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Jedyny bezpłatny magazyn polsko–niemiecki! 
Nasze czasopismo jest platformą komuni-

kacji między polskimi i niemieckimi przed-
siębiorcami, studentami, politykami oraz 
wszystkimi zainteresowanymi współpracą 
oraz wymianą gospodarczą między Polską 
a Niemcami. Teksty i opracowania graficzne 
(reklamy) odpowiadają specyfice odbioru in-
formacji przez Polaków i Niemców. Najważ-
niejszym elementem informacyjnym w ga-

zecie jest gospodarka  w tym porady eks-
pertów związane z podatkami, finansami 
oraz prowadzeniem działalności gospodar-
czej na terenie Polski i Niemiec a także te-
matyka turystyczna i sprawy kulturalne oraz 
zdrowotne.  Poruszamy także ważne tematy 
dotyczące relacji polsko – niemieckich i hi-
storii, w sposób wyważony, w celu pobudze-
nia dyskusji.

Wydanie współfinansowane 

przez Instytut Polski w Berlinie.

recepcja@browar-miedzianka.pl, www.miedzianka.pl, 
Kontakt: +48 693439360, Miedzianka 57b, 58-520 Janowice Wielkie

Na skraju Rudaw Janowickich nad 
przepiękną doliną Bobru znajduje 
się Browar- Restauracja z tarasem 
widokowym i bazą noclegową.

W tej nowoczesnej stodole możecie 
podejrzeć jak zachodzi proces  
warzenia piwa i podziwiać okoliczne 
widoki.  Zakochacie się się w dobrym 
piwie i Rudawach Janowickich.

Cycuch Janowicki 

Nasze piwa swoją jakością kontynuują 
bogate tradycje piwowarskie  
Miedzianki sięgające XV w. 

BROWAR-RESTAURACJA MIEDZIANKA 
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REPORTER
życia i śmierci

Przykład Wietnamu nauczył USA tego, że wolne media mogą 
przeszkadzać w prowadzeniu wojen – mówi Randy Barumann, 

legendarny „Congo” Randy – korespondent wojenny tygodnika „STERN”. 
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Waldemar Gruna: W książce „Pies to drapał! 
Życie reportera wojennego Randy’ego Brau-
manna” (Verlag WELTBUCH) Peter Chem-
nitz spisał historie z Twojego życia. Jeden z 
rozdziałów nosi tytuł „Kwiaty dla Leni Rie-
fenstahl”. Leni Riefenstahl była najsłynniej-
szym filmowcem Adolfa Hitlera, twórczynią
sztandarowego filmu dokumentującego siłę
partii nazistowskiej „Triumf woli”. W swojej 
biografii wydanej w 1991 roku sporo miej-
sca poświęciła także Tobie. Możesz opisać 
swoją relację z Leni Riefenstahl?

Randolph Braumann: Ach, Leni. Udałem 
się do niej, ponieważ w redakcji tygodnika „Stern” 
należałem do tych kilku piór, które zaangażowane 
zostały także do tego, aby w szybkim czasie mogły 
zająć się pisaniem za kogoś, czyli być ghostwrite-
rem. Tak było ze Swietłaną Alliłujewą, córką Stali-
na, która osiadła na Zachodzie w 1967 roku. Mu-
siałem napisać w jedną noc wówczas pierwsze z jej 
wspomnień, które „Stern” kupił za duże pieniądze. 
Podobnie było z Leni Riefenstahl, którą naczelny 
magazynu Henri Nannen zaprosił w grudniu 1969 
roku do Hamburga. Stało się to, gdy redaktor ar-
tystyczny gazety pokazał Nannenowi zdjęcia Leni 
Riefenstahl z Nubii w Sudanie. Był nimi zachwyco-
ny i natychmiast do niej zadzwonił, mówiąc: „Leni, 
proszę łapać najbliższy samolot do Hamburga!”. 
Naczelny posłał mnie wieczorem do hotelu Berlin, 
gdzie spotkałem tę damę. W tym czasie zadawałem 
sobie sporo pytań na temat tego, dlaczego Niemcy 
bojkotowali ją społecznie i zawodowo, podczas gdy 
w tym samym czasie wielu czołowych zbrodniarzy 
wojennych długo zasiadało na szczytach władzy. 

Leni opisuje w swoich wspomnieniach scenę z 
hotelu Berlin m.in. tak: „Nannen zdecydował, żeby 
do wydania przedświątecznego (na Boże Narodze-
nie) magazynu przygotowanego do druku w nocy 
dołączyć serię 15 kolorowych zdjęć z Nubii i pod-
mienić gotową już okładkę gazety. Aby tak się stało, 
tekst musiał być wydrukowany następnego dnia… 
Gdy to usłyszałam, poczułam się nieswojo… Pan 
Braumann ośmielił mnie, mówiąc: «Pani mi opo-
wie dzisiaj wieczorem, co pani pozostało we wspo-
mnieniach szczególnego, a ja pani rano przed połu-
dniem przyniosę tekst»”.

Leni była szczęśliwa, przekonana, że nie jestem 
ignorantem w sprawach związanych z  Sudanem 
i znam ten region dość dobrze. Jej odczucie zmie-
niło się następnego ranka po śniadaniu, gdy prze-
czytała pierwsze słowa „mojego” (pod jej nazwi-
skiem publikowanego) reportażu. Zrobiła mi sce-
nę na miarę gwiazdy filmowej, które znamy z daw-
nych lat historii kina: krzyczała, naprawdę płaka-
ła, machała rękami i rzuciła mi pod nogi czek na 
25 000 DM, który otrzymała od „Sterna”. Zarzu-
ciła mi, że nigdy w życiu na nikim się nie zawiodła 
tak jak na mnie. Ona miała wtedy 67 lat, a ja by-
łem 35-letnim macho. Powiedziałem tylko jeszcze 
„adieu”, pojechałem do redakcji i poszedłem do na-
czelnego, któremu powiedziałem: „Z tą histeryczną 
kozą nie chcę już nic więcej robić”. Mój szef się roze-
śmiał: „Ależ Randy, ona tak zachowuje się zawsze, 
gdy chce komuś narzucić swoją wolę. Dlatego też 
już Goebbels jej się bał”. Nannen wiedział, o czym 
mówi. W filmie Leni o olimpiadzie w 1936 roku,
który miał światowy zasięg oraz zdobył wiele na-
gród, zagrał rolę spikera na stadionie. Henri Nan-
nen — przystojny, wysoki, niebieskooki blondyn był 
jej ideałem mężczyzny, najlepszym do tej roli. Wy-
jaśnił mi, jak mogę „bardzo łatwo” ocalić sytuację. 

Mam do niej iść z potężnym bukietem kwiatów, 
pocałować z pełną atencją w rękę i potem w spo-
sób stanowczy przedstawić swoje racje. Pojechałem 
więc z powrotem do hotelu Berlin, zachowałem „po 
dżentelmeńsku” i Leni była faktycznie gotowa po-
jechać ze mną do redakcji, gdzie poprawiliśmy tekst, 
tak aby jej pasował. Po dwóch godzinach byliśmy 
gotowi i tekst poszedł do druku. Ta historia o nago 
biegających Nubijczykach stała się sensacją świato-
wą i otworzyła Leni Riefenstahl nową drogę do ka-
riery jako fotografa. 

W swoich wspomnieniach odnośnie do tej spra-
wy napisała: „Tekst, który rano przyniósł pan Brau-
mann, nie był zły, wręcz przeciwnie, był dziennikar-
sko napisany świetnie, ale był za sensacyjny”. I tak 
mi zostało — zawsze z tendencją do sensacyjności. 
Leni zmarła w 2003 roku, mając 101 lat. 

W.G.: Zaczynałeś jako dziennikarz sportowy. 
Po jakimś czasie przeszedłeś z opisywania 
zdrowej, sportowej rywalizacji między ludź-
mi do opisywania zniszczeń i śmierci, jakie 
są wynikiem innej „rywalizacji”, czyli wojen. 
Co było przyczyną zmiany relacjonowania 
wydarzeń sportowych (piłka nożna i kolar-
stwo) na opisywanie wojen i konfliktów od
Wietnamu do Iraku?

R.B.: Pochodzę z robotniczego regionu związko-
wego w Zagłębiu Ruhry. To znaczy, że od małego 
zarażony byłem sprawami piłki nożnej (dla mojego 
ojca liczył się tylko Schalke 04) i sprawami polity-
ki. Tematami sportowymi zająłem się w 1958 roku 
dla wtedy jeszcze młodego dziennika „10-Pfen-
ning-Bild”. To była moja praca marzeń. W 1960 
znalazłem się w grupie dziennikarzy obsługujących 
olimpiadę w Rzymie. Było jednak dla mnie jasne, że 
nie chcę ja, stary piernik, robić wywiadów z 16-let-
nimi pływaczkami. Dlatego gdy otrzymałem przed 

swoimi 30 urodzinami ofertę pracy od „Reinischen 
Merkur”, skorzystałem z niej, aby oprócz tematyki 
sportowej zająć się reportażami związanymi z poli-
tyką zagraniczną. „Merkur” był bardzo konserwa-
tywnym katolickim i frankofilskim tygodnikiem w
Kolonii. 

W 1964 zostałem akredytowany na olimpiadę 
w Tokio i miałem taki pomysł, aby z Japonii pole-
cieć do Bangkoku i zrobić wycieczkę do Sajgonu w 
Wietnamie. Z Sajgonu poleciałem dalej w głąb kra-
ju. Gdy chciałem po kilku dniach wracać, zepsuł się 
stary samolot DC-3. Chciałem zdążyć na otwarcie 
igrzysk olimpijskich w Tokio i zorganizowałem ra-
zem z dwoma innymi pasażerami przejazd taksów-
ką do Sajgonu — 300 km. To była inicjacja mo-
jej kariery jako reportera wojennego. W środku nocy 
byliśmy świadkami ataku Vietcongu. Wszędzie wy-
buchały granaty. Nagle w świetle reflektorów poja-
wili się uzbrojeni żołnierze i ciężki sprzęt wojsko-
wy. Ale nie byli to Wietnamczycy. To była marynar-
ka USA. Dla bezpieczeństwa zabrali nas do rowu 
strzeleckiego. Bój trwał kilka godzin i oczywiście 
straciłem możliwość wylotu do Tokio. Przeprowa-

dziłem jednak wiele ciekawych rozmów z Ameryka-
nami, którzy wcześniej stacjonowali w Heidelber-
gu w Niemczech. Miałem świetną „story”: walczą-
cy, nie tylko „doradzający” Amerykanie. Fotograf 
magazynu „Stern”, Thomas Höpker, czytał później 
ten reportaż w reńskim „Merkurze”. Potem wszyst-
ko poszło już z górki. Zostałem redaktorem w dzia-
le zagranicznym tygodnika „Stern” — trzy wojny i 
bunt najemników w Kongo, wojna w Biafrze w Ni-
gerii, wojna sześciodniowa w Jordanii. Potem by-
łem wszędzie tam, gdzie odbywały się walki. Ma-
jąc lat 40, zrezygnowałem z tego zajęcia przy woj-
nie z Kurdami w Iraku, jednak nie z powodów stra-
chu o życie, lecz z prozaicznej przyczyny, którą był 
problem z kręgosłupem. Odbierał mi on możliwość 
wskakiwania na czołgi. Moje życie, które prowadzi-
łem jako reporter wojenny, było (proszę o wybacze-
nie wszystkich pacyfistów) wspaniałe — wystarcza-
jąco dużo gotówki w torbie i całkowita wolność, bo 
byłem daleki od wszystkich redakcyjnych i biuro-
kratycznych ograniczeń. 

W.G.: Czy Twoje relacje dla tygodnika 
„Stern” z Wietnamu czy z rebelii w Afryce 
były w jakiś sposób cenzurowane? Czy tzw. 
linia gazety była ważniejsza od opisu re-
aliów, które zaobserwowałeś w czasie poby-
tu w strefach konfliktów?

R.B.: Nie. Żadnej cenzury nie było. Gdy spoglą-
dam wstecz, to rzeczywiście aż dziw bierze, że był 
taki czas w niemieckim, zachodnim dziennikar-
stwie. Nie było cenzury także w relacjach z frontów 
działań wojennych i na samym froncie. W Wietna-
mie mogliśmy (jednakże w mundurach) brać udział 
we wszystkich akcjach armii amerykańskiej i pi-
sać o nich swobodnie, także o tych ciemnych stro-
nach wojny. Światowa opinia publiczno dowiedzia-
ła się dzięki temu o zbrodniach wojennych, tj. My 

Lai czy użycie napalmu wobec dzieci (zdjęcia spa-
lonych ciał). To spowodowało, że Amerykanie mu-
sieli opuścić Wietnam szybciej niż to zaplanowali. 
Przykład Wietnamu nauczył USA tego, że wolne 
media mogą przeszkadzać w prowadzeniu wojen. 
Dlatego od tego czasu zmieniło się to radykalnie. 

Co do trzymania politycznej linii przez czaso-
pisma, to tak Nannen („Stern”), jak i Augstein 
(„Spiegel”) jako suwerenni szefowie pozwalali na 
samodzielne opinie, które miały swoje miejsca w 
ich gazetach. 

W.G.: Czy zdobycie zaufania przez dzienni-
karza jest ważnym elementem jego pracy? 
Czy zdobycie zaufania jest trudne? Jakie 
inne drogi wykorzystywałeś w próbach do-
tarcia do ważnych postaci konfliktów, o ja-
kich pisałeś?

R.B.: Wzajemne zaufanie jest podstawą. W dzi-
siejszych czasach, gdy każdy aktywista może być 
namierzony i sprawdzony za pomocą powszech-
nie stosowanych telefonów komórkowych, to zaufa-

Można uogólnić, że wszystkie te typy 
na początku swojej kariery były darzone 
wielką miłością przez USA, a ich koniec 

też związany był z Amerykanami.
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nie jest jeszcze ważniejsze niż kiedyś. Aby zbudować 
zaufanie, trzeba poświęcić temu dużo pracy i cierpli-
wości. Trzeba tworzyć przyjaźnie i je pielęgnować. 
Takich zdolności nie ma każdy. 

Gdy krótko przed końcem wojny w Wietnamie 
chciałem zrobić z Perrym Kretzem (fotografem) re-
portaż o problemach z narkotykami w armii USA, 
natknęliśmy się na mur odmowy. To był temat 
tabu. Perry zadzwonił z Saigonu do dowódcy dy-
wizji z wojny koreańskiej (!). Był stary, ale miał zię-
cia, który był generałem, a ten znał ówczesnego do-
wódcę wojsk USA w Wietnamie. On poinformował 
Perry’ego, że o takiej a takiej godzinie mamy być w 
bazie wojskowej w Long Binh. Tam pułkownik to 
i to w detalach nam opowie. Perry pielęgnował swój 
kontakt ze starym generałem dziesiątki lat, kontak-
tując się z nim w każde święta i w każdy dzień uro-
dzin. Dzięki temu w „Sternie” ukazały się pierw-
sze na świecie zdjęcia sikających do próbówek ame-
rykańskich żołnierzy, którzy badani byli na obec-
ność narkotyków, co nazywało się „kontrolą dopin-
gową”. Tytuł reportażu brzmiał: „Kto odmówi, nie 
może jechać do domu”.

W.G.: W książce Petera Chemnitza o Tobie 
jest także niezmiernie intrygujący rozdział 
„Moja praca dla MI6”. Czy to oznacza, że by-
łeś agentem brytyjskiego wywiadu? Co są-
dzisz o działaniach służb specjalnych? Czy 
rzeczywiście przyczyniają się one do stabili-
zacji politycznej w świecie i pokoju? 

R.B.: Po pierwsze, to długa historia, ale krótko 
mówiąc, podczas wojny o Falklandy w 1982 roku 
(Argentyna przeciwko Wielkiej Brytanii) połączy-
łem reportaż dla magazynu „Geo” ze szpiegowa-
niem w Patagonii. W Argentynie rządziła wtedy 
junta i wiedziałem, że jeśli mnie złapią, to dostanę 
30 lat więzienia. Wtedy powiedziałem mojemu ofi-
cerowi prowadzącemu, że wysiadam z tej gry. Do-
nald (tak go nazwę) okazał się ponownie dżentel-

menem. Powiedział: „Okay. Rozumiemy to. Spra-
wa jest załatwiona. Trzymaj usta na kłódkę”. Od 
tego wydarzenia minęło ponad 30 lat i nie jest to 
już żadna sprawa tajna. Nasza współpraca trwa-
ła w sumie 15 lat (byłem zwerbowany w 1967 roku 
czasie wojny w Biafrze) i pokazała, że obydwie stro-
ny z niej były zadowolone. Ja nie mogę się nad tym 
użalać.

Po drugie, to nie mogę powiedzieć, że tajne służby 
są kompletnie zbędne. Ale od początku tej „wojny z 
terroryzmem” w niektórych krajach sprawa przed-
stawia się groteskowo. Przykładowo CIA ma zare-
jestrowanych około 107 000 stałych współpracow-
ników. Ta maszyna biurokratyczna organizuje pro-
pagandę, która przenika wszędzie, do wszystkich 
ministerstw i wszystkich obszarów życia publicz-
nego. Każdego dnia z nowymi pomysłami i kłam-
stwami. Mam wrażenie, że w demokracjach nie ma 
rządu, który przeciwstawiłby się tym zbieraczom se-
tek tysięcy danych i informacji. Musimy z tym żyć.

W.G.: Większość Twoich tekstów ukazała się 
w tygodniku „Stern”, w tym także wywiady z 
historycznymi postaciami, tj. Rezą Szachem 
Pahlawim, Saddamem Husajnem, Mobutu 
Sese Seko czy Papą Dokiem. Wymienione 
osoby to teraz symbole dyktatury, „bestie”, 
które wymordowały nawet setki tysięcy lu-
dzi. Jak oceniasz z perspektywy czasu tych 
władców i polityków? Na czym opierała się 
ich władza i czy można ogólnie opisać me-
chanizm dochodzenia do niej? 

R. B.: Można uogólnić, że wszystkie te typy na 
początku swojej kariery były darzone wielką mi-
łością przez USA, a ich koniec też związany był z 
Amerykanami. Jest także druga strona. Niewątpli-
wie każdy z nich miał charyzmę. Papa Doc został 
wybrany demokratycznie, zanim stał się dożywot-
nim prezydentem Haiti; Reza Pahlawi odziedziczył 
urząd po swoim ojcu i bardzo zmodernizował Iran 

przy dużej nieprzychylności duchowieństwa tego 
kraju; Mobutu przejął władzę siłą w sytuacji cha-
osu i przyniósł Kongu, zwanym wtedy Zairem, je-
dyne lata pokoju w jego historii; Saddam Husajn 
przysłużył się socjalistycznej partii Baath i po-
pchnął ją w górę. 

Akurat przykłady Saddama i szacha Iranu po-
kazują, że upadek despotów nie prowadził ludów 
automatycznie do lepszej przyszłości. W Iraku 
chrześcijanie na przykład mieli absolutną ochronę 
mniejszościową (chrześcijaninem był zastępca Sad-
dama). Dzisiaj są oni prześladowani, a nawet do-
chodzi do ich mordowania. Znałem osoby, które 
znajdowały się w otoczeniu „bestii”, a które dzisiaj 
w Teheranie, Bagdadzie czy Kinszasie mają dużo 
do powiedzenia. Czym jest liczba pomordowanych 
wtedy ludzi? Ona rośnie i rośnie w propagandowej 
retrospektywie. Dzisiaj także mordowani są ludzie, 
ale jeszcze teraz o tym się szeroko nie mówi. 

W.G.: W latach 60. i 70. przewroty rządo-
we w Afryce i poza nią często przybierały 
charakter rebelii. Uczestniczyły w nich jed-
nak dość znaczące grupy tzw. „psów woj-
ny”, czyli najemników. Znałeś największego 
z nich, Jeana Schramme’a. Co możesz po-
wiedzieć o nim, a także o specyfice „pracy”
tych ludzi? 

R.B.: W 1952 miałem 17 lat i trampowałem 
autostopem i łodzią rybacką do Tunezji, która była 
jeszcze wtedy francuskim protektoratem. Zamel-
dowałem się w Tunisie w Legii Cudzoziemskiej. 
Uprzejmy kapral powiedział mi, że jestem nieste-
ty fizycznie za słaby i dużo za szczupły. Chciałem
przyjść tam ponownie za rok. Podczas tego roku 
otrzymałem pracę w ramach wolontariatu i zo-
stałem dziennikarzem. Piętnaście lat później ty-
godnik „Stern” posłał mnie pierwszy raz do Kon-
ga, ponieważ byłem jedynym mówiącym po fran-
cusku reporterem. Tam poznałem Jeana Schram-

Randolph Braumann i „Pies Wojny” Jean Schramme
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me’a, Belga, któremu komunistyczny ruch Konga 
zniszczył plantację i który dlatego zaciągnął się do 
najemnego wojska Moïse’a Tshombé, który w Ka-
tandze wywalczył niezależność i powstał przeciwko 
centralnemu rządowi Mobutu. Najemnicy pod kie-
rownictwem Schramme’a utworzyli we wschodnim 
Kongu republikę Bukavu.                     

Tekst opisujący, jak doszło do narodzin tej repu-
bliki, dyktowany był przez Paula Ribauda mojemu 
koledze, fotoreporterowi z „Paris Match”, a ja na 
swojej maszynie do pisania go wystukałem. Mam 
odtąd w kołach dziennikarskich do dzisiaj ksywę 
Congo Randy.

Kiedy pyta się najemników, dlaczego ryzykują 
tak daleko w Kongu swoje życie — wielu z nich zgi-
nęło — to oni mówią: „Walczymy przeciw komuni-
zmowi”. Uważałem to za wymówkę do czasu, gdy 
wiele lat później przeczytałem dzienniki Che Gu-
evary. Che ustawił, czego my wszyscy nie wiedzie-
liśmy, w tamtych górach przygotowanie podboju 
Konga (całej czarnej Afryki). Plan się rozbił o brak 
dyscypliny jego Simbas.

Kongo było krajem mojej tęsknoty, od kiedy prze-
czytałem w mojej młodości „Jądro ciemności” Jose-
pha Conrad. Conrad, właściwie Józef Teodor Na-
łęcz Konrad Korzeniowski, syn szlachetnej polskiej 
rodziny, był w 1889 kapitanem parowca rzeczne-
go w wolnym państwie Kongo belgijskiego króla 
Leopolda. Conrad zainspirował nie tylko Francisa 
Forda Coppolę, który nakręcił „Apocalypse Now”, 
czyli „Czas apokalipsy” (film o wojnie w Wietn-
mie, który jest oparty na powieści „Jądro ciemno-
ści”), lecz także mnie. Ten niezmiernie okazały kraj 
— 2000 km nieomal bez dróg między Kinszasą a 
Bukavu — przez wiele lat mojego życia nie wypu-
ścił mnie od siebie. Wprawdzie fizycznie wylądowa-
łem w Görlitz/Zgorzelcu, ale w opinii mojego syna 
Marcela i mojej serbskołużyckiej synowej Bożeny 
moja dusza jednak jest ciągle jeszcze w Kongu.

W.G. Twój obszerny wywiad z szefem PFLP, 
Georgem Habashem, przeprowadziłeś w 
czerwcu 1970 roku. Ukazał się on we wrze-
śniu na łamach magazynu „Stern”. Zdu-
miewający był przy tym tytuł, który trafił na
pierwsze strony światowych gazet. Opo-
wiedz proszę o tym wywiadzie.

R.B. Nie było łatwo dotrzeć do G. Habasha. Był 
wówczas wrogiem nr 1 Izraela, a Mosad był oczywi-
ście na jego tropie. Wywiad z Habashem – na mar-
ginesie ochrzczonym w kościele grecko-ortodok-
syjnym pediatrą dziecięcym! – możliwy był tylko 
dzięki temu, że odpowiednie osoby wstawiły się za 
mną w PFLP. Wierzyli w moją uczciwość – no i w 
moją sympatię dla sprawy palestyńskiej. Ale po ko-
lei. Zapytałem Habasha: „Czy zdaje pan sobie spra-
wę z tego, że poprzez swoje akcje może pan wywo-
łać trzecią wojnę światową?” Habash: „Ależ tak. Ale 
mogę pana zapewnić, że to nas nie niepokoi. Cały 
świat może przy tym coś stracić – tylko my nie.” 
    Wywiad leżał miesiącami nieopublikowany w re-
dakcji tygodnika Stern w Hamburgu. Byłem ciągle 
w rozjazdach pomiędzy Londynem, gdzie byłem w 
tym czasie korespondentem dla Stern-a, oraz Am-
manem i nie zajmowałem się już tym wywiadem. 
Kiedy porwane jeden po drugim przez palestyńczy-
ków samoloty stały na pustyni, moi drodzy koledzy 
w Hamburgu pomyśleni, że nadszedł odpowiedni 
czas do publikacji tego mojego wywiadu z G.Haba-
shem. Zaplanowano sześć stron w mającym się uka-
zać 20 września 1970 roku tygodniku Stern. Chło-
pakom brakowało tylko „chwytliwego” nagłówka. 
Na zebraniu redakcyjnym pewien „geniusz” ds. ty-
tułów podał następującą propozycję: „Stern rozma-
wiał z szefem powietrznych piratów: Chcemy trze-

ciej wojny światowej.” Zaskoczenie było ogromne, 
ale tytuł przyjęto.

Następnego dnia rozpętało się piekło na całym 
świecie: te typy z PFLP naprawdę chciały nas wpędzić 
w nową wojnę światową. Popierające Izrael wydawnic-
two Springer eksplodowało treścią i formą. BILD podał 
następujący tytuł: „Niesłychane! Przywódca arabskich 
terrorystów i piratów powietrznych Habash skanduje: 
Chcemy trzeciej wojny światowej.” Czcionką numer 15.  
     Habash nigdy czegoś takiego nie powiedział, a ja 
nigdy czegoś takiego nie napisałem. Jest to dla mnie 
(po dziś dzień) uderzający przykład dziennikarskiej 
manipulacji. Palestyńczycy zawsze byli źli i takimi 
pozostają. A zatem dobrzy, czyli przede wszystkim 
Izraelczycy i król Hussein, mają prawo do ratowania 
świata bez względu na używane do tego celu środki. 
      Po sfałszowaniu wywiadu ludzie z PFLP uważali 
mnie za izraelskiego agenta – czego nie mogłem mieć 
im za złe. Ponieważ w tamtych dniach zabijano dużo 
i szybko, także i ja zostałem skazany na śmierć przez 
trybunał rewolucyjny w Bejrucie. Uratował mnie cha-
os wojenny w Ammanie. Nikt nie wiedział, w których 
ruinach się ukryłem. Ale później, po powrocie do Lon-
dynu, ciągle dostawałem pogróżki. Pojechałem wtedy 
– bez porozumienia z redaktorem naczelnym Nanne-
nem, który by mi tego zabronił – do Bejrutu do kwate-
ry głównej PFLP i „stawiłem” się. Mój przyjaciel Bas-
sam Abu Sharif, najbardziej zaufany człowiek Geor-
ge‘a Habasha (izraelska bomba w liście popsuła nie-
co reputację Bassama), uwierzył, że nie mam absolut-
nie nic wspólnego z tym fałszerstwem. Pożegnaliśmy 
się obejmując się i całując, i pozostałem przyjacielem 
ludu palestyńskiego. George‘a Habasha nie zobaczy-
łem już nigdy więcej. W roku 2008 zmarł. W spoko-
ju – i w Ammanie.
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Tworząc granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, 
Stalin wrócił do planów carskich z 1914 roku.



Mariusz Klonowski: W wydaniu lokalnym 
jednej z niemieckich gazet, należącej do 
najbardziej poczytnych w naszym regionie, 
przeczytałem, że Nagroda Mostu Panu się 
nie należy, gdyż nie można określić pańskie-
go wkładu w polsko-niemieckie porozumie-
nie. Jak ocenia Pan taką wypowiedź?

Prof. Norman Davies: Nie do mnie nale-
ży ocena takich opinii, ale do jury Nagrody Mo-
stu. Wydaje mi się jednak, że książka, którą napisa-
łem o Wrocławiu/Breslau, mieście mającym wiele 
nazw, jest powodem, aby być kandydatem do takiej 
nagrody. Ta książka, która nosi tytuł „Microcosm: 
Portrait of a Central European City” („Mikroko-
smos: Portret miasta w centrum Europy”), nie jest 
ani propolska, ani proniemiecka. Ma na celu roz-
bicie tych stereotypów, które istnieją. Wrocław/Bre-
slau był elementem konfliktu dialektycznego mię-
dzy Polakami a Niemcami. W tej książce piszę też, 
że początki były czeskie. Przedstawiam wielokultu-
rowość tego arcyciekawego miasta. 

Mariusz Klonowski: Mówi Pan, że początki 
Wrocławia były czeskie. Nie piastowskie?

