodego
człowieka w zachodniej koszulce sportowej wstawiono
fotografię wieży strażniczej z obozu hitlerowskiego. Te
chwyty ITN są dobitnie pokazane w filmie pt. Judgement opartym na reportażu filmowym z RTS, do nabycia
przez www.tenc.net.
Penny Marshall i Ian Williams,
kreatorzy fałszerstwa ITN, po decyzji sądu londyńskiego na podstawie kompromitującego brytyjskiego prawa o zniesławieniu.
Każde bogatsze o 150 tys. funtów,
kosztem godności narodu serbskNa 10 rocznicę Srebrenicy przybyli dostojnicy iego i bombardowań: Wolność
społeczności międzynarodowej, w interesie słowa jest niezbędna (BBC News
której jest utrzymać fałsz i zwalać winę za swe 14.3.00)
zbrodnie bałkańskie na Serbów. Otwarty grób
to propaganda. Ze szczątków w takim stanie
rozkładu nie da się ustalić przyczyny śmierci,
ani czy byli wojskowymi z bronią, czy cywilami i jakiej narodowści czy religii. Ci sami dostojnicy przemilczają niewspółmiernie większe
zbrodnie na Serbach w okolicach Srebrenicy,
w Chorwacji i w Kosowie (http://news.bbc.
co.uk/1/shared/spl/hi/picture_gallery/05/europe_srebrenica_memorial/html/3.stm).
Były prezydent Clinton na odsłonięciu pomnika
ludobójstwa w Bośni-Hercegowinie (20.3.2003).
Napisy w jęz. arabskim, nieznanym w Bośni. Za tę
uslugę Clinton zainkasował od radykalnej partii islamistów bośniackich ć wierć miliona USD (www.
srpska-mreza.com/Bosnia/Srebrenica/AlQaedagalery.html)
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Zwęglone do szkieletu resztki bośniackiego Serba,
uchodźcy, którego siły bośniackich muzułmanów
związały kablem i spaliły wewnątrz własnego
samochodu w Kukawicach, 27.8.1992 r.

Ciała bośniackich Serbów we wschodniej Bośni. Na
prawo, zwęglone ciało Zdrawo Ericia, którego zabito a
ciało palono. Przed paleniem, muzułmanie wyjęli serce
tego chrześcijanina jako znak islamskiej pobożności.
Ciało bośniackiej Serbki
Konstadinki Grczić, straconej przez siły bośniackich
muzułmanów
poprzez
pchnięcie jej nożem w
klatkę piersiową.

Zwłoki bośniackiego Serba, Radiwoje Lukicia, 59 l. Paramilitarni bośniaccy muzułmanie
„Gołębie Meczetu” zabili go przez obcięcie
głowy siekierą w Klisie 8.10.1992 r.
Okaleczone
ciało
Velia Majstorowicia,
który był torturowany,
mordowany, obrzezany i palony żywcem
przez siły bośniackich
muzułmanów
we
wschodniej Bośni, na
południowy zachód od
Srebrenicy.

Wojskowe siły bośniackich muzułmanów
ze Srebrenicy zabiły bośniackiego Serba
Milana Wujiczicia, jego ciało okaleczyli
a następnie piekli jego zwłoki na ogniu.

Sarajewo. Ciało bośniackiego Serba Nenada Beribaki.
Siły bośniackich muzułmanów okaleczyły jego ciało
po zabiciu go poprzez wyjęcie mózgu.
Lipiec 1995 r. Ewakuacja Muzułmanów ze Srebrenicy do Tuzli w północnej Bośni. Decyzją rządu
muzułmańskiego, autobusy dostarczyli Serbowie bośniaccy, a paliwo batalion holenderskich sił
pokojowych ONZ. Dowód kłamstw propagandy przeciw Serbom, że oddzielili kobiety od mężczyzn
i zmasakrowali 7 tys. mężczyzn i chłopców. Pomoc humanitarna docierała do Muzułmanów wbrew
posądzeniom o głodzenie mieszkańców Srebrenicy (pudło ze znakiem półksiężyca).
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Przywódca polityczny
WAK, Haszim Thaczi,
z Blairem.
Od prawej: Gen. Wesley C. Clark, głównodowodzący
siłami USA w Europie podczas napadu na Jugosławię.
Ten zbrodniarz wojenny ubiegał się o kandydaturę na
prezydenta USA. Agim Czeku dowodził represjami
przeciw Serbom w Chorwacji, wyganiając setki tysięcy,
potem dowódca terrorystycznej Wyzwoleńczej Armii
Kosowa. Brytyjski gen. Johnson, uniknął wywołania
III wojny światowej odmawiając rozkazu od Clarka, by
zaatakować siły rosyjskie przybywające z Bośni do Kosowa. Bernard Kouchner, namiestnik ONZ w Kosowie,
wsławił się poparciem terroryzmu WAK pod okiem
NATO i ONZ. Haszim Thaczi, przywódca polityczny
WAK, pupilek Madeleine Albright.

Gen. Michael Short.
Pod jego dowództwem
USA-NATO
bombardowało ludność
Jugosławii przez 78
dni i nocy. Ur. w 1944
r. chyba nie wie on,
że Serbowie ratowali
amerykańskich
lotników podczas II wojny światowej.
Muzułmańska publikacja młodzieżowa Vox w
Bośni z listopada 1991
r. poucza. co robić z
głowami Serbów. (foto
The Eradication of Serbs
in Bosnia and Herzegovina 1992-1993)

Wieś Lanista, północna Bośnia. Brytyjscy, francuscy, czescy
i kanadyjscy najemnicy oraz żołnierze chorwaccy ze 108-ej
Brygady HVO spełniają ostatnią posługę Johnowi Rowley,
brytyjskiemu towarzyszowi broni, który poległ k. wsi Cerik
29.8.1992 r. (www.cfiva.org)

Pod Sarajewem, pastuch ogląda swoje stado owiec,
które zabiła “skacząca mina”. Podskoczyła w powietrze,
rozsiewając odłamki na wszystkie strony. Pastuch wszedł
na łąke pomimo ostrzeżeń. (http://maic.jmu.edu/journal/
4.1/notes_destruction.htm)

Serbski żołnierz w Bośni upieczony żywcem
na rożnie przez wojowników islamu. Żył
jeszcze przez kilka dni. (The Suppressed Serbian Voice And The Free Press In America)
617

NATO na Bałkanach

Jedna z brygad Bośni-Hercegowiny maszeruje w
Zenicy w pokazie siły 10 tys. żołnierzy. (Times Defilada sił Izetbegowicia w Zenicy. Na opaskach
11.12.1995 www.srpska-mreza.com/Bosnia/jihad- arabskie litery, których ci słowiańscy chłopcy nie
in-Europe.html)
rozumieją: Naszą drogą jest dżihad [Our path is the
jihad]. (foto Reuter, Independent 11.12.1995 www.
Lider mudżahedinów
srpska-mreza.com/Bosnia/jihad-in-Europe.html)
w Bośni, Abu Abdel
Aziz przybył z Arabii
Saudyjskiej z 6-letnim
stażem wAfganistanie,
by szkolić bośniackich
muzułmanów.
Raportował o tym Sunday Times 30.8.1992 i
6.9.1992. (foto Pascal
le Segretain-Sygma
Newsweek 5.10.1992
www.srpska-mreza.
com/Bosnia/jihad-inAziz dowodził od czerwca 1992 r. kilkuset mudżahedinami, którzy walczyli i szkoEurope.html)
lili Bośniaków. Mudżahedini-blondyni niweczą zabezpieczenia USA oparte na rozpoznawaniu potencjalnych terrorystów po rysach. (foto Pascal le Segretain-Sygma
Newsweek 5.10.1992 www.srpska-mreza.com/Bosnia/jihad-in-Europe.html)
Wieś Crni Wrh k. Teslicia w Bośni w 1992 r. Mudżahedin
z Arabii Saudyjskiej w wojskowym kamuflażu trzyma „trofeum” – głowę obciętą Serbowi Blagoje Blagojewiciowi.
Głowy Brany Duricia, Nenada Petkowicia i (ze
stopą na wierzchu) Blagoje Blagojewicia.
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Wojsko WAK i zarekwirowana przemycana amunicja.

