ìDzieÒ dobry wszystkim, ktÛrzy zdecydowali siÍ na
ogromne poúwiÍcenie i zwlekli z ≥Ûøka o tak barbarzyÒskiej
porze. Mamy wspania≥ pogo d Í , smog wiszcy nad
årÛdmieúciem uzna≥ za stosowne zrobiÊ sobie krÛtk
wycieczkÍ poza miasto. Miejmy nadziejÍ, øe na zawsze.
Powietrza nie mci nawet najløejszy podmuch wiatru. Nasz
redakcyjny netrunner wydosta≥ w≥aúnie z bazy danych
Instytutu Meteorologii najnowsz prognozÍ pogody: temperatura gwa≥townie wzrasta, ko≥o po≥udnia ma osignÊ
tropikaln jak na tÍ porÍ roku wysokoúÊ piÍtnastu stopni
Celsjusza. Przechodzimy do wiadomoúci. Bilans na
dzisiejsz noc wynosi piÍÊ trupÛw i dwudziestu rannych.
Wedle kartki, ktÛra mam przed nosem, tyle samo osÛb
zginÍ≥o w wypadkach drogowych. Wasz stary znajomy,
Waldek Solo, wrÛci≥ w≥aúnie z zakupami oraz najnowsz
porcj wiadomoúci z ulicy. Zaleca siÍ objazd GÛrczewskiej,
bowiem do pÛünej nocy Wolskie Czerwone Brygady
wymienia≥y tam pogldy z tamtejszym fan-klubem Legii. W
tej chwili trwa usuwanie szkÛd, najwiÍkszy problem
stanowi spalone wraki, w tym jeden TIR. Wiadomoúci z
innych dzielnic...î
[ Program pirackiej stacji radiowej, gdzieú na Woli ]
Przegl¹d
Nazwa : Warszawa
Za³o¿one : XV wiek
Liczba mieszkañców : 4 600 000
Dzia³alnoœæ gospodarcza : przemys³, handel, us³ugi.
Informacje ogólne oraz trochê historii
Warszawa - stolica oraz najwiêksze, licz¹ce ponad cztery i pó³ miliona
mieszkañców, polskie miasto. W czo³ówce najbardziej zanieczyszczonych i zakorkowanych miast na œwiecie. Witaj chombbatta... Mi³o, ¿e wpad³eœ.
Kiedy zajrza³a do Nas demokracja zobaczy³a puste portfele, gigantyczne
zad³u¿enie narodowe oraz sponiewieran¹ gospodarkê. Warszawa mia³a siê wtedy
nienajgorzej. Szybko udowodni³a, ¿e mo¿e byæ znacznie lepiej. Przyczyni³a siê do
tego miêdzy innymi otwarta polityka miasta oraz ogromne inwestycje z kapita³em
zagranicznym. Ju¿ w roku 2005, gdy ukoñczono pierwsz¹ liniê metra, stolica sta³a
siê doskona³ym symbolem odradzaj¹cej siê Europy Wschodniej. Wkrótce obcy
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rynek szybko œci¹gn¹³ nasz w³asny
pochodz¹cy z rosn¹cych w si³ê malutkich firm, organizuj¹cych siê w zrzeszenia, towarzystwa, a w koñcu tworz¹cych wielkie wielobran¿owe agrokorporacje.
Miasto uros³o od tego okresu kiedy
pamiêtacie je z koñca lat XX wieku,
bowiem Warszawa to ju¿ nie tylko
gmina Centrum, ale równie¿ Zielonka,
Piaseczno, Pruszków, Janki i nawet
odleg³y
Wo³omin. Jednym s³owem
wszystko co by³o w bezpoœredniej
bliskoœci szybko rozwijaj¹cego siê
miasta. Wraz rozbudow¹ jego infrastruktury i malej¹cym wskaŸnikiem
urodzeñ, na ulicach pojawi³o siê mnóstwo obcokrajowców. Nasza tolerancja
zosta³a wystawiona na wielk¹ próbê. I
chyba siê uda³o. Wszyscy Chiñczycy,
Wietnamczycy, Koreañczycy, Turkowie,
Ukraiñcy, Rosjanie oraz mieszkañcy
Centralnej Afryki wkomponowali siê w
¿ycie miasta i w roku 2020 nie
zwracamy "baczniejszej" uwagi na ich
pochodzenie.