Prof. Norman Davies: Nie, bo Wrocław stał 
się piastowski w X w., podobnie jak Kraków. Ale 
wtedy to były początki państwa polskiego. W tej 
książce chciałem opisać kolejne etapy: czeski, pia-
stowski, potem znowu czeski, potem austriacki, pru-
ski, niemiecki i ponownie polski. Nie jest to dialekty-
ka dwubiegunowa, Wrocław polski i niemiecki. Jest 
to ewolucja miasta i kultury oraz ludzi przez wie-
le lat wpływów różnych państw czy reżimów. Być 
może ta moja teza nie podoba się temu dziennika-
rzowi, o którym Pan wspominał, ale także nie podo-
ba się niektórym Polakom. Ci, którzy mówią „nasz 
Wrocław” albo „unser Breslau”, będą na pewno z 
takich tez niezadowoleni.

Mariusz Klonowski: Znajdujemy się w bu-
dynku, w którym podpisano układ granicz-
ny między Polską a Niemcami, zwany ukła-
dem zgorzeleckim. Czy w wyniku tej dość 
gwałtownej historii polsko-niemieckiej nie 
należałoby uznać, że doszło do pewnego za-
dośćuczynienia poprzez uznanie granicy na 
Odrze i Nysie Łużyckiej? Czy przebieg tej 
granicy wydaje się Panu sprawiedliwy?

Prof. Norman Davies: „Sprawiedliwy” to jest 
za dużo powiedziane. Granica ta nie była ustalona 
pomiędzy Polakami a Niemcami. Ani Polacy, ani 

Niemcy nie mieli nic w tej sprawie do powiedzenia. 
Przebieg tej granicy był narzucony przez Stalina, 
który praktycznie bez zgody Polaków (formalnie ra-
zem z Bierutem, który miał taki rozkaz z Moskwy) 
ustalił ją w Poczdamie z Amerykanami i Brytyj-
czykami. Ustalono ją jako granicę tymczasową. Nie 
było to oparte na żadnym prawie międzynarodo-
wym. Było to tymczasowe rozwiązanie na koniec II 
wojny światowej. Jakiś czas później miała się odbyć 
konferencja pokojowa, tak jak to się stało po I woj-
nie światowej. Jednak ta konferencja pokojowa nig-
dy się nie odbyła. Podnosząc to, Niemcy mieli rację 
w tym sensie, że nie można patrzeć na tę granicę bez 
kontekstu. Kontekstem jest to, iż granica wschod-
nia Polski zmieniona została podobnie, również 
bez zgody zamieszkałej tam ludności. Dotarłem do 
ciekawych informacji, z których wynika, że ta linia 
graniczna na Odrze i Nysie Łużyckiej była w pla-
nie rosyjskim z 1914 r., na początku I wojny świa-
towej. Plan ten nie został zrealizowany, bo nastąpi-
ła rewolucja bolszewicka, ale później Stalin wrócił 
do tych carskich planów.

Waldemar Gruna: Czy spotkał się Pan z in-
formacjami i dokumentami dotyczącymi po-
bytu wojsk amerykańskich na Dolnym Ślą-
sku, a ściślej mówiąc — w Karkonoszach, 
w 1945 roku, tuż przy końcu II wojny świa-
towej? Czy potrafi Pan wyjaśnić sytuację, 
w której armia amerykańska znajdująca się 
niedaleko Pragi nie poszła dalej w kierun-
ku Berlina?

Prof. Norman Davies: Mamy tu dwie spra-
wy. Po pierwsze, Amerykanie byli bardzo słabi. 
Proszę sobie wyobrazić, że w 1939 r. wojsko pol-
skie było większe od wojska amerykańskiego. Ame-
rykanie tworzenie armii zaczęli prawie od zera i — 
mimo ogromnego wysiłku w czasie tych 5 lat — 
to, co stworzyli, było i tak za małe jak na walki w 
Europie i na Dalekim Wschodzie. Eisenhower był 
świadom, że jego wojska są za słabe, i dlatego nie 
brały udziału w walkach o Berlin. Druga sprawa 
jest też bardzo prosta. Amerykanie mieli dwie woj-
ny, jedną w Europie, a drugą przeciw Japonii. Woj-
na europejska w 1945 roku była prawie wygrana. 
Amerykanie chcieli oszczędzić jak największą liczbę 
swoich żołnierzy, żeby przerzucić ich na front wal-
ki z Japończykami. W związku z tym Roosevelt ko-
niecznie chciał przyjąć Stalina do wojny przeciwko 
Japonii — i to właśnie wyjaśnia Jałtę. Tam Roose-
velt zdobył zgodę Stalina na udział Rosji w wojnie 
na Dalekim Wschodzie, co się stało w trzy miesiące 
po zakończeniu wojny w Europie. Amerykanie nie-

jako „odpuścili” sobie Europę Wschodnią po to, aby 
skoncentrować się na ważniejszych dla nich celach. 

Waldemar Gruna: Niektórzy mówią, że świa-
domie zostawiono Europę Wschodnią na pa-
stwę Związkowi Radzieckiemu.

Prof. Norman Davies: Tak, ale po pierwsze 
— Amerykanie nie mieli wtedy siły, żeby inaczej 
działać. Po drugie — ich priorytetem była wojna 
z Japonią. Z punktu widzenia Ameryki to Japonia 
napadła na Hawaje, na Pearl Harbor. To było ich 
pierwsze, najważniejsze zagrożenie i często potocz-
nie w USA z datą napaści na Pearl Harbor wiąże 
się rozpoczęcie II wojny światowej. Na liście prio-
rytetów amerykańskich Europa, szczególnie Euro-
pa Wschodnia, była i jest daleko, w końcowej jej 
części. Jednakże historycy zachodni nie chcą przy-
znać, że Zachód w tym czasie był słabszy od Stali-
na. Wszystko się zmieniło, gdy Amerykanie skon-
struowali bombę atomową. W lecie 1945 r. bomba 
ta wybuchła. Do tego czasu nie było pewności, czy 
zadziała. Gdy w New Mexico wybuchła pierwsza 
bomba, Ameryka oczywiście urosła w siłę i miała 
militarny potencjał. W Jałcie w lutym 1945 r. Ame-
rykanie byli w bardzo trudnej sytuacji. Stracili na 
małej wysepce, Okinawie, dziesiątki tysięcy żołnie-
rzy. Obliczali, że jeżeli będą zmuszeni do zdobywa-
nia innych wysp japońskich, to będzie ich to koszto-
wało co najmniej milion zabitych żołnierzy. Dlate-
go tak bardzo chcieli współpracy ze Stalinem.

Mariusz Klonowski: Czy siłę Armii Czerwo-
nej można by ująć zdaniem: „Trzeba mieć 
wielką odwagę, żeby walczyć w Armii Czer-
wonej, a jeszcze większą, żeby z niej zde-
zerterować”?

Prof. Norman Davies: Kiedyś robiłem kal-
kulację, która pokazywała, że straty żołnierzy ra-
dzieckich (nie Rosjan, bo coraz więcej w tej armii 
było Azjatów) spowodowane przez NKWD były 
większe od strat wojsk brytyjskich w całej II wojnie 
światowej. To pokazuje, czym była Armia Czerwo-
na — bezwzględną machiną, w której nie liczyło się 
życie ludzkie. Armia ta miała wprawdzie wybitnych 
dowódców oraz sprzęt techniczny (np. czołgi T-34, 
karabiny AK), ale życie ludzkie dla Stalina nie li-
czyło się w ogóle. Oni dobrze wiedzieli, że w każdej 
bitwie stracą od dwóch do czterech żołnierzy na jed-
nego zabitego Niemca.

REGION EUROPA 2010
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Pamiętniki HITLERA

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.

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

Gerd Heidemann: Niestety nie mogę opo-
wiedzieć tu całej rozległej historii pamiętników Hi-
tlera, ponieważ po pierwsze — zajęłaby ona ponad 
sto stron, a po drugie — właśnie została sfilmowa-
na. Nie dalej jak dwa tygodnie temu mówiłem o 
tym dla potrzeb filmu przez trzy godziny. Gdybym 
przedstawił tu szczegółowo całą tę historię, mógł-
bym mieć nieprzyjemności ze strony filmowców. 

Dlatego teraz tylko w telegraficznym skrócie: rze-
kome dzienniki Hitlera widziałem u pewnego ko-
lekcjonera w okolicach Stuttgartu. Powiedział mi, 
że ma je od znajomego, który uciekł z NRD i z po-
mocą brata, który był generałem Narodowej Armii 
Ludowej, mógł przeszmuglować kolejne pamiętni-
ki na zachód.

Ów znajomy chciał sprzedać dzienniki amery-
kańskiemu koncernowi prasowemu Hearst za dwa 

miliony dolarów. Kolekcjoner nie chciał mi zdradzić 
nazwiska swojego znajomego. Objaśnił jedynie, że 
pamiętniki znaleziono w zestrzelonym samolo-
cie, który miał przetransportować pisemny spadek 
Hitlera do Bawarii. Tydzień później rozmawiałem 
w stołówce ze swoim redaktorem naczelnym Hen-
rim Nannenem i zapytałem go, czy wiedział, że Hi-
tler pisał pamiętniki. Nannen zaprzeczył, skierował 
mnie do dra Thomasa Waldego, dyrektora resortu 

historii współczesnej, który powinien coś na ten te-
mat wiedzieć. Kilka dni później zwróciłem się do 
niego. Mimo że też nie słyszał nic odnośnie do rze-
komych dzienników Hitlera, poprosił mnie, żebym 
się postarał zdobyć je dla niego. W kolejnych mie-
siącach miałem do opracowania wciąż nowe tema-
ty, ścigałem niemieckich złodziei w Tunezji, pro-
wadziłem 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 tema-
tem pamiętników Hitlera. Celem upewnienia się, 
czy historia mniej więcej się zgadza, poszukałem 
najpierw zestrzelonego samolotu, który w literatu-
rze współczesnej określano jako zagubiony. Odna-
lazłem miejsce, w którym spadł on na ziemię — nie-
daleko wsi Börnersdorf we wschodnich Rudawach.

Generał w stanie spoczynku Hans Baur, prywat-
ny pilot Hitlera i szef eskadry lotniczej Führera, któ-
rego udało mi się zlokalizować w Herrsching nad 
jeziorem Ammer, potwierdził, że na pokładzie ma-
szyny powinny się znajdować rysunki Hitlera. To 
on 21 kwietnia 1945 roku zgłosił Hitlerowi utra-
tę maszyny. Na co Hitler miał odpowiedzieć: „Na 
miłość boską, na pokładzie był mój służący Arndt, 
biedny chłopak. Powierzyłem mu najważniejsze do-
kumenty. Wszystkie moje rysunki, które miały sta-
nowić dla potomności świadectwo wszystkich mo-
ich 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, któ-
ry pisał o „maszynie bagażowej” Führera i o jego 
dziennikach. Dopiero kiedy byłem niemalże pew-
ny, że coś jest na rzeczy z tą historią, z pomocą po-
średnika nawiązałem kontakt z Kujauem. Zapa-
dła wówczas decyzja o zatrudnieniu najlepszych na 
świecie grafologów, którzy zbadają pisma pod ką-
tem ich autentyczności.

Opiniami mieli się zająć dr Thomas Walde i 
Wilfried Sorge, zastępca dyrektora wydawnictwa. 
Na polecenie kierownictwa redakcji miałem zdo-
być dzienniki, zbadać historię samolotu i poprosić 
rząd federalny o przeniesienie na mnie praw autor-
skich Hitlera do wszystkich zdobytych dokumentów. 
Wszystkie ekspertyzy, które do nas dotarły, były po-
zytywne, tylko Federalny Urząd Kryminalny za-

Gerd Heidemann z Leopoldem Trepperem i Generałem SS Wilhelmem Mohnke

Gerd Heidemann na wystawie Word Press Photo



czął mieć na krótko przed opublikowaniem wątpli-
wości, ponieważ niektóre dokumenty, które zdoby-
łem od Kujaua, świeciły pod wpływem promienio-
wania ultrafioletowego. Chodziło o kilka odręcznie
napisanych życzeń noworocznych Hitlera kierowa-
nych do innych mężów stanu, które pozyskałem od 
Kujaua prywatnie i podarowałem archiwum fede-
ralnemu. Kujau mówił o tych telegramach, że nie 
było ich w zestrzelonym samolocie, lecz że znajdo-
wały się w innych archiwach NRD. Dlatego nie za-
alarmowano 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 Fe-
deralnego Urzędu Kryminalnego z prośbą o szybką 
ekspertyzę. Dr Walde pisał dalej: „Byłoby to dla nas 
bardzo pomocne, gdyby z góry, tj. przed sporządze-
niem ostatecznej pisemnej oceny, dał nam Pan tele-
fonicznie 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 brano pod uwagę dodatkowe 
koszty w wysokości 720 000 marek. Ten zeszyt był 
już wydrukowany, kiedy list dra Waldego był w dro-
dze do Federalnego Urzędu Kryminalnego.

Kiedy dwa tygodnie później „Federalny Urząd 
ds. Badania Materiału” w Berlinie Zachodnim 
stwierdził, że dzienniki musiały zostać sporządzo-
ne na papierze powojennym, to była dopiero kom-
promitacja. Przybyłem do aresztu śledczego, ponie-
waż wskazał mnie Henri Nannen, twórca „Ster-
na” . Prokurator zarzucił mi w pierwszej kolejno-
ści, że kupiłem falsyfikaty za niższą cenę. Fałszerz
Kujau twierdził, że dostał ode mnie tylko 1,7 mi-
lionów marek za 60 dzienników, a nie 9,3 miliona, 
które mu zapłaciłem. Wprawdzie wszystkie rozmo-
wy, które odbyłem z Konradem Kujauem, a więc 
także rozmowy o pieniądzach, potajemnie nagra-
łem na nośnik dźwięku. Ale ponieważ nie uzyska-
łem wcześniej od sędziego pozwolenia na nagra-
nia, co mi zarzucił przewodniczący Izby Karnej, nie 
włączono taśm do materiału dowodowego. Sąd za-
rzucił mi wówczas, że mógłbym zostać oskarżony o 
paserstwo, ponieważ przyznałem, że dzienniki po-
chodziły z zestrzelonego samolotu Hitlera. Moim 
zdaniem należałoby wówczas oskarżyć kierownic-
two wydawnictwa Gruner+Jahr, bo w końcu to ono 
zakupiło dzienniki. Kiedy adwokat Kujaua zło-
żył wniosek o stwierdzenie popełnienia przestęp-
stwa przez kierownictwo wydawnictwa, z tym wła-
śnie 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 napraw-
dę zapłaciłem Kujauowi te pieniądze. Ale takie jest 
życie. Czasami jest się karanym za coś, czego się nie 
zrobiło, a kiedy naprawdę zrobi się coś zabronione-
go, udaje się zbiec.

Wraz z moim współpracownikiem i przyjacielem 
Randym Braumannem, z którym musieliśmy cza-
sami 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 mło-
dzieńczą lekkomyślność, mówiliśmy: „Olać to!” — i 
nadstawialiśmy karku. 

Dość spokojnie przyjąłem więc karę za własną 
głupotę, bo dałem się nabrać fałszerzowi Konra-
dowi Kujauowi, wkurzało mnie tylko podłe zacho-
wanie 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 ka-
set 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 Kry-
minalistyki w Hamburgu a reszta w archiwum ty-
godnika STERN. Tygodnik STERN odmawia 
przekazania pozostałych tomów do archiwum pań-
stwowego, mimo że zostało to już wcześniej ustalo-
ne 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 tech-
nika sprawdzająca autentyczność dokumen-
tów znajduje się na znacznie wyższym po-
ziomie jak w 1983 roku, nie powinno się wy-
konać ponownej analizy nie tylko grafolo-
gicznej czy chemicznej wszystkich 62 to-
mów tych pamiętników?  

G.H.: Wcześniej wykonano badania tylko trzech 
tomów. Tygodnik STERN na pewno nie ma intere-
su w tym aby badać wszystkie 62 tomy. 

W.G.: W niemieckich księgarniach ukaza-
ła się „Mein Kampf” Adolfa Hitlera. Czy w 
tej sytuacji możliwe jest opulikowanie do-
kumentów 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 publi-
kowane. Obecnie prowadzone są negocjacje z trze-
ma amrykańskimi uniwersytetami, które chciałyby 
przejąć moje archiwum. Jego najciekawszą częścią 
są moje poszukiwania dawnych nazistów i wywia-
dy z byłymi oficerami SS w Ameryce Południowej,
takich jak Klaus Barbie czy Walter Rauff . Przykła-
dowo w Dusseldorfie przedstawiana jest sztuka te-
atralna, w której jeden z aktorów gra Klausa Bar-
biego. Wykorzystany jest tam także mój 14 - go-
dzinny wywiad z Klausem Barbie. Jeśli wejdzie Pan 
na Google i wpisze „Klaus Barbie - Teatr Dussel-
dorf” to po kliknięciu może Pan o tym także prze-
czytać. 

Moje rozmowy z Klausem Barbie były podsta-
wą do stworzenia filmów i słuchowisk radiowych.
W niedalekiej przyszłości również Walter Rauff ma
być w podobny sposób wykorzystany. W tej chwi-
li brytyjska telewizja produkuje dla prywatnych ka-
nałów „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 wyjąt-
kowo ciekawy dokumentalny film „Kon-
go Müller”, oparty także na Pana nagrodzo-
nych fotoreportażach z Afryki. Film ten no-
minowano do nagrody GRIMME, najważniej-
szej z dotyczących kultury w niemieckiej TV. 
Kim był główny „bohater” filmu, czyli „Kon-
go Müller”? 

G.H.: We wrześniu i październiku 1964 roku 
miała miejsce moja pierwsza podróż na tereny 
Afryki objęte wojną. Rząd centralny Konga chciał 
powstrzymać dziennikarzy przed relacjonowaniem 
akcji białych żołnierzy przeciwko czarnym rebe-
liantom.

Siegfried Müller  Foto: Gerd Heidemann
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Ponieważ przyprowadziłem kapitanowi Sieg-
friedowi Müllerowi kilku dezerterów, mogłem zo-
stać na chwilę w jego Commando 52 i brać udział 
w walkach wewnątrz Konga. Commando 52 skła-
dało się z 30 żołnierzy z Niemiec, Austrii, Rodezji, 
Anglii, Afryki Południowej, Portugalii i Czecho-
słowacji. 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, ponie-
waż, 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 ko-
munizm. Rebelianci, zwolennicy zamordowane-
go pierwszego szefa państwa Konga Patrice’a Lu-
mumby i jego byłego ministra Mulelego, pozosta-
wali pod wpływami komunistycznymi, przez dłuż-
szy czas byli nawet sterowani przez Che Gueva-
rę. Müller do śmiałków generalnie nie należał, był 
zawsze bardzo spokojny i rozważny. On sam nie 
brał udziału w okrutnych działaniach swoich lu-

dzi, przepraszał za ich uczynki, posługując się sta-
rym powiedzeniem: „Nie gań nigdy złych uczyn-
ków żołnierzy. Ludziom, którzy powinni umrzeć, 
dajcie to, czego chcieli”.

Oprócz sprzętu fotograficznego przytaszczyłem
duży nośnik dźwięku i nagrałem wszystkie wywia-
dy z żołnierzami i ich kapitanem. Chciałem usta-
lić, jakie motywy kierowały tymi ludźmi, że rzuci-
li się w wir tak krwawej przygody i dopuszczali się 
występków czy też na nie pozwalali. Zdumiewają-
ce było dla mnie, jak szybko cienka warstwa cywili-
zacji opadła z tych mężczyzn i sprawiła, że byli go-
towi 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 Mule-

lego przywłaszczyli sobie władzę w przeważającej 
części Konga. Duża część armii narodowej przyłą-
czyła się do rebeliantów. Na północy ważna stoli-
ca prowincji Coquilhatville była gotowa do kapitu-
lacji. Gdyby to miasto dostało się w ręce rebelian-
tów jako pierwsze, utrudniłoby to ponowne zdo-
bycie północnej części kraju. Dlatego w Kaminie, 
ośrodku szkoleniowym białych żołnierzy w Katan-
dze, utworzono oddział specjalny Commando 52 
pod dowództwem kapitana Siegfrieda Müllera.

Ten oddział specjalny zdołał w ostatniej minu-
cie utrudnić przejęcie miasta przez rebeliantów.

Müller wraz z 30 mężczyznami i z pomocą kil-
ku prorządowych miejscowych żołnierzy przedzie-
rał 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 wro-
giem” doszło w małej miejscowości Bongila, gdzie 
na żołnierzy czekali wojownicy z tarczami i dzida-
mi. Po użyciu gróźb spalenia wioski przy najmniej-
szym oporze i wymordowania wszystkich miesz-
kańców czarni wojownicy zniknęli i otwarli dro-
gę. Droga ta, wyglądająca jak droga polna w Eu-
ropie, stanowiła główną trasę wiodącą przez Kon-
go. Na niektórych odcinkach droga ta przebiegała 
przez równik. Pomnik na skraju drogi przypominał 
o wizycie Stanleya. Do pierwszej strzelaniny, któ-
ra kosztowała życie niemieckiego żołnierza Frit-
za Kötteritscha z Münster, doszło na brzegu rze-
ki 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 Beki-
li, gdzie znajdowały się ruiny zamku, wzniesionego 
w czasach kolonialnych dla przejeżdżających tędy 
belgijskich urzędników. To tu zajęli pozycję. Ale po-
nieważ niektórym żołnierzom także to miejsce zda-
wało się zbyt niebezpieczne, wycofali się bez przy-
zwolenia swojego komendanta do Ingende, gdzie 
się na nich natknąłem i przekonałem do powro-
tu do Bekili. Na prawie dwa tygodnie zatrzyma-
łem się u Commando 52, przeżyłem kilka ataków 
rebeliantów, dostałem tylko jedną kulkę w nogę, nie 
odniosłem ran, mam za to na pamiątkę dwie dziu-
ry 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 Kon-
ga z belgijskimi skoczkami spadochronowymi, aby 
uwolnić belgijskich zakładników z rąk rebeliantów 
w Stanleyville. Od tego czasu — i po tym jak ode-
brałem 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 współpracowni-
kiem Randym Braumannem, któremu nadano na-
wet przezwisko Congo Randy.

REGION EUROPA 2012

Strona tygodnika STERN z fotoreportażem 
nagrodzonym w konkursie Word Press Photo
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16 września 1939 roku nie był takim sa-
mym dniem, jak poprzednie. Analizując nie-
regularnie napływające z frontu meldun-
ki, można było dostrzec symptomy korzyst-
nej odmiany sytuacji: niemiecki napór słabł, 
a polski opór zaczynał się wreszcie zazębiać 
i tężeć. Wojna wkroczyła na obszar „Polski 
B”, gdzie rzadka sieć drożna i kolejowa oraz 
warunki naturalne w większym stopniu pre-
ferowały obronę. Impet niemiecki, zwłasz-
cza wojsk szybkich, tak w związku z ponie-
sionym stratami, jak zużyciem sprzętu i na-
rastającymi trudnościami zaopatrzeniowymi, 
zwłaszcza w materiały pędne, zaczął wyraź-
nie słabnąć.

Na Kresach Wschodnich, nad sowiec-
ką granicą, we względnie bezpiecznych na-
wet od działań niemieckiego lotnictwa gar-
nizonach, pod energicznym kierownictwem 
ministra spraw wojskowych gen. Tadeusza 
Kasprzyckiego, odtwarzano tymczasem, w 
oparciu o rezerwowe kadry i zapasy broni, 
rozbite oddziały. Pocieszające było i to, że 
na Zachodzie trwały widoczne i metodyczne 
przygotowania do generalnej ofensywy, któ-
ra, w myśl międzysojuszniczych ustaleń na 
najwyższych wojskowych szczeblach, miała 
się rozpocząć piętnastego dnia po ogłoszeniu 
przez Francję powszechnej mobilizacji, czyli 
17 września. Wiadomości te panikowały nie-
mieckich sztabowców, żądających przerzuce-
nia części wojsk nad Ren.W sztabie polskie-
go naczelnego wodza odżywał ostrożny opty-
mizm, podzielany zresztą przez szefa francu-
skiej misji wojskowej, gen. Louisa Faury’e-
go. Ogólna ocena sytuacji – pisze płk Stani-
sław Kopański – zdawała się wskazywać na 

możliwość zorganizowania oporu na „przy-
czółku rumuńskim” i dalszego prowadzenia 
walki. (...) Niektórzy z kolegów dość optymi-
stycznie uważali nawet, że moment przeło-

mowy kampanii mamy poza sobą. Nastroje 
zmieniły się tak bardzo, że niektórzy oficero-
wie otwierali trzymane od przed wojny na tę 
okazję butelki szampana.

Trudno oczywiście przesądzić – gdyby nie 
nastąpiła sowiecka agresja – jak długo Polacy 
mogliby się jeszcze bronić. Kilka tygodni – 
co pewno nie miałoby większego znaczenia, 

czy kilka miesięcy, może do wiosny – co mo-
głoby zmienić całą sytuację strategiczną. W 
świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że 
zwycięstwo nad Polską przyniósł Hitlerowi 

na złotej tacy Stalin. Tak, jak sowiecki dykta-
tor pchnął Führera do rozpoczęcia wojny, za-
wierając z nim sierpniowy układ, tak teraz, 
jako niezawodny i wierny sojusznik, zapew-
nił mu warunki do dalszych zwycięstw. Woj-
na roku 1939 okazała się być bardziej wojną 
Stalina niż Hitlera.

 Prof. Paweł Wieczorkiewicz

Wojna roku 1939 okazała się być bardziej wojną Stalina niż Hitlera.

Nóż w plecy
17.09.1939

Zwycięstwo nad Polską przyniósł Hitlerowi na złotej tacy Stalin

Spotkanie żołnierzy Wehrmachtu z żołnierzami Armii Czerwonej 
na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku.
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Mimo przeważających sił niemieckich 
oraz wrogiej obojętności Sowietów, słabo 
uzbrojeni powstańcy przez ponad dwa mie-
siące ofiarnie walczyli z totalitarną machiną 
wojenną nazistowskich Niemiec. W trakcie 
63 dni walk Powstańcom udało się opano-
wać znaczne obszary miasta i zadać wrogo-
wi poważne straty. Niestety, w obliczu decy-
zji Stalina o wstrzymaniu sowieckiej ofensy-
wy na zachód i braku jakiejkolwiek pomocy 
ze wschodniego brzegu Wisły, polskie wła-
dze zostały zmuszone do podpisania kapitu-
lacji.

Wolna Polska

Przez te dwa miesiące Warszawa była wol-
ną Polską z legalnymi władzami, administra-
cją, armią i wszystkimi atrybutami niepodle-
głego państwa. Była ona państwem nowocze-
snym i demokratycznym – w ekstremalnych 
warunkach ciężkiej bitwy miejskiej wyda-
no dwa „Dzienniki Ustaw”, tworzące ramy 
prawne dla krajowych władz cywilnych oraz 
przygotowujące podstawy ustrojowe wolne-
go państwa po wojnie. W powstańczej War-
szawie wychodziło ponad 100 tytułów gazet 
wszystkich opcji politycznych, zaś kino „Pal-
ladium” wyświetlało kroniki filmowe doku-
mentujące wydarzenia.

Entuzjazm

Ludność stolicy wybuch Powstania przyję-
ła z entuzjazmem – po 5 latach okrutnej oku-
pacji miasto było wolne. Na ulicach pojawiły 
się setki biało-czerwonych flag, z głośników 
popłynęły polskie pieśni. Warszawscy cywile 
zdali niezwykle trudny egzamin – wspierali 
walczących, ale również w sposób niezwykle 
zdyscyplinowany zorganizowali życie wiel-
kiego miasta - powstały komitety blokowe, 
kuchnie społeczne, kwitło życie kulturalne 
i religijne. Warszawiaków z sierpnia i wrze-
śnia 1944 r. z pewnością można nazwać spo-
łeczeństwem obywatelskim. 

Akcja „Burza” 

Powstanie Warszawskie było zwieńcze-
niem ogólnopolskiego planu – Akcji „Bu-
rza”. Zakładała ona w miarę przesuwania się 

frontu na zachód uderzanie na wycofujące 
się oddziały niemieckie a następnie opano-
wywanie terenu i obejmowanie na nim wła-
dzy przez polskie struktury administracyj-
ne. Polacy chcieli występować wobec wkra-
czających oddziałów Armii Czerwonej jako 
gospodarz na swoim terytorium. W prakty-
ce Akcja „Burza” przyjęła charakter szeregu 
lokalnych powstań przesuwających się wraz 
z frontem, przynoszących szereg sukcesów 
militarnych, takich jak wyzwolenie Wil-
na czy Lwowa. Niestety, za sukcesami woj-
skowymi nie poszły sukcesy polityczne – po 
wkroczeniu na tereny opanowane przez pol-
skie oddziały sowieckich sił bezpieczeństwa 
władze cywilne oraz dowództwo wojskowe 
były aresztowane, zaś żołnierze rozbrajani i 
wysyłani w głąb Związku Sowieckiego bądź 
wcielani do armii Berlinga.