Atak na policję Jugosławii. Rodzina opłakuje zabitego przez WAK policjanta MUP. Jego pogrzeb. Ochrona dzieci w drodze do szkoły przez WAK.
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Wojsko i policja MUP (granatowi) przeciw WAK
w Kosowie. Zabici WAK-owcy w akcji, czyli
czystki etniczne w zachodnich mediach.

Manipulacja w prasie zachodniej: rzekomi
albańscy krewni ofiar noszą czarną żałobę, co
nie jest zwyczajem muzułmanów. Podstawiono
zdjęcie Serbów w żałobie po utracie bliskich,
którzy zginęli z rąk WAK. Podobne numery
stosują media zachodnie od lat 1990tych.
Rzekome ofiary sił
serbskich w Raczaku
(15.1.1999). Typowe dla
muzułmanów obcięcie
głowy i wydarcie serca.
Obcy i krajowi eksperci
stwierdzili nienaturalne
pozycje zwłok ofiar
albańskich w rowie na
wzgórzu k. Raczaka
oraz brak łusek po nabojach w miejscu rzekomej
egzekucji z bliska.
Demonstracja w Prisztinie w 1998 r. przeciw
czystkom etnicznym Miloszewicia. Albańczycy
kosowscy z wyprodukowanymi masowo transparentami po angielsku
dla zachodnich środków przekazu. (BBC News 5.6.1998)
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Serbskie siły bezpieczeństwa powiadomiły władze Żałoba Albanek nad zabitym WAK-owcem.
międzynarodowej misji obserwacyjnej OBWE i reporterów przed akcją przeciw terrorystom WAK w
Raczaku 15.1.1999 r. (foto Associated Press)
Łowcy głów. Kosowo lat 1990tych. W środku Sadik
Czuflaj, WAK-owiec z rejonu Deczani. Po prawej, jego
syn Valon, obecnie porucznik w Korpusie Ochrony Kosowa w Peciu, przeciw któremu UNMIK dwukrotnie
wystąpił dyscyplinarnie. Sadik trzyma głowę Bojana
Cwetkowicia, a po lewej – drugą odciętą głowę. (www.
kosovo.com/kladecapit1.jpg)

Historia się powtarza. Turecka eskorta dla
odwiedzających Wisoki Deczani na początku
XX w. Od XIX w. terror miejscowych
Albańczyków był tak okrutny, że nie można Mnisi na spacerku między czołgami przy klasztorze
Wisoki Deczani, w 2001 r. (www.kosovo.com/main.
było podróżować bez uzbrojonej ochrony.
html)

Po gruntownej rewizji, włoski KFOR eskortował, jadąc
za rowerem do monastyru, następnie prowadząc mnie
pod bronią, przez zabytkową bramę i podwórze, na
Jazda wyłącznie pojazdami opancerzony- spotkanie z mnichami. Drugim razem kazali zostawić
mi włoskiego KFOR, od 1999 r. Tak samo rower i wieźli pojazdem opancerzonym, ubranego w
dojechałem do klasztoru z obwarowanego punk- kamizelkę przeciwkulową. (foto Agata Witerska)
tu kontroli pod miasteczkiem Deczani.
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Uczestniczyłem w podobnej besiadzie u mnichów w
Wisoki Deczani. Ponieważ był post przed Wielkanocą,
Ojciec Ksenofont nie mógł mi towarzyszyć w uczcie.
Usiadł więc naprzeciw i dopełnił wspaniałą strawę
lekturą z patriotycznego tekstu serbskiego, „jak leci”
tłumacząc na perfekcyjny angielski. (foto Agata Witerska)

1
6

2

5

3

Po pogromach w marcu 2004 r. (1) Spalona XIVwieczna Cerkiew Chrystusa Zbawiciela w Prizrenie.
(2) Serbska dzielnica Potkaljaja w Prizrenie. (3)
Zniszczona Cerkiew Św. Jerzego, Prizren. (4)
Wypalona i zniszczona środkami wybuchowymi
Cerkiew Św. Mikołaja, Prizren. (5) Wrak słynnego
4
fresku, zachowanego z XII wieku (!) w katedrze Cerkwi Św. Dziewicy z Ljewisza, rozbudowanej w XIV wieku przez serbskiego króla Milutina. Fresk
przedstawia Matkę Boską z Chrystusem rozdającym chleb z koszyka – symbol żywiciela Prizrenu.
(6) Serbska wieś Swinjare w Kosowie.
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Dla naiwnych turystów w Dubrowniku.
Szkody
spowodowane agresją sił
Jugosławii, Serbów
i Czarnogórców w
latach
1991-1992.
Szkody były, tylko że
nie na Starówce, jak
pokazuje plansza, lecz
w miejscach zakwaterowania armii chorwackiej i na ich pozycjach artyleryjskich
poza miastem. (foto
Dragan Bożowić)

Etniczna nienawiść jest tak zaszczepiona, że
grupa dzieci albańskich przyprowadzonych z
wychowawcami i żołnierzami KFOR do letnich
kolonii ludzi sztuki w serbskiej enklawie w Welika Hocza w 2004 r. nie miesza się z siedzącą
pod płotem grupą dzieci serbskich. (fot. Agata
Witerska)

Oficjalne kłamstwo (foto AFP, Peter Northall):
12.11.1991 r. Dubrownik, Jugosławia. Po ciężkim
bombardowaniu przez armię Jugosławii, ogień
szaleje w porcie zabytkowego chorwackiego Dubrownika, gdzie tysiące uchodźców szukało schronienia. Prof. John-Peter Maher: Zdjęcie odwrócono
stronami. Tę samą scenę sfilmowało brytyjskie ITN
na dowód przeciw Miloszewiciowi oraz generałom
Strugarowi i Jokiciowi z JNA. Dym świadczy o
pożarze z opon, który w Hadze ‘zamienił się’ w pożar
od bombardowań przez JNA dnia 6.12.1991 r. Dla
lepszego efektu, miejscowi żeglarze powycinali dziury w kadłubach jachtów, by je zatopić w porcie. Po
zrobieniu zdjęć, wyciągnęli łodzie i załatali dziury.

Europa przyszłości? Albańskie pogromy w marcu
2004 r. zniszczyły wszystkie cerkwie w Prizrenie,
w obecności 3800 wojsk Bundeswehry. Albańczyk
kosowski oddaje mocz w portalu zniszczonej
cerkwi, kolega robi mu zdjęcie komórką.
Zbrodniarze wojenni: Janko Bobetko i Ante Gotowina. Aspirująca do
wejścia do UE Chorwacja odmawia wydania ich trybunałowi w Hadze.
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Pocisk AGM-130. Masa ok. 1 t, koszt 800 tys. USD.
Przymocowana rakieta nośna odpada pod koniec lotu. Za
okienkiem w czubku mieści się kamera wideo i system
przekaźnikowy. Dwa AGM-130 trafiły w pociąg pasażerski
nr 393 pod Grdelicą.