Stolica ¿yje przede wszystkim handlem i to nie tylko tym na bazarach oraz
luksusowych sklepach na Marsza³kowskiej czy w Alejach Jerozolimskich,
ale przede wszystkim handlem
zagranicznym. Dlatego Warszawa
przez ostatnie lata wypiêknia³a:
pojawi³y siê unoszone na poduszce
magnetycznej tramwaje, wyremontowano najpiêkniejsze warszawskie
ulice i wyros³y nowe strzeliste,
doskona³e architektonicznie i wizualnie
budowle. Pojawi³y siê te¿ dwa, obok
wisz¹cego Mostu Œwiêtokrzyskiego,
przeprawy na Wiœle : Most Pó³nocny i
Wilanowski. Z drugiej strony Warszawa
tonie w toksycznym smogu gdy choæ
przez tydzieñ nie ma deszczu. Niemal
wszystkie parki usch³y lub zosta³y zabudowane w procesie "wype³niania wolnych przestrzeni". Jedynie gdzieniegdzie w czystych strefach osiedli
korporacyjnych przeb³yskuje zielona
trawka.
Warszawa od dawna by³a symbolem
dostatku i dobrego ¿ycia. Nawet teraz,
w 2020 roku jest tu najmniej bezrobotnych, a przeciêtne wynagrodzenie
wiele razy przekracza œredni¹ krajow¹.
Nie znaczy to jednak, ¿e ¿yje siê tu
³atwo. Wrêcz przeciwnie, tylko najlepsi
s¹ w stanie siê tu utrzymaæ i prze¿yæ na
tyle d³ugo, by cieszyæ siê zarobionymi
zesz³ego dnia pieniêdzmi...
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Sytuacja geopolityczna
O geopolityce Warszawy decyduj¹ co najmniej dwa czynniki : kto jest obecnie u
w³adzy i, o zgrozo, ile maj¹ do powiedzenia agrokorporacje i korporacje. W roku
2020 rola przedsiêbiorstw w stolicy jest zauwa¿alna ka¿dego dnia. To ich reklamy
zalewaj¹ wielokolorowym œwiat³em zat³oczone ulice. To ich ochroniarze strzeg¹
okolic biurowców. Co najwa¿niejsze, to ich pieni¹dze tworz¹ bud¿et tego najbogatszego miasta w Polsce. W teorii samorz¹dy pozosta³y niezale¿ne, a jednak na
co dzieñ musz¹ liczyæ siê z opiniami korporacyjnych prezesów. No a kto jest obecnie u w³adzy? Postsolidarnoœciowa prawica nigdy nie budzi³a zaufania w warszawiakach i nawet po tylu latach, zwykle wybory wygrywaj¹ przedstawiciele opcji socjaldemokratycznych. Mniejsza o nazwiska, jednak gdy przyjrzymy siê ludziom
oka¿e siê, ¿e s¹ to osoby m³ode i cholernie ambitne. Jednak problem nie le¿y w ich
wieku, a w podejœciu - ponad "darmowe obiady" dla bezdomnych stawiaj¹
zamkniêcie bud¿etu z jak najmniejszym deficytem. A wiêkszoœæ œrodków poch³ania
nie tyle porz¹dkowanie spraw miasta, co upiêkszanie korporacyjnych skwerków. Z
t¹ jawn¹ niesprawiedliwoœci¹ nie ma po co walczyæ. I tak wiadomo, ¿e gdyby nie
korporacje to Warszawa utonê³aby w smrodzie i odchodach bezrobotnych
mieszkañców...