Polska – wbrew Związkowi   
Sowieckiemu i Niemcom

Polska wolność była nie w smak dwóm 
zbrodniczym, totalitarnym reżimom. Hitler 
na wieść o wybuchu Powstania wydał rozkaz 
zabicia wszystkich mieszkańców Warszawy 
oraz zrównania miasta z ziemią. Podejmując 
tę decyzję zakładał ludobójstwo na około mi-
lionie osób. Rozkaz ten początkowo był wy-
pełniany bardzo skrupulatnie przez zbrodni-
cze jednostki SS Reinefartha i  Dirlewangera, 
podążające przez warszawską Wolę. W ciągu 
paru dni w wyniku akcji eksterminacyjnej 

zamordowanych zostało 40 tysięcy cywili. 
Również Stalin uczynił wiele, by Warszawie 
nie pomóc – wstrzymał ofensywę i nie nie-
pokoił Niemców walczących z Powstańcami, 
mordujących ludzi i burzących miasto. Lot-
nicze próby pomocy z Zachodu były niezwy-
kle ograniczone, gdyż Sowieci nie zezwolili 
na lądowanie alianckich samolotów na swo-
ich lotniskach.

Klucz

Powstanie Warszawskie jest zatem klu-
czem do zrozumienia historii nie tylko War-
szawy ale również Polski, Europy czy całej 
II wojny światowej. Ukazuje bowiem sytu-
ację całej Europy Środkowej pod koniec woj-
ny – sytuację, w której uniknięcie totalitar-
nego reżimu było niemożliwe. Na przykła-
dzie Powstania Warszawskiego widać rów-
nież, że w wojnie udział brały trzy strony, a 
nie jak zwykło się uważać (zwłaszcza na Za-
chodzie) – dwie (dobro i zło). W rzeczywi-
stości Sowieci dopiero po niemieckiej agre-
sji w 1941 r. weszli w skład koalicji antyhi-
tlerowskiej, zaś ich cele nigdy nie były toż-
same z celami aliantów zachodnich. Najdo-
tkliwiej ten fakt odczuły kraje środkowoeu-
ropejskie, inkorporowane bądź zsowietyzo-
wane przy pozostawieniu formalnej niepod-
ległości. Kulminacyjnym dowodem sowiec-
kich intencji, nie pozostawiającym jakichkol-
wiek złudzeń, było pozostawienie Powstania 
bez pomocy.

 Paweł Ukielski

1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 do walki z Niemcami stanęło 
25 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz innych oddziałów. 

Powstanie 
Warszawskie
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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 starogermań-
sku symbolizują najniebezpieczniejszy instru-
ment siły dyktatury nazistów, nie była z „Tysiąc-
letnią  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 bu-
dowlane. Niedaleko znajduje się wieś ze swo-
imi 310 mieszkańcami. Od 1945 Radomierzy-
ce należą do gminy Zgorzelec i leżą na teryto-
rium Polski.

W wybudowanym w 1728 pałacu dawnych 
polsko- saksońskich szambelanów Joachima 
Sigismunda von Ziegler i Klipphausena, SS w 
wielkiej sali balowej zainstalowało opancerzo-
ny 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 urzę-
dzie VI Urzędu Ochrony Rzeszy (RSHA). Jego 
udział świadczył o dużej wadze tej akcji i zna-
czeniu archiwum dla nazistów, a także o tym, 
dla kogo te tajemnicze dokumenty była szcze-
gólnie ważne. Szef SS Heinrich Himmler był 
już zauroczony Schellenbergiem, który szyb-
ko robił karierę jako najmłodszy generał SS. Po 
wojnie tajne dokumenty Urzędu Ochrony Rze-
szy mogły być pierwszorzędnymi materiałami 
do negocjacji dla zwycięzców, jak również po-
konanych.

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 nie-
mieckich i francuskich tajnych służb wojsko-
wych, 50 tysięcy akt niemieckiego sztabu ge-
neralnego i 150 akt archiwów dotyczących Le-
ona Bluma i rodziny Rothschildów. Ponadto w 
sejfie w Radomierzycach znajdowały się kolej-
ne wielkiej wagi materiały: prawie wszystkie 
dokumenty dotyczące współpracy francuzów 
z niemieckimi okupantami. Siłę rażenia, która 
tkwiła w tym archiwum, można zrozumieć tyl-
ko wtedy, gdy zna się rolę Schellenberga wśród 
nazistów. Walter Friedrich Schellenberg prowa-
dził SD – Sicherheitsdienst, czyli tajną służbę 

bezpieczeństwa oraz kontrwywiad. Był uczest-
nikiem próby uprowadzeniu dawnego angiel-
skiego króla Edwarda VIII z Portugalii. Ra-
zem z Reinhardem Heydrichem, protektorem 
Rzeszy na Czechy i Morawy, polował na agen-
tów, którzy zaopatrywali wroga w ważne wo-
jenne informacje, znanych później jako „Czer-
wona Orkiestra”. Najpierw Schellenberg zor-
ganizował tak zwany Incydent w Venlo, który 
miał dać Hitlerowi pretekst wkroczenia do Ho-
landii. Schellenberg zajmował się także pikant-
nymi sprawami, takimi jak akcje podsłucho-
we w Salonie Kitty (1939-1942), berlińskim 
domu publicznych dla wyższych sfer, znajdu-
jącym się na Giesebrechtstraße. Bywali w nim 
prominentni dyplomaci, generałowie, szefowie 
Rzeszy, ministrowie, gauleiterzy i artyści. Pa-
nie, które przebywały w tym SS-burdelu, spro-
wadzono z wszystkich części Rzeszy, a tak-
że z Austrii i Polski. Zatrudnione kobiety mia-
ły od 20 do 30 lat. Oprócz niemieckiego, mó-
wiły 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 pu-
bliczny SS.

Radomierzyce pod lupą
Krótko przed tym, gdy armia radziecka 

wzięła pod lupę Radomierzyce, w pałacu nie-
oficjalnie przebywał Jaroszewicz, wówczas 
pułkownik Ludowego Wojska Polskiego. Tra-
fił tam tropem plotki, według której w rado-
mierzyckim pałacu Niemcy mieli ukryć waż-
ne dokumenty. Towarzyszyły mu tylko zaufane 
osoby, a wśród nich znany przewodnik sudec-
ki i jednocześnie pracownik tajnych służb, Ta-
deusz Steć. 

Grupa operacyjna Jaroszewicza natrafiła w 
pałacu na tysiące akt – m.in. tajne dokumen-
ty 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 Radomie-
rzycach jeszcze dwa lub trzy dni. Cały czas tłu-
maczyłem. Jaroszewicz przebierał. Wybrał sto-
sik dokumentów. Zrobił z nich dwie lub trzy 
niewielkie paczki. (...) Byłem akurat pod pała-
cem, razem z dwoma cywilami. Nagle na dzie-
dziniec pałacu wpadła grupa czerwonoarmiej-
ców z bronią gotową do strzału. Ani się obej-
rzeliśmy, jak ustawiono nas pod ścianą z rękami 
do góry. Na szczęście wyszedł Jaroszewicz, po-
gadał z dowódcą grupy, jakimś lejtnantem chy-
ba. Czerwonoarmiści pognali nas w kierunku 
wioski, nie szczędzili kopniaków, doprowadzili 
do drogi Bogatynia - Zgorzelec i kazali iść, do-
radzając, abyśmy zapomnieli o pałacu i wszyst-
kim, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Paczki Jaro-
szewicza pozostały w jego samochodzie”. 

Z polskiej grupy operacyjnej, która w czerw-
cu 1945 przeszukiwała archiwum w Radomie-
rzycach, trzy osoby dożyły lat 90.: Piotr Jaro-
szewicz, Tadeusz Steć i Jerzy Fonkowicz. Wia-
domym jest, że te trzy osoby utrzymywały z 
sobą wieloletni kontakt. Wszyscy zostali za-
mordowani 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 za-
mordowano zaś 7 października 1997. Polska 
policja jako przyczynę śmierci wszystkich ofia-
ry wskazywała morderstwo poprzedzone tor-
turami.

Część tajnego archiwum Rosjanie sprzeda-
li potajemnie Zachodowi. W Polsce w prywat-
nym archiwum Piotra Jaroszewicza pozostała 
część akt. Nadal jednak nieznane jest znacze-
nie,  jakie może przypaść w historii tym poje-
dynczym dokumentom. 
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Listopad 1944 r. - nieuchronnie zbliża się 
koniec wojny. Z zakładów zbrojenio-
wych w Petersdorfie wyjechał specjal-

ny pociąg. Lokomotywa ciągnęła 12 wagonów 
wyładowanych złotem i kosztownościami zra-
bowanymi przez hitlerowców w Polsce i Rosji. 
Skład był tak przygotowany aby wjechać do ja-
kiegoś podziemnego tunelu. W czasie przejaz-
du prawdopodobnie został on  zatrzymany, a 
cała obsługa zamordowana. Najprawdopodob-
niej pociąg wjechał tajnym tunelem do pod-
ziemnego kompleksu w górze Sobiesz pod Pie-
chowicami niedaleko Jeleniej Góry. Powinien 
być tam do dziś.

Bursztynowa komnata?
Źródła niemieckie i polskie podają różną za-

wartości wagonów. Najczęściej mówi się, iż w 
pociągu znajdowało się tzw. Złoto Wrocławia, 
Bursztynowa Komnata, część depozytów Cen-
tralnego Banku Rzeszy, zrabowane dzieła sztu-
ki 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 wyda-
nego w 1944 r. zarządzenia ministerstwa finan-
sów III Rzeszy. Prawdopodobnie skład pociągu 
skierowano w rejon Piechowic gdzie znajdowa-
ła się fabryka zbrojeniowa. Część tego obiektu 
mogła mieć wydrążony w górze wielopoziomo-
wy schron połączony z zakładem podziemnym 
tunelem. Tam też mógł zmieścić się pociąg. Re-
jon Karkonoszy i Gór Sowich znany jest z licz-
nych zamkniętych (zniszczonych przez Niem-
ców) podziemnych fabryk zbrojeniowych i ma-
gazynów. Niedaleko Kowar produkowano tzw. 
ciężką wodę potrzebną do produkcji bomby 
atomowej. Wytwarzane były także elementy ra-
kiet V1 i V2. W czasie drugiej wojny światowej 
w Górach Sowich prowadzono na dużą 
skalę prace górnicze i budowlane. 
Planowano wykonanie połączo-
nego ze sobą systemu obiektów 
- kompleksów składających 
się z części podziemnej i na-
ziemnej. Była to inwestycja 
nadzorowana przez Głów-
nego Architekta III Rzeszy 
Alberta Speera. Ze wzglę-
du na liczebność i wielkość 
obiektów, budowany kompleks 
otrzymał kryptonim Olbrzym (po 
niemiecku Riese). Siłę roboczą stano-
wili więźniowie obozu koncentracyjne-
go Gross-Rosen. Według danych z zachowa-

nych list obozowych przy budowie „Riese” zgi-
nęło ok. 5 tys. ludzi. Ocenia się jednak, że wła-
ściwa liczba ofiar wynosi 20 - 50 tys. Obecnie 
znanych jest 30 wejść do podziemi, z czego tyl-
ko 16 jest drożnych, pozostałe są zawalone, za-
murowane 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 wie-
lu prominentnych polityków tak w latach 70-
-tych jak i w latach 90-tych. Archiwa daw-
nego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Służby Bezpieczeństwa oraz wywiadu woj-
skowego do dziś zawierają wiele nie wyja-
śnionych spraw dotyczących poniemieckie-
go majątku. Informacje zawarte w polskich 
archiwach wskazują, że hitlerowskich skar-
bów szukało na początku lat 80-tych wojsko- 
na zlecenie generałów Jaruzelskiego, Kiszcza-
ka i Siwickiego. Być może dotarcie do archi-
wów STASI z Drezna ukaże szerszy kontekst 
działań związanych z szukaniem bezcennych 
obecnie precjozów i tajnych dokumentów III 
Rzeszy. Prawdopodobnie poszukiwania trwa-
ją do dziś, zmieniły się tylko metody. Ludzie 
tajnych służb (STASI, SB czy wojska) po-
zostali i być może mają nowych “sprzymie-
rzeńców”. Przypomnijmy, że dnia 26.11.1982  
podczas prac związanych z szukaniem tzw. 
Złota Wrocławia ekipa eksploratorów znala-
zła koło Lubiąża 1354 złote monety o wadze 
ponad 6-ciu kilogramów. Odkrycie utajniono 
a potem część z nich nielegalnie sprzedano za 
granicą. Transakcję przeprowadzali oficero-
wie polskiego wywiadu.

Pociąg drogowy?
Może tzw. “Złoty Pociąg” nie był pocią-

giem szynowym tylko drogowym? W marcu 
1945 r. do twierdzy w Srebrnej Górze przy-
jechała od strony Ząbkowic Śląskich kolum-
na kilkudziesięciu ciężarówek. Według rela-
cji świadków, transport ten był tak tajny, że 
konwojujący go esesmani nakazali mieszkań-
com miasteczka - pod karą śmierci! - pozo-
stać w domach i zasłonić okna. Świadkowie 
twierdzili, że ciężarówki wyjechały ze Srebr-
nej Góry puste, a wyjazd transportu poprze-
dziła seria wybuchów. Zakładano, że Niemcy 
ukryli coś w podziemiach twierdzy, po czym 
wysadzili wejścia do lochów. Po wojnie pró-
bowano ten rejon zbadać - do dziś niczego 
nie znaleziono. Pod koniec II wojny świa-
towej wycofujące się wojska hitlerowskie 
ukryły wiele dóbr i archiwów, znalezionych 
później przez Amerykanów w sztolniach ko-
palni na terenie Niemiec. Także w Polsce od-
kryto nie jeden nazistowski skarb pochodzą-
cy z rabunku. Jeżeli  jakiś “Złoty Pociąg” rze-
czywiście istniał to był to pociąg ze złotem 
zrabowanym na Węgrzech. Węgierski “Zło-
ty Pociąg” wyjechał pod koniec kwietnia 
1945 r. z Budapesztu. Amerykanie odkryli 
go w Tunelu Tauryjskim w pobliżu Bockste-
in w Austrii. Skład tworzyły 24 wagony wy-
ładowane kosztownościami zrabowanymi za-
możnym Węgrom pochodzenia żydowskiego. 
Były tam skrzynie pełne złotych obrączek i 
świeczników, diamentów, biżuterii, a także 
ponad 1 tys. 200 cennych obrazów. 

 Waldemar Gruna 

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

ZŁOTY pociąg
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Wyznawcy tzw. „spiskowej teorii dziejów” 
już zacierają ręce, bo jak na razie wszystko 
wskazuje na to, że po części sprawdzają się ich 
teorie. W niemieckiej prasie można było spo-
ro przeczytać o aferach związanych z szcze-
pionkami na tzw. świńską grypę. Tą najwięk-
szą było sprowadzenie dla wojska, polityków 
oraz służb medycznych innych (bardziej bez-
piecznych) szczepionek niż dla przeciętne-
go Niemca. Bundeswehra kupiła szczepion-
kę firmy Baxter, niezawierającą adiuwantów 
(środki mogące wywołać nadreakcje   organi-
zmu). Także niemieckie ministerstwo spraw 
wewnętrznych zamówiło specjalną dostawę 
szczepionek dla członków rządu federalnego, 
ministerstw i najważniejszych urzędów. An-
gela Spelsberg z antykorupcyjnej organizacji 
Transparency International mówiła prasie- Ta 
sprawa śmierdzi już z daleka. Jej zdaniem zamó-
wienia dla wytwórcy czyli firmy GSK powin-
na zbadać parlamentarna komisja śledcza Bun-
destagu. Dla Süddeutsche Zeitung na pytanie 
czy istnieją powiązania między komisją ds. 
szczepień a producentami szczepionek powie-
działa m.in. „ Większość spośród 16 członków 
komisji ma kontakty z najważniejszymi produ-
centami szczepionek. Są wśród nich tacy, któ-
rzy w tym samym czasie zasiadają w komisji i 
testują szczepionki. Inny wygłaszają wykłady 
dla producentów szczepionek. Są też tacy, któ-
rzy wcześniej zasiadali w komisji a teraz pra-
cują dla koncernów farmaceutycznych.”.

Niemcy – króliki doświadczalne?

Znany krytyk przemysłu farmaceutyczne-
go Becker-Brüser, stwierdził na łamach pra-
sy, że Niemcom już dzisiaj przypada rola królików 
doświadczalnych. Ta histeria grypowa nabiera 

dodatkowego „posmaku”, kiedy okazuje się, 
że w Niemczech na skutek zaniedbań w za-
kresie higieny w szpitalach i klinikach umie-
ra rocznie kilka tysięcy pacjentów. Przykła-
dem może być niedawna „afera odpadkowa”. 
Komisji Zdrowia stwierdziła szereg przy-
padków używania w niemieckich klinikach 
jednorazowych narzędzi medycznych. Zna-
leziono odpadki krwi itp.  

Być może, jak twierdzą krytycy systemu 
medycznego w Europie, za jakiś czas dowie-
my się, że zagrożeniem nie była „świńska 
grypa” ale właśnie „świński spisek” na linii 
politycy i biznes farmaceutyczny. Twierdzą 
oni, że mamy do czynienia z masowym eks-
perymentem naukowym. Zwykle do takowe-
go potrzeba kilkuset pacjentów a jego kosz-
ty są bardzo wysokie. W sytuacji szczepio-
nek przeciwko nowej grypie (rządom sprze-
daje się dwie) mamy kilka milionów żywych 
„testerów”, którzy jeszcze jako podatnicy za 
to zapłacą. W tygodniku „Der Spiegel” dr 
Ludwig, przewodniczący komisji ds. leków 
Naczelnej Izby Lekarskiej w RFN oburza się 
na fakt, że kampania szczepień stwarza wie-
le rozmaitych problemów, a jej użyteczność 
wcale nie jest pewna. – Resort zdrowia dał się 
wciągnąć w kampanię koncernów farmaceutycz-
nych, które malują wizję rzekomego zagrożenia, bo 
chcą na tym po prostu zarobić – powiedział. 

Lekarze przeciw

Coraz więcej lekarzy w Niemczech odra-
dza szczepionkę z domieszkami nie tylko ko-
bietom ciężarnym. Wirus świńskiej grypy nie 
okazał się bowiem zabójcą na wielką skalę, jak 
głoszono jeszcze wiosną br. podczas wybu-
chu epidemii w Meksyku. Przykładowo, wg 
brytyjskich danych śmiertelność „świńskiej 
grypy” wyniosła na Wyspach 0.07%, czy-
li znacznie mniej niż dla zwykłej grypy tzw. 
sezonowej, której śmiertelność wg danych 

WHO mieści się między 0.1%do 0.4% . Dla 
porównania słynna hiszpanka miała wskaź-
nik śmiertelności 3%. Wśród internistów i 
pediatrów panuje wręcz wrogość w stosun-
ku do szczepień. Prof. Michael Kochen, pre-
zes Niemieckiego Towarzystwa Internistów 
i Lekarzy Rodzinnych, zalecał już we wrze-
śniu lekarzom pierwszego kontaktu zaniecha-
nie tych szczepień. – Ryzyko skutków ubocznych 
jest większe od pożytku – twierdził w jednym z 
wywiadów. Wolfram Hartmann, prezes Fede-
ralnego Związku Pediatrów nie mógł pojąć, 
jak władze Niemiec mogły zakupić szcze-
pionkę zawierającą domieszkę wzmacniają-
cą jej działanie. – Dzieci mają układ odporno-
ściowy szczególnie skłonny do nadmiernych reak-
cji. Adiuwanty mogą wywoływać nadreakcje – za-
znaczał. Szczepionki zawierają jeszcze zwią-
zek rtęci jako substancję konserwującą. – Tej 
substancji celowo unikano dotychczas w szczepion-
kach przeznaczonych dla małych dzieci – akcen-
tował Hartmann. Także amerykańska agen-
cja rządowa FDA, w której gestii leży do-
puszczanie leków do użytku, nie dopuściła 
na rynek żadnej szczepionki zawierającej ad-
iuwanty. Ostrożność Amerykanów bierze się 
także z wysokich odszkodowań, jakie otrzy-
mują w USA pacjenci w przypadku wystą-
pienia skutków ubocznych. Co więcej, ciężar 
przeprowadzenia dowodu nie spoczywa tam 
na pacjencie. Inaczej jest w Europie gdzie za 
ewentualne skutki szczepień odpowiedzialne 
będą rządy, które zakupiły te medykamenty. 
Ważnym sygnałem był także list brytyjskie-
go resortu zdrowia rozsyłany do autorytetów 
z neurologii w Wielkiej Brytanii wskazujący 
na to, iż szczepionka na świńską grypę może 
powodować groźną chorobę układu nerwowe-
go, uszkodzenie mózgu zwane zespołem Gu-
illain-Barre’a. Atakuje on układ nerwowy or-
ganizmu, prowadząc stopniowo do całkowite-
go paraliżu, a ostatecznie do problemów z od-
dychaniem, co kończy się zgonem. 

 Waldemar Gruna 

Niemcom przypada rola królików doświadczalnych - 
stwierdził na łamach prasy Becker-Brüser, znany krytyk 

przemysłu farmaceutycznego.

ŚWIŃSKI
spisek



1918

Miliardy euro w błoto?
Pod wpływem dyskusji w prasie i TV co-

raz więcej Niemców i europejczyków wyka-
zuje niechęć do szczepień sterowanych przez 
rządy. Wygląda na to, że kosztowna akcja, na 
którą przeznaczono miliardy euro może oka-
zać się niewypałem. Być może wprowadzo-
ne zostaną szczepienia obowiązkowe a jeże-
li i to zostanie zbojkotowane to szczepionki 
przekazane zostaną jako dar krajom rozwi-
jającym się. Na pewno koncerny farmaceu-
tyczne na tym nie stracą. Już teraz dla nich 
świńska grypa jest tym, czym dla przemysłu 
samochodowego była premia za złomowanie 
pojazdu jaką zastosowano w Niemczech. 

W Polsce bez szczepionek

W moim odczuciu „pandemia” świńskiej gry-
py wygląda raczej na sztucznie napędzaną histerię. 
Raportowane tysiące przypadków zgonów z powo-
du tej grypy wydają się naciągane – powiedziała 
mediom Prof. Maria Dorota Majewska. In-
nego zdania była we wrześniu polska mini-
ster zdrowia: Sezonowe szczepionki nie chronią w 
pełni przed wirusem świńskiej grypy, który jest mu-
tantem szczególnie złośliwym - powiedziała E. 

Kopacz. Dodała, że zaszczepieni mają szansę na 
przetrwanie. Ale po dwóch miesiącach zdanie 
zmieniła. Na początku listopada powiedzia-
ła - Obowiązkiem każdego rządu jest zabezpiecze-
nie zdrowotne swoich obywateli, rekomendowanie 
leków skutecznych i bezpiecznych. Dzisiaj, na tym 
poziomie wiedzy, żadna z firm, z którymi negocju-
jemy, nie jest w stanie określić tego, co jest najważ-

niejsze, czyli późnego skutku szczepienia. Według 
polskiej minister zdrowia, szczyt zachoro-
wań, również na grypę sezonową, przyjdzie 
dopiero między styczniem a marcem 2010. 
Grypa sezonowa jest groźniejsza od tej powodo-
wanej świńskim wirusem - przekonywała szefo-
wa Krajowego Ośrodka ds. Grypy prof. Li-
dia Brydak. Podkreślała, że co roku z powo-
du grypy sezonowej choruje na świecie do 
1,5 mld osób, umiera natomiast do miliona. 
W Polsce podkreśla się, że szczepionki mu-
szą być dostępne w „wolnym obrocie”. Kon-
cerny tego nie chcą i wolą sprzedawać je tyl-
ko rządom poszczególnych krajów. 

- Bo mają gwarantowane pieniądze, a w przy-
padku klientów indywidualnych - nie wiedzą, ile 
sprzedadzą - wyjaśniała polska minister zdro-
wia. I być może tu jest „pies pogrzebany” a 
może raczej świnia i to ta podłożona przez 

farmaceutyczne koncerny rządom i spo-
łeczeństwom w Unii Europejskiej.
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U czterech osób w Karolinie Północnej wykryto świńską grypę odporną na najpopularniejszy lek an-
tywirusowy tamiflu - poinformowały tamtejsze władze sanitarno-epidemiologiczne. Agencja Assi-
ciated Press odnotowuje, że dotychczas stwierdzono na świecie 52 przypadki odpornej na tamiflu 
świńskiej grypy. Eksperci od dawna wskazywali na niebezpieczeństwo mutacji wirusa i związane z 
tym ryzyko nieskuteczności leków i szczepionek. 
Pandemia nowej grypy może okazać się największą aferą korupcyjną naszych czasów. Do takiego 
wniosku doszli dziennikarze duńskiej gazety „Information”, którzy przeprowadzili śledztwo dotyczą-
ce związków ekspertów medycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z największymi firmami 
farmaceutycznymi. Koncerny te zarabiają ogromne pieniądze na sprzedaży preparatów przeciwko 
grypie. - Zaniepokojenie wywołuje fakt, że wielu naukowców, zasiadających w różnych komitetach 
WHO, przedstawia się jako niezależni eksperci, a w istocie figurują na liście płac farmaceutycznych 
gigantów - mówi profesor epidemiologii Tom Jefferson, badacz z Cochrane Center w Rzymie. Na-
ukowiec podkreśla, że choć naturalne środki zaradcze przeciw grypie, jak higiena i częste mycie rąk, 
mogą być skuteczniejsze, to w dokumentach WHO wspomina się o tym zaledwie kilka razy, podczas 
gdy o szczepionkach kilkadziesiąt razy.
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Próbkę takich działań mieliśmy gdy świa-
tem zawładnął wirus tzw. świńskiej gry-
py. Rządy wielu państw w Europie, a przede 
wszystkim Niemcy czy Włochy, wydały mi-
liardy euro na szczepionki. Okazały się one 
mało przydatne. Skutkiem były straty wielu 
państw, które pogłębiły i tak wysokie deficy-
ty budżetowe. Za te i inne nieprawidłowości 
w „branży zdrowotnej” zapłacili zwykli oby-
watele, często nie tylko chorobami, ale i wręcz 
śmiercią. Już w 2006 roku Globalny Raport 
Korupcji (Global Corruption Report 2006 — 
GCR) szacował, że przeciętnie w każdym z 
państw na świecie ponad 5% budżetu poświę-
conego na służbę zdrowia było marnowane w 
wyniku korupcji, zanim jeszcze pieniądze te 
opuściły władzę centralną.

„Korupcja firm farmaceutycznych może 
wywoływać śmiertelne skutki” — twierdzi 
Dora Akunyili, dyrektor nigeryjskiej agencji 
rządowej ds. kontroli leków. „Podrabianie le-
ków, które jest łatwiejsze dzięki korupcji, za-
bija na skalę masową i każdy może stać się 
jego ofiarą” — dodaje w jednym z wywiadów. 
Organizacja, którą kieruje, odkryła w firmach 
farmaceutycznych przypadki, gdy adrenalina 
ratująca życie była zastępowana przez wodę, 
aktywne składniki zaś rozcieńczano podro-
bionymi, wywołując w ten sposób choroby 
odporne na działanie leków — malarię, gruź-
licę i AIDS. 

Zamiast dbać o zdrowie,   
dbają o kasę?

Coraz częściej widzimy, jak dyrektorzy 
szpitali, firmy ubezpieczeniowe, lekarze i kon-
cerny farmaceutyczne nieuczciwie się wzbo-
gacają. Nadużywają powierzonej im wła-
dzy i zaufania. To pokazuje, jak groźne mogą 
być koncerny farmaceutyczne, które z zasady 
swojego istnienia powinny dbać o zdrowie lu-

dzi. Dbają o nie wyraziście w spotach rekla-
mowych, którymi bombardowani są codzien-
nie oglądający telewizję. Zdrowie stało się 
wielkim globalnym przemysłem, kluczowym 
obowiązkiem i wydatkiem dla rządów. 

Autorytety ważniejsze od badań 
klinicznych

Branża medyczna w Niemczech jest przy-
kładem zależności od autorytetów. Informa-
cja podawana przez autorytety medyczne 
jest bardzo często ślepo przyjmowana przez 
wszystkich lekarzy niższych rangą. Powodu-
je to, że wiele terapii i leków jest przez leka-
rzy stosowanych, choć nie zostały odpowied-
nio przetestowane w warunkach klinicznych. 
W przeszłości pociągało to za sobą także skut-
ki śmiertelne. 

