
region

Unia Europejska, od ponad deka-
dy przeżywająca jeden z najwięk-
szych kryzysów w historii, wybrała 
przywódców gwarantujących utrzy-
manie status quo. Do niedawna Eu-
ropejska Wspólnota Gospodarcza, 
zaś potem krótko także Unia Euro-
pejska, były postrzegane na świecie 
przede wszystkim jako symbol suk-
cesu oraz prosperity.
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MAGIA Wina
O sztuce doboru win i ich gatunkach z Jarosławem Cybulskim, 
pasjonatem winiarstwa, rozmawia Beata Steć.

TYLKO PO POLSKU

Niewiele jest w polskiej publicysty-
ce społecznej i ekonomicznej takich 
pozycji książkowych jak „Wędrujący 
świat” prof. Grzegorza Kołodki. Jego 
książka i wykłady jakich wysłuchali-
śmy w Jeleniej Górze traktują nie tyl-
ko o ekonomii czy globalnym rynku, 
ale także o kulturze, cywilizacji i roz-
woju ludzkości.

Kryzys dopiero nastąpi
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Dziennikarstwo śledcze? BESTIA 
jest w nas

Wywiad z 
żołnierzem 

Bundeswehry

str. 22-23

GANGSTERSKA
gospodarka WWywiad z Jürgenem Rothywiad z Jürgenem Roth

str. str. 3-43-4

WARTO WIEDZIEĆ! str. 9

20 marca 1944 zakład Junkers-
-Samoloty i Silniki AG przerzucono 
z Dessau jak „kukułcze jajo” do trój-
kąta na Górnych Łużycach. Niejako 
zakwaterowano je w firmie tekstyl-
nej Bracia Moras AG z Zittau. Już w 
1943 r. marszałek Rzeszy Hermann 
Göring stworzył plany przeniesienia 
przemysłu lotniczego w bezpieczne 
miejsca.

Cudowna broń

str. 20

Od dawna Republika Federalna nie 
była w tak skomplikowanej sytuacji 
jak obecnie! Zarówno wewnętrznie, 
jak i na forum europejskim! Czuje 
się atmosferę swoistej niepewności, 
która wpływa na niepokoje politycz-
ne. Niektórzy komentatorzy nazy-
wają to już nawet „przesileniem”, 
czyli możliwością drastycznych prze-
tasowań w układzie władzy w Ber-
linie.

Niemcy mają PROBLEM!

str. 28

To nie media czynią z 
nas bestię, tylko my 
mamy ją w sobie - 
mówi  Piotr Tymochowicz.
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W TYM WYDANIU:
Aleksander Gudzowaty  Thilo Sarrazin
Tomasz Kaczmarek  Erika Steinbach
Erich von Däniken  Norman Davies



Więcej miejsca chcemy poświę-
cić na prezentację poglądów in-
nych niż te, które dostępne są w 
szeroko pojętych mediach ogól-
nopolskich czy ogólnoniemiec-
kich oraz sprawy gospodarcze.

Gazeta ukazuje się od 2000 
roku. Do 2008 roku była ona 
bezpłatna i rozpowszechniana w 
nakładzie 5-10 tys. egzemplarzy 
co 1-2 miesiące. W tym czasie 
gazeta zmieniała nie tylko szatę 
graficzną. Zwiększaliśmy liczbę 
stron do 48 (24 po polsku i 24 
po niemiecku), a w 2008 stwo-
rzyliśmy kwartalnik wydawany 

w formacie A4 na wysokiej klasy 
papierze kredowym. 

Zmiany nie zachwiały ideą cza-
sopism, czyli jego dwujęzyczno-
ścią oraz tematyką, która zwią-
zana jest z Polską, Niemcami i 
Unią Europejską. Okazało się, że 
większość czytelników interesu-
ją informacje z Polski i Niemiec 
zawarte w gazecie, a wykorzysty-
wanie ich do „nauki” języka ob-
cego jest drugorzędne. Przycią-
gały przede wszystkim ciekawe i 
kontrowersyjne wywiady czy opi-

nie, z którymi polscy i niemieccy 
czytelnicy nie mieli możliwości 
zapoznać się w prasie i innych 
mediach w swoich krajach.

Aby takich materiałów było 
więcej, postanowiliśmy wydać 
magazyn w obecnie prezentowa-
nej formie, przypominając przy 
okazji wywiady i teksty, które 
ukazują nie tylko szerokie spek-

trum poruszanych przez „Re-
gion” tematów. Ukazują także to, 
że publikowaliśmy i publikować 
będziemy różne opinie i poglą-
dy, nawet takie, z którymi redak-
cja czy wydawca się nie identy-
fikują. Zaznaczyć jednak należy, 
że treści o charakterze negatyw-
nym w stosunku do narodów 
lub krzywdzące uczucia obywa-
teli były, są i będą odrzucane. 

W nowej formule tematycznej 
chcemy więcej miejsca oddać 
młodym dziennikarzom z Polski 

i Niemiec, którzy przedstawia-
ją niekiedy trudne tematy także 
w sposób kontrowersyjny, pobu-
dzający do dyskusji.

Po 01.05.11 zaistniały jeszcze 
większe możliwości poznania 
się społeczeństw naszych krajów 
poprzez współpracę i pracę m.in. 
Polaków w Niemczech. Tematy-
ka ta będzie szerzej niż dotych-

czas prezentowana w naszej ga-
zecie. Więcej będziemy pisać o 
tym, jak żyć i pracować w Niem-
czech. Pojawią się ogłoszenia o 
pracy w Niemczech oraz przy-
datne informacje podpowiada-
jące, jak zdobyć pracę w Niem-
czech i ją utrzymać. Teamtka go-
spodarcza będzie jeszcze bar-
dziej widoczna. 

Społeczeństwa Polski i Nie-
miec od lat borykają się z tymi 
samymi problemami życiowy-
mi, choć na różnych poziomach. 

To łączy czytelników naszej ga-
zety. Będziemy opisywać szerzej 
sprawy, które łączą społeczeń-
stwa Polski i Niemiec, oraz pro-
blemy nurtujące te narody. Byli-
śmy i będziemy nadal niezależni 
oraz bezpartyjni. 

Obydwa kraje potrzebują wy-
miany informacji — tak gospo-
darczych, społecznych, kultural-

nych, jak i politycznych. Nasza 
gazeta jest jedynym takim dwu-
języcznym czasopismem skiero-
wanym do szerokich rzesz oby-
wateli Polski i Niemiec, dlatego 
postanowiliśmy zaproponować 
te zmiany. Taki układ gazety, jaki 
proponujemy, pozwoli na lepsze 
dotarcie do czytelników w Polsce 
i w Niemczech. Każdy Polak (da-
lej ponad 90% tekstów będzie 

miało swoją wersję obcojęzycz-
ną) czy każdy Niemiec będzie 
mógł kupić już nie 24 strony, 
a 32 w języku, który mu odpo-
wiada, lub obie wersje jednocze-
śnie, aby móc „potrenować” zna-
jomość polskiego czy niemiec-
kiego. Takie „sprawdzenie” ję-
zykowe będzie łatwiejsze niż do 
tej pory. 
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Gazeta dostępna jest w salonach 
EMPiK oraz RUCH 

w całej Polsce.

www.region.com.pl

Ważne dla firm!
Od 01.05.11 otworzył się nie tylko rynek pracy dla m.in pol-

skich obywateli w Niemczech. Zniesiono także ograniczenia ja-
kie występowały w przypadku wykonywani usługi np. budowla-
nej przez polską firmę w Niemczech – nie ma już tzw. kontyn-
gentów na pracowników wysyłanych z Polski na kontrakty do 
Niemiec.

Od maja każda, nawet mała firma może bez przeszkód wyko-
nywać usługi w Niemczech. Przy korzystnie zmieniających się 
relacjach kursu złotówki do euro polskie firmy są w jeszcze bar-
dziej korzystnej sytuacji jak do tej pory. Proponujemy wykorzy-
stanie tych możliwości przez polskie firmy usługowe. 

Jesteśmy aktywnymi dziennikarzami i publikujemy w polskich 
mediach oraz internecie artykuły dotyczące polsko-niemieckich 
kontaktów gospodarczych. Uczestniczymy w spotkaniach zwią-
zanych z tą problematyką i posiadamy ważne kontakty w urzę-
dach pracy, strukturach gospodarczych i ministerstwach, dzię-
ki którym uzyskujemy ciekawe i wiarygodne informacje, wyko-
rzystywane później w materaiłach prasowych. Posiadamy wie-
dzę dotyczącą rynku pracy i usług w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem tych branż i obszarów kraju, które są zaintere-
sowane pracą i wykonywaniem usług w Niemczech. 

Jako Polacy działąjący i żyjący od wielu lat w Niemczech zna-
my realia pracy i działalności gospodarczej w tym kraju oraz sys-
tem podatkowy i socjalny. Możemy je porównać z krajowymi z 
korzyścią dla  polskiego pracodawcy czy usługodawcy, który bę-
dzie chciał wykonywać swoje prace w Niemczech.