Œródmieœcie
Dawne centrum Warszawy znacznie zmieni³o siê od czasów gdy nad miastem
niegdyœ górowa³ Pa³ac Kultury i Nauki. Gdy na prze³omie wieków wokó³ niego
zaczê³y wyrastaæ szklane wie¿owce straci³ on szybko miano symbolu Warszawy niechlubnego zreszt¹. Wkrótce potem, gdy zaczê³o brakowaæ w centrum miejsca
na korporacyjne i agrokorporacyjne budowle, zainteresowanie przenios³o siê
pokaŸny, ale i s³abo wykorzystany grunt zajmowany przez PKiN. Po fali wniosków
i próœb zdecydowano siê go sprzedaæ jednak pod warunkiem, ¿e nie zostanie on
zburzony przez najbli¿sze 40 lat. Co mo¿e wydaæ siê ciekawe, korporacje zupe³nie
siê tym zastrze¿eniem nie przejê³y od razu znajduj¹c kruczek w przygotowanym na
t¹ okazjê dokumencie, ¿e nie ma prawa zabraniaj¹cego jego przebudowy. Kilka
zrzeszonych europejskich banków bêd¹cych w zasadzie w³asnoœci¹ kilku
wspó³pracuj¹cych ze sob¹ korporacji, z³o¿y³o najatrakcyjniejsz¹ ofertê i wygra³o
przetarg, któremu wielokrotnie towarzyszy³y nag³aœniane przez media skandale i
³apówki. Jak siê okaza³o ich bezkonkurencyjna oferta mia³a nadzwyczaj w¹tpliwe
zabezpieczenie, w wyniku czego tu¿ po kupnie gruntu "spó³ka" szybko zaczê³a
wyprzedawaæ teren o kilka procent dro¿ej ró¿nym kontrahentom balansuj¹c na
krawêdzi bankructwa. Lwi¹ czêœæ zakupi³a Arasaka, która uzna³a Warszawê za
œwietne centrum marketingowe na Wschodni¹ Europê. Wkrótce potem, w wyniku
porozumienia nabywców, do wspólnej kasy z³o¿ono pieni¹dze na jedyn¹ tego typu
inwestycjê w Europie, a mo¿e i na œwiecie - otó¿ PKiN stopniowo zaczêto zabudowywaæ wed³ug projektu wykonanego przez znanego w dalekiej Azji architekta i
konstruktora - pana Mishiuake Ishido.
Ishido Towers. Prace nad budowl¹ trwa³y blisko trzy lata i by³y najwiêksz¹
inwestycj¹ budowlan¹ na terenie Warszawy. Efekt przerós³ wszelkie wyobra¿enia.
Ca³y Pa³ac Kultury znikn¹³ pod szklanym dachem piramidy prawie tak wysokiej jak
Piramida Cheopsa w Egipcie. Tam gdzie pozwala³o na to miejsce budowano biura
i luksusowe apartamenty. Na rogach budowli umieszczono cztery, osobne biurowe
wie¿e wysokie na niemal¿e 370 metrów i nazwane od kierunków œwiata po³udniow¹, pó³nocn¹, wschodni¹ oraz zachodni¹. Ka¿da z nich to prawie æwieræ
miliona metrów kwadratowych powierzchni u¿ytkowej i 130 piêter, po których
porusza siê ponad dwanaœcie szybkobie¿nych wind. Wewn¹trz s¹ biura, siedziby
agencji, licencjonowane sklepy, hotele, restauracje z widokiem na miasto i
niezwykle drogie apartamenty. Wiele znakomitoœci ze œwiata rozrywki oraz biznesu wybiera w³aœnie to miejsce na wystêpy czy te¿ negocjacje. Budynek jest teoretycznie samowystarczalny. W przypadku braku pr¹du, potê¿ne gazowe turbiny
zapewniaj¹ elektrycznoœæ na okres od jednego do nawet dwóch tygodni.