Było tak w Niemczech w przypadku zabu-
rzeń rytmu serca. Osoby z tą chorobą przez 
lata poddawano typowemu leczeniu na aryt-
mię. Rytm serca się stabilizował, ale tysiące 
pacjentów umierały. Dlaczego? Dopiero ba-
dania kliniczne wykazały niewłaściwość za-
stosowanych leków i metod leczenia. Bec-
ker-Brüser, znany niemiecki krytyk prze-
mysłu, farmaceutycznego stwierdził: „Mu-
simy położyć kres tajemnicom. (…) Należy 
prawnie zobowiązać producentów, by publi-
kowali wszystkie badania i raporty dotyczą-
ce skutków ubocznych, które mogą wpłynąć 
na dopuszczenie leku do obrotu, najpóźniej w 
chwili jego wprowadzenia na rynek”. Nieste-
ty praktyka jest inna. Często działanie bardzo 
silnych medykamentów bada się na ludziach 
bez ich wiedzy — są traktowani jak króliki do-
świadczalne. Tak było w przypadku słynnego 
leku przeciwbólowego Vioxx, który spowodo-
wał tysiące zgonów na całym świecie. Win-
nym był jeden z aktywnych składników pre-
paratu, który już kilkanaście lat temu zabi-
jał ludzi. Zmieniono w nim tylko jedną czą-
steczkę, aby móc opatentować nową substan-
cję. Istotne jest to, że każda nowość opatento-

wana nie może być kopiowana przez 20 lat, co 
powoduje, że koncerny farmaceutyczne tak 
mocno walczą o patenty, gdyż to one generu-
ją dla nich miliardowe zyski. Koncentrują się 
także na łagodzeniu przebiegu chorób, a nie 
na ich leczeniu. 

Koncerny farmaceutyczne i polityka

Tak jak w przypadku firm zbrojeniowych 
czy wydobywających ropę lub gaz, także w 
koncernach farmaceutycznych pojawiają się 
politycy różnych opcji. Znana z wprowa-
dzenia na początku lat 90. na rynek specyfi-
ku Prozac, który miał uszczęśliwić ludzkość 
(lek na depresję, który przyczyniał się także 
do samobójstw), firma Eli Lilly jest jednym z 
większych „sponsorów” partii republikańskiej 
w USA. George Bush senior pracował na wy-
sokim stanowisku dla tej firmy po odejściu 
z CIA w 1977 roku. Został powołany przez 
Dana Quayle’a, który posiadał pakiet kontrol-
ny tego koncernu. Cała rodzina Bushów była 
dużymi udziałowcami w firmach Lilly, Ab-
bott, Bristol, Pfizer i innych. Faktem jest, że 
Bush w 1981 roku jako wiceprezydent aktyw-
nie i nielegalnie wspierał przemysł farmaceu-
tyczny, aby pozwolić im pozbywać się lekarstw 
niechcianych, przeterminowanych oraz zaka-
zanych w USA, wysyłając je do niczego nie-
podejrzewających krajów Trzeciego Świa-
ta. Wiceprezydent Bush nielegalnie występo-
wał w imieniu firm farmaceutycznych, osobi-
ście chodził do IRS po specjalne zwolnienia 
podatkowe dla pewnych firm farmaceutycz-
ny produkujących w Puerto Rico (np. Lilly). 
W 1982 roku dostał on polecenie z Sądu Naj-
wyższego, aby zaprzestać lobbowania w IRS 
w imieniu firm farmaceutycznych. Przestał 
— ale firmy farmaceutyczne wciąż otrzymy-
wały 23-procentowe zwolnienie podatkowe. O 
skandalu pisał „Washington Post”, ale europej-
skie media wspominały o nim marginalnie.
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Skutek uboczny: ŚMIERĆ!
Koncerny farmaceutyczne wydają ponad 35 tys. euro rocznie na jednego lekarza, 

by przepisywał ich produkty. 

Zdrowie stało się wielkim globalnym przemysłem, 
kluczowym obowiązkiem i wydatkiem dla rządów. 

 Waldemar Gruna 
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Skutek uboczny: ŚMIERĆ! Demograficzne DOMINO
To demograficzne domino, sami sobie puściliśmy w ruch 

z wygody i konsumpcyjnego nastawienia do życia.

 Waldemar Gruna 

W systemie ekonomicznym, którego rozwój 
uzależniony jest od poziomu konsumpcji, a nie 
od produkcji i usług (najważniejszym źródłem 
zarabiania są lichwa i tworzenie zysków wir-
tualnych), sytuacja demograficzna ma kluczo-
we, niedoceniane jeszcze znaczenie. Krach na 
amerykańskiej giełdzie w 1929 roku był tyl-
ko pierwszym sygnałem nadciągającej wielkiej 
depresji ekonomicznej. Tragedia II wojny świa-
towej zmieniła diametralnie sytuację demogra-
ficzną, a co za tym idzie — także ekonomicz-
ną, na świecie. 

Historia kołem się toczy 

Większość ludzi podobnie jak ekonomiści 
uważa, że współczesny świat zdecydowanie róż-
ni się od tego z przeszłości. Są przekonani, że 
„skoro są spadki, to muszą być wzrosty”, czy to 
na giełdzie, czy też w standardzie życia lub roz-
woju demograficznym, a także ekonomicznym 
poszczególnych państw. Zdaniem dużej grupy 
ekonomistów żadna recesja w obecnych czasach 
nie może trwać długo i musi się w przeciągu kil-
ku lat zakończyć. Nie jest brana poważnie pod 
uwagę brutalna i tragiczna „metoda” poprawy 
ekonomicznej, jaką jest wojna, choć takie „małe” 
lokalne konflikty, jak pokazują ostatnie lata, od 
pierwszej wojny w Iraku, są społecznie akcepto-
wane. Finansiści, nie tylko w USA, ale i w Euro-
pie, zdają się mieć receptę na wzrost lub utrzy-
manie stabilności ekonomicznego rozwoju po-
przez prowadzenie takiej polityki monetarnej, 
która potrafi tworzyć majątek z niczego (tzw. in-
strumenty pochodne), i inne działania niezwią-
zane z realną gospodarką. Władze państw czy 
elity gospodarcze i polityczne wierzą, że tymi 
sposobami, a także za pomocą mediów, mogą 
ochronić się przed niebezpieczeństwem wojny i 
przedłużać stan prosperity lub co najmniej łago-
dzić zjawiska kryzysowe. Mają do tego celu nie 
tylko media czy możliwość kreacji pieniądza, ale 
i cały system kontroli zjawisk społecznych. 

Złote pokolenie 

Po zakończeniu II wojny światowej, w latach 
1946-1964, liczba urodzeń np. w USA osią-
gnęła 77 milionów, czyli było to ok. ¼ popu-
lacji. Podobne zjawisko obserwujemy w Euro-
pie, także w tej „wschodniej”, niebędącej pod 
wpływem systemu kapitalistycznego. W obec-
nych czasach ówczesne dzieci, szczególnie te 
urodzone w okresach wyżu demograficznego z 
lat 1951-1961, mające dzisiaj 50-60 lat, stano-
wią główną siłę społeczną. Dzieci te dorasta-
ły w okresie naturalnego po wojnie wzrostu go-
spodarczego i nie miały świadomości możliwo-
ści zmiany sytuacji, choć tzw. kryzys kubański 
był poważnym zagrożeniem. Od lat 60. zapano-
wał w USA i Europie czas złudnego dobrobytu. 
W latach 60. i 70. zwiększyła się gwałtownie 
produkcja zabawek, kreskówek, m.in. Disneya, 
i muzyki rozrywkowej. Przemysł płytowy roz-
wijał się w zawrotnym tempie dzięki m.in. ta-
kim zjawiskom, jak Elvis Presley czy Beatle-
si. Dzieci te w latach 70. i 80. zaczęły zawie-
rać małżeństwa, co spowodowało dalszy roz-
wój konsumpcji, m.in. rozwój motoryzacji czy 
branży nieruchomości w krajach zachodnich. 
W tzw. Europie Wschodniej nastąpiła eksplo-
zja parcia na zwiększenie konsumpcji, co skut-
kowało m.in. wydarzeniami w sierpniu 1980 
roku w Polsce (masowe strajki i powstanie So-
lidarności). W ZSRR konieczna była tzw. Pie-
restrojka. 

Po 1990 roku nastąpiła dalszy rozwój kon-
sumpcji, widoczny w bardzo szybkim zwięk-
szaniu się liczby komputerów i coraz po-
wszechniejszym dostępie do internetu. Lata po 
1990 roku to olbrzymie otwarcie rynku na „wy-
głodniałym” wschodzie Europy. Nowe inwesty-
cje w moce wytwórcze napędzały jeszcze bar-
dziej koniunkturę w krajach zachodnich. Kra-
je wschodniej Europy stały się nowym milio-
nowym rynkiem zbytu. Konsumentem i „pa-
liwem napędowym”gospodarki i stworzonej w 
tamtych latach idei globalizacji było to poko-
lenie urodzone w latach 1951-1961. Wygene-

rowało ono największy w historii wzrost no-
towań na giełdach, zwielokrotniło ceny nieru-
chomości, popyt na usługi i tworzone co raz to 
nowe produkty konsumpcyjne. Patrząc na wy-
kres nr 1, zauważamy, że szczytowym był rok 
1962. Dotyczy to USA, ale w Europie była po-
dobna sytuacja. Według danych statystycznych 
najwięcej dóbr konsumują osoby mające oko-
ło 45-47 lat (wykres nr 2). W tym czasie osią-
gają one maksymalne dochody w swoim ży-
ciu, czyli ich siła nabywcza jest największa. Po 
przekroczeniu tego wieku następuje czas my-
ślenia o przyszłości w sensie emerytalnym i 
zdrowotnym. Obecnie normą staje się sytuacja, 
gdy osoby 50+ mają obowiązki wobec wnuków. 
Ich dochody zmniejszają się i maleją potrzeby 
konsumpcyjne. Następuje psychologiczne usta-
wienie się z dystansem do życia i oferowanych 
przez nie dóbr materialnych. 

Niestety pokolenie okresu prosperi-
ty i zwiększonej konsumpcji nie ma nawy-
ku oszczędzania. Jest to związane nie tylko 
z utrwaloną zasadą „jak coś spada, to zaraz 
wzrośnie”, ale także jest wynikiem nachal-
nej propagandy konsumenckiej oraz polity-
ki kreowania wzrostu ekonomicznego przez 
konsumpcję. Media i banki oraz politycy w 
Europie, zapatrzone w amerykańską wizję 
dobrobytu, odeszły, jak np. w Niemczech, od 
w miarę stabilnego rozwoju gospodarczego 
opartego na tzw. socjalnej gospodarce rynko-
wej. To wszystko spowodowało falę optymi-
zmu związanego z rozwojem ekonomicznym 
i zaciągania kredytów, bo „jakoś to się spła-
ci”. To napędzające gospodarkę pokolenie 
wydawało w USA i Europie pieniądze lek-
komyślnie i bez umiaru. Płacenie powszech-
ną od 2000 roku kartą kredytową było dodat-
kowym psychologicznym bodźcem do takiej 
postawy. Pokolenie to nie miało — w przeci-
wieństwie do swoich rodziców — mrocznego 
doświadczenia depresji ekonomicznej i okro-
pieństwa wojny. Teraz nadchodzi kres luksu-
sowego życia. 
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Problem dotyczący korupcji jest wszędzie problemem strukturalnym, 
z którego korzystają nie tylko gospodarcze, ale także polityczne elity, 
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Waldemar Gruna: W ostatnich 10 latach co-
raz więcej nie tylko polityków, ale także rzą-
dzących zamieszanych jest w afery mają-
ce podłoże finansowe. To nie tylko spra-
wy czysto korupcyjne przy przetargach pu-
blicznych, ale także sprawy tzw. lobbingu 
na rzecz tworzenia ustaw i systemu prawne-
go. Czy takie przypadki nie są sygnałem, że 
klasyczne grupy przestępcze zajmujące się 
m.in. handlem narkotykami wchodzą w nowy 
obszar, jakim jest system polityczno-praw-
ny państwa?

Jürgern Roth: Sprawa jest w zasadzie oczy-
wista. Reprezentuję tezę, którą poparłem w mo-
jej książce „ Niemcy kraj mafii” (2009) przykła-
dami, o tym, że coraz więcej członków elit gospo-
darczych i politycznych w Europie traktuje takie za-
lety, jak praworządność, wysokie morale oraz kon-
stytucyjne wartości, tylko jako teatr, show i insce-
nizację w demokratycznych mediach. Język angiel-
ski określa takich polityków, których można znaleźć 
w każdym europejskim państwie, w „subtelny” spo-
sób jako dwulicowych. Przyczyny przyjmowania ta-
kiej postawy są oczywiste. W ostatnich latach ide-
ologicznie napędzana kultura bezprawia w prze-
stępczości zorganizowanej i gospodarczej osiągnę-
ła punkt kulminacyjny. Do tego dochodzi globali-
zacja gospodarki i finansów, otwarcie granic, roz-
powszechnienie Internetu, mnożenie rajów podat-
kowych, łapówkarstwo i przede wszystkim słabość 
polityki, która umożliwia przestępczość gospodar-
czą. To następnie pomaga największym przestęp-
com i ich politycznym wyrobnikom, w szczególności 
z Europy Wschodniej i z byłego Związku Radziec-
kiego, inwestować nielegalnie zdobyty majątek na 
zachodzie, w celu opanowania rynku. Faktem jest, 
że globalna sieć przestępczości zorganizowanej już 
teraz rządzi w określonych skupiskach politycznej 
władzy, przede wszystkim we Włoszech i w Rosji. 
Do tego dochodzi fakt, że Komisja Europejska, po-
dobnie jak rząd Niemiec, wydaje się wobec wysoko 
rozwiniętych, lecz przestępczych i skorumpowanych 
państw niczego nie widzieć.

Takie państwa, jak Uzbekistan, Tadżykistan, 
Kazachstan czy Rosja, znane są z korupcji, braku 
przejrzystości finansowej, przestępczego rabowania 
dochodów państwa i gwałcenia praw człowieka. Na 
takie praktyki przymykane są oczy, by można było 
zabezpieczyć dostawy surowców energetycznych, 
ponieważ chodzi o państwa, które dostarczają lub 
powinny dostarczać do Europy gaz lub ropę. Wia-
dome jest, że państwa te swój dzisiejszy potencjał 
gospodarczy i polityczny oraz monopol zawdzięcza-
ją popełnianiu ciężkich przestępstw, takich jak wy-
muszenia, oszustwa, morderstwa, fałszowanie do-
kumentów, łapówkarstwo, przemyt narkotyków, pa-
pierosów i broni, zanieczyszczaniu środowiska oraz 
oszustwom podatkowym. Ze złodziei i oszustów w 
przeciągu kilku lat stali się Mogołami (monarcha-
mi z dynastii mongolskiej), a z bandytów i rabu-
siów — dominującymi na rynku oligarchami. Chcą 
wymazać swoją kontrowersyjną przeszłość i zacząć 
prowadzić spokojne życie. I tak, przy pomocy naj-
lepiej opłacanych PR-owców, realizują swój jedyny 
cel: wprowadzić dochody z przestępczych matactw 
do legalnego obiegu gospodarczego, aby ostatecznie, 
w swoim pojęciu, mieć wpływ na podejmowanie de-
cyzji politycznych i równocześnie móc zachwiać re-
gułami wolnego rynku. Jednocześnie wszyscy repre-
zentanci kryminalnych struktur nie czerpaliby przy-
jemności z wykupowania Niemiec, gdyby nie mieli 

u swego boku chmary czcigodnych adwokatów, do-
radców podatkowych, politycznych pomocników i 
wyrobników administracyjnych (w sąsiednim pań-
stwie, Austrii, proces ten jest jeszcze bardziej roz-
winięty).

W.G: Spotyka się opinie, że zorganizowana 
przestępczość już kilkanaście lat temu zmie-
niła „taktykę” działania. Zamiast walczyć z 
wymiarem sprawiedliwości i innymi struktu-
rami państwa zaczęła „wchodzić” w te struk-
tury. Jaka jest Pana zdaniem obecna „takty-
ka” europejskich grup przestępczych.

J.R.: Okłamujemy sami siebie kiedy o tym roz-
mawiamy - przestępczość zorganizowana jest niby 
czymś obcym, czymś przychodzącym z zewnątrz 
na miłujących spokój Niemców i podobnie jak ma-
fia jest postrzegana u nas jako coś obcego. Jednakże 
zarówno mafia jak i zorganizowana przestępczość 
jest dzisiaj, abstrahując od kulturowego tła, mniej 
lub bardziej identyczna. Jesteśmy również mniej lub 
bardziej jej częścią. Nie chodzi tu jednak o pojedyn-
cze osoby, ale o cały system. Wszędzie tam gdzie pa-
nuje płatna protekcja, nepotyzm, korupcja, wymu-
szenia, oszustwo, istnieje również kultura mafii. Jest 
ona obecna w Europie, za wyjątkiem państw pół-
nocnych takich jak Szwecja, z uwagi na niezamiesz-
kałe przez ludzi wielkie połacie ziemi. W owej kultu-
rze działa mafia albo wysoko wyspecjalizowani re-
prezentanci organizacji przestępczych. Chodzi im o 
wywarcie wpływu na gospodarkę i politykę, co coraz 
częściej udaje się tak w Polsce, Włoszech jak i Niem-
czech. Granica między praworządnością a przestęp-
czością zanika.

W.G: Jak ocenia Pan skalę zagrożenia prze-
stępczością tzw. „pospolitą” w porównaniu 
do działań struktur mających swoje oparcie 
w tzw. „białych kołnierzykach”. Czy niszcze-
nie finansowych i ekonomicznych struktur 
państwa jest groźne ze społecznego punk-
tu widzenia? Czy walka z np. tzw. praniem 
brudnych pieniędzy lub oszustwami podat-
kowymi jest łatwa? 

J.R: Przestępczość „pospolitą” stosunkowo łatwo 
jest zwalczyć i stoją za tym z reguły sukcesy policji. 
Natomiast przestępczość gospodarcza jest jak rak 
dla społeczeństwa demokratycznego ponieważ wy-
korzystując giełdę, banki i przedsiębiorstwa szkodzi 
gospodarce wolnorynkowej. Proszę sobie wyobra-
zić, że właśnie teraz w czasie kryzysu finansowego 
mafia osiąga największe dochody ponieważ może 
udzielać tanich  kredytów lub jak objaśnił to przed-
stawiciel Narodów Zjednoczonych ds. zwalczania 
narkotyków i przestępczości zorganizowanej Anto-
nio Costa, poprzez kredyty udzielane między ban-
kami prane są brudne pieniądze pochodzące z han-
dlu narkotykami. To w dalszej kolejności spowo-
dowało, że niektóre zachodnie banki o mało co nie 
zbankrutowały. Powyższe ukazuje jaką  władzę ma 
międzynarodowa mafia, w szczególności gdy chodzi 
o infiltrację społeczeństwa. Podatnicy, a więc wszy-
scy obywatele,  musimy za to płacić poprzez głodo-
we pensje i bezrobocie. Walka z tym dlatego jest tak 
ciężka, ponieważ jesteśmy ze sobą międzynarodo-
wo powiązani. Do tego dochodzi fakt, że określone 
państwa europy wschodniej są idealną kryjówką dla 
przestępstw podatkowych czy prania brudnych pie-
niędzy, w szczególności gdy nie jest udzielana żad-
nego rodzaju pomoc prawna.

W.G.: Proszę podać przykłady działania 
struktur mafijnych w dziedzinie finansów 
(banki, nieruchomości), w czasach kryzysu 
gospodarczego.

J.R.: Struktury mafijne z byłego ZSRR z chę-
cią wykorzystują niemieckie banki do prania brud-
nych pieniędzy. Znane jest to, iż przedstawiciele gru-
py „Ismailovskaja” wyprali przez Zachodnionie-
miecki Bank Centralny (Westdeutsche Landesbank) 
11 mld euro.  Wielki Bank Frankfurcki (Frankfur-
ter Grossbank) dopiero jako klient byłego moskiew-
skiego administratora Diesbeskasse (Obtshak tj. 
sojusz między estońską i rosyjską mafią) pozyskał 
jako klienta organizację kryminalną „Solnzevskaje”. 
Majątek „Solnzevskaja”, którą zarządza wynosi po-
nad 100 mln dolarów. Na kryzysie finansowym ko-
rzystają jedynie struktury mafijne, ponieważ udzie-
lają kredytów i żądają lichwiarskich odsetek. Fak-
tem jest, że niektóre przedsiębiorstwa gospodarcze 
stają się bastionem kryminalnych matactw, w któ-
rych sposób działania organizacji kryminalnych wy-
biło piętno na codziennych interesach handlowych. 
W rzeczywistości mafia działa i funkcjonuje po pro-
stu jak narodowe i międzynarodowe koncerny. Or-
ganizacje kryminalne rozstrzygają na najwyższych 
stanowiskach swego handlowego mocarstwa, m.in. 
o wykluczeniu zagrażającej im konkurencji.

W. G.: W swojej książce „W sieci władzy. Jak 
gospodarcza i polityczna elita niszczy nasz 
kraj” opisuje Pan sieć nacisków, jaka funk-
cjonuje w niemieckiej polityce i gospodarce. 
Sieć utworzoną przez chciwość i pieniądze. 
Do czasu zjednoczenia Niemiec problemy 
korupcji i współdziałania polityków oraz biz-
nesu, szczególnie banków, z grupami prze-
stępczymi nie były tak widoczne jak obecnie. 
Czy przyczyną jest zjednoczenie się Zachod-
nich Niemiec a może to wynik przejęcia wraz 
z kapitałem włoskim czy rosyjskim mafijnej 
mentalności biznesowo-politycznej? 

J. R.: Nie, korupcja, przekupstwo i powiązania 
nie są związane z ponownym zjednoczeniem Nie-
miec czy przyjęciem włoskiego lub rosyjskiego kapi-
tału. Korupcja w Niemczech istniała już w latach 
60. i 70. poprzedniego wieku. W związku z globa-
lizacją i zwiększeniem się znaczenia międzynaro-
dowej kooperacji wzrosła także korupcja. Interesy 
z tzw. Europą Wschodnią, a szczególnie z dawnym 
ZSRR, nie obywały się bez łapówek. Problem doty-
czący korupcji jest wszędzie problemem struktural-
nym, z którego korzystają nie tylko gospodarcze, ale 
także polityczne elity, koszty takich działań zrzuca-
jąc na społeczeństwa. Gdy Pan przeanalizuje to, że 
np. światowy koncern Siemens w przeszłości prze-
kupił cały rząd Grecji, zobaczy Pan, że do zaistnie-
nie korupcji potrzebne są zawsze dwie strony. Jed-
na strona, ta, która daje, i druga, która bierze. Pod-
stawą szybkiego w ostatnim czasie rozwoju korup-
cji jest brak transparentności przy przekazywaniu 
państwowych zleceń oraz rzeczywiście indywidual-
na chciwość. 

W.G.: Po zjednoczeniu Niemiec kilka tysięcy 
członków i współpracowników STASI bardzo 
szybko przeistoczyło się w biznesmenów i 
demokratycznych działaczy politycznych. Na 
początku lat 90. głośno było o wielkich kwo-
tach przygotowanych na tworzenie firm i fi-
nansowanie swoich agentów przez STASI. 

GANGSTERSKA gospodarka 
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Czy rzeczywiście wystąpił taki transfer pań-
stwowych pieniędzy (NRD) do prywatnych 
kieszeni elit dawnego systemu? Jak ocenia 
Pan transformację gospodarczo - polityczną 
w Niemczech po 1990 roku? 

J.R.: Tak, niewątpliwie istniało coś takiego jak 
transfer pieniędzy STASI na zachód Niemiec. Dzię-
ki temu także rozwinęły się inwestycje na zacho-
dzie. Problemem jest w tym, że stara nomenklatu-
ra, przede wszystkim na obszarach dawnego NRD, 
po zjednoczeniu Niemiec ma wciąż jeszcze duże po-
lityczne i gospodarcze wpływy. Niemniej zaistnia-
ła także sytuacja ponownego zjednoczenia grup 
przestępczych w takim rozumieniu, że zachodnio-
niemieccy przedsiębiorcy weszli do dawnego NRD, 
przynosząc ze sobą kryminalne metody działania, 
także korupcję, przejmowanie zakładów oraz nie-
ruchomości za niskie ceny, a potem zwalnianie pra-
cowników. Miliardy euro (marki niemieckie przeli-
czane na euro — red.) zniknęły w tamtych czasach 
z bilansów zachodnioniemieckich przedsiębiorców. 
Bez pomocy starych układów nie byłoby to możliwe. 
To był taki system naczyń połączonych. 

W.G.: Czy określenie „pieniądz rządzi świa-
tem” nie jest symbolicznym wyznacznikiem 
ostatnich lat? Jaki będzie skutek przyjęcia 
takiego wzorca w życiu politycznym, spo-
łecznym i gospodarczym? 

J.R.: Na pewno tak. Konsekwencjami tego sta-
nu rzeczy będą: niszczenie współudziału obywate-
li w demokracji, ograniczane praw obywatelskich, 
ograniczanie wolności prasy i wypowiedzi (gdyż tyl-
ko portfel z pieniędzmi opanuje media) i dumping 
socjalny. Jedyni, którzy na tym zarabiają, to między-
narodowe koncerny oraz banki.

W.G: W jednej z radiowych wypowiedzi w 
2010 roku polski potentat gazowy Aleksan-
der Gudzowaty zapytany o ocenę porozu-
mień rządu na dostawy gazu z Rosji stwier-
dził krótko: „Przygotowuje je mafia Gazpro-
mu”. Czy rzeczywiście Gazprom można okre-
ślić mianem struktury mafijnej, takiej jaką
znamy z filmu „Ojciec chrzestny”? Czy ist-
nieją powiązania tej firmy ze światem prze-
stępczym w Europie i na świecie? 

J. R.: Gazprom jest potężniejszy od włoskiej ma-
fii i dlatego nie można porównywać go do niej. Jest
także bardziej od niej wpływowy. Powinno się raczej 
używać pojęcia „mafijny”. Jednakże istnieje mnóstwo
ewidentnych powiązań spółek córek Gazpromu ze 
strukturami mafijnymi i kryminalnymi, zarówno w
Europie Wschodniej, jak i Zachodniej. Moja książka 
opisuje je szczegółowo. W oczy rzuca się także i to, że 

Gazprom oraz ponad setka jego spółek córek i spółek 
pomocniczych, wyrażając się dyplomatycznie, nie two-
rzy szczególnie przejrzystego koncernu. Należy po-
nadto uwzględnić fakt, że niektóre przedsiębiorstwa 
pomocnicze Gazpromu są autentycznie powiązane 
ze zorganizowanymi grupami przestępczymi w Ro-
sji i Europie, podczas gdy pozostałe spośród tych firm
pośredniczących podejrzewano o pranie pieniędzy w 
kwocie setek milionów dolarów, które były depono-
wane na kontach wysokich rangą rosyjskich i ukraiń-
skich polityków oraz urzędników państwowych. Co je 
odróżnia od tak zwanych top mafiosów? Nic!

W.G:  Polska płaci za gaz rosyjski znacznie 
więcej niż Niemcy czy inne kraje UE, mimo 
że ma rozwinięty system połączeń rurocią-
gami z Rosją od prawie 50 lat. Gazociąg Bał-
tycki (Gazprom, EON, Ruhrgas i BASF) omija 
nasz kraj. Sama idea tego połączenia gazo-
wego od początku krytykowana była w Pol-
sce jako „nowy pakt Ribbentrop-Mołotow”. 
Czy w świetle materiałów zebranych na po-
trzeby Pana książki Polacy mają podstawy 
do obaw?

J. R.: Według moich badań kształtowanie cen 
przez Gazprom jest politycznym instrumentem 
szantażu i wywierania wpływu przez Kreml, czyli 
Władimira Putina. Gazprom stosuje metodę kija i 
marchewki, tzn. kto jest posłuszny, ten może liczyć 
na korzystne taryfy, w przeciwnym wypadku — spi-
rala cenowa nakręca się, bez względu na to, jakie ka-
tastrofy społeczne może to ze sobą nieść. Nie moż-
na się przed tym obronić. Czy to powód do zmar-
twień dla obywateli Polski? W równym stopniu jak 
dla mieszkańców innych krajów europejskich.

W.G: Obrońcami idei Gazociągu Bałtyckiego 
od momentu, gdy projekt był jeszcze w fa-
zie negocjacji, byli ówczesny kanclerz Nie-
miec G. Schröder oraz ówczesny prezydent 
Rosji W. Putin. Umowa między Rosją a Niem-
cami w sprawie jego budowy podpisana zo-
stała 2 tygodnie przed wyborami parlamen-
tarnymi w Niemczech. Zaraz po wyborach 
były już kanclerz G. Schröder objął stanowi-
sko przewodniczącego rady nadzorczej kon-
sorcjum powołanego do realizacji gazociągu. 
Opublikował Pan książkę „Niemiecki klan” i 
został zaatakowany przez G. Schrödera. Pro-
szę opowiedzieć o tej sprawie. 