Dzieki naszej pomocy obie strony (polska i niemiecka) lepiej 
zrozumieją korzyści wynikające z pracy i współpracy w czasie gdy 
podobne problemy demograficzne przeżywają obydwa kraje. 

Możemy działać jako koordynatorzy i opiekunowie kontraktu 
w przypadku współpracy pomiędzy polskimi firmami usługowy-
mi a niemieckimi firmami zlecającymi wykonanie usług na za-
sadach Werkvertrag (Umowy o dzielo).

Kontakt: 604 514 369, e-mail: listy@region.com.pl

Kontakt über 0049 5139-402 200, 
www.promotion-welt.de oder per Mail an info@promotion-welt.de

SIE HABEN:
 die Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen
 ein gepflegtes Äußeres
 die Fähigkeit, sich gut zu artikulieren

WIR BIETEN:
 Promotiontätigkeit im Außendienst in Festanstellung   
mit allen sozialen Leistungen
 Verdienstmöglichkeiten zwischen 1.200,- €   
und 1.800,- € brutto im Monat
 kostenfreie Unterbringung vor Ort
 monatlicher Zuschuss zu den Kosten für Heimfahrten

Möchten Sie sechs Monate oder auch länger in
Deutschland leben und arbeiten?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Sprechen Sie Deutsch?

Dlaczego takie wydanie?

Zwracamy się do młodych dziennikarzy z Polski i Niemiec 
z prośbą o przedstawianie nawet trudnych tematów także 
w sposób kontrowersyjny, pobudzający do dyskusji.
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Grzegorz Koselnik

Symptomy obecnego kryzysu 
zauważamy w 1971 roku, kie-
dy to Richard Nixon zastąpił w 
gospodarce obowiązujące re-
guły Keynesa teorią liberalną 
Friedmana. Kierunek ten zako-
rzenił się w USA w czasach rzą-
dów Ronalda Regana i w Wiel-
kiej Brytanii za Margaret That-
cher. W polityce liberalnej za-
czął dominować monetaryzm. 
Zasadą tego ekonomicznego do-
gmatu jest wiara, że rynki wie-
dzą wszystko najlepiej a pod-
mioty poddawane presji kon-
kurencji, funkcjonują sprawniej 
jako własność prywatna. Mone-
taryzm preferował potrzebę zdo-
bywania pieniędzy i szybkiego 
bogacenia się, co powodowało 
konieczność zaciągania większej 
liczby kredytów.

Kredyt jako istota gospodarki 
Ten rodzaj myślenia propago-

wał technikę polegającą na bra-
niu pożyczek pod zastaw emi-
towanych papierów wartościo-
wych. By założenie to się po-
wiodło, zaczęto używać dźwigni 
finansowej. Jej istotą jest złoże-
nie depozytu w wielkości kilku-
nastu procent sumy, którą dłuż-
nik otrzymuje do dyspozycji. Ten 
sposób zadłużania się do prowa-
dził stworzenia stylu życia na 
kredyt. Pierwsze tego typu trans-
akcje przeprowadzono w USA 
na początku lat siedemdziesią-
tych. W Wielkiej Brytanii takie 
operacje zaczęto realizować w 
1987 roku a w pozostałych kra-
jach Europy Zachodniej, w la-
tach dziewięćdziesiątych. 

Alan Greenspan się pomylił!
Bank centralny USA tzw. FED, 

którego szefem był Alan Green-
span, zamiast monitorować po-
wyższe zadłużenie uważał, że ry-
nek sam będzie najlepszym re-
gulatorem. Zamiast wypracować 
zdrowe zasady kredytowania, 
poparł ustawę senatu ułatwia-
jącą kredytowanie bez zabezpie-
czeń. Kredyt był łatwo dostępny, 
więc społeczeństwo się zadłuża-
ło. Nie tylko ono ale też rząd się 
zadłużał, bo prawie cały świat 
kupował papiery wartościowe 
USA. Skutkiem było zadłuże-
nie się  obywateli USA na około 
30% do 40% powyżej ich docho-
du, który wynosi około 90 bilio-
nów dolarów rocznie. Rząd USA 
posiada dług publiczny w łącz-
nej wysokości 10,6 bilionów do-
larów. By spłacić to zadłużenie, 
każdy obywatel musiałby oddać 
państwu 35 tysięcy dolarów. Nie 
należy się dziwić amerykanom, 
przyzwyczajonym do ryzykow-
nych transakcji, ale wprawia w 
zdumienie, gdy ostrożni i prze-
widujący europejczycy, powiela-
li takie niepewne operacje. 

Banki zamiast produkcji
W świecie w ciągu doby ok.1,5 

biliona dolarów zmienia właści-
ciela. W tej kwocie mamy 20% 
dóbr materialnych. Pozostałe to 
papiery wartościowe czyli pie-
niądze wirtualne. McKinsey In-
stytut podaje, że w ciągu pięciu 
ostatnich lat, kapitał aktywów fi-
nansowych gospodarki świato-
wej, w postaci papierów warto-
ściowych wzrósł o 69%, z 118 bi-
lionów do 200 bilionów dolarów. 
Ta ogromna suma, nie ma po-

krycia w realnie wytworzonych 
wartościach, ponieważ produk-
cja brutto świata wynosi około 
40 bilionów dolarów. Reszta to 
aktywa puste, bez pokrycia. Z 
tego należy wyciągnąć wniosek, 
że niektóre potęgi gospodarcze 
świata zaniedbały wytwarzanie 
dóbr, rozwijając sektor finanso-
wy. Podobnie było w niektórych 
krajach europejskich i to je naj-
bardziej dotknął kryzys finanso-
wy. Dane dowodzą, że obecny 
kryzys jest spowodowany niewy-
płacalnością, przede wszystkim 
segmentu funduszy hipotecz-
nych. Takich segmentów posia-
dających puste aktywa jest wię-
cej. Co się stanie z zachodnią go-
spodarką, gdy pękną inne puste 
bańki finansowe?

To dopiero początek?
Na razie tylko drobna część 

tych pustych funduszy została 
ujawniona. Nie wiadomo, któ-
re aktywa i w jakim stopniu są 
„puste”, dlatego upowszechnia 
się brak zaufania inwestorów 
do siebie i rynków akcji. Obser-
wujemy zjawisko ucieczki inwe-
storów od wszystkich akcji jaki-
mi dysponują, również od tych 
dobrych. W tej sytuacji inwe-
storzy uciekają w lokatę pienią-
dza. Ponieważ nikt nie trzyma 
dużej gotówki, bo to nie przy-
nosi zysku, inwestorzy kupują 
amerykańskie papiery skarbo-
we. Przy takim popycie pienią-
dza, jest go ciągle za mało, dla-
tego też obecny szef Banku Cen-
tralnego USA, Ben S. Bernanke 
zasila system w dolary, zadłuża-
jąc kraj. W ten sposób nie roz-
wiązuje się problemu „pustych” 

aktywów a jedynie podtrzymu-
je funkcjonowanie chorego sys-
temu. Szacunki kształtowania 
się długu publicznego USA nie-
pokoją inwestorów. Są one bar-
dzo pesymistyczne. Wskazują, 
że dług ten w roku 2008 wzrósł 
do 41% Produktu Krajowego 
Brutto USA a w roku 2015 ma 
wynieść 75% PKB. Powoduje to 
kryzys zaufania do banków jak i 
ekip rządzących.

Chiny jako wzór?
Państwa Azji południowo 

wschodniej wyciągnęły pozytyw-
ne wnioski z poprzednich kryzy-
sowych wydarzeń, jak i z lekcji 
jaką dali im amerykanie w la-
tach 1997-1999, gromadząc 
ogromną nadwyżkę pieniądza, 
wynoszącą 3,6 biliona dolarów. 
Podobnie uczyniły Indie, posia-
dające nadwyżkę 314 mld do-
larów. Strefa Euro posiada nad-
wyżkę budżetową 440 mld do-
larów, w tym Niemcy 116 mld i 
Polska 59,3 mld dolarów. Obec-
ny kryzys i stabilna polityka spo-
łeczno ekonomiczna Chin udo-
wodniły, że przedsiębiorstwa 
prywatne nie muszą być najbar-

dziej efektywne a rola państwa 
jako stymulatora rozwoju go-
spodarczego i kontrolera, jest 

nieodzowna. Pozwoli zastąpić 
„niewidzialną rękę rynku”, wi-

dzialną ręką dobrego zarządza-
nia. 