Szef asysty naziemnej sprawdza
w ostatniej chwili „swój” samolot
F-15E Strike Eagle (Atakujący
Orzeł) Lotnictwa USA, przed
startem do nalotu wspierającego
przeciw celom w Jugosławii.
Samolot przydzielono do bazy
w Aviano z 494-tej Eskadry Bojowej stacjonującej w bazie RAF
w Lakenheath w Wielkiej Brytanii. (foto Departament Obrony
USA, starszy lotnik Jeffrey Allen
www.defenselink.mil:80/photos/
Mar1999/990329-F-2171A-006.
html). Maksymalne osiągi F-15E:
prędkość ponad 2,5 Mach, masa
przy starcie 36,5 t, wysokość bojowa 10,5 km, zasięg 3840 km (z 3 przyczepnymi zbiornikami na paliwo). Uzbrojenie: działko pokładowe kalibru 20
mm na 500 nabojów oraz jakiekolwiek
uzbrojenie powietrze-ziemia (konwencjonalne i atomowe). Koszt: 42 mln USD.
Załoga składa się z pilota i celowniczego. F-15E potrafi przedrzeć się do celu,
zniszczyć pozycje wroga i przebić się z
powrotem, zwalczając jednocześnie cele
w powietrzu i na ziemi z bardzo małej
wysokości (radar śledzący powierzchnię
terenu, sprzężony z autopilotem), także w
nocy i podczas złej pogody (system wizji
w podczerwieni). Żyrokompas laserowy
notuje pozycję samolotu i przesyła dane do
centralnego komputera, mapy cyfrowej w
obu kabinach itp. Radar APG-70 pozwala
wykrywać cele naziemne z większych
odległości i przełączać na sprawdzenie
zagrożeń z powietrza. Naznacznik laserowy i tropiciel toru lotu pocisku pozwalają
celować z odległości do 16 km. Informacja
przechodzi do pocisku, sterowanego w
podczerwieni, lub do bomb sterowanych
laserem. Pilot ma wbudowany w kask
przezroczysty ekran, więc nie musi patrzeć
na instrumentację, a w nocy wyświetlane
jest wideo widoku niemal identycznego
jak w dzień. (www.af.mil/news/factsheets/
F_15E_Strike_Eagle.html)

W bazie w Aviano sierż. Bonnie Harris i lotnik 1-ej klasy, Lictor
Arredondo, obsługa uzbrojenia, przydzielona do 48-go Skrzydła
Bojowego z Lakenheath, przygotowują broń dla F-15. (foto starszy
sierż. Keith Reed www.af.mil/photos/Apr1999/990600a.html)
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Lewa kolumna: ok. 3,5 sekund z wideo uniku trafienia kościoła, które pokazał prasie gen. Chuck
Wald (19.4.1999): Zdjęcia są z ataku F-15E na radar obrony przeciwlotniczej w południowej Serbii
bombą sterowaną optycznie [...] Koło celu stoi kościół, który pilot zauważa i steruje bombę, aby
spadła dalej. Zauważ wyświetlone informacje na zdjęciach Walda, których brak jest na pozostałych.
Środkowa kolumna: pierwszy pocisk kierowany w pociąg na moście pod Grdelicą. Prawa kolumna:
drugi pocisk niedługo potem. Od lewej góry rzędami w dół: (1) Atak na radar zostaje odchylony
w dużej odległości od celu. Aktualny kurs pocisku cechuje duży krzyżyk, a mały biały prostokąt
– korektę trajektorii przez celowniczego w F-15E. (2) Pociąg już od paru sekund na ekranie. Celowniczy nie koryguje trajektorii pocisku małym krzyżykiem. (3) Po kilku sekundach lotu drugiego
pocisku w kierunku skraju mostu, widać płonący wagon trafiony pierwszym pociskiem. Celem jest
wagon na skraju mostu. (4) Aktualny środek widoku jest na ekranie dopiero 1,2 sekundy, a celowniczy
już odchyla trajektorię pocisku, aby oszczędzić kościół od podmuchu i odłamków. (5) Celowniczy
nadał nową pozycję celu (mały krzyżyk zniknął, bo pokrył się z dużym) do systemu sterowania w
pocisku – świadoma czynność, wymagająca skupienia, analizy, zdecydowania. (6) Celowniczy celuje
w wagon. (7) Pocisk AGM-130 leci w puste pole. (8) Celowniczy widzi pociąg, koryguje krzyżyk
na pociąg. (9) Pozostała jedna sekunda do trafienia w wagon, celowniczy niewzruszony. Widać okna
przez płomienie z wagonu trafionego uprzednio. (10) Pocisk w drodze na pole po 3,4 sekundach od
momentu na górnym zdjęciu. (11) Pociąg przesuwa się pod krzyżem. (12) 0,33 sekundy do uderzenia
bomby. (www.aeronautics.ru/archive/ekke/)
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Rozpoczęcie
odbudowy.
Robotnicy
znajdują się w miejscu,
gdzie przebiegał kabel
światłowodowy łączący
Jugosławię ze światem.
Widać przechył boczny
obu przęseł w wyniku
bombardowań podpór
po
zbombardowaniu
pociągu nr 393 dnia
12.4.1999 r.
F-15E zbombardowal pociag nr 393. Zginęło co
najmniej 55 osób (fot. Radionica Duše).
Nada
Stamenkowić
pokazuje odłamek oraz
dziurę, którą przebił w
bramie garażu. Radiwoj
i Nada przycupnęli w
czasie nalotu w kącie,
odłamek przeleciał przed
nimi. Gdyby rodzice
przycupnęli w drugim Otwarcie mostu (15.9.1999), 3 miesiące
kącie, Milosz mógłby po zakończeniu wojny. Większość konzostać sierotą.
strukcji została ponownie użyta.
Dom 100 m
od
bomby,
która trafiła w
przyczółek mostu E75 został
zdmuchnięty z
powierzchni ziemi. Mieszkańcy
wegetują
w
piwnicy
pod
osłoną plastiku.

Siłę bomb można sobie uzmysłowić
na podstawie tego słupa betonowego średnicy 30 cm, w który trafił
odłamek bomby z odległości ok.
30 m.
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Zniszczenia domów niedaleko mostu E75. Biały dom
z tyłu jest Petara, odbudowany z ograniczonych funduszy rządu, wykończony tylko z zewnątrz.
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W jedynym pokoju, wciąż niewykończonym, gdzie mieszka
Petar z matką w nowym domu.

Petar i autor przy nagrobku
małżeństwa Markowiciów przy torach
pod Grdelicą, gdzie zginęli w pociągu
nr 393 od bomby NATO. Za nasypem
torowiska widać barierę odbudowanego mostu drogowego na E75.

Przed domem, z Draganem, kombatantem z Wukowara,
który nie chciał rozmawiać o wojnie, z powodu urazu psychicznego.

Petar pokazuje gruz nad Jużną Morawą, który zwiózł taczką
Petar pokazuje jedno z palenisk og- po zburzeniu jego domu w nalocie. Na drugim brzegu część
nisk z opon. Palił je przez okres wo- gruzu ze zburzonego mostu drogowego E75, który widać
jny, aby skryć mosty dymem przed odbudowany na dalszym planie.
pilotami NATO.
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NATO
bombardowało
konwoje
uchodźców, bo niby myliło je z kolumnami pancernymi.

Atak pilotów NATO na koczowisko
uchodźców w Korisie (15.5.1999).
Uchodźców ostrzelano amunicją
uranową i rakietami przeciwpancernymi kilkakrotnie w ciągu paru godzin,
co wyklucza pomyłkę. Zwęglone
zwłoki. Większość ofiar to dzieci, kobiety i starcy. Teren na pewno skażony
uranem.

Staruszkowie serbscy wypędzeni z
domów w Kosowie. Wielu starców tzw.
Wyzwoleńcza Armia Kosowa zabiła lub
zmarli z głodu zamknięci w mieszkaniach, bojąc się wyjść. Niektórych po
prostu wyrzucono z domów na ulicę, jak
te dwie kobiety w Urosewacu, mieście
– w sektorze wojsk pokojowych USA
– zupełnie wyczyszczonym z Serbów.
Serbowie bezradnie próbowali znaleźć
oparcie w jednostkach sił pokojowych
KFOR. Misja KFOR nie zdołała zapobiec czystkom, bo nie rozbroiła WAK i
pozostawiła granice otwarte na imigrację
licznych band rabunkowych i narkotykowych, które przekształciły Kosowo
w siedlisko kryminalne Europy.
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Albańczycy
uzyskali wolność,
a Serbowie pozostali w miastach, zamknięci
w domach pod
strażą
KFOR
i policji ONZ,
UNMIK,
bez
wolności poruszania się i używania
własnego języka
w miejscach publicznych.