J. R.: Gerhard Schröder na pozór niechętnie na-
rzeka, kiedy ociera się o sprawy drugorzędne. Cho-
dzi mi o to, że napisałem, iż był z Rothschildami w 
Katarze, aby zdobyć dla Gazpromu korzystne kre-
dyty. Druga scena. W mojej nowej książce w kon-
tekście osoby Gerharda Schrödera cytuję niemiec-

kiego filozofa Norberta Copraya — dla niego Ger-
hard Schröder jest „znaczącym nośnikiem sympto-
mu oddzielenia etycznego działania od działania 
ekonomicznego. Symptom nosi nazwę braku odpo-
wiedzialności ukrytej pod maską politycznej daleko-
wzroczności”. Gdyż w celu uzyskania większych pro-
fitów w sektorze energetycznym miliony konsumen-
tów usilnie proszone są do kas. „Można by także po-
wiedzieć: Konsumenci są wyciskani, niekiedy szan-
tażowani”. To mówi wszystko. 

W.G:  Media w Polsce przedstawiają fakt 
zgodnej kooperacji rosyjskich tajnych służb 
i byłych funkcjonariuszy enerdowskiej bez-
pieki (STASI) w kierownictwie Gazprom Ger-
mania (filia Gazpromu) jako przykład patolo-
gii systemu powstałego po 1990 roku. Czy 
rzeczywiście zaangażowanie ludzi wcze-
śniej tworzących i utrzymujących zbrodni-
czy system komunistyczny m.in. w NRD, Pol-
sce i Rosji w tego typu gospodarcze przed-
sięwzięcia może być groźne dla demokracji i 
gospodarki europejskiej? 

J. R.: Praca byłych agentów STASI lub KGB w 
przedsiębiorstwach gospodarczych stanowi zasadni-
czo zagrożenie ze względu na stare kliki, które pro-
sperowały w niedemokratycznym systemie, a po któ-
rych nie należy się spodziewać, że zmieniły swoje po-
stępowanie. W zasadzie chodzi tu także o etyczne 
normy postępowania w systemie demokratycznym. 
Będą one deptane także przez osoby, które nie były 
członkami takich klik. 

W.G:  Przykład firmy Gazprom Germania po-
kazuje, że w Niemczech nie można za bar-
dzo mówić i pisać o tym, że ktoś był pracow-
nikiem STASI, bo to jest sprzeczne z „ochro-
ną danych osobowych”. Czy w przypadkach 
takich jak wielkie koncerny gospodarcze lub 
media nie powinno być wręcz obowiązkiem 
państwa informowanie społeczeństwa o ta-
kich konstelacjach?

J. R.: Takie informowanie powinno być obowiąz-
kiem i należy o tym pisać. W swojej książce przedsta-
wiam ten problem bardzo szczegółowo. Ale w rzeczywi-
stości trzeba zachować ostrożność. W przypadku kon-
cernów, które odgrywają wiodącą rolę w gospodarce, a 
dotyczy to zarówno Gazpromu, jak i Gazpromu Ger-
mania, można takie konstelacje ujawnić, o ile posiada 
się stosowne dowody. Konieczna jest zasadniczo przej-
rzystość w koncernach działających na całym świecie. A 
pod tym względem Gazprom nie różni się aż tak bar-
dzo od innych międzynarodówek, takich jak Shell czy 
BP. To tylko nieliczni spośród globalnych graczy na 
rynku energetycznym.
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Jürgen Roth (1945 - 2017) znany niemiecki dziennikarz, autor wielu książek i filmów dokumentalnych. Autorytet w sprawach związanych z przestępczością
zorganizowaną. Najbardziej znane jego publikacje to: „Czerwoni bossowie” (1999), „Brudne ręce: jak państwa Zachodu współpracują z mafią 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),„Gangsterska go-
spodarka” (2010), „Unfair Play” (2011), „Gazprom - niebezpieczne imperium” (2011). 
J. Rothowi wielu nie tylko niemieckich prominentów wytaczało procesy, domagając się zakazu rozpowszechniania jego książek (m.in. były kanclerz Niemiec 
Gerhard Schröder). J. Roth nigdy nie zgadzał się ujawnić nazwisk swoich informatorów. 
Na zorganizowanym przez naszą redakcję spotkaniu z J. 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.”
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NIEWOLNICY skorumpowanych idiotów
Państwa są na usługach oligarchii powiązanej z rynkami. 

Rządzą nami skorumpowani idioci – twierdzi Emmanuel Todd, 
francuski demograf, historyk i politolog.

Europa nie odbiega daleko od amerykań-
skiego życia ponad stan. Zadłużanie się skie-
rowane było raczej na bieżące dobra kon-
sumpcyjne, tak jak miało to miejsce w Pol-
sce. Już w 2007 roku w naszym kraju zauwa-
żalne było spłacanie rat kart kredytowych 
poprzez zaciąganie nowych zobowiązań. 
Oczywiście podawanie nieprawdziwych da-
nych w formularzach bankowych było „nor-
mą”, lecz akceptowaną przez system banko-
wy, który korzystał na tym „rozwoju”. Pra-
cownicy banków niejednokrotnie pomaga-
li „upiększać” formularze, które w centrali 
przyjmowano, przymykając oko. Cel był je-
den — zwiększyć obroty instytucji finanso-
wych, by zarabiać jak najwięcej. Czy taka sy-
tuacja była przypadkowa, czy też był to ele-
ment systemu zniewolenia ludzi, „złapania” 
ich na kartę kredytową spłacaną aż do śmier-
ci? Z Europy powoli tworzą się Stany Zjed-
noczone i najmniejszy zakręt życiowy może 
zepchnąć człowieka w finansową przepaść. 

Oligarchowie — zglobalizowane elity

Najpierw światowa, a potem europejska go-
spodarka w szale rozwoju globalizacji skiero-
wała się na sferę wirtualnego wzrostu i zara-
biania pieniędzy na wszystkim. To zaowoco-
wało krociowymi zyskami elit finansowych 
i politycznych, rozwarstwieniem dochodów 
i zależnością ekonomiczną. Lenin i jemu po-
dobni mieliby sporo roboty w dzisiejszych 
czasach. XIX- i XX-wieczne państwa działa-
ły w interesie ogólnym, tworzyły obszar eko-
nomiczny dla wszystkich obywateli. Obec-
nie państwa stają się narzędziem elit finan-
sowych i politycznych grup, które z powo-
dzeniem można nazwać „nową klasą”. Już w 
czasach PRL-u popularne było porównywa-
nie tzw. „nomenklatury partyjnej” do odrębnej 
klasy społecznej. Tamta komunistyczna pano-
wała za pomocą siły militarnej i propagandy. 
Obecna otrzymała nowy element: siłę pienią-
dza zaklętą w karcie kredytowej. Można para-
frazować słowa Lenina, który stwierdził: „Ka-
pitaliści sprzedadzą nam sznurek, na którym 
ich powiesimy”. W ostatnich 20 latach społe-
czeństwa nie tyle sprzedały, ile dały bankie-
rom i politykom, czyli zglobalizowanym oli-
garchom, „sznur”, aby związać je zależnością. 
Najtrwalszą, bo dotyczącą podstawy życia. 

Emmanuel Todd, francuski historyk i poli-
tolog, stwierdził, że oligarchowie po zawład-
nięciu państwem zaczęli wykorzystywać je 
do łupienia ludności, korzystając z pozornie 
liberalnej logiki systemu. Przytacza przy-

kład Francji, gdy państwo (czytaj: politycy) 
obniżyło podatki najbogatszym, a teraz oli-
garchowie pożyczają państwu te zasoby, któ-
rych ono się wcześniej na ich rzecz wyrze-
kło. Marks wskazywał w jednej z publikacji, 
że „bogacze uwielbiają dług publiczny”. Czy 
coś się zmieniło od tamtych czasów? Anali-
zuje się teraz dług publiczny z punktu wi-
dzenia kredytobiorcy, który ponosi winę za 
życie ponad stan, bez liczenia się z koszta-
mi. Jednakże zdaniem E. Todda to nie kre-
dytobiorcy są zasadniczo źródłem zadłuże-
nia, lecz kredytodawcy, czyli banki, finansje-
ra i politycy. W jednym z wywiadów stwier-
dził m.in., że: „Nakłoniono Greków do za-
ciągnięcia długów, aby móc ich tym łatwiej 
przydusić. Proszę włączyć telewizor: rekla-
my nieustannie zachęcają nas do pożyczania. 
Lichwiarze lubią zajmować dobra, jeżeli nie 
możemy sobie poradzić ze spłatą. Na przy-
kład prywatyzując grecki majątek państwo-
wy”. Taka opinia naukowca nieco szokuje za-
wartą w sobie „teorią spiskową”, ale okazuje 
się, że nie jest ona bezpodstawna, gdyż prak-
tycznie w czasach nowożytnych świat oligar-
chii i świat władzy to świat spisków. Istota 
działań człowieka się nie zmieniła. Zmieni-
ły się narzędzia, metody oraz stroje. Słynne: 
„I ty, Brutusie, przeciwko mnie?” słychać tak-
że obecnie w polityce czy biznesie. Wynika z 
tego, że E. Todd może mieć sporo racji. 

Jak powstał obecny kryzys?

Coraz większa grupa ekonomistów uzna-
je, że podstawą obecnego kryzysu było zbyt 
szybkie i gwałtowne przejęcie przede wszyst-
kim przez Chiny, a także Indie czy Brazylię 
dużego udziału w światowej produkcji. Dzia-
ło się to za pomocą taniej siły roboczej. Spo-
wodowało zmniejszenie dochodów, a więc 
i brak popytu w krajach bogatych. Efektem 
był spadek płac, ale i wzrost produkcji. Słyn-
ne określenie „PKB rośnie!” dawało ułudę 
rozwoju gospodarczego dzięki uwielbianej 
przez polityków i finansistów globalizacji. 
Amerykanie zadłużali się nie tylko aby ku-
pić nowy dom, ale także po to, aby konsumo-
wać chińskie produkty. Podobnie było i jest 
w Europie, bo często nawet „markowe” nie-
mieckie wyroby oznaczone był małymi liter-
kami „Made in China”. Duże światowe kon-
cerny uzależniły się od produkcji w Chinach 
jak narkoman od swojej używki. Wielu eko-
nomistów uważa, że powrót do tradycyjnych 
obszarów wytwarzania przez globalne struk-
tury ekonomiczne, czyli np. do Europy, nie 
jest już z przyczyn kosztowych możliwy. No, 
może gdyby Europejczycy pracowali za „mi-
skę ryżu”.

Protekcjonizm idiotów

Politycy i grupy finansowe stworzyli pla-
ny ożywienia gospodarek. Jednak ożywa ra-
czej potwór, który pogrąży jeszcze bardziej 
społeczeństwa w kryzysie zadłużenia. Na-
prawianie systemu polega na zwiększaniu 
zadłużenia, które pomaga zabezpieczyć pie-
niądze już bogatych. Obecne państwo stało 
się zakładnikiem globalnych oligarchów i ma 
na celu ocalenie ich oraz banków, bo banki z 
kolei wzięły za zakładników swoich akcjona-
riuszy. Koło się zamyka, również jako obręcz 
na szyi przeciętnego obywatela z długiem w 
kieszeni. Wspominany E. Todd stwierdził w 
tym kontekście, że: „Zaciskanie pasa może 
jawić się jako bierna odmowa przyczynia-
nia się do wzrostu w Chinach, swoista trze-
cia droga, którą nazwę «protekcjonizmem 
imbecyli». Oto smutna prawda — jesteśmy 
rządzeni przez imbecyli. Ludzie, którzy są 
u steru, powinni być pociągani do odpowie-
dzialności za swoje działania. Nie chodzi o 
to, aby ich powywieszać, lecz przywołać do 
rozsądku” — podkreśla naukowiec. 
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 Waldemar Gruna 

Emmanuel Todd (ur. 16.05.1951) 
– francuski demograf, politolog, 
socjolog i historyk. Pracownik 
paryskiego Instytutu Badań De-
mograficznych. Autor głośnych 
książek, m.in.: „Ostateczny upa-
dek” w której zapowiedział ko-
niec ZSRR,  oraz „Schyłek impe-
rium. Studium o rozkładzie sys-
temu amerykańskiego”.



INFOMAFIA
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 „Li-
cencja na zabijanie. Komanda śmierci taj-
nych służb”, opisuje Pan sprawy zaangażo-
wania specjalnych zespołów zajmujących 
się fizyczną eliminacją niewygodnych rzą-
dom osób. Rozwój terroryzmu jest argumen-
tem na tego typu pozaprocesowe działania. 
Czy Pana zdaniem praktyka pozasądowego 
zabijania ludzi nie niesie ze sobą ryzyka wy-
korzystania jej do działań niedemokratycz-
nych.  Jak praktyka ta wygląda w USA , Eu-
ropie czy Izraelu?

Egmont R.Koch: Pozasądowe egzekucje bez 
uczciwego procesu, bez  oskarżenia, bez obrony i bez 
wyroku, stanowią  bardzo widoczną nieprawidło-
wość w odniesieniu do zasadniczych praw obywatel-
skich oraz prawa międzynarodowego. Miały miej-
sce wcześniej i są stosowane obecnie. Demokratycz-
ne rządy w Anglii i Hiszpanii mają na sumieniu 
dziesiątki zabójstw w latach konfliktów z IRA (An-
glia) czy ETA (Hiszpania). Praktyki te zakończo-
no tam jakiś czas temu. Izrael kieruje się nimi jesz-
cze silniej od czasu rozpoczęcia   drugiej intifady pa-
lestyńskiej 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 zo-
stały one rozszerzone. Wszystkie te kraje są kraja-
mi demokratycznymi i państwami prawa a mimo 
to weszły na tę haniebną drogę.

W.G.: Zastosowanie maszyn do walki z terro-
ryzmem staje się co raz bardziej powszech-
ne. Czy kierunek wprzęgnięcia robotów 
skonstruowanych nie tylko do śledzenia ale i 
zabijania czyli tzw. Drohnów jest dobrym po-
mysłem 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 społe-
czeństwom 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 ja-
kiejś piwnicy CIA . Naturalnie ten trend może być 
początkiem do „humanitarnego” prowadzenia woj-
ny, gdzie żaden z własnych żołnierzy nie będzie mu-
siał ryzykować swojego życia. 

W.G.: Redaktorowi naczelnemu dziennika 
„Guardian”, na łamach którego ukazywały 
się teksty pisane na podstawie dokumentów 

Edwarda Snowdena, brytyjskie władze gro-
ziły podjęciem działań prawnych przeciw-
ko gazecie, jeśli nie zniszczy ona kopii taj-
nych dokumentów. Zniszczono je, pozosta-
wiając jednak „zapasowe” poza granicami 
Wielkiej Brytanii. Działania niektórych osób 
w kierownictwach rządów mogą być szko-
dliwe 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 sy-
gnałem do wprowadzenia cenzury informa-
cji i ingerencją rządów w publikowanie nie-
wygodnych im faktów w imię np. „demokra-
cji” czy „ochrony danych osobowych”? 

E.K.: Już to , że w Anglii rzekomo przecież mat-
ce demokracji, po aferze z Guardianem  nie było po-
wszechnego oburzenia jest zadziwiające. Rząd, który 
posyła swoich Rambo do redakcji gazety czy innego 
medium to dla mnie przykład raczej najciemniejsze-
go średniowiecza niż demokracji. 

W.G.: Okazuje się, że działania służb spe-
cjalnych wykonywane pod płaszczykiem 
„zapewnienia bezpieczeństwa państwa” 
często powodowały zagrożenie tego bezpie-
czeństwa. Czy ten paradoks nie powinien 
być sygnałem dla społeczeństw aby bacz-
niej zaczęły interesować się działaniami by-
łych i obecnych pracowników służb specjal-
nych? 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 wie-
dzą 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 orien-
tują się w ich sile. 

W.G.: Brytyjska policja i tajne służby mogą 
analizować zaszyfrowane pliki w skonfi-
skowanym laptopie D. Mirandy (współpra-
cownik dziennikarza G. Greenwalda, który 
ujawnił „Guardianowi” rewelacje nt. elek-
tronicznej inwigilacji prowadzonej przez 
amerykańską służbę wywiadowczą NSA i 
jej brytyjski odpowiednik GCHQ)  ale tyl-
ko w celu ustalenia, czy nie są one zagro-

żeniem dla bezpieczeństwa państwa - po-
stanowił w czwartek sąd w Londynie. Sąd 
uznał,że pliki z komputera Mirandy mogą 
być badane, kopiowane i udostępniane in-
nym stronom, np. służbom USA.      W in-
nych sprawach policja musi chronić pouf-
ne, dziennikarskie źródła informacji.    Czy 
da się ochronić źródła informacji dzien-
nikarzy przed służbami specjalnymi w in-
nych sprawach, w których zapadną po-
dobne wyroki sądowe? 

E.K.: Mam nadzieję, że wyższa instancja bry-
tyjskiego wymiaru sprawiedliwości skończy z taki-
mi 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 amerykań-
skie służby specjalne komputerów i interne-
tu 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 chwi-
lę, „wstrząsnął” politykami w Europie? 

E.K.: Jest bardzo możliwe, że PRISM i przede 
wszystkim program Xkeyscore jako program prze-
szukujący internet i szpiegujący go oraz wykradają-
cy dane miały jako swój pierwowzór program PRO-
MIS, o którym pisaliśmy. Powszechnie znane jest to, 
że PRISM ma za zadanie przetwarzanie danych in-
ternetowych pod kątem ich pochodzenia i kojarzenie 
ich. Takie samo zadanie miał program PROMIS 
już 25 lat temu.

W.G.: Gdy czyta się „Informafię” wyda-
ną 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 ska-
lą oraz zastosowaniem co raz lepszych 
środków technicznych. Nie spowodowa-
ło to jednak radykalnego zmniejszenia za-
grożenia przestępczością czy terrory-
zmem. Czy taka inwigilacja ma sens? Po-
chłania przecież olbrzymie środki budże-
tów państw, które tworzone są z podat-
ków obywateli a może być wykorzystywa-
na przez rządzących do sterowania oby-
watelami nie koniecznie w takim kierunku 
jaki sobie oni życzą. 
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E.K.: Dyskusja wokół pytania jak zabezpieczyć 
społeczeństwo przed terroryzmem ma naturalnie 
po 11 września 2001 roku dużo większe znacze-
nie. Mniemanie, że prawie kompletna kontrola sie-
ci komunikacyjnych (m.in. telefonicznych) oraz in-
ternetu da nam więcej bezpieczeństwa, jest twier-
dzeniem 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. 

W.G.: Opisywał Pan wiele spraw związa-
nych z współdziałaniem światowych służb 
specjalnych z zorganizowaną przestęp-
czością. Czy Pana zdaniem zakres swobo-
dy jaką społeczeństwa przekazały służbom 
specjalnym w celu ochrony demokracji i 
porządku ekonomicznego był i jest wyko-
rzystywany w sposób prawidłowy? 

E.K.:  Nie jest możliwe odpowiedzenie na to 
pytanie w kilku zdaniach. Oczywiście, że są przy-
kłady, iż przepisy lub pryncypia państwa powstałe 
do domniemanej ochrony demokracji oraz ustro-
ju 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 spo-
łeczeństw, a na naprawdę groźne jednost-
ki nie mają pomysłów gdyż zorganizowa-
ne grupy przestępcze rozwijają się w bar-
dzo szybkim tempie. Testowany w Polsce i 
Irlandii system monitorujący INDECT, opar-
ty na bazie multimedialnej siatki wywia-
dowczej, UE subwencjonuje ponad dziesię-
cioma milionami euro do końca tego roku. 
Wraz z nim wykorzystane zostaną wszyst-
kie 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.:  Sprawa NSU nie jest raczej przykła-
dem pokazującym odmowę działania  systemu, 
lecz jest to przykład błędnego działania lub igno-
rancji urzędników. Informacje były, tak jak wyglą-
da obecnie, zupełnie odwrotne. Walka przeciwko 
zorganizowanej przestępczości była w dużej mie-
rze nieskuteczna dlatego, że strona przeciwna była 
zawsze o krok do przodu. Przestępcy wykorzystu-
ją dzisiaj międzynarodowe sieci teleinformatycz-
ne i dane informacyjne nie tylko po to, aby uciec 
przed ścigającym ich wymiarem sprawiedliwości, 
lecz także aktywnie dla swoich własnych, krymi-
nalnych celów.

W.G.:  Arystoteles powiedział kiedyś: „Kto 
nad wolność przedkłada bezpieczeństwo, 
ten słusznie jest niewolnikiem”. Czy może-
my stać się niewolnikami służb specjalnych 
i związanych z nimi ściśle polityków? 

E.K.:  Jesteśmy już teraz „więźniami” systemu, 
ponieważ większość (milcząca) obywateli  jest zda-
nia,że więcej kontroli oznacza większe bezpieczeń-
stwo. Cena tego bezpieczeństwa czyli utrata części 
sfery prywatnej nie jest jak na razie tak bardzo od-
czuwalna 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.: Jest Pan autorem wielu dociekli-
wych i demaskatorskich programów tele-
wizyjnych i książek, które odsłaniają kuli-
sy działania m.in. służb specjalnych Nie-
miec, USA i Izraela. Szczególnie ciekawe 
są pana książki „Tajny kartel. BND, Schlack, 
Stasi i Spółka” oraz wspomniana „Infoma-
fia – szpiegostwo komputerowe, handel in-
formacją i tajne służby” napisana razem z 
Johenem Sperberem. Jest Pan z wykształ-
cenia biochemikiem i biologiem. Skąd zain-
teresowanie tą ciekawą ale jakże trudną te-
matyką?

E.K.:  Podczas studiów dziennikarskich zwią-
zanych z nauką przeszedłem do prac badawczych 
i potem wiele lat pracowałem w tym obszarze. Za-
wiesiłem jednak te prace w zaawansowanym sta-
dium badawczym związanym z tematyką paznok-
ci. Później pojawiły się w mojej pracy dziennikar-
skiej tematy, które nie łączyły się z ani z nauką ani 
z badaniami. Zaletą takich studiów było jednak 
to, że nauczyły mnie koncentrować się na szczegó-
łach i istotnych podstawach w tematach, którymi 
się zajmowałem później.
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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.
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Dzisiejszy system ekonomiczno-fi-
nansowy stworzono w USA zaraz 
po II wojnie światowej. Oparto go 

na porozumieniach z Bretton Woods, któ-
rych ojcami byli Keynes i White. System był 
w założeniach przywilejem Stanów Zjedno-
czonych. Przywódca Francji gen. Charles de 
Gaulle określił później ten przywilej mia-
nem przesadnego. Zapewniał on USA świa-
tową dominację papierowego dolara, który 
od tego czasu w rezerwach banków emisyj-
nych na całym świecie był równoważny ze 
złotem. W 1971 prezydent Nixon złamał to 
porozumienie i zawiesił wymienialność do-
larów na złoto. Od tego czasu rozpoczęła się 
ekspansja długu jako ważnego elementu go-
spodarki. Amerykanie rozpoczęli marsz za-
dłużeniowy, bo uznali, że górują nad resztą 
świata. Ekspansja kredytowa spowodowała, 
że obywatele USA po kilkunastu latach dys-
ponowali takimi środkami finansowymi, któ-
re pozwalały im na import coraz większej 
ilości dóbr, a także zakupy różnych aktywów 
(firm, patentów itp.) na całym świecie. Efek-
tem tego był olbrzymi deficyt na rachunku 
bieżącego bilansu handlowego —  na pozio-
mie 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 fi-
nansistów formą haraczu, polegającą na 
tym, że USA świadomie wysysają świato-
we oszczędności, aby konsumować i utrzy-
mać przy życiu swoje rozdęte i zdegradowa-
ne rynki finansowe. Haracz ten prowadzi do 
zubożenia wielu krajów i osłabiania gospo-
darek, a także jest elementem manipulacji i 
gier walutowych. Są tacy jak słynny finan-
sista amerykański chińskiego pochodzenia 
Song Hongbing, którzy uważają, że dolar jest 
bronią USA w walce o dominację w świato-
wej wojnie walutowej, która toczy się już od 
kilkunastu lat. Dziennie Ameryka potrzebu-
je 1,5-2 mld dolarów „zastrzyku” w formie 
pożyczek, a jeśli go nie otrzyma, to co jakiś 
czas słyszymy, że USA uruchamiają dolaro-
wą drukarnię. 

Amerykanie boją się euro jako waluty re-
zerwowej, a szczególnie tego, że OPEC (kraje 
eksportujące ropę naftową) przejdą na euro 
i zrezygnują z dolara w rozliczeniach trans-

akcji za ten surowiec. Irak zrobił to w listo-
padzie 2000 roku, lokując ponad 10 mld do-
larów w euro. Niektórzy obserwatorzy uwa-
żają, 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 praw-
dziwe, krwawe walki, których skutki odczu-
wamy do dzisiaj.

Już w 2000 roku jeden z kongresmenów 
demokratycznych stwierdził: USA zbliża-
ją się do 420 mld dolarów deficytu rocznie. 
Jeśli tak dalej będzie, to USA dotknie kata-
strofa, przy której kryzys z 1929 roku będzie 
można porównać do uszkodzenia karose-
rii. Jeszcze gorszy jest fakt, że Chiny zabiorą 
naszej gospodarce 100 mld dolarów gotów-
ki, 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, subwencjonu-
je go i stabilizuje. Były to prorocze słowa, bo 
administracje Busha, a następnie Obamy po-
stąpiły podobnie, tworząc gigantyczną dziu-
rę w bilansie handlowym. Jest to skutek odej-
ścia od złota jako „miernika” w gospodarce. 
L. Parks jest zdania, że systemy monetarne 
oparte na papierowym pieniądzu bez pokry-
cia zawsze upadają, gdyż chciwość i żądza 
władzy nie znają granic. Uważa, że ci, któ-
rzy mają możliwość kreowania pieniądza z 
niczego, czerpią z tego ogromne korzyści, a 
taka sytuacja sprzyja tendencjom do powoła-
nia rządu sterującego odgórnie gospodarką, 
co daje jeszcze większą władzę. 

Finansjera oderwana    
od rzeczywistości

Popularne filmy hollywoodzkie, np. „Wall 
Street” czy „Chciwość”, oraz filmy dokumen-
talne, tj. „Inside Job” lub „Kapitalizm moja 
miłość”, pokazują już tę część zachowań lu-
dzi z Wall Street i im podobnych w innych 
centrach finansowych, a także bankach — za-
chowań związanych z brakiem hamulców 
moralnych i degeneracją zasad prowadzenia 
biznesu. Brakuje jeszcze opowiedzenia histo-
rii i planów tych grup, które kierując się wła-
snym, doraźnym interesem niszczą podstawy 
funkcjonowania gospodarczego na świecie. 

Chęć doprowadzenia do jak najszybszej 
globalizacji wiąże się z chęcią zglobalizowa-
nia 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”. Propagan-
da w mediach czy tworzenie lokalnych kon-
fliktów zbrojnych, w tym „obalanie” wynie-
sionych 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 ryn-
ku. Ich zdaniem wolny rynek zawsze wygry-
wa, a jego wyborem było i będzie złoto. Fer-
dinand Lips podkreśla, że ten kruszec jako 
pieniądz zapobiega polityce inflacyjnej i ko-
rupcji. Jest on warunkiem istnienia wolnego 
społeczeństwa. 

Zniewolenie społeczeństw

Obecnie zdaniem coraz większej grupy 
ekonomistów, finansistów, socjologów i hi-
storyków nie chodzi o szeroko pojętą wol-
ność, ale o coś wręcz przeciwnego — o znie-
wolenie społeczeństw. Niestety nie są bada-
ne poważnie przez socjologów i historyków 
działania takich stowarzyszeń polityków, fi-
nansistów i biznesmenów, jak Grupa Bilder-
berg czy Komisja Trójstronna. Opracowania 
i opinie, jakie można przeczytać w interne-
cie, ocierają się o tzw. spiskową teorię dzie-
jów, która natychmiast jest eliminowana z 
poważniejszych rozważań na tematy związae 
z funkcjonowaniem systemu ekonomicznego 
na świecie. Sami członkowie tych nieformal-
nych „grup dyskusyjnych” poprzez atmosfe-
rę tajności porównywalną do spotkań loży 
masońskiej dają pretekst do takich ocen, 
ale analizowanie ich działań nie jest już 
możliwe, gdyż chowają się za para-
wanem „wolności zrzeszania się i 
ochrony prywatności”.

 Waldemar Gruna

ZŁOTY przekręt
Grozi nam finansowe trzęsienie ziemi, które na zawsze zmieni oblicze świata 

oraz jego gospodarcze i polityczne fundamenty - 
Ferdinand Lips (prywatny bankier i analityk finansowy).
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Kontrola nad pieniądzem   
i informacją

Zdaniem konserwatywnych obserwato-
rów największym marzeniem wpływowych 
członków Komisji Trójstronnej i Grupy Bil-
derberg jest powołanie globalnej instytucji 
finansowej, która zarządzałaby światowy-
mi rynkami walutowymi. Obecność polskie-
go ministra finansów wśród „wielkich tego 
świata” jest dość zaskakująca. Być może, jak 
twierdzi Stanisław Michalkiewicz, jest to na-
groda za „ogromne zadłużenie Polski u za-
granicznych instytucji finansowych i jedno-
czesną zgodę naszego kraju na finansowanie 
dalszego istnienia strefy euro. Największym 
koszmarem światowych speców od global-
nych finansów jest bowiem stworzenie go-
spodarki, w której pieniądz nie będzie oparty 
na długu, tylko na realnym bycie, np. na zło-
cie”. Zdaniem coraz większej grupy obserwa-
torów Komisja Trójstronna i Grupa Bilder-
berg to prawdziwi ojcowie przepisów ACTA, 
których celem miała być teoretycznie ochro-
na praw własności intelektualnej, a faktycz-
nie chodziło o spacyfikowania internetu jako 
miejsca swobodnej wymiany myśli i infor-
macji. Tym grupom złożonym z oligarchów 
przemysłowych, finansowych i politycznych 
chodzi także o jak najszybsze wprowadzenie 
do obiegu elektronicznych pieniędzy jako je-
dynego środka płatniczego. Są obawy, że for-
sując ten pomysł, podnosić się będzie argu-
ment likwidacji szarej strefy i walki ze zorga-
nizowaną przestępczością, czyli mafią. Fak-

tycznie zaś chodzić będzie o możliwość bły-
skawicznego odcinania ludzi od dostępu do 
ich pieniędzy — w myśl zasady, że to wła-
sność czyni wolność.

Banki i mafia 

Bankierzy i finansiści od wielu lat współ-
pracują z mafią, „piorąc” jej brudne, bo pocho-
dzące z handlu narkotykami czy ludźmi, pie-
niądze. Ostatnie afery z bankami niemieckimi 
pokazują, że nawet instytucje takie jak Deut-
sche Bank nie są wolne od tego typu patolo-
gicznych działań. Jest to o tyle groźne, że po-
moc w legalizacji tych pieniędzy destabilizu-
je system finansowy i spowodować może jego 
nieprzewidywalne i niesterowalne zachowania. 
Brak takiej przewidywalności systemu ekono-
micznego na świecie, a szczególnie w Europie, 
nasila się od 1990, gdy nastąpiło rozprężenie 
nadzoru nad przepływem kapitału do nowych 
krajów Unii Europejskiej. Bardzo dobrze opi-
sał 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 pomnaża-
niu. W jednym z wywiadów, których udzielił 
mi Jürgen Roth, stwierdził on m.in.: Struktury 
mafijne z byłego ZSRR z chęcią wykorzystu-
ją niemieckie banki do prania brudnych pie-
niędzy. Znane jest to, iż przedstawiciele grupy 
Ismailovskaja wyprali przez Zachodnionie-
miecki Bank Centralny (Westdeutsche Lan-
desbank) 11 mld euro. 

Gangsterska gospodarka

Gospodarka kontrolowana przez grupy 
mafijne splata się coraz bardziej z realną tak-
że w sferze finansowej. Niestety, tym grupom 
na rękę jest istnienie walut papierowych, ta-
kich 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 „Niem-
cy — kraj mafii” (wydana w Polsce jako „Eu-
ropa mafii” w 2010 r. przez wrocławskie wy-
dawnictwo Wektory), pisząc, że zorganizo-
wana przestępczość boi się jednego — wolne-
go rynku, bo gdy on działa wraz z prawem z 
nim związanym, to wszelkie oszustwa i pra-
nie pieniędzy nie są możliwe. Złoto jako od-
nośnik i miernik relacji finansowych ogra-
niczałby związek mafii z realną gospodarką. 
Papierowy dolar i politycznie ustanowione 
euro nie są zabezpieczeniem przed tego typu 
działaniami. Wręcz przeciwnie — organiza-
cje mafijne od wielu lat zajmują się fałszo-
waniem tych walut i dodatkowo dezorgani-
zują realną gospodarkę, a efektem ich działań 
jest ubożenie społeczeństw nie tylko w Eu-
ropie. Grupy przestępcze nie mogłyby pod-
robić złotej waluty, a papierowa daje bardzo 
duże ku temu możliwości. 

Wielu ekonomistów zapomina w swoich 
kalkulacjach i analizach, że rocznie miliar-
dy mafijnych euro i dolarów zasilają czy-
sty krwiobieg gospodarczy i psują tę „krew”, 
dzięki której system ekonomiczny na świe-
cie funkcjonuje. Oczyszczanie tego „krwio-
biegu” z brudnych pieniędzy nie istnieje. Co 
gorsza, ludzie związani z finansjerą i banka-
mi pozwalają na zanieczyszczanie go mafij-
nymi pieniędzmi, bo… uzyskują z tego bar-
dzo duże dochody. Przewyższają one znacz-
nie zyski z lokat czy obrotu na giełdzie. Wie-
le 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 zgo-
dzili i uznali, że gangsterska gospodarka jest 
częścią legalnego obiegu finansowego.

REGION EUROPA 2014
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Iluzja INWIGILACJI
Tak powszechną kontrolę Stanisław Lem nazwał bombą megabitową – 

liczbą informacji zbyt dużą do jakiegokolwiek racjonalnego wykorzystania.

W prozie G. Orwella przestępstwo niepo-
prawnych politycznie myśli karano nie tylko 
śmiercią, a wręcz wymazaniem każdego, na-
wet historycznego śladu egzystencji „zbrod-
niarza”. Totalna inwigilacja społeczeństwa, 
umożliwiająca gromienie sprawców tego 
czynu, oparta została na jawnym instalowa-
niu w prywatnych mieszkaniach kamer, a 
efekt wzmacniano wymuszając przyznanie 
się do winy torturami. Do niedawna okłamy-
wano obywateli, iż namierzenie lokalizacji 
ich telefonu komórkowego jest bardzo trudne. 
Nie jest. W każdej chwili możliwe jest od-
tworzenie historii przemieszczania w minio-
nych latach. Z jaką dokładnością? Zbyt dużą. 
W zależności od rodzaju służb, precyzja ta 
zaczyna się na dzielnicy, a kończy na me-
trach. Niech nie łudzi się też nikt, że zmiana 
karty SIM uchroni go przed identyfikacją. 

Słowa “klucze”:bomba,zamach.

Każdy aparat musi bowiem najpierw za-
logować się do sieci podając swój indywidu-
alny numer seryjny IMEI, a dopiero później 
wczytuje kartę SIM. Ustalenie wszystkich 
numerów z których korzysta dany człowiek 
jest więc banalnie proste. Systemy kontrolne 
monitorujące wszystkie połączenia od dawna 
włączają przysłowiową czerwoną lampkę, gdy 
tylko w prywatnych rozmowach padną słowa 
“klucze”, takie jak np. „bomba” lub „zamach”. 
Nawet zmiana aparatu telefonicznego nie 
zda się na wiele, jeśli głos rozpracowywane-
go obywatela jest odnotowany w bazie dźwię-

kowej. Niczym odcisk palca - indywidualny i 
rozpoznawalny, a więc w chwili pojawienia się 
w sieci może zostać zidentyfikowany. Tak da-
leko idące poszukiwania celu zarezerwowane 
są jednak tylko dla znanych polityków i groź-
nych terrorystów. Dzieła dopełniają wszech-
obecne kamery monitoringów – tak prywat-
nych podmiotów, jak i służb miejskich, umoż-
liwiające odnalezienie wizerunku i towarzy-
stwa użytkownika danego aparatu.

Całodobowy podsłuch 

Druga cecha komórek, to przekazywa-
nie dźwięków niczym osobisty, całodobo-
wy podsłuch. Bez zgody i wiedzy właścicie-
la jest on możliwy nawet w przypadku wy-
łączonych telefonów, jeśli tylko znajduje się 
w nich bateria. Aparaty po zgaszeniu wpro-
wadzane są w swoisty stan czuwania. Dzięki 
temu telefon nie traci indywidualnych usta-
wień i wyłączony może np. uaktywnić wcze-
śniej nastawiony budzik. SMS-y mocą usta-
wy magazynowane są przez 5 lat – oficjalnie. 
Podobnie prywatne maile. Tajemnice fak-
tycznie nie istnieją. Nawet osoby korzystają-
ce ze zmiennych numerów „ip” nie umiesz-
czą w sieci anonimowo żadnego ogłoszenia, 
ani żadnej wiadomości na forum dyskusyj-
nym. Nie przeczytają też dyskretnie żadnego 
artykułu, czy hasła w wikipedii. Wyrażasz 
sympatie faszystowskie, interesuje Cię Ju-
daizm, sposób hodowania wąglika lub tech-
niki stosunków homoseksualnych? Każda z 
tych informacji może zostać odnotowana w 
Twoich aktach i wykorzystana przeciwko 
Tobie. Jedynie indolencja niskich rangą służb 
państwowych może nie podołać wyzwaniu 

ustalenia autora lub czytelnika danego tek-
stu. Nawet jeśli wykluczymy wykorzystanie 
szpiegowskich satelitów, to wymienione po-
wyżej środki wystarczą do trzymania społe-
czeństwa na smyczy. 

Ułuda inwigilacji 

Pycha służb państwowych sprawia, że za-
dowalają się położeniem pod mikroskopem 
całych społeczeństw, a na naprawdę groź-
ne jednostki nie mają pomysłów. Organiza-
cje para-mafijne wyłudzają miliardy euro z 
gospodarki i Skarbu Państwa, terroryści do 
czasu uderzenia w Nowy York jawnie two-
rzyli i szkolili wielotysięczne armie. Ułu-
da powszechnej inwigilacji kosztowała ży-
cie pracowników WTC i Pentagonu, ale też 
i wszystkich ofiar polskich porachunków 
gangsterskich oraz zamachu w łódzkim biu-
rze poselskim PiS. 

Bomba megabitowa

Już Lem nazwał tak powszechną kontrolę 
bombą megabajtową – liczbą informacji zbyt 
dużą do jakiegokolwiek racjonalnego wyko-
rzystania. A już na pewno bezbronną wo-
bec osoby unikającej systemu, albo co gor-
sza świadomie wykorzystującej jego słabości. 
Dla jakich więc racji z jednej strony odrzuca-
my podstawowe, konstytucyjne prawa obywa-
telskie, a z drugiej przekazujemy w ręce nie-
znanych nam nawet z nazwiska osób dostęp 
do największych tajemnic życia społeczeń-
stwa? Czy warto, skoro ten system, tak jak 
ekonomia socjalizmu, po prostu nie działa?

REGION EUROPA 2012

 Kazimierz Turaliński
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Szanowna Kanclerz Niemiec Angela 
Merkel zapowiedziała niedawno, że 
dla ratowania systemu bankowego, 

rząd federalny wpompuje w upadające ban-
ki 500 miliardów Euro. Jak wyraził się wielce 
czcigodny prezydent Sarkozy, który podobną 
ilość pieniędzy chce przeznaczyć na ratowa-
nie francuskich instytucji finansowych, cho-
dzi o ratowanie naszych oszczędności. Ładne 
mi ratowanie... Wychodzi na to, że obywatele 
zrobią zrzutkę na nieudolnych menedżerów 
bankowych. Na statystycznego Niemca przy-
padnie ponad 6000 Euro. Ile na jednego po-
datnika? Ile osób ma więcej oszczędności niż 
te 6 tysięcy euro, które ma zapłacić bankom 
w ramach ratowania „swoich wkładów”?

Hitler - następstwo kryzysu?

Wcześniej w wywiadzie dla tygodnika 
„Der Spiegel” niemiecki minister spraw we-
wnętrznych Wolfgang Schaeuble przypo-
mniał, że pośrednio w wyniku kryzysu go-
spodarczego lat dwudziestych do władzy w 
Niemczech doszedł Adolf Hitler. - Nie da się 
zaprzeczyć, że kryzys na światowych rynkach finan-
sowych oraz jego skutki niepokoją ludzi. Z histo-
rii kryzysu gospodarczego lat dwudziestych wiemy, 
że z kryzysu gospodarczego może wyrosnąć niewia-
rygodne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Na-
stępstwami tej depresji byli Adolf Hitler, a pośred-
nio druga wojna światowa i Auschwitz - powie-
dział niemiecki minister. Niewielu komenta-
torów zadało sobie jednak jakikolwiek trud, 
by zanalizować słowa Schaeblego. Wiedza na 
temat mechanizmów, które doprowadziły do 
zwycięstwa Hitlera, jest dziś niezwykle mało 

rozpowszechniona. Klasyczne prace Friedri-
cha von Hayeka są zapomniane, a książki 
Laurence’a Reesa odbierane powierzchow-
nie. Wiele osób pamiętając wojenne „wy-
czyny” wojsk niemieckich zapomina, co było 
podstawą drogi Hitlera do władzy.

W drodze do nowego ładu

Nazistowski ideolog Georg Strasser de-
klarował: „Jesteśmy wrogami, śmiertelnymi 
wrogami dzisiejszego ekonomicznego sys-
temu kapitalistycznego, z jego eksploatacją 
biednych i amoralną oceną ludzi poprzez ich 
bogactwo”. Hitler doszedł do władzy na fali 
antykapitalistycznych resentymentów, wy-
wołanych przez najróżniejszych agitatorów 
pokroju Strassera, oferując Niemcom socja-
lizm z ludzką (narodową?) twarzą... Co nam 
proponują dziś światowi przywódcy? Okazu-
je się, że w komentarzach ekspertów coraz 
częściej pobrzmiewają nutki znane z wypo-
wiedzi wspomnianego propagandzisty. Co-
raz częściej jesteśmy atakowani komentarza-
mi mówiącymi o „zwątpieniu w gospodarkę 
rynkową”, „kryzysie kapitalizmu”, czy o „ko-
nieczności szukania nowych rozwiązań”.

Socjalizować banki?

Okazuje się, że sposobem na kryzys ma 
być nacjonalizacja kolejnych banków. Tym-
czasem Ron Paul, ostrzegając kilka lat temu 
przed krachem, powody ewentualnego kry-
zysu widział właśnie w nadmiernym inter-
wencjonizmie państwowym. Czy ktoś przed 
podjęciem obecnych działań zaradczych za-
dał sobie trud zanalizowania przyczyn kryzy-
su? Myślę, że warto posłuchać groźnego me-
mento Schaeublego, tym bardziej, że jest wy-
powiadane przez polityka niemieckiego. Hi-
tler mówił, że aby ustanowić nowy ład, „nie 
trzeba socjalizować banków, wystarczy że so-
cjalizujemy ludzi”. Jak rozumiem (można do-
dać: nasze łagodne i liberalne rządy), tym ra-
zem zaczynamy (zaczynają) od drugiej stro-
ny? Oby tylko pieniędzy wystarczyło...

REGION EUROPA 2009

 Andrzej Gniadkowski

Nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niesprawiedliwości,   
której nie mógłby popełnić skądinąd łagodny i liberalny rząd -   
jeśli zabraknie mu pieniędzy - Alexis de Tocqueville (1805-1859)

DROGA DO 
zniewolenia

Iluzja INWIGILACJI
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Każdego dnia znajdujemy się w sytu-
acjach, w których trudno nam wyrazić co 
czujemy. Na pewno wielu z nas czerwieni-
ło się gdy ktoś prawił komplementy; czasem 
zgadzaliśmy się z czyimś zdaniem, mimo że 
myśleliśmy inaczej. Czy życie nie byłoby ła-
twiejsze, gdybyśmy potrafili respektować 
swoje prawa? 

Czym jest asertywność?

Wiele zależy od tego, jak sami siebie po-
strzegamy. Otoczenie widzi, czy jesteśmy 
pewni siebie, czy wiemy o czym mówimy i 
czego chcemy. Jeśli sami nie mamy do siebie 
szacunku, dlaczego wymagać go od innych?! 
Każdy na swój sposób chce być szczęśliwy, 
a podstawą szczęśliwego życia, niezależnie 
od tego, jak się je interpretuje, jest asertyw-
ność. Jest to umiejętność nabyta, polegają-
ca na otwartym wyrażaniu własnych opinii, 
emocji bądź pragnień, bez naruszania praw 
innych. Człowiek asertywny uważa się za tak 
samo ważną osobę, jak inni. Potrafi spokoj-
nie, bez negatywnych emocji nie zgadzać się 
z drugim człowiekiem. Przyjmuje krytykę 
jako jedną z wielu opinii, a nie wyrok osta-
teczny, godzący w jego „ego”. Osoba asertyw-
na potrafi jasno i z szacunkiem mówić o swo-
ich żądaniach i oczekiwaniach wobec innych. 
Dzięki temu jest rozumiana przez otoczenie. 
Potrafi przyznać się do błędu oraz prosić o 
pomoc, kiedy jej potrzebuje. Nie ma poczu-
cia winy kiedy mówi o swoich wadach i za-
letach. Realnie podchodzi do życia. Ma 
jasno wytyczone cele i zadania, potra-
fi konsekwentnie oraz otwarcie je re-
alizować. Nie poddaje się mani-
pulacji i nigdy nie stosuje jej 
w stosunku do innych osób. 
Dzięki temu łatwiej jej funk-
cjonować we współczesnym 
świecie. Korzyści asertyw-
ności można wymówić jed-
nym tchem: wzrost pewno-
ści siebie i poczucia własnej 
wartości, umiejętność unika-
nia konfliktów, większa sku-
teczność w dochodzeniu do za-
mierzonych celów, dobre stosun-
ki z innymi, zadowolenie z siebie 
oraz szacunek innych.

Asertywność w życiu codziennym
Korzyści jest może niewiele, ale ile znaczą 

w życiu codziennym?! Odpowiednia postawa 
może zmienić nasze życie o 180 stopni. Tak 
naprawdę, dzięki asertywności człowiek jest 
sobą, a nie marionetką w czyichś rękach. Ist-
nieją trzy typy zachowań w sytuacjach streso-
wych: uległość, agresja i asertywność. W co-
dziennym życiu postawa asertywna jest ewi-
dentnie najlepszą z możliwych. Nie przycho-
dzi ona jednak tak łatwo, jak dwie pozosta-
łe. Agresji i uległości nie musimy się uczyć. 
W zależności od tego, jakie posiadamy geny, 
doświadczenia itd., któraś z nich będzie w 
nas przeważała. Asertywność jednak, jak już 
było wspomniane, jest umiejętnością nabytą, 
a więc można się jej nauczyć.

Trenuj!

W Polsce coraz częściej organizowane są 
spotkania grupowe oraz indywidualne zwane 
„treningami asertywności”. Nawet w szko-
łach, na lekcjach wychowawczych, podej-
mowany jest temat asertywnego zachowania. 
Dzieje się tak dlatego, że coraz częściej sły-

szy się o wykorzystywaniu ludzi, głównie w 
pracy. Często dochodzi także do zbędnych 
kłótni i niedomówień. Dzisiaj cenny jest 
czas, więc nie należy go tracić na niejasności 
w komunikacji międzyludzkiej.

Ludzie się rozwijają, poznają nowe psy-
chologiczne techniki wpływania na innych 
i wykorzystują to, aby osiągnąć własne cele. 
Należy bronić się przed takim wyzyskiem, 
umieć panować nad sobą i własnym życiem. 
Nie dać sobą manipulować w żaden sposób.
Asertywność wydaje się być czymś no-
wym, ale tak naprawdę jest to postawa znana 
od wieków. Pod nazwą „asertywność” moż-
na podpisać takie stwierdzenia, jak „nie rób 
drugiemu, co tobie niemiłe” czy „miłuj bliź-
niego, jak siebie samego”. Chodzi tu tak na-
prawdę o szacunek do siebie i innych. O to, 
aby być sobą i żyć prawdziwie, a nie jak ma-
rionetka.

REGION EUROPA 2008

 Ewa Gruna-Skowron

Powiedz NIE
Chodzi o to, aby być sobą i żyć prawdziwie, a nie jak marionetka…
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Często słyszymy o mobbingu, o psychicz-
nych i łączących się z tym często fizycznych 
upokorzeniach pracownika. Badania wskazują, 
że co dziesiąty Polak dotknięty jest tym proble-
mem w miejscu pracy. Jeśli tak jest w rzeczy-
wistości, to każdy z nas najprawdopodobniej 
ma w swoim otoczeniu choć jedną osobę w ja-
kiś sposób dotkniętą mobbingiem. Ale czy zda-
jemy sobie z tego sprawę? Czy wiemy, CZYM 
tak naprawdę jest mobbing?   Może sami jeste-
śmy ofiarami i nie mamy tego świadomości?

W białych rękawiczkach
Mobbing to długotrwałe, systematyczne 

prześladowanie psychiczne jednostki przez 
jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub 
obojętności pozostałych członków grupy. Prze-
śladowca ma status co najmniej równy ofierze, 
a na ogół wyższy. To forma znęcania się pra-
codawcy i kierownictwa firmy nad pracobior-
cą. To swoisty mord, dokonywany w „białych 
rękawiczkach” na pracowniku. Na szczęście z 
roku na rok coraz bardziej otwarcie mówi się o 
mobbingu w pracy. Badania przeprowadzane w 
wielu krajach Unii Europejskiej dowodzą, iż ta 
forma przemocy jest coraz częściej spotykana. 
Dlaczego tak się dzieje? Przyczyną może być 

coraz szybszy rytm życia, wyższe wymaga-
nia wobec pracowników, związane z licz-

niejszą konkurencją, a co za tym idzie, 
znerwicowanie zarówno wśród pra-
codawców, jak i pracobiorców. Ale 
czy to usprawiedliwia takie zacho-
wania?

Cechy oprawcy i ofiary

Badania przeprowadzone na Zacho-
dzie wykazują, że na to, kto będzie ofia-

rą mobbingu, wpływa wiele czynników. 
Są to m.in. płeć, wiek, staż pracy, stan cy-
wilny, pozycja zawodowa, wykształcenie 
czy nawet odmienność zachowań. Prześla-

dowane na ogół są osoby wyróżniające się w 
jakiś sposób z grupy ubiorem, zachowaniem 
czy poglądami. Często bywa tak, że ofiara-
mi są młodzi, kończący studia na renomowa-
nych uczelniach, ambitni i znający świetnie 
języki obce pracownicy. Dlaczego? Bo zagra-
żają przełożonym, mającym już ustaloną po-
zycję zawodową. Jednak przeważnie są to 
ludzie ulegli, o niskiej samoocenie, najczę-
ściej kobiety.

Mobber - młody wilk

Tzw. mobberem jest na ogół człowiek 
młody, agresywny i impulsywny. Na ofie-
rze skupiają się wszelkie negatywne 
emocje. Prześladowcy rozładowują na 

niej swe frustracje, dzięki czemu są 
bardziej znośni dla reszty człon-
ków zespołu. Istniejący wów-
czas stan równowagi jest milczą-

co akceptowany przez większość. Dlatego też 
mogą pojawić się problemy w sądzie, gdyż 
pracownicy na ogół niechętnie wstawiają się 
za zwolnionym już członkiem zespołu, który 
oskarżył kierownictwo o mobbing.

Formy dręczenia

Oprawcy dręczą swe ofiary w różnoraki spo-
sób. Pracownik wyższy rangą może np. zlecać 
zadania niemożliwe do wykonania albo od-
wrotnie – zbyt proste, nieadekwatne do stano-
wiska, aby ofiara czuła, że jest niepotrzebna. Na 
ogół towarzyszy temu agresja słowna, poniża-
nie bądź wyśmiewanie. W skrajnych przypad-
kach dochodzi także do przemocy fizycznej. 
Najważniejszy jest fakt, iż mobbing w każdej 
postaci polega na manipulacji uczuciami ofiary, 
w celu jej emocjonalnego wyniszczenia. Ofia-
ra słabnie psychicznie i nie daje sobie rady z 
tym, co dzieje się wokół niej w pracy. Najgo-
rzej jest wówczas, gdy nie ma wsparcia rów-
nież poza nią, na przykład w domu. Wtedy do-
chodzi najczęściej do zaburzeń psychicznych, 
bardzo często do depresji, czego efektem może 
być nawet samobójstwo.

Sąd osądzi?

Niełatwo jest udowodnić, że jest się ofiarą 
mobbingu, szczególnie gdy dręczenie nie od-
bywa się na widoku współpracowników. Je-
śli jest się świadkiem bądź ofiarą, należy po-
myśleć o kilku pomocnych sędziemu działa-
niach:
1) nagrywać na dyktafon bądź inne urządze-

nia sytuacje, w których tzw. mobber wy-
żywa się na pracowniku,

2) robić zapiski, w którym dniu, o której 
godzinie i w jaki sposób pracownik był 
krzywdzony przez mobbera.

Dręczeni w ten sposób ludzie nie potrafią 
jeszcze przez długi czas normalnie funkcjono-
wać w społeczeństwie. Boją się każdego gestu 
czy uśmiechu, myśląc, że są wyśmiewani. Wie-
lokrotnie nie mogą znaleźć kolejnej pracy, gdyż 
potencjalny pracodawca od razu zmienia po-
dejście, gdy dowiaduje się, iż kandydat oskar-
żył byłego pracodawcę o mobbing. Pamiętajmy 
o tym, bo każdy z nas może stać się ofiarą prze-
mocy w pracy. 

REGION EUROPA 2008
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MOBBING
W sądzie pod uwagę brane są przede wszystkim trzy podstawowe cechy działań mobbingowych:

 muszą być one skierowane przeciwko pracownikowi,
 muszą być długotrwałe (przynajmniej pół roku) i częste (przynajmniej raz w tygodniu), 
 muszą zmierzać do wyeliminowania poddawanej presji osoby z zespołu współpracowników. 

Polega na manipulacji uczuciami ofiary, w celu jej emocjonalnego wyniszczenia.

NIE
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BESTIA 
jest w nas

To nie media czynią z nas bestię, tylko my mamy ją w sobie - mówi  Piotr Tymochowicz.
 Foto: Mirosław Stelamch
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BESTIA 
jest w nas

Beata Steć: Czy Hitler w dzisiejszych cza-
sach zrobiłby karierę medialną lub arty-
styczną (chciał zostać wielkim malarzem)? 

Piotr Tymochowicz: Nie było jednego Adolfa 
Hitlera, było ich wielu. Szanse kariery należy oce-
niać pod kątem zarówno umiejętności medialnych, 
a te Adolf Hitler w pewnym momencie miał per-
fekcyjne, jak i pod kątem określonego czasu geo-
-historyczno-gospodarczego. Potrzebne jest speł-
nienie kilku warunków, aby dyktator mógł się po-
jawić — a tym bardziej, by został wybrany quasi-
-demokratycznie, jak Adolf Hitler. Jestem zwolen-
nikiem — jakkolwiek szokująco to zabrzmi — nie-
potępiania jednostki, bo najłatwiej to zrobić. Pod-
czas procesu norymberskiego robili to wszyscy: Al-
bert 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 po-
nosi nie tylko i nie tyle Adolf Hitler, ale pewien mo-
del wychowywania dziecka, ponieważ w wielu kra-
jach, 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 „zim-
ny 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 gro-
teskowo. Współcześnie musiałby wiele zmienić w 
zachowaniu, żeby porwać za sobą tłumy. 

Pomimo że istniały już wtedy kroniki filmowe, 
ludzie głównie słuchali Adolfa Hitlera za pośred-
nictwem radia, mieli bezpośredni kontakt z nim na 
wielkich wiecach. Tamta epoka różniła się od na-
szej 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. 

B.S.: A czy nie jest tak, że już od najmłod-
szych lat takie cechy wypływają u człowie-
ka, 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 oto-
czenia szeroko pojętego. Istnieją warunki sprzyjają-
ce, które mogą spowodować, że taki człowiek sam 
wyczuje intuicyjnie, jakie umiejętności należy do-
skonalić. Ale nie brakuje też wielkiej klasy specjali-
stów, 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 żad-
nych wyznaczników charyzmatycznych, może zo-
stać największym charyzmatykiem tego świata. Po-
nieważ to wszystko zależy od odpowiedniego przy-
gotowania medialnego. A można przygotować do-
wolnego, przeciętnego człowieka do tego, żeby od-
grywał olbrzymią charyzmatyczną rolę. 

B.S.: Ale też musi być pojętnym uczniem, bo 
chyba nie z każdego człowieka można wy-
kreować lidera. 