REGION sierpień 2009

Doktryna DŁUGU
Kryzys, który obecnie trawi świat został spowodowany przez przyjęcie niewłaściwych 
założeń systemu ekonomicznego.
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Waldemar Gruna: W ostatnich 10 
latach coraz więcej nie tylko poli-
tyków, ale także rządzących (mi-
nistrowie, samorządowcy), tak 
w Polsce, jak i w Niemczech, za-
mieszanych jest w afery mające 
podłoże finansowe. To nie tylko 
sprawy czysto korupcyjne przy 
przetargach publicznych, ale tak-
że sprawy tzw. lobbingu na rzecz 
tworzenia ustaw i systemu praw-
nego. Czy takie przypadki nie są 
sygnałem, że klasyczne grupy 
przestępcze zajmujące się m.in. 
handlem narkotykami wchodzą 
w nowy obszar, jakim jest system 
polityczno-prawny państwa? Jak 
ocenia Pan przyszłość w tym za-
kresie w Unii Europejskiej? 

Jürgen Roth: Sprawa jest w 
zasadzie oczywista. Reprezen-
tuję tezę, którą poparłem w mo-
jej książce „ Niemcy kraj mafii” 
(2009) przykładami, o tym, że co-
raz więcej członków elit gospo-
darczych i politycznych w Euro-
pie traktuje takie zalety, jak pra-
worządność, wysokie morale oraz 
konstytucyjne wartości, tylko jako 
teatr, show i inscenizację w demo-
kratycznych mediach. Język an-
gielski określa takich polityków, 
których można znaleźć w każdym 
europejskim państwie, w „sub-
telny” sposób jako dwulicowych. 
Przyczyny przyjmowania takiej po-
stawy są oczywiste. W ostatnich 
latach ideologicznie napędzana 
kultura bezprawia w przestępczo-
ści zorganizowanej i gospodarczej 
osiągnęła punkt kulminacyjny. 
Do tego dochodzi globalizacja go-
spodarki i finansów, otwarcie gra-
nic, rozpowszechnienie Interne-
tu, mnożenie rajów podatkowych, 
łapówkarstwo i przede wszyst-
kim słabość polityki, która umożli-
wia przestępczość gospodarczą. To 
następnie pomaga największym 
przestępcom i ich politycznym wy-
robnikom, w szczególności z Euro-

py Wschodniej i z byłego Związku 
Radzieckiego, inwestować niele-
galnie zdobyty majątek na zacho-
dzie, w celu opanowania rynku. 
Faktem jest, że globalna sieć prze-
stępczości zorganizowanej już te-
raz rządzi w określonych skupi-
skach politycznej władzy, przede 
wszystkim we Włoszech i w Rosji. 
Do tego dochodzi fakt, że Komi-
sja Europejska, podobnie jak rząd 
Niemiec, wydaje się wobec wy-
soko rozwiniętych, lecz przestęp-
czych i skorumpowanych państw 
niczego nie widzieć.

Takie państwa, jak Uzbekistan, 
Tadżykistan, Kazachstan czy Ro-
sja, znane są z korupcji, braku 
przejrzystości finansowej, prze-
stępczego rabowania dochodów 
państwa i gwałcenia praw człowie-
ka. Na takie praktyki przymykane 
są oczy, by można było zabezpie-
czyć dostawy surowców energe-
tycznych, ponieważ chodzi o pań-
stwa, które dostarczają lub powin-
ny dostarczać do Europy gaz lub 
ropę. Wiadome jest, że państwa 
te swój dzisiejszy potencjał go-
spodarczy i polityczny oraz mono-
pol zawdzięczają popełnianiu cięż-
kich przestępstw, takich jak wy-
muszenia, oszustwa, morderstwa, 
fałszowanie dokumentów, łapów-
karstwo, przemyt narkotyków, pa-
pierosów i broni, zanieczyszcza-
niu środowiska oraz oszustwom 
podatkowym. Ze złodziei i oszu-
stów w przeciągu kilku lat stali się 
Mogołami (monarchami z dynastii 
mongolskiej), a z bandytów i rabu-
siów — dominującymi na rynku 
oligarchami. Chcą wymazać swo-
ją kontrowersyjną przeszłość i za-
cząć prowadzić spokojne życie. I 
tak, przy pomocy najlepiej opła-
canych PR-owców, realizują swój 
jedyny cel: wprowadzić dochody 
z przestępczych matactw do le-
galnego obiegu gospodarczego, 
aby ostatecznie, w swoim pojęciu, 
mieć wpływ na podejmowanie de-
cyzji politycznych i równocześnie 
móc zachwiać regułami wolnego 
rynku. Jednocześnie wszyscy re-
prezentanci kryminalnych struk-
tur nie czerpaliby przyjemności z 
wykupowania Niemiec, gdyby nie 
mieli u swego boku chmary czci-
godnych adwokatów, doradców 
podatkowych, politycznych po-
mocników i wyrobników admi-
nistracyjnych (w sąsiednim pań-
stwie, Austrii, proces ten jest jesz-
cze bardziej rozwinięty).

W.G.: Pisze Pan nie tylko o włoskiej 
mafii czy rosyjskich gangach oraz 
tzw. oligarchach w krajach daw-
nego ZSRR, ale opisuje Pan sprawy 
korupcji i powiązań mafijnych w 
innych krajach, np. w Bułgarii. Jak 
tam przyjmowane są Pana książ-
ki, które raczej dotyczą tych kra-
jów? A może te publikacje ukazują 
system powiązań, który opanował 
już praktycznie całą Zjednoczoną 
Europę?

Coraz więcej członków elit gospodarczych i politycznych w Europie traktuje takie zalety, jak praworządność,   
wysokie morale oraz konstytucyjne wartości, tylko jako teatr, show i inscenizację – mówi Jürgen Roth.

Gangsterska
gospodarka
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Jürgen Roth (ur.w 1945r.) jest znanym niemieckim dziennikarzem śledczym, 
autorem wielu książek i filmów dokumentalnych. Specjalizuje się w tematy-
ce przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza na terenie Niemiec i Europy 
Wschodniej. Uchodzi za jednego z najlepszych znawców tego tematu, nie-
mal co roku publikuje nową książkę, która natychmiast staje się bestselerem. 
Najbardziej znane jego publikacje to: „Czerwoni bossowie” (1999), „Brudne 
ręce: jak państwa Zachodu współpracują z mafię narkotykową”- 2000, „Oli-

garcha” (2001), „Siatki terroru” (2002), „Gangsterzy ze Wschodu”- 2003, „Dochodzenie wzbronio-
ne!” (2004), „Ścigana przez polską mafię” (2005), „Niemiecki klan” (2006), „Oskarżenie niepożąda-
ne: korupcja w niemieckim wymiarze sprawiedliwości” (2007), ”Niemcy kraj mafii” (2009). W swojej 
ostatniej książce „Gangsterska gospodarka” (2010) opisuje nowy wymiar układów korupcyjno-ma-
fijnych w niemieckiej i europejskiej gospodarce. 

Na zorganizowanym przez naszą redakcję spotkaniu w Warszawie powiedział m.in. „Mafia jest pro-
blemem międzynarodowym, ponieważ stała się już swego rodzaju międzynarodowym koncernem. 
Może ona swoim zasięgiem ogarnąć nawet całą Europę, gdyż oferujemy jej idealną pożywkę i pod-
łoże. Mamy więc już w Niemczech - a zapewne można to w jakiejś mierze odnieść też do Polski – 
klasyczne struktury mafii włoskiej.”

J.R.: Wciąż uważam, że w 
Niemczech jest względnie sta-
bilne społeczeństwo obywatel-
skie, co prawda obciążone wa-
dami, ale dość dobre państwo 
prawa. To odróżnia nas od wie-
lu wschodnioeuropejskich kra-
jów, do których zaliczyć można 
również Bułgarię. Moje książki 
w Bułgarii zostały znakomicie 
przyjęte. Ale któż czyta książki 
w Bułgarii albo w Rumunii czy 
Rosji? Czyta młoda elita, która 
raczej koncentruje się na tym, 
aby stać się jeszcze bardziej ego-
istyczną, aniżeli rozwijać w sobie 
socjalne i etyczne zachowania. 
Zresztą podobnie jak u nas. Dla-
tego tak wspaniale kwitną wszę-
dzie niestety mafijne struktury. 

W.G.: W Niemczech rocznie publi-
kuje się relatywnie dużo pozycji 
książkowych ukazujących mafijny 
wręcz system powiązań biznesu z 
politykami i zorganizowaną prze-
stępczością. W Polsce i pozostałych 
nowych krajach UE takich pozy-
cji jest niewiele. Jakie są Pana zda-
niem tego przyczyny?

J.R.: Proces transformacji pro-
wadzony był odwrotnie, niż prze-
widywały polityczne analizy, i to 
jest jedna z podstaw istnienia ta-
kiej sytuacji. Dalszą, ale też ważną 
jest to, że jak dotąd mamy wpraw-
dzie wielu krytycznych dzienni-
karzy i autorów w Polsce oraz no-
wych krajach UE, brakuje jednak 
silnych finansowo i niezależnych 
wydawnictw oraz mediów. 