Posterunek kontrolny przed serbską enklawą Graczanica.
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1

Życie nie-Albańczyków w terrorze w Kosowie.

(1) i (2) Rozdział żywności Serbom.

2
(3) i (4) Ewakuacja Serbów.

Pogrzeb serbski pod ochroną brytyjskiego KFOR.

Transport działaczy serbskich.

3

4

WAK-owcy jubilują pod plakatem „zjednoczonych” sił w Kosowie: UNIMIK (policja ONZ), KFOR
(głównie NATO) i TML (pozornie cywilne oddziały ratunkowe, a naprawdę przykrywka do kontynuacji terroru WAK).
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1

Płoną domy serbskie. (1) W strefie
włoskiej KFOR.
(2) W strefie niemieckiej.

Wściekła z nienawiści Albanka kosowska z flagą
Wielkiej Albanii na antyserbskiej demonstracji
w Kosowskiej Mitrowicy we wrześniu 1999 r.

3

2

(3) i (4) Gdy z Kosowa wyjeżdżali
wyparci
przez
terroryzm Serbowie i inni
nie-Albańczycy,
zabrakło kamer
telewizji
Zachodu.

4

W drodze do nikąd. Autokary ONZ wywożą
Romów z Kosowa latem 1999 r.

W fali czystek etnicznych w wykonaniu albańskim pod przywództwem WAK, to, co serbskie
zostało systematycznie zniszczone.
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3

(1), (2) i (3) Serbowie na cmentarzach. Codzienne
sceny w natowskim
Kosowie.

2

1

Na lewo: Ofiary masakry w Gracko
(20.7.1999) w kostnicy w Prisztinie.
14 wieśniaków serbskich ekstremiści
albańscy zamordowali na polu podczas
żniw koło wioski.

Prizren jest miastem, które
doznało najmniejszych zniszczeń
od sił Miloszewicia. Jednak
niemal wszyscy Serbowie zostali wyparci z miasta, stolicy
średniowiecznej Serbii (300
kościołów w XIV w.).
Serbowie pobici przez terrorystów albańskich w Kosowie.
Na prawo: Seminarium
Duchowne w Prizrenie
stało się schronieniem
dla
prawosławnych
Serbów, słowiańskich
muzułmanów, Romów i innych mniejszości – celu
ataków albańskich ekstremistów.
Nie było dnia, aby nie zginął Serb i nie spalono kilku
domów serbskich i romowskich w strefie niemieckiej w
Kosowie. Obok: Pogrzeb pod eskortą KFOR na cmentarzu klasztoru w Peciu.
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Scena z morderstwa profesora Basicia z Uniwersytetu w Prisztinie przez motłoch albański
po wejściu KFOR i UNMIK.

Po ataku na autobus (17.2.2001), w którym zginęło
11 osób, w tym 2 dzieci, a 40 odniosło rany, policja
ONZ aresztowała m.in. Florima Ejupi, związanego
z mafią albańską, WAK i następcą, Korpusem
Ochrony Kosowa.
Wolność religijna w
muzułmańskim Kosowie. Cerkwie za
drutem kolczastym,
otoczone
wieżami
strażniczymi.

Ciało Slawoljuba Radunowicia, zamordowanego przez Albańczyków w Peciu w
grudniu 1999 r. Umysłowo chory Slawoljub
wyszedł niezauważony do miasta ze schroniska w Patriarchacie. Jako Serb, od razu został
porwany i 10 dni później znaleziono go martwego, okaleczonego. Foto policji ONZ.

Borka Jowanowić, 75 lat,
raniona przez albańską
tłuszczę w Prisztinie
(29.11.2000), która zabiła
prof. Dragoslawa Basicia
i raniła jego żonę. Borka
zmarła kilka dni później.
Poniżej: Chłopczyk romowski, raniony przez
albańskich ekstremistów,
ktorzy niemal zupełnie eksterminowali i wypędzili
Romów z Kosowa.

Młodzież albańska łupi i pali serbskie domy,
lato 1999 r.

Obóz dla Romów k.
Obilicia w Kosowie.
Wyparci
brutalnie
przez Albańczyków,
mieszkają w skandalicznych warunkach,
pomimo
obecności
międzynarodowej.
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Psy są bezstronne.

Na moście dzielącym dzielnicę serbską od reszty
Kosowskiej Mitrowicy.

1

Pacyfikacja Serbów.

4

2

3
5

Niektóre z ponad
150 cerkwi i klasztorów zniszczonych
w Kosowie przez
Albańczyków. (1)
Muszutiszte,
(2)
Suwa Reka, (3)
Petrić, (4) Św. Trójca, (5) Dziakowica.
Przykładowo, w drugiej połowie czerwca 1999 roku, po wkroczeniu
niemieckiego KFOR do Kosowa, Albańscy terroryści zniszczyli
święte miejsce z XIV w. w Muszutiszte i ograbili z cennych przedmiotów. Pomiędzy 10 i 17 lipca, klasztorny kościół został wysadzony
w powietrze przez specjalistów. Wcześniej doszczętnie spalono część
mieszkalną. Bezcenne zbiory biblioteki i ikony spłonęły.
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Pozdrowienia z Budzianowci w Serbii, niedaleko Nowego Sadu, gdzie 27.3.1999 r. strącono
„niewidzialny” F-117A: Przepraszamy, nie
wiedzieliśmy, że jest niewidzialny. Drugi F117, uszkodzony lądował w bazie NATO w Tuzli w BośniHercegowinie. (www.novisad-home.com/ns_damage/index.html)
(1), (2) i (3) Rozbity F-117A. (4)
Chłopiec na jego
szczątkach pokazuje
trzy palce – serbski
znak świętej trójcy.

1

4

2

3

Na sprzedaż części do F117.
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F-15 postrzelony nad Jugosławią 27.3.1999 r. Zdjęcie
z Vojska, wykonane nad Sarajewem w czasie, gdy
BBC doniosło o stracie F-15. Wiadomość następnie
przemianowano na samolot F-117 zestrzelony parę
godzin później. Wiadomość o dwóch migach-29
zestrzelonych nad Bośnią wyszła wkrótce potem,
a na dowód pokazano wideo jednego z nich w
płomieniach. Na kawałku wraka widoczny był napis
po angielsku charakterystyczny dla Lotnictwa USA.
To był F-15. (www.aeronautics.ru/official/lostplanes.
htm)