Ultranowoczesne systemy przeciwpo¿arowe oraz wielopoziomowe zabez-

pieczenia gwarantuj¹ bezpieczeñstwo, którym nie mo¿e siê pochwaliæ ¿aden inny
budynek w Polsce. Ze wzglêdu na du¿¹ wysokoœæ budowli w ka¿dej chwili oddzia³ywuj¹ na ni¹ ogromne si³y parcia wiatru mog¹ce spowodowaæ niebezpieczne
przechy³y i niemi³e wra¿enie "uciekania" pod³ogi spod nóg. Problem rozwi¹zany
zosta³ w orientalny sposób. Wykorzystano w nim japoñskie doœwiadczenia w
zakresie zmniejszania oddzia³ywania trzêsieñ ziemi na wysokoœciowe budowle. Na
gigantycznym wózku, elektrycznymi silnikami przesuwany jest 1200 tonowy
stalowy blok, który odsuwaj¹c siê od osi budynku kompensuje czêœciowo jego
bujanie siê. To miejsce gdzie znajduje siê to urz¹dzenie, nazwane zosta³o
"bezpiêtrzem" i znajduje siê mniej wiêcej w po³owie wie¿ Ishido. Jest ono
zamkniête dla personelu i poruszaæ siê po nim mog¹ jedynie drony oraz roboty
konserwuj¹ce. Od paru lat pracami konserwacyjnymi budynku zarz¹dza Sztuczna
Inteligencja. Wielu osobom siê to nie podoba, jednak ich obawy s¹ bezpodstawne.
Mo¿liwoœci SI s¹ bardzo ograniczone i nie stanowi ona jakiegoœ powa¿nego
zagro¿enia w przypadku ewentualnej awarii lub zaburzeñ logicznych. Tym bardziej,
¿e do tej pory nie zaistnia³o realne zagro¿enie dla personelu i goœci ze strony
"Feliksa". Windy s¹ du¿ymi jednostkami zabieraj¹cymi od 20 do 30 osób. Tylko
niewielka ich czêœæ porusza siê po wszystkich piêtrach. Wiêkszoœæ obs³uguje
maksymalnie 40 piêter. Potem trzeba zmieniæ windê i siê przesi¹œæ. Oznakowanie
jest dosyæ zrozumia³e, ale znajd¹ siê oczywiœcie tacy, którym poruszanie siê w
Wie¿ach Ishido mo¿e sprawiæ powa¿ne problemy.
W czêœci osiowej ka¿dej z wie¿ do kondygnacji "bezpiêtrza" jest umieszczona
wielka winda towarowa o noœnoœci do 32 ton. Wykorzystywana podczas budowy
jest teraz w rêkach korporacji i wykorzystuje siê j¹ do transportu sprzêtu oraz
innych technicznych urz¹dzeñ. Korzystanie z niej wymaga pewnych udzia³ów.
System dzia³a na zasadzie rezerwacji windy na pewien okres. Czas ten jest
zale¿ny od udzia³ów danej firmy w wie¿ach Ishido. Minimalne wymagania to posiadanie na w³asnoœæ ca³ego piêtra w wie¿y. Dlatego ma³ym przedsiêbiorstwom wynajmuj¹cym kilka pomieszczeñ nie przys³uguje prawo z jej korzystania. Szereg
zabezpieczeñ uniemo¿liwia jej wykorzystanie do sabota¿u przez inn¹ korporacjê
lub ewentualnego wejœcia na wrogi teren "tylnymi drzwiami". Przede wszystkim
winda nie zatrzyma siê na piêtrze nie nale¿¹cym do korporacji, po drugie tylko
materia³ami wybuchowymi da siê otworzyæ solidne hydraulicznie otwierane wrota o
Wypornoœci Balistycznej 80, i po trzecie ka¿dy z dyrektorów ma przy sobie lub w
biurkach ciche alarmy w³¹czaj¹ce siê w przypadku jakichkolwiek prób
"majsterkowania" na poziomie windy technicznej.
Parter to w zasadzie pozbawiona zamkniêtych pomieszczeñ hala pe³na szklanych tafli, prawdziwych kwiatów oraz fontann. Tutaj znajduj¹ siê informacyjne
stanowiska oraz personel, który udzieli wszelkich rad i odpowie na wiêkszoœæ
pytañ. Podziemia budowli to 20 kondygnacji zajmuj¹cych ca³¹ podstawê wie¿ oraz
piramidy. Pierwsze 4 piêtra to wielkie parkingi na pojazdy naziemne z w³asn¹ sieci¹
wind i wyjazdów na miasto. Pozosta³e piêtra to miejsca pe³ne barów karraoke,
klubów i kasyn, wirtualnych kin i kafejek strze¿onych przez policjê korporacyjn¹. To
malownicze podziemie wygl¹da jak ¿ywcem wyjête z widokówki "Tokio noc¹".
Mo¿na tu spotkaæ luksusowe dziwki, które bior¹ 1000e$ za numerek i nieprawdopodobnie bogatych ludzi roznosz¹cymi, ka¿dym delikatnym ruchem, zapach
"grubej forsy".
Chodz¹ s³uchy, ¿e to w³aœnie tutaj korporacje szukaj¹ "haków" na swoich pracowników, potem zmuszaj¹c ich do robienia pewnych rzeczy wbrew ich woli. S¹ to
jednak niepotwierdzone plotki przytaczane przez najgorsze brukowce tak¿e nie
niepokoj¹ zmêczonych prac¹ korpów chc¹cych zabawiæ siê i wydaæ choæ czêœæ
ciê¿ko zarobionych przez siebie pieniêdzy.
Poni¿ej piêtra 15 znajduj¹ siê si³ownie, obiekty rekreacji sportowej jak baseny
czy sale gimnastyczne. W po³udniowej czêœci kompleksu wci¹¿ istnieje Dworzec
Centralny, któremu dodano kilka dodatkowych torów kolei magnetycznej oraz oddzielny tor superszybkiej kolei ³¹cz¹cej Londyn, Pary¿, Berlin, Warszawê oraz
Moskwê.
Œródmieœcie przecinaj¹ a¿ trzy linie metra, którymi mo¿na siê dostaæ prawie do
wszystkich zak¹tków miasta. W ka¿dej kolejce, czy to magnetycznej czy te¿
podziemnej, jest jeden stra¿nik uzbrojony w automat. Niewiele osób wie, ¿e broñ

Jak ka¿de miasto w Polsce w roku
2020 podzielone jest na strefy publiczne i korporacyjne. Strefy publiczne s¹ zazwyczaj zlokalizowane w
otoczeniu g³ównych dróg, szkó³,
nielicznych parków, marnej i œredniej
jakoœci osiedli mieszkaniowych.
Wbrew pozorom jest to nawet 80%
terenów miejskich. Reszta pozostaje
w rêkach korporacji i zazwyczaj s¹ to
magazyny, biura, fabryki oraz osiedla korporacyjne.
Stefy korporacyjne nie zawsze
musz¹ byæ odgrodzone od stref
miejskich wysokimi murami, siatk¹
pod napiêciem i œcis³ym nadzorem
kamer. Szary cz³owiek mo¿e nawet
nie zorientowaæ siê gdy przekroczy
niewidzialn¹
strefê
wp³ywów.
W Warszawie tak¹ trudn¹ do uchwycenia stref¹ korporacyjn¹ jest ca³e
otoczenie wie¿y Ishido, gdzie w
samym Centrum jest siê na terenie
korporacji, a gdy przejdzie siê przez
ulicê ju¿ na terenie publicznym.
Strefa korporacyjna rz¹dzi siê
swoimi prawami. Szczególnie jest to
wyraŸne w kompetencjach policji
publicznej i korporacyjnej. Jakiekolwiek przestêpstwo w strefie korporacyjnej le¿y w gestii policji korporacyjnej (kradzie¿, morderstwo).
Policja nie ma prawa œledztwa
"przej¹æ" ani nawet mieæ wgl¹d w
sprawê, jeœli sprawca zostanie
odnaleziony na terenie korporacji.
Sytuacja siê zmienia, gdy policja korporacyjna musi szukaæ sprawcy
poza stref¹. Wtedy dochodzi do
przekazania akt sprawy i przy
wspó³pracy z policj¹ publiczn¹
wspólne szukanie sprawcy. Poza
stref¹ korporacyjn¹ policja publiczna
mo¿e zatrzymywaæ ka¿dego podejrzanego, natomiast wewn¹trz
strefy korporacyjnej bez porozumienia z policj¹ korporacyjn¹ nie
mo¿e zatrzymaæ nikogo bez nakazu
s¹dowego, ³ami¹cego neutralnoœæ
terenu korporacji. Wniosek z tego
prosty - policja publiczna NIEWIELE
mo¿e zrobiæ na terenie korporacji, a
policja korporacyjna ni NIE POWINNA robiæ poza swoim terenem.
¯ycie pokazuje, ¿e teoria daleka
jest od praktyki i powszechne jest
³amanie tych zasad.
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