W.G: Spotyka się opinie, że zorga-
nizowana przestępczość już kil-
kanaście lat temu zmieniła „tak-
tykę” działania. Zamiast walczyć 
z wymiarem sprawiedliwości i 
innymi strukturami państwa za-
częła „wchodzić” w te struktu-
ry. Jaka jest Pana zdaniem obec-
na „taktyka” europejskich grup 
przestępczych.

J.R.: Okłamujemy sami siebie kie-
dy o tym rozmawiamy - przestęp-
czość zorganizowana jest niby czymś 
obcym, czymś przychodzącym z ze-
wnątrz na miłujących spokój Niem-

ców i podobnie jak mafia jest po-
strzegana u nas jako coś obcego. 
Jednakże zarówno mafia jak i zor-
ganizowana przestępczość jest dzi-
siaj, abstrahując od kulturowego tła, 
mniej lub bardziej identyczna. Jeste-
śmy również mniej lub bardziej jej 
częścią. Nie chodzi tu jednak o po-
jedyncze osoby, ale o cały system. 
Wszędzie tam gdzie panuje płatna 
protekcja, nepotyzm, korupcja, wy-
muszenia, oszustwo, istnieje również 
kultura mafii. Jest ona obecna w Eu-
ropie, za wyjątkiem państw północ-
nych takich jak Szwecja, z uwagi na 
niezamieszkałe przez ludzi wielkie 
połacie ziemi. W owej kulturze dzia-
ła mafia albo wysoko wyspecjalizo-
wani reprezentanci organizacji prze-
stępczych. Chodzi im o wywarcie 
wpływu na gospodarkę i politykę, co 
coraz częściej udaje się tak w Polsce, 
Włoszech jak i Niemczech. Granica 
między praworządnością a przestęp-
czością zanika.

W.G: Jak ocenia Pan skalę zagro-
żenia przestępczością tzw. „po-
spolitą” w porównaniu do dzia-
łań struktur mających swoje 
oparcie w tzw. „białych kołnie-
rzykach”. Czy niszczenie finan-
sowych i ekonomicznych struktur 
państwa jest groźne ze społecz-
nego punktu widzenia? Czy wal-
ka z np. tzw. praniem brudnych 
pieniędzy lub oszustwami po-
datkowymi jest łatwa? 

J.R: Przestępczość „pospolitą” 
stosunkowo łatwo jest zwalczyć i 
stoją za tym z reguły sukcesy po-
licji. Natomiast przestępczość go-
spodarcza jest jak rak dla społe-
czeństwa demokratycznego ponie-
waż wykorzystując giełdę, banki i 
przedsiębiorstwa szkodzi gospo-
darce wolnorynkowej. Proszę so-
bie wyobrazić, że właśnie teraz w 
czasie kryzysu finansowego mafia 
osiąga największe dochody ponie-
waż może udzielać tanich  kredy-
tów lub jak objaśnił to przedstawi-
ciel Narodów Zjednoczonych ds. 
zwalczania narkotyków i przestęp-
czości zorganizowanej Antonio 
Costa, poprzez kredyty udzielane 
między bankami prane są brud-
ne pieniądze pochodzące z han-

dlu narkotykami. To w dalszej ko-
lejności spowodowało, że niektó-
re zachodnie banki o mało co nie 
zbankrutowały. Powyższe ukazuje 
jaką  władzę ma międzynarodowa 
mafia, w szczególności gdy cho-
dzi o infiltrację społeczeństwa. Po-
datnicy, a więc wszyscy obywatele,  
musimy za to płacić poprzez gło-
dowe pensje i bezrobocie. Walka z 
tym dlatego jest tak ciężka, ponie-
waż jesteśmy ze sobą międzynaro-
dowo powiązani. Do tego dochodzi 
fakt, że określone państwa euro-
py wschodniej są idealną kryjów-
ką dla przestępstw podatkowych 
czy prania brudnych pieniędzy, w 
szczególności gdy nie jest udziela-
na żadnego rodzaju pomoc praw-
na.

W.G: Jak ocenia Pan rozwój zor-
ganizowanych grup przestęp-
czych po 2004 roku czyli po roz-
szerzeniu Unii Europejskiej?  Czy 
wprowadzenie regulacji tzw. 
Grupy Schengen (m.in. zniesie-

nie granic celnych) przyczyni-
ło się do skuteczniejszej walki z 
przemytem papierosów czy nar-
kotyków? Co sądzi Pan o unij-
nych organizacjach stworzonych 
do walki z przestępczością (np. 
OLAF)? 

J.R: Rozszerzenie Unii Euro-
pejskiej  z pewnością przyczyniło 
się do tego, że mafia czy to w Pol-
sce czy w Rumunii, a w szczegól-
ności w Bułgarii i na Węgrzech, 
mogła się dalej rozrastać. Nie 
można tu więc mówić o żadnej 
pozytywnej zmianie. Co się ty-
czy przemytu papierosów to tyl-
ko w Berlinie czy w Nadrenii-
-Westfalii 30-40 procent wszyst-
kich sprzedanych papierosów 
pochodzi z przemytu. Jeśli cho-
dzi o przestępstwa narkotykowe 
też niewiele się zmieniło. Handel 
narkotykami oraz handel ludź-
mi rozwija się bardzo dobrze.  
Co się tyczy OLAF-u to jest to z 
pewnością bardzo ważna insty-

tucja, uzależniona jednak od po-
lityki. Brakuje jej również kadry, 
aby mogła trwale działać. 

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

J.R.: Struktury mafijne z by-
łego ZSRR z chęcią wykorzy-
stują niemieckie banki do pra-
nia brudnych pieniędzy. Znane 
jest to, iż przedstawiciele grupy 
„Ismailovskaja” wyprali przez 
Zachodnioniemiecki Bank Cen-
tralny (Westdeutsche Landes-
bank) 11 mld euro.  Wielki Bank 
Frankfurcki (Frankfurter Gross-
bank) dopiero jako klient byłego 
moskiewskiego administratora 
Diesbeskasse (Obtshak tj. sojusz 
między estońską i rosyjską ma-
fią) pozyskał jako klienta orga-
nizację kryminalną „Solnzevska-
je”. Majątek „Solnzevskaja”, któ-
rą zarządza wynosi ponad 100 
mln dolarów. Na kryzysie finan-
sowym korzystają jedynie struk-
tury mafijne, ponieważ udzielają 
kredytów i żądają lichwiarskich 
odsetek. Faktem jest, że niektó-
re przedsiębiorstwa gospodarcze 
stają się bastionem kryminal-
nych matactw, w których sposób 
działania organizacji kryminal-
nych wybiło piętno na codzien-
nych interesach handlowych. 
W rzeczywistości mafia działa i 
funkcjonuje po prostu jak naro-
dowe i międzynarodowe koncer-
ny. Organizacje kryminalne roz-
strzygają na najwyższych stano-
wiskach swego handlowego mo-
carstwa, m.in. o wykluczeniu 
zagrażającej im konkurencji.

W.G.: Jeżeli wszystkie kraje Unii 
mają problemy ze struktura-
mi mafijnymi,  to czy widzi Pan 
problem także w odniesieniu do 
struktur Unii Europejskiej i poli-
tyków  Unii Europejskiej? 

J.R.: Nie ma potwierdzonych 
informacji o tych powiązaniach. 
Jednakże faktem jest, że zna-
ne osobistości sycylijskiej Cosa 

Nostry zasiadają na kluczowych 
stanowiskach w Parlamencie 
Europejskim. Mają oni wpływ 
na przydzielenie dotacji z Unii 
Europejskiej, w szczególności 
dla południowych Włoch. Weź-
my na przykład Lorenzo Cesa, 
który był przewodniczącym  Ko-
misji Kontroli Budżetowej Unii 
Europejskiej, odpowiedzialnym 
również za to co się z tymi mi-
liardowymi dotacjami działo. 
Na Sycylii oskarżano Lorenzo-
`a Cesa o zbyt bliskie stosunki z 
szefem sycylijskiej mafii Bernar-
dem Provenzano. Tak więc wy-
powiedź polskiej komisarz Unii 
Europejskiej Danuty Hübner, 
która wyrażała się wręcz entu-
zjastycznie o sycylijskim premie-
rze Salvatore Cuffaro, powin-
na była być wówczas bardziej 
ostrożna. W Palermo mówiło się 
o kontaktach Salvatore Cuffaro z 
mafią oraz o tym, że maczał pal-
ce w kontrowersyjnym udziela-
niu zleceń budowlanych. W Pa-
lermo był on skazany na 5 lat 
pozbawienia wolności ponieważ 
Sąd ustalił, iż Salvatore Cuffa-
ro wspierał członków mafii.  Zo-
stał on jednak wybrany do Parla-
mentu i korzysta z immunitetu, 
a to źle wpływa na stosunki po-
lityczne.  Mafia jest niekontrolo-
walnym systemem władzy, która 
stała się formą działalności go-
spodarczej w procesie globaliza-
cji. Jej konsekwencją jest perma-
nentne bezprawie w przedsię-
wzięciach gospodarczych, czy to 
w USA, Niemczech, Włoszech, 
Rosji czy też w Polsce. Dlatego 
istnieje funkcjonalne jak i struk-
turalne przenikanie się mafii z 
panującym neoliberalnym syste-
mem gospodarczym. Mafia jest, 
że tak powiem, zaostrzoną formą 
kapitalizmu. Oczywiście teraz 
wszyscy odczuwamy tego skut-
ki. Można również powiedzieć, 
że odpowiedzialni za to bankie-
rzy czy zarządcy nieruchomo-
ściami mają na sumieniu więcej 
ludzi niż nie jeden watażka lub 
włoski mafiozo. Demokratyczna 
przejrzystość jest jedynym lekar-
stwem aby tą zgubną współpra-
cę zakończyć.
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Andrzej M. Czyżewski

Przedstawiciele najwyższych 
organów UE, nie maja żadnej 
recepty na przetrwanie. Po ci-
chu trwają zlecone badania nad 
pytaniem co dalej z EURO i wy-
danymi miliardami, nad który-
mi utracono już kontrolę. Proce-
dury wydawania kolejnych mi-
liardów determinowane są przez 
opisywaną w książce p. J.Rotha 
mafię, w jej eleganckim i świato-
wym wydaniu. Nie tylko J.Roth 
jest wart polecenia. Podobnie pi-
szą i myślą Petra Reski w książ-
ce „MAFIA” czy też Misha Glen-
ny w książce „McMafia“. W tle 
prezentowanego przez nich sta-
nowiska tzw. kryzys gospodar-
czy jawi się jako element dawno 
zaplanowanej przez mafię ope-
racji. O tym wiedziano w Bruk-
seli i w siedzibie bliżej nie okre-

ślonej, specjalnej, ale tylko z na-
zwy, instytucji śledczej występu-
jącej  pod nazwa OLAF. Jeżeli w 
książce J.Rotha przebija się lek-
ka krytyka stanu bezradności 
panującego w szeregach OLAF 
i w podobnych ogólnoeuropej-
skich instytucjach śledczych, to 
ma ona nie tylko zabarwienie 
polemiczne. 

Ten, kto chce kontrolować 
wszystko i wszystkich, w imię 
jednocześnie wprowadzanej uni-
fikacji gospodarczej, politycznej i 
kulturowej, otwiera drogę mafii 
w jej najgorszym wydaniu, dzia-
łającej wewnątrz struktur pań-
stwowych i międzynarodowych, 
by w końcu utracić kontrole do 
reszty. M. Glenny rozwijając jak 
się wydaje tezy stawiane przez 
J.Rotha idzie o krok dalej i twier-
dzi, że gdyby nie było teraz Po-

rozumienia z Schengen, czy tez 
„bezzębnej“ OLAF, to pewnie zo-
stałyby one w najbliższym cza-
sie powołane przez ludzi wystę-
pujących w barwach Parlamentu 
Europejskiego i licznych Komi-
sji UE. Ku niezadowoleniu ofi-
cjeli, P. Reski, ściągając na sie-
bie gniew niemieckiego wymia-
ru sprawiedliwości, ośmiela się 
twierdzić, ze Republika Federal-
na Niemiec jest już dawno w rę-
kach mafii, ze wszystkimi konse-
kwencjami, o których przeczytać 
można także w książce J.Rotha. 
Oboje autorzy zebrali już sporą 
liczbę postępowań karnych i cy-
wilnych, co z kolei skłoniło ich 
do zwrócenia uwagi na kolej-
ny fenomen naszych czasów, na 
powstanie „cezury sądowej”. In-
strumentu nader licznie używa-
nego np. przez b. funkcjonariu-

szy Stasi, czy SB i w imię równo-
ści wobec prawa oraz swobodnej 
działalności gospodarczej. Każde 
przypomnienie o suwerennych 
prawach obywatelskich, których 
wykładnia prowadzić musiałaby 
do zweryfikowania roli organów 
wymiaru sprawiedliwości w no-
woczesnych demokracjach oby-
watelskich, jest stemplowane 
jako zamach na władzę. 

W jednym z wywiadów publi-
kowanych na ten temat w Maga-
zynie „D-Mark“, a powtórzonym 
w Magazynie EURO, ceniony po-
wszechnie za podejmowane pró-
by zwalczenia struktur mafii w 
Niemczech prok. W.Schaupen-
steiner, przyznał się do klęski 
i nazwał jej przyczyny. Jest nią  
instytucjonalny brak woli wal-
ki ze znakomicie przygotowa-
nym przeciwnikiem, często wy-

stępującym w drugiej albo trze-
ciej roli jako wysoki i wpływowy 
funkcjonariusz państwowy i po-
szerzający się obszar ignorancji 
organów wymiaru sprawiedli-
wości. Kolejna cześć książki J. 
Rotha dotyczy dawnego apara-
tu STASI w Niemczech. W ak-
tach Pełnomocnika Rządu Repu-
bliki Federalnej Niemiec ds. Akt 
b. Ministerstwa Bezpieczeństwa 
NRD znajdują się dokumenty 
nie tylko ujawniające szczegóły 
dotyczące rodzącej się po 1982 
r. w Europie Srodkowo-Wschod-
niej „nowej mafii“. 

Uważny dziennikarz śledczy 
dostrzeże w tych dokumentach 
uzasadnienie dla kolejnych, nie-
zrozumiałych dla dalszego istnie-
nia bezpieczeństwa wewnętrzne-
go krajów Europy, decyzji odda-
jących politykę finansowa UE w 
ręce mafii. Miliardy Euro prze-
pływające pomiędzy bankami 
kontrolowanymi przez mafię lą-
dują na jej kontach, a potem są 
używane do „finansowania“ za-
łamania gospodarczego UE. Za-
łamanie to, które nazywane jest 
„kryzysem“ staje się instrumen-
tem walki mafii o zarząd nad 
Europą. Uważny obserwator po-
winien zauważyć, że w przeded-
niu tej operacji „zorganizowana 

przestępczość“ w przeciągu kil-
ku lat była w stanie, wyelimi-
nować lub w znacznym stopniu 
usunąć poza nawias aktywności 
społecznej bardzo liczną grupę 
dziennikarzy śledczych i dopro-
wadzić do likwidacji wyspecjali-
zowanych w walce z mafią jedno-
stek policji w Polsce, Czechach i 
w Austrii. W wielu przypadkach 
najbardziej dociekliwi policjanci 
doczekali się śledztw i wielolet-
nich wyroków sadowych. 

W kilku przypadkach stra-
cili życie. W Niemczech to nie 
było konieczne. W miejsce tego 
zadbano o kontynuację spo-
ru kompetencyjnego i podsyca-
nie dyskusji na temat pytania, 
co należy rozumieć pod poję-
ciem „mafia“. Poza tym w wielu 
znanych mi przypadkach człon-
kowie mafii, wywodzący się z 
szeregów b. służb specjalnych 
państw b. bloku komunistyczne-
go, znaleźli schronienie w szere-
gach niemieckich organów bez-
pieczeństwa. Bezkrytycznie i 
nieodpowiedzialnie, przyjęto za-
sady współpracy z nimi na za-
sadzie wzajemności. O tym po-
winny być dalsze publikacje wy-
mienionych wyżej dziennikarzy 
śledczych.

REGION 2009

Dziennikarstwo śledcze?
Tzw. „zorganizowana przestępczość“ w przeciągu kilku lat była w stanie, wyeliminować lub w znacznym stopniu usunąć    
poza nawias aktywności społecznej bardzo liczną grupę dziennikarzy śledczych.
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Waldemar Gruna: Dlaczego pod-
jął Pan  walkę o  swój wizerunek? 
Czy nie powinny tego zrobić na 
samym początku służby specjal-
ne, których wtedy jeszcze był 
Pan pracownikiem i to najbar-
dziej utajnionym?