F-16CG spadł (2.5.1999) 18 km od Kozluka w
Jugosławii. Według NATO, samolot rozbił się z
niewiadomych przyczyn 20 km od Szabaca. Lokalizacje wykluczają się wzajemnie. (Times of London
www.aeronautics.ru/f16cgdown02.htm)
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Zbrodniarze wojenni: piloci kanadyjscy z kampanii nalotów na Jugosławię (od lewej): ppłk Yves
Tessier, mjr Alain Pelletier, ppłk Sylvain Faucher:
uczucie ulgi, że NATO wygrało. (foto Phill Snel
Maclean’s
www.macleans.ca/pub-doc/2000/
03/27/Cover/32434.shtml) Żołnierz kanadyjski
może odmówić wykonania zadania, jeśli gwałci
Konwencję Genewską. Kanada ochoczo zakupiła
od USA inteligentne bomby wartości pół miliarda
USD i ochoczo spuściła je na Jugosławię w kilku
pierwszych dniach napadu. Rząd nie zapytał parlamentu ani podatników o pozwolenie.
Le Parisien (29.3.1999) opisał zestrzelenie drugiego F-117, ale chodziło najprawdopodobniej o
jugosłowiański mig-29 zestrzelony nad Bośnią.
(http://members.nbci.com/_XMCM/082499/aviation/mig29bosnia.jpg)
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(1) Zestrzelony nad Jugosławią bezzałogowy samolocik
szpiegowski Luftwaffe (www.balkanpeace.org/library/
gallery/avioni/136_bespilotnaletelica-Kosovo%20Polje.
jpg). (2) Brytyjski samolocik bezzałogowy Phoenix w
Muzem Lotnictwa w Belgradzie. Rozwój tej techniki
zabrał ponad 10 lat i ponad 230 mln funtów. Opóźnione o
2
6 lat wejście do służby przy okazji napadu na Jugosławię
było otrąbione przez władze brytyjskie jako ogromny
sukces. Nieuszkodzony Phoenix dostał się w ręce wroga
kilka miesięcy potem. Przed wystawieniem w Belgradzie
rząd brytyjski nie podał ilości straconych Phoenixów, a
po fakcie przyznał BBC, że stracił ok. 12 Phoenixów w
Kosowie. Według oficjalnych i potwierdzonych informacji NATO straciło 47 samolocików szpiegowskich.
(foto Duszko Markowić, www.aeronautics.ru/official/
lostuavs.htm).
“Niewidzialny”
bombowiec
strategiczny B-2. Koszt badań
i rozwoju 45 mld USD. Zasięg
12,2 tys. km z ładunkiem 10,9 t
bomb. Maksymalny pułap 15 km.
Masa: pusty 69,7 t, maksymalna
przy starcie 170,6 t. Masa paliwa
81 do 90 t. Rozpiętość skrzydeł
52.4 m. Załoga: dwóch pilotów.
Koszt oraz koniec zimnej wojny
zmniejszyły zamówienie z 133
do 21 sztuk. B-2 ma małą sygnaturę na radarze, a niemetalowa konstrukcja odbija minimum fal radarowych i podczerwonych. B-2 ma trudno wykrywalny radar, do weryfikacji kursu i uaktualnienia
pozycji celu. Tylko sześć B-2 ma antyradar i one bombardowały Jugosławię w 50 nalotach (ok. 1%
wszystkich nalotów NATO), zrzucając ok. 700 t bomb (11% zrzuconych przez NATO). Po strąceniu
F-117A (27.3.1999), wszystkie „niewidzialne” samoloty zaczęły latać z eskortą samolotów EA-6B
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zagłuszających radar. 30 z 91 sztuk EA-6B Marynarki USA służyło nad Jugosławią. Latając z bazy
Whiteman w Missouri na Bałkany, każda para B-2 musiała tankować dwa razy w powietrzu w
30-godzinnej drodze tam i z powrotem. Nad terenem wroga bombowcom towarzyszyło ponad 12
samolotów: myśliwce F-15 (osłona), F-16 (obrona przed pociskami przeciwlotniczymi), eskorta
EA-6B, latające centrum telekomunikacji oraz latający podsłuch telekomunikacji wroga. Materiały
pochłaniające fale radarowe na i w B-2 wymagają specjalnych zabiegów i składowania. Długie
loty zwiększyły zużycie delikatnej powłoki B-2, zwiększając krytykowane od dawna wymaganie
24,6 godzin remontów na każdą godzinę lotu B-2 (foto Boeing, tekst: International Directory of
Military Aircraft 1998-1999; Chris Hellman Lessons of Kosovo: More B-2 Bombers? (www.cdi.
org/weekly/1999/issue24.html#1).

B-2 Spirit tankuje w locie. Dwa bombowce B-2
(latają parami na wypadek awarii) wyleciały przed
7.5.1999 r. z bazy Whiteman w stanie Missouri z
precyzyjnymi bombami JDAM. Cel: ambasada
Chin w Belgradzie (foto sierż. zawodowy Ken
Bergmann, Lotnictwo USA, www.defenselink.
mil:80/photos/Apr1999/990406-F-4406B-500.
html).

Ofiary i zniszczony koniec budynku ambasady, gdzie były biura attache wojskowego i podobno urządzenia namiaru Tomahawków oraz urządzenia telekomunikacji z wojskami Jugosławii w
Kosowie. Belgradczanie oddają hołd zamordowanym pracownikom ambasady (www.aim.ac.yu/,
www.truthinmedia.org/Kosovo/War/PhotoAlbum/photos-war-3.html).
1 (1) Przed bombardowaniem
ambasady Chin w Belgradzie. (2) Demonstracja
przed
zbombardowaną
ambasadą.
USA-NATO
tłumaczyło się pomyłką
z powodu przestarzałych
map
wywiadowczych.
Budynek ambasady stoi w
szczerym polu w Nowym
Belgradzie.
Nie
ma
2
możliwości pomyłki.
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Obrona przeciwlotnicza
Jugosławii.
(1), (2) i (3) Wyrzutnie ziemia-powietrze
SA-6, SA-9, SA-13.
(4) i (5) Rusznice
SA-7, SA-14. (6),
(7) i (8) Konwencjonalne działa przeciwlotnicze M-55, BOV30 i ZSU-57-2.

9

10

(9) i (10) Unowocześnione wyrzutnie rakiet SA-2 i SA-3 (AFM, kwiecień
1999 r. http://members.nbci.com/082499/aviation/samru.htm).
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SA-6 z załogą koło Niszu. Wyrzuciła 5 rakiet i
strąciła 3 samoloty NATO, w tym francuski Mirage
2000, który spadł koło Swrljig wczesnym rankiem
7.5.1999 r. Druga osoba od lewej to inżynier, który
zdjął elektronikę z Mirage do analizy. Chiny i Rosja
skorzystały na wojnie w Jugosławii przechwyceniem
techniki Zachodu. Inny SA-6 z tej samej jednostki
wystrzelił 4 rakiety, a trafił 2 samoloty NATO (foto
Iwan Nejkowić, www.aeronautics.ru/img001/yusamphotos.htm).
Gen. Nebojsza Pawkowić,
głównodowodzący
III
Armii Jugosławii podczas
napadu NATO, później
głównodowodzący
sił
Jugosławii, VJ. Obecnie
ścigany przez marionetkowy trybunał w Hadze
(za obronę swej suwerennej ojczyzny?). Zdjęcie z
maja 1999 r.

1

2
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(1) i (2) Strzelcy wyborowi Armii Jugosławii.
Jedna z najlepszych sił wojskowych w Europie, Armia
Jugosławii wyspecjalizowana w metodach partyzanckich. Oficjalne zdjęcia przed „restrukturyzacją” przez
społeczność międzynarodową (podobnie jak Wojska Polskiego). Czerwonych Beretów (odpowiednik Gromu), już
jednak nie ma. Za duże ryzyko dla wojsk NATO?
638

(1) SA-9 z namalowanymi symbolami zestrzelonych samolotów NATO.
Zdjęcia wykonano w bazie
w Niszu po zakończeniu
nalotów. Wóz nr 22343
zestrzelił samolot F-16.
Inny strącił „zabijakę
czołgów” A-10. (2) Leci
Tomahawk. (3) Trafiony.
Widok ze stanowiska
obrony przeciwlotniczej.

2
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Podziemny hangar w bazie lotnictwa Jugosławii w
Batajnicy pod Belgradem.
Inż. Mato Siladić opisał w
Aeromagazin, jak modelarze pomogli uratować najcenniejszy sprzęt Lotnictwa
Jugosławii, eskadrę migów29. Modelarz Radoje
Blagojewić z Nowa Pazowa
k. lotniczej bazy Batajnica
pod Belgradem: Normalnie każdy modelarz pragnie chronić swoje modele, ale w tym wypadku
chcieliśmy, aby napastnicy NATO zniszczyli jak najwięcej. Dowiedziałem
się od inż. Nikoli Bursacia, dyrektora zakładów metalowych LIFAMw
Starej Pazowej, że makiety zbudował jego zakład i drugi w okolicy.
NATO zbombardowało makiety, oprócz niewykończonych w hali.
(foto Dziordzie Iwanow Aeromagazin www.truthinmedia.org/KosŻołnierz „Tygrysów”, jednos- ovo/War/PhotoAlbum/photos-war-10.html)
tek paramilitarnych Jugosławii.
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2
(1) Wrak miga-21PfM zniszczonego w ataku NATO
na Batajnicę. Na ogonie widać znak lotnictwa
Jugosławii sprzed 1993 r. Stary sprzęt był wykorzystany na wabia dla pilotów NATO. (2) Bomba NATO
sterowana laserem rozbiła bramę antywybuchową,
ale dwa otwory w suficie rozproszyły siłę wybuchu.
Wewnątrz za wejściem tunel boczny prowadzi na
prawo, gdzie są schowane samoloty, zabezpieczone
przed bezpośrednim podmuchem ewentualnych
bomb wdzierających się przez bramę. Jugosławia
3
zaprojektowała i zbudowała bazy podziemne za
Tity na wypadek ataku atomowego.
(3) Zdjęcie rzekomo zniszczonych 11 migów-21,
dzień po zakończeniu nalotów. (Aeromagazin
www.aeronautics.ru/img001/tunneletc.htm) Aviation Week & Space Technology (14.6.1999): Podczas ataku na początku czerwca USA celowało w
podziemny hangar z kilkoma samolotami, który
był chroniony bramą przeciwwybuchową oraz
układem tunelu bocznego pod kątem 90 stopni.
Atak wykonano tak, że wysadzono bramę i bomba
wtargnęła do środka do skrzyżowania z tunelem
bocznym, który zniszczyła. Samoloty na zdjęciu
były rzekomo w tym tunelu. Zdjęcie pokazuje
wynik ataku NATO.
Armia Jugosławii wywiozła do reperacji 10
innych czołgów uszkodzonych głównie przez
Wyzwoleńczą Armię Kosowa, ale nie NATO.
Trzy czołgi nie nadające się do naprawy
pozostały w Kosowie.

Jeden z 3 czołgów pozostawionych w Kosowie.
Typowe uszkodzenie od miny.

Plastikowy „most” chroniony przez
plastikowy „czołg” w Kosowie.
(www.aeronautics.ru)
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Lotnicy NATO pisali na bombach i zbiornikach paliwa,
które bombowce odrzucały
nad Jugosławią. Chłopcy
trzymają taki szmelc wojenny
z napisem: Czy nadal chcesz
być Serbem?

3

(1) Stare działo przeciwlotnicze zainstalowane na
zdezelowanej
ciężarówce
przez jednostki półwojskowe.
Namalowany
emblemat jedności serbskiej i
Niewidzialny F-117. (2) i
(3) Zabytkowe czołgi, wystawione na wabia w Kosowie.
(foto G.R. Walden, www.
aeronautics.ru/nws002/natolosses-review01.htm)
Rosyjska wyrzutnia pocisku
Mszyca, wymontowana z
miga i przystosowana do
obrony Jugosławii. Mszyca wybucha w pobliżu
lecącego samolotu lub
rakiety, rozsypując śrut ze
zubożonego uranu, który
dziurawi samolot lub pocisk.
(foto anonimowy żołnierz sił

(5) Krater w polu Wojwodiny. (6)
Krater głębokości ok. 30 m na terenie
zbombardowanej rafinerii w Nowym
Sadzie. (www.novisad-home.com/
ns_damage/index.html)

6
4
1

5

2
(1)-(4) Niewypały.

Zniszczenie infrastruktury cywilnej
przez NATO = zbrodnia wojenna.
(foto Matija Kokowić Weczernje
Nowosti 30.6.1999 www.suc.org/
exhibitions/destruction/16.html)
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Zestrzelenia i uszkodzenia
samolotów NATO. Krazek =
atakowane miasto. X = trafiony
samolot NATO. Pięciokropek =
wziecie do niewoli 3 żolnierzy
USA.

Poniżej: Natowska taktyka
przeciw ludności cywilnej
poniosła fiasko. (1) Koncert
dla pokoju na Placu Republiki w Belgradzie w kwietniu
1999 r. Plakat: Nasz kraj mały,
lecz naród wielki. (foto Igor
Jeremiæ www.suc.org/exhibitions/destruction/45.html) (2)
Żywa tarcza na moście w Belgradzie. Dzięki temu NATO nie
zniszczyło żadnego mostu w
stolicy. (http://members.tripod.
com/~sarant_2/ksphoto.html)

1

2

Po paru tygodniach bezskutecznych
prób zniszczenia obrony Jugosławii,
NATO postawiło na zmęczenie ludności
cywilnej nalotami, licząc na obalenie
Miloszewicia. Zdjęcie z Wojlowicy
pod Panczewem. Rafineria w dalszym
ciągu płonie 8.6.1999 roku, tuż przez
zaprzestaniem nalotów. (foto Zoran
Jowanowić Macak Weczernje Nowosti,
www.suc.org/exhibitions/destruction/3.
html)
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Podczas wizyty negocjującej wypuszczenie
schwytanych 3 żołnierzy USA, amerykański
mąż stanu Jackson ogląda szkody wyrządzone
Jugosławii.

List dziękczynny schwytanego Chrisa Stone’a: Dzięki
[hvala po serbsku] wszystkim strażnikom serbskim w
tym więzieniu. Dzięki za przychylność i poważanie.
Polubiłem naród serbski po tym i będę modlić się
do Boga o pokój i o zakończenie wojny. Szczególnie
dziękuję za te papierosy, które mi dawaliście! Niech
Was Bóg ma w opiece [niezupełnie prawidłowo po
serbsku]. Z serdecznościami, Chris Stone ‘Slobodan’
[imię znaczy ‘wolny człowiek’]. [P.S. po serbsku]
Pięknie dziękuję. Jesteście bardzo dobrzy.

Jackson przejmuje 3 żołnierzy USA,
schwytanych przez siły Jugosławii po rzekomym omyłkowym przekroczeniu granicy.
Zbombardowany szpital im. Dragiszy Miszowicia, bo ponoć ukryło się tam wojsko Jugosławii.
Konwencje zabraniają atakować szpitali i w tym
przypadku. (foto Matija Kokowić z Weczernje
Nowosti 28.5.1999, www.suc.org/exhibitions/
destruction/21.html)

Miejscowy mechanik odzyskuje części, a chłopiec albański
bawi się wśród pojazdów zniszczonych pociskami uranowymi
w byłej bazie sprzętu wojskowego Jugosławii w Dziakowicy. (Scott Peterson i Gamma-Liaison Independent 5.10.1999,
www.csmonitor.com/durable/1999/10/05/fp1s3-csm.shtml)
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Z broszury jugosłowiańskiego Zielonego Stołu, ostrzegającej ludność. Pocisk
z działka szybkostrzelnego. Obnażony
rdzeń ze ZU, łuska aluminiowa.

(1) Montaż sterowanych bomb laserowych GBU-12 na
stanowisku w bazie Aviano 13.4.1999. Bomby były montowane na użytek przeciw celom w Jugosławii w ramach
kampanii NATO, Siła Sojusznicza. (foto: US Air Force,
starszy lotnik Jeffrey Allen) (2) Pojazd bojowy Bradley
Armii USA prowadzi konwój pojazdów wojskowych
Humvee przez most pontonowy Armii USA przez Sawę
z miejscowości Zupania w Chorwacji do Bośni-Hercegowiny (31.12.1999). Most stał się jedną z głównych dróg
wjazdowych sił NATO, IFOR, w kampanii Joint Endeavor
(Wspólne Dążenie). (foto: US Department of Defense, starszy lotnik Edward Littlejohn, US Air Force). (3) Konwoj
czołgów M-1A1 Abrams z 1-ej Dywizji Pancernej Armii
USA w drodze do poligonów w Glamoc w Bośni-Hercegowinie (26.3.1998). Czołgiści mieli celować z odległości
1,5 km i ćwiczyć ogień grupowy. Czołgi oddelegowano do
Bośni-Hercegowiny w ramach sił stabilizujących w kampanii Joint Guard (Wspólna Straż). (foto: US Department
of Defense, Pfc. R. Alan Mitchell, US Army). Pojazd
Bradley i czołg Abrams strzelają z amunicji uranowej, a
nowy typ Abramsa ma opancerzenie wykonane z warstwy
uranu między warstwami stali. (wszystkie zdjęcia www.
defenselink.mil/multimedia/)
Dwa samoloty A-10A Lotnictwa USA z 52-ej Eskadry Bojowej w bazie
Spangdhalem w Niemczech
oddzielają się od tankowca
podczas lotu bojowego w
kampanii NATO, Siła Sojusznicza. Uzbrojenie „zabijaki czołgów” A-10A obejmuje
bomby żelazne o masie 113
kg, urządzenie zagłuszania
elektronicznego,
rakiety
Zuni i Maverick oraz szybkostrzelne działko 30 mm w dziobie. A-10A, wysłane do
bazy w Aviano we Włoszech są specjalnie zaprojektowane
na bliskie wsparcie sił lądowych z powietrza. (foto: US
Air Force, starszy lotnik Greg L. Davis www.defenselink.
mil/multimedia/). 7-lufowe działko 30 mm na amunicję
uranową widoczne w dziobie, pod skrzydłami pełne
wyposażenie w kilka rodzajów bomb.

2

1
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(1) Rozbity Apacz w
Albanii. Wirnik zawiera 100 kg uranu.
(2) Przeciwwagi w
statecznikach Boeinga 747. Samoloty i
śmigłowce wojskowe
stosują przeciwwagi
uranowe jeszcze szerzej.
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US Patent 6.389.977 (11.12.1997). Na górze
osłona naśladująca kształt bomby BLU-109/B.
Na dole korpus z wolframu lub uranu, schowany
w osłonie i przeznaczony do wnikania w twarde
cele. Pustka w korpusie przeznaczona jest na
głowice bojowe.
Poniżej: Rakieta przeciwpancerna AGM-114 Hellfire i Brimstone. Ok. 10 kg gęstego metalu (np.
uranu) w stożkowej okładzinie ładunku kumulacyjnego. Podobna do pocisku TOW, kierowanego
przez wleczony cienki kabel. Przebijają każdy panSchemat rozmieszczenia materiałów niebezpiecznych cerz równoważny grubości stali 75 cm. Wyproduw konstrukcji samolotu cywilnego. Nr 8 pokazuje kowano ponad 500 tys. sztuk TOW dla wojsk USA
i 36 innych państw. (www.fas.org/man/dod-101/
przeciwwagi z uranu w statecznikach.
sys/missile/agm-114.htm)

naprowadzanie

ładunek
kumulacyjny

3

silnik rakietowy

Strumień roztopionego metalu z
ładunku kumulacyjnego w BLU108/B trafia w czołg.

1
2
(1) UNEP bada skażenie uranem w
Kosowie. (2) Łuski aluminiowe od
pocisków ZU 30 mm w Bośni. (3)
Dziecko irackie z terenów, gdzie użyto
broń uranową.
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(1) Rzecznik NATO trzyma pocisk uranowy na prasówce o nieszkodliwości
ZU. NATO przemilcza fatalne skutki tego samego pocisku w postaci drobnego pyłu. Oficer wie o zagrożeniu beta-gamma, bo nie dotyka gołego
uranu na czubku naboju. (www.nato.int/structur/medialib/2001/m010110b.
htm). (2) Karta wydana dla wojska brytyjskiego przed kampanią iracką w
2003 roku: Służysz w miejscu wojny, gdzie użyto broń ZU. ZU jest metalem
ciężkim, lekko radioaktywnym, który może powodować pogorszenie stanu
zdrowia. Podczas służby mogłeś zostać wystawiony na pył zawierający
ZU. (3) Zniekształcony noworodek kombatanta USA z wojny nad Zatoką
Perską. (4) - (6) Zniekształcenie noworodków w Iraku gdzie też użyto broń
uranową. (www.wakefieldcam.freeserve.co.uk/extremedeformities.htm)

2 3

4

6

5

Poniżej:
Ośrodek
Kultury
USA w Belgradzie (15.4.1999)
zdemolowany i pokryty grafiti w
odwecie za naloty US-NATO.

Poniżej: Załogi bombowców B-52H Stratofortress
z 2-go Skrzydła Bombowego w bazie Barksdale
w stanie Louisiana i 5-go Skrzydła Bombowego w
bazie Minot w Północnej Dakocie na odprawie przed
rozruchem silników w brytyjskiej bazie RAF w Fairford, przed misją wyrzucania pocisków sterowanych
na cele w Jugosławii. Załogi obu Skrzydeł stanowiły
2-gą Grupę Wykonawczą w ofensywie powietrznej
wspierającej kampanię NATO, Siła Sojusznicza.
(foto: US Air Force, sierż. zawodowy Efrain Gonzalez www.defenselink.mil/multimedia/)
Pilot
NATO
wraca do rodziny
po nalotach na
rodziny serbskie.
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Gazeta Chorwatów w USA, Zajedniczar,
luty 1992 r. Górne zdjęcie to Stradun w Dubrowniku przed zburzeniem, a dolne -- po
zburzeniu, naprawdę ul. Nikoli Tesli w Wukowarze, gdzie chorwackie wojska neo-ustaszy sprowokowały Armię Jugosławii, JNA,
do destruktywnego oblężenia. JNA posłał
tam nie Miloszewić a Stipe Mesić, prezydent
Jugosławii, autor książki Jak Zniszczyłem
Jugosławię. Nazwani przez Albright
męczennikami, 200 chorwackich sadystów
zamordowało tam tysiąc Serbów, szczególnie przywódców. Uwolnionych najemników
chorwackich powitano: nasi odważni ustasze.
Niedaleko od Wukowara, siły chorwackie
najechały na serbski region Baranjii przez
Węgry, za pozwoleniem Budapesztu.
Uchodźcy z Kosowa w rozpaczy, według prasy
zachodniej, a naprawdę pogrzeb policjanta
serbskiego, zamordowanego w Kosowie.

Zdjęcie z samolociku szpiegowskiego NATO, rzekomy dowód na
nowe cmentarzysko w Pusto Selo w Kosowie. Międzynarodowe ekipy
eksumacyjne nie znalazły tam żadnych grobów zamordowanych.
Rambouillet,
luty
1999 r. Niemiecki
minister spraw zagranicznych, Joschka
Fischer napiera na
prezydenta
Serbii,
Milana Milutinowicia, by przyjął ultimatum NATO.

Skutki sankcji gospodarczych
USA: 1 mld dinarów = 1 DM we
wrześniu 1993 r.
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12-letni Arseme Deder opisuje śmierć ojca w
Kosowie. Siły serbskie otoczyły jego rodzinę,
odprowadziły ojca. Arseme usłyszał strzał,
a później krewni znaleźli okaleczone ciało.
Poszedłem na pole, gdzie zabili ojca. Jeśli
podniósłbym trochę głowę, zobaczyłbym go. Dobrze, że nie podniosłem, bo gdybym go zobaczył,
także bym umarł. (http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid_349000/349296.stm)

Żołnierze jugosłowiańscy w Kosowie i przechodzący
przed nimi Albańczyk. Berety widać na rysunku Arseme. (http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid_347000/347304.stm)
Inny rysunek dziecka. Zastanawia brak broni u zwolennika Wielkiej Albanii
(flaga) i podwójne uzbrojenie
żołnierza czy policjanta serbskiego.

Większość rysunków pokazuje mapę lub nazwę, Kosova
– silne uczucie patriotyczne, jak na 6-9-ciolatków.

Winieta: Czystki etniczne w rysunkach dzieci uchodźców z Kosowa. Wystawę zorganizowało w Zjednoczonym Królestwie ministerstwo spraw zagranicznych i Express. (http://files.fco.gov.uk/kosovo/drawings)
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CLINTONOWISKO
Prezydent USA Bill Clinton doczekał się chyba najwięcej artystycznych opracowań, których zresztą
był współtwórcą przez swoje postępowanie. Atak na Jugosławię był jedną z 33 agresji USA podczas jego
podwójnej kadencji prezydenckiej. Od II wojny światowej Ameryka popełniła 48 agresji.
POCHODZENIE
Teorie
o
pochodzeniu Clintona.
(1) Darwinowska.
(2) Tak poczęto
Billa. Plemnik po
lewej: Cześć, Beavis? Drugi: Ja nie
Beavis, tylko Hitler,
ty dupku. W środku
jajko
czarownicy
(z filmu wytwórni
Warner Brothers)
Urodziło się czarujące dziecię.
WAŻNIEJSI WSPÓŁPRACOWNICY

Madeleine Albright, wielka
przyjaciółka Serbów, w
dzieciństwie uratowana z
rodziną przez Serbów od
żydojadów hitlerowskich.

Tony Blair, Premier Wielkiej Brytanii.
Monika była dobra, ale Tony jest lepszy.

Dyplomata albański Dugagjin Gorani wspomina Sekretarz Stanu USA, Madeleine Korbel Albright
(4.2.1999): Jeden z członków delegacji w Rambouillet, który nie wiedział, kim ona jest, myśląc chyba,
że jest sprzątaczką, bo było już po północy, powiedział jej ‘Proszę nam dać 5 minut i zostawić nas w
spokoju’. Wkrótce po pomyłce, Pani Albright przestraszyła grupkę dzieci w Helsinkach. Na spacerze
w parku potknęła się, a dyplomatka wypadła jej z rąk pod mostek. Nadeszły dzieci, gdy spod mostku
ukazała się niska Albright. Znów się potknęła i zaklęła niedyplomatycznie. Rodzice ostrzegają dzieci
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Dzieło życia – wcielać wizję IV Rzeszy. Próbował nawet
wersji misji humanitarnej Krzyżaków, w imię Boga...
DLA LUDZKOŚCI I DEMOKRACJI

Naczelny Wódz
Adolf Clinton w
mundurze Wehrmachtu i Luftwaffe.
Idź za Wodzem!
NATO
ponad
wszystko!

Miloszewićtakżeszkodził
nalotom natowskim, a
dwugłowy serbski Orzeł
(CCCC = Samo Sloga
Serbina Spašava = tylko
zjednoczenie uratuje Serbów) musiał jednocześnie
trzymać w szponach
Wielką Albanię. Do Orła
USA: Mam dwa mózgi.
Nowe wydanie przygód
Asterixa: Rok Pański
1999.
Europa
jest
całkowicie opanowana
przez
Amerykanów.
Właściwie nie całkiem –
jeden mały kraj upartych
Serbów wciąż opiera się najeźdźcom. Singidunum to nazwa Belgradu
z III w. przed Chrystusem, kiedy Celtowie założyli u zbiegu Dunaju i Sawy fort obronny. Teraz chodziło o schwytanie Miloszewicia,
Diabła Bałkańskiego we wcieleniu hitlerowskim, który konsumował
na śniadanie, obiad i kolację niewinnych Albańczyków, muzułmanów
bośniackich i pobożnych Chorwatów.
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Wujek Bill chce,
abyś zginął w Serbii. Do serbskiego
żołnierza z tradycją
czetników (ratowali
strąconych lotników
podczas II wojny
światowej): Dobiorę
się do ciebie. Czetnik: Na pewno,
kutasie. A gazeta
San Francisco Examiner z Belgradu:
Nigdy nie wypowiadaj wojny państwu, którego
święto narodowe czci klęskę historyczną z 1389
r. [klęska Serbów na Kosowym Polu].

Czetnicy wysadzili w odwecie most Golden
Gate pod San Francisco i widziano ich w
Nowym Jorku w akcji odwetowej...

...ale Clinton i tak nie dał się
uwieść czetnickiej agentce,
Laricy, gdy pokazała mu serbski znak trójcy świętej zamiast...
Nie dał też Clinton Kosowa,
praktykując stosunek z Bałkanami
z samolotów w prezerwatywach
dla większego bezpieczeństwa
i
skutecznie
przerywając
wypędzanie Albańczyków kosowskich przez Miloszewicia.
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Osoba postronna w Jugosławii: Billu, czy czasem nie przedobrzyłeś? Bufallo
Bill: Nie! Muszę ukarać Miloszewicia jak tylko go znajdę (http://www.computec-int.com/bsc/index.htm). Przy okazji interwencji humanitarnych w Bośni i
Kosowie, Clintonowi udało się przeszczepić kulturę amerykańską do Serbii.
Natomiast serbscy eksperci wojskowi nauczyli się rozbrajać bomby NATO.

Właśnie odkryto nowy
grób zbiorowy! ...na
trawniku przed Białym
Domem.Podejrzewasię,
że zakopano tam: Kartę
ONZ, Międzynarodowe
Prawo Humanitarne, Konwencję Wiedeńską, Akt o Mocy
Wojennej USA, Pokój, Prawdę, Sprawiedliwość, Wolność
Prasy, Zwykłą Ludzką Uczciwość, Koncepcję tzw. Zachodniej Demokracji oraz inne, niezindentyfikowane ofiary. Siły
pokojowe Jugosławii pospieszyły na badania. Później – na
dopilnowanie demokracji przy obu wyborach Busha juniora.
Demokracja zwyciężyła jednak, jak na Bałkanach.
KRZYŻOWCY PREZYDENTA

Dyplomacja
NATO polega na
delikatności.
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Nie martw się, NATO tylko
da ci gorący uścisk.
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Grunt to dobre szkolenie.
Niektórym się nie spodobało, lecz trudno jest wszystkich zadowolić.

Najbardziej poszukiwani: piloci
(mordercy) NATO, żywi lub martwi.

NATO, dlaczego?

Zatrzymać NATO!

Było nieco szkód ubocznych, ale wszystko dla dobra globalizacji.

USA-NATO – czemopion globalizacji,
wiosenne zasiewy w Jugosławii. (www.computec-int.com/bsc/index.htm)
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ZA WOLNY RYNEK, WOLNOŚĆ I POKÓJ

Nowe wydanie Windowsów:
Rosyjskie, białoruskie i wszelkie inne wersje ukażą się rychło
...bardzo rychło.
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Serbowie nic się nie
nauczyli z lekcji globalizmu: Kosowo to
Serbia. Pieprzym kolę
pieprzym pizzę, bo my
mamy śliwowicę.

OJCIEC, MĄŻ, WYCHOWAWCA MŁODZIEŻY

Czy powierzyłbyś temu człowiekowi swoją córkę w 1998 r. ...syna
w 1999 r.?
Billu, nazwijmy ją Monika.

Medal pamiątkowy stanu Arkansas – miejsca urodzenia Clintona
i pomnik Clintona w Waszyngtonie.

W domowych pieleszach. Na ramieniu znak po szczepionkach przeciw
zarazom XX i XXI w., takim jak Serbowie. Żona, Hilary chętnie nosiła
ciuchy męża.

Z żoną i małymi gośćmi w Białym Domu (miejsce
pamięta Monikę).
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OCENY

Od niskich, przez Pocztę USA, po wysokie na stryczku od narodu
Jugosławii.

Serbscy artyści zlinczowali USANATO. Ufundowali mu nekrolog.

PO SERBII, NASTĘPNY PROSZĘ...
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