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To był demokratyczny wybór
Otwarty list Związku Polaków w Niemczech do niemieckich mediów i polityków
z dnia 09.12.2015 (fragmenty).
Zdecydowanie protestujemy przeciwko systematycznemu oskarżaniu przez niemieckie media, oraz przez
część niemieckich polityków obecnego polskiego rządu o jakoby działania niedemokratyczne lub wręcz
sprzeczne z prawem. Ostro sprzeciwiamy się temu,
aby niemieccy korespondenci, oraz tutejsi publicyści
w sposób nieuprawniony i nieuczciwy przedstawiali
nasz kraj po ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych, jako kraj zagrożony bezprawiem. Naszym zdaniem, niedopuszczalnym jest, aby niemieccy
politycy unijni (np. Martin Schulz czy Guenther Oettinger) posuwali się nie tylko do nieuprawnionej krytyki rządu innego państwa, ale wręcz straszyli go licznymi konsekwencjami.

To był demokratyczny wybór
Jeszcze raz przypominamy wszystkim, że obecny polski rząd jak i polski prezydent zostali wyłonieni w demokratycznych wyborach, których nikt (nawet obserwatorzy unijni) nie zakwestionował. Dlaczego więc teraz część niemieckiego establishmentu dopuszcza się
tak ostrego i bezpardonowego ataku na legalne polskie
władze? Czyżby dlatego, że bezreﬂeksyjnie słucha i daje
wiarę tylko jednej stronie politycznego sporu w Polsce,
tej która przegrała wybory, ale nie chce się z tym faktem pogodzić?

Sprawa mediów w Polsce
Protestujemy przeciwko nieuprawnionemu
oskarżaniu nowej władzy o zamiar podporządkowania sobie mediów publicznych. Jest zupełnie odwrotnie, teraz nowa ustawa ma za zadanie oddać
media publiczne w ręce obywateli. Przez ostatnie
osiem lat nigdy nie było w Polskiej Telewizji Publicznej ani w Polskim Radiu pluralizmu, każdy
neutralny obserwator potwierdzał olbrzymią stronniczość mediów publicznych i zdecydowany jej przechył w stronę ówczesnej władzy – czyli PO. Czy wtedy nie była zagrożona demokracja, dlaczego wtedy milczeli zarówno niemieccy publicyści, niemieccy politycy i komisarze? Gdzie byliście wtedy Panowie, gdy z Telewizji Publicznej i z Polskiego Radia
w 2007 roku z dnia na dzień zwolennicy rządu Donalda Tuska wyrzucali na bruk dziesiątki uczciwych dziennikarzy? Czy ktoś wtedy w Niemczech
protestował?

Trybunał Konstytucyjny
Ostro sprzeciwiamy się atakom na polskie władze, które zgodnie z wolą wyborców i zgodnie z
prawem zamierzają poprzez konstytucyjne ustawy
przywrócić Trybunałowi Konstytucyjnego w Polsce

szacunek i wiarygodność (obecnie całkowicie utracone w wyniku skrajnego upolitycznienia tej instytucji przez poprzedników z PO). Dlaczego żaden
niemiecki Komisarz, ani żaden niemiecki publicysta nie protestował i nie bronił demokracji, gdy poprzednia władza (PO / PSL) jawnie, (co potwierdził nawet Trybunał Konstytucyjny) złamała prawo, wybierając w czerwcu 2014 roku niekonstytucyjnie sędziów do Trybunału Konstytucyjnego? Jest
nam bardzo przykro, że Niemcy, kraj o ugruntowanej demokracji, wpisuje się w nieuprawnioną i nieuczciwą nagonkę na legalnie wybrane polskie władze. Atakując (i to bez racji) polski rząd i polskiego
prezydenta ranicie Państwo uczucia milionów Polaków, którzy obserwując jak ta nagonka eskaluje postanowili włączyć się w obronę demokracji i przyzwoitości, dlatego ich przedstawiciele piszą ten list.
Przymnijmy jeszcze raz: ostatnie wybory w Polsce to
suwerenna decyzja polskich wyborców i żaden kraj
(tym bardziej Niemcy) nie powinny tej decyzji kwestionować.
Z poważaniem
1 Związek Polaków w Niemczech Bund der Polen in Deutschland e.V.
Przewodniczący Josef Malinowski Breite Str. - 6641236 Mönchengladbach
josef.malinowski@gmx.net

Jedyny dwujęzyczny magazyn polsko – niemiecki w Polsce i Niemczech!
Nasze czasopismo jest platformą komunikacji między polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami, studentami, politykami oraz
wszystkimi zainteresowanymi współpracą
oraz wymianą gospodarczą między Polską
a Niemcami. Teksty i opracowania graﬁczne
(reklamy) odpowiadają specyﬁce odbioru informacji przez Polaków i Niemców. Najważniejszym elementem informacyjnym w ga-
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Magazyn sprzedawany jest w sieciach
„RUCH” , INMEDIO” oraz „EMPiK” w
całej Polsce. W Niemczech gazeta ukazuje
się w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Bautzen,
Görlitz, Cottbus i Guben. Dodatkowo bezpłatna dystrybucja czasopisma odbywa się
na imprezach i spotkaniach polsko – niemieckich oraz poprzez hotele na Dolnym
Śląsku i w Saksonii.
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Alternatywa dla Niemiec

Pamiętniki Hitlera

Infomaﬁa

Opinie, które jeszcze 10 czy 20 lat temu można było wyrażać
bez problemów, w dzisiejszych czasach szybko są odrzucane
jako populistyczne, radykalne, bez serca, niemoralne, itp. mówi Frauke Petry, szefowa odnoszącej ostatnio duże sukcesy
w Niemczech partii AfD (Alternatywa dla Niemiec).

Spokojnie przyjąłem karę za własną głupotę, bo dałem się
nabrać fałszerzowi Konradowi Kujauowi. Wkurzało mnie tylko podłe zachowanie redakcji i kierownictwa wydawnictwa,
dla których przez 30 lat ryzykowałem zdrowie i życie - mówi
Gerd Heidemann.

Rząd, który posyła swoich Rambo do redakcji gazety czy innego medium to dla mnie przykład raczej najciemniejszego średniowiecza niż demokracji. – mówi Egmont R. Koch.
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ZŁOTY pociąg

Riese mroczny olbrzym

Zamknięte akta S.

Niemieckie media

Lokomotywa ciągnęła 12 wagonów wyładowanych złotem i kosztownościami. Tego skarbu do dziś nie znaleziono.

Góry Sowie są górami tajemnic. Znajduje się tam
wiele kompleksów podziemnych korytarzy i hal.
Co chcieli w nich umieścić hitlerowcy?

W samochodzie tematem numer jeden było
prawdopodobieństwo zamachu pod Smoleńskiem.

“Kupieni dziennikarze. Jak niemieccy politycy, tajne służby i ﬁnansiści wpływają na
media w Niemczech” - książka Udo Ulfkotte
miała od 2014 roku już 6 wydań.

str. 34-35

str. 25

str. 40-41

str. 46-47

Bestia jest w nas

HiperAKTYWNI

Magia WINA

To nie media czynią z nas bestię, tylko my mamy ją w sobie mówi Piotr Tymochowicz.

Krzyś ma ADHD tak jak Albert Einstein, Walt Disney, Winston
Churchil czy Madonna, a nawet Koziołek Matołek czy Tygrysek
– najlepszy przyjaciel Kubusia Puchatka.

Jeśli ktoś chce kupić wino dobrej jakości w dobrej cenie, polecam raczej wina z Nowego Świata - mówi Jarosław Cybulski.
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FRAUKE PETRY
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ALTERNATYWA
dla Niemiec
Opinie, które jeszcze 10 czy 20 lat temu można było wyrażać bez problemów, w dzisiejszych czasach
szybko są odrzucane jako populistyczne, radykalne, bez serca, niemoralne, itp. - mówi Frauke Petry,
szefowa odnoszącej ostatnio duże sukcesy w Niemczech partii AfD (Alternatywa dla Niemiec).

Waldemar Gruna: Jedno z ostatnich wydań
opiniotwórczego „Der Spiegel” przedstawiło Panią na swojej okładce w stylistyce „wyznawczyni nazizmu” z tytułem „Krzewicielka
nienawiści”. Czy taki przekaz medialny Panią
deprymuje czy wręcz przeciwnie, dopinguje
do działania?

Frauke Petry.: Przede wszystkim, myślę,
że przesłanie tej okładki tygodnika „Spiegel” jest niebezpieczne. Takim działaniem
zaciemnia się prawdziwe przyczyny problemów w Niemczech. Żeby nie konfrontować
się z tymi problemami, szuka się winnego
po to aby rosnącą przemoc w kraju zrzucić
na niego. Tym winnym jest nasz partia czyli AfD (Alternatywa dla Niemiec). Aby uzyskać taki cel, wyławia się tylko poszczególne (wyrwane z kontekstu) fragmenty wypowiedzi naszych przedstawicieli i się je odpowiednio komentuje. Wśród wielu poglądów,
które znajdują się w AfD, media wyszukują i
cytują fragmentarycznie tylko takie, które dla
nich będą najlepsze do atakowania AfD, gdyż
to jest w interesie naszych politycznych konkurentów.

F.P.: Od 2013 roku zajmujemy się stale kwestiami polityki walutowej, sprawami
Europy, migracją, rodziną, energetyką oraz
małymi i średnimi ﬁrmami. Jesteśmy jedyną partią gwarantującą ich wiarygodne poprowadzenie, poprzez jedność naszej tożsamości i historii, które są warunkiem koniecznym do dobrego rządzenia tak wewnątrz kraju jak i na zewnątrz. Nasza postawa nie uległa zmianie, ani sama partia nie stała się
mniej lub bardziej intelektualna. Zarząd partii, tak jak na początku, składa się z osób z tytułami Profesora i Doktora.
Po okresie ignorancji i ciągłego zniesławiania, zwłaszcza w publicznych mediach,
doszło do tego, że kryzys migracji stał się
katalizatorem dla zainicjowanej przez nas
zmiany w opinii publicznej. Stało się to dzięki niebagatelnemu udziałowi obywateli w
Niemczech. Oprócz wielu różnych czynników sukcesu AfD, kryzys migracji jest po
prostu jednym z nich, kolejnym choć bardzo
groźnym.

Radykalizację poglądów w Niemczech nie
stworzyła AfD, ale istniejące ugrupowania
polityczne, która od lat odmawiały podejmowania kontrowersyjnych tematów, co skutkowało brakiem dyskusji społecznej. Dopiero teraz widoczne są problemy z narastającą
liczbą imigrantów w Niemczech i rozrostem
Islamu oraz jego wrogością wobec demokracji, a tym samym importowanym antysemityzmem i często wrogości wobec Niemców.
Istniejące partie dążą do zapobiegania referendom dotyczącym takich istotnych kwestii jak waluta, polityka europejska, imigracja
i polityką azylowa. Takie działanie prowadzi
wielu obywateli do wręcz masowego sprzeciwu wobec polityki rządu. Zostaje zachwiana
wiara w istnienie demokracji.
AfD jest partią, która od 3 lat wskazuje
na zagrożenia i stawia je na czele debaty publicznej, pokazując alternatywy aby im zapobiec. Jest za referendami. Ukazywanie AfD
jako przyczyny istniejących problemów, a nie
uznawanie jej jako objawu ich istnienia, powoduje tylko dalszą radykalizację nastrojów
społecznych. Postawa wielu mediów i polityków, niekiedy mnie dość przygnębia, ale
czuję się wzmocniona gdy tak wielu obywateli Niemiec nas rozumie. Tak jak było to w
czasie ostatnich lokalnych wyborów w Hesji
w dniu 06/03/2016 oraz w wyborach parlamentarnych w dniu13/03/2016.
W.G.: W początkach swojego istnienia AfD
(Alternatywa dla Niemiec) uznawana była za
bardzo „intelektualną” partię, której kierownictwo składało się w dużej części z profesorów ekonomii. Byli oni m.in. przeciwnikami wprowadzenia waluty Euro co powodowało, że społeczne oddziaływanie w Niemczech
Pani partii było niewielkie. Od czasu niekontrolowanego napływu imigrantów do Niemiec
AfD znacznie zyskała na sondażach. Czy tylko imigranci spowodowali ten wzrost popularności AfD?

Okładka tygodnika der Spiegel z lutego 2016

W.G.: Czy AfD jest partą prawicową czy lewicową?

F.P.: AfD jest partią liberalno-konserwatywną. Podział partii na prawicowe lub lewicowe, propaństwowe czy neoliberalne jest za
mało zróżnicowany i nie oddaje wielu różnych aspektów ich programu. W AfD spotkali się ludzie, którzy od 2013 roku masowo protestowali z powodu kryzysu w streﬁe euro oraz rosnącemu upaństwowieniu
Unii Europejskiej (dążeniu do stworzenia z
UE jednego państwa- red.). Do tego krytykujemy utratę demokracji w Niemczech, co
w naszej opinii było faktem, gdyż obywatele
nie byli na tyle zaangażowani w sprawy kraju, ponieważ referenda na poziomie federalnym jeszcze nie istnieją a na poziomie krajowym, kwora referendów są zbyt wysokie.
AfD grupuje również ludzi, którzy chcą
mniejszego zaangażowania się Państwa w
ich życie, chcą oni Państwa, jako coś co chroni ich swobody obywatelskie. Ponadto, jest
wśród nas z pewnością duża liczba byłych
zwolenników CDU z obozu konserwatywne-

go, którzy uważają, że ich tradycje i wartości zanikają. Nasze Państwo najpierw ubezwłasnowolniło obywateli w wielu sprawach,
a dopiero potem, aby utrzymać państwowe dotacje minimalizuje wyrządzone szkody. Lepsze jest Państwo działające w ramach
dobrego zarządzania (poprzez dobrą polityką gospodarczo – podatkową) będące punktem wyjścia dla sprawiedliwości społecznej
w kraju.
W.G.: Jak ocenia Pani jako polityk legalnie
działającej w Niemczech partii stan wolności i odpowiedzialności mediów oraz dziennikarzy?

F.P.: Konstytucyjnie, media i wolność prasy są w zasadzie zagwarantowane. Odnosi się
to również do swobody wypowiedzi, ale nie
uniemożliwia stosowania autocenzury. Państwo nie może sobie pozwolić, aby po prostu
ograniczyć „niechciane” poglądy w mediach
i prasie czy ich nawet zabronić. Napiętnowanie niektórych pojęć pomaga w politycznym
znakowaniu, tak aby osłabić możliwie jak
najszybciej istniejące kontrowersje. W dużych mediach drukowanych, podobnie jak w
radio i telewizji widoczne jest co raz bardziej
komentowanie wydarzeń a nie ich przedstawianie. Czytelnik lub słuchacz coraz częściej otrzymuje mniej konkretnych informacji, a za to więcej wcześniej przygotowanych
opinii. Oznacza to, że próbuje się na autorytecie moralnym budować wiele pojęć i poglądów, które mają silnie wpływać na procesy
decyzyjne w społeczeństwie. Prowadzi to w
rezultacie do sytuacji, w której teoretycznie
każdy może powiedzieć i napisać co chce ale
w praktyce nie może tego zrobić. Mechanizmy te nie są nowe. Nowością jest jednak to,
że opinie , które jeszcze 10 czy 20 lat temu
można było wyrażać bez problemów, w dzisiejszych czasach szybko są odrzucane jako
populistyczne, radykalne, bez serca, niemoralne, itp.
W.G.: Jürgen Roth w wydanej w 2013 roku
książce „ W sieci władzy. Jak polityczna i gospodarcza elita niszczy nasz kraj” opisał wykorzystywanie przez władzę, szczególnie w
Saksonii, instytucji państwa tj. prokuratury
czy aparatu skarbowego o walki z przeciwnikami politycznymi. Czy spotkała się Pani z
takimi przypadkami?

F.P.: Niezależnie od naszego osobistego doświadczenia, nie jest zaskoczeniem, że
rząd może wykorzystywać przypisane mu
organy takie jak urzędy skarbowe, w kontekście walki politycznej. Politycy AfD doświadczyli w ciągu ostatnich trzech lat także w Saksonii, tego iż byli szczególnie interesujący dla specjalnych kontroli podatkowych
zarówno prywatnie jak i biznesowo. Potem
następowało szybkie pojawienie się pozwu w
sądzie oraz co ciekawe poinformowanie prasy o podejrzeniach, co może wyrządzić duże
szkody polityczne. Patrząc na to pozytywnie,
to opisane zjawiska są najprawdopodobniej
wskaźnikiem naszego znaczenia dla obecnie
rządzących partii, które obawiają się utraty
władzy. Takie bezpodstawne podejrzenia są
niekiedy zagrażające życiu i zawsze niepokojące.
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W.G.: Jak ocenia Pani wyprzedzającą ostatnie wydarzenia związane z niekontrolowanym napływem imigrantów do Niemiec książkę Thilo Sarrazina z 2010 roku „Niemcy likwidują się same. Jak sami narażamy nasz kraj
na niebezpieczeństwo”. Czy można było Pani
zdaniem uniknąć tego olbrzymiego zagrożenia nie tylko kulturowego ale i terrorystycznego lub je ograniczyć ?

F.P.: Ogólnie rzecz biorąc uważam, że
książka Sarrazina była potrzebnym i od dawna oczekiwanym uderzeniem w pewne Tabu
związane z partyjnym konsensusem, nawet
jeśli nie podzielam wszystkich hipotez w
niej zawartych.
Obecny przepływ migrantów przewidywany był przez znawców tematu już od dziesięcioleci i istnieją na ten temat publikacje, które jednak nie były dyskutowane w dostatecz-

nym stopniu. Skutki polityki migracyjnej polegającej na chowaniu głowy w piasek pojawią się w najbliższej przyszłości. Nasze działania w najbliższych latach dotyczące ochrony granic państwowych, azylu i konsekwentnej deportacji nieuprawnionych migrantów,
a także spójnego wyjaśnienia antydemokratycznych aspektów muzułmańskich praktyk
religijnych, zadecydują czy Niemcy i w dużej części Europa będą „upadłymi państwami” czy nie.
Zagrożenia terrorystycznego nigdy nie
można całkowicie wykluczyć. Może być ono
jednak co najmniej zminimalizowane. Niekontrolowana imigracja, konﬂikty społeczne związane dystrybucję przywilejów socjalnych w kraju oraz mieszanie się w sprawy
innych państw może jednak prowadzić do
jego zwiększenia.

W.G.: Premier Węgier chcący dwa lata temu
uporządkować i ograniczyć ten napływ imigrantów okrzyknięty został „niazistą” a obecny rząd Polski i cała Grupa Wyszechradzka
atakowani są przede wszystkim przez Niemcy za brak solidarności w przyjmowaniu
uchodźców. Czy takie naciski nie doprowadzą do spiętrzenia problemów w Europie i w
konsekwencji do jej rozpadu?

F.P.: Z tą a analizą mogę tylko zgodzić.
Przed tymi konsekwencjami ostrzega również AfD. Możemy teraz powiedzieć, że
Niemcy są obecnie w UE wyizolowane odnośnie swojej polityki migracyjnej. Niemiecki rząd wzywa do solidarności inne kraje ale
nie zauważył, jak niesolidarnie chce przenieść swoje własne problemy na innych.
Ostry ton Niemiec kierowany zwłaszcza na
kraje Grupy Wyszehradzkiej, powodowany
jest przez nerwowy i bezradny nastrój wewnątrz rządu niemieckiego. To dzieli Europę
bardziej niż jednoczy nasz kontynent.
W.G.: Kanclerz Angela Merkel w ciągu jednej
nocy podjęła samodzielnie decyzję o przyjęciu bez rejestracji setek tysięcy imigrantów.
Podnoszone są w Pani kraju głosy o konieczności odpowiedzialności nie tylko politycznej
przez Angelę Merkel za tę być może tragiczną dla Europy decyzję. Jakie jest Pani zdanie
w tej sprawie?

F.P.: Angela Merkel i kolejne poprzednie
rządy są odpowiedzialne za katastrofalną dla
Niemiec i Europy politykę migracyjną, która doprowadza do zniszczenia demokratycznej i liberalnej Europy, tworzonej w ostatnich
dziesięcioleciach. W związku z tym konieczne jest odwołanie pani Merkel i dogłębne polityczne przemyślenie istniejącej sytuacji.

Foto: Frank Ossenbrink

W.G.: Szerokim echem odbiła się w całej Europie i także w Polsce Pani wypowiedź o
strzelaniu do uchodźców, w tym także kobiet
i dzieci. Tak to przedstawiały również główne
media w Polsce. Czy rzeczywiście Pani, matka czworga dzieci, podpisuje się pod tak drastycznymi krokami antyimigracyjnymi?

F.P.: Medialne zniekształcenia wypowiedzi polityków AfD, ukazują niestety obraz
Niemiec w 2016 roku, zwłaszcza w okresie
przed wyborami. Domagaliśmy się, nie aktywnie, aby zauważyć, że nielegalne przekraczanie granicy jest przestępstwem i niemiecki system prawny pozwala także na użycie
broni w sytuacji koniecznej. Fakt, że powołując się na prawo niemieckie powodujemy
taki duży medialny szum, podczas gdy pani
Merkel najwyraźniej postrzelonych przez
turecką straż graniczną migrantów akceptuje, musi uświadomić nam, z jak nieodpowiedzialnym rządem odnośnie praworządności
mamy obecnie do czynienia.
Gdyby Europa nie zliberalizowała swojego podejścia do azylu w poprzednich latach,
co było wspierane przez liczne grupy lobbystyczne a także przez UE, to teraz nie było by
dyskusji o zawieszeniu układu z Schengen.
Widzimy, że przez politykę pani Merkel propozycje AfD z 2013 roku znacznie wyprzedziły swój czas.
Dr Frauke Petry (41) Chemik i przedsiębiorca, wynalazca m.in. tworzywa sztucznego „Hydro PUR” stosowanego jako środek uszczelniający opony.
Zdobywczyni wielu nagród za innowacje i wynalazki. Matka czwórki dzieci. Posłanka do Parlamentu Saksonii od 2014 r. Szefowa partii AfD od końca 2015 r.
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Niemcy likwidują się same
W końcu 2010 roku Thilo Sarrazin, wieloletni członek zarządu Bundesbanku, polityk lewicowej
SPD wydał książkę „Niemcy likwidują się same — o tym, jak własnymi rękami wystawiamy nasz
kraj na niebezpieczeństwo”.
 Waldemar Gruna

K

siążka ostrzegała przed poważnym
kryzysem imigracyjnym. Sprzedaż tej
bardzo dobrze udokumentowanej pozycji (liczne dane statystyczne i tabele) osiągnęła w Niemczech w pierwszych czterech
miesiącach zawrotną liczbę około 1 miliona
egzemplarzy.

Zamiatanie pod dywan problemów
imigracyjnych – od wielu lat
Zmiany w strukturze społecznej i przede
wszystkim kulturowej, związane z napływem
ludności islamskiej, zauważalne są od dawna,
ale były od wielu „zamiatane pod dywan” nie
tylko przez polityków w Niemczech ale także
Unii Europejskiej i współpracujące z nimi media. Od czasu sprowadzenia setek tysięcy tzw.
gastarbeiterów (niem. Gastarbeiter — robotnik
cudzoziemski) z Turcji i innych krajów muzułmańskich politycy tolerowali ich odmienność kulturową i sposób życia, a media stworzyły świat „wzajemnej tolerancji i pokoju”.
Nie podnosiły tematów związanych z rozwojem przestępczości w tych grupach imigrantów czy działania wręcz pasożytniczego, jeżeli
chodzi o niemiecką gospodarkę. Nic dziwnego,
bo „Światowy Mistrz Eksportu”, czyli Niemcy,
świetnie prosperował w czasach boomu gospodarczego nakręcającego się za pomocą globalizacji gospodarki. Niestety, czas rozwoju musiał
kiedyś minąć i stało się to w 2008 roku.

Winni niemieccy politycy
Niemiecka klasa polityczna stworzyła sobie poważnego konkurenta, i to własnymi rękoma — poprzez przemilczanie bądź zakłamywanie społecznych problemów. Thilo Sarrazin
jako swoisty „prowokator” przebudził w 2010
roku niemieckich polityków. Nie spowodował
jednak zmiany kierunku działania niemieckich elit rządzących, szczególnie tych z CDU
i SPD oraz przychylnych im mediów. Ostatnie miesiące pokazały, że „czarna wizja” samolikwidacji Niemiec przedstawiona w 2010
roku przez Thilo Sarrazina spełnia się bardzo
szybko. Zapraszanie przez Angelę Merkel tzw.
uchodźców do Niemiec i wpuszczenie bez jakiejkolwiek kontroli oraz rejestracji tysięcy islamistów w kilka dni była decyzją, której skutki
w sposób być może tragiczny odczują nie tylko Niemcy ale i cała Europa. Ostatnie działania „Żelaznej Kanclerz” pogłębić mogą problemy ekonomiczne w Niemczech a to odbije się
na pewno na całej strukturze relacji gospodarczych w Europie.

Europie jest bardzo ważnym elementem jej stabilności. Prowadzenie niemieckiej gospodarki
bez kontroli jej ﬁnansowego rozwoju zagraża
stabilności także w innych krajach. To jest ekonomiczny system naczyń powiązanych.
Niemcy nastawione są na eksport wysokiej
jakości a co za tym idzie dość drogich produktów. Około 70% tego eksportu skierowane jest
do innych krajów Unii Europejskiej. Co stanie się gdy kraje UE pogrążone w kryzysie, już
niebankowym ale państwowym, zmniejszą zakupy takich towarów w Niemczech? Grozi to
następną, znacznie gorszą w skutkach „odsłoną” kryzysu.

Brakuje iskry aby nastąpił wybuch
Teraz po 5 latach dochodzi bardzo groźny kryzys imigracyjny, który mocno wpłynie na gospodarkę Niemiec poprzez zniszczenie pewnej psychologicznej sfery tzw. stabilizacji gospodarczej i politycznej z jakiej słynęły Niemcy. Połączenie się kryzysu imigracyjnego z kryzysem gospodarki niemieckiej i jej ﬁnansów może spowodować narastanie nacjonalizmu w Niemczech. Tym bardziej, że od bardzo wielu lat legalnie działają w strukturze systemu politycznego Niemiec nazistowskie partie typu NPD czy DSU, które wspierane są „
po cichu” przez dość duże grupy społeczne. Paliwo pod wybuch społeczny w Niemczech zostało przez Angelę Merkel i jej decyzje już kilka miesięcy temu wylane. Brakuje tylko iskry
aby je podpalić. 

Nastąpił kryzys gospodarczy, który pokazał
słabość działań polityków nie tylko w sferze
ekonomicznej, ale także spraw społecznych.
W Niemczech wystąpiła (podobnie jak w innych tzw. starych krajach UE) dwubiegunowość postrzegania życia społeczno-politycznego. Z jednej strony „poprawność polityczna”
rządzących i przekazu medialnego, a z drugiej
„samo życie” na ulicach Berlina, Monachium
czy Stuttgartu. W Niemczech żyje aż 16 milionów ludzi mających cudzoziemskie korzenie — to 20 proc. całego społeczeństwa. Tylko
nieco ponad połowa ze wszystkich imigrantów (8,5 mln) została obywatelami Republiki Federalnej. Ze wszystkich imigrantów około trzech milionów pochodzi z Turcji, kolejny milion z innych krajów muzułmańskich.
To właśnie islamscy imigranci najgorzej radzą sobie na rynku pracy: tylko niespełna 34
proc. z nich ma stałe zatrudnienie. Takie fakty
oraz ich opis i komentarz to praktycznie cała
książka Thilo Sarrazina.

Kryzys imigracyjny i kryzys
ﬁnansów państw strefy Euro

foto: Mirosław Stelmach

Dwubiegunowość postrzegania
rzeczywistości

Na jednym ze spotkań z profesorami m.in.
Bundesbanku, w którym uczestniczyłem w
2011 roku w Berlinie, doradca Związku Zawodowego „Verdi” Dirk Hirschel zaznaczył, że po
kryzysie bankowym zaczynamy mieć do czynienia z wiele groźniejszym kryzysem. Kryzysem ﬁnansów państw strefy Euro. Podkreślał,
że duże znaczenie w tym nowym zagrożeniu
ekonomicznym (nie tylko Europy) ma prowadzenie złej polityki liberalizmu gospodarczego.
Nie tylko w Niemczech, ale Niemcy jako państwo o najbardziej rozwiniętej gospodarce w
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Każde państwo powinno mieć prawo do decydowania
o kierunku swojej polityki imigracyjnej. Polityka jest
dobra wtedy, gdy bierze pod uwagę potrzeby ludzi
– mówi Thilo Sarrazin.

Waldemar Gruna: Napisana przez Pana w
2010 roku książka „Niemcy likwidują się
same. Jak sami sprowadzamy nasz kraj na
niebezpieczeństwo” sprzedała się w Niemczech w kilku milionach egzemplarzy. Po
prawie 5 latach Pana „czarny scenariusz”
dotyczący imigrantów niestety się spełnia.
Czy czuje Pan satysfakcję z tego, że Pan
jako pierwszy zauważył ten problem czy też
jest to uczucie żalu, że nie udało się uchronić Niemiec przed być może największą katastrofą od czasu zakończenia II wojny światowej?

Thilo Sarrazin: Oczywiście spełnia mnie
jako autora i analityka to, że moja analiza i
propozycje rozwiązywania opisywanych
problemów były poprawne. Odnośnie muzułmańskiej imigracji i radykalnego islamizmu, przyszło coś o wiele groźniejszego jak
przewidywałem w 2010 roku. Jako obywatel
Niemiec i osoba, której na sercu leżą sprawy mojego kraju, jestem bardzo zasmucony
tym, że niemiecka polityka odrzuciła moją
analizę.
W.G.: Niemieccy politycy byli wyjątkowo krytyczni wobec tez jakie przedstawił Pan w
swojej książce w 2010 roku. Kanclerz A.Merkel podobnie jak np. były szef BND Rüdiger
Fraher von Fritsch bardzo krytykowali Pana
książkę, mimo że jak sami przyznali jej nie
czytali. Czy teraz słyszy Pan głosy zmiany
toacji wobec Pana argumentacji sprzed ponad 5 lat?

T.S.: Nikt nie jest zbyt szczęśliwy gdy okaże się, że się mylił. Wśród liderów politycznych z pewnością przeważają w stopniu o
wiele większym jak możemy sobie to wyobrazić, wątpliwości i obawy. Z drugiej strony są też tacy, którzy unieważnią wszystko,
co nie pasuje do ich ideologicznego światopoglądu i dążą do ukrycia lub zdeformowania rzeczywistość.
W.G.: Obywatele Polski jako członkowie UE
od 2004 roku nie mogli przez 7 lat legalnie
pracować w Niemczech. Europejczykom, silnie zmotywowanym do ciężkiej często pracy odmawiano tego prawa. Teraz bez problemów niemiecki rząd zgodził się na „zorganizowanie pracy”dla ponad 350.000 imigran8

tów, których „kultura pracy” odbiega od niemieckich standardów. Czy takie działania nie
zwiększą pola przyszłych konﬂiktów?

rodziny uchodźców bardzo szybko uciekły do
Niemiec. Jak Pan ocenia postawę tzw. Europy Wschodniej?

T.S.: W obecnej sytuacji , gdy mamy do
czynienia z polityczną walką o wizję polityki uchodźczej, problemy na rynku pracy, integracja długoterminowa, koszty ﬁnansowe i społeczne, są nieustannie w Niemczech
„wałkowane”. To grozi utartą wiarygodności
przez niemiecką politykę.

T.S.: Każde państwo powinno mieć prawo do decydowania o kierunku swojej polityki imigracyjnej. Polityka jest dobra wtedy,
gdy bierze pod uwagę potrzeby ludzi. Obszar
Schengen bez kontroli granicznych będzie
działać w dłuższej perspektywie tylko wtedy
gdy będzie we wszystkich krajach tego obszaru jednakowa polityka azylowa, uchodźcza i imigracyjna. Jeśli uchodźcy wojenni i
osoby ubiegające się o azyl będą podzieleni ściśle według wielkości populacji i otrzymają co najmniej pięcioletni wymóg przebywania w państwie członkowskim, do którego
zostały przeznaczone. Schengen działa tylko
ze znaczną utratą suwerenności wszystkich
stron biorących w nim udział. Aby do tego
doprowadzić potrzeba jednego, europejskiego Ministra Spraw Wewnętrzynych oraz europejskiej Straży Granicznej. Ale to nikomu
nawet przez myśl nie przejdzie.

W.G.: Już po kilku miesiącach daje się zauważyć pewną frustrację przybyłych imigrantów, niezadowolonych z warunków przyjęcia w Europie. Czy Niemcy i Europa podołają ekonomicznie i ﬁnansowo oczekiwaniom
imigrantów?

T.S.: Większość krajów europejskich nie zgadza się z niemiecką polityką wobec uchodźców.
Istotne nie jest dla mnie, czy jesteśmy w stanie
sprostać oczekiwaniom imigrantów. Chodzi o
to, co oznaczają miliony przybyszów obcej kultury dla naszego dobrobytu, naszej cywilizacji oraz tożsamości kulturowej w dłuższej perspektywie czasowej.
W.G.: Kryzys ﬁnansowy z 2008 roku w mniejszej skali jest ciągle obecny w gospodarce
a bankructwo Grecji nie jest oddalone. Czy
nowa fala imigrantów w 2016 roku może zagrozić nie tylko europejskiej ale i światowej
stabilności?

T.S.: Grecja ma więcej problemów niż
można ich rozwiązać. Nie na pewności jak
problem imigrantów wpłynie na przyszłość
Grecji. Przez uchodźców sytuacja w tym
kraju może się pogorszyć. Niemcy to bogaty
kraj, który może również podołać duży obciążeniom. Mnie interesują, znaczenie i docelowy kierunek oraz długoterminowe konsekwencje obecnej polityki wobec uchodźców. O to się najbardziej martwię.
W.G.: Kraje i społeczeństwa tzw. Grupy Wyszechradzkiej m.in. Polska przeciwne są tzw.
obowiązkowym kwotom przyjmowania imigrantów. Argumentują one m.in. tym , ze
sami imigranci nie są zainteresowani w przyjeździe do Polski czy Węgier lub Czech a interesują ich tylko i wyłącznie bogate kraje
tzw. starej Unii. Przyjęte do Polski pierwsze

Beata Steć: Jakie wydarzenie spowodowało,
że zdecydował się pan na taką właśnie formę
(napisanie książki) wyrażenia swojego sprzeciwu wobec niemieckiej polityki? Czy piastując polityczną funkcję nie miał pan wpływu na kształtowanie prawa również tego wobec muzułmańskich imigrantów i rzeczywistość? Czy przejście na drugą stronę barykady (z polityka na pisarza - obserwatora) nie
jest przejawem bezsilności ?

T.S.: Pełniąc polityczną funkcję, należy
granice danego urzędu przestrzegać.
Jako
senator Berlina ds. ﬁnansowych miałem z
pewnością duże wpływy, jednak były one
wciąż niewystarczające w sprawach ustawodawstwa socjalnego i polityki imigracyjnej
Republiki Federalnej. Książka dała mi możliwość przedstawienia wielu spraw będących ze sobą we wzajemnym związku, których jako minister nigdy nie mógłbym powiedzieć. Poza tym, uważam iż nie docenia się wpływu pisarza i obserwatora. Nie
chciałbym zostać źle zrozumiany poprzez
poniższe porównanie, ale z pewnością Karol Marks czy Aleksander Sołżenicyn mieli jako pisarze i obserwatorzy wpływ na rozwój polityki.

Podróż do egzotycznego świata

Spa w... Polsce

Nad Bałtykiem ciało i umysł oddają się prawdziwemu odprężeniu.
Od czasu do czasu każdy z nas lubi poczuć się jak Król - nawet jeśli do tego nie
przyznajemy się głośno. Szczypta luksusu z pewnością poprawi Twoje samopoczucie. Tym razem nie musisz się ograniczać – spędź kilka dni ekskluzywnie, w
luksusowym hotelu, ze wspaniałym jedzeniem i niezwykłą ofertą Spa. Hotel
Royal Baltic 4* Luxury Boutique znajdziesz nad Bałtykiem, 150 m od morza i
przepięknej plaży, w pachnącym sosnowym lesie. Możesz tam uprawiać sport i

lektowanie się smakiem polskiego morza. Tego nigdy nie zapomnisz.
Pełna magii jest Strefa Wellness &
Spa, w której możesz do woli korzystać
z basenu z przeciwprądem, masażem
karku i chromoterapią. Czekają na Ciebie także liczne seanse w saunach oraz
relaks w jacuzzi pod gwiaździstym niebem... Niezwykłe rytuały piękna: twarzy,
dłoni i stóp oraz całego ciała, cudowne
kąpiele, zabiegi na ciepłym, kamiennym
łóżku w połączeniu z aromatami świa-

zujemy dla Twojej firmy niezapomniane
spotkanie połączone z nieograniczonym
dostępem do Strefy Spa & Wellness: basenu, saun i jacuzzi.
Bardzo prawdopodobne jest to, że nie
będziesz miał ochoty opuszczać hotelu.
Warto jednak wykorzystać pobyt i wybrać się na plażę, zaczerpnąć słońca i
morskiej wody oraz udać się na spacer

Hotel Royal Baltic 4* Luxury Boutique zwyciężył w konkursie
„Best Hotel Award 2015”
w dwóch kategoriach: „Najlepsze SPA w Polsce” oraz
„Najlepszy Hotel 4 * - 5 * w Polsce”.
czynnie regenerować ciało i umysł. Niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera,
przestronne i gustowne wnętrza, wyśmienita kuchnia oraz starannie dobrane zabiegi i profesjonalne produkty Spa
gwarantują prawdziwy relaks.
Dzień przywitasz doskonałym śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy najwyższej jakości dadzą energię
na cały dzień. Obiad czy kolacja również
wprawiają w kulinarny zachwyt. Świeże
ryby z Bałtyku kuszą smakiem i zaskakują delikatnością. Każde danie to de-

ta, koloroterapią i nastrojową muzyką to
prawdziwa uczta dla Twoich zmysłów.
Dla Niej, dla Niego, dla Dwojga, dla każdego kto chciałby poczuć się podwójnie wyjątkowo, masaże z Krainy Relaksu, Piękności oraz Lecznicze wprowadzą
w stan głębokiego odprężenia i poczucia
niezwykłego zadowolenia.
Hotel Royal Baltic 4* Luxury Boutique
to świetne miejsce na organizację konferencji, kongresu, szkolenia, spotkania biznesowego dla szczególnych Gości - nad morzem, blisko plaży. Zorgani-

brzegiem morza, zobaczyć rybacki port i
urokliwą latarnię morską, zasiąść w jednej z kawiarenek na nadmorskiej promenadzie.
To wszystko brzmi jak zaproszenie i
nim jest. Doznaj niepoznanych dotąd
przyjemności i przeżyj egzotyczną przygodę, w orientalnej Strefie Royal - Spa
„ABU-DABI” Hotelu Royal Baltic w Ustce, która na długo zapisze się w Twojej
pamięci.
Zapraszam do Ustki, gdzie wyjątkowość staje się codziennością …

Hotel Royal Baltic 4* Luxury Boutique, 76-270 Ustka,
Ul. Wczasowa 26, Tel. +48 59 81 55 281, Fax +48 59 81 55 283,
recepcja@royal-baltic.pl, www.royal-baltic.pl

GERD
HEIDEMANN

Pamiętniki HITLERA
FAŁSZERSTWO STULECIA!
10

Foto: Bernd Lammel

Spokojnie przyjąłem karę za własną głupotę, bo
dałem się nabrać fałszerzowi Konradowi Kujauowi.
Wkurzało mnie tylko podłe zachowanie redakcji
i kierownictwa wydawnictwa, dla których przez 30 lat
ryzykowałem zdrowie i życie — mówi Gerd Heidemann.

Gerd Heidemann z Leopoldem Trepperem i Generałem SS Wilhelmem Mohnke

Waldemar Gruna: Dziennikarze, którzy zajmują się tzw. trudnymi tematami, wpadają
często w wir zaskakujących wydarzeń, który pochłania ich, a niekiedy niszczy.
W
Pana przypadku, dziennikarza z olbrzymimi sukcesami zawodowymi (m.in. nagroda World Press Photo za fotoreportaż z wojny w Afryce), uznawanego przez lata za wzór
reportera tygodnika „Stern”, afera tzw. fałszywych pamiętników A. Hitlera z 1983 roku
nie skończyła się tragicznie, choć ponad 4 i
pół roku spędzone w więzieniu było dla Pana
przeżyciem dość znaczącym. Może Pan opisać tę historię i jej psychologiczne tło od
strony dziennikarza, który traﬁa na wyjątkowe historycznie wydarzenie?

Gerd Heidemann: Niestety nie mogę opowiedzieć tu całej rozległej historii pamiętników Hitlera, ponieważ po pierwsze — zajęłaby ona ponad sto stron, a po drugie — właśnie została sﬁlmowana. Nie dalej jak dwa
tygodnie temu mówiłem o tym dla potrzeb
ﬁlmu przez trzy godziny. Gdybym przedstawił tu szczegółowo całą tę historię, mógłbym
mieć nieprzyjemności ze strony ﬁlmowców.
Dlatego teraz tylko w telegraﬁcznym skrócie: rzekome dzienniki Hitlera widziałem u
pewnego kolekcjonera w okolicach Stuttgartu. Powiedział mi, że ma je od znajomego,
który uciekł z NRD i z pomocą brata, który był generałem Narodowej Armii Ludowej,
mógł przeszmuglować kolejne pamiętniki na
zachód.
Ów znajomy chciał sprzedać dzienniki amerykańskiemu koncernowi prasowemu
Hearst za dwa miliony dolarów. Kolekcjoner nie chciał mi zdradzić nazwiska swoje-

go znajomego. Objaśnił jedynie, że pamiętniki znaleziono w zestrzelonym samolocie,
który miał przetransportować pisemny spadek Hitlera do Bawarii. Tydzień później rozmawiałem w stołówce ze swoim redaktorem
naczelnym Henrim Nannenem i zapytałem
go, czy wiedział, że Hitler pisał pamiętniki.
Nannen zaprzeczył, skierował mnie do dra
Thomasa Waldego, dyrektora resortu historii współczesnej, który powinien coś na ten
temat wiedzieć. Kilka dni później zwróci-
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łem się do niego. Mimo że też nie słyszał nic
odnośnie do rzekomych dzienników Hitlera, poprosił mnie, żebym się postarał zdobyć
je dla niego. W kolejnych miesiącach miałem
do opracowania wciąż nowe tematy, ścigałem
niemieckich złodziei w Tunezji, prowadziłem dochodzenie w sprawie humanitarnego umierania na oddziale intensywnej terapii szpitala w Ulm i pisałem kolejne reportaże, tak że dr Walde musiał mi stale przypominać, abym się zajął tematem pamiętników Hitlera. Celem upewnienia się, czy historia mniej więcej się zgadza, poszukałem
najpierw zestrzelonego samolotu, który w literaturze współczesnej określano jako zagubiony. Odnalazłem miejsce, w którym spadł
on na ziemię — niedaleko wsi Börnersdorf
we wschodnich Rudawach.
Generał w stanie spoczynku Hans Baur,
prywatny pilot Hitlera i szef eskadry lotniczej Führera, którego udało mi się zlokalizować w Herrsching nad jeziorem Ammer, potwierdził, że na pokładzie maszyny powinny się znajdować rysunki Hitlera. To on 21
kwietnia 1945 roku zgłosił Hitlerowi utratę maszyny. Na co Hitler miał odpowiedzieć:
„Na miłość boską, na pokładzie był mój służący Arndt, biedny chłopak. Powierzyłem mu
najważniejsze dokumenty. Wszystkie moje
rysunki, które miały stanowić dla potomności świadectwo wszystkich moich dokonań.
To byłaby katastrofa, gdyby zginęły”. Załatwiłem akta amerykańskich tajnych służb, z
których wynikało, że tajne służby przez długie lata po wojnie poszukiwały „diaries” Hitlera, dowodów dostarczył mi adiutant Hitlera Julius Schaub, który pisał o „maszynie bagażowej” Führera i o jego dziennikach. Dopiero kiedy byłem niemalże pewny, że coś
jest na rzeczy z tą historią, z pomocą pośrednika nawiązałem kontakt z Kujauem. Zapadła wówczas decyzja o zatrudnieniu najlepszych na świecie grafologów, którzy zbadają
pisma pod kątem ich autentyczności.
Opiniami mieli się zająć dr Thomas Walde
i Wilfried Sorge, zastępca dyrektora wydawnictwa. Na polecenie kierownictwa redakcji
miałem zdobyć dzienniki, zbadać historię samolotu i poprosić rząd federalny o przeniesienie na mnie praw autorskich Hitlera do
11

wszystkich zdobytych dokumentów. Wszystkie ekspertyzy, które do nas dotarły, były pozytywne, tylko Federalny Urząd Kryminalny zaczął mieć na krótko przed opublikowaniem wątpliwości, ponieważ niektóre dokumenty, które zdobyłem od Kujaua, świeciły pod wpływem promieniowania ultraﬁoletowego. Chodziło o kilka odręcznie napisanych życzeń noworocznych Hitlera kierowanych do innych mężów stanu, które pozyskałem od Kujaua prywatnie i podarowałem archiwum federalnemu. Kujau mówił o tych
telegramach, że nie było ich w zestrzelonym
samolocie, lecz że znajdowały się w innych
archiwach NRD. Dlatego nie zaalarmowano
mnie od razu. Poprosiłem jednak dra Wernera, kierownika działu techniki w Federalnym Urzędzie Kryminalnym, o telefoniczne
przekazanie wszystkich moich wątpliwości
dyrektorowi resortu dr Waldemu.
Dnia 20 kwietnia 1983 roku dr Walde
przesłał listem poleconym jedną stronę z
dziennika Hitlera, dotyczącą lotu Rudolfa
Hessa, do dra Wernera z Federalnego Urzędu Kryminalnego z prośbą o szybką ekspertyzę. Dr Walde pisał dalej: „Byłoby to dla nas
bardzo pomocne, gdyby z góry, tj. przed sporządzeniem ostatecznej pisemnej oceny, dał
nam Pan telefonicznie czerwone lub zielone
światło, o ile ma Pan pewność w kwestii autentyczności”. Tak czy owak — to czerwone
czy zielone światło przyszło za późno, ponieważ dzień wcześniej, 19 kwietnia, na małym
zebraniu redakcyjnym podjęto decyzję o publikacji dzienników w zeszycie nr 18 i o poszerzeniu zeszytu o 48 stron, przy czym bra-
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no pod uwagę dodatkowe koszty w wysokości 720 000 marek. Ten zeszyt był już wydrukowany, kiedy list dra Waldego był w drodze do Federalnego Urzędu Kryminalnego.
Kiedy dwa tygodnie później „Federalny Urząd ds. Badania Materiału” w Berlinie
Zachodnim stwierdził, że dzienniki musiały zostać sporządzone na papierze powojennym, to była dopiero kompromitacja. Przybyłem do aresztu śledczego, ponieważ wskazał mnie Henri Nannen, twórca „Sterna” .
Prokurator zarzucił mi w pierwszej kolejności, że kupiłem falsyﬁkaty za niższą cenę.
Fałszerz Kujau twierdził, że dostał ode mnie
tylko 1,7 milionów marek za 60 dzienników, a nie 9,3 miliona, które mu zapłaciłem.
Wprawdzie wszystkie rozmowy, które odbyłem z Konradem Kujauem, a więc także rozmowy o pieniądzach, potajemnie nagrałem
na nośnik dźwięku. Ale ponieważ nie uzyskałem wcześniej od sędziego pozwolenia
na nagrania, co mi zarzucił przewodniczący
Izby Karnej, nie włączono taśm do materiału dowodowego. Sąd zarzucił mi wówczas, że
mógłbym zostać oskarżony o paserstwo, ponieważ przyznałem, że dzienniki pochodziły z zestrzelonego samolotu Hitlera. Moim
zdaniem należałoby wówczas oskarżyć kierownictwo wydawnictwa Gruner+Jahr, bo w
końcu to ono zakupiło dzienniki. Kiedy adwokat Kujaua złożył wniosek o stwierdzenie
popełnienia przestępstwa przez kierownictwo wydawnictwa, z tym właśnie uzasadnieniem, prokurator wzbraniał się przed wszczęciem dochodzenia.
Dlatego później w moim wyroku napisano,
że byłem szczególnie świadom tego, że chodzi o akt paserstwa, gdyż sądziłem, że rolnicy z Börnersdorf splądrowali wrak samolotu. Ponieważ zdaniem sądu podałem w wydawnictwie ceny wyższe od tych, które musiałem sam zapłacić, wychodząc przy tym od
ok. 4,7 milionów marek, które prawdopodobnie ulokowałem we własnej kieszeni, wsadzono mnie na 4 lata i 8 miesięcy do więzienia.
Niestety był to błędny wyrok, ponieważ
naprawdę zapłaciłem Kujauowi te pieniądze. Ale takie jest życie. Czasami jest się karanym za coś, czego się nie zrobiło, a kiedy
naprawdę zrobi się coś zabronionego, udaje
się zbiec.
Wraz z moim współpracownikiem i przyjacielem Randym Braumannem, z którym
musieliśmy czasami przetrwać nieprzyjemne
i trudne sytuacje na terenach objętych wojną i kryzysem, połączyliśmy dwa powiedzenia w jedno: „Raz w luksusie, raz w gównie”.
Kiedy dochodziło do sytuacji, w których musieliśmy ryzykować własne życie, do którego
nie przywiązywaliśmy aż tak wielkiej wagi
przez młodzieńczą lekkomyślność, mówiliśmy: „Olać to!” — i nadstawialiśmy karku.
Dość spokojnie przyjąłem więc karę za
własną głupotę, bo dałem się nabrać fałszerzowi Konradowi Kujauowi, wkurzało mnie
tylko podłe zachowanie redakcji i kierownictwa wydawnictwa, dla których przez 30
lat ryzykowałem zdrowie i życie, a które nie
uznały za konieczne, aby przesłuchać przynajmniej najważniejsze spośród ponad 300
kaset z moimi rozmowami z Kujauem.

W.G.: Gdzie od ponad 33 lat znajdują się te
62 tomy pamiętników Adolfa Hitlera, które
Pan odkupił od Konrada Kujaua?

G.H.: Trzy tomy znajdują się w Muzeum Kryminalistyki w Hamburgu a reszta w archiwum tygodnika STERN. Tygodnik
STERN odmawia przekazania pozostałych
tomów do archiwum państwowego, mimo że
zostało to już wcześniej ustalone odpowiednią umową.
W.G.: Czy jest możliwe, że Konrad Kujau sfałszował tylko część tomów a jakaś ich liczba
była jednak oryginalna?

G.H.: Wszystkie tomy sfałszował Kujau.
W.G.: Czy w związku z tym, że obecnie technika sprawdzająca autentyczność dokumentów znajduje się na znacznie wyższym poziomie jak w 1983 roku, nie powinno się wykonać ponownej analizy nie tylko grafologicznej
czy chemicznej wszystkich 62 tomów tych
pamiętników?

G.H.: Wcześniej wykonano badania tylko
trzech tomów. Tygodnik STERN na pewno
nie ma interesu w tym aby badać wszystkie
62 tomy.
W.G.: W niemieckich księgarniach ukazała się „Mein Kampf” Adolfa Hitlera. Czy w tej
sytuacji możliwe jest opulikowanie dokumentów i nagrań związanych z III Rzeszą, które
zebrał Pan w swoim archiwum? Które z nich
mogą być najbardziej interesujące?

G.H.: Części mojego archiwum były stale
publikowane. Obecnie prowadzone są negocjacje z trzema amrykańskimi uniwersytetami, które chciałyby przejąć moje archiwum.
Jego najciekawszą częścią są moje poszukiwania dawnych nazistów i wywiady z byłymi oﬁcerami SS w Ameryce Południowej,
takich jak Klaus Barbie czy Walter Rauﬀ .
Przykładowo w Dusseldorﬁe przedstawiana jest sztuka teatralna, w której jeden z aktorów gra Klausa Barbiego. Wykorzystany
jest tam także mój 14 - godzinny wywiad z
Klausem Barbie. Jeśli wejdzie Pan na Google
i wpisze „Klaus Barbie - Teatr Dusseldorf”
to po kliknięciu może Pan o tym także przeczytać.
Moje rozmowy z Klausem Barbie były
podstawą do stworzenia ﬁlmów i słuchowisk
radiowych. W niedalekiej przyszłości również Walter Rauﬀ ma być w podobny sposób wykorzystany. W tej chwili brytyjska telewizja produkuje dla prywatnych kanałów
„UK Gold” i „ Yesterday” serial o aferze z
fałszywymi pamiętnikami Hitlera. Właśnie
jutro ma do mnie przyjechać reżyser serialu z Londynu.
W.G.: Telewizja ARTE przedstawiła wyjątkowo ciekawy dokumentalny ﬁlm „Kongo Müller”, oparty także na Pana nagrodzonych fotoreportażach z Afryki. Film ten nominowano do nagrody GRIMME, najważniejszej z dotyczących kultury w niemieckiej TV. Kim był
główny „bohater” ﬁlmu, czyli „Kongo Müller”?

G.H.: We wrześniu i październiku 1964
roku miała miejsce moja pierwsza podróż
na tereny Afryki objęte wojną. Rząd central-

Strona tygodnika STERN z fotoreportażem
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ny Konga chciał powstrzymać dziennikarzy
przed relacjonowaniem akcji białych żołnierzy przeciwko czarnym rebeliantom.
Ponieważ przyprowadziłem kapitanowi
Siegfriedowi Müllerowi kilku dezerterów,
mogłem zostać na chwilę w jego Commando
52 i brać udział w walkach wewnątrz Konga.
Commando 52 składało się z 30 żołnierzy z
Niemiec, Austrii, Rodezji, Anglii, Afryki Południowej, Portugalii i Czechosłowacji. Dobrowolnie rzucili się oni w wir przygód za
1500 marek niemieckich teraz i 80 000 marek ubezpieczenia na wypadek śmierci.
Siegfried Müller, który jako oﬁcer artylerii w II wojnie światowej otrzymał Żelazny Krzyż, ponieważ, jak sam przyznaje —
zupełnie przypadkowo, zniszczył Sowietom coś ważnego swoim działem, udał się do
Kongo, bo znudziła mu się już praca barmana i wierzył, że z bronią w ręku obali komunizm. Rebelianci, zwolennicy zamordowanego pierwszego szefa państwa Konga Patrice’a
Lumumby i jego byłego ministra Mulelego,
pozostawali pod wpływami komunistycznymi, przez dłuższy czas byli nawet sterowani
przez Che Guevarę. Müller do śmiałków generalnie nie należał, był zawsze bardzo spokojny i rozważny. On sam nie brał udziału

w okrutnych działaniach swoich ludzi, przepraszał za ich uczynki, posługując się starym
powiedzeniem: „Nie gań nigdy złych uczynków żołnierzy. Ludziom, którzy powinni
umrzeć, dajcie to, czego chcieli”.
Oprócz sprzętu fotograﬁcznego przytaszczyłem duży nośnik dźwięku i nagrałem
wszystkie wywiady z żołnierzami i ich kapitanem. Chciałem ustalić, jakie motywy kierowały tymi ludźmi, że rzucili się w wir tak
krwawej przygody i dopuszczali się występków czy też na nie pozwalali. Zdumiewające
było dla mnie, jak szybko cienka warstwa cywilizacji opadła z tych mężczyzn i sprawiła,
że byli gotowi zabić.
Najpierw chciałem jednak wyrobić sobie
pogląd na całą sytuację w Kongu i ustalić, jak
właściwie doszło do wkroczenia żołnierzy.
Latem 1964 roku, po wymarszu oddziałów ONZ, sytuacja w Kongu zaostrzyła się.
W związku z tym ściągnięto wcześniejszego prezydenta kraju z emigracji w Hiszpanii i mianowano premierem. Próbował on
zjednoczyć kraj, ale zwolennicy Mulelego
przywłaszczyli sobie władzę w przeważającej części Konga. Duża część armii narodowej przyłączyła się do rebeliantów. Na północy ważna stolica prowincji Coquilhatville

była gotowa do kapitulacji. Gdyby to miasto
dostało się w ręce rebeliantów jako pierwsze,
utrudniłoby to ponowne zdobycie północnej części kraju. Dlatego w Kaminie, ośrodku szkoleniowym białych żołnierzy w Katandze, utworzono oddział specjalny Commando 52 pod dowództwem kapitana Siegfrieda Müllera.
Ten oddział specjalny zdołał w ostatniej
minucie utrudnić przejęcie miasta przez rebeliantów.
Müller wraz z 30 mężczyznami i z pomocą kilku prorządowych miejscowych żołnierzy przedzierał się na wschód aż do Ingende, tam przy moście zbudował stanowisko i przygotowywał się do drogi do Boende,
twierdzy rebeliantów.
Do pierwszego tak zwanego „kontaktu z
wrogiem” doszło w małej miejscowości Bongila, gdzie na żołnierzy czekali wojownicy z
tarczami i dzidami. Po użyciu gróźb spalenia wioski przy najmniejszym oporze i wymordowania wszystkich mieszkańców czarni wojownicy zniknęli i otwarli drogę. Droga ta, wyglądająca jak droga polna w Europie, stanowiła główną trasę wiodącą przez
Kongo. Na niektórych odcinkach droga ta
przebiegała przez równik. Pomnik na skraju drogi przypominał o wizycie Stanleya. Do
pierwszej strzelaniny, która kosztowała życie
niemieckiego żołnierza Fritza Kötteritscha
z Münster, doszło na brzegu rzeki Tshuapa
przed miastem Boende.
Müller ze swoimi ludźmi wpadł pod krzyżowy ogień z karabinów maszynowych, pochodzący z położonego wyżej przeciwległego brzegu. Żołnierze musieli się wycofać ponad 70 km, do wioski Bekili, gdzie znajdowały się ruiny zamku, wzniesionego w czasach kolonialnych dla przejeżdżających tędy
belgijskich urzędników. To tu zajęli pozycję.
Ale ponieważ niektórym żołnierzom także
to miejsce zdawało się zbyt niebezpieczne,
wycofali się bez przyzwolenia swojego komendanta do Ingende, gdzie się na nich natknąłem i przekonałem do powrotu do Bekili. Na prawie dwa tygodnie zatrzymałem
się u Commando 52, przeżyłem kilka ataków rebeliantów, dostałem tylko jedną kulkę
w nogę, nie odniosłem ran, mam za to na pamiątkę dwie dziury w spodniach.
Pod koniec października 1964 roku przybyłem ponownie do Hamburga, a reportaż
pod tytułem „Na ulicy landsknechtów” opublikowano w trzech częściach w magazynie
„Sterna”. Już w listopadzie 1964 roku musiałem ponownie udać się do Konga z belgijskimi skoczkami spadochronowymi, aby
uwolnić belgijskich zakładników z rąk rebeliantów w Stanleyville. Od tego czasu — i po
tym jak odebrałem w Hadze złoty medal i
pierwszą nagrodę za najlepszy fotoreportaż
roku 1965 — mogłem na zlecenie redakcji relacjonować dziesiątki innych wojen w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Większość z tych
nie do końca bezpiecznych podróży odbyłem
wspólnie z moim przyjacielem i współpracownikiem Randym Braumannem, któremu
nadano nawet przezwisko Congo Randy. 
Wszystkie prawa do zdjęć: Gerd Heidemann
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ZŁOTY pociąg
Lokomotywa ciągnęła 12 wagonów wyładowanych złotem
i kosztownościami. Tego skarbu do dziś nie znaleziono.
 Waldemar Gruna

L

istopad 1944 r. - nieuchronnie zbliża się
koniec wojny. Z zakładów zbrojeniowych w Petersdorﬁe wyjechał specjalny pociąg. Lokomotywa ciągnęła 12 wagonów
wyładowanych złotem i kosztownościami zrabowanymi przez hitlerowców w Polsce i Rosji.
Skład był tak przygotowany aby wjechać do jakiegoś podziemnego tunelu. W czasie przejazdu prawdopodobnie został on zatrzymany, a
cała obsługa zamordowana. Najprawdopodobniej pociąg wjechał tajnym tunelem do podziemnego kompleksu w górze Sobiesz pod Piechowicami niedaleko Jeleniej Góry. Powinien
być tam do dziś.

Bursztynowa komnata?
Źródła niemieckie i polskie podają różną zawartości wagonów. Najczęściej mówi się, iż w
pociągu znajdowało się tzw. Złoto Wrocławia,
Bursztynowa Komnata, część depozytów Centralnego Banku Rzeszy, zrabowane dzieła sztuki oraz tajne archiwa III Rzeszy. Nieodkryte do
tej pory tzw. Złoto Wrocławia to wielki zbiór
cennych przedmiotów oddanych do depozytu
przez ludność Dolnego Śląska, na mocy wydanego w 1944 r. zarządzenia ministerstwa ﬁnansów III Rzeszy. Prawdopodobnie skład pociągu
skierowano w rejon Piechowic gdzie znajdowała się fabryka zbrojeniowa. Część tego obiektu
mogła mieć wydrążony w górze wielopoziomowy schron połączony z zakładem podziemnym
tunelem. Tam też mógł zmieścić się pociąg. Rejon Karkonoszy i Gór Sowich znany jest z licznych zamkniętych (zniszczonych przez Niemców) podziemnych fabryk zbrojeniowych i magazynów. Niedaleko Kowar produkowano tzw.
ciężką wodę potrzebną do produkcji bomby
atomowej. Wytwarzane były także elementy rakiet V1 i V2. W czasie drugiej wojny światowej
w Górach Sowich prowadzono na dużą
skalę prace górnicze i budowlane.
Planowano wykonanie połączonego ze sobą systemu obiektów
- kompleksów składających
się z części podziemnej i naziemnej. Była to inwestycja
nadzorowana przez Głównego Architekta III Rzeszy
Alberta Speera. Ze względu na liczebność i wielkość
obiektów, budowany kompleks
otrzymał kryptonim Olbrzym (po
niemiecku Riese). Siłę roboczą stanowili więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Według danych z zachowa14

nych list obozowych przy budowie „Riese” zginęło ok. 5 tys. ludzi. Ocenia się jednak, że właściwa liczba oﬁar wynosi 20 - 50 tys. Obecnie
znanych jest 30 wejść do podziemi, z czego tylko 16 jest drożnych, pozostałe są zawalone, zamurowane bądź nieukończone.

Skarb polityków i STASI?
Złotego Pociągu i za czasów PRL-u, i w
III RP, szukało wielu polskich poszukiwaczy
“skarbów”. Sprawą zainteresowało się wielu prominentnych polityków tak w latach 70-tych jak i w latach 90-tych. Archiwa dawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Służby Bezpieczeństwa oraz wywiadu wojskowego do dziś zawierają wiele nie wyjaśnionych spraw dotyczących poniemieckiego majątku. Informacje zawarte w polskich
archiwach wskazują, że hitlerowskich skarbów szukało na początku lat 80-tych wojskona zlecenie generałów Jaruzelskiego, Kiszczaka i Siwickiego. Być może dotarcie do archiwów STASI z Drezna ukaże szerszy kontekst
działań związanych z szukaniem bezcennych
obecnie precjozów i tajnych dokumentów III
Rzeszy. Prawdopodobnie poszukiwania trwają do dziś, zmieniły się tylko metody. Ludzie
tajnych służb (STASI, SB czy wojska) pozostali i być może mają nowych “sprzymierzeńców”. Przypomnijmy, że dnia 26.11.1982
podczas prac związanych z szukaniem tzw.
Złota Wrocławia ekipa eksploratorów znalazła koło Lubiąża 1354 złote monety o wadze
ponad 6-ciu kilogramów. Odkrycie utajniono
a potem część z nich nielegalnie sprzedano za
granicą. Transakcję przeprowadzali oﬁcerowie polskiego wywiadu.

Pociąg drogowy?
Może tzw. “Złoty Pociąg” nie był pociągiem szynowym tylko drogowym? W marcu
1945 r. do twierdzy w Srebrnej Górze przyjechała od strony Ząbkowic Śląskich kolumna kilkudziesięciu ciężarówek. Według relacji świadków, transport ten był tak tajny, że
konwojujący go esesmani nakazali mieszkańcom miasteczka - pod karą śmierci! - pozostać w domach i zasłonić okna. Świadkowie
twierdzili, że ciężarówki wyjechały ze Srebrnej Góry puste, a wyjazd transportu poprzedziła seria wybuchów. Zakładano, że Niemcy
ukryli coś w podziemiach twierdzy, po czym
wysadzili wejścia do lochów. Po wojnie próbowano ten rejon zbadać - do dziś niczego
nie znaleziono. Pod koniec II wojny światowej wycofujące się wojska hitlerowskie
ukryły wiele dóbr i archiwów, znalezionych
później przez Amerykanów w sztolniach kopalni na terenie Niemiec. Także w Polsce odkryto nie jeden nazistowski skarb pochodzący z rabunku. Jeżeli jakiś “Złoty Pociąg” rzeczywiście istniał to był to pociąg ze złotem
zrabowanym na Węgrzech. Węgierski “Złoty Pociąg” wyjechał pod koniec kwietnia
1945 r. z Budapesztu. Amerykanie odkryli
go w Tunelu Tauryjskim w pobliżu Bockstein w Austrii. Skład tworzyły 24 wagony wyładowane kosztownościami zrabowanymi zamożnym Węgrom pochodzenia żydowskiego.
Były tam skrzynie pełne złotych obrączek i
świeczników, diamentów, biżuterii, a także
ponad 1 tys. 200 cennych obrazów. 
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mroczny olbrzym
Góry Sowie są górami tajemnic. Znajduje się tam
wiele kompleksów podziemnych korytarzy i hal.
Co chcieli w nich umieścić hitlerowcy? Fabrykę
broni rakietowej czy centra badawcze nad bronią
atomową lub kwaterę główną samego Hitlera?
 Waldemar Gruna

J

est noc z 17 na 18 sierpnia 1943 roku.
Kilkaset alianckich bombowców dokonuje nalotu na Peenemünde, miejscowość
nad morzem Bałtyckim. Cel to ośrodek produkcyjno-doświadczalny tzw. cudownej broni, rakiet V-1 i V-2. Kilka dni później Hitler
podejmuje decyzję o przeniesieniu zakładów
produkcyjnych, pracujących dla wojska, do
podziemi. Prawdopodobnie wtedy Karkonosze i Góry Sowie wytypowano na obszar
szczególnego znaczenia militarnego. Dlaczego? Po pierwsze, teren znajdował się poza zasięgiem alianckiego lotnictwa. Po drugie, z
powodu budowy geologicznej gór, która po
wydrążeniu tuneli zapewniała stabilny strop.
Po trzecie, istniała rozbudowana sieć dróg
ułatwiająca transport.

Mordercza budowa
Działania rozpoczęła się w roku 1943 i
otrzymały kryptonim „Riese”, co po polsku
znaczy „Olbrzym”. Prace prowadziła organizacja TODT, kierowana przez pupila Hitlera, głównego architekta III Rzeszy i ministra
ds. uzbrojenia i przemysłu wojennego, Alberta Speera. Dysponował on olbrzymią armią
robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych (największy z nich to
Gross Rosen niedaleko Strzegomia). Nakłady na budowę „Olbrzyma” doskonale opisał
sam Speer: „Przedstawiłem Führerowi, że
obecnie przy budowie kwater głównych zatrudnionych jest 28 000 robotników (…). Na
budowę bunkrów w Kętrzynie (Wilczy Szaniec) wydano 36 milionów marek, na kompleks bunkrów ”Riese” koło Jedliny Zdroju
150 milionów marek. Na to przedsięwzięcie budowlane potrzebne było 237 000 m3
żelbetonu, 58 kilometrów dróg z sześcioma
mostami i 100 km rurociągów. Sam ”Riese”
pochłonął więcej betonu, niż w całym 1944
roku można go było podzielić dla całej ludno-

ści na budowę schronów przeciwlotniczych”.
Więźniowie pracowali w ekstremalnych warunkach. Ginący z głodu, przemęczenia, chorób (około 60 osób dziennie), byli dodatkowo
nieludzko traktowani przez SS. Wielu zginęło tragicznie pod zwałami skał. Początkowo
zmarłych wywożono do Gross Rosen i tam
palono; później grzebano w zbiorowych mogiłach (prawie 17 000 osób).

Broń atomowa made
in Karkonosze?
Ciągle nie znamy odpowiedzi na pytanie
dotyczące celu budowy „Olbrzyma”. Może
miała to być podziemna fabryka broni rakietowej? Inną hipotezą jest budowa rezydencji
Hitlera. Być może miały tutaj powstać podziemne centra badawcze broni biologicznej. Najbardziej prawdopodobne jest to, że
Niemcy chcieli podjąć w tym regionie prace
nad bronią nuklearną. W pobliżu znajdowały się kopalnie uranu oraz fabryki tzw. ciężkiej wody, potrzebnej do wytworzenia broni

jądrowej. Broń masowego rażenia plus zdolne ją przenosić rakiety V-1 i V-2 to zwrot w
II wojnie światowej. Być może odpowiedzi
na wiele pytań dadzą same podziemia, ponieważ odkryte korytarze to tylko niewielka część całości. Szacuje się, że jeszcze prawie 70% tuneli i hal pozostaje niedostępna.
Nie tylko Polacy badali tereny Gór Sowich i
Karkonoszy. Robili to także Rosjanie w 1964
roku. Co odkryli? Oﬁcjalnie mówi się, że nic.
Dlaczego jednak wrócili w 1982 roku w stanie wojennym? Nocą skrycie wjeżdżały rosyjskie uzbrojone kolumny, które stacjonowały w pobliskich nieistniejących na mapach
miejscowościach, np. w Świętoszowie. Tajemnicza jest także postać inż. Anthona Dolmussa, który pracował przy budowie Wilczego Szańca, a przy budowie kompleksu
„Riese” pełnił funkcję głównego energetyka.
Polskę opuścił dopiero w roku 1953. Może
miał na celu dezinformację władz polskich
co do budowy, w której brał udział? A może
był po prostu strażnikiem „Olbrzyma”? 

Foto: Jan Jędrzejczak
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Tajne archiwum SS
Zawierało m.in. 20 tysięcy akt niemieckich i francuskich
tajnych służb wojskowych i 150 akt archiwów dotyczących
Leona Bluma i rodziny Rothschildów.
 Uli Suckert
SS – te litery, które pisane po starogermańsku symbolizują najniebezpieczniejszy instrument siły dyktatury nazistów, nie była z „Tysiącletnią rzeszą” do końca. Chociaż suma zbrodni
SS jest elementem całości zła, to jednak wiele
jej akcji pozostało nieujawnionych.

Pałac na wodzie
w Radomierzycach
Latem 1944 naziści rozpoczęli w Pałacu na
wodzie w Radomierzycach, we wschodniej
części Górnych Łużyc, ściśle tajne prace budowlane. Niedaleko znajduje się wieś ze swoimi 310 mieszkańcami. Od 1945 Radomierzyce należą do gminy Zgorzelec i leżą na terytorium Polski.
W wybudowanym w 1728 pałacu dawnych
polsko- saksońskich szambelanów Joachima
Sigismunda von Ziegler i Klipphausena, SS w
wielkiej sali balowej zainstalowało opancerzony sejf bankowy. Krótko potem samochodami
ciężarowymi zwieziono ściśle tajne dokumenty
z całej Europy. Akcja nadzorowana była przez
dowódcę brygady SS Waltera Schellenberga,
szefa służby informacji zagranicznej w urzędzie VI Urzędu Ochrony Rzeszy (RSHA). Jego
udział świadczył o dużej wadze tej akcji i znaczeniu archiwum dla nazistów, a także o tym,
dla kogo te tajemnicze dokumenty była szczególnie ważne. Szef SS Heinrich Himmler był
już zauroczony Schellenbergiem, który szybko robił karierę jako najmłodszy generał SS. Po
wojnie tajne dokumenty Urzędu Ochrony Rzeszy mogły być pierwszorzędnymi materiałami
do negocjacji dla zwycięzców, jak również pokonanych.

Rodzina Rothschildów
i inni
W lipcu 1945 zakończyło się przejęcie przez
Związek Radziecki archiwum z Radomierzyc.
Zawierało ono około 300 tysięcy wstępów do
akt, poza tym 20 tysięcy kompletnych akt niemieckich i francuskich tajnych służb wojskowych, 50 tysięcy akt niemieckiego sztabu generalnego i 150 akt archiwów dotyczących Leona Bluma i rodziny Rothschildów. Ponadto w
sejﬁe w Radomierzycach znajdowały się kolejne wielkiej wagi materiały: prawie wszystkie
dokumenty dotyczące współpracy francuzów
z niemieckimi okupantami. Siłę rażenia, która
tkwiła w tym archiwum, można zrozumieć tylko wtedy, gdy zna się rolę Schellenberga wśród
nazistów. Walter Friedrich Schellenberg prowadził SD – Sicherheitsdienst, czyli tajną służbę
16

bezpieczeństwa oraz kontrwywiad. Był uczestnikiem próby uprowadzeniu dawnego angielskiego króla Edwarda VIII z Portugalii. Razem z Reinhardem Heydrichem, protektorem
Rzeszy na Czechy i Morawy, polował na agentów, którzy zaopatrywali wroga w ważne wojenne informacje, znanych później jako „Czerwona Orkiestra”. Najpierw Schellenberg zorganizował tak zwany Incydent w Venlo, który
miał dać Hitlerowi pretekst wkroczenia do Holandii. Schellenberg zajmował się także pikantnymi sprawami, takimi jak akcje podsłuchowe w Salonie Kitty (1939-1942), berlińskim
domu publicznych dla wyższych sfer, znajdującym się na Giesebrechtstraße. Bywali w nim
prominentni dyplomaci, generałowie, szefowie
Rzeszy, ministrowie, gauleiterzy i artyści. Panie, które przebywały w tym SS-burdelu, sprowadzono z wszystkich części Rzeszy, a także z Austrii i Polski. Zatrudnione kobiety miały od 20 do 30 lat. Oprócz niemieckiego, mówiły także w językach francuskim, włoskim,
hiszpańskim, angielskim, rosyjskim i polskim.
Tylko w 1940 roku podsłuchano ponad 10 000
osób, które przewinęły się przez ten dom publiczny SS.

Radomierzyce pod lupą
Krótko przed tym, gdy armia radziecka
wzięła pod lupę Radomierzyce, w pałacu nieoﬁcjalnie przebywał Jaroszewicz, wówczas
pułkownik Ludowego Wojska Polskiego. Traﬁł tam tropem plotki, według której w radomierzyckim pałacu Niemcy mieli ukryć ważne dokumenty. Towarzyszyły mu tylko zaufane
osoby, a wśród nich znany przewodnik sudecki i jednocześnie pracownik tajnych służb, Tadeusz Steć.
Grupa operacyjna Jaroszewicza natraﬁła w
pałacu na tysiące akt – m.in. tajne dokumenty Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy.
Były to donosy na wielu ludzi, ich ciemne in-

teresy i sprawy związane z kolaboracją, a także
dokumenty dotyczące akcji prowokacyjnych,
kierowanych wobec znanych osób III Rzeszy.
Tadeusz Steć przypominał sobie w rozmowie z
polską prasą: „Z późniejszym premierem PRL
Piotrem Jaroszewiczem zostałem w Radomierzycach jeszcze dwa lub trzy dni. Cały czas tłumaczyłem. Jaroszewicz przebierał. Wybrał stosik dokumentów. Zrobił z nich dwie lub trzy
niewielkie paczki. (...) Byłem akurat pod pałacem, razem z dwoma cywilami. Nagle na dziedziniec pałacu wpadła grupa czerwonoarmiejców z bronią gotową do strzału. Ani się obejrzeliśmy, jak ustawiono nas pod ścianą z rękami
do góry. Na szczęście wyszedł Jaroszewicz, pogadał z dowódcą grupy, jakimś lejtnantem chyba. Czerwonoarmiści pognali nas w kierunku
wioski, nie szczędzili kopniaków, doprowadzili
do drogi Bogatynia - Zgorzelec i kazali iść, doradzając, abyśmy zapomnieli o pałacu i wszystkim, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Paczki Jaroszewicza pozostały w jego samochodzie”.
Z polskiej grupy operacyjnej, która w czerwcu 1945 przeszukiwała archiwum w Radomierzycach, trzy osoby dożyły lat 90.: Piotr Jaroszewicz, Tadeusz Steć i Jerzy Fonkowicz. Wiadomym jest, że te trzy osoby utrzymywały z
sobą wieloletni kontakt. Wszyscy zostali zamordowani przez nieznanych sprawców.
Jaroszewcz i jego żona zostali zabici w nocy
z 31 sierpnia na 1 września 1992. Steć zginął
w nocy z 11 na 12 lutego 1993, Fonkowicza zamordowano zaś 7 października 1997. Polska
policja jako przyczynę śmierci wszystkich oﬁary wskazywała morderstwo poprzedzone torturami.
Część tajnego archiwum Rosjanie sprzedali potajemnie Zachodowi. W Polsce w prywatnym archiwum Piotra Jaroszewicza pozostała
część akt. Nadal jednak nieznane jest znaczenie, jakie może przypaść w historii tym pojedynczym dokumentom. 

Historia pisana Photoshopem
Niedawno wydano w Polsce książkę Iana Kershawa „Führer.
Walka do ostatniej kropli krwi”. Na stronie tytułowej
widać Adolfa Hitlera, witającego się z młodym żołnierzem.
– to zdjęcie fałszuje historię.
 Janusz Grunwald

K

siążkę Kershawa zaprezentowano
na Targach Książki Historycznej w
Krakowie. Na zdjęciu z okładki rękę
młodego obrońcy Lauban, był nim 14-letni
Wilhelm Hübner, ściska Adolf Hitler. – To
nieprawda – mówi Janusz Skowroński autor
wielu książek na tematy historyczne związanych z II wojną światową. - 8 marca 1945
roku do ogarniętego walkami miasta przybył
Joseph Goebbels, minister propagandy Rzeszy. I to on witał się z walczącymi o miasto,
w tym m. in. z młodym Wilhelmem Hübnerem – mówi Janusz Skowroński.

Oryginały dowodem
Na dowód tego pokazuje dwie fotograﬁe
– efekt dokumentowania takich wydarzeń
przez aparat propagandowy III Rzeszy. Po
porównaniu ich ze zdjęciem z okładki widać
wyraźnie, że w miejsce Goebbelsa ktoś umiejętnie wstawił postać Adolfa Hitlera, wyciętą z fotograﬁi wykonanej 10 kwietnia w pobliżu kancelarii Rzeszy. To wtedy Hitler po
raz ostatni wyszedł ze swojego podziemnego bunkra i spotkał się z członkami Hitlerjugend. – Owszem, kilka tygodni później młody Hübner był w Berlinie przed bunkrem
Hitlera, ale wtedy nikt mu z Hitlerem zdjęcia nie zrobił. Obie fotograﬁe z lubańskiego
rynku wyraźnie pokazują, że gratulującym
młodemu Hübnerowi był Goebbels. Zwróćmy uwagę, że obok 14-latka stoją ci sami żołnierze. Taka sytuacja nie mogła się zdarzyć
dwa razy. Nic nie usprawiedliwia świadomej
zamiany głównych postaci na zdjęciu – uważa Janusz Skowroński.

To nie przypadek?
Zdaniem Janusza Skowrońskiego, to nie
był przypadek, ale świadoma manipulacja
faktami. – Dziś za pomocą graﬁcznych programów komputerowych z każdym zdjęciem
można zrobić wszystko. Prawdopodobnie tak
też zrobiono i tym razem. Tylko po co? Bo
z pewnością nie w imię dokumentowania
prawdy historycznej. Chyba że w grę wchodzi lepsza sprzedaż książki – przypuszcza Janusz Skowroński. O najnowszej książce Iana
Kershawa ulotka krakowskich targów pisze
m. in.: (…) „Brytyjski historyk, autor najważniejszej biograﬁi Hitlera wie o Trzeciej
Rzeszy więcej niż ktokolwiek inny. Tylko on
mógł przekonująco wyjaśnić niewiarygodne
losy Niemiec tuż przed końcem wojny. Dzięki tej przełomowej książce zmieni na zawsze
nasze spojrzenie na ostatnie miesiące wojny
(…)”. – Nie wątpię, że Ian Kershaw zrobił to

Zdjęcie z A. Hitlerem jest fotomontażem a obok z J. Goebbelsem to oryginał.
przekonująco. A inni? Też zrobili, tyle że…
niedźwiedzią przysługę autorowi, i czytelnikom. A przede wszystkim historii – uważa
Janusz Skowroński. Więcej informacji o Wilhelmie Hübnerze można znaleźć w książce
Janusza Skowrońskiego „Łużyce nieznane.
Tajemnice Lubania”.

Wilhelm Hübner –
postać niezmienna
Jedyną osobą, która nie zmienia się na
zdjęciach i której nie „dotknął”swoimi możliwościami Rhotoshop jest Wilhelm Hübner.
Okładkę o podobnej wymowie – jednak z jak
najbardziej prawidłowo zamieszczoną fotograﬁą – zaprezentował w swojej książce lwówecki historyk Szymon Wrzesiński. O młodych ludziach z Hiterjugend czytamy m.in.
u niego: Byłem zapalonym członkiem i poświęcałem wolny czas służbie Hitlerjugend.
Wkrótce awansowałem do funkcji grupowego. Jednakże nie sprawiały mi przyjemności
akcje zbiórkowe, wieczory patriotyczne i zajęcia w strzelnicy (…). W Hitlerjugend zwracano szczególną uwagę na umiejętność strzelania z małokalibrówki, w myśl hasła: ”Młody hitlerowiec jest pewnym strzelcem przed
wcieleniem do Wehrmachtu”, czy: Podstawą
wychowania było tam wykształcenie wojskowe: obóz kształtujący zdolności obronne,
obóz narciarski, strzelanie z małego kalibru –
z niektórych, trwających długie godziny zajęć czasem ratowałem się ucieczką,a wyczerpany ﬁzycznie płakałem też rzewnymi łza-

mi. Za wzór prawidłowego zachowania wychowanka stawiano osobę 16-letniego Wilhelma Hübnera, który za swoje zasługi został wysoko odznaczony i w nagrodę osobiście spotkał się z Hitlerem. W Berlinie a nie
w Lubaniu i w zupełnie innych okolicznościach. Książkę Wrzesińskiego wydała poznańska “Replika”.

Symbol naszych czasów
Manipulowanie zdjęciami historycznymi
niesie za sobą bardzo duże niebezpieczeństwo powielania fałszu i deformowania wydarzeń sprzed lat. Niestety w obecnych czasach to przede wszystkim zdjęcia wpływają
na postrzeganie nie tylko historii. Są szybko
i łatwo przyswajane ze względu na „obrazkowość” przekazu informacji, także tej dotyczącej historii. Ten świetnie wykonany fotomontaż z Hitlerem zamieszczony na okładce
bardzo ważnej książki historycznej to symbol naszych czasów. Przestroga przed tym
co może nas czekać w przyszłości. Technika
może zostać wykorzystana do manipulowania historią najnowszą i być może za kilkanaście lat może „wynajdą” na światło dzienne zdjęcia, przedstawiające „skok przez płot
Stoczni Gdańskiej” Lecha Wałęsy czy jak
kto woli „jego przyjazd do stoczni na wojskowej motorówce”. Niestety jak pokazuje sfałszowane zdjęcie Hitlera, wszystko jest możliwe. Obyśmy tak łatwo nie wierzyli „historycznym” zdjęciom, na których nie ma podpisu „fotomontaż”. 
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Mistyk z Görlitz
Rzucił zalotne spojrzenie nawet gwieździe Hollywood,
znanemu wszystkim Niclasowi Cage, który jakiś czas
temu nabył niedaleko Görlitz dom.
 Peter Marx

Z

amyślony mężczyzna siedzi przy
szewskim stoliku na dolnym rynku
w Görlitz i rozmyśla nad swoim życiem. Zastanawia się czy powinien koncentrować się na rzemiośle czy też na pisaniu?
Jego żona stoi nad nim i ciągle zawraca mu
głowę. Dodatkowo groził mu magistrat. Z
drugiej strony przyjaciele zachęcali go: pisz
dalej, nie tylko w Dreźnie czekają na twoje
przemyślenia. Reżyser Herman Rueth wiedział, że ﬁlozof szewski Jakub Böhme z Görlitz już nie długo będzie osobą mało znaną.
Rueth zainscenizował życie mistyka jako
sztukę ludową i wystawił z ją razem z 200
wykonawcami oraz garścią profesjonalnych
aktorów, w lecie w historycznym sercu miasta nad Nysą. Echo tego spektaklu było potężne i teraz w Görlitz wie się dużo więcej o
wielkości ducha, które żyło i działało w murach miasta.

Zrobić z Görlitz
miasto ﬁlozoﬁi
Ta droga z teatrem w tle jest udana. Stworzono ją po to aby dać możliwość trudzącym
się od lat polskim i niemieckim mieszkańcom
podwójnego miasta, uzyskania spadku po Jakubie Böhme w sposób sprawiedliwy. Już w
roku 2000 mieszkańcy założyli Międzynarodowy Instytutu Jakuba Böhme w Görlitz,
aby zająć się życiem i dziełem a także pamięcią o ﬁlozoﬁe. Władze miasta odniosły
się postaci Jakuba Böhme przy ubieganiu się
o tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2010.
Moralna teologia Böhmego, jest tak samo nowoczesna, jak jego interplanetarne, dążące do
nieskończoności i skierowane w przyszłość
przemyślenia. Görlitz jest miastem, gdzie
stworzono wielkie europejskie dobro kulturowe – ﬁlozoﬁę Böhmego. Filozoﬁę wolności woli i zgodnego z nakazami moralnymi i religijnymi, samookreślenia. „Moją utopia jest to, aby zrobić Görlitz miastem ﬁlozoﬁi”, mówi Eckehard Binas, profesor wyższej szkoły w Zittau / Görlitz i współzałożyciel instytut Böhmego. Dlatego dzieło ﬁlozofa musi być obudzone ze snu „śpiącej królewny”. Adolf Muschg, szwajcarski pisarzy
był wcześniej członkiem Jury, które decydowało na zlecenie rządu federalnego o wybraniu z 10 niemieckich miast jednego w konkursie o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2010. W końcu wyznał miłość do „najpiękniejszego niemieckiego miasta”: „Zadurzyłem się i pozostałem jednomyślny co do
tej miejscowości. Przyznałem się w końcu
18

w sobie do tej tajemnej i podzielonej miłości.” Muschg odkrył nie tylko warsztat szewski Böhmego, lecz przeniósł te ﬁlozoﬁczne
spostrzeżenia do swojej najmłodszej powieści „Święto dziecka”., która częściowo rozgrywa się w Görlitz. „ Böhme był wielkim
pisarzem i wspaniałym mistrzem słowa”,
stwierdza Muschg. To było również wiadome współczesnym Böhmego. Bez akademickiego przygotowania szewc napisał dzieła:
„Aurora” i „Jutrzenka na wschodzie” w taki
sposób, że rozwinął ich wnętrze szczególnie
przez silny i powiązany z życiem, zobrazowany język.

Mocny w Japonii i USA
Böhme cieszy się dużym zainteresowaniem także w Polsce. Urodził się w 1575
jako czwarte dziecko zamożnej i cenionej
rodziny chłopskiej w dolnośląskim Starym
Zawidowie. Ojciec i dziadek byli ławnikami sądu i starszyzną kościoła. Ten pierwszy posłał słabowitego chłopca do trzyletniej nauki szewskiej. Uczęszczał do szkoły
w Zawidowie. Dumny z tego jest szczególnie burmistrz dzisiejszego polskiego Zawidowa - Józef Sontowski. Dynamiczna „głowa” gminy szybciej jak
Görlitz zrozumiała, jaki kapitał turystyczny można zbić
na luterańskim mistyku. Böhme staje się ostatnio szczególnie bardzo mocno szanowny w
Japonii i USA. Do tego stopnia,
że że rzucił zalotne spojrzenie nawet gwieździe Hollywood znanemu wszystkim Niclasowi Cage, który jakiś czas
temu nabył niedaleko Görlitz dom.

„Jadę teraz
do raju”
Jakub
Böhme był
głęboko oczytanym rzemieślnikiem. Zajmował się intensywnie naukami przyrodniczymi,
astronomicznymi i ﬁlozoﬁcznymi. Te
studia i wiele tajemniczych doświadczeń pozwoliły mu w 1612 roku zebrać swoje przemyślenia w dziele
„ Jutrzenka na wschodzie”. Wykorzystał w nim pomysły Paracelsusa, Valentin Weigel i
przede wszystkim Kaspara Schwenckfelda, który
kierował się prachrze-

ścijańskimi ideami. Krążyły one już wśród łużycko-śląskiej szlachty. Böhme nie przewidywał opublikowania swojej pracy. Ale przyjaciele tacy jak Karl Ender z Sercha, który otrzymał
ją do czytaniu, częściowo ją skopiował i wstawił do w obiegu. Jeden egzemplarz przeczytał w 1613 r. w Görlitz także proboszcz Gregor Richter. Za to posądził Böhmego o herezję, aresztował go i wydał zakaz publikacji jego
dzieł. Dopiero sześć lat później powstały takie
dzieła jak „Opis trzech zasad boskiego dzieła” (1619), „Od trzykrotnego życia człowieka”,
„Czterdzieści pytań z duszy”, „ Droga do Chrystusa” (1624). To ostatnie, było dziełem, które
jako jedyne w okresie życia Böhmego – wydawca Johann Siegismund z Schweinichen –
wydrukowane zostało w Görlitz. Mimo wsparcia przez drezdeński dwór i kaznodzieję tego
dworu Matthiasa Höe z Hohenegg pozostały ciążące na Böhme zakazy. Wydalenie Böhmego z Görlitz cofnięto tylko dlatego,że jego
główny przeciwnik, proboszcz Richter zmarł
w 1624 r. Jednakże niewiele tygodnie później
sam Böhme musiał stawić się na własnym łożu
śmierci na badanie krzyżowe, aby dostać ostatnie namaszczenie. Böhme zmarł 17.11.1624
ze słowami na ustach, „Jadę teraz do raju.”
Odmówiono mu chrześcijańskiego pogrzebu. 

BANKSTERZY
Banksterzy to tacy ludzie, którzy oferują parasol, kiedy świeci słońce.
Ale jak tylko zacznie kropić, to ten parasol zabierają.

 Janusz Szewczak

B

anki nie wyciągnęły wniosków po
ostatnim wielkim kryzysie ﬁnansowym z 2008 r. i dalej popełniają te
same błędy. Tymczasem grozi nam kolejne załamanie ﬁnansowe, może nawet większe niż to ostatnie. Świat jest zadłużony na
kwotę 200 bilionów dolarów. Sumę wręcz
niewyobrażalną. Banki oszalały z chciwości,
lekceważąc wszelkie zasady ryzyka, kalkulacji i przyzwoitości. Książka, którą napisałem
przedstawia nie tylko historię bankowości
czy mechanizmy regulujące tworzenie i pożyczanie pieniądza ale także ostrzega przed
lichwą i chciwością ludzi sterujących globalnymi ﬁnansami i politykami, którzy beztrosko poddają się władzy bankierów.

Bankowy nowotwór –
globalizacja obłędu
Świat wielkich banków najwyraźniej popadł w obłęd, który będzie bardzo ciężko uleczyć. Prawdę mówiąc, trudno określić, czy to świat oszalał, czy bankowe elity
tak bardzo się zdeprawowały, że stabilność
ﬁnansowa świata znalazła się na krawędzi
przepaści. Niewątpliwie to chciwość z jednej strony, ale i wielka bezkarność z drugiej
okazały się być głównym winowajcą ostatniego kryzysu. Banki oderwały się od realnych potrzeb współczesnych społeczeństw,
sprowadzając je tylko do potrzeby posiadania pieniędzy, także w postaci pieniędzy bezgotówkowych. Dzisiaj zarabia się pieniądze nie posiadając ich, spekuluje się akcjami i handluje nimi nie mając ich, zakłada się
o coś co jeszcze nie istnieje i może nigdy nie
będzie istniało. Świat bankowy zdominowały tak skomplikowane produkty i instrumenty, że nie rozumieją ich nawet nobliści, a co
dopiero mówić o przeciętnym śmiertelniku.
Nie kto inny jak sam wielki Henry Ford publicznie twierdził, że „Jeżeli ludzie w kraju
rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja”.
Zamiast demokracji mamy bankokrację, coraz bardziej niebezpieczną dla całej populacji.
Niektórym narodom a nawet regionom świata
zagrażają głód, wojny, chaos i exodus ludności.
Skutków tego ostatniego właśnie doświadczamy w Europie. Dzięki bezkarności elit sztucznie poprawiane wskaźniki makroekonomiczne
coraz bardziej rozmijają się z realiami dnia codziennego i ocenami zwykłych ludzi. Co raz
bardziej prorocze zdają się być słowa Jacoba
Rothschilda, mówiące o tym, że „Najprostsza
droga do zniewolenia narodu wiedzie poprzez
zawładnięcie jego kredytem”.

A przecież patrząc historycznie, banki i instytucje ﬁnansowe, miały pomagać ludziom i
gospodarkom w harmonijnym rozwoju, brać
udział w tworzeniu dobrobytu i rozwoju naszej cywilizacji. Od zawsze były krwioobiegiem gospodarki, jednak zwłaszcza w ostatnich latach nastąpiły tak daleko idące wynaturzenia ich roli, że stały się tkanką chorobotwórczą, szybko infekuje jeszcze zdrowe komórki na całym świecie.

JP Morgan Chase, który posiada ok. 50 bln.
USD w derywatach. Czy te giganty mogą runąć - oczywiście, że tak, jakie byłyby konsekwencje – strach pomyśleć. Strach pomyśleć,
ile może wszystkich kosztować ratowanie takiego molocha jak Deutsche Bank. Wszystkich? Tak, bowiem Niemcy, na pewno zażądają od krajów unijnych solidarności. Szkoda, że nie są tak solidarni w dzieleniu się zyskami swoich koncernów czy banków.

Bankierzy i gangsterzy

Z banku do polityki a z polityki
do banku

Bankierzy stali się banksterami, a gangsterzy, jakże często bankierami. Niektórzy
ekonomiści, w tym m.in. noblista (2008)
Paul Krugman, trafnie zauważają, że ludzie
wreszcie zaczęli być źli na właściwe osoby.
Cynizm elit politycznych i ﬁnansowych oraz
wiara we własną bezkarność spowodowała,
że zamiast wyciągnąć wnioski z tego, co się
stało, zwłaszcza po upadku banku Lehman
Brothers w 2008 roku, bankowe elity całkowicie odwróciły się plecami do własnych
społeczeństw.
To, co dziś obserwujemy w przypadku
Grecji, Argentyny, Cypru, Hiszpanii czy Portugalii, to wyłącznie leczenie objawów choroby, kupowanie czasu przez wstrzykiwanie w światowy system bankowy pieniężnego botoksu. To ułuda, że po tej operacji plastycznej ze strony banków centralnych i kuracji wyszczuplającej choćby przez chwilę
banki i rynki ﬁnansowe będą wyglądać lepiej. Sam Deutsche Bank posiada derywaty
(instrumenty pochodne czyli opcje, kontrakty terminowe i swapy, określane często jako
tzw. aktywa bardzo niepewne-red.), które stanowią 5-krotność PKB Niemiec. Na dodatek
stosunek depozytów do derywatów, które są
aktywami podwyższonego ryzyka, wynosi w
tym niemieckim banku prawie 100:1. Daje
to temu bankowi pod względem posiadanych
derywatów jako aktywów bankowych pierwsze miejsce na świecie, wyprzedza on nawet wielki amerykański bank inwestycyjny

Przenikanie się elit władzy i elit ﬁnansowych doprowadzono do całkowitego absurdu polityczno – społecznego. Na emeryturę polityczną odchodzi się do sektora bankowego, a z sektora bankowego awansuje się
do polityki – to obieg zamknięty, w którym
nic się nie marnuje, nawet najwięksi aferzyści. Zasada otwartych obrotowych drzwi i
złotych spadochronów działa niezawodnie,
a premie na odchodne nawet dla nieudaczników są wręcz astronomiczne. Dzieje się to
zgodnie z hasłem czy się stoi czy się leży, kilkadziesiąt milionów dolarów się należy.

Mała iskra może spowodować
wybuch
Znaczenie sektora bankowego, szczególnie w Europie, jest gigantyczne i to właśnie
banki, a nie rządy, społeczeństwa czy instytucje europejskie mogą rozsadzić Unię Europejską wcale do tego nie dążąc. W Europie
70%ﬁnansowanie przedsiębiorstw pochodzi
z banków, w USA to zaledwie ok. 20%. W
Europie wartość aktywów bankowych w relacji do europejskiego PKB przekracza już
350 %, w USA mimo ogromnego sektora
bankowego, to zaledwie ok. 100% PKB.
Bankowi demiurgowie naszej przyszłości
oferują nam „wypasione limuzyny ﬁnansowe”, z których już dano wymontowano silnik, a obecnie odkręca się wszystkie koła. 

Janusz Szewczak (63)
Prawnik, analityk gospodarczy, publicysta
ekonomiczny, specjalista z zakresu ﬁnansów
i prawa ﬁnansowego, bankowości, makroekonomii. Ekspert i Doradca Sejmowych Komisji Śledczych: d/s Prywatyzacji PZU oraz
Komisji do spraw prywatyzacji banków. Nieugięty krytyk procesu prywatyzacji systemu bankowego w Polsce. Pracownik Naukowy i Wykładowca Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej.
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PGE GiEK SA - Oddział Elektrownia Turów – widok od strony południowej
po uruchomieniu instalacji mokrego odsiarczania spalin dla bloków 4-6

Bardziej ekologiczna
i bezpieczna
Elektrownia Turów produkuje energię już od ponad półwiecza. W swej długiej historii miała wiele kluczowych etapów, związanych przede wszystkim z modernizacjami. To one decydowały o jej dalszym rozwoju
i przyszłości. Dzisiaj elektrownia ponownie stoi przed dużym wyzwaniem – budową nowoczesnego bloku
o mocy 450 MW. Dzięki tej inwestycji korzyści odniosą nie tylko polscy odbiorcy energii, ale także sąsiedzi.
Elektrownia będzie bardziej ekologiczna i bezpieczna. A przecież budowa bloku to nie jedyny prośrodowiskowy projekt realizowany w Turowie.

B

udowa nowego bloku w Turowie jest uzasadniona z wielu względów. W pierwszej
kolejności chodzi o pełne i ekologiczne
wykorzystanie potencjału tutejszego złoża węgla brunatnego. Warto pamiętać, że jest ono przemysłowo eksploatowane już od ponad 100 lat.
Ważnym atutem inwestycji jest także to, że ma
miejsce na terenie funkcjonującej elektrowni.
Pozwoli to wykorzystać istniejącą infrastrukturę energetyczną i zintegrować ją z układem
technologicznym nowego bloku.
Wchodząca w skład PGE Polskiej Grupy
Energetycznej Elektrownia Turów jest dzisiaj jednym z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. - Konsekwentne działania
mające na celu zminimalizowanie jej oddziaływania na otoczenie są od wielu lat priorytetem ﬁrmy
- podkreśla Piotr Frąszczak, Dyrektor Elektrowni Turów. Prowadzona obecnie gruntowna rewitalizacja mocy produkcyjnych elektrowni, na którą składają się budowa nowego
bloku i kolejne modernizacje bloków 1-3, są
tego najlepszym potwierdzeniem. Gdy dodamy do tego niedawne inwestycje związane z budową instalacji odsiarczających spaliny z bloków 4-6 oraz instalację odazotowania spalin dla wszystkich bloków 1-6, to nie
ulega wątpliwości, że oddziaływanie elektrowni na środowisko naturalne stale i znacząco maleje. - Budowany obecnie blok zastąpi
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wyłączone z eksploatacji najstarsze bloki 8, 9 i 10.
A to oznacza, że węgiel z turoszowskiej kopalni będzie wykorzystywany jeszcze efektywniej i bardziej
ekologicznie - nie kryje zadowolenia Dyrektor
Elektrowni. Nowa jednostka będzie wyposażona w kocioł pyłowy na parametry nadkrytyczne pary oraz instalację mokrego odsiarczania z odprowadzeniem spalin przez
chłodnię kominową. - Zastosowane najnowocześniejsze światowe rozwiązania techniczne zagwarantują, że elektrownia z powodzeniem będzie
wypełniać wciąż zaostrzane unijne normy w zakresie ochrony środowiska - podkreśla.

Skorzysta cały region i sąsiedzi
Pisząc o turoszowskiej inwestycji trudno
nie odnieść się do jej społecznych aspektów.
Na inwestycji w Turowie niewątpliwie skorzysta region i jego mieszkańcy - nie ma wątpliwości Piotr Frąszczak. Zarówno branża energetyczna, jak i górnicza to dzisiaj kilka tysięcy
miejsc pracy. - Gdy dodamy do tego ﬁrmy z zaplecza usługowego i naukowo-technicznego, ich liczbę
można mierzyć już w dziesiątkach tysięcy. To ogromny kapitał dla całego regionu - podkreśla Dyrektor. Szacuje się, że przy samej budowie nowe-

Przy projektowaniu nowej zapory na Witce uwzględniono doświadczenia z powodzi w 2010 r. oraz
zastosowano przy jej budowie nowoczesne i unikalne na skalę europejską rozwiązania techniczne

Nowy blok w Elektrowni Turów – najważniejsze parametry techniczne i założenia projektowe
• moc znamionowa netto - rząd 450 MW
• sprawność znamionowa netto - >43%
• dyspozycyjność:
- w pierwszym roku okresu gwarancji: 90,9%
- w drugim roku okresu gwarancji: 92%
• kocioł pyłowy z niskoemisyjną komorą spalania dla ograniczenia stężenia tlenków azotu w spalinach
wylotowych do środowiska do wartości ≤ 200 mg/m3
• wysokosprawny elektroﬁltr dla ograniczenia stężenia pyłu w spalinach wylotowych z kotła do wartości ≤ 30 mg/m3
• instalacja odsiarczania spalin w technologii mokrej dla ograniczenia stężenia dwutlenku siarki w spalinach
wylotowych do środowiska do wartości ≤ 150 mg/m3 i pyłu do wartości ≤ 10 mg/m3
• rozwiązania służące ograniczeniu hałasu z urządzeń i obiektów technologicznych dla zapewnienia w terenie
chronionym dopuszczalnych poziomów hałasu: ≤ 55 dB(A) w porze dnia i ≤ 45 dB(A) w porze nocnej,
od zmodernizowanej elektrowni
• umożliwienie w przyszłości podłączenia instalacji do usuwania dwutlenku węgla ze spalin

go bloku zatrudnienie znajdzie nawet 2 tysiące
pracowników. Warto przy tym zwrócić uwagę,
że korzyści z funkcjonowania i rozwoju turoszowskiego kompleksu mają nie tylko polskie
ﬁrmy. Budowę nowego bloku prowadzi japońsko-polsko-hiszpańskie konsorcjum, a w projekt zaangażowanych jest obecnie - lub w niedalekiej przyszłości będzie - wielu dostawców materiałów i urządzeń oraz ﬁrm wykonawczych, także z zagranicy. Warto zauważyć,
że także inne inwestycje w turoszowskiej elektrowni są realizowane przy udziale zagranicznych kontrahentów. Instalacja mokrego odsiarczania spalin dla bloków 4, 5 i 6 wybudowało
niemieckie konsorcjum ﬁrm PORR (dawniej
Bilﬁnger) oraz Babcock Noel Gmbh.

Nowa zapora zapewni
bezpieczeństwo
Trwają mocno zaawansowane prace przy
budowie zapory na rzece Witce w Niedowie. Zniszczona podczas powodzi w sierpniu
2010 r. ziemna zapora zostanie zastąpiona
nowoczesną konstrukcją. Została ona zaprojektowana z uwzględnieniem doświadczeń
zdobytych podczas pamiętnej klęski żywiołowej, która dotknęła region. W budowanej zaporze zastosowano bardzo nowoczesne i unikalne w skali europejskiej rozwiązania techniczne, takie jak przelew labiryntowy. Umożliwi on przepuszczenie fali powodziowej porównywalnej z tą z 2010 r. To inwestycja niezwykle ważna z punktu widzenia nie tylko
elektrowni, dla której zbiornik stanowi podstawowe źródło wody technologicznej, ale także dla Bogatyni, dla której jest on głównym źró-

dłem zaopatrzenia w wodę pitną. - Po zakończeniu robót budowlanych nastąpi napełnienie zbiornika wodą i zostaną przeprowadzone kilkumiesięczne próbne obciążenia zapory - mówi Grzegorz Ostaﬁjczuk, kierownik Wydziału Nadzoru Budowlanego oraz projektu budowy zapory. - W pierwszym półroczu 2017 r. planowane
jest przekazanie obiektu do eksploatacji - informuje. Ucieszą się także wędkarze i ekolodzy,
bo podczas budowy zbiornika przewidziano
specjalną przepławkę dla ryb.

Elektrownia zmniejsza uciążliwości
Nikt w Elektrowni Turów nie kryje, że funkcjonowanie energetycznego kompleksu to oprócz
niewątpliwych korzyści, także pewne niedogodności. Mogą się one nasilać podczas niektórych
etapów rewitalizacji mocy wytwórczych elektrowni. Obecnie na przykład trwają prace rozbiórkowe komina nr 4 i wiąże się to z okresowym
wzrostem hałasu w ciągu dnia.
Od dłuższego czasu Elektrownia Turów
podejmuje jednak skuteczne działania ograniczające emisję hałasu na już istniejących
instalacjach. - Wszystkie działania, których celem jest minimalizacja uciążliwości akustycznej
elektrowni, są realizowane w ramach jednego projektu - informuje jego szef Jan Wyszyński,
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska.
- W jego ramach wykonano tłumiki akustyczne na
blokach 1-3, ograniczające hałas z sześcioprzewodowego komina. W pewnych niekorzystnych warunkach meteorologicznych, głównie przy wschodnim
wietrze, był on uciążliwy dla mieszkańców Hirschfelde - wyjaśnia. Hałas z komina zmniejszył się znacznie również dzięki uruchomie-

Piotr Frąszczak, Dyrektor PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów

niu mokrej instalacji odsiarczania spalin dla
bloków nr 4-6. - A na tym nie kończy się lista
naszych działań w kwestii ograniczenia hałasu.
Obejmuje ona bowiem szereg innych, mniejszych
źródeł jego emisji. Są one sukcesywnie realizowane
- zapewnia Jan Wyszyński.
Elektrownia Turów to ﬁrma niezwykle
ważna dla lokalnej społeczności i całego Dolnego Śląska. Swoją pozycję i znaczenie zawdzięcza pracownikom oraz naturalnemu bogactwu, które kryje tutejsza ziemia. Węgiel
brunatny to surowiec, z którego produkuje się
w Polsce około 30% energii elektrycznej. Dla
Dyrektora Elektrowni Turów nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo energetyczne Polski
przez dłuższy jeszcze czas także będzie oparte na tym paliwie. - Stopniowa zmiana produkcji
energii z konwencjonalnej na źródła odnawialne jest
prawdopodobnie nieunikniona, jednak węgiel brunatny jest nadal najbardziej dostępnym i najtańszym źródłem tej energii oraz ważnym czynnikiem stabilizującym jej ceny - tłumaczy Piotr Frąszczak. - Dlatego tak ważna jest budowa nowego bloku w Elektrowni Turów, a także dostosowanie istniejącej jej części
do nowych, wciąż zaostrzanych przepisów w zakresie
ochrony środowiska - podsumowuje Piotr Frąszczak, zapewniając jednocześnie, że Elektrownia Turów dołoży wszelkich możliwych starań,
by produkcja energii z węgla brunatnego była
jak najmniej uciążliwa również dla niemieckich i czeskich sąsiadów. 

Budowa nowego bloku energetycznego o wartości około 4,3 mld zł brutto, na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów, realizowana jest przez
konsorcjum ﬁrm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA i Tecnicas Reunidas SA. Aktualnie na budowie trwają prace ziemne w obszarze głównych budowli nowego bloku.
Jego oddanie do eksploatacji planowane jest w drugim kwartale 2020 r. Powyżej wizualizacja nowego bloku
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Rząd, który posyła swoich Rambo do redakcji gazety czy innego medium to dla mnie
przykład raczej najciemniejszego średniowiecza niż demokracji. – mówi Egmont R. Koch.
Waldemar Gruna: W najnowszej książce „Licencja na zabijanie. Komanda śmierci tajnych służb”,
opisuje Pan sprawy zaangażowania specjalnych
zespołów zajmujących się ﬁzyczną eliminacją
niewygodnych rządom osób. Rozwój terroryzmu
jest argumentem na tego typu pozaprocesowe
działania. Czy Pana zdaniem praktyka pozasądowego zabijania ludzi nie niesie ze sobą ryzyka wykorzystania jej do działań niedemokratycznych. Jak praktyka ta wygląda w USA , Europie
czy Izraelu?
Egmont R.Koch: Pozasądowe egzekucje
bez uczciwego procesu, bez oskarżenia,
bez obrony i bez wyroku, stanowią bardzo
widoczną nieprawidłowość w odniesieniu
do zasadniczych praw obywatelskich oraz
prawa międzynarodowego. Miały miejsce
wcześniej i są stosowane obecnie. Demokratyczne rządy w Anglii i Hiszpanii mają
na sumieniu dziesiątki zabójstw w latach
konﬂiktów z IRA (Anglia) czy ETA (Hiszpania). Praktyki te zakończono tam jakiś
czas temu. Izrael kieruje się nimi jeszcze
silniej od czasu rozpoczęcia drugiej intifady palestyńskiej czyli od 2000 roku
(przy czym MOSAD już od 1972 roku posiada „Licencję na zabijanie”). Amerykańskie „programy zabijania” rozpoczęły się w
2008 roku za czasów Georga W. Busha ale
za rządów Baracka Obamy w sposób zmasowany zostały one rozszerzone. Wszystkie te kraje są krajami demokratycznymi i
państwami prawa a mimo to weszły na tę
haniebną drogę.
W.G.: Zastosowanie maszyn do walki z terroryzmem staje się co raz bardziej powszechne. Czy
kierunek wprzęgnięcia robotów skonstruowanych nie tylko do śledzenia ale i zabijania czyli tzw.
Drohnów jest dobrym pomysłem na zapewnienie
bezpieczeństwa? Czy system walki oparty na komputeryzacji będzie efektywny w odniesieniu do
prostych działań terrorystycznych? A może obróci się w przyszłości przeciwko demokracji i społeczeństwom jak w ﬁlmie „Terminator”?
E.K.: Uzbrojone maszyny zwane Drohnami są perﬁdną technologią, pozwalającą
na polowanie na ludzi i strzelanie do nich
na drugiej stronie globu, za pomocą Joystika, siedząc w wygodnym fotelu w jakiejś
piwnicy CIA . Naturalnie ten trend może
być początkiem do „humanitarnego” prowadzenia wojny, gdzie żaden z własnych
żołnierzy nie będzie musiał ryzykować
swojego życia.
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W.G.: Redaktorowi naczelnemu dziennika „Guardian”, na łamach którego ukazywały się teksty pisane na podstawie dokumentów Edwarda Snowdena, brytyjskie władze groziły podjęciem działań
prawnych przeciwko gazecie, jeśli nie zniszczy
ona kopii tajnych dokumentów. Zniszczono je, pozostawiając jednak „zapasowe” poza granicami Wielkiej Brytanii. Działania niektórych osób w
kierownictwach rządów mogą być szkodliwe dla
społeczeństw i tym samy powinny podlegać kontroli a jedną z form tej kontroli są publikacje medialne. Czy taka ingerencja rządu bez sądowych
wyroków nie jest sygnałem do wprowadzenia cenzury informacji i ingerencją rządów w publikowanie niewygodnych im faktów w imię np. „demokracji” czy „ochrony danych osobowych”?
E.K.: Już to , że w Anglii rzekomo przecież matce demokracji, po aferze z Guardianem nie było powszechnego oburzenia
jest zadziwiające. Rząd, który posyła swoich Rambo do redakcji gazety czy innego
medium to dla mnie przykład raczej najciemniejszego średniowiecza niż demokracji.
W.G.: Okazuje się, że działania służb specjalnych
wykonywane pod płaszczykiem „zapewnienia
bezpieczeństwa państwa” często powodowały
zagrożenie tego bezpieczeństwa. Czy ten paradoks
nie powinien być sygnałem dla społeczeństw aby
baczniej zaczęły interesować się działaniami byłych i obecnych pracowników służb specjalnych?
Jak społeczeństwa mogą zapewnić sobie taką kontrolę, bo wybory oraz systemy polityczne jak na razie jej nie gwarantują? Czy taka kontrola jest w
ogóle możliwa?
E.K.: Kto na siłę (władzę) to zawsze
znajdzie drogę aby odebrać efektywną
kontrolę nad sobą. Naturalnie, rządy będą
w demokracji kontrolowane ale aparat nacisku tajnych służb jest faktycznie nie do
skontrolowania, gdyż kontrolujący nigdy
nie wiedzą co tak naprawdę mają szukać.
Dzięki sprawie Edwarda Snowdena sytuacja przejściowo się trochę zmieniła ale nie
zmieniła się w swoich podstawach. Można
powątpiewać, że same rządy są świadome
możliwości jakie mają tajne służby oraz że
orientują się w ich sile.
W.G.: Brytyjska policja i tajne służby mogą analizować zaszyfrowane pliki w skonﬁskowanym laptopie D. Mirandy (współpracownik dziennikarza
G. Greenwalda, który ujawnił „Guardianowi” rewelacje nt. elektronicznej inwigilacji prowadzo-

nej przez amerykańską służbę wywiadowczą NSA
i jej brytyjski odpowiednik GCHQ) ale tylko w celu
ustalenia, czy nie są one zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa - postanowił w czwartek sąd
w Londynie. Sąd uznał,że pliki z komputera Mirandy mogą być badane, kopiowane i udostępniane innym stronom, np. służbom USA. W innych
sprawach policja musi chronić poufne, dziennikarskie źródła informacji. Czy da się ochronić źródła
informacji dziennikarzy przed służbami specjalnymi w innych sprawach, w których zapadną podobne wyroki sądowe?
E.K.: Mam nadzieję, że wyższa instancja brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości
skończy z takimi działaniami rządu i zrobi
z nim porządek za taki akt samowoli. To
wszystko co się dzieje już bardzo mocno
przypomina Georga Orwella.
W.G.: W arcyciekawej książce „Informaﬁa” z 1995
roku opisał Pan razem z Jochenem Sperberem m.in.
zagrożenia wynikające ze stosowania przez szczególnie amerykańskie służby specjalne komputerów
i internetu do szpiegowania nie tylko wrogów ale
i wykorzystywania ich w sprawach wywiadu gospodarczego na rzecz USA. Czy program PROMIS,
który bardzo dokładnie opisaliście w „Infomaﬁi”
był pierwowzorem programu PIRSM, który niedawno tak mocno, na chwilę, „wstrząsnął” politykami w Europie?
E.K.: Jest bardzo możliwe, że PRISM i
przede wszystkim program Xkeyscore jako
program przeszukujący internet i szpiegujący go oraz wykradający dane miały jako
swój pierwowzór program PROMIS, o którym pisaliśmy. Powszechnie znane jest to, że
PRISM ma za zadanie przetwarzanie danych
internetowych pod kątem ich pochodzenia i
kojarzenie ich. Takie samo zadanie miał program PROMIS już 25 lat temu.
W.G.: Gdy czyta się „Informaﬁę” wydaną także kilka lat temu w Polsce, można zauważyć, że od 1990
roku w sprawach związanych z inwigilacją społeczeństw nic się nie zmieniło poza zwiększoną ich
skalą oraz zastosowaniem co raz lepszych środków technicznych. Nie spowodowało to jednak
radykalnego zmniejszenia zagrożenia przestępczością czy terroryzmem. Czy taka inwigilacja ma
sens? Pochłania przecież olbrzymie środki budżetów państw, które tworzone są z podatków obywateli a może być wykorzystywana przez rządzących do sterowania obywatelami nie koniecznie w
takim kierunku jaki sobie oni życzą.

E.K.: Dyskusja wokół pytania jak zabezpieczyć społeczeństwo przed terroryzmem ma naturalnie po 11 września 2001
roku dużo większe znaczenie. Mniemanie,
że prawie kompletna kontrola sieci komunikacyjnych (m.in. telefonicznych) oraz internetu da nam więcej bezpieczeństwa, jest
twierdzeniem tajnych służb, które nigdy nie
może być sprawdzone. Powinniśmy sądzić,
że ten kto to nam mówi ma w tym swój
własny interes, związany z większą możliwością wiedzy o wielu ludziach na naszym
globie.

E.K.: Jesteśmy już teraz „więźniami” systemu, ponieważ większość (milcząca) obywateli jest zdania,że więcej kontroli oznacza
większe bezpieczeństwo. Cena tego bezpieczeństwa czyli utrata części sfery prywatnej
nie jest jak na razie tak bardzo odczuwalna
i dlatego, jest akceptowana. Powszechne jest
myślenie, że kto nie ma tajemnic do ukrycia
nie musi bać się także prześwietlenia. Sądzę
dlatego, że rozwój tej kontroli nie będzie zatrzymany. Ochrona danych osobowych ma
w tej sytuacji niestety tylko kosmetyczne
funkcje.

W.G.: Opisywał Pan wiele spraw związanych z
współdziałaniem światowych służb specjalnych z
zorganizowaną przestępczością. Czy Pana zdaniem
zakres swobody jaką społeczeństwa przekazały
służbom specjalnym w celu ochrony demokracji i porządku ekonomicznego był i jest wykorzystywany w
sposób prawidłowy?

W.G.: Jest Pan autorem wielu dociekliwych i demaskatorskich programów telewizyjnych i książek, które odsłaniają kulisy działania m.in. służb
specjalnych Niemiec, USA i Izraela. Szczególnie ciekawe są pana książki „Tajny kartel. BND,
Schlack, Stasi i Spółka” oraz wspomniana „Infomaﬁa – szpiegostwo komputerowe, handel informacją i tajne służby” napisana razem z Johenem
Sperberem. Jest Pan z wykształcenia biochemikiem i biologiem. Skąd zainteresowanie tą ciekawą ale jakże trudną tematyką?

E.K.: Nie jest możliwe odpowiedzenie na
to pytanie w kilku zdaniach. Oczywiście, że
są przykłady, iż przepisy lub pryncypia państwa powstałe do domniemanej ochrony demokracji oraz ustroju gospodarczego, a także ochrony życia ludzkiego przed zagrożeniem terrorystycznym są łamane. To jest
właściwie moja największa obawa, że walka o naszą wolność, o wolne społeczeństwo,
prowadzi w końcu do jego zniewolenia.
W.G.: Służby państwowe zadowalają się położeniem pod mikroskopem całych społeczeństw, a na
naprawdę groźne jednostki nie mają pomysłów gdyż
zorganizowane grupy przestępcze rozwijają się w
bardzo szybkim tempie. Testowany w Polsce i Irlandii
system monitorujący INDECT, oparty na bazie multimedialnej siatki wywiadowczej, UE subwencjonuje ponad dziesięcioma milionami euro do końca tego
roku. Wraz z nim wykorzystane zostaną wszystkie
dostępne środki monitoringu, które są ze sobą zespolone. Czy taki system może być zagrożeniem dla
rozwoju demokracji w Europie? Zaangażowanie niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji w sprawie
tzw. Morderców z Zwickau ukazuje ten problem w
sposób drastyczny.

E.K.: Podczas studiów dziennikarskich
związanych z nauką przeszedłem do prac
badawczych i potem wiele lat pracowałem w tym obszarze. Zawiesiłem jednak
te prace w zaawansowanym stadium badawczym związanym z tematyką paznokci. Później pojawiły się w mojej pracy
dziennikarskiej tematy, które nie łączyły
się z ani z nauką ani z badaniami. Zaletą
takich studiów było jednak to, że nauczyły mnie koncentrować się na szczegółach i
istotnych podstawach w tematach, którymi się zajmowałem później.

Egmont R. Koch jet dziennikarzem
śledczym i autorem ﬁlmów oraz
książek. Szczególnie znany jest z
książki „Seveso ponad wszystko“,
którą napisał w 1978 roku razem
z Fritzem Vahrenholtem. Od 1980
jest producentem ﬁlmów, które
były wielokrotnie nagradzane. Produkuje je przede
wszystkim dla niemieckich stacji państwowych ARD i
ZDF. Jego ﬁlm o nielegalnym eksporcie broni do Iraku
został wyróżniony nagrodą „Grand Prix Festiwalu
Filmów Fabularnych i Telewizyjnych“ w Hiroszimie.

E.K.: Sprawa NSU nie jest raczej przykładem pokazującym odmowę działania
systemu, lecz jest to przykład błędnego
działania lub ignorancji urzędników. Informacje były, tak jak wygląda obecnie,
zupełnie odwrotne. Walka przeciwko zorganizowanej przestępczości była w dużej mierze nieskuteczna dlatego, że strona
przeciwna była zawsze o krok do przodu.
Przestępcy wykorzystują dzisiaj międzynarodowe sieci teleinformatyczne i dane
informacyjne nie tylko po to, aby uciec
przed ścigającym ich wymiarem sprawiedliwości, lecz także aktywnie dla swoich
własnych, kryminalnych celów.
W.G.: Arystoteles powiedział kiedyś: „Kto nad
wolność przedkłada bezpieczeństwo, ten słusznie
jest niewolnikiem”. Czy możemy stać się niewolnikami służb specjalnych i związanych z nimi ściśle polityków?
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Zamknięte akta S.
W samochodzie tematem numer jeden było prawdopodobieństwo zamachu pod Smoleńskiem.
Jürgen Roth w stanowczy sposób reagował na pojawiającą się w rozmowie koncepcję zamachu
twierdząc, że był to wypadek.
 Waldemar Gruna

J

ürgen Roth (71) jest najbardziej znanym
i cenionym za rzetelność w Niemczech
dziennikarzem śledczym, autorem wielu książek i ﬁlmów dokumentalnych. Ma lewicowe poglądy i należy do SPD. Określany
jest w Niemczech jako europejski autorytet i
ekspert od zorganizowanej przestępczości w
Rosji i we Włoszech oraz od przestępczości
gospodarczej w Europie. Niemal co roku publikuje nową książkę, która natychmiast staje
się bestselerem sprzedawanym w nakładach
300.000 – 500.000 egzemplarzy i szeroko
dyskutowanym w niemieckich mediach. Najbardziej znane jego publikacje to: „Czerwoni
bossowie” (1999), „Brudne ręce: jak państwa
Zachodu współpracują z maﬁę narkotykową”- 2000, „Oligarcha” (2001), „Siatki terroru” (2002), „Gangsterzy ze Wschodu”- 2003,
„Dochodzenie wzbronione!” (2004), „Ścigana
przez polską maﬁę” (2005), „Niemiecki klan”
(2006), „Oskarżenie niepożądane: korupcja
w niemieckim wymiarze sprawiedliwości”
(2007), ”Niemcy kraj maﬁi” (2009). W książce „Gangsterska gospodarka” (2010) opisuje nowy wymiar układów korupcyjno-maﬁjnych w niemieckiej i europejskiej gospodarce. „Unfair Play” (2011) to opis korupcji w europejskim futbolu, „Gazprom - niebezpieczne imperium” (2011), „Pajęczyna władzy”
(2012) oraz „Cichy pucz. Jak niejawne elity
gospodarcze i polityczne zawłaszczają Niemcy i Europę” (2013).
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Jürgenowi Rothowi wytaczano procesy,
domagając się zakazu rozpowszechniania
jego niektórych książek. Jürgen Roth nigdy
nie zgadzał się ujawnić nazwisk swoich informatorów i przez to niektóre z tych procesów przegrywał. Dotyczyły one ludzi związanych z włoską maﬁą oraz Gerhardem
Schröderem inicjatorem Gazociągu Północnego i najlepszym przyjacielem Putina.
Na zorganizowanym przez naszą redakcję spotkaniu z Jürgenem Rothem w Warszawie w 2009 roku powiedział m.in. „Maﬁa
jest problemem międzynarodowym, ponieważ stała się już swego rodzaju międzynarodowym koncernem. Może ona swoim zasięgiem ogarnąć nawet całą Europę, gdyż oferujemy jej idealną pożywkę i podłoże. Mamy
więc już w Niemczech - a zapewne można to
w jakiejś mierze odnieść też do Polski – klasyczne struktury maﬁi włoskiej.”

16.04.2010 w Warszawie Sceptyczny i daleki od sensacji
Organizowałem Jürgenowi Rothowi spotkania w Polsce, które miały pomóc mu w
napisaniu książki o maﬁjnych powiązaniach
Gazpromu. Kilka z nich odbyło się z Aleksandrem Gudzowatym. Ostatnie spotkanie,
ze zmarłym niedawno polskim miliarderem,
który na współpracy z Gazpromem dorobił
się majątku odbyło się 16.04.2010 roku w
Warszawie. Był to czas żałoby po katastroﬁe
pod Smoleńskiem i przywożenia ciał zabitych do kraju. Aleksander Gudzowaty przysłał po Jürgena Rotha, jego tłumaczkę i mnie
samochód na Dworzec Centralny w Warszawie. Chodziło o to abyśmy na czas dojechali do podwarszawskiej rezydencji polskiego
oligarchy.
W samochodzie tematem numer jeden
było prawdopodobieństwo zamachu pod
Smoleńskiem. Jürgen Roth w stanowczy sposób reagował na pojawiającą się w rozmowie
koncepcję zamachu twierdząc, że był to wypadek i takie „spiskowe” podejście to sprawy
jest bardzo niepoważne. Oburzał się na dalsze próby argumentacji za zamachem i nie
chciał później tego tematu poruszać. W czasie rozmowy z Aleksandrem Gudzowatym
pytał się tylko i wyłącznie o sprawy dotyczące Gazpromu. W pewnym momencie ze
strony osób tłumaczących „wyszedł” temat
„zamachu pod Smoleńskiem”. Jürgen Roth
zareagował gwałtownie prosząc o nie podnoszenie tego tematu i zajęcie się sprawami
związanymi ze spotkaniem. Aleksander Gudzowaty zareagował dość specyﬁcznie. Niejednoznacznie powiedział, że w relacjach z
Rosją wszystko jest możliwe ale tematu nie

kontynuował lecz z jego reakcji widziałem,
iż rozumiał to, że sprawa prawdopodobnego
zamachu podnoszona była przez Polaków a
Niemiec czyli Jürgen Roth był sceptycznie a
nawet wrogo do tej koncepcji nastawiony.

13.09.2013 w Warszawie – polscy
dziennikarze nie są zainteresowani
Kolejne spotkanie z Jürgenem Rothem w
Warszawie organizowałem także z SDP w
dniu 13.09.13. Przyjechał on podobnie jak na
poprzednie spotkania na własny koszt gdyż
żadne media w Polsce nie chciały sﬁnansować przejazdu oraz promować spotkań niemieckiego autora w Warszawie. Początkowo
zainteresowane były redakcje „Wprost” i Polityki” jednakże na kilka dni przed terminem
wycofały się z zaangażowania w ten projekt.
Poza SDP, które za darmo udostępniło salę i
rozesłało maile do swoich członków, żadna z
polskich gazet nie poinformowała o przyjeździe autora. Podobnie było w 2009 roku i w
zasadzie do tego się już przyzwyczailiśmy z
Jürgenem Rothem i jego tłumaczką. Przykre
dla nas było jednak to, że na spotkania przychodziło niewiele osób a w tym znikoma ilość
dziennikarzy. Tylko po spotkaniu w 2013 roku
jeden z nich opublikował wywiad z Jürgenem
Rothem a był nim Maciej Marosz. Znani z
łam polskiej prasy dziennikarze nie interesowali się niemieckim autorem. Zmieniło się to
w 2014 roku gdy TVN realizowało reportaż
o Gazpromie a „Wprost” po 6 latach namowy
z mojej strony postanowiło zrobić i opublikować wywiad z Jürgenem Rothem.
Na spotkaniu w dniu 13.09.2013 promowana była książka „Cichy pucz. Jak niejawne elity gospodarcze i polityczne zawłaszczają Niemcy i Europę”. Książka ukazała
się w Polsce niedawno bo 05.03.2015 w wydawnictwie ZYSK I S-KA. W trakcie spotkania przy zadawaniu pytań poruszono także temat Smoleńska. Jürgen Roth odpowiedział na pytanie w sposób ogólny, mówiąc że
nie wie co się pod Smoleńskiem wydarzyło ani kto ponosi winę za wypadek ale wiele faktów go zastanawia i nie jest ciągle wyjaśnionych. Zaznaczył, że sprawa tej tragedii
wykorzystywana jest do rozgrywek politycznych a podstawą jest brak jej wyjaśnienia .
Nie wspomniał , że jest w trakcie zbierania
materiałów do tej książki po to aby nie wywoływać sensacji. Był i jest daleki od traktowania sprawy tego tragicznego wypadku w
sposób instrumentalny. Być może dlatego tak
długo zbierał informacje potrzebne mu do
napisania tej książki. Ponad dwa lata to chyba najdłuższy czas w jego karierze jaki poświęcił na zbieranie materiałów. 

Niemieckie media Kupieni dziennikarze
“Kupieni dziennikarze. Jak niemieccy politycy, tajne służby i ﬁnansiści wpływają na media
w Niemczech” - książka Udo Ulfkotte miała od 2014 roku już 6 wydań.
 Waldemar Gruna
Jest to bardzo popularna pozycja w niemieckich księgarniach, prezentowana często na eksponowanych miejscach sprzedażowych. Autor, był przez 17 lat jednym z
najważniejszych dziennikarzy Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), korespondentem wojennym oraz zajmował się tematyką służb specjalnych. Był także jak pisze
w tej książce, tytułowym “kupionym dziennikarzem”, który wiele lat współpracował z
amerykańskim wywiadem CIA i jego niemieckim odpowiednikiem czyli z BND. Po
rozstaniu się z FAZ Udo Ulfkotte wydaje
bardzo poczytne w Niemczech książki, które w mediach uznawane są także jako “spiskowa teoria dziejów” a sam autor określany jest mianem prorosyjskiego i antyamerykańskiego dziennikarza. W opisywanej
książce nie zauważa się jednak tematyki
prorosyjskiej. Jednak jest ona w dużej mierze poświęcona wpływowi amerykańskiej
polityki, wielkiego biznesu i służb specjalnych na media w Niemczech. Opisuje także
metody manipulacji niemieckim społeczeństwem przez takie media jak wydawany codziennie w kilku milionach egzemplarzy
dziennik Bild, ogólnoniemiecka ZDF czy
tygodnik Der Spiegel a także inne główne
media w Niemczech.
Autor przez kilka lat zbierał materiały aby
udokumentować swoje tezy oparte przede
wszystkim na jego własnych odczuciach i doświadczeniach życiowych. Z pewnością jest to
subiektywny opis stanu niemieckich mediów
jednakże dość powszechnie w Niemczech akceptowany od wielu lat. Wielu dziennikarzy
niemieckich, z którymi miałem kontakt, w prywatnych rozmowach przyznawało rację autorowi książki. Podkreślali, że niezależność dziennikarzy i największych mediów w Niemczech
od wielu lat jest ﬁkcją.

pseudonimami, które za zgodą wydawców prezentowane są na łamach mediów. Przy okazji
uruchamia się w odniesieniu do poszczególnych
dziennikarzy i wydawców specjalne “systemy
optymalizacji podatkowej”, które pozwalają im
na unikanie płacenia podatków w Niemczech.
Powiązane jest to z systemem tzw. Domów Mediowych, które działają na rynku reklam a także z samymi reklamami. Autor podkreśla, że
taki system funkcjonuje również poza Niemcami i podaje przykład Szwajcarii, w której dziennikarze przybywający na odpowiednią “konferencję prasową” otrzymują na przywitanie kopertę z kwotą 500 Franków Szwajcarskich (ok.
410 EURO). Podkreśla, że takie praktyki ﬁnansowania dziennikarzy realizuje się w Unii Europejskiej w ramach środków PR-owych. Ale
to “ﬁnansowanie” jest także odwrotne i podaje
przykład skutecznego opłacenia przez dwóch
dziennikarzy brytyjskich posła unijnego za jego
wpływ na zmianę przepisów prawnych UE.

Pod psełdonimem także dla służb
specjalnych i partii politycznych
Dodatkową formą zarabiania pieniędzy
przez niemieckich dziennikarzy (szczególnie z branży publicystyki ekonomicznej) jest
pisanie tekstów promocyjnych dla gazet ﬁrmowych wielu koncernów przemysłowych.
Otrzymują także zlecenia z niemieckich partii
politycznych na pisanie tekstów, również pod
pseudonimami. W swoich macierzystych mediach oraz w odbiorze czytelników niemieckich gazet czy oglądających TV są oni wzorcami niezależności dziennikarskiej i fachowości. Nikt nie wie, że pracują jednocześnie dla
polityków, biznesu oraz..... służb specjalnych,
które podsuwają dziennikarzom nie tylko nie-

jawne materiały aby ci mogli “zabłysnąć” ale
także tematy jakimi powinni się zająć na łamach swoich gazet.

Ile kosztuje zmanipulowanie?
Autor podaje konkretne kwoty za jak to określa
“przygotowanie manipulacji skierowanej do niemieckich czytelników czy widzów”. To kwoty od
5000 USD do 20.000 USD, które przekazywane
były dziennikarzom przez ambasadę USA oraz
ważnych przedstawicieli niemieckiego biznesu.
Realizowane jest to zdaniem U.Ulfkotte za pomocą np. ﬁnansowania przez ambasadę USA w Berlinie niemieckich organizacji, które biorą udział
w projektach “informacyjnych”. Podobnie dzieje
się to ze środkami UE, które wydawane są na różnorakie spotkania czy programy oparte są na promowaniu wartości UE.
Elity ﬁnansowe mają do dyspozycji szereg
fundacji czy stowarzyszeń, przez które ﬁnansują dziennikarzy w ramach projektów informacyjno – promocyjnych. Sam autor opisuje swoje doświadczenia gdy jako przedstawiciel FAZ zasiadał w kierownictwie Fundacji
Konrada Adenauera sprzyjającej CDU. Opisuje także jak od 1993 roku współpracował z niemieckim wywiadem BND w pisaniu konkretnych tekstów na zamówienie służb, które później BND przekazywało do “obiegu medialnego” poprzez swoich agentów w mediach. Autor twierdzi, że w takich przypadkach “współpracy” służby specjalne przekazywały przede
wszystkim częśc tajnych informacji a samo
wynagrodzenie ﬁnansowe nie było duże. Ulfkotte cytuje wypowiedź agenta CIA, który Philipowi Graham z Washington Post powiedział:
“Możemy dziennikarza mieć taniej jak dziwkę,
za 100 USD na miesiąc”. 

Wolność prasy w Niemczech –
symulowana
To pierwszy rozdział książki ukazujący korupcję w gazecie, w której pracował Udo Ulfkotte i metody kupowania dziennikarzy przez elity
biznesowe, polityczne i tajne służby. W skrócie
takie “kupowanie” dziennikarzy polega na ﬁnansowaniu im zagranicznych podróży PR-owych
oraz zlecaniu już jako samodzielnym przedsiębiorcom pisania artykułów promocyjnych pod
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niemieckiej marki?
Obywatele Niemiec mają już dość bycia „kasjerem” zbankrutowanych i nieefektywnych gospodarek.
 Waldemar Gruna

P

oczątkowo była ona tylko jedną z wielu
walut na świecie, ale dość szybko zdobyła, a potem ugruntowała swoją pozycję jednej z najbardziej stabilnych i najpewniejszych w wymianie towarowej. Pojęcie „niemiecka marka” wiązało się ściśle
z określeniami „cud gospodarczy” i „socjalna gospodarka rynkowa”. Wiele milionów
Niemców w tej właśnie walucie zgromadziło swój majątek, opierając się na jej stabilności. Bez pytania niemieckiego społeczeństwa waluta ta została zniesiona i zastąpiona innym pieniądzem — nazwano go euro.
Zbiegło się to działaniami w sferze politycznej skierowanymi na rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód. Globalizacja i światowy system ﬁnansowy sprzyjały rozwojowi
gospodarczemu. Czas prosperity oraz fałszowanie danych statystycznych przez niektóre
z państw członkowskich Strefy Euro uśpiły
czujność rządzących, co wpłynęło na osłabienie kontroli nad nową walutą. Widoczny
jeszcze rok temu w wypowiedziach europejskich polityków entuzjazm w odniesieniu do
wspólnej waluty zderzył się ostatnio z tragiczną rzeczywistością ekonomiczną budżetów Grecji, Hiszpanii czy Portugalii.
Konieczność ratowania euro oraz gospodarczej stabilności Europy spowodowały stworzenie wyjątkowo kosztownego programu ratunkowego skierowanego do tych
trzech krajów oraz kolejnych, które mogą
pójść ich drogą. Niemcy, jako jeden z twórców i propagatorów idei Unii Europejskiej
oraz wspólnej waluty, musiały zgodzić się na
duży udział w kosztach ratowania zbankrutowanych krajów. Teraz Niemcy mają coraz
więcej wątpliwości. W głębi serca wiedzieli, że euro nigdy nie będzie tak solidną walutą, jak „stara dobra marka”. Mimo to zgodzili się na zrezygnowanie z narodowej walu26

ty na rzecz wizji zjednoczonej Europy, która
rozwijała się bardzo szybko, ale tylko w sferze politycznej, natomiast gospodarcza strona integracji była traktowana po macoszemu.
Przykładem mogą być m.in. ograniczenia
w wolności świadczenia usług czy też brak
wolności w dostępie do rynku pracy dla obywateli tzw. nowych członków UE.

Euro — sztuczny twór?
Hans-Werner Sinn, szef jednego z największych w Niemczech instytutów badawczych zajmujących się analizami ekonomicznymi, stwierdził w prasie: — Tworzymy gigantyczną bańkę długu, która w końcu pęknie z głośnym hukiem. Tak mocne stwierdzenie jest sygnałem tego, że cierpliwość — nie
tylko społeczeństwa niemieckiego, ale i specjalistów — wobec działań polityków dochodzi do pewnej nieprzekraczalnej wcześniej
granicy. Kolejne cięcia budżetowe będą należały do najpoważniejszych od 1945 roku.
Eksperci uważają, że dotkną one każdej sfery
życia w Niemczech. W takiej sytuacji dyskusje o powrocie marki to na razie fantazjowanie, które jednak staje się coraz bardziej popularne mimo ostrzeżeń kanclerz Merkel, że
upadek euro to upadek Europy. „Czy powinniśmy zacząć ponownie drukować marki?” —
pytał ostatnio konserwatywny „Die Welt”.
W tygodniku „Der Spiegel” popularny w
Niemczech holenderski pisarz Leon de Winter wzywa do zniesienia euro, które nazwał
„sztucznym tworem”. Zdaniem Karla Otto
Pöhla, byłego prezesa niemieckiego banku centralnego, wprowadzenie euro zostało
przeprowadzone bez odpowiedniego oszacowania wiążącego się z tym ryzyka. — Grecja na przykład na pewno nie powinna zostać dopuszczona do wspólnej waluty — mówił w jednym z wywiadów. — Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny musiały przecież zdawać sobie sprawę, że stosun-

kowo mały kraj bez silnej bazy przemysłowej
nigdy nie będzie w stanie spłacić długów w
wysokości 300 miliardów euro.

Problem Niemiec?
Kraje europejskie będą wychodziły z recesji bardzo powoli, a ich obywatele odczują boleśnie cięcia wydatków budżetowych.
To jednak nie pomoże Grecji i innym krajom. Wręcz przeciwnie — zdaniem wielu
ekspertów ta miliardowa „pomoc” doprowadzi do dalszego spadku wartości euro i nakręcania spirali inﬂacji. Najgorsze, co może
spotkać teraz Europę, to wycofanie się Niemiec z obszaru wspólnej waluty. Jednak obywatele tego kraju mają już dość bycia „kasjerem” zbankrutowanych i nieefektywnych gospodarek. Z wykonanego w końcu maja sondażu Allensbach Institut wynika, że za kojarzoną z powojenną stabilizacją i dobrobytem
niemiecką marką tęskni prawie połowa naszych zachodnich sąsiadów. Tygodnik „Wirtschaftswoche” twierdzi, że do czasu wydrukowania i wpuszczenia na rynek nowych marek możliwe byłoby posługiwanie się tylko euro wyprodukowanymi za Odrą. Monety i tak się różnią, a na niemieckich banknotach przed numerem seryjnym wydrukowany jest charakterystyczny znak X. Jako kurs
wymiany przyjęto by najpewniej obowiązującą w momencie wycofywania marki relację 2 marki za jedno euro. Skutki ostatniego majowego załamania są dramatyczne dla
całej Europy. Opiniotwórczy The Economist
zauważa, że w Niemczech rośnie zniechęcenie do idei Unii Europejskiej. Jej powodzenie
zależało — i teraz, w czasie kryzysu, jeszcze
bardziej zależy — od postawy Niemiec. Ale
w Niemczech wiara w Europę słabnie. The
Economist pisze, że Europa ponownie staje w obliczu starego wyzwania — problemu
Niemiec. 
REGION EUROPA 3/2011

Doktryna DŁUGU
Kryzys, który obecnie trawi świat został spowodowany przez przyjęcie
niewłaściwych założeń systemu ekonomicznego.
 Grzegorz Koselnik

S

ymptomy obecnego kryzysu zauważamy w 1971 roku, kiedy to Richard Nixon zastąpił w gospodarce obowiązujące reguły Keynesa teorią liberalną Friedmana.
Kierunek ten zakorzenił się w USA w czasach
rządów Ronalda Regana i w Wielkiej Brytanii
za Margaret Thatcher. W polityce liberalnej zaczął dominować monetaryzm. Zasadą tego ekonomicznego dogmatu jest wiara, że rynki wiedzą wszystko najlepiej a podmioty poddawane presji konkurencji, funkcjonują sprawniej
jako własność prywatna. Monetaryzm preferował potrzebę zdobywania pieniędzy i szybkiego bogacenia się, co powodowało konieczność
zaciągania większej liczby kredytów.

Kredyt jako istota gospodarki
Ten rodzaj myślenia propagował technikę polegającą na braniu pożyczek pod zastaw emitowanych papierów wartościowych.
By założenie to się powiodło, zaczęto używać dźwigni ﬁnansowej. Jej istotą jest złożenie depozytu w wielkości kilkunastu procent sumy, którą dłużnik otrzymuje do dyspozycji. Ten sposób zadłużania się do prowadził stworzenia stylu życia na kredyt. Pierwsze tego typu transakcje przeprowadzono w
USA na początku lat siedemdziesiątych. W
Wielkiej Brytanii takie operacje zaczęto realizować w 1987 roku a w pozostałych krajach Europy Zachodniej, w latach dziewięćdziesiątych.

Alan Greenspan się pomylił!
Bank centralny USA tzw. FED, którego
szefem był Alan Greenspan, zamiast monitorować powyższe zadłużenie uważał, że rynek sam będzie najlepszym regulatorem. Zamiast wypracować zdrowe zasady kredytowania, poparł ustawę senatu ułatwiającą kredytowanie bez zabezpieczeń. Kredyt był łatwo dostępny, więc społeczeństwo się zadłużało. Nie tylko ono ale też rząd się zadłużał,
bo prawie cały świat kupował papiery wartościowe USA. Skutkiem było zadłużenie się
obywateli USA na około 30% do 40% powyżej ich dochodu, który wynosi około 90 bilionów dolarów rocznie. Rząd USA posiada dług publiczny w łącznej wysokości 10,6
bilionów dolarów. By spłacić to zadłużenie,
każdy obywatel musiałby oddać państwu 35
tysięcy dolarów. Nie należy się dziwić amerykanom, przyzwyczajonym do ryzykownych transakcji, ale wprawia w zdumienie,
gdy ostrożni i przewidujący europejczycy,
powielali takie niepewne operacje.

Banki zamiast produkcji
W świecie w ciągu doby ok.1,5 biliona dolarów zmienia właściciela. W tej kwocie mamy 20% dóbr materialnych. Pozostałe
to papiery wartościowe czyli pieniądze wirtualne. McKinsey Instytut podaje, że w ciągu pięciu ostatnich lat, kapitał aktywów ﬁnansowych gospodarki światowej, w postaci papierów wartościowych wzrósł o 69%,
z 118 bilionów do 200 bilionów dolarów. Ta
ogromna suma, nie ma pokrycia w realnie
wytworzonych wartościach, ponieważ produkcja brutto świata wynosi około 40 bilionów dolarów. Reszta to aktywa puste, bez pokrycia. Z tego należy wyciągnąć wniosek, że
niektóre potęgi gospodarcze świata zaniedbały wytwarzanie dóbr, rozwijając sektor
ﬁnansowy. Podobnie było w niektórych krajach europejskich i to je najbardziej dotknął
kryzys ﬁnansowy. Dane dowodzą, że obecny kryzys jest spowodowany niewypłacalnością, przede wszystkim segmentu funduszy
hipotecznych. Takich segmentów posiadających puste aktywa jest więcej. Co się stanie z
zachodnią gospodarką, gdy pękną inne puste
bańki ﬁnansowe?

jowego Brutto USA. Powoduje to kryzys zaufania do banków jak i ekip rządzących.

Chiny jako wzór?
Państwa Azji południowo wschodniej wyciągnęły pozytywne wnioski z poprzednich
kryzysowych wydarzeń, jak i z lekcji jaką
dali im amerykanie w latach 1997-1999, gromadząc ogromną nadwyżkę pieniądza, wynoszącą 3,6 biliona dolarów. Podobnie uczyniły Indie, posiadające nadwyżkę 314 mld
dolarów. Strefa Euro posiada nadwyżkę budżetową 440 mld dolarów, w tym Niemcy
116 mld i Polska 59,3 mld dolarów. Obecny
kryzys i stabilna polityka społeczno ekonomiczna Chin udowodniły, że przedsiębiorstwa prywatne nie muszą być najbardziej
efektywne a rola państwa jako stymulatora rozwoju gospodarczego i kontrolera, jest
nieodzowna. Pozwoli zastąpić „niewidzialną rękę rynku”, widzialną ręką dobrego zarządzania. 
REGION EUROPA 4/2012

To dopiero początek?
Na razie tylko drobna część tych pustych
funduszy została ujawniona. Nie wiadomo,
które aktywa i w jakim stopniu są „puste”,
dlatego upowszechnia się brak zaufania inwestorów do siebie i rynków akcji. Obserwujemy zjawisko ucieczki inwestorów od
wszystkich akcji jakimi dysponują, również
od tych dobrych. W tej sytuacji inwestorzy
uciekają w lokatę pieniądza. Ponieważ nikt
nie trzyma dużej gotówki, bo to nie przynosi
zysku, inwestorzy kupują amerykańskie papiery skarbowe. Przy takim popycie pieniądza, jest go ciągle za mało, dlatego też Bank
Centralny USA zasila system w dolary, zadłużając kraj. W ten sposób nie rozwiązuje
się problemu „pustych” aktywów a jedynie
podtrzymuje funkcjonowanie chorego systemu. Szacunki kształtowania się długu publicznego USA niepokoją inwestorów. Są one
bardzo pesymistyczne. Wskazują, że dług ten
w roku 2008 wzrósł do 41% Produktu Kra-

27

ZŁOTY spisek
Grozi nam ﬁnansowe trzęsienie ziemi, które na zawsze zmieni oblicze świata
oraz jego gospodarcze i polityczne fundamenty Ferdinand Lips (prywatny bankier i analityk ﬁnansowy).
 Waldemar Gruna

D

zisiejszy system ekonomiczno-ﬁnansowy stworzono w USA zaraz
po II wojnie światowej. Oparto go
na porozumieniach z Bretton Woods, których ojcami byli Keynes i White. System był
w założeniach przywilejem Stanów Zjednoczonych. Przywódca Francji gen. Charles de
Gaulle określił później ten przywilej mianem przesadnego. Zapewniał on USA światową dominację papierowego dolara, który
od tego czasu w rezerwach banków emisyjnych na całym świecie był równoważny ze
złotem. W 1971 prezydent Nixon złamał to
porozumienie i zawiesił wymienialność dolarów na złoto. Od tego czasu rozpoczęła się
ekspansja długu jako ważnego elementu gospodarki. Amerykanie rozpoczęli marsz zadłużeniowy, bo uznali, że górują nad resztą
świata. Ekspansja kredytowa spowodowała,
że obywatele USA po kilkunastu latach dysponowali takimi środkami ﬁnansowymi, które pozwalały im na import coraz większej
ilości dóbr, a także zakupy różnych aktywów
(ﬁrm, patentów itp.) na całym świecie. Efektem tego był olbrzymi deﬁcyt na rachunku
bieżącego bilansu handlowego — na poziomie 801 miliardów dolarów (6 proc. PKB) w
2006 roku. Ostatni raz był on zrównoważony
w 1991 roku. Obecnie to kwota oceniana na
ok. 500 miliardów dolarów.

Deﬁcyt USA formą haraczu
Struktura tego deﬁcytu jest zdaniem ﬁnansistów formą haraczu, polegającą na
tym, że USA świadomie wysysają światowe oszczędności, aby konsumować i utrzymać przy życiu swoje rozdęte i zdegradowane rynki ﬁnansowe. Haracz ten prowadzi do
zubożenia wielu krajów i osłabiania gospodarek, a także jest elementem manipulacji i
gier walutowych. Są tacy jak słynny ﬁnansista amerykański chińskiego pochodzenia
Song Hongbing, którzy uważają, że dolar jest
bronią USA w walce o dominację w światowej wojnie walutowej, która toczy się już od
kilkunastu lat. Dziennie Ameryka potrzebuje 1,5-2 mld dolarów „zastrzyku” w formie
pożyczek, a jeśli go nie otrzyma, to co jakiś
czas słyszymy, że USA uruchamiają dolarową drukarnię.
Amerykanie boją się euro jako waluty rezerwowej, a szczególnie tego, że OPEC (kraje
eksportujące ropę naftową) przejdą na euro
i zrezygnują z dolara w rozliczeniach trans28

akcji za ten surowiec. Irak zrobił to w listopadzie 2000 roku, lokując ponad 10 mld dolarów w euro. Niektórzy obserwatorzy uważają, że to działanie Husajna było główną
przyczyną ataku USA na Irak. Jak wiadomo
— tzw. broń masowego rażenia była ﬁkcją
wymyśloną przez amerykańskie i brytyjskie
służby specjalne, aby dać pretekst do ataku.
Wojna o pieniądz przeistoczyła się w prawdziwe, krwawe walki, których skutki odczuwamy do dzisiaj.
Już w 2000 roku jeden z kongresmenów
demokratycznych stwierdził: USA zbliżają się do 420 mld dolarów deﬁcytu rocznie.
Jeśli tak dalej będzie, to USA dotknie katastrofa, przy której kryzys z 1929 roku będzie
można porównać do uszkodzenia karoserii. Jeszcze gorszy jest fakt, że Chiny zabiorą
naszej gospodarce 100 mld dolarów gotówki, kupią za nie rakiety i skierują je w naszą
stronę. Jesteśmy chyba głupi jak but. Reagan
niemal zniszczył komunizm, a administracja
Clintona odkryła go na nowo, subwencjonuje go i stabilizuje. Były to prorocze słowa, bo
administracje Busha, a następnie Obamy postąpiły podobnie, tworząc gigantyczną dziurę w bilansie handlowym. Jest to skutek odejścia od złota jako „miernika” w gospodarce.
L. Parks jest zdania, że systemy monetarne
oparte na papierowym pieniądzu bez pokrycia zawsze upadają, gdyż chciwość i żądza
władzy nie znają granic. Uważa, że ci, którzy mają możliwość kreowania pieniądza z
niczego, czerpią z tego ogromne korzyści, a
taka sytuacja sprzyja tendencjom do powołania rządu sterującego odgórnie gospodarką,
co daje jeszcze większą władzę.

Finansjera oderwana
od rzeczywistości
Popularne ﬁlmy hollywoodzkie, np.
„Wall Street” czy „Chciwość”, oraz ﬁlmy dokumentalne, tj. „Inside Job”
lub „Kapitalizm moja miłość”,
pokazują już tę część zachowań
ludzi z Wall Street i im podobnych w innych centrach ﬁnansowych, a także bankach — zachowań związanych z brakiem
hamulców moralnych i degeneracją zasad prowadzenia
biznesu. Brakuje jeszcze opowiedzenia historii i planów
tych grup, które kierując się
własnym, doraźnym interesem niszczą podstawy funkcjonowania gospodarczego na świecie.

Chęć doprowadzenia do jak najszybszej
globalizacji wiąże się z chęcią zglobalizowania nie tylko zysków, ale i władzy. Ludzie ci
przecenili swoje możliwości tak dalece, że
nie mają szans w walce z obecnym kryzysem,
który sami zresztą wywołali, tworząc m.in.
absurdalne „instrumenty pochodne” służące
zarabianiu na „wróżeniu z fusów”. Propaganda w mediach czy tworzenie lokalnych konﬂiktów zbrojnych, w tym „obalanie” wyniesionych wcześniej przez nich „dyktatorów”,
to działania na krótką metę. Przyczyną tej
arogancji jest — zdaniem Ferdinanda Lipsa
czy Songa Hongbinga — brak zrozumienia
istoty wartości złota oraz zasad wolnego rynku. Ich zdaniem wolny rynek zawsze wygrywa, a jego wyborem było i będzie złoto. Ferdinand Lips podkreśla, że ten kruszec jako
pieniądz zapobiega polityce inﬂacyjnej i korupcji. Jest on warunkiem istnienia wolnego
społeczeństwa.

Zniewolenie społeczeństw
Obecnie zdaniem coraz większej grupy
ekonomistów, ﬁnansistów, socjologów
i historyków nie chodzi o szeroko
pojętą wolność, ale o coś wręcz
przeciwnego — o zniewolenie społeczeństw. Niestety
nie są badane poważnie
przez socjologów i hi-

storyków działania takich stowarzyszeń polityków, ﬁnansistów i biznesmenów, jak Grupa
Bilderberg czy Komisja Trójstronna. Opracowania i opinie, jakie można przeczytać w
internecie, ocierają się o tzw. spiskową teorię
dziejów, która natychmiast jest eliminowana
z poważniejszych rozważań na tematy związae z funkcjonowaniem systemu ekonomicznego na świecie. Sami członkowie tych nieformalnych „grup dyskusyjnych” poprzez atmosferę tajności porównywalną do spotkań
loży masońskiej dają pretekst do takich ocen,
ale analizowanie ich działań nie jest już możliwe, gdyż chowają się za parawanem „wolności zrzeszania się i ochrony prywatności”.

Kontrola nad pieniądzem
i informacją
Zdaniem konserwatywnych obserwatorów największym marzeniem wpływowych
członków Komisji Trójstronnej i Grupy Bilderberg jest powołanie globalnej instytucji
ﬁnansowej, która zarządzałaby światowymi rynkami walutowymi. Obecność polskiego ministra ﬁnansów wśród „wielkich tego
świata” jest dość zaskakująca. Być może, jak
twierdzi Stanisław Michalkiewicz, jest to nagroda za „ogromne zadłużenie Polski u zagranicznych instytucji ﬁnansowych i jednoczesną zgodę naszego kraju na ﬁnansowanie
dalszego istnienia strefy euro. Największym

koszmarem światowych speców od globalnych ﬁnansów jest bowiem stworzenie gospodarki, w której pieniądz nie będzie oparty
na długu, tylko na realnym bycie, np. na złocie”. Zdaniem coraz większej grupy obserwatorów Komisja Trójstronna i Grupa Bilderberg to prawdziwi ojcowie przepisów ACTA,
których celem miała być teoretycznie ochrona praw własności intelektualnej, a faktycznie chodziło o spacyﬁkowania internetu jako
miejsca swobodnej wymiany myśli i informacji. Tym grupom złożonym z oligarchów
przemysłowych, ﬁnansowych i politycznych
chodzi także o jak najszybsze wprowadzenie
do obiegu elektronicznych pieniędzy jako jedynego środka płatniczego. Są obawy, że forsując ten pomysł, podnosić się będzie argument likwidacji szarej strefy i walki ze zorganizowaną przestępczością, czyli maﬁą. Faktycznie zaś chodzić będzie o możliwość błyskawicznego odcinania ludzi od dostępu do
ich pieniędzy — w myśl zasady, że to własność czyni wolność.

Banki i maﬁa
Bankierzy i ﬁnansiści od wielu lat współpracują z maﬁą, „piorąc” jej brudne, bo pochodzące z handlu narkotykami czy ludźmi, pieniądze. Ostatnie afery z bankami niemieckimi pokazują, że nawet instytucje takie
jak Deutsche Bank nie są wolne od tego typu
patologicznych działań. Jest to o tyle groźne, że pomoc w legalizacji tych pieniędzy
destabilizuje system ﬁnansowy i spowodować może jego nieprzewidywalne i niesterowalne zachowania. Brak takiej przewidywalności systemu ekonomicznego na świecie, a
szczególnie w Europie, nasila się od 1990,
gdy nastąpiło rozprężenie nadzoru

nad przepływem kapitału do nowych krajów
Unii Europejskiej. Bardzo dobrze opisał to
Jürgen Roth w książce „Gangsterska gospodarka” (bestseler w Niemczech w 2010 r.).
Zjawisko to określone zostało już jako tzw.
Nowa Ekonomia, czyli oparcie gospodarki na
kapitale maﬁjnym i pomoc w jego pomnażaniu. W jednym z wywiadów, których udzielił
mi Jürgen Roth, stwierdził on m.in.: Struktury maﬁjne z byłego ZSRR z chęcią wykorzystują niemieckie banki do prania brudnych
pieniędzy. Znane jest to, iż przedstawiciele
grupy Ismailovskaja wyprali przez Zachodnioniemiecki Bank Centralny (Westdeutsche
Landesbank) 11 mld euro.

Gangsterska gospodarka
Gospodarka kontrolowana przez grupy
maﬁjne splata się coraz bardziej z realną także w sferze ﬁnansowej. Niestety, tym grupom
na rękę jest istnienie walut papierowych, takich jak dolar czy euro, gdyż kontrola nad ich
tworzeniem spoczywa na rządach państw i
nie jest związana z wolnym rynkiem. Bardzo
trafnie określił to wspomniany Jürgen Roth
w innej swojej bestselerowej książce „Niemcy — kraj maﬁi” (wydana w Polsce jako „Europa maﬁi” w 2010 r. przez wrocławskie wydawnictwo Wektory), pisząc, że zorganizowana przestępczość boi się jednego — wolnego rynku, bo gdy on działa wraz z prawem z
nim związanym, to wszelkie oszustwa i pranie pieniędzy nie są możliwe. Złoto jako odnośnik i miernik relacji ﬁnansowych ograniczałby związek maﬁi z realną gospodarką.
Papierowy dolar i politycznie ustanowione
euro nie są zabezpieczeniem przed tego typu
działaniami. Wręcz przeciwnie — organizacje maﬁjne od wielu lat zajmują się fałszowaniem tych walut i dodatkowo dezorganizują realną gospodarkę, a efektem ich działań
jest ubożenie społeczeństw nie tylko w Europie. Grupy przestępcze nie mogłyby podrobić złotej waluty, a papierowa daje bardzo
duże ku temu możliwości.
Wielu ekonomistów zapomina w swoich kalkulacjach i analizach, że rocznie miliardy maﬁjnych euro i dolarów zasilają czysty krwiobieg gospodarczy i psują tę „krew”, dzięki której system ekonomiczny na
świecie funkcjonuje. Oczyszczanie
tego „krwiobiegu” z brudnych pieniędzy nie istnieje. Co gorsza, ludzie
związani z ﬁnansjerą i bankami pozwalają na zanieczyszczanie go maﬁjnymi pieniędzmi, bo… uzyskują z
tego bardzo duże dochody. Przewyższają one znacznie zyski z lokat czy obrotu na giełdzie. Wiele przykładów podaje nie tylko Jürgen Roth, ale także inni
autorzy. Brak jest niestety wśród nich ekonomistów, którzy jakby nie rozumieli powagi sytuacji lub się z nią zgodzili i uznali, że
gangsterska gospodarka jest częścią legalnego obiegu ﬁnansowego. 
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Ljuba, Perse i Mehmet żyją i pracują w Niemczech, bo tak wyszło.
Są obywatelami Niemiec, ale nie czują się Niemcami.
 Michał Kołek
Gdyby nie matka Ljuba w życiu pewnie
nie przyjechałaby do Niemiec, ponieważ to
matka przywiozła tu kilkuletnią wtedy Ljubę. Wszystko przemawiało za wyjazdem:
bieda, ciężki los samotnej matki i pozwolenia na pracę rozdawane każdemu, kto chciał.
Katina po trzech latach małżeństwa z często
zaglądającym do kieliszka chłopem przeszła
do życia samotnej matki. Mimo to jej los i
tak się nie polepszył, ponieważ nie mieszkała w raju. Polakom Chorwacja w czasach komunistycznych znana była z drogich kurortów, do których wyjazd był marzeniem nie
do spełnienia. Jednakże Katina żyła w najbiedniejszej części Chorwacji zwanej Slawonią, gdzie turyści raczej się nie zapuszczali.
Industrializacja też, dlatego jedynym dostępnym zajęciem była praca na roli.

Tylko obywatelka Niemiec
W połowie 1963 r. matka Ljuby poczuła,
że chyba złapała pana Boga za nogi. W Belgradzie ﬁrma Mercedes rekrutowała pracowników do swojej fabryki w Stuttgarcie. Latem przybyła do biura Mercedesa w Belgradzie, a na jesieni mieszkała w Stuttgarcie. Pozwolenie na pracę i kurs językowy załatwiła ﬁrma, a niemiecki socjal dał mieszkanie i
wysoki zasiłek dla samotnej matki. Praca polegająca na szyciu tapicerek do luksusowych
mercedesów była lekka jak życie w nowej ojczyźnie. Wkrótce Katina wyszła za mąż za
przystojnego kolegę z pracy, Helmuta. Małżeństwo z Niemcem dało Katinię i jej dziesięcioletniej już córce możliwość uzyskania
obywatelstwa RFN, z której natychmiast sko-

rzystały. Tym sposobem starsza Chorwatka
stała się Niemką, a młodsza tylko obywatelką
Zachodnich Niemiec. Ljuba ma dzisiaj pięćdziesiąt parę lat, ale nadal mimo to nie czuje się Niemką. Z naszymi zachodnimi sąsiadami wiążą ją tylko papiery. Nigdy nie wywieszała niemieckiej ﬂagi na szybie samochodu tak jak to jest ostatnio modne, ani w
szkole nie lubiła śpiewać hymnu. Na ostatnim mundialu nie kibicowała niemieckiej reprezentacji, bo od zawsze trzymała kciuki za
Chorwatów.
Gdy razem z nią wybierałem pamiątkę z Niemiec dla mojego chrześniaka stanąłem przy stoisku z koszulkami. Niektóre z nich miały nadrukowany wielki napis
„Deutchland” z herbem na górze. Zobacz
Ljuba może ta będzie dobra? – wskazałem
na niemiecką koszulkę No co ty? Zwariowałeś? Dziecku będziesz takie rzeczy kupował?
Jeszcze Ci od tego zgłupieje – odpowiedziała
z niechęcią. Zdziwiłem się, gdy uświadomiłem sobie, że powiedziała to kobieta, która od
kilkudziesięciu lat jest formalnie Niemką.

Auslanderka
Jednakże w rodzinnych stronach też nie
jest brana za swoją. Ljuba sama przyznaje,
że zawsze była auslanderką. Dla Niemców
zawsze była obca, ponieważ w szkole słabo
mówiła po niemiecku. Gdy już nauczyła się
mówić poprawnie i bez akcentu jej słowiański wygląd zawsze zdradzał jej pochodzenie. Niemcy nigdy jej nie zaakceptowali jako
równą sobie, tak samo Chorwaci. Dla swoich
rodaków Ljuba była Niemką, ponieważ z daleka było widać i słychać gdzie mieszka. Jej
obcy akcent i niepoprawna wymowa w połączeniu z dobrymi ciuchami i bmw z niemiec-

ką rejestracją wszystko zdradzało. Być może
nie byłoby z tym problemów gdyby moja
matka zawsze rozmawiała ze mną w ojczystym języku - przypuszcza Ljuba. Jej matka w przeciwieństwie do córki szybko przyzwyczaiła się do nowej ojczyzny.
Niemcy dały jej wszystko: pracę, mieszkanie, co razem daje godne życie. W Niemczech
znalazła też miłość swojego życia, który okazał się wspaniałym mężem i ojcem dla przybranej córki. Helmut był Niemcem, dlatego
powoli jego język wyparł w domu chorwacki. Matka i córka na początku pobytu w Stuttgarcie w ramach ćwiczeń zaczęły ze sobą
rozmawiać po niemiecku. Pojawienie się w
domu Helmuta było gwoździem do trumny
dla chorwackiego. Od tamtej pory matka zaczęła się germanizować, a Ljuba tracić swoją tożsamość.

W Stuttgarcie jak w Turcji
Za to Mehmet i jego rodzina nigdy nie
mieli kłopotów z zachowaniem swojej tożsamości. Mehmet ma siedemnaście lat i
urodził się w Niemczech, lecz po niemiecku mówi tak jak swój dziadek, gdy dopiero
przyjechał do Niemiec. Dziadek Mehmeta,
Evren w latach pięćdziesiątych opuścił położoną we wschodniej Turcji wieś. Evren po
przyjeździe do Stuttgartu najpierw doznał
cywilizacyjnego szoku. Niemieckie miasto
mimo wojennych zniszczeń wyglądało lepiej
i nowocześniej od zapadłej tureckiej wioski,
gdzie nie było elektryczności, a o kanalizacji nikt jeszcze nie słyszał. Następnie Evren
spostrzegł, że chyba jednak nie wyjechał ze
swojego kraju. Połowę załogi fabryki stanowili Turcy, więc wszystkie instrukcje i napisy w fabryce obok niemieckich miały swo-
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je tureckie odpowiedniki. Evren nie musiał
się uczyć niemieckiego. Poza tym wszyscy
jego znajomi pochodzili z Turcji, więc kontakty z Niemcami miał ograniczone do minimum. Co prawda fabryka zapewniała jakieś
obowiązkowe kursy, ale Evren nigdy nie miał
głowy do nauki. Na organizowane po pracy
kursy zawsze przychodził zmęczony i nic
nie rozumiał o co chodzi na lekcji.
W Stuttgarcie rzeczywiście można poczuć
się jak w Turcji. Tureckie sklepy, a w nich
produkty takie same jak w Stambule czy Ankarze. Na ulicach co krok spotyka się kobiety w chustach i słyszy się język turecki, a w
każdym kiosku można dostać „Hurriyet” i
„Milyet” najpopularniejsze dzienniki w Turcji. Dla porównania „Wyborczą” i inne polskie gazety w Stuttgarcie można dostać tylko
w jednym kiosku na dworcu.

Turków zastępują maszyny
Mehmet nie mówi dobrze po niemiecku,
bo w przeciwieństwie do Ljuby nigdy nie
rozmawiał ze swoimi rodzicami po niemiecku. - Po co jak wszyscy możemy mówić po
turecku? - spytał ze zdziwieniem, gdy mu
kiedyś to kiedyś zasugerowałem. Ze swoimi
kumplami też rozmawia po turecku, bo wszyscy są jego rodakami. Podobnie jak dziadek
Evren nie ma żadnego znajomego spoza Turcji. Kultura przodków towarzyszy Mehmetowi na każdym kroku od urodzenia. Urodził
się w Stuttgarcie, ale żyje w tureckiej dzielnicy. Chodzi do niemieckiej szkoły, ale w klasie połowa uczniów to Turcy, z którymi gada
po swojemu. Niby ze względów bezpieczeństwa zabronione jest rozmawianie w szkole w
innym języku niż niemiecki, ale nauczyciele
z obawy o oskarżenia o rasizm nie zwracają
tureckim uczniom za to uwagi.
Obie grupy: Turcy i Niemcy żyją w swoistym apartheidzie. Nieprzymusowe kontakty Mehmeta z Niemcami ograniczają się tylko do podrywania niemieckich dziewczyn.
W stuttgarckiej fabryce Mercedesa tak jak
wszędzie ludzi zastępują maszyny. Niemcy już nie potrzebują tylu Turków do pracy jak kiedyś. Mehmet tak jak wielu potomków tureckich imigrantów z powodu słabego
wykształcenia i znajomości języka nie może
znaleźć pracy. Być może jego starania ku polepszeniu losu byłyby większe gdyby nie niemiecki socjal, który za pomocą różnych zasiłków zapewnia jemu i jego rodzinie lepszy
poziom życia niż we wschodniej Turcji. Całe
popołudnia i noce spędza na włóczeniu się
albo przesiadywaniu z kolegami. Ich jedyną
rozrywką jest zaczepianie przechodniów, a
zwłaszcza głośne komentowanie urody przechodzących dziewczyn. Czasami Mehmet
zaczepi Ljubę, chociaż jej z racji wieku nie
można zaliczyć do dziewczyn w „jego typie”.
Mehmet zawsze prosi ją o papierosa.

Turek kontra Ormianin
Za to drogi Mehmeta i Persego nigdy się
nie przecinają, mimo że obaj też mieszkają w tej samej okolicy. Wszystko przez to,
że Mehmet jest Turkiem, a Perse Ormianinem. Te dwie nacje nienawidzą się od czasu
32

ludobójstwa Ormian w latach 1915-1917. Tą
nienawiść widać nawet w Stuttgarcie. Perse
ma trzydzieści lat i jest budowlańcem, który z racji kryzysu oraz konieczności utrzymania żony i dwójki dzieci bierze każde zlecenie. Wyremontuje i wykończy mieszkanie
każdemu, tylko nie Turkowi. 24 kwietnia jest
dniem, w którym Turcy raz w roku znikają
z ulic Stuttgartu. Bary z kebabami pustoszeją, a z ulic i podwórek znikają grupy tureckich nastolatków. Za to na miasto wychodzą
pochody Ormian, które przypominają innym
mieszkańcom Stuttgartu o swojej największej narodowej tragedii. 24 kwietnia 1915 r.
rząd turecki wydał rozporządzenie nakazujące aresztowanie ormiańskiej inteligencji.
Następnie 27 mają kolejne wydane rozporządzenia mówią już o deportacji zamieszkujących Turcję Ormian do Syrii i Mezopotamii. W wyniku tej operacji setki tysięcy Ormian zmarło z głodu albo zostało brutalnie wymordowanych przez tureckich żołnierzy i podjudzanym przeciwko chrześcijanom Kurdów. Do końca 1915 r. pół miliona
Ormian zostało wypędzonych na Pustynię
Syryjską, gdzie ginęli z głodu i pragnienia.
Tych którzy nie chcieli uciekać na pustynię
brutalnie wymordowano. Do tej pory turec-

ki rząd sprzeciwia się uznania mordów dokonanych na Ormianach za ludobójstwo. Zaś
rozsiana po całym świecie diaspora ormiańska nie pozwala światu zapomnieć co się wydarzyło w 1915 r.

Podolski, Ozil, i inni
W Niemczech żyje 81 mln ludzi. 91 procent z nich posiada obywatelstwo tego kraju.
Spośród tych 91 procent około 7 mln posiada dwa obywatelstwa lub nie urodziło się w
Niemczech, ale posiada niemieckie obywatelstwo lub język niemiecki nie jest ich językiem ojczystym. Przykładem jest reprezentacja Niemiec w piłce nożnej, której na tegorocznym mundialu mocno kibicowali Polacy.
Przyczyną naszej sympatii jest to, że trzech
grających w reprezentacji piłkarzy (Lukas
Podolski, Miroslav Klose i Piotr Trochowski) jest Polakami. Oprócz tego w reprezentacji grają Turcy (Mesut Ozil i Serdar Taşçı),
Hiszpan, Brazylijczyk, Bośniak, Ghańczyk,
Tunezyjczyk i Nigeryjczyk. Nic dziwnego,
że gdy na stadionie grają niemiecki hymn na
trybunach słychać głośny śpiew, a na murawie ledwo co. Wielu piłkarzy tak jak Podolski
milczy, albo recytuje Koran jak Ozil. 

KULTURA – ROZRYWKA – WYPOCZYNEK – SPORT W SAKSONII

www.kultur-service.eu
Jedyny taki portal skierowany do Polaków
zainteresowanych wypoczynkiem w Saksonii !
Zadaniem portalu jest informowanie o wydarzeniach
kulturalnych odbywających się w Saksonii ze szczególnym uwzględnieniem przygranicznego Europa-Miasta
Zgorzelec-Görlitz oraz Drezna.
Dla osób odwiedzających Görlitz jak i Drezno widoczny jest wyraźny brak dostatecznej informacji na temat
aktualnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i innych odbywających się w tych miastach
i regionie Saksonii.
KULTUR-SERVICE.eu jest portalem, w którym wszystkie
te informację znajdziecie Państwo w jednym miejscu.
Każdy organizator wydarzenia kulturalnego, imprezy, wernisażu, wystawy może za darmo umieścić swoją informację oraz zareklamować i promować swoją
działalność w Saksonii. Materiały otrzymane w języku
niemieckim tłumaczymy na język polski, gdyż portal

skierowany jest do polskich odbiorców zainteresowanych Saksonią.
Każda instytucja otrzymuje możliwość zalogowania
się na nasz portal oraz umieszczenia swojej informacji-wydarzenia.

Kanał portalu utworzony na platformie YouTube udostępniony będzie zainteresowanym osobom, które
będą mogły umieszczać informacje ﬁlmowe o interesujących wydarzeniach, imprezach, miejscach godnych
polecenia.
Wydarzenia z określoną datą i miejscem umieszczane
będą w „Kalendarzu Imprez” na stronie głównej.
Przejrzysta i czytelna strona, prosta nawigacja, wersja
mobilna na tablety i smartfony to nasze atuty.
Uzupełnienie o wyszukiwarkę GoogleMaps ułatwi zlokalizowanie miejsca, które interesuje internautów.

Polsko - Niemieckie Stowarzyszenie EURO-SERVICE w Görlitz

MIESZKANIE - PRACA - BIZNES – KULTURA
Działamy w kierunku zmniejszenia zjawiska związanego z wykorzystywaniem i oszukiwaniem polskich pracowników przez niemieckich pracodawców.
Szczególną uwagę poświęcamy sprawom związanym z pracą, mieszkaniem i informacją dla Polaków w Niemczech.
Organizujemy szkolenia dla Polaków i Niemców w zakresie poprawy zrozumienia i wzajemnej komunikacji oraz współdziałania w biznesie a w szczególności w dziedzinie stosunków pracy.
Ponadto zajmujemy się:
- Realizacją projektów poprawiających polsko - niemiecką komunikację oraz łamanie stereotypów w obu krajach dotyczących Polaków i Niemców.
- Propagowaniem i upowszechnianiem wiedzy o Polsce w Niemczech i Niemczech w Polsce w szczególności dotyczącej kultury, gospodarki, biznesu i zdrowia.
- Podnoszeniem świadomości społecznej i edukacji w regionie pogranicza polsko - niemieckiego w zakresie kultury i współpracy gospodarczej.
- Popularyzacją i promocją projektów unijnych oraz działań związanych z promocją dobrych praktyk i zbliżenia pokoleniowo - kulturalnego Polaków i Niemców.
- Działaniem na rzecz aklimatyzacji Polaków w Niemczech poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z kontaktami z niemieckimi urzędami.
KONTAKT:
Polska: 604514369
Niemcy: +49 15115646726 (Ursula Scheﬄer)
www.euroservicebiuro.de

Zapraszamy do współdziałania
Prezes Stowarzyszenia
Ursula Scheﬄer
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BESTIA
jest w nas
To nie media czynią z nas bestię, tylko my mamy ją w sobie - mówi Piotr Tymochowicz.
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Beata Steć: Czy Hitler w dzisiejszych czasach zrobiłby karierę medialną lub artystyczną (chciał zostać wielkim malarzem)?
Piotr Tymochowicz: Nie było jednego Adolfa Hitlera, było ich wielu. Szanse kariery należy oceniać pod kątem zarówno umiejętności
medialnych, a te Adolf Hitler w pewnym momencie miał perfekcyjne, jak i pod kątem określonego czasu geo-historyczno-gospodarczego.
Potrzebne jest spełnienie kilku warunków, aby
dyktator mógł się pojawić — a tym bardziej,
by został wybrany quasi-demokratycznie, jak
Adolf Hitler. Jestem zwolennikiem — jakkolwiek szokująco to zabrzmi — niepotępiania
jednostki, bo najłatwiej to zrobić. Podczas procesu norymberskiego robili to wszyscy: Albert
Speer, Adolf Eichmann i wielu innych czy też
bezpośrednio Göring. Wszyscy mówili, że jedynym winowajcą jest dyktator, który wydawał
takie, a nie inne rozkazy, a oni byli tylko żołnierzami, tak jak Adolf Eichmann był tylko ministrem transportu i nikim więcej. Jestem zwolennikiem profesor Alice Miller, która twierdzi
jednoznacznie, że winę za całokształt ponosi
nie tylko i nie tyle Adolf Hitler, ale pewien model wychowywania dziecka, ponieważ w wielu
krajach, gdzie był kryzys, nie powstał medialny Adolf Hitler, nie powstał faszyzm. Spełniony musi być szereg warunków, np. odpowiednie wychowywanie dzieci, zgodne z modelem
spartańskim, tzw „zimny wychów“, bez miłości i ciepła. To były szkoły, które wyrosły na
gruncie szkół Herberta, potem to się przerodziło w model szkół Maxa Schelera. Inną sprawą jest to, że gdyby wyciąć dosłownie Adolfa Hitlera z roku 1939 czy 1938 i przenieść na
grunt współczesny, to nie miałby szans, wyglądałby groteskowo. Współcześnie musiałby wiele zmienić w zachowaniu, żeby porwać za sobą
tłumy. Pomimo że istniały już wtedy kroniki
ﬁlmowe, ludzie głównie słuchali Adolfa Hitlera za pośrednictwem radia, mieli bezpośredni
kontakt z nim na wielkich wiecach. Tamta epoka różniła się od naszej internetowo-medialnej.
Teraz trzeba by używać innych środków, ale
niewątpliwie w społeczeństwie przygotowanym tak idealnie dla dyktatora również i dzisiaj się niewiele zmieniło. Dlatego że my się nie
zmieniliśmy. Jesteśmy tak samo brutalni i tak
samo tępi w swojej masie, więc z całą pewnością w ciężkich czasach „kupilibyśmy” nowych
Adolfów Hitlerów.

od odpowiedniego przygotowania medialnego.
A można przygotować dowolnego, przeciętnego człowieka do tego, żeby odgrywał olbrzymią
charyzmatyczną rolę.
B.S.: Ale też musi być pojętnym uczniem, bo
chyba nie z każdego człowieka można wykreować lidera.
P.T.: Robiłem takie eksperymenty przez 15
lat. Wybierałem z różnych grup studentów,
menadżerów średniego szczebla, ludzi między 30 a 40 rokiem życia, a wśród najbardziej
doświadczonych była grupa między 50 a 65
rokiem życia. We wszystkich tych grupach robiłem podobne eksperymenty. Wybierałem
osoby, o których można by było wiele powiedzieć, ale na pewno nie to, że posiadają jakiekolwiek umiejętności charyzmatyczne. Często
były to osoby zablokowane i bardzo nieśmiałe,
o niskim poczuciu własnej wartości. Wszyscy
ludzie przechodzili obojętnie obok tych osób.
Kilkumiesięczny trening wystarczył, by uczynić z nich naprawdę sprawnych charyzmatyków. Większość z nich zrobiła karierę w biznesie. Jeden przypadek był ﬁlmowany przez
Marcela Łozińskiego — wzięliśmy chłopaka z

ulicy, zagubionego, który szukał pracy w Warszawie, skończyły mu się pieniądze i musiał
wracać do Tychów. O tym człowieku można
by było powiedzieć bardzo wiele, ale na pewno nie to, że w jakikolwiek sposób był charyzmatyczny. Po dwóch latach treningów mógł
się stać liderem młodzieżówki SLD, SDPL,
a został liderem młodzieżówki Samoobrony. Miał otwartą drogę do parlamentu, nie
skorzystał z tego, dlatego że ﬁlm z założenia
miał być demaskacyjny, więc w tym przypadku byłby autodemaskacyjny. Za dużo emocji
by to kosztowało, ale w tej chwili jest dyrektorem oddziału jednej z ważnych ﬁrm w Polsce.
Te przykłady pokazały, że wybraliśmy osoby
najmniej charyzmatyczne, bo każdy z nas ma
jakieś umiejętności delikatnie charyzmatyczne. Kiedy potem pokazywaliśmy te osoby w
nowych gronach, gdzie nikt ich uprzednio nie
znał, ludzie twierdzili w niemal 93% z tych
przypadków, że to niemożliwe, aby ci ludzie
nauczyli się charyzmy. Wszyscy twierdzili, że
oni musieli być od urodzenia charyzmatyczni. Zatem twierdzę, że 98% tego, co nazywamy
charyzmą, to jest tylko aura charyzmatyczna
albo proste umiejętności. Tylko potrzebny jest
ich splot.

B.S.: A czy nie jest tak, że już od najmłodszych lat takie cechy wypływają u człowieka, rodzą się predyspozycje, np. pojawia się
mały lider w klasie...?
P.T.: Tak, pod wpływem relacji wychowania, jak twierdzi profesor Alice Miller, i pod
wpływem otoczenia szeroko pojętego. Istnieją warunki sprzyjające, które mogą spowodować, że taki człowiek sam wyczuje intuicyjnie, jakie umiejętności należy doskonalić. Ale
nie brakuje też wielkiej klasy specjalistów, którzy wiedzą, czym jest charyzma, i wiedzą, jak
jej uczyć. W tej chwili nawet człowiek 30- czy
40-letni, do tej pory nieznany i nieposiadający żadnych wyznaczników charyzmatycznych, może zostać największym charyzmatykiem tego świata. Ponieważ to wszystko zależy

rys. Marek Kopaczyk
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piękne kwiaty. Pani jest zachwycona tym pięknem, ale jednocześnie zza krzaczka wyłania się
bestia w postaci dzikiego kota szablastozębnego.
Byli tacy, którzy zachwycali się pięknymi kielichami kwiatów, ale oni nie tylko nie przetrwali, lecz zostali zjedzeni w pierwszej kolejności.
Nie zdążyli wydać na świat potomstwa, więc nie
zdążyli nikomu przekazać tego w genach. Ale
byli też tacy, którzy ignorowali piękno. Koncentrowali cały umysł tylko na sprawach złych. Tylko oni przeżyli, bo oni ignorowali tę łąkę i uciekali na drzewo. Tylko oni mieli szanse wydać potomstwo, a kim my jesteśmy? My jesteśmy potomkami tych, którzy przeżyli. A więc tych, którzy reagowali przede wszystkim na złe emocje.
Jest więc naturalne, że mamy tę bestię dalej w
sobie. Reagując na bestię – przejmowaliśmy ją
– do siebie, Konfucjusz kiedyś powiedział: „będziesz zbyt długo walczyć ze smokiem, sam się
nim staniesz“. Tylko negatywne emocje ratują
nam życie. Szokujące jest również to, że w sensie neuropsychologicznym przeżywamy 10 elementarnych emocji. I wie pani, ile z tych 10 jest
pozytywnych? Jedna. Radość. Mamy 9 negatywnych na 10 emocji. A radość potrzebna jest po
to, aby się rozmnażać i spożywać pokarm. Natomiast radość nie ratuje nam życia, wręcz przeciwnie, wiele zwierząt ginie podczas aktu kopulacji, bo wtedy traci czujność. To, co nam ratuje życie, to na przykład: agresja, obrzydzenie,
złość, zazdrość i strach. Dlatego lubimy oglądać
horrory. Wszystko jedno, czy w formie ﬁlmu dokumentalnego, czy w formie „Nosferatu”, to nie
ma znaczenia. Lubimy, bo te emocje koncentrują
najmocniej naszą uwagę, bo strach, agresja, złość,
nienawiść ratowały nam życie — ale nie radość.
Jesteśmy potomkami tych, którzy wykreowali
10 emocji, z których aż 9 jest negatywnych.
B.S.: No tak, ale teraz zło nie czai się za
każdym rogiem, zmieniły się czasy i możemy skoncentrować się na przeżywaniu pozytywnych emocji.
rys. Marek Kopaczyk

B.S.: Czy myśli Pan, że to może być wyuczone, czy są to predyspozycje własne?
P.T.: Nie wszystko musi być wyuczone, tylko problem polega na tym, że jak ktoś zachowuje się jak hrabia i zna savoir-vivre, to najmniej
ważne jest, czy nauczyła go tego matka, czy ma
to przekazane w błękitnej krwi. To nie ma znaczenia, ważny jest efekt końcowy. Jakie to ma
znaczenie, czy Jan Paweł II jako aktor uczył się
charyzmy, czy po prostu miał to jako dar boży?
Znaczenie ma to, że można się tego nauczyć, jeśli się samemu tego nie odkryło. Proszę spojrzeć na charyzmę jak na aktorstwo. Czy trzeba być urodzonym aktorem? Nie trzeba. Czasem jest tak jak w przypadku Bruce’a Willisa, że
jako chłopak nie był podejrzewany o umiejętności aktorskie, a traﬁł do teatru. Grał wiele lat
w teatrze. Kim był Jeremy Irons? Nikt go nawet
nie podejrzewał do dwudziestego roku życia, że
może mieć jakiekolwiek umiejętności aktorskie.
Teraz jest uznawany za jednego z największych
aktorów. Jakie więc ma znaczenie, czy oni mieli
to we krwi? Cenniejsze jest to, czego można się
nauczyć. Np. spostrzegawczym można być z natury, ale ludzie służb uczą się spostrzegawczości
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i są znacznie lepsi po tym, niż ci, którzy mają w
naturze spostrzegawczość. Wytrenowani ludzie
służb potraﬁą zwrócić uwagę na szczegół, którego nikt naturalnie spostrzegawczy by nie zauważył, to daje przeszkolenie.
B.S.: Media wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu? Czy może same kreują wzorce i
kształtują postawy jako czwarta władza i
efektem tego jest społeczeństwo takie, jakie mamy? Czy media narzucają swoje własne wzorce, czy też tylko odzwierciedlają
stan świadomości społecznej?
P.T.: Ludzie z natury są źli. To nie media czynią z nas bestie. Tylko my mamy w sobie bestię.
Co najwyżej media mogą ją rozbudzić. Pokazały to słynne eksperymenty Milgrama i niedawny talk show w telewizji francuskiej, gdzie z pozoru normalni., łagodni ludzie byliby w stanie
uśmiercić animatora, bo „był taki rozkaz“, czy
dla kariery. To łatwo wytłumaczyć atawistycznie. Wyobraźmy sobie, że się cofamy w czasie
o milion lat. Wyobraźmy sobie, że pani wypuściła się głębiej w sawannę. W tym samym czasie widzi pani łąkę, na której kwitną gigantyczne

P.T.: A wie pani, z jaką szybkością natura się
uczy? Jeden atawizm na 150 tys. lat. Ma pani rację, natura dowie się o tym, że powinniśmy kultywować pozytywne emocje, ale za 150 tys. lat.
Podobnie mamy w sobie taki atawizm zamierania w bezruchu, jeżeli grozi nam niebezpieczeństwo. Zwierzęta drapieżne nie mają tej właściwości. Natomiast mają ją oﬁary — antylopy,
gazele. Co robią, jak widzą dzikiego kota? Zamierają w bezruchu. Wie pani dlaczego? Dzikie
koty obszar V4 mózgu— wzrokowy potyliczny
— mają tak skonstruowany, że widzą nieostro.
Wzrok wyostrza im się dopiero wtedy, kiedy
oﬁara chociaż minimalnie zaczyna się poruszać. Gazele podświadomie to wiedzą. I w momencie, kiedy zamierają w bezruchu, stają się
niewidoczne dla drapieżników. Dlatego mogą
przetrwać. My niestety mamy ten sam mechanizm. Wychodzimy na trasę szybkiego ruchu,
zza rogu wyskakuje tir — i zamieramy w bezruchu. Zgubny to mechanizm, bo rozmazuje nas
na asfalcie. Powinniśmy mieć mechanizm przyspieszenia lub cofnięcia, ale go nie posiadamy.
Wierzymy, tak jak gazela, że jak będziemy zamierać w bezruchu na widok ciężarówki, to ona
nas nie zauważy. Niestety, ona po nas przejedzie,
ale natura dowie się o tym, że są ciężarówki, dopiero za 150 tys. lat. 

FOTOGRAFIA
to sztuka życia

Idealna sytuacja następuje wtedy, kiedy zdjęcie jest jednocześnie
dziełem sztuki i zapisem czegoś istotnego mówi Beata Pawlikowska,
znana polska fotografka, podróżniczka i pisarka.

Beata Pawlikowska: Raczej to
drugie, chociaż idealna sytuacja
następuje wtedy, kiedy zdjęcie jest
jednocześnie dziełem sztuki i zapisem czegoś istotnego. Czyli mówiąc inaczej chodzi o to, żeby dostrzec coś niezwykłego, a potem w
kreatywny, innowacyjny sposób to
sfotografować.
W.G.: Miała już Pani sytuacje, w
których mogła Pani wykonać potencjalnie bardzo dobre zdjęcie ale
zdarzyło się to „coś” co to uniemożliwiło jego zrobienie?
B.P.: Wiele razy, i to „coś” nie musiało być zakazem pochodzącym z
zewnątrz. Są sytuacje, kiedy czuję,
że zrobienie fotograﬁi byłoby w pewien sposób instrumentalnym wykorzystaniem człowieka naprzeciwko
którego stoję. Może być piękny - albo
wyjątkowo straszny - robić coś niezwykłego, stać w genialnym świetle,
ale jednocześnie zdarza się, że jest w
tym bezbronny, a zrobienie zdjęcia w
tej sytuacji byłoby naruszeniem jego
duszy, pogwałceniem jego kruchości,
wykorzystaniem jego słabości. Nie
robię tego. Patrzę, ale nie fotografuję,
bo wiem, że takie zdjęcie może stać
się obiektem komercyjnym, a prywatność tego człowieka nie jest na
sprzedaż.
W.G.: Czy znajomość psychologii i
zachowań ludzi oraz zwierząt przydaje się w czasie robienia zdjęć?
B.P.: Oczywiście. Dlatego na
przykład staram się szybko podnieś aparat, szybko zrobić zdjęcie
i odejść, żeby zostawić człowieka
albo zwierzę w spokoju. Gapienie
się, długie nastawianie ostrości, celowanie obiektywem w twarz nigdy nie jest mile widziane. W przypadku małp może się skończyć boleśnie dla fotografa.

W.G.: Zdjęcia pokazujące sytuacje oraz świat niekiedy brutalny
i zły, często trudno wykonać także z przyczyn emocjonalnych bo
„zadrżeć” może przy ich robieniu
ręka. Jak Pani sobie radzi z tego
typu zdarzeniami? Czy takie reporterskie zdjęcia Pani wykonuje?
B.P.:Zaciskam zęby. Odsuwam myśli. Wiem, ze chociaż wszystko się
we mnie burzy, robię te zdjęcia jako
dowód czegoś, o czym reszta świata
nie wie i być może dzięki moim zdjęciom coś może się zmienić na lepsze.
Tak było na przykład kiedy fotografowałam z bliska okrucieństwo ludzi
i cierpienie ptaków podczas walk kogutów w Indonezji.
W.G.: Robienie zdjęć w dobie powszechnej cyfryzacji i Photoshopa
jest rzeczą łatwą?
B.P.: Zdjęcia spod Photoshopa to
osobna dziedzina. Myślę, że wciąż
jest miejsce na czystą sztukę wizualną, która rejestruje fragment rzeczywistości i jest w stanie poruszyć
emocje i myśli bez użycia jakichkolwiek sztuczek komputerowych.
W.G.: Co raz bardziej popularne są
zdjęcia czarno - białe, taki powrót do
źródeł fotograﬁi. Jak Pani ocenia te
trendy? Czy łatwiej jest zrobić zdjęcie czarno - białe cz kolorowe?

B.P.: Myślę, ze intuicja wystarczy. Warto oglądać swoje fotograﬁe
i szukać wśród nich takich, które
poruszają, ciekawią, przy których
człowiek ma się ochotę zatrzymać
dłużej. I wtedy zastanowić się dlaczego tak jest. Czy to jest kwestia
osób, które są na tym zdjęciu, czy
może tego w jaki sposób stoją albo
gdzie patrzą.
W.G.: Jak reagują ludzie na świecie na wyciągnięcie „broni” fotograﬁcznej ? Często widzimy w TV
reporterów z olbrzymimi obiektywami, obwieszonych jak żołnierze
torbami i akumulatorami. Czy to
niektórych ludzi nie przeraża?
B.P.: Tacy fotografowie obwieszeni sprzętem to reporterzy, którzy
pojawiają się w miejscach z góry
zaplanowanych. Tam ich widok raczej nikogo nie dziwi. Inaczej jest
w podróży. Gdybym pojawiła się z
taką fotograﬁczną torbą, stelażami,
tubami i innymi narzędziami, nikt
nie chciałby ze mną gadać. Dlatego
już dawno zrezygnowałam z typowo fotograﬁcznych plecaków i toreb. Staram się wyglądać jak zwykły człowiek, a nie jak łowca sensacji. 

B.P.: Lubie czarno - białe zdjęcia,
bo mają niezwykłą fakturę i wiele
warstw, które bardziej przemawiają
do wyobraźni niż zdjęcia kolorowe.
Można więc w nich zobaczyć więcej. Dobre, mocne zdjęcie czarno białe jest trudniejsze do zrobienia
niż kolorowe, bo wymaga większej
precyzji - w planowaniu, ujęciu, kadrowaniu.
W.G.: Co jest ważniejsze, technika (sprzęt) czy „oko” w robieniu zdjęć? Jak się nauczyć właściwego reagowania na możliwie dobre ujęcia? Czy sama intuicja wystarczy?

foto: Beata Pawlikowska

Waldemar Gruna: Co jest ważniejsze dla Pani, wartość dokumentalna zdjęć czy kreatywność w ich
wykonywaniu?
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Gmina Sulików
transgraniczne
znoszenie barier

Gmina Sulików znajdująca się w województwie dolnośląskim,
znana i ceniona w Niemczech oraz w Polsce jako wyjątkowy
obszar, na którym znajdują się historyczne i architektoniczne
perełki europejskiego dziedzictwa kulturowego – Domy
Przysłupowe, zaangażowana jest od wielu lat w znoszenie
barier rozwojowych na pograniczu polsko-niemieckim.

Podstawą współpracy
są relacje międzyludzkie

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
budowanie więzi łączących społeczności po
obu stronach granicy oraz zniesienie barier
wynikających z istnienia granic państwowych to zasadnicze cele współpracy transgranicznej. Takie cele już od 2004 r. założyły gminy będące na pograniczu Polski i Niemiec.

Wzajemne poznawanie się
Polaków i Niemców
Gmina Sulików wraz z partnerską gminą
Hohendubrau po stronie niemieckiej podjęły wspólne działania na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy. W latach 2010-2013 w
obydwu gminach z sukcesem zrealizowano projekt pn. „Modernizacja budynków
edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”. Dotyczył
one remontu Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie oraz wielofunkcyjnego budynku w Hohendubrau, w którym znajduje się
przedszkole i szkoła. W trakcie wykonywanych tamtych inwestycji, gminy postanowiły przystąpić do prowadzenia wspólnych naprzemiennych działań artystycznych i kulturalnych. Działania towarzyszące projektowi
polegały na organizowaniu wspólnych spotkań dzieci i młodzieży, rajdów rowerowych,
kolonii letnich oraz wzajemnych szkoleń.
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sażeniu technicznym oraz zniesieniu barier
językowych wynikających z istnienia granic
państwowych. Strony będą dążyć do podtrzymywania oraz wzmocnienia partnerstwa
poprzez uczestnictwo w imprezach, zawodach, a także wspólnych specjalistycznych
szkoleniach. Porozumienie ma służyć także
wzajemnemu wsparciu przy wnioskowaniu
o środki z funduszy Unii Europejskiej.

Sytuacje kryzysowe –
ważny element współdziałania
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom partnerskich gmin, Wójt Gminy Sulików Robert
Starzyński wraz z Burmistrzem Gminy Hohendubrau Denisem Riese podjęli działania mające na celu między innymi poprawę
ochrony przeciwpożarowej oraz upowszechnienie wśród mieszkańców pogranicza polsko – saksońskiego wiedzy na temat postępowania w sytuacjach kryzysowych. Wieloletnie współdziałanie zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gebelzig.
Uzgodnienia dotyczą kontynuacji przyjacielskich stosunków polegających na wzajemnej
pomocy w sytuacjach kryzysowych, wypo-

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku o doﬁnansowanie projektu
pn. „Wzmacnianie współpracy na pograniczu polsko – saksońskim w zakresie ochrony przed katastrofami”. Projekt ten ma na
celu pogłębienie wzajemnej współpracy polsko – niemieckiej, a co za tym idzie wzmacnianie wspólnych działań w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza. W ramach projektu zostaną doposażone jednostki OSP z obu stron
granicy. Pozwoli to na pełniejsze zabezpieczenie osób mających nieść pomoc w sytuacjach kryzysowych. Osoby biorące udział w
projekcie poznają także uregulowania prawne istniejące w dwóch różnych systemach
prawnych, dzięki czemu będą mogły zastosować tę wiedzę w praktyce.
Przygotowania projektu wymagają dużego zaangażowania ze strony strażaków oraz
przedstawicieli gmin. Stąd udział w kolejnych spotkaniach roboczych po obydwu
stronach granicy. Współpraca pozwoli na pogłębienie więzi między samorządami po obu
stronach granicy oraz przyczyni się do wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach
życia. (TS) 

Życiowa pasja
Marek Arcimowicz, z wykształcenia architekt – urbanista,
a zawodu od 20 lat fotograf od zadań specjalnych, podróżnik,
przewodnik i wykładowca akademicki. Od początku jej istnienia
pracuje dla polskiej edycji magazynu National Geographic
i liczących się na świecie agencji reklamowych.
Skąd u Pana zamiłowanie do podróży, fotograﬁi i sportów ekstremalnych?
Wszystko zaczęło się w dzieciństwie. Gdy
miałem 6 lat, dziadek podarował mi niewielki globus. Wtedy zorientowałem się, że nasze najdalsze rodzinne podróże z Wałbrzycha do Augustowa na skos przez Polskę, to
na tym globusie zaledwie niewielki odcinek.
Pomyślałem, że to niewiarygodne, że muszę
zobaczyć całą resztę! Potem zacząłem czytać
pierwsze książki i od razu były to książki podróżnicze: W pustyni i w puszczy, Tomki Alfreda Szklarskiego itp.
Ciągnęło Pana do przygód?
Tak! Jako dziecko wykradałem z domu koce,
chleb i kiełbasę, zabierałem sanki i szedłem do
lasu albo na hałdy w Wałbrzychu, żeby przeżyć
przygodę polarną, rozpalić zimą ogisko, co nie
jest takie łatwe. Raz powiedziałem rodzicom,
że będę nocował u kolegi. Mama zawsze bardzo mi ufała i rzadko tego nadużywałem, ale
wtedy akurat mi się zdarzyło. W zimną, styczniową noc wyszedłem do pobliskiego lasu z zamiarem przenocowania i... udało mi się przeżyć. Miałem wtedy z dziewięć czy dziesięć lat,
a śniegu było na metr. Całe szczęście nie wpadłem na pomysł, żeby zasnąć, bo już bym się
pewnie nie obudził. A ponieważ ze strachu cały
czas sobie dreptałem, śpiewałem i mówiłem do
siebie, to jakoś wytrzymałem. W późniejszych
latach całe życie ustawiałem tak, żeby móc podróżować.
Kiedy zaczął Pan na poważnie podróżować?
Po pierwszym roku studiów z grupką
przyjaciół chcieliśmy wyjechać do pracy do
Holandii. Nie mieliśmy pieniędzy na przejazd, więc postanowiliśmy, że wsiądziemy na
rowery. Schudłem tam prawie dwadzieścia
kilo. Wspólnie zdecydowaliśmy, że w przyszłym roku trzeba jechać do Afryki, bo skoro do Holandii się dało, to do Maroka też się
da. No i zorganizowaliśmy tę wyprawę. To
był 1993, moja pierwsza podróż poza Europę. Potem był Tybet.
Już wtedy zaczął Pan fotografować?
Przed wyjazdem do Tybetu postanowiłem
sprzedać gitarę, zrezygnowałem ze studium
jazzowego i stwierdziłem, że spróbuję swoich sił w fotograﬁi. I właśnie tam, w Tybe-

cie, zrozumiałem, że fotograﬁa to jest coś, co
chcę robić. Że nic innego nie daje mi takiej
frajdy. Od razu po powrocie do Polski miałem pierwsze publikacje, bo okazało się, że
akurat nikt inny nie ma zdjęć z tej epidemii
dżumy w Indiach. Później były kolejne publikacje, aż w 2000 roku rozpocząłem współpracę z National Geographic. Fotograﬁa tak
mnie wciągnęła, że po trzech latach studiów
architektura przestała być centrum mojego
życia. W sporcie też się pozmieniało, bo zamiast lekkoatletyki pojawiła się wspinaczka.
Należy Pan do elity światowych fotografów.
Za granicą jest Pan bardziej znany, niż w
Polsce. Dlaczego?
Dlaczego tak jest? Nie wiem. Jest takie
przysłowie: zawsze łatwiej jest być prorokiem w cudzym kraju niż u siebie. Poza tym,
ja specjalnie nie dbam o sławę i taką rozpoznawalność.
Czy na świecie istnieją jeszcze białe plamy
– miejsca, w które człowiek nie dotarł?
Niewiele jest takich miejsc. To głównie
te rejony, w które człowiek nie zapuścił się,
bo myśli, że nie ma tam nic wyjątkowego, na
przykład oddalone rejony Syberii, Antarktydy. Takie miejsca w amazońskiej puszczy
mogą mieć powierzchnię około połowy województwa dolnośląskiego. Czasem zdarza się,
że żyją tam jakieś małe plemiona, które nigdy wcześniej nie spotkały się z białym człowiekiem. Szczytów, na które nikt nie wszedł,
też jest jeszcze całkiem sporo. W Himalajach
i Karakorum takich sześć, siedmiotysięczników jest cała masa.
W 2012 roku jako pierwszy człowiek na
świecie wspiął się Pan na Tramen Tepui w
Wenezueli.
Tak. Pierwszy raz pojechaliśmy tam w
2011 i już wtedy szykowaliśmy grunt pod
wyprawę. Musieliśmy dogadać się z miejscowymi Indianami, bo sami nie byliśmy w stanie przejść kilkudziesięciu kilometrów przez
bezdroża, grzęzawiska, gęstą selwę i bagna, z
wioski do miejsca, w którym można założyć
pierwszy obóz.
W trakcie swoich licznych podróży spotykał Pan wielu niezwykłych ludzi. Kto zapadł
Panu najbardziej w pamięć?

Mieszkaniec Karpacza, z wykształcenia architekt
– urbanista, a zawodu od 20 lat fotograf od zadań
specjalnych, podróżnik, przewodnik i wykładowca
akademicki. Od początku jej istnienia pracuje dla
polskiej edycji magazynu National Geographic
i liczących się na świecie agencji reklamowych.
Dwukrotnie laureat I nagrody Biennale Fotograﬁi Górskiej, juror konkursów fotograﬁcznych,
uczestnik wielu wystaw artystycznych.

Poznałem bardzo dużo takich osób. Na
przykład, w Alpach brałem udział w wspinaczce razem z Lynn Hill. To wyjątkowa amerykańska alpinistka, najsłynniejsza
wspinająca się kobieta. Poznałem Janka Melę,
Marka Kamińskiego. Są też osoby takie, jak
choćby Dalajlama, o którego się „otarłem”.
Ale trudno powiedzieć, kto wywarł na mnie
największe wrażenie. Często najbardziej wyjątkowymi nie są sławne osoby, tylko te, o
których nikt nie słyszał. Jakiś czas temu wróciłem z Tanzanii w Afryce. Robiliśmy tam z
Martyną Wojciechowską materiał o albinosach. Na tych ludzi odbywają się polowania,
bo czarni mieszkańcy Afryki wierzą, że eliksir wykonany z kończyn albinosów, ich nosa
czy uszu zapewni im dostatek, powodzenie
w połowach ryb, potencję albo płodność. Polowania często organizują bliscy oﬁar. Rozmawiałem z Kabulą, kilkunastoletnią Afrykanką. Ojciec sprzedał ją, opuścił dom trzy
dni wcześniej, dogadał się z jakimś szamanem i napuścił bandziorów. Na oczach matki, maczetą obcięto jej prawą rękę, całe ramię. Wróciłem stamtąd z poczuciem, że postarzałem się o 20 lat. To są spotkania, które
powodują, że wszystko się przewartościowuje. Człowiek przestaje się przejmować rzeczami, które nie mają większego znaczenia
w życiu i zaczyna widzieć, że najważniejsze są te, których wcześniej nie doceniał. I
właśnie takie doświadczenie ma największą
wartość. 
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HiperAKTYWNI
Krzyś ma ADHD tak jak Albert Einstein, Walt Disney, Winston Churchil czy Madonna,
a nawet Koziołek Matołek czy Tygrysek – najlepszy przyjaciel Kubusia Puchatka.
 Ewa Ehmke vel Emczyńska

K

rzyś ciągle się wierci i rozmawia na
lekcjach, czym rozprasza inne dzieci. Nie umie się skoncentrować i
nie przepisuje dokładnie wiadomości z tablicy.
Oceny ma gorsze, niż rówieśnicy z klasy. Jego
mama zauważyła, że nie potraﬁ się skupić na
wykonywaniu powierzonego zadania, często
go nie kończy. Łatwo się zniechęca i denerwuje, nigdy nie czeka na swoją kolej. Roztrzepanie objawia się też ciągłym gubieniem różnych
przedmiotów. Zawsze i wszędzie biega, a jak
chodzi to zamaszyście macha rękami i nogami, przez co wpada na różne rzeczy lub się potyka. Podczas zakupów czy odwiedzin u cioci
wszystkiego musi dotknąć, a zdarza się, że nieumyślnie psuje różne rzeczy. Nie lubi chodzić
spać, mija dużo czasu nim zaśnie, a potem miewa koszmary lub lęki nocne. Rodzice mówią, że
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trudno oduczyć go psot i dokuczania. Zachowuje się tak, jakby ich w ogóle nie słuchał.

Krzyś ma ADHD
U Krzysia wykryto zespół nadmiernej ruchliwości z deﬁcytem uwagi, ma ADHD.
Najprawdopodobniej od niemowlęcia. Tak
jak Albert Einstein, Walt Disney, Winston
Churchil czy Madonna (a nawet Koziołek
Matołek czy Tygrysek – najlepszy przyjaciel Kubusia Puchatka). Tak jak 3-10% dzieci w wieku szkolnym na całym świecie i w
każdej kulturze. Wykazuje najbardziej typowe objawy: zaburzenia uwagi, nadmierną ruchliwość, impulsywność. Można powiedzieć,
że większość dzieci zachowuje się podobnie.
Przecież to jeszcze dzieci - pełne energii, siły,
życia. Ale postępowanie Krzysia nie zmienia
się w zależności od sytuacji – w domu, szkole, sklepie, na ulicy, wśród osób, które zna
bardzo dobrze i tych sobie całkiem obcych.

Krzyś zawsze jest hiperaktywny. A takie zachowanie bardzo utrudnia mu funkcjonowanie w społeczeństwie, a nawet je upośledza.

Warto czekać
Psycholog szkolny zainteresował się problemem chłopca. Zasugerował rodzicom
zgłoszenie się do psychiatry dziecięcego. Na
szczęście wizyta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży nie wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, wystarczy opinia psychologa szkolnego. Możemy zgłosić się też do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Niestety zdarza się też, że wiedza pracowników szkoły
czy nawet lekarza pediatry dotycząca ADHD
jest niewielka. Szacuje się, że tylko 1/5 ogólnej liczby dzieci z nadpobudliwością psychoruchową jest objęta specjalistycznym leczeniem. Dlatego jeśli widzimy podobieństwo
między zachowaniem Krzysia i naszej pocie-

chy, nie zgadzajmy się bez słowa na “leczenie” preparatami uspokajającymi. „Gdybym
nie nalegała, nie pytała i nie dążyła do prawidłowej diagnozy, nie dostałabym zaświadczenia ze szkoły do lekarza specjalisty. Musiałam długo czekać na wizytę, ale było warto.” - przyznaje mama Sebastiana, u którego
3 lata temu wykryto ADHD.

Wykrycie ADHD nie jest
natychmiastowe
Dziecko podczas wizyty u lekarza może
nie manifestować podstawowych objawów
zespołu, dlatego wykrycie nadpobudliwości psychoruchowej nie jest natychmiastowe
i nie kończy się na jednej wizycie w poradni. Lekarz podczas badań powinien dokładnie obserwować małego pacjenta. Powinien z
nim porozmawiać również na osobności oraz
przeprowadzić wywiad z rodzicami i wychowawcą. Powinni oni także wypełnić specjalne formularze z pytaniami na temat dziecka. Krzyś przeszedł testy psychologiczne do
oceny inteligencji, zdolności reakcji, motoryki, mowy czynnej oraz zdolności rozwiązywania problemów. Ich zadaniem jest potwierdzenie lub wykluczenie istnienia innych zaburzeń układu nerwowego dających podobne objawy jak ADHD. W tym samym celu
wykonuje się badanie pediatryczne i neurologiczne, a także ocenę słuchu i ostrości wzroku dziecka. W celach diagnostycznych pomocny jest elektroniczny pomiar ruchów dłoni czy badanie oczu, mające na celu
zbadanie częstości i szybkości ruchu gałek
ocznych, które przeszedł Sebastian. Dostępny jest także komputerowy test uwagi ciągłej.
Żeby wykryć nadmierną ruchliwość z deﬁcytem uwagi, nie wszystkie badania muszą
zostać przeprowadzone.

ADHD jest dziedziczne
Rodzice Krzysia wyszli z poradni świadomi problemu. Dowiedzieli się, że na ADHD
częściej chorują chłopcy, ale to u nich objawy częściej mijają z wiekiem. W miarę dorastania nadmierna ruchliwość ustępuje w
50-70% na rzecz problemów z koncentracją. To przecież mali mężczyźni są częściej
nadto aktywni i impulsywni, a u dziewczynek obserwuje się przede wszystkim trudności ze skupieniem. Wiedzą też, że objawy
nie są winą dziecka i nie wynikają z błędów
wychowawczych. Badania naukowe wskazują, że za rozwój ADHD odpowiadają przede
wszystkim czynniki genetyczne. Jest to więc
zespół dziedziczny, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Być może ktoś w rodzinie
wykazywał lub wykazuje objawy nadpobudliwości, ale nikt tego nie zdiagnozował.

śnie w miarę wzrostu liczby niekorzystnych
czynników środowiskowych działających na
dziecko, takich jak komplikacje w okresie
rozwoju płodowego, toksyny obecne w pożywieniu i wdychanym powietrzu (np. ekspozycja na dym tytoniowy w czasie ciąży, co
potwierdziły angielskie badania).

szkolona wolontariuszka z Wyższej Szkoły
Psychologii. Ćwiczenia na koncentrację, które wykonuje razem z synem, przynoszą efekty. Widzę to w domu i widzi nauczycielka w
szkole.” – cieszy się mama.

Terapia wielokierunkowa

Czasami może być konieczna terapia farmakologiczna, trzeba jednak pamiętać, że
leki nie usuwają przyczyn ADHD i działają tak długo, jak są podawane. Pamiętajmy
by brać je systematycznie i zgodnie z zaleceniami lekarza. Ponieważ każdy pacjent ma
inny organizm specjalista musi indywidualnie dobrać odpowiednie leki. Może zdarzyć
się, że przepisany preparat nie będzie działał
od razu, będzie źle tolerowany albo jego stosowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Krzysiowi leki pomogły nadrobić zaległości w nauce i poprawić oceny. Ma lepsze
relacje z rówieśnikami i wyższą samoocenę.
Jest spokojniejszy, panuje nad swoją potrzebą ruchu, dzięki czemu rzadziej ulega kontuzjom. Terapia powinna obejmować też leczenie współistniejących zaburzeń np. tików
lub specyﬁcznych trudności szkolnych. Co
ciekawe, alergie pokarmowe czy astma, a także sztuczne barwniki i konserwanty dodawane do żywności gotowej mogą nasilać objawy
nadaktywności. Powinniśmy więc zwrócić
uwagę ma dietę dziecka oraz unikać czynników, które nasilają napady duszności (lekarz może zalecić przyjmowanie odpowiednich leków).
Przyszłość wygląda obiecująco. Mają powstać polskie standardy postępowania z
dziećmi z ADHD opracowane przez komisję
powołaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Zapewnią z pewnością lepszą
opiekę i zaangażowanie otoczenia w leczenie.
Zagwarantują też dostęp do terapii wielokierunkowej dla wszystkich potrzebujących. 

No dobrze a co mamy zrobić, gdy nasze
przypuszczenia zostały potwierdzone i nasze
dziecko jest dotknięte ADHD? Żeby zapewnić mu jak najlepszy komfort życia, powinniśmy zacząć przynoszącą najlepsze efekty
tzw. terapię wielokierunkową. Polega ona na
zastosowaniu kilku metod leczenia oraz angażuje najbliższe otoczenie dziecka. Może
trwać nawet kilka lat, ale czego nie zrobimy,
żeby nasza pociecha mogła normalnie funkcjonować w społeczeństwie? Na początku zaczyna się psychoedukacja na temat ADHD,
czyli czynna współpraca z dzieckiem oraz
najbliższą rodziną i pedagogami. Specjalista powinien wyjaśnić wszystkim istotę objawów zespołu, jego przebiegu i rokowania.
Powinien omówić z dzieckiem kłopoty, jakie miało podczas wykonywania badań i testów oraz zachęcić je do obserwacji własnego zachowania. Dorośli powinni zapoznać
się z metodami wychowawczymi, nauczyć
się w jaki sposób postępować z maluchem.
W szkole dziecko powinno podlegać specjalnej opiece. Zakres i czas trwania jego obowiązków powinien być dostosowany do jego
możliwości. Należy kategorycznie przestrzegać norm i zasad, a za oczekiwane postępowanie dziecka - chwalić. Ważna jest również
indywidualna lub grupowa psychoterapia
dziecka. Najczęściej nastawiona jest na poprawę jego samooceny bądź lepsze rozumienie oczekiwań otoczenia i własnych reakcji.
Włącza się również terapię zaburzeń uwagi.
„Do Sebastiana przychodzi specjalnie wy-

Niekiedy dobra jest farmakologia

Wadliwa praca mózgu
Lekarze uważają, że przyczyną zespołu nadmiernej ruchliwości z deﬁcytem uwagi jest zaburzony proces dojrzewania układu
nerwowego. Niektóre obszary mózgu pracują mniej skutecznie niż u pozostałych dzieci,
czego wyrazem są objawy hiperaktywności i
braku koncentracji. Podatność na ADHD ro41

PIŁKOSZALONY
Polska piłka nożna i ja: bilans życia.
 Randolph Braumann

K

iedy to 19 kwietnia 1960 roku, w poniedziałek, obudził mnie dzwonek telefonu, trwający nieprzerwanie przez
kilka minut, pomyślałem od razu o swojej matce, która zwykła była mawiać: „Skończ z tym
futbolem! I nie pij tyle!”. Co do piłki — to byłem w stanie ją zrozumieć. W Zagłębiu Ruhry,
gdzie mieszkała moja rodzina, nie było żadnego innego tematu; mój ojciec i ja kibicowaliśmy
Schalke 04, nazywanym „Polackenklub” („klub
Polaków”), a pozostali krewni klubowi z mojego rodzinnego miasta, VfL Bochum. Ale alkohol? Od wczesnej młodości uprawiałem intensywnie sport, przez długi czas żyłem wstrzemięźliwie i dopiero praca w redakcji gazety powojennej, której pracownicy nie oszczędzali się
w spożyciu piwa i wódki, wprowadziła mnie w
życie alkoholika.

Mecz kwaliﬁkacyjny
do Olimpiady Polska-Niemcy
Tym, co mnie sparaliżowało tego przedpołudnia, kiedy telefon w warszawskim hotelu Bristol nie przestawał przeraźliwie dzwonić, okazało się wrażenie, że nie potraﬁę już oddzielić myśli od wspomnień. Pierwszy raz w życiu
„urwał mi się ﬁlm”. Próbując odtworzyć przebieg wydarzeń, doszedłem do tego, że wszystko zaczęło się na stadionie narodowym w Warszawie, gdzie relacjonowałem jako redaktor
sportowy mecz kwaliﬁkacyjny do olimpiady
Polska-Niemcy dla „10-Pfennig-BILD” (taki
tytuł nosił wówczas BILD). Republika Federalna Niemiec, która wyłączyła z rywalizacji
w krajowych kwaliﬁkacjach w roku 1959 drużynę NRD, przegrała wynikiem 0:3 w pierwszym meczu z Polską rozegranym 29 listopada 1959 w Essen. Tak więc tylko dwóch dziennikarzy towarzyszyło drużynie podczas meczu
rewanżowego w Warszawie, który nie pozostawiał właściwie żadnych szans. Ponownie zakończył się on zwycięstwem Polski, przy wyniku 3:1. Polska miała pojechać na rozgrywki do
Rzymu. Niemieccy piłkarze zostali w domu.
Zadzwoniłem do Hamburga, aby opowiedzieć swoją historię. I wtedy sąsiad z trybuny
prasowej, kolega mówiący płynnie po niemiecku, zapytał mnie, czy mam już jakieś plany na
wieczór. Nie miałem. Byłem po raz pierwszy
w Polsce i zaskoczyło mnie, że warszawska starówka po 15 latach od zakończenia wojny została tak dobrze odbudowana, nie zastanawiałem się jednakże, mimo że miałem wtedy dopiero 25 lat, nad dalszym przebiegiem wieczoru. Polski kolega, Leon Moczko z Opola, poszedł ze mną wtedy do baru Krokodyl, gdzie
były niewiarygodnie piękne dziewczyny i niewiarygodnie dużo wódki. Leon napominał
mnie wciąż, żebym jadł ogórki, słoninę i inne
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rzeczy, które wciąż nam podawano. Ja jednak
piłem i delektowałem się wódką tak jak wszyscy, zarówno na sposób polski (z dużych szklanek), jak i niemiecki (nie jedząc niczego pomiędzy). Leon zadbał w końcu o to, żebym dotarł
do hotelu w miarę wyprostowany. Panowie z
recepcji doprowadzili mnie, poprawka: wnieśli
mnie do mojego pokoju — a następnego dnia w
południe odprawili w drogę na lotnisko, żebym
mógł zdążyć na wyczarterowany przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej samolot do Düsseldorfu.
Obok mnie w śmigłowcu siedział Willi
Schulz. Zmartwiony, kilka razy mnie zapytał,
czy może mi jakoś pomóc. Był to ten Schulz,
który później — jako zawodowiec w HSV
— zyskał sławę jako Worldcup-Willi. Wtedy grał jeszcze dla Union Günnigfeld, klubu
z przedmieść Bochum-Wattenscheider, który dość dobrze znałem, ponieważ mieliśmy
go w naszej klasie okręgowej, kiedy byłem
jeszcze aktywny. Jeżeli chodzi o olimpiadę,
chciałem w ten sposób zwrócić uwagę na to,
że my, „dobrzy” zachodnioeuropejscy kapitaliści, graliśmy z prawdziwymi amatorami z
niższych klas przeciwko reprezentacji narodowej kraju A — „złych” wschodnioeuropejskich komunistów. Do naszej ekipy w War-

szawie należał również niejaki Otto Rehhagel. Od kiedy został trenerem reprezentacji
Grecji i wraz z nią zdobył tytuł mistrza Europy w 2004 roku, zna go każdy piłkarz na
świecie. Wtedy był jeszcze obrońcą w klubie TuS Helene Essen. Helene to była nazwa
kopalni. Obojętnie, czy amatorzy, czy „amatorzy państwowi”: prawda jest taka, że Polska miała w roku 1960 bardzo silną drużynę ze światowej klasy napastnikiem Lucjanem Brychczym z warszawskiego klubu Legia. Do dzisiaj jest legendą klubu. Interesowały się nim Real Madryt i AC Milan. Ale
jako oﬁcer Lucjan naturalnie nie mógł wyjechać za granicę.

Piłka nożna — część mojego życia
Pamiętam też jeszcze bardzo dobrego
bramkarza Polonii Bytom Edwarda Szymkowiaka. Wprawdzie już dawno zmarł, ale w
Bytomiu żyje nadal: jego imieniem nazwano stadion. Leon Moczko odwiedził mnie
później w Hamburgu, gdzie mogłem się zrewanżować za tamten wieczór w Krokodylu,
bez urwanego ﬁlmu — na ulicy Reeperbahn
wszystko kręci się raczej wokół kobiet, a nie
wódki. W roku 1964 zmienił się obszar mo-

ich zainteresowań dziennikarskich — na wojnę i politykę, i tak straciliśmy się z oczu. Byłoby miło, gdyby ta publikacja sprawiła, że
znowu się spotkamy. Mieszkam teraz w Görlitz/Zgorzelcu, już nie tak daleko od Opola,
jak we wcześniejszych latach.
Piłka nożna była, jest i pozostanie na zawsze częścią mojego życia, także w Afryce i
Azji. Zrozumiałem oczywiście, co wydarzyło się w Europie. Coraz więcej polskich piłkarzy (niektórzy — ale nie wszyscy — mieli niemieckich dziadków) zwabiała do zachodniej Bundesligi magia pieniędzy. Wyczytałem, że Dariusz Wosz (urodzony w Piekarach Śląskich) został zwerbowany w 1991
roku do VfL Bochum. Przy wzroście 1,69 m,
jak na zawodowca dość niskim, był grającym
świetnie technicznie dryblerem, nazywanym
przez fanów życzliwie „czarodziejską myszką”. Siedemnaście razy powoływano go do
reprezentacji narodowej: niemieckiej.
Następnie był Paul (właściwie Sławomir
Paweł) Freier (urodzony w Bytomiu) w VfL,
który grał dla Niemiec nawet 19 razy.

Podolski, Lewandowski, Piszczek…
Przyjechał ze swoimi rodzicami w 1987 roku
do Niemiec i od czasu. kiedy gra w 1. FC Köln,
niemiecka reprezentacja narodowa bez niego jest nie do pomyślenia. Jest absolutnym numerem jeden, czego dowodzi spot reklamowy
PEPSI przygotowany na Mistrzostwa Europy
2012. Wraz z innymi gwiazdami, takimi jak
Lionel Messi, Frank Lampard i Didier Drogba,
rozgrzewa cały świat przed ME w Polsce i na

Ukrainie. Każdy fan pamięta jeszcze, jak Poldi
musiał strzelać decydujące bramki na Mistrzostwach Świata i Europy wbrew swoim osobistym uczuciom: „Było mi przykro ze względu
na moją babcię w Gliwicach”, powiedział potem w wywiadzie. Babcia trzymała kciuki za
Polskę. Dzięki swojej otwartości Podolski (posiada także oﬁcjalne polskie obywatelstwo) stał
się tak samo lubiany w Polsce, jak i w Niemczech („Książę Poldi”). Dzisiaj gra on w treckim zespole Galatasaray Istanbul.
A to, że Borussia Dortmund w zeszłym i w
tym roku została mistrzem Niemiec, zawdzięcza w dużym stopniu Robertowi Lewandowskiemu z Warszawy, Łukaszowi Piszczkowi z
Czechowic-Dziedzic i Kubie Błaszczykowskiemu z Częstochowy. Dzisiaj Robert jest
wielką postacią w Bayernie Monachium. Będzie z pewnością jedną z gwiazd na Mistrzostwach Europy w lecie we Francji – ale zagra
w Polskiej Reprezentacji Narodowej. A jak to
było z „klubem Polaków”? FC Schalke 04 swój
czas świetności przeżyło w latach 30. Wtedy,
tak jak Barcelona dzisiaj, klub był chwalony za
swój lekki sposób gry (nazywano go „Schalker
Kreisel” ) i sześciokrotnie zdobył krajowy tytuł mistrzowski. Do mistrzowskiej jedenastki należało ośmiu graczy, urodzonych w Gelsenkirchen jako synowie mazurskich górników
(jeden z piłkarzy miał swoje korzenie na Górnym Śląsku, jeden w Poznaniu). Gelsenkirchener Zeche Consolidation zwerbowała pod
koniec XIX w. kumpli do prac podziemnych,
przede wszystkim z Mazur. To był żart w historii sportu, że nawet w czasach nazistowskich
najbardziej lubiani piłkarze Niemiec nazywali

Randolph Braumann (82) uwielbia życie między dwiema skrajnościami, na
przykład pomiędzy sportem po jednej
stronie i egzotycznymi krajami w stanie wojny po drugiej. Początkowo był
korespondentem sportowym dziennika
BILD, ale potem bardziej zaangażował
się jako korespondent wojenny tygodnika STERN.
Był typowym dzieckiem wojny (jego rodzinne Bochum było 150 razy zbombardowane przez aliantów), więc doskonale opanował sztukę przetrwania. Gdy w Sajgonie został wysadzony Tu-Do-Club
to zginęło w nim 36 osób, wielu zostało rannych (w
tym jego przyjaciel, fotograf tygodnika STERN Perry Kretz) i tylko jeden wyszedł z tego bez szwanku:
on sam. Później był współzałożycielem Fundusz
Pomocy Dzieciom „Trzeci Świat „ oraz dwóch magazynów podróżniczych. Po tych wszystkich wojnach szuka obecnie spokoju w Görlitz / Zgorzelec
na polsko-niemieckiej granicy, „Granicy Pokoju”.

się Szepan, Kuzorra i Tibulski.
Schalke 04 ma 107 000 członków. Ile osób
pochodzenia polskiego jest wśród nich, nie
jesteśmy w stanie stwierdzić z powodu germanizacji wielu słowiańskich nazwisk w
czasach nazistowskich. Ale jedno wiemy
na pewno: papież Jan Paweł II jest jednym
z niewielu członków honorowych „na wieki“. Podczas swojej wizyty w Niemczech w
1987 roku odprawił mszę na stadionie Schalke, a kiedy menedżer Rudi Assauer nadał mu
na końcu honorowe członkostwo, przyjął je
— przy wielkiej radości nie tylko katolików,
ale także ewangelicznych członków Schalke
z mazurskim pochodzeniem.

Europa-Miasto Görlitz-Zgorzelec
miastem apartheidu?
Mieszkałem wówczas w Afryce Południowej. Ponieważ apartheid zaczynał się powoli chwiać, hamburski multimilioner założył
„Verlag Deutsche Medien” w Johannesburgu, a ja byłem pierwszym kierownikiem wydawnictwa i redaktorem naczelnym tygodnika „Südafrika-Rundschau”. Wiedziałem, że
biały Afrykańczyk jest miłośnikiem rugby i
krykieta. Piłka nożna, która tam nazywa się
„soccer”, była czymś dla czarnych i grało się
w nią tylko w dzielnicach czarnych, czyli w
townships.
Pewnego dnia w redakcji zjawił się trener
piłkarski Walter Rautmann, Austriak. Zaproponował mi, że zapozna mnie z szalonym nowym właścicielem klubu, który miał założyć
National Professional Soccer League, w której nie będzie już żadnych podziałów rasowych. Oczywiście rząd z przyczyn propagandowych zaakceptował całą sprawę. Mężczyzną, z którym poznał mnie Rautmann,
był Gian Franco Lobbi, pochodzący z San
Benedetto del Tronto nad Adriatykiem, dlatego też nazwał swój klub w Johannesburgu… Adriatica. Kilka dni później (udokumentowane!) Franco został prezesem, Walter
Dheftrainer i ja menedżerami ds. PR i sponsorami. To, co nastąpiło potem, to były najpiękniejsze lata mojego życia. Moim hobby i
właściwie głównym zawodem stała się piłka
nożna. Bycie kierownikiem redakcji i redaktorem naczelnym było pracą dodatkową.
W poniedziałek opowiedziałem zachwyco43

Randolph Braumann, mecz piłki nożnej w Afryce.

ny przyjaciołom i kolegom, jak fantastycznie
było znowu w Mamelodi, Kathelong, Dobsonville czy Motsethabong — 20, może 50 białych wśród tysięcy czarnych. NPSL mogła z
początku grać tylko w townships. Dopiero w
1983 roku unia rugby, uważana za szczególnie
rasistowską, odkryła szansę na zrobienie większych pieniędzy na czarnych mających duże
możliwości płatnicze. Szefowie rugby z powodu ﬁnansowania supermodnych stadionów Ellis Park popadli w tarapaty, a my rozgrywaliśmy tam w samym środku Johannesburga nasze wielkie mecze przed 30-tysięczną, a nawet
liczniejszą publicznością. Tak więc poza parkiem Ellisa były to nazwiska zupełnie nieznane
dla 95 procent białych. Słowa takiego jak Kathelong nie potraﬁli (i nie chcieli) wypowiadać.
Dla nich to wszystko były „townships”.
Obrazy są do siebie podobne. Kiedy dzisiaj
opowiadam w Görlitz, że widziałem w Zgorzelcu koszykarza z Turowa czy też piłkarza z Zagłębia Lubin, moi rozmówcy milkną.
Wystarcza im samo pojęcie „Polska”. Co nie
jest tak do końca nieprawdziwe, tyle że Zgorzelec jest oddalony od Görlitz o niewielką
szerokość rzeczki. Jak dla mnie — można by
powiedzieć, że za rogiem, nie dalej niż pięć,
dziesięć kilometrów od mojego mieszkania,
są trzy kluby z czwartej ligii (odpowiednik
niemieckiej ligii krajowej): Nysa Zgorzelec,
Piast Zawidów i Granica Bogatynia. Moi
rozmówcy z Görlitz nie potraﬁą (i nie chcą)
wymawiać tych nazw.
W Görlitz nie można kupić polskich gazet, w sieci sklepów Empik w Zgorzelcu zawsze jest kilka niemieckich. W „Sächsische
Zeitung“ nie znajdziecie nigdy tabeli wyników rozgrywek ekstraklasy czy też meczów
ligi europejskiej koszykarzy z Turowa. Tych
prawd nie można oczywiście wymówić. Po
tym, jak w jednej z rozmów z „Sächsische
Zeitung“ określiłem Europa-Miasto Görlitz-Zgorzelec mianem miasta apartheidu, gazeta opublikowała list czytelnika, w którym
wzywano mnie do tego, abym jak najszybciej
spakował swoje walizki. Takich, którzy kalają własne gniazdo, nie potrzeba w Görlitz.
Co się tyczy prasy, Saksonia leży jeszcze daleko w tyle za dawną Afryką Południową apartheidu. Na terenach zamieszkałych przez bia44

łych, np. Sowetan, można kupić wysokonakładową gazetę czarnych. A te wydawane i redagowane przez białych gazety publikują wyniki i tabele NPSL (wciąż nielegalnej i wyczekiwanej!). W moim archiwum znalazłem numer
CITY PRESS, w którym przeczytałem, że my
(Adriatica) 15 grudnia 1985 roku byliśmy na
16 miejscu, przy czym liga liczyła 22 zespoły.
Przed nami Ace Mates przed Vaal Pros, Nylon
City, Stallions i AmaZulu.
Wróćmy do granicy niemiecko-polskiej.
Moich ostatnich lat życia (insch’Allah!) nie
chcę tracić na narzekanie. Pragnę zwrócić uwagę na nie wprost wypowiadany fakt, że sportowcy, przede wszystkim czołowi, są najmniej
podatną apartheidowi grupą ludności.

Piłkoszaleni
Pomiędzy graczami koszykówki Turów
Zgorzelec i zawodniczkami pierwszej ligi piłki ręcznej z Koweg Görlitz (złożonej także z
kilku najlepszych polskich zawodniczek) istnieje wspaniała współpraca. To piękne Cheerleaderki, które znane są z występów w nowoczesnej hali sportowej w Zgorzelcu. One
zachwycają także publiczność na meczach
Koweg. Kadrę zespołu Niederschlesischen
FV Gelb-Weiß Görlitz (Dolnośląskie Stowa-

rzyszenie Żółto – Biali) tworzy kilkunastu
piłkarzy z polskiego Dolnego Śląska, czyli
Niederschlesien. A tak w ogóle to, to co kilka lat temu wydawało mi się nie do pomyślenia, jest już faktem - 2500 Polaków oﬁcjalnie
mieszka w Görlitz. Będą oni oraz ich dzieci
uprawiali sport zarówno w polskich jak i niemieckich klubach. Bez apartheidu.
Często idę coś zjeść do Zgorzelca lub Lubania. Niedawno chciałem zorganizować wypad
z Lubania do Zawidowa. Pojechałem w kierunku Sulikowa, a tam bezpośrednio obok ulicy położony jest urokliwy mały stadion. Zaparkowałem samochód i usiadłem u góry trybun
na ławce. Jak zaklęty przyglądałem się chłopakowi, który za każdym razem podkręcał na nodze piłkę, grał technicznie ze sprintami pomiędzy, stosując małe triki — to mu po prostu sprawiało przyjemność. Obudziło to obrazy z mojej własnej, dalekiej przeszłości, wspomnienia
młodzieńczego raju. Wspomnienia, które poświadcza za wszystkich nas, piłkoszalonych,
włoski pisarz i producent ﬁlmowy Pier Paolo
Pasolini: „Popołudnia, które spędzałem na grze
w piłkę na łąkach Caprary (też wtedy grywałem po sześć, siedem godzin bez przerwy), są
bez wątpienia najpiękniejszymi w moim życiu. Głos więźnie mi niemalże w gardle, kiedy
o tym myślę”. 

Randolph Braumann na spotkaniu z czytelnikami w Dreźnie.

Duch współpracy na pograniczu
Relacje polsko-niemieckie bardzo mocno
wpływają na codzienne życie.

S

ą jednak przykłady na pozytywne rozwiązywanie spraw i wyszukiwanie tych
obszarów, które łączą a nie dzielą. Takimi osiągnięciami pochwalić się może od wielu
lat Gmina Zgorzelec, która wykorzystuje swoje nadgraniczne położenie nie tylko do rozwoju ekonomicznego ale także kulturowego. Pozyskiwanie środków ﬁnansowych na poprawę
relacji polsko-niemieckich nie jest łatwe i wymaga bardzo dużego zaangażowania społeczności lokalnej i urzędników. Gmina Zgorzelec
ma szczęście do dobrych projektów oraz ludzi, którzy je wdrażają. Poniżej prezentujemy
kilka z najważniejszych inwestycji, które pokazują, że relacje polsko-niemieckie budowane są przede wszystkim lokalnie i regionalnie
a Gmina Zgorzelec może być wzorcem działania w kierunku ich poprawy.

Turystyka bez granic

Kultura, historia i pamięć

ropejskiej Współpracy Terytorialnej Polska
– Saksonia. Jego realizacja umożliwia turystom oraz mieszkańcom terenów przygranicznych, wykorzystanie Nysy jako niezwykle atrakcyjnego szlaku wodnego dla kajaków
czy pontonów. Projekt obejmuje również sieć
szlaków rowerowych, pieszych i konnych.
Przerwę w wycieczce czy spływie można
spędzić w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach odpoczynku. Poruszanie
się po regionie ułatwiają tablice z mapami i
informacjami turystycznymi, na których zostały opisane wybrane zabytki czy też ciekawe miejsca.

Od 2007 roku po obu stronach granicy realizowane są działania, których celem, między innymi, jest przywrócenie pamięci o
okresie II Wojny Światowej w Görlitz, gdzie
na terenie należącym dzisiaj do Polski zlokalizowano Obóz Jeniecki Stalag VIII A. Obóz,
w którym wśród blisko 120.000 jeńców więziono także O. Messiaena, francuskiego kompozytora, który mimo bardzo ciężkich warunków bytowych, skomponował w obozie
utwór „Kwartet na Koniec Czasu”. Prapremiera utworu odbyła się15 stycznia 1941r.
Uznawany dzisiaj za arcydzieło muzyczne
utwór, stał się inspiracją do stworzenia na
terenie Stalagu VIII A miejsca twórczości
opartej na pamięci i szacunku do przyszłości oraz inspiracji, wrażliwości i własnych
umiejętności, „Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego
Zgorzelec-Görlitz
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN”.
Była to polsko-niemiecka inicjatywa zainspirowana przez dr Albrechta Goetze, Kazimierza Janika Wójta Gminy Zgorzelec i Marka
Wolanina Sekretarza Gminy Zgorzelec.

Krasnoludki - przedszkola
bez granic
Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach jest wyjątkowe, każdy może tu
przyjść i zasięgnąć informacji na temat walorów turystycznych Gminy Zgorzelec, Powiatu Zgorzeleckiego i dalszych okolic. Do Państwa dyspozycji jest obiekt, w którym znajduje
się: zadaszona scena widowiskowo-koncertowa
z 200 miejscami siedzącymi, plac zabaw, wiata grillowa na ok. 60 osób, kiosk informatyczny
oraz piaszczysta plaża, na której można organizować różne gry i zabawy w tym mecze w plażową piłkę nożną i siatkową. W samym budynku znajduje się sala konferencyjna dla 50 osób,
magazyn z kajakami i rowerami, punkt pomocy medycznej. Wszystko to czyni z CRT niezwykle atrakcyjną bazę wypadową oraz miejsce spotkań, organizacji imprez kulturalnych,
rekreacyjnych czy sportowych. CRT współpracuje z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami w tym m.in. z przewodnikami, instruktorami turystyki kwaliﬁkowanej (w tym rowerowej
i kajakowej) jak i licznymi instruktorami sportu.
Służy pomocą przy organizacji imprez takich
jak rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe.

Przygoda z Nysą
Wyjątkowo ważny i ciekawy jest projekt „Przygoda z Nysą” mający na celu turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko – niemieckiego w ramach programu Eu-

Rozwój intelektualny i ﬁzyczny dzieci jest
wyjątkowo ważnym elementem rozwoju społecznego i wymaga pracy u podstaw już od
pierwszych lat życia naszych pociech. Gmina Zgorzelec zaangażowała się w ten bliski
mieszkańcom projekt aby poprawić jakość
wychowania młodego pokolenia i dostosować go do europejskich standardów. Obejmował on adaptację budynku gminnego nr
74 w Jędrzychowicach na cele Publicznego Przedszkola „Krasnoludki” i Gminnego
Żłobka w Jędrzychowicach. Zakres prac objął adaptację parteru, piętra i poddasza oraz
zagospodarowanie terenu wokół budynku w
tym wykonanie placu zabaw, pralni i wiaty
drewnianej. Każda sala przedszkolna została zaprojektowana tematycznie i wyposażona stosownie do wieku dzieci. Przedszkole i
żłobek zostały wyposażone w kuchnię wraz
z wyposażeniem oraz w wewnętrzny plac zabaw. W zakresie projektu znalazło się również kompleksowe wyposażenie placówki od
kredki po łyżeczki w kuchni.

Obecnie na terenie byłego obozu odbywają się doroczne koncerty muzyczne organizowane 15 stycznia, w dniu wykonania
w baraku teatralnym prapremiery „Kwartetu na Koniec Czasu”. Latem młodzież z całej Europy przybywa tu na międzynarodowe
i regionalne obozy pn. „WorkCamp” by poprzez wspólne prace porządkowe i naukowe
oraz zorganizowane zajęcia poznawali historię tego miejsca i siebie nawzajem. Partnerzy projektu organizują warsztaty muzyczne, konkursy plastyczne dla grup polsko-niemieckich. Idea Centrum oznacza budowę kolejnych mostów kultury i europejskiej edukacji. To stworzenie warunków do zwiększenia liczby uczestników, którzy w najnowocześniejszych, profesjonalnych warunkach
będą pogłębiać swoją wiedzę historyczną,
umiejętności artystyczne i poznawcze oraz
dorobek rówieśników z innych krajów.
Takim sposobem Stalag VIIIA w Zgorzelcu stał się ważnym dla historii i kultury miejscem, w którym przyszłe pokolenia
będą mogły zrozumieć, jaką siłą–niewidzialną, ale jednocześnie niepokonaną i ponadczasową jest muzyka. (TS) 
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Magia
WINA
Jeśli ktoś chce kupić wino dobrej jakości
w dobrej cenie, polecam raczej wina z
Nowego Świata - mówi Jarosław Cybulski.
foto. Archiwum Wine 4 You

Beata Steć: Chrześcijaństwo ma niemałe zasługi w dziedzinie upowszechniania
wina. Kult krwi Chrystusowej czynił z wina
napój niebiański, oczyszczający. Ukończył
Pan teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Czy to właśnie podczas
studiów stał się Pan miłośnikiem wina?
Jarosław Cybulski: Po ukończeniu studiów
teologicznych oferta nie była zbyt szeroka, a już
miałem na tym etapie rodzinę do utrzymania,
więc musiałem podjąć jakąś pracę. W 1990 roku
traﬁłem do jednej z pierwszych w Polsce ﬁrm, która zajmowała się importem win wysokiej jakości.
W ciągu roku awansowałem z przedstawiciela
handlowego na dyrektora handlowego. W następnej korporacji też byłem dyrektorem, a w kolejnej
tworzyłem ﬁrmę od podstaw i osiągnąłem stanowisko prezesa zarządu. Teraz pracuję na swoim –
jestem właścicielem i zarządzam Wine4You.
B.S.: A kiedy pojawiła się pasja?
J.C.: Pojawiła się ona, gdy rozpocząłem pracę
w ﬁrmie winiarskiej; wcześniej nie przejawiałem
specjalnego zainteresowania winami. Szybko połknąłem tego bakcyla, bo wina rzeczywiście są ciekawe. Doceniam tych tradycyjnych producentów z
najlepszych regionów Bordeaux, Burgundii, Toskanii i Mozeli, którzy mogą pochwalić się wyjątkowymi gatunkami w różnych rocznikach. Zajmuję się importem i dystrybucją win, ale także od
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wielu lat współpracuję z Kancelarią Prezydenta w
zakresie konsultacji, co do ich doboru.
B.S.: Jakie wina podaje się koronowanym
głowom?
J.C.: Nie ma reguły. Podaje się różne gatunki,
w zależności od sytuacji, potrzeby i budżetu. Kluczem są potrawy. Rzadko bywa tak, że przyjeżdża
prezydent Chile i proponuje mu się wino chilijskie. Jedno z win może być chilijskie, aby zaakcentować, że wina z jego kraju też są u nas obecne. Ale kluczem jest potrawa, jej smak, określone
składniki i sosy.
B.S.: A który z prezydentów największą
wagę przykładał do wyboru win?
J.C.: Myślę, że prezydent Kwaśniewski, ale trudno to ocenić. Preferował wina wyższej klasy, lecz w
określonej puli budżetowej; ale trzeba rozróżnić to co
prywatnie, a to co z budżetu Kancelarii Prezydenta.
B.S.: A jakim polskim winem poczęstowałby pan zagranicznego gościa?
J.C.: Jeszcze na tym etapie nie odważyłbym się
częstować polskim winem. Znam niewiele krajowych gatunków, które pochodzą z pierwszych i nielicznych zbiorów. Są to winnice bardzo malutkie,
które liczą po pół hektara, czyli warunki domowe.
Gdybym miał wybrać jedno z tych, które próbo-

wałem, to wskazałbym na białe na bazie riesling
z winnic Miękinia koło Wrocławia. Jej właścicielem jest pan Jaworek. Musimy trochę poczekać, aż
wina będą oﬁcjalnie w sprzedaży, bo zmieniły się
przepisy, które pozwalają małym producentom w
sposób nieskomplikowany produkować wina, ale
inne przepisy dalej to ograniczają.
B.S.: W Niemczech popularne są biowina – z
certyﬁkatami BIO. Winogrona, z których się je
sporządza, pochodzą z plantacji, na których nie
stosuje się nawozów sztucznych. Nie są one
drogie – kosztują pomiędzy 2 a 5 euro. Co pan
myśli o tej tendencji w winiarstwie?
J.C.: Na całym świecie w rolnictwie istnieje tendencja do nawożenia i stosowania oprysków. Ale
z drugiej strony popularne są uprawy ekologiczne,
organiczne; i to samo jest w winiarstwie. W winnicach organicznych nie stosuje się pestycydów
ani herbicydów. Winogrona uprawia się zgodnie
z tym, co natura nam dała, wraz z minimalną domieszką siarczyn, których ilości są bezpieczne dla
zdrowia. Te wina mają specyﬁczny smak i zawsze
są droższe od tradycyjnych, bo sama wydajność z
hektara będzie mniejsza bez nawożenia i nawadniania. Tych upraw przybywa, ale nie są to duże
ilości w skali całego winiarstwa. Drugim trendem
są uprawy biodynamiczne, przy produkcji których
wykorzystuje się fazy księżyca. Nasadzanie jak i
zbiory odbywają się przy odpowiednich fazach.
Stosuje się specjalne organiczne nawozy na ba-

zie np. tartych rogów bawolich. Są to wina mało
trwałe i jeszcze mniej powszechne. Jestem zwolennikiem upraw organicznych, ale nie bardzo wierzę
w te biodynamiczne.
B.S.: Który kraj przoduje w tradycjach winiarskich pod względem ilości i jakości
wyprodukowanych win? Które są najdroższe?
J.C.: Jeżeli chodzi o ilość, to Francja rywalizuje z
Włochami. A teraz, gdy są otwarte granice, wina stołowe można mieszać i pisać na etykiecie „Wyprodukowano w UE”, bo tak naprawdę trudno powiedzieć,
który kraj produkuje więcej. Jeśli chodzi o jakość, myślę że ﬁnalnie wygrywa Francja. Najwyższe ceny
osiągają wina francuskie z Bordeaux i Burgundii.
Wina czerwone pochodzące z tych regionów – długo przechowywane – osiągają zawrotne ceny. Butelka Chateau Petrus rocznik 2005 kosztuje 3 tys. euro!
To wino jest jednym z najdroższych na świecie i jest
dostępne w mojej ofercie.
B.S.: O miejsce drugie walczą Włosi, Hiszpanie i Niemcy, którzy z iście żelazną dyscypliną dbają o jakość win.
J.C.: Włosi, jak i Hiszpanie, zrobili ogromny
postęp i produkują coraz więcej wyjątkowych win.
Osobiście we Włoszech znajdę więcej dobrych win
niż w Hiszpanii, która na pewno będzie bardziej
konkurencyjna pod względem cen. Te trzy kraje
robią doskonałe czerwone, jak i białe wina. Północna Francja i Włochy są świetnymi regionami,
jeśli chodzi o wina białe. Natomiast Mosel-Saar-Ruwer jest wyjątkowym regionem na białe wina,
zwłaszcza riesling. Na całym świecie rośnie zapo-

trzebowanie na wina ze szczepu winogron riesling
– poprzez ocieplenie klimatu, ale i modę na lżejszą
kuchnię: orientalną i fusion, czyli mieszanie różnych smaków, trendów i kuchni. Mozelskie wina
są często uprawiane na tzw. tarasach, na podłożu skalistym. Mają doskonałą kwasowość, mineralność i bez dojrzewania w beczkach dębowych są świetne do przechowywania przez wiele
lat. Zwłaszcza spatlese albo trockenbeerenauslese
(TBA), zrobione z suszonych winogron z późnego zbioru. Najlepszy jest niemiecki icewine, produkowany z mrożonych winogron w temperaturze -7 stopni, wytwarzany w specjalnym mikroklimacie. To są wyjątkowe wina, które mogą być
przechowywane nawet do 100 lat. Białe, wytrawne wina z dużą kwasowością i dawką słodyczy, z
późnego zbioru, są trunkami bardzo szlachetnymi
i unikalnymi na skalę światową. Dla mnie z białych win absolutnie najlepsze na świecie są rieslingi z regionu rzek Mosel-Saar-Ruwer.
B.S.: Czy kolekcjonowanie win to dobra inwestycja?
J.C.:. Niektórzy inwestując na różnych giełdach w akcje i obligacje stracili dzisiaj część majątku. Natomiast inwestując w wina stracić jest
trudno. Kupując wyjątkowe wina, zanim jeszcze są wypuszczone na rynek, można w krótkim
czasie sporo zyskać. Po roku czy dwóch latach ich
cena może być dwukrotnie wyższa. Ale takie przebicia nie są aż tak częste.
B.S.: Wino na kryzys – dobre, a niedrogie?
J.C.: Myślę, ze trzeba śledzić rynek, trendy i
wybierać wina, które nam najbardziej odpowia-

dają pod względem smaku, jakości i ceny. Możemy oczywiście znaleźć w supermarketach wina,
które ja nazywam „pijalnymi” na poziomie 20 zł.
Czyli te podstawowe argentyńskie, chilijskie czy
południowoafrykańskie wina z Nowego Świata, które mają dobry stosunek jakości do ceny. Poniżej 10 zł absolutnie nie polecam, bo zdrowsza
jest woda mineralna. Wynika to z czystej kalkulacji. Jeśli się zsumuje marżę: sklepu, dystrybutora, importera, VAT 23%, akcyzę, logistykę, transport, cenę za butelkę, etykietę i korek, to pozostaje
kilkadziesiąt groszy na zawartość w środku. Więc
zawartością może być tylko woda z kwaskiem cytrynowym albo wytłoki przefermentowane dwa
razy, co się w Polsce niestety zdarzało.
B.S.: Jakieś perełki z tej półki cenowej?
J.C.: Nowoświatowe, czyli marka Carmen,
świetnie się sprawdza; jest to aromatyczne wino
dobrej jakości z upraw własnych producenta Carmen w cenie 40 zł. Klienci są zachwyceni winami
nawet z tej linii klasycznej. Polecam chilijską Neblina w cenie ponad 20 zł. Cabernet Sauvignion
to oryginalne wina chilijskie, które mają aromat
czarnej porzeczki i różnych owoców, są skoncentrowane, konﬁturowo-dżemowe. Jeśli ktoś chce
kupić wino dobrej jakości w dobrej cenie, polecam raczej wina z Nowego Świata. Natomiast jeśli ktoś chce kupić wino na wyjątkową okazję, sugeruję bardziej europejskie. Z białych mogą to być
dobre wina niemieckie wyższej klasy, ale nie polecam tych najtańszych liebfraumilch czy blue nun.
Dużo się eksportuje tanich win niemieckich, które nie budują najlepszej marki. Czerwone wina są
coraz lepsze, bo trochę ociepla się klimat.

foto. Archiwum Wine 4 You
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ODKRYJ ŚWIAT
BOLESŁAWIECKIEJ
TRADYCJI CERAMIKI
Zobacz, jak krok po kroku ręcznie formujemy i zdobimy piękne ceramiczne naczynia. Sposób wytwarzania naszych naczyń ceramicznych nie zmienił się od
wieków. Na początku toczymy je lub odlewamy ze specjalnie przygotowanej
masy glinianej. Następnie wypalamy w tem. 800 stopni. Kolejnym etapem jest
ręczne zdobienie przy pomocy stempelków i pędzelków. Pomalowane naczynia
pokrywamy płynnym szkliwem. Tak przygotowane traﬁają ponownie do pieca
o tem. 1250 stopni.
Zapraszamy do poznania Manufaktury od kuchni – podczas wycieczki po Żywym Muzeum Ceramiki można obejrzeć twórców na każdym etapie produkcji.
Najodważniejsi mogą spróbować swoich sił w garncarskim rzemiośle.

Rezerwacje: www.ceramiczna-przygoda.pl tel: +48 75-732-20-62
Sklep internetowy: www.ceramika-design.com.pl
Strona główna: www.polish-pottery.com.pl
„Manufaktura„ Sp .J. Smoleński & Zwierz
ul.Gdańska 30, 59-700 Bolesławiec