Tomasz Kaczmarek: Nie mam 
wątpliwości, iż ujawnienie moje-
go wizerunku w mediach było 
zemstą, tych których nielegalne 
działania udało się CBA ujaw-
nić. Zdjęcia z niewielkim pa-
skiem na oczach, które opubli-
kowała choćby Gazeta Wybor-
cza pozwalały mnie rozpoznać. 
Wtedy gdy rozpoczęto nagonkę 
na mnie i CBA nie było jeszcze 
zmian kadrowych i mój szef, pan 
Mariusz Kamiński  zgłosił pro-
kuraturze popełnienie przestęp-
stwa  w związku z ujawnieniem 
wizerunku funkcjonariusza pra-
cującego pod „przykryciem”. Po 
aferze hazardowej pan kamiński 
został odwołany. Na jego miejsce 
został powołany pan Wojtunik, z 
którym wcześniej pracowałem, 
co wspominam z jak najlepszej 
strony. Ramię w ramię zwalczali-
śmy przestępczość zorganizowa-
ną w Polsce. Niestety jego posta-
wą wobec sytuacji, która mnie i 
CBA spotkała jestem bardzo za-
skoczony. Prokuratura nowe-

mu już szefowi biura przysłała 
pismo odmawiające wszczęcia 
postępowania argumentując to 
m.in. tym, że media miały prawo 
do tego aby rzetelnie informować 
opinię publiczną o sprawach ją 
interesujących. Zapomniano o 
czymś takim jak tajemnica pań-
stwowa czy tajemnica śledztwa 
oraz o tym, że służby specjal-
ne są istotnym elementem wal-
ki z przestępczością . Tak jest na 
całym świecie, że państwo chro-
ni w sposób szczególny pracow-
ników tajnych służb, gdyż  są oni 
gwarantem bezpieczeństwa pań-
stwa. W moim przypadku tak się 
nie stało. Jako funkcjonariusz 
nie mogłem się bronić. Moje 
dane były objęte klauzulą taj-
ności i nie mogłem sam wysto-
sować pozwu na drodze cywil-
nej czy karnej lub wystosować 
zawiadomienia do prokuratury. 
Za to wszystko odpowiedzialne 
było CBA. Po zdymisjonowaniu 
pana Mariusza Kamińskiego nic 
nie zrobiono aby ochronić mnie i 
moją rodzinę. Aby doprowadzić 
do natychmiastowego zaprzesta-
nia rozpowszechniania tych, po-
wiem wprost, chorych publika-
cji. W  każdym innym kraju na 
świecie służby specjalne walczą 
o bezpieczeństwo swoich funk-
cjonariuszy. Nie słyszałem aby 

coś podobnego wydarzyło się w 
niemieckim BND czy izraelskim 
MOSAD  a o CIA czy FBI nie 
wspomnę. Ci, którzy mieli mnie 
poznać na pewno mnie poznali, 
a wrogów mam bardzo wielu - 
od dealerów narkotyków po po-
lityków i przestępców ubranych 
w najlepsze markowe garnitury, 
znanych z mediów.

Waldemar Gruna: Czy dzienni-
karze byli w tej sytuacji nieodpo-
wiedzialni? Przecież coś takiego 
uwłacza zasadom dziennikar-
stwa. Na świecie jest takie dzia-
łanie dziennikarzy karalne bo nie 
ma to nic wspólnego z wolnością 
słowa. 

Tomasz Kaczmarek: Dzienni-
karze, którzy chcieli mnie zdys-
kredytować czy ośmieszyć nie 
wzięli pod uwagę tego, że osoby, 
które także dzięki mnie zostały 
skazane i poszły na wiele lat do 
więzienia bez trudu rozpoznają 
moją twarz na opublikowanych 
w prasie fotografiach. Mogą 
chcieć się zemścić.  Dziennika-
rze nie pomyśleli lub nie chcieli 
się nad tym zastanawiać, że  po-
przez takie nieodpowiedzialne i 
niezgodne z wszelkimi zasadami 
działania ja lub ktoś z mojej ro-
dziny może stracić życie. 

Waldemar Gruna: Czy media nie są 
w takim razie elementem nie tyl-
ko gry politycznej ale i narzędziem 
niszczenia ludzi i wpływania na 
wynik np. spraw sądowych? My-
ślę o mediach ogólnopolskich czy 
regionalnych bo lokalne o ile jesz-
cze istnieją raczej nie mają takie-
go przebicia. 

Tomasz Kaczmarek: W moim 
przypadku doszło do degrada-
cji istoty działania służb specjal-
nych i ludzi, którzy się w tych służ-
bach pracują. Nie mam dowodów i 
mam nadzieję, że takich dowodów 
nie będzie, iż media czy dziennika-
rze byli sterowani w sprawie ujaw-
nienia mojego wizerunku i da-
nych osobowych oraz wpływania 
na przebieg procesu sądowego. 
Już jako osoba będąca poza służ-
bą mogę zgłosić podejrzenie o po-
pełnieniu przestępstwa, co zresztą 
uczyniłem. Jednak nagonka me-
dialna na mnie ma bardzo szero-
kie skutki  - dała sygnał  innym  
(nie tylko ze służb) , że działania 
skierowane w przestępczą działal-
ność polityków czy mediów mogą 
skończyć się  co najmniej ośmie-
szeniem czy poniżeniem. Czy będą 
jeszcze chętni do pracy pod przy-
kryciem ? A co będzie, gdy w trak-
cie działań operacyjnych natrafią 
na powiązania mafii z politykami 

czy  ludźmi wymiaru sprawiedli-
wości? Czy powiadomią przełożo-
nych o takich faktach? Może „na-
uczeni” sprawą „Agenta Tomka” 
nie będą się wychylać? Tych  py-
tań jest wiele i dotyczą istoty pra-
worządności. 

Zdzisław Szostek: Może najpierw 
trzeba by pokazać sferę mediów  
w taki jawny sposób, o którym Pan 
wspomniał  a potem zabrać się za 
ujawnienie obszaru polityki, tej 
ogólnopolskiej i lokalnej czyli sa-
morządowej?

Tomasz Kaczmarek: Gdyby in-
stytucje państwa funkcjonowały 
normalnie, to media  nie szukały-
by taniej sensacji tylko zajmowa-
łyby się spieraniem się o istotne 
sprawy dla funkcjonowania kra-
ju. To oczywiście pobożne życze-
nie. Trzeba dążyć do ideału, ale nie 
można wierzyć, iż jest on na wycią-
gnięcie ręki. Nie mam wątpliwości, 
że wystarczyłaby zgodna z prawem 
interwencja organów ścigania - 
funkcjonariusz pod przykryciem 
musi być chroniony przed dekon-
spirację. Ta zasada powinna być 
bezwzględnie stosowana. To da-
łoby wszystkim funkcjonariuszom 
taki komfort pracy, który pozwala 
na pełne zaangażowanie w walkę z 
przestępczością. A to przecież jest 

w interesie nas wszystkich - nawet 
tych dziennikarzy, którzy bezmyśl-
nie lub na polecenie ujawnili mój 
wizerunek.

Waldemar Gruna: Miał Pan do czy-
nienia z pospolitym przestępcą 
(złodzieje samochodów,   handla-
rze narkotyków) oraz tym bardziej 
wyrafinowanym (politycy czy biz-
nesmeni). W swojej pracy musiał 
Pan dostosować swoje zachowa-
nie, także psychikę do danego śro-
dowiska jakie Pan rozpracowywał. 
Jakie są różnice pomiędzy tymi 
grupami przestępczymi? 

Tomasz Kaczmarek: Przede 
wszystkim jedna rzecz jest w tych 
dwóch grupach identyczna i być 
może to ona łączy te dwa teoretycz-
nie odległe światy – to chęć szyb-
kiego zarobienia pieniędzy. Moż-
na to określić krótko - pazerność 
na pieniądze. Tutaj różnic nie ma. 
Są te oczywiste jak styl ubierania 
się czy zachowywania. Co do za-
sad rządzących tymi środowiska-
mi nie mogę się wypowiadać gdyż 
być może naruszył bym tu tajem-
nicę służbową. Po „przejściu” ze 
sfery przestępczości „ulicznej” na 
tę w „białych kołnierzykach” za-
skoczyło mnie to, że ludzie odpo-
wiedzialni za tworzenie przepisów 
prawa oraz za dbanie o społeczeń-
stwo i majątek narodowy w na-
szym kraju dbają przede wszyst-
kim o swój własny portfel i często 
takie „dbanie” narusza podstawo-
we zasady prawa.

Waldemar Gruna: Jaki był początek 
Pana kariery zawodowej w policji a 
potem służbach specjalnych? 

Tomasz Kaczmarek: Wstąpiłem 
do policji po liceum. To był 1995 
rok. Pierwsze kroki stawiałem w 
kompanii antyterrorystycznej, na-
stępnie w kompanii wywiadowczej 
gdzie zajmowałem się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej we 
Wrocławiu. Działałem wśród drob-
nych dealerów narkotyków i wśród 
złodziei samochodów. Te dwie dzie-
dziny przestępczości były i są nie-
stety nadal ze sobą bardzo powią-
zane. Potem awansowano mnie do 
bardzo prężnie działającej grupy w 
Wydziale Kryminalnym, która zaj-
mowała się złodziejami samocho-
dów działających na Dolnym Śląska 
i poza granicami Polski. W tamtym 
czasie często byłem w Jeleniej Gó-
rze i Zgorzelcu a to ostatnie miasto 
było naszym można by powiedzieć 
drugim domem. W Zgorzelcu nasza 
grupa spędziła bardzo dużo czasu i 
pracowała tam bardzo intensywnie. 
W 2002 roku zostałem przeszkolo-
ny do działań „po przykryciem” i za-
cząłem wnikać bezpośrednio do śro-
dowisk zorganizowanej przestępczo-
ści samochodowej i narkotykowej. 
W roku 2006 wstąpiłem do CBA i 
tam także podjąłem się zadań „przy-
krywkowca”.

Media 
wystawiły 
mnie na 
„strzał”

Po to aby obalić materiał dowodowy zbierany latami na skorumpowanych urzędników, polityków  
czy ludzi związanych właśnie z mediami - mówi Tomasz Kaczmarek (Agent Tomek).
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Beata Steć: Czy nie ma Pan ocho-
ty zostawić tematu gazu, wyje-
chać na Riwierę Francuską i ko-
rzystać z uroków życia? 

Aleksander Gudzowaty: Ta-
kie myśli przychodzą, jak czło-
wiek jest zmęczony, ale potem 
wracają realia. Jakbym zna-
lazł kogoś, kto poprowadzi fir-
mę, to może bym się przeniósł 
na zaszczytne stanowisko preze-
sa rady nadzorczej. A tak ciągle 
jestem w stanie oczekiwania na 
tego, który mnie zastąpi. Ale nie-
koniecznie na Riwierę, co praw-
da mam tam dom.

B.S.: Powiedział  Pan, że życie jest 
walką  i pracą…

A.G.: Pracę traktuje jako wy-
różnienie, jako coś, co jest inte-
gralnie związane z moją osobo-
wością. 

B.S.: Czasami choroba wywraca 
nasz system wartości…

A.G.: I mój się zmienił. Leczy-
łem się w szpitalu amerykań-
skim i polskim. Uratowali mnie 
Polacy na Szaserów. Chorowanie 
to dyskomfort, ale ma się wtedy 
czas na różne myśli. Wykorzy-
stywałem ten czas na marzenia 
o tym, co będę robił jak wyjdę 
zdrowy ze szpitala. Wyszedłem 
na wpół zdrowy, ale marzenia 
mam nadal. 

B.S.: Powiedział  Pan, że w Pol-
sce nie ma przyjaciół, a za grani-
cą tak. Czym różnią się Polacy od 
innych ludzi?

A.G.: Mają inny system warto-
ści. Posiadanie pieniędzy za gra-
nicą jest oceniane pozytywnie i 
jest normalne. Posiadanie pienię-
dzy w Polsce jest kłopotem, ponie-
waż pokutuje teoria, że pierwszy 
milion trzeba ukraść. Ja próbuję 
to wyjaśnić w moim blogu, że nie 
ukradłem pieniędzy, tylko zaro-
biłem je najprostszym sposobem 
i sam byłem zaskoczony wielko-
ścią zarobku. Ale jakoś to innych 
nie przekonuje. Przez to, że zaczą-
łem od dziedziny gazu, na którą 
licencje wydawały „mafie” w po-
staci urzędników państwowych, 
służb i bandziorów, ciągle mnie 
z tego biznesu próbowali usunąć. 
Posuwali się do nieładnych za-
chowań, przede wszystkim zro-
bili wokół mojej osoby czarny 
PR. Teraz z tym walczę. Bezczel-
ność panów przy kolejnym rzą-
dzie jest tak silna, a konsekwen-
cja tak wielka, że postanowiłem 
zacząć pisać, co o tym myślę. Po 
pierwsze ujawniłem, w jaki spo-
sób zarobiłem pieniądze. Byłem 
człowiekiem, który w Polsce pła-
cił wszystkie podatki, nie korzy-
stałem z żadnych rajów podatko-
wych. Nawet oszczędności, któ-
re mam za granicą, są opodatko-
wane w Polsce. Chciałem ujawnić 
tą pozytywną stronę działalności. 
Ale myślę, że to i tak za dużo nie 
pomogło. Taśmy Oleksego były 
strasznym uderzeniem. Docho-
dzę do wniosku, że to było wy-
mierzone przeciwko mnie, bo 
straciłem na tym ja, a nie Oleksy, 
który został bohaterem.

B.S.: Dlaczego te taśmy były na-
grywane?

A.G.: Zrobiły to służby, bo 
chciały mnie zgnoić. Po pierw-
sze ja Oleksego na obiad nie za-
prosiłem. On mi przypomina ta-
kiego węgorza posmarowanego 
smalcem. Tak o nim powiedział 
Rakowski, nie ja to wymyśli-
łem. Ale on się zachowuje jak 
ślizgacz. „Jak można zaprosić i 
podsłuchiwać?” – taka właśnie 
fama o mnie poszła. To zjedno-
czyło środowisko dziennikarskie 
przeciwko mnie. Okazało się, że 
to mój szef ochrony podsłuchi-
wał parę osób, również i mnie. 
Postanowiłem z tą mafią wal-
czyć. Ja jestem przedwojenny, in-
aczej zostałem wychowany, mam 
inne pojęcie honoru i godności. 
Poza tym chcieli mi porwać i za-
bić dziecko. To są rzeczy niewy-
baczalne. I nikogo to nie dziwi. 
Nikt się nie zastanowił, czy ja 
nie mam racji. Oni wiedzą, że 
ja mam rację, ale pełni bojko-
tują moją osobę. Dziennikarze 
z TVN mówili w 100% niepraw-
dę w „Superwizjerze”. Tak się 
zastanawiam, jak Walter z TVN 
mógł do tego dopuścić, ale dopu-
ścił i sprawa jest w sądzie. Za-
skarżyłem ich na 2 mln zł, któ-
re chcę przeznaczyć dla dzieci z 
nowotworem. Na razie sąd naka-
zał im wycofanie wszystkich ma-
teriałów z tej audycji. Zastana-
wiam się, jak dziennikarze mo-
gli świadomie (bo wiedzieli, że to 
jest nieprawda) puścić ten ma-
teriał. I teraz pytam się: komu 
TVN służy naprawdę? Bo interes 
w tym miała tylko mafia i służby. 
Tam dostarczycielem informacji 
był mój były szef ochrony, który 
się okazał oficerem tych służb. 

Jeśli służby mają takich ofice-
rów, to niech pan Bóg przejmie 
nad nami opiekę.      

B.S.: Czym jest tzw. Loża Mi-
nus Pięć, o której tak często Pan 
wspomina na swoim blogu?

A.G.: Ja tak nazywam mafię, bo 
to jest piąty poziom piekła. Uwa-
żam, że to są wszyscy ci, co żeru-
ją na Polsce. Niech Pani zobaczy: 
17 lat prywatyzujemy Polskę. I 
pieniądze z prywatyzacji pokry-
wają długi kolejnych rządów. Ci 
ludzie nie potrafią rządzić. Pod-
pierają się prywatyzacją. Prywa-
tyzacja powinna służyć Polsce, a 
nie orłom w kształcie wrony. Pie-
niądze powinny być gromadzo-
ne na funduszu rozwoju narodo-
wego kraju, żeby wzmocnić pań-
stwo, a rządzący to przejadają. 
Tymi ludźmi powinien zająć się 
prokurator. 

B.S.: Jednak ktoś na nich głosuje…

A.G.: Społeczeństwo nie ma 
wyboru. W taki sposób zawład-
nęli Polską, że zabezpieczyli so-
bie wszystkie odwroty: poprzez 
służby aż po system głosowania 
dla nich dogodny. Nie ma jedno-
mandatowych okręgów wybor-
czych. Głosy pochodzą z ramie-
nia partii i to wszystko jest po-
wiązane i uzależnione od szefa i 
jego sitwy. Zatem nie można po-
wiedzieć, że ludzie mają wybór, 
bo na ten wybór wpływają slo-
gany, a to jest lipa. Politycy to są 
ludzie, którzy niczego nie potra-
fią. Ja na swoim blogu życzę im, 
żeby tacy sami lekarze ich leczy-

li, jak oni są gospodarzami Pol-
ski. Jak można było tyle spry-
watyzować i wszystko przepie-
przyć? Mówiono nam, że lepiej 
to funkcjonuje jak jest w prywat-
nych rękach. Ale jednocześnie 
stworzyli ustawę kominową, któ-
ra tak naprawdę eliminuje do-
brych ludzi z zarządzania mie-
niem państwowym. Nikogo nie 
dziwi, że w spółkach prywatnych 
zarabiają duże pieniądze. 

B.S.: Czy Pana doświadczenia z 
polskim życiem gospodarczym i 
politycznym mogą być zawarte 
w słowach „Polska kraj mafii”? 

A.G.: Nie, to za dużo. Polska 
jest krajem Polaków, ale mimo to 
mafia występuje wszędzie. Tyl-
ko że ona z czasem szlachetnie-
je, potem się okazuje, że to nie 
mafia a pan minister albo gene-
rał itd. Polska jest krajem, w któ-
rym mafia robi, co chce i hula, 
jak chce. 

B.S.: Współpracował  Pan przez 
wiele lat z Rosjanami. Jakie do-
świadczenie, tudzież refleksje, 
nasuwają się Panu jeśli chodzi 
o tę współpracę? Czego się Pan 
nauczył?