P.T.: Robiłem takie eksperymenty przez 15 lat. 
Wybierałem z różnych grup studentów, menadże-
rów średniego szczebla, ludzi między 30 a 40 ro-
kiem życia, a wśród najbardziej doświadczo-
nych była grupa między 50 a 65 rokiem życia. We 
wszystkich tych grupach robiłem podobne ekspery-
menty. Wybierałem osoby, o których można by było 
wiele powiedzieć, ale na pewno nie to, że posiada-
ją jakiekolwiek umiejętności charyzmatyczne. Czę-
sto były to osoby zablokowane i bardzo nieśmia-
łe, o niskim poczuciu własnej wartości. Wszyscy lu-
dzie przechodzili obojętnie obok tych osób. Kilku-
miesięczny trening wystarczył, by uczynić z nich 
naprawdę sprawnych charyzmatyków. Większość 
z nich zrobiła karierę w biznesie. Jeden przypadek 
był filmowany przez Marcela Łozińskiego — wzię-
liśmy 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 mło-
dzieżówki SLD, SDPL, a został liderem młodzie-
żówki Samoobrony. Miał otwartą drogę do parla-
mentu, nie skorzystał z tego, dlatego że film z za-
łożenia miał być demaskacyjny, więc w tym przy-
padku byłby autodemaskacyjny. Za dużo emocji by 
to kosztowało, ale w tej chwili jest dyrektorem od-
działu jednej z ważnych firm w Polsce. Te przykła-
dy pokazały, że wybraliśmy osoby najmniej chary-
zmatyczne, bo każdy z nas ma jakieś umiejętno-
ści delikatnie charyzmatyczne. Kiedy potem poka-
zywaliśmy te osoby w nowych gronach, gdzie nikt 
ich uprzednio nie znał, ludzie twierdzili w niemal 
93% z tych przypadków, że to niemożliwe, aby ci lu-
dzie nauczyli się charyzmy. Wszyscy twierdzili, że 
oni musieli być od urodzenia charyzmatyczni. Za-
tem twierdzę, że 98% tego, co nazywamy charyzmą, 
to jest tylko aura charyzmatyczna albo proste umie-
jętności. Tylko potrzebny jest ich splot. 
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B.S.: Czy myśli Pan, że to może być wyuczo-
ne, czy są to predyspozycje własne?

P.T.: Nie wszystko musi być wyuczone, tylko pro-
blem 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 Pa-
weł 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. Cza-
sem 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 podejrze-
wał do dwudziestego roku życia, że może mieć ja-
kiekolwiek umiejętności aktorskie. Teraz jest uzna-
wany za jednego z największych aktorów. Jakie więc 
ma znaczenie, czy oni mieli to we krwi? Cenniejsze 
jest to, czego można się nauczyć. Np. spostrzegaw-
czym można być z natury, ale ludzie służb uczą się 

spostrzegawczości i są znacznie lepsi po tym, niż ci, 
którzy mają w naturze spostrzegawczość. Wytreno-
wani ludzie służb potrafią zwrócić uwagę na szcze-
gół, którego nikt naturalnie spostrzegawczy by nie 
zauważył, to daje przeszkolenie. 

B.S.: Media wychodzą naprzeciw zapotrze-
bowaniu? Czy może same kreują wzorce i 
kształtują postawy jako czwarta władza i 
efektem tego jest społeczeństwo takie, ja-
kie mamy? Czy media narzucają swoje wła-
sne 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 naj-
wyżej media mogą ją rozbudzić. Pokazały to słyn-
ne eksperymenty Milgrama i niedawny talk show w 
telewizji francuskiej, gdzie z pozoru normalni., ła-
godni ludzie byliby w stanie uśmiercić animatora, 
bo „był taki rozkaz“, czy dla kariery. To łatwo wy-
tłumaczyć atawistycznie. Wyobraźmy sobie, że się 
cofamy w czasie o milion lat. Wyobraźmy sobie, że 
pani wypuściła się głębiej w sawannę. W tym sa-

mym czasie widzi pani łąkę, na której kwitną gi-
gantyczne piękne kwiaty. Pani jest zachwycona tym 
pięknem, ale jednocześnie zza krzaczka wyłania 
się bestia w postaci dzikiego kota szablastozębne-
go. Byli tacy, którzy zachwycali się pięknymi kieli-
chami kwiatów, ale oni nie tylko nie przetrwali, lecz 
zostali zjedzeni w pierwszej kolejności. Nie zdążyli 
wydać na świat potomstwa, więc nie zdążyli niko-
mu przekazać tego w genach. Ale byli też tacy, któ-
rzy 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 sta-
niesz“. Tylko negatywne emocje ratują nam życie. 
Szokujące jest również to, że w sensie neuropsycho-
logicznym przeżywamy 10 elementarnych emocji. I 
wie pani, ile z tych 10 jest pozytywnych? Jedna. Ra-
dość. 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 ratu-
je życie, to na przykład: agresja, obrzydzenie, złość, 
zazdrość i strach. Dlatego lubimy oglądać horrory. 
Wszystko jedno, czy w formie filmu dokumentalne-
go, czy w formie „Nosferatu”, to nie ma znaczenia. 
Lubimy, bo te emocje koncentrują najmocniej na-
szą uwagę, bo strach, agresja, złość, nienawiść rato-
wały nam życie — ale nie radość. Jesteśmy potom-
kami 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 może-
my skoncentrować się na przeżywaniu po-
zytywnych emocji.

P.T.: A wie pani, z jaką szybkością natura się 
uczy? Jeden atawizm na 150 tys. lat. Ma pani ra-
cję, natura dowie się o tym, że powinniśmy kultywo-
wać pozytywne emocje, ale za 150 tys. lat. Podobnie 
mamy w sobie taki atawizm zamierania w bezru-
chu, jeżeli grozi nam niebezpieczeństwo. Zwierzę-
ta drapieżne nie mają tej właściwości. Natomiast 
mają ją ofiary — antylopy, gazele. Co robią, jak wi-
dzą dzikiego kota? Zamierają w bezruchu. Wie pani 
dlaczego? Dzikie koty obszar V4 mózgu— wzroko-
wy potyliczny — mają tak skonstruowany, że wi-
dzą nieostro. Wzrok wyostrza im się dopiero wte-
dy, kiedy ofiara chociaż minimalnie zaczyna się po-
ruszać. Gazele podświadomie to wiedzą. I w mo-
mencie, kiedy zamierają w bezruchu, stają się niewi-
doczne dla drapieżników. Dlatego mogą przetrwać. 
My niestety mamy ten sam mechanizm. Wycho-
dzimy na trasę szybkiego ruchu, zza rogu wyska-
kuje tir — i zamieramy w bezruchu. Zgubny to me-
chanizm, bo rozmazuje nas na asfalcie. Powinni-
śmy mieć mechanizm przyspieszenia lub cofnięcia, 
ale go nie posiadamy. Wierzymy, tak jak gazela, że 
jak będziemy zamierać w bezruchu na widok cięża-
rówki, to ona nas nie zauważy. Niestety, ona po nas 
przejedzie, ale natura dowie się o tym, że są cięża-
rówki, dopiero za 150 tys. lat.
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Krzyś ciągle się wierci i rozmawia na 
lekcjach, czym rozprasza inne dzie-
ci. 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 denerwu-
je, nigdy nie czeka na swoją kolej. Roztrzepa-
nie objawia się też ciągłym gubieniem różnych 
przedmiotów. Zawsze i wszędzie biega, a jak 
chodzi to zamaszyście macha rękami i noga-
mi, przez co wpada na różne rzeczy lub się po-
tyka. Podczas zakupów czy odwiedzin u cioci 
wszystkiego musi dotknąć, a zdarza się, że nie-
umyślnie psuje różne rzeczy. Nie lubi chodzić 
spać, mija dużo czasu nim zaśnie, a potem mie-
wa koszmary lub lęki nocne. Rodzice mówią, że 

trudno oduczyć go psot i dokuczania. Zacho-
wuje się tak, jakby ich w ogóle nie słuchał.

Krzyś ma ADHD

U Krzysia wykryto zespół nadmiernej ru-
chliwości 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 przyja-
ciel Kubusia Puchatka). Tak jak 3-10% dzie-
ci w wieku szkolnym na całym świecie i w 
każdej kulturze. Wykazuje najbardziej typo-
we objawy: zaburzenia uwagi, nadmierną ru-
chliwość, 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, szko-
le, sklepie, na ulicy, wśród osób, które zna 
bardzo dobrze i tych sobie całkiem obcych. 

Krzyś zawsze jest hiperaktywny. A takie za-
chowanie bardzo utrudnia mu funkcjonowa-
nie w społeczeństwie, a nawet je upośledza. 

Warto czekać 

Psycholog szkolny zainteresował się pro-
blemem chłopca. Zasugerował rodzicom 
zgłoszenie się do psychiatry dziecięcego. Na 
szczęście wizyta w Poradni Zdrowia Psy-
chicznego dla Dzieci i Młodzieży nie wyma-
ga skierowania od lekarza pierwszego kon-
taktu, wystarczy opinia psychologa szkolne-
go. Możemy zgłosić się też do Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej. Niestety zda-
rza się też, że wiedza pracowników szkoły 
czy nawet lekarza pediatry dotycząca ADHD 
jest niewielka. Szacuje się, że tylko 1/5 ogól-
nej liczby dzieci z nadpobudliwością psycho-
ruchową jest objęta specjalistycznym lecze-
niem. Dlatego jeśli widzimy podobieństwo 
między zachowaniem Krzysia i naszej pocie-
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chy, nie zgadzajmy się bez słowa na “lecze-
nie” preparatami uspokajającymi. „Gdybym 
nie nalegała, nie pytała i nie dążyła do pra-
widłowej diagnozy, nie dostałabym zaświad-
czenia ze szkoły do lekarza specjalisty. Mu-
siałam długo czekać na wizytę, ale było war-
to.” - 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 nadpobudliwo-
ści psychoruchowej nie jest natychmiastowe 
i nie kończy się na jednej wizycie w porad-
ni. Lekarz podczas badań powinien dokład-
nie obserwować małego pacjenta. Powinien z 
nim porozmawiać również na osobności oraz 
przeprowadzić wywiad z rodzicami i wycho-
wawcą. Powinni oni także wypełnić specjal-
ne formularze z pytaniami na temat dziec-
ka. Krzyś przeszedł testy psychologiczne do 
oceny inteligencji, zdolności reakcji, motory-
ki, mowy czynnej oraz zdolności rozwiązy-
wania problemów. Ich zadaniem jest potwier-
dzenie lub wykluczenie istnienia innych za-
burzeń układu nerwowego dających podob-
ne objawy jak ADHD. W tym samym celu 
wykonuje się badanie pediatryczne i neu-
rologiczne, a także ocenę słuchu i ostro-
ści wzroku dziecka. W celach diagnostycz-
nych pomocny jest elektroniczny pomiar ru-
chów dłoni czy badanie oczu, mające na celu 
zbadanie częstości i szybkości ruchu gałek 
ocznych, które przeszedł Sebastian. Dostęp-
ny jest także komputerowy test uwagi ciągłej. 
Żeby wykryć nadmierną ruchliwość z defi-
cytem uwagi, nie wszystkie badania muszą 
zostać przeprowadzone. 

ADHD jest dziedziczne

Rodzice Krzysia wyszli z poradni świado-
mi problemu. Dowiedzieli się, że na ADHD 
częściej chorują chłopcy, ale to u nich obja-
wy częściej mijają z wiekiem. W miarę do-
rastania nadmierna ruchliwość ustępuje w 
50-70% na rzecz problemów z koncentra-
cją. To przecież mali mężczyźni są częściej 
nadto aktywni i impulsywni, a u dziewczy-
nek obserwuje się przede wszystkim trud-
ności ze skupieniem. Wiedzą też, że objawy 
nie są winą dziecka i nie wynikają z błędów 
wychowawczych. Badania naukowe wskazu-
ją, że za rozwój ADHD odpowiadają przede 
wszystkim czynniki genetyczne. Jest to więc 
zespół dziedziczny, przekazywany z pokole-
nia na pokolenie. Być może ktoś w rodzinie 
wykazywał lub wykazuje objawy nadpobu-
dliwości, ale nikt tego nie zdiagnozował.

Wadliwa praca mózgu

Lekarze uważają, że przyczyną zespo-
łu nadmiernej ruchliwości z deficytem uwa-
gi jest zaburzony proces dojrzewania układu 
nerwowego. Niektóre obszary mózgu pracu-
ją mniej skutecznie niż u pozostałych dzieci, 
czego wyrazem są objawy hiperaktywności i 
braku koncentracji. Podatność na ADHD ro-

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

Terapia wielokierunkowa

No dobrze a co mamy zrobić, gdy nasze 
przypuszczenia zostały potwierdzone i nasze 
dziecko jest dotknięte ADHD? Żeby zapew-
nić mu jak najlepszy komfort życia, powin-
niśmy zacząć przynoszącą najlepsze efekty 
tzw. terapię wielokierunkową. Polega ona na 
zastosowaniu kilku metod leczenia oraz an-
gażuje najbliższe otoczenie dziecka. Może 
trwać nawet kilka lat, ale czego nie zrobimy, 
żeby nasza pociecha mogła normalnie funk-
cjonować w społeczeństwie? Na początku za-
czyna się psychoedukacja na temat ADHD, 
czyli czynna współpraca z dzieckiem oraz 
najbliższą rodziną i pedagogami. Specjali-
sta powinien wyjaśnić wszystkim istotę ob-
jawów zespołu, jego przebiegu i rokowania. 
Powinien omówić z dzieckiem kłopoty, ja-
kie miało podczas wykonywania badań i te-
stów oraz zachęcić je do obserwacji własne-
go zachowania. Dorośli powinni zapoznać 
się z metodami wychowawczymi, nauczyć 
się w jaki sposób postępować z maluchem. 
W szkole dziecko powinno podlegać specjal-
nej opiece. Zakres i czas trwania jego obo-
wiązków powinien być dostosowany do jego 
możliwości. Należy kategorycznie przestrze-
gać norm i zasad, a za oczekiwane postępo-
wanie dziecka - chwalić. Ważna jest również 
indywidualna lub grupowa psychoterapia 
dziecka. Najczęściej nastawiona jest na po-
prawę jego samooceny bądź lepsze rozumie-
nie oczekiwań otoczenia i własnych reakcji. 
Włącza się również terapię zaburzeń uwagi. 
„Do Sebastiana przychodzi specjalnie wy-

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

Niekiedy dobra jest farmakologia

Czasami może być konieczna terapia far-
makologiczna, trzeba jednak pamiętać, że 
leki nie usuwają przyczyn ADHD i działa-
ją tak długo, jak są podawane. Pamiętajmy 
by brać je systematycznie i zgodnie z zale-
ceniami lekarza. Ponieważ każdy pacjent ma 
inny organizm specjalista musi indywidual-
nie dobrać odpowiednie leki. Może zdarzyć 
się, że przepisany preparat nie będzie działał 
od razu, będzie źle tolerowany albo jego sto-
sowanie nie przyniesie oczekiwanych rezul-
tatów. Krzysiowi leki pomogły nadrobić zale-
głości w nauce i poprawić oceny. Ma lepsze 
relacje z rówieśnikami i wyższą samoocenę. 
Jest spokojniejszy, panuje nad swoją potrze-
bą ruchu, dzięki czemu rzadziej ulega kon-
tuzjom. Terapia powinna obejmować też le-
czenie współistniejących zaburzeń np. tików 
lub specyficznych trudności szkolnych. Co 
ciekawe, alergie pokarmowe czy astma, a tak-
że sztuczne barwniki i konserwanty dodawa-
ne do żywności gotowej mogą nasilać objawy 
nadaktywności. Powinniśmy więc zwrócić 
uwagę ma dietę dziecka oraz unikać czyn-
ników, które nasilają napady duszności (le-
karz może zalecić przyjmowanie odpowied-
nich leków). 

Przyszłość wygląda obiecująco. Mają po-
wstać polskie standardy postępowania z 
dziećmi z ADHD opracowane przez komisję 
powołaną przez Polskie Towarzystwo Psy-
chiatryczne. Zapewnią z pewnością lepszą 
opiekę i zaangażowanie otoczenia w leczenie. 
Zagwarantują też dostęp do terapii wielokie-
runkowej dla wszystkich potrzebujących. 
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MARZENIA
wyznaczają drogę

Wittgenstein napisał: 
„granice mojego języka 
są granicami mojego myślenia”. 
Ucząc się innych języków 
poszerzamy granice naszego 
myślenia - Marek Kamiński, 
life strategist, polarnik, innowator.

Beata Steć: Jest Pan zdobywcą obu bie-
gunów, przeprawił się Pan przez pustynię  
i przemierzył Atlantyk. Jaka refleksja na-
suwa się Panu porównując każdy z tych 
światów?

Marek Kamiński: Antarktyda i Arktyka to 
najbardziej abstrakcyjne miejsca na ziemi. Biegu-
ny są niebezpiecznym obszarem, ponieważ zimno 
potrafi zabić człowieka w ciągu piętnastu minut, 
ale ja czuję się tam wolny. Może dlatego, że natura 
jest tam w czystej formie i miejsce to nie jest ska-
żone moralnie. Pustynia w porównaniu do biegu-
nów jest oazą, gdzie występuje wiele różnych form 
życia: węży, skorpionów i dzikich wielbłądów. 
Na pustyni w Australii byłem dużo bliżej nieba, 
w sensie kosmosu, niż gdziekolwiek na świecie. 
Widziałem doskonale Mleczną Drogę i różne ko-
lory gwiazd. Niebo nocą przybiera różne odcienie 
zieleni, fioletu i czerwieni. 

B.S.: A jakieś ciekawe spostrzeżenia z wy-
prawy na biegun?

M.K.: W kształtach lodu można zobaczyć to 
wszystko, co stworzył człowiek. Dostrzegłem pira-
midy w Gizie, Sfinksa i Luwr. Te kształty z lodu 
były dla mnie metaforą cywilizacji. Podczas jed-
nej z moich pierwszych wypraw przez Grenlandię, 
dobrze mi się szło, jak liczyłem do tysiąca. Była 
to jakaś forma medytacji, podczas której umysł 
się oczyszcza i przychodzą różne myśli. Wyobra-

ziłem sobie, że kiedyś udam się samotnie na Bie-
gun Południowy i że będę brał udział w wyścigu. 
Było tak ciężko, że wydało mi się to absurdalne. 
W 1993 roku nie mogłem jeszcze przypuszczać, 
że coś takiego będzie miało miejsce. A trzy lata 
później rzeczywiście sam zdobywałem Biegun Po-
łudniowy i był to dla mnie wyścig. Podczas tej wy-
prawy miałem wrażenie, że znalazłem się w zu-
pełnie innym czasie, podczas lekcji matematyki 
w szkole podstawowej. Myślę, że mamy dostęp do 
tego, co przeżyliśmy. 

B.S.: Skąd Pan czerpie inspirację przy pla-
nowaniu kolejnej wyprawy?

M.K.: Inspirację czerpię z głębi siebie, ale nie 
z własnego ego. Myślę, że każdy człowiek ma ja-
kieś przeznaczenie. Wsłuchanie się w wewnętrzny 
głos i dosłyszenie intuicji to najważniejsza rzecz 
w życiu. Widzimy coś, co nam się podoba i chce-
my, aby to się stało prawdą.

B.S.: Mniej znaną Pana pasją jest nurkowa-
nie. Coś Pana zaskoczyło pod wodą?

M.K.: Zbieżność ze światem polarnym. Nur-
kowanie bardzo mi przypominało wyprawę na 
Antarktydę. Panowała niezwykła cisza, a jeśli już 
pojawiali się ludzie, to nie można było z nimi roz-
mawiać. Często wspominam nietypowe nurkowa-
nie podczas wyprawy przez Atlantyk. Zanim wy-
ruszyliśmy, obiecywaliśmy sobie, że wykąpiemy 

się na środku oceanu. Kiedy się tam znaleźliśmy, 
każdy z nas miał wymówkę, żeby jednak tego nie 
robić. Ale słowo się rzekło. Przewiązałem się liną 
i wskoczyłem do oceanu, ściągało mnie pod wodę, 
a świadomość trzech kilometrów pode mną była 
niesamowita.

B.S.: Co Pana najbardziej fascynuje w nur-
kowaniu?

M.K.: Możliwość obcowania z samym sobą. 

B.S.: Jest Pan z natury samotnikiem?

M.K.: Nie jestem samotnikiem, bardzo lubię 
przebywać z ludźmi. Myślę, że prawdziwa samot-
ność polega na braku relacji ze światem. Można 
być samemu na Antarktydzie i nie czuć się sa-
motnie. Niektórzy ludzie mieszkający w Warsza-
wie czy Gdańsku czują się bardziej samotni niż ja 
podczas tej wyprawy. Moja samotność polega na 
wyciszeniu się i próbie nawiązania kontaktu z sa-
mym sobą. Wielu ludzi przez całe życie nie ma 
okazji wsłuchać się w swój wewnętrzny głos, bo 
potrzebuje dodatkowych wrażeń i bodźców. 

B.S.: Ciągnie Pana do miejsc najmniej po-
znanych przez człowieka? 

M.K.: Ciągnie mnie, aby przekraczać grani-
ce. A te granice są wszędzie: w wodzie, na lądzie, 
w powietrzu i w językach. 
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B.S.: Skąd taka rozbieżność miejsc - z jed-
nej strony biegun, z drugiej pustynia i jesz-
cze podwodny świat?

M.K.: To miejsca umowne, bo tak naprawdę 
są to podróże w głąb siebie. Bardziej interesują 
mnie wyprawy z tym związane.

B.S.: A czego Pan dowiedział się o sobie 
podczas tych podróży?

M.K.: Odkryłem, że to głowa - a nie nogi - do-
chodzi na biegun. To nie mięśnie o tym decydu-
ją, ale psychika i umysł. Pokonywanie fizycznych 
trudności jest mniej istotne, niż pokonywanie wła-
snych słabości. Kiedy wraz z Wojtkiem Moskalem 
zdobywałem Biegun Północny, swoich sił próbo-
wał z nami komandos, który wcześniej uczestni-
czył w operacji Pustynna Burza w Iraku. Prezento-
wał się jak terminator zaprogramowany na zwy-
cięstwo. A my przy nim wyglądaliśmy jak Pat i Pa-
taszon (śmiech). Ja byłem chudy i wysoki, Woj-
tek był dużo niższy ode mnie. Wydawało się, że 
to właśnie nasz towarzysz jest tą maszyną, która 
może zdobyć biegun. Kiedy potem spotkaliśmy się 
na lodzie, zobaczyliśmy całkiem innego człowie-
ka. Przed wyprawą prosił, aby do niego nie pod-
chodzić, jak się spotkamy. A kiedy zetknęliśmy się 
przypadkiem na lodzie, on sam do nas podszedł. 
Ostatecznie przerwał tę wyprawę. Pomimo iż jego 
kondycja przewyższała naszą. Stąd te refleksje, że 
umysł jest ważniejszy niż sprawność fizyczna, bo 
potrafi nadrobić niedoskonałości ciała. 

B.S.: Powiedział Pan „nasze marzenia 
mają cenę, którą należy zaakceptować, 
choćby okazało się nią ludzkie życie. Musi-
my zaakceptować ryzykowanie własnego 
życia”. Czy takie przekonanie towarzyszy-
ło Panu od zawsze? Czy teraz, kiedy jest 
Pan ojcem, ta skłonność do ryzyka jest 
wciąż taka sama? 

M.K.: Myślę, że są takie sprawy, które wyma-
gają tego, żeby zaryzykować i postawić życie na 
szali, ale jednak nie za wszelka cenę. Wtedy, kie-
dy szliśmy na biegun z Wojtkiem Moskalem, czy 
Jaśkiem Melą, to były właśnie takie sytuacje. Ży-
cie polega na rozwoju, oczywiście do jakichś gra-
nic. Teraz, kiedy mam córkę i malutkiego synka, 
to dzieci są spełnieniem moich marzeń. Teraz ro-
dzina jest dla mnie najważniejsza. Ale wiem, że 
nadejdzie taki moment, w którym to dzieci za-

czną spełniać swoje marzenia. Będziemy to mu-
sieli z Kasią zaakceptować i pozwolić im na ich 
realizację. 

B.S.: Czy znalazł się Pan kiedyś w niebez-
piecznej sytuacji, która stanowiła zagroże-
nie życia?

M.K.: Wbrew pozorom banalne sytuacje bar-
dzo szybko mogą doprowadzić do tragedii. Po rej-
sie katamaranem przez Atlantyk, wypoczywałem 
wraz z narzeczoną na Mazurach. Pływaliśmy jach-
tem po jeziorze Śniardwy, był już koniec paździer-
nika, więc miałem na sobie ciepłe ubranie z pola-
ru. Nagle coś wypadło z jachtu, pochyliłem się, aby 
to wyciągnąć. Wtedy mnie wykatapultowało i bły-
skawicznie znalazłem się pod wodą. Ubranie mo-
mentalnie się zamoczyło. Jacht płynął powoli na 
silniku. Dość szybko się opanowałem, wynurzy-
łem z wody i złapałem jachtu. A Kasia zatrzyma-
ła błyskawicznie silnik. Miałem szczęście.

B.S.: Czy żona czasami próbuje zatrzymać 
Pana w domu? Obawia się o Pańskie zdro-
wie i życie?

M.K.: W Piśmie Świętym napisane jest, że ci, 
którzy chcą za wszelką cenę ocalić życie, stracą je, 
a ci, którzy są w stanie je poświęcić, będą żyli. Kie-
dy szliśmy z Jaśkiem Melą na Biegun Północny, 
jego mamę zapytano, czy nie boi się, aby jej syn 
poszedł z obcą osobą tam, gdzie może stracić życie. 
Na co mama Jaśka odpowiedziała, że największe 
nieszczęście spotkało go kilka metrów od domu. 
Więc może gdzieś tam na końcu świata spotka go 
szczęście. Trzeba zaufać intuicji i wewnętrznemu 
głosowi. Ten głos czasami każe iść np. na biegun. 

B.S.: W jakich okolicznościach poznał Pan 
swoją żonę?

M.K.: Żonę poznałem na Rodos. Był to przy-
padek, ale i w pewnym sensie przeznaczenie. Naj-
pierw leciałem z Gdańska do Warszawy samolo-
tem, który miał godzinne opóźnienie. Myślałem, 
że już nie zdążę na czarter z Okęcia na Rodos, ale 
jak się okazało i ten lot był opóźniony. Było mi 
pisane tam dolecieć. Poznaliśmy się podczas ko-
lacji na dzień przed moim odjazdem. Wypoży-
czyliśmy motocykl i objechaliśmy całą wyspę, tak 
wyglądały początki naszej znajomości. Okazało 
się, że mieszkaliśmy w tym samym hotelu „drzwi 
w drzwi”.

B.S.: Czym Pana zauroczyła?

M.K.: Zauroczyła mnie tym, że jest auten-
tyczna i niczego nie udaje. Coś między nami za-
iskrzyło.

B.S.: Jak wygląda Pański zwykły dzień?

M.K.: Codziennie rano wybieram się na dłuż-
szy spacer i kąpię się w morzu. Następnie sta-
ram się zajmować córką, a teraz również i synem. 
Idziemy na spacer albo się razem bawimy. Później 
pracuję nad książkami albo projektami fundacji, 
w której codziennie bywam. Kontynuuję naukę 
czterech języków: norweskiego, japońskiego, fran-
cuskiego i arabskiego. 

B.S.: Ile w sumie zna Pan języków, czy 
wszystkimi posługuje się Pan w praktyce?

M.K.: Mniej lub bardziej 8. W języku zgro-
madzona jest kultura danego kraju. Całkiem in-
aczej odbiera się kraje, jak się mówi w ich języ-
ku. Interesuję się norweskim, bo teraz akurat piszę 
książkę o tym kraju, często tam podróżuję i mam 
tam wielu przyjaciół. Arabskim - bo planuję po-
dróż dookoła świata, będę w krajach arabskich, 
więc chciałbym posługiwać się tym językiem. 
Przed podróżą do Japonii uczyłem się japońskie-
go i bardzo mi się przydał, teraz kontynuuję tę 
naukę. Myślę, że nauka  języków odświeża umysł. 
Wittgenstein napisał „granice mojego języka są 
granicami mojego myślenia”. Ucząc się innych ję-
zyków poszerzamy granice naszego myślenia.

B.S.: Ma Pan jakieś bardziej przyziemne 
pasje?

M.K.: Kiedyś dużo grałem w szachy. Teraz fa-
scynuje mnie żeglarstwo, nurkowanie, bieganie, 
pływanie i rower górski. Od paru lat staram się 
dwa razy w tygodniu praktykować jogę. Jest to cie-
kawa forma medytacji. Fascynuje mnie moment 
wyciszenia się po intensywnym treningu i dostęp 
do innych stanów świadomości. 

B.S.: Co w życiu jest najważniejsze?

M.K.: Znalezienie harmonii, a w jaki spo-
sób się do tej harmonii dochodzi, jakimi środka-
mi, jaką aktywnością fizyczną, to już jest sprawa 
przeznaczenia.

Prawdziwa samotność polega na braku 
relacji ze światem. Można być samemu 
na Antarktydzie i nie czuć się samotnie. 



Elżbieta Binswanger: W lipcu 2012 
roku biegłaś przez Londyn z olimpij-
skim zniczem. Na trasie stały setki 
osób. Część z nich - Polacy - wiedziała 
kim jesteś, dla wielu byłaś po prostu fi-
ligranową kobietą o ogromnych oczach 
i radosnym uśmiechu. Ćwierć wieku 
wcześniej pracowałaś w Londynie jako 
sprzątaczka i kelnerka, teraz koło się 
zamknęło, byłaś „Blondynką na Olim-
piadzie”, że nawiążę do stworzonego 
przez ciebie „znaku firmowego” „Blon-
dynka...”. O czym myślałaś spogląda-
jąc na trasę, którą przebyłaś od Londy-
nu do Londynu?
Beata Pawlikowska: O wszystkim, co 

się zdarzyło przez minione 20 lat. Kiedy 
dostałam zaproszenie do wzięcia udziału 
w sztafecie, uświadomiłam sobie dwie rze-
czy: że nie byłam w Londynie przez 20 lat 
i że moje życie w tym czasie zmieniło się 
w najbardziej niesamowity sposób. Wtedy 
byłam Kopciuszkiem, który siedział w ką-
cie i użalał się nad sobą. Chciałam coś zro-
bić z moim życiem, ale nie wiedziałam co 
ani jak. Pakowałam się w kłopoty, narko-
tyki i alkohol, czyli zmierzałam prosto do 
autodestrukcji. A potem nagle się ocknę-
łam. Zrozumiałam, że nikt nie przybędzie 
i nie zmieni mojego życia. To jest zadanie 
dla mnie. Bo to ja jestem odpowiedzialna 
za to, jak wygląda moje życie. I wtedy po-
woli, krok po kroku, zaczęłam pracować 
nad swoim sposobem myślenia i dokony-
wać zmian w moim życiu. Zdobyłam się 
na odwagę, żeby znaleźć w sobie słabości i 
wady, przyznać się do nich i przestać uda-
wać kogoś, kim nie jestem. Zaczęłam speł-
niać moje marzenia i podróżować. I nagle 
wszystko stało się proste. 

E. B.: Spełniasz w życiu swoje ma-
rzenie o podróżach. Wielu ludzi w 
młodości marzy o podróżach, ale 
w dorosłym życiu rezygnuje z mło-
dzieńczych marzeń. Jak wyobrażasz 
sobie świat ludzi spełniających swo-
je marzenia?
B. P.: Myślę, że to jest najbardziej na-

turalny stan dla każdego człowieka. Żyje-
my po to, żeby być szczęśliwymi i spełniać 
swoje marzenia. Kłopot zaczyna się wte-
dy kiedy ludzie tracą umiejętność słu-
chania swojego wewnętrznego gło-
su, bo starają się naśladować innych 
albo szukają najłatwiejszej i spraw-

dzonej drogi. A przecież każdy jest inny 
i każdy w czymś innym odnajdzie swoje 
prawdziwe przeznaczenie.

E. B.: Każda twoja podróż to wyzwa-
nie, to przekraczanie granic i prze-
kraczanie samej siebie, dla ciebie to 
osobiste zmierzenie się z własnym 
losem. Jak myślisz, co spowodowa-
ło, że przypadł ci w udziale los tak 
niezwykły? Przypadek? Przeznacze-
nie?
B. P.: Przypadek zwany przeznaczeniem. 

Chciałam być szczęśliwa i nie zgadzałam 
się robić tego, do czego nie miałam przeko-
nania. Rzuciłam studia po dwóch miesią-
cach, nie chciałam zakładać rodziny, mieć 
męża, domu i psa. Szukałam czegoś inne-
go. Nie wystarczało mi poczucie bezpieczeń-
stwa, że mam to co inni. Szukałam czegoś 
prawdziwego, co dałoby mi poczucie spełnie-
nia. Szłam za swoim wewnętrznym głosem 
wbrew temu co robiła reszta świata, nie inte-
resowało mnie to co o mnie myślą. Wiedzia-
łam, że chcę być wierna sobie. I dziś wiem, że 
miałam rację.

E. B.: Wśród największych polskich 
podróżników można wymienić Ry-
szarda Kapuścińskiego i... ciebie. Po-
znaliście świat na ile jeden człowiek 
w ogóle jest w stanie poznać, „zwie-
dzić” świat. Mimo to Ryszard Kapu-
ściński podsumował: „Nie ogarniam 
świata”. Jak ty podsumowałabyś 
swoje poznanie świata?
B. P.: Lubię świat. Lubię to, że jest tak 

różny. Lubię się w nim zanurzać. Tak go 
właśnie poznaję. Nie śpieszę się w podróży. 

Zatrzymuję się i czekam aż zacznie prze-
ze mnie przepływać jak rzeka. Siadam na 
brzegu Amazonki i patrzę. Nie myślę, nie 
oceniam, nie wyciągam wniosków - na to 
przyjdzie pora później. Najpierw tylko pa-
trzę i uczę się czuć. Obserwuję ludzi - w jaki 
sposób stawiają stopy, jakim gestem kobie-
ta otwiera torebką, co z niej wyciąga, jak 
często ludzie się uśmiechają, jakim tonem 
rozmawiają, jak na siebie patrzą, jak trzy-
mają pieniądze, a jak kubek z kawą. Mi-
lion drobnych rzeczy, które składają się na 
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Beata Pawlikowska
ich rzeczywistość. Chłonę te wrażenia, na-
pełniam się nimi i w pewnej chwili zaczy-
nam rozumieć. Uczę się patrzeć na świat 
ich oczami. To fascynujące doświadczenie.

E. B.: Każda z twoich książek-albu-
mów, a jest ich wiele, to dzieło ar-
tysty, zawierają tekst, fotografie i 
rysunki, czasami nagrania dźwię-
ków otaczającego cię świata, dżun-
gli amazońskiej na CD. Są dopiesz-
czane ze wszystkimi szczegółami. 
Jak wygląda twoja praca nad książ-
ką, czy zmagasz się z wieloma prze-
ciwnościami?
B. P.: Nie zmagam się, bo współpracuję 

od lat z wydawnictwem, które szanuje mój 
styl pracy i moją wizję książki. Wiem jak 
książka ma wyglądać z zewnątrz i w środ-
ku, i upieram się, żeby spełniała tę moją 
wizję. Te drobne szczegóły wydają mi się 
bardzo ważne, bo to one decydują o tym jak 
książka jest odbierana na poziomie pod-
świadomym. Czytelnik świadomie może 
nie zdawać sobie z tego sprawy, ale jego 
podświadomość rejestruje na przykład to, 

czy tekst i rysunki na danej stronie 
stanowią harmonijną kompozycję i 
tworzą spójną całość. Dlatego poświęcam 
dużo czasu, żeby tego dopilnować. Zajmu-
ję się książką na każdym etapie produkcji 
- zaczynając od napisania i narysowania, 
przez projekt graficzny, skład, a kończąc na 
przygotowaniu do druku.

E. B.: Nie zdecydowałaś się na za-
łożenie rodziny, nie jesteś matką, to 
ciągle ewenement, zwłaszcza w Pol-
sce. Czy to cena za niezwykłe życie, 
czy może dzięki temu zyskałaś coś 
ważniejszego dla siebie?
B. P.: Nigdy po prostu nie pragnęłam 

założenia rodziny. To wszystko. Często za-
dawałam sobie pytanie czy już jestem na 
to gotowa, szczególnie że moim partne-
rom zwykle bardzo na tym zależało. I za-
wsze wtedy odpowiadałam sobie uczciwie: 
być może, ale jeszcze nie teraz. Zawsze było 
coś, czego pragnęłam bardziej. I myślę, że 
to było słuszne z mojej strony. Warto ro-
bić tylko to, do czego ma się głębokie we-
wnętrzne przekonanie. Nie warto robić cze-

goś tylko dlatego, że wszyscy to robią. My-
ślę, że to jest kwestia uczciwości - wobec sa-
mego siebie i wobec innych ludzi. I także 
może wobec Boga - bo jeśli słuchasz tego, 
co mówi twoje serce, to nawiązujesz w ten 
sposób bezpośredni kontakt z Bogiem. Ja 
starałam się uczciwie odpowiadać na py-
tania, ktore pojawiały się w mojej głowie. I 
zawsze uczciwie odpowiadałam: być może 
przyjdzie czas, kiedy tego zapragnę. Na ra-
zie jednak nie.

E. B.: Obok książek podróżniczych, 
poradnikowych, kucharskich i innych 
wydałaś też kursy językowe według 
swojego pomysłu. Jest to pomysł 
prosty a genialny! Jak jajo Kolumba. 
Czy jest to twój oryginalny pomysł?
B. P.: Tak, a stworzyło go po prostu ży-

cie. Kilkanaście lat temu usiłowałam na-
uczyć się hiszpańskiego i kupowałam 
wszystkie dostępne kursy. Jednak wszystkie 
były skonstruowane na tej samej zasadzie: 
przeczytaj dialog, a potem naucz się zasad 
gramatyki. Po sześciu lekcjach czułam mę-
tlik w głowie. Ja nie chciałam uczyć się gra-

matyki! Ja chciałam nauczyć 
się mówić! I co z tego, że wiem 
w teorii jak nazywa się dany 
czas przeszły? Najważniejsze 
przecież jest to, żeby w razie 
potrzeby potrafić go użyć. 
I wtedy zaczęłam eks-
perymentować. Za-
pisywałam zdania z 
czytanek i uczy-
łam się je po-
wtarzać. I wtedy 
odkryłam, że języka obcego można 
się nauczyć w instynktowny sposób, 
na zasadzie logicznej układanki. To 
było piętnaście lat temu. A kilka lat temu 
pomyślałam, że skoro ta metoda tak do-
brze zadziałała dla mnie, to może pomo-
że w nauce języków obcych także innym? 
Napisałam więc mój kurs języków obcych 
- “Blondynka na językach”. I rzeczywiście, 
okazało się, że ta metoda jest skuteczna nie 
tylko dla mnie. W Polsce sprzedało się do 
teraz ponad pół miliona egzemplarzy pod-
ręczników z tej serii. 

E. B.: Piszesz książkę za książką ale 
prowadzisz też od lat autorską audy-
cję radiową, występujesz w telewi-
zji, piszesz artykuły i felietony. W Pol-
sce jesteś znana i ceniona. Czy ma-
rzysz o tym, żeby jako autorka pod-
bić świat?
B. P.: To byłoby bardzo przyjemne. Mo-

głabym pojechać do Stanów Zjednoczo-
nych albo do Niemiec na spotkanie autor-
skie i w ten sposób znów połączyłabym pi-
sanie z podróżowaniem.

Elżbieta Binswanger-Stefańska, 
polsko-szwajcarska dziennikarka 
i  publicystka, tłumaczka i poetka, 
żeglarka, przeprowadzała wywiady   
m.in. z Ryszardem Kapuścińskim, 
Stanisławem Lemem, Krystianem  
Zimermanem... a także z niemiecko-
kurdyjskim pisarzem Sherko Fatahem.
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Jeśli ktoś chce kupić wino dobrej jakości 
w dobrej cenie, polecam raczej wina z 
Nowego Świata - mówi Jarosław Cybulski.

Beata Steć: Chrześcijaństwo ma niema-
łe zasługi w dziedzinie upowszechniania 
wina. Kult krwi Chrystusowej czynił z wina 
napój niebiański, oczyszczający. Ukończył 
Pan teologię na Akademii Teologii Katolic-
kiej 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, któ-
ra zajmowała się importem win wysokiej jakości. 
W ciągu roku awansowałem z przedstawiciela 
handlowego na dyrektora handlowego. W następ-
nej korporacji też byłem dyrektorem, a w kolejnej 
tworzyłem firmę od podstaw i osiągnąłem stano-
wisko 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 po-
łknąłem tego bakcyla, bo wina rzeczywiście są cie-
kawe. Doceniam tych tradycyjnych producentów z 
najlepszych regionów Bordeaux, Burgundii, To-
skanii i Mozeli, którzy mogą pochwalić się wyjąt-
kowymi gatunkami w różnych rocznikach. Zaj-
muję się importem i dystrybucją win, ale także od 

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. Klu-
czem są potrawy. Rzadko bywa tak, że przyjeżdża 
prezydent Chile i proponuje mu się wino chilij-
skie. Jedno z win może być chilijskie, aby zaak-
centować, że wina z jego kraju też są u nas obec-
ne. 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 trud-
no 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 poczęstował-
by pan zagranicznego gościa?

J.C.: Jeszcze na tym etapie nie odważyłbym się 
częstować polskim winem. Znam niewiele krajo-
wych gatunków, które pochodzą z pierwszych i nie-
licznych 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 właścicie-
lem 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 ten-
dencja do nawożenia i stosowania oprysków. Ale 
z drugiej strony popularne są uprawy ekologiczne, 
organiczne; i to samo jest w winiarstwie. W win-
nicach organicznych nie stosuje się pestycydów 
ani herbicydów. Winogrona uprawia się zgodnie 
z tym, co natura nam dała, wraz z minimalną do-
mieszką 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 nawad-
niania. 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-
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zie np. tartych rogów bawolich. Są to wina mało 
trwałe i jeszcze mniej powszechne. Jestem zwolen-
nikiem upraw organicznych, ale nie bardzo wierzę 
w te biodynamiczne. 

B.S.: Który kraj przoduje w tradycjach wi-
niarskich pod względem ilości i jakości 
wyprodukowanych win? Które są najdroż-
sze?

J.C.: Jeżeli chodzi o ilość, to Francja rywalizuje z 
Włochami. A teraz, gdy są otwarte granice, wina sto-
łowe można mieszać i pisać na etykiecie „Wyprodu-
kowano w UE”, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, 
który kraj produkuje więcej. Jeśli chodzi o jakość, my-
ślę że finalnie wygrywa Francja. Najwyższe ceny 
osiągają wina francuskie z Bordeaux i Burgundii. 
Wina czerwone pochodzące z tych regionów – dłu-
go przechowywane – osiągają zawrotne ceny. Butel-
ka 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, Hisz-
panie i Niemcy, którzy z iście żelazną dys-
cypliną 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. Pół-
nocna 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 róż-
nych smaków, trendów i kuchni. Mozelskie wina 
są często uprawiane na tzw. tarasach, na podło-
żu skalistym. Mają doskonałą kwasowość, mi-
neralność i bez dojrzewania w beczkach dębo-
wych są świetne do przechowywania przez wiele 
lat. Zwłaszcza spatlese albo trockenbeerenauslese 
(TBA), zrobione z suszonych winogron z późne-
go zbioru. Najlepszy jest niemiecki icewine, pro-
dukowany z mrożonych winogron w temperatu-
rze -7 stopni, wytwarzany w specjalnym mikro-
klimacie. To są wyjątkowe wina, które mogą być 
przechowywane nawet do 100 lat. Białe, wytraw-
ne wina z dużą kwasowością i dawką słodyczy, z 
późnego zbioru, są trunkami bardzo szlachetnymi 
i unikalnymi na skalę światową. Dla mnie z bia-
łych win absolutnie najlepsze na świecie są rie-
slingi z regionu rzek Mosel-Saar-Ruwer. 

B.S.: Czy kolekcjonowanie win to dobra in-
westycja?

J.C.:. Niektórzy inwestując na różnych gieł-
dach w akcje i obligacje stracili dzisiaj część ma-
jątku. Natomiast inwestując w wina stracić jest 
trudno. Kupując wyjątkowe wina, zanim jesz-
cze są wypuszczone na rynek, można w krótkim 
czasie sporo zyskać. Po roku czy dwóch latach ich 
cena może być dwukrotnie wyższa. Ale takie prze-
bicia 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. Może-
my oczywiście znaleźć w supermarketach wina, 
które ja nazywam „pijalnymi” na poziomie 20 zł. 
Czyli te podstawowe argentyńskie, chilijskie czy 
południowoafrykańskie wina z Nowego Świa-
ta, które mają dobry stosunek jakości do ceny. Po-
niżej 10 zł absolutnie nie polecam, bo zdrowsza 
jest woda mineralna. Wynika to z czystej kalku-
lacji. Jeśli się zsumuje marżę: sklepu, dystrybuto-
ra, importera, VAT 23%, akcyzę, logistykę, trans-
port, cenę za butelkę, etykietę i korek, to pozostaje 
kilkadziesiąt groszy na zawartość w środku. Więc 
zawartością może być tylko woda z kwaskiem cy-
trynowym 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 Car-
men w cenie 40 zł. Klienci są zachwyceni winami 
nawet z tej linii klasycznej. Polecam chilijską Ne-
blina w cenie ponad 20 zł. Cabernet Sauvignion 
to oryginalne wina chilijskie, które mają aromat 
czarnej porzeczki i różnych owoców, są skoncen-
trowane, konfiturowo-dżemowe. Jeśli ktoś chce 
kupić wino dobrej jakości w dobrej cenie, pole-
cam raczej wina z Nowego Świata. Natomiast je-
śli ktoś chce kupić wino na wyjątkową okazję, su-
geruję bardziej europejskie. Z białych mogą to być 
dobre wina niemieckie wyższej klasy, ale nie pole-
cam tych najtańszych liebfraumilch czy blue nun. 
Dużo się eksportuje tanich win niemieckich, któ-
re nie budują najlepszej marki. Czerwone wina są 
coraz lepsze, bo trochę ociepla się klimat. 
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Rozregulowanie
KLIMATU

Niektórzy naukowcy twierdzą, że tzw. „efekt cieplarniany” nie jest wynikiem emisji 
CO2 i nie prognozuje w dłuższej perspektywie czasowej ocieplenia klimatu. 

Na początku lat 70-tych poprzedniego 
wieku wśród meteorologów i klimatologów 
wzrastało przekonanie, że klimat ziemski 
znalazł się w toku gwałtownych przemian. 
Symptomy zmian jakie były zauważalne to 
m.in.: ochładzanie się Atlantyku północnego i 
przesuwanie się lodowców na południe. Zimą 
1972/73 można było zauważyć lodowce z 
wysokości Lisbony czyli ponad 400 km da-
lej na południe niż poprzedniej zimy. Na pół-
kuli północnej pokrywa lodów wzrosła o 12% 
a w kręgu polarnym zanotowano najniższe od 
200 lat temperatury zimowe. Wpływy zim-
nego kręgu polarnego stały się w tych latach 
bardzo odczuwalne w Wielkiej Brytanii i Is-
landii. W tych krajach zmniejszyły się znacz-
nie zbiory płodów rolnych a okres wegetacji  
upraw roślinnych skrócił się o 2 tygodnie.

Zapowiadano globalne i gwałtowne zmia-
ny klimatu nie tylko w Europie czy USA. W 
1974 roku opisywano tragiczne w skutkach 
przypominające potop oberwania chmur w 
Japonii i Peru. Podkreślano nie notowany 
od 300 lat spadek temperatury w Argenty-
nie, Indiach i Afryce. Wieszczono nową erę 
atmosferyczną – powszechne oziębienia kli-
matu. Erę lodowcową.

Porównywano początek lat 70-tych do lat 
1890 – 1945, w których zarejestrowano po-
wszechne ocieplenie klimatu ziemskiego. 
Globalna średnia temperatura roczna wzro-
sła w tym okresie o około 0,7 proc. Ten „nie-
wielki” wzrost temperatury wystarczył aby 
znacznie zmniejszyć pola lodowe, które po-
krywały w tym czasie około 6% powierzchni 
ziemi. Spowodował zmniejszenie się grubo-
ści pokrywy lodowej na biegunie północnym 
o 30% a o 10% zmalała jej powierzchnia. W 
wysokich partiach gór na wszystkich konty-
nentach zniknęły zlodowacenia.

Ponad 50 hipotez

Już ponad 33 lata temu istniało ponad 50 
hipotez naukowych i teorii mających wyja-
śnić cykliczność powstawania powłoki lo-
dowej. Tylko niewielu naukowców sygna-
lizowało zagrożenie jakie stwarza CO2 a o 
„dziurze ozonowej” słyszało niewielu. Ra-
czej groziło nam, zdaniem naukowców, za-
marznięcie i głód wywołany zimnymi pora-
mi roku niż upały i susze, których doświad-
czamy od prawie 10 lat. Kilka lat temu zna-
leziono „winowajcę” ocieplenia klimatu i jest 
nim emisja dwutlenku węgla. Walka z nim 
rozpoczęła się tzw. Porozumieniem w Kioto i 
polega na ograniczaniu emisji gazów cieplar-

nianych. Międzynarodowa Agencja Energe-
tyczna szacowała, że w ciągu najbliższych 
kilkunastu lat świat musi wydać aż 15 trylio-
nów dolarów na uruchomienie nowych źró-
deł energii. 

A co się stanie gdy za kilaka lat podobnie 
jak w latach 70-tych (nie z winy CO2) na-
stąpi gwałtowne i globalne oziębienie znacz-
nie poważniejsze od tego, które wieściło erę 
lodowcową? Jest to teoretycznie możliwe bo 
i ocieplenie klimatu z jakim mamy obecnie 
do czynienia jest większe od tego z lat 1890-
-1945.

Rozregulowanie klimatu

Prawdziwym zagrożeniem dla człowie-
ka jest deregulacja naturalnych zmian kli-
matycznych na ziemi. Epoki lodowcowe już 
były, podobnie jak okresy gorąca na ziemi. 
Oczywiście wyodrębniamy je w dłuższym 
okresie czasu. Spoglądając na ich powsta-
wanie z dalekiej perspektywy. Niektórzy na-
ukowcy twierdzą, że tzw. „efekt cieplarniany” 
nie jest wynikiem emisji CO2 i nie progno-
zuje w dłuższej perspektywie czasowej ocie-
plenia klimatu. Jest  tylko wstępem do zlodo-
wacenia dużej części naszego globu. 
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DO ŹRÓDEŁ
pod prąd

Słowa Zbigniewa Herberta mogą być mot-
tem życiowym każdego, zawsze i wszędzie. 
Ich ponadczasowość i uniwersalność są jesz-
cze głębsze niż znanego wszystkim (wszyst-
kim?) nakazu moralnego z „Przesłania Pana 
Cogito”. Nie brzmią tak kategorycznie, a jed-
nak zmuszają do refleksji. Poeta nie pozosta-
wia nam żadnych wątpliwości, kiedy mówi: 
ZAWSZE. Jeśli ZAWSZE - do źródeł, jeśli 
ZAWSZE - pod prąd, to znaczy, że NIGDY 
nie można przyjąć innej postawy życiowej. 

Frajerska postawa?

Dla wielu Herbert pozostanie w pamięci 
tym, który szedł „wyprostowany wśród tych, 
co na kolanach”, i tym, który płynął do źró-
deł. Co Mu dawało taką siłę? Przecież wy-
bierał trudniejszą drogę. Zdumiewać to może 
zwłaszcza współczesnego młodego człowie-
ka, wzrastającego w czasach prostej i łatwej 
konsumpcji, w czasach sięgania po to, co mu 
się „słusznie” należy, w czasach dóbr i warto-
ści częściej materialnych niż duchowych. Po-
stawa proponowana przez Herberta to – mó-
wiąc kolokwialnie -  zwykłe frajerstwo. Kto 
dzisiaj przez 15 lat pisałby „ do szuflady”, 
czekając na „odwilż” i możliwość opubliko-
wania własnych talentów? Kto trudziłby się 
by nadać humanistyczny sens  cywilizacyj-
nemu postępowi? Kto wreszcie sięgałby do 
ideału sztuki starożytnej, by odnaleźć prosto-
tę? Czy słowo PROSTOTA nie brzmi dzisiaj 
archaicznie, kiedy wszechogarniającym sta-
je się PROSTACTWO? Herbert – ten niepo-
zornie wyglądający mężczyzna, najczęściej 
w pulowerze i z papierosem w ręku – wyda-

je się być „arbiter elegantiae” -autorytetem 
w sprawach dobrego smaku. Nie, nie wydaje 
się nim być, On nim JEST. Przynajmniej dla 
tych, którzy sięgają po jego wiersze czy ese-
je. Poeta wraca w swych utworach  do natu-
ry, do życia wolnego, do kultury starożytnej, 
czyli DO ŹRÓDEŁ. 

Herbert inspiruje

Zainteresowania humanistyczne zrodzi-
ły się u Herberta już we wczesnym dzie-
ciństwie. To jeszcze w czasach lwowskich 
(przed wybuchem II wojny światowej), oj-
ciec opowiadał Mu „Odyseję” Homera (trzy-
letniemu dziecku!).W latach powojennych 
Herbert studiował na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie i na Uniwersytecie War-
szawskim (filozofię). Dzięki studiom kla-
sycznym pod kierunkiem wybitnego specja-
listy z zakresu etyki i teorii wartości, znaw-
cy filozofii starożytnej, Henryka Elzenberga, 
Zbigniew Herbert pogłębiał swoją wiedzę 
na temat antyku. Studia filozoficzne stały się 
intelektualną podstawą twórczości literackiej 
Poety. Wielu literaturoznawców przyzna-
je, że po Janie Kochanowskim to Zbigniew 
Herbert jest najgruntowniej wykształconym 
w dziedzinie filozofii i kultury starożytnej 
poetą polskim. Twórczość Herberta staje się 
więc częstokroć inspiracją do lektury tek-
stów źródłowych, do wnikliwszego wczyta-
nia się w dzieła klasycznych mędrców, po-
etów i pisarzy. Herbert może bowiem nie-
jednokrotnie zawstydzić, uświadamiając po-
wierzchowność naszej wiedzy na temat an-
tyku. Zdumiewa i budzi podziw erudycja Po-
ety – piewcy klasycznego piękna, harmonii 
i ładu. W tym kontekście zastanawiają sło-
wa Herberta: „Mogę dopiero wtedy żyć na 
własny rachunek (to jest pisać), gdy poczuję 

zachwianą równowagę między sobą a świa-
tem”. Słowa te wydają się brzmieć paradok-
salnie. Ale czy dysharmonia z otaczającą rze-
czywistością przeczy umiłowaniu klasycz-
nej harmonii? Może właśnie antyczny wzo-
rzec pomaga Poecie w zmaganiu się z cha-
osem współczesnego świata? Jest to przecież 
trwały kanon, na którym można się oprzeć i 
żyć – mimo doskwierającego bólu egzysten-
cjonalnego. Właśnie problemowi bólu, cier-
pienia, zarówno fizycznego jak i egzysten-
cjonalnego poświęca Herbert wiele swoich 
utworów. Wydaje się wręcz, że poezja rodzi 
się z cierpienia. Poeta sam (czy raczej jego 
bohater liryczny) cierpi, ale również zauwa-
ża cierpienie innych. Jego zdaniem ono nie 
upodla człowieka, nie poniża go, nie skazu-
je na pogardę. 

Życzliwa obecność

Będąc humanistą, Herbert odrzuca smu-
tek i litość. Pokazuje JAK WSPÓŁCZUĆ Z 
KIMŚ, a nie KOMUŚ, ponieważ takie współ-
odczuwanie nie ogranicza się tylko do bier-
nego przyglądania się bólowi drugiego czło-
wieka, ale zmusza do aktywnego bycia z nim, 
do „życzliwej obecności” przy cierpiącym. 
Czego może się nauczyć od Zbigniewa Her-
berta współczesny czytelnik? Na pewno  -  
sięgania do źródeł, bo ich poznanie i uświa-
domienie sobie daje pewność osadzenia w 
kulturze europejskiej. Z pewnością – wraż-
liwości, zarówno na drugiego człowieka, jak 
i na piękno – piękno natury i sztuki, pięk-
no obrazu i słowa. Poezja Nieobecnego staje 
się też drogowskazem moralnym, który rów-
nież w czasach postkomunistycznych ma ra-
cję bytu i nie może być odłożony do magazy-
nu rzeczy niepotrzebnych. 

 Jolanta Długa

„Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd, 
z prądem płyną śmiecie”
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Egzamin konkursowy na króla
wypadł doskonale. 

Zgłosiła się pewna ilość królów 
i jeden kandydat na króla. 

Królem wybrano pewnego króla 
który miał zostać królem.

Otrzymał dodatkowe punkty za pochodzenie 
spartańskie wychowanie 

i za uśmiech 
ujmujący wszystkich za szyję. 

Z historii odpowiadał 
ze świetnym wyczuciem milczenia. 

Egzamin

Obowiązkowy język
okazał się jego własnym. 

Gdy mówił o sprawach sztuki
chwycił komisję za serce.

Jednego z członków komisji 
chwycił odrobinę za mocno. 

Tak
to na pewno był król.

Przewodniczący komisji 
pobiegł po naród 

aby móc uroczyście
wręczyć go królowi. 

Naród
oprawiony był 

w 
skórę. 

Ewa Lipska. Wiersz z 1973 roku.