A.G.: Rosjanie dla każde-
go kraju są rynkiem wielkich 
nadziei. Pierwsi zrozumieli to 
Niemcy, którzy mają dobre sto-
sunki z Rosjanami. Mieli je za-
wsze, ale faktem jest, że nie gra-
niczą z Rosją, co wiele ułatwia. 
Rosjanie za dużo nie mają, ich 
biznes opiera się na surowcach. 
To jest trudny partner i bar-
dzo wrażliwy na swoim punk-
cie. Mnie się popsuły stosun-
ki z Rosjanami jak przyszła 
inna władza; bardzo tego żału-
ję, ale to dzięki polskim „przy-
jaciołom”, którzy podpowiedzie-
li im nieprawdę. Zresztą później 
ci „przyjaciele” przyznali mi się 
do tego. 

B.S.: Pod jakim względem Rosja-
nie są trudnym partnerem?

A.G.: W stosunkach z Rosja-
nami trzeba się szanować, nie 
można się na wszystko zgadzać, 
trzeba negocjować. Nie umiemy 
negocjować ze sobą. Mnie się 
udało, nie wiem dlaczego. Jedno 
trzeba powiedzieć, że Rosjanie 
szanują  silnego partnera.

REGION 2010

Loża minus Loża minus pięćpięć
Tak nazywam mafię, bo to jest piąty  Tak nazywam mafię, bo to jest piąty  
poziom piekła. poziom piekła. Uważam, że to są   Uważam, że to są   
wszyscy ci, wszyscy ci, co żerująco żerują na Polsce –    na Polsce –   
z z Aleksanderm GudzowatymAleksanderm Gudzowatym      
rozmawiała  Beata Steć. rozmawiała  Beata Steć. 

Aleksander Gudzowaty (1938) 
W 2008 roku z majątkiem ok. 1 mld euro notowany na 9 miejscu na liście 
100 najbogatszych Polaków. Jeden z najbogatszych ludzi  Europy Środkowo-
-Wschodniej. Przed 1989 rokiem był dyrektorem państwowej centrali han-
dlu zagranicznego „Kolmex”.  Po odejściu z tej firmy działał samodzielnie i 
założył „Bartimpex” , który w latach 90. zajął się handlem barterowym - za 
gaz eksportował do Rosji polskie towary. Na wiele lat zmonopolizował han-
del gazem z Rosją. Działa także w branży biopaliw. W październiku 2009 zo-
stał laureatem nagrody Ligi Przeciw Zniesławieniom, znanej żydowskiej or-
ganizacji walczącej z antysemityzmem. Uhonorowano go „w uznaniu jego 
wybitnego przywództwa w promowaniu tolerancji i wzajemnego szacun-
ku”. Laureatami tej nagrody byli m.in.: Albert Einstein i Ronald Reagan.

Foto: Mirosław Stelmach
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Mariusz Klonowski: Jesteś nie-
mieckim wojskowym ale świet-
nie mówisz po polsku. Skąd ta 
Twoja wiedza językowa?

Chris: Podstawy polskiego przy-
swoiłem jako żołnierz Bundesweh-
ry w Wojskowym Centrum Nauki 
Języków Obcych, jednak były to tyl-
ko podstawowe zwroty. Praktycznego 
języka nauczyłem się już w Afgani-
stanie od polskich kolegów. Mimo, że 
oficjalnym językiem NATO jest an-
gielski to mieliśmy spore problemy z 
używaniem go. Pozostało więc pod-
czas wspólnej służby uczyć się od 
siebie nawzajem. Jak słyszysz, nawet 
z niezłym skutkiem.

M.K: Jak trafiłeś do Afganistanu?

Chris: Powód był prosty i wyraź-
ny, jak to w wojsku, rozkaz. Służyłem 
w piechocie jako żołnierz kontrakto-
wy i akurat kończyłem kurs specja-
listyczny przygotowujący do obro-
ny przed terroryzmem kiedy zosta-
łem wezwany przez mojego dowód-
cę na krótka rozmowę. Odbyła się 
ona  w południe a wieczorem tego 
samego dnia dostałem rozkaz wyjaz-
du. Po badaniach lekarskich, szcze-
pieniach ochronnych i krótkich przy-
gotowaniach zostałem z sześcioma 
kolegami przewieziony do bazy w 
Rammstein skąd odlecieliśmy wraz 
z amerykańskimi Marines do Kabu-
lu. Nie bylem ochotnikiem lecz jako 
żołnierz liczyłem się z tym, że wyja-
dę do Afganistanu. Odsłużyłem tam 
4 zmiany.

M.K: Jak odnalazłeś się na miej-
scu, w kraju niszczonym wojną? 
Co należało do Twoich zadań?

Chris: Po dotarciu tam po raz 
pierwszy, byłem przede wszystkim 
ciekaw co mnie tam spotka, nie 
czułem strachu. Nie miałem też 
wrażenia, że wylądowałem w kra-
ju gdzie toczy się od lat podstęp-
na wojna. Zakwaterowano nas w  
miasteczku wojskowym gdzie mie-
liśmy do dyspozycji wszystko co 
potrzebne jest do życia. Do upałów 
przyzwyczaiłem się szybko, dużo 
ciężej do nocnych warunków. Róż-
nice temperatur były bardzo uciąż-
liwe. Naszą jednostkę przydzielono 
do ochrony transportów, konwo-
jowania, zabezpieczania lotni-
ska w Kabulu i przejmowa-
nia frachtów. Szkoliliśmy 
też afgańskich policjan-
tów oraz cywilne służby 
ochrony. Pełniłem też pa-
trole na ulicach. 

M.K: Czy czułeś się jak okupant w 
obcym przecież kraju?

Chris: Nie, nie miałem takie-
go odczucia. Nie czułem się też 
jednak wyzwolicielem. Dosta-
łem rozkaz i ten rozkaz wykony-
wałem. Dbaliśmy o spokój i po-
rządek. Byłem zszokowany i nie 
mogłem zrozumieć jak Afgań-
czycy potrafią żyć w tak ciężkich 
warunkach i nieopisanej biedzie. 
W kraju dręczonym od pra-
wie 30 lat wojną. Brakuje tam 
wszystkiego, od żywności do le-
karstw i nawet wody, która jest 
szczególnie cenna. Nie wolno 
nam było jednak rozdawać miej-
scowej ludności czegokolwiek. 
Uwierz mi, że serce mięknie kie-
dy dzieci błagają o kawałek chle-
ba lub nieco wody klęcząc przed 
tobą a ty nie możesz nic zrobić. 
Akcje humanitarne odbywały się 
na szczególnych zasadach. Wła-
śnie nasza jednostka ochraniała 
transporty z żywnością czy lekar-
stwami. Służba przebiegała dość 
spokojnie choć dwa razy nasz 
konwój został ostrzelany. Brałem 
też udział w akcjach zabezpie-
czających miejsca po zamachach 
bombowych. Widok jaki zasta-
waliśmy był często przerażający.

M.K: Jednak służba nie była spo-
kojna i bezpieczna. Zostałeś ran-
ny, odbywasz obecnie rehabilita-
cję. Jak do tego doszło?

Chris: Otrzymaliśmy rozkaz 
eskortowania konwoju z pomo-
cą humanitarną i krótko przed 
celem dostaliśmy się pod ostrzał 

partyzantów. Wymiana ognia 
trwała około 30 minut, tak mi 
się wydaje, gdyż podczas praw-
dziwej walki czas nabiera inne-
go wymiaru. Wezwaliśmy po-
moc, która wkrótce nadeszła a 
partyzanci wycofali się w góry. 
Sprawdziliśmy straty i stan kon-
woju, rannych zostało naszych 4 
żołnierzy a 2 ciężarówki znisz-
czono. Strat po stronie nieprzy-
jaciela nie udało się ustalić. Po 
opatrzeniu rannych ruszyliśmy 
w dalszą drogę. W czasie walki 
nie odczułem że zostałem ranny. 
Być może adrenalina uśmierzy-
ła ból. Dopiero podczas badania 
lekarskiego w bazie stwierdzo-
no u mnie odłamki w kolanie i 
ramieniu, które później w ame-
rykańskim szpitalu wojskowym 
usunięto.

M.K: Miałeś nieco więcej szczę-
ścia niż pozostali czterej kole-
dzy, którzy odnieśli poważniej-
sze rany.

Chris: Na pewno tak, mogłem 
zostać przecież nawet zabity. Po 
operacji wróciłem do Niemiec i 
odbyłem rehabilitację fizjotera-
peutyczną. Miałem nadzieję na 
szybki powrót do normalnego 
życia i służby. Po krótkim urlopie 
wróciłem do munduru i myśla-
łem, że moje kłopoty zdrowotne 
się skończyły i zapomnę szybko 
o całym zdarzeniu. Tak, miałem 
na pewno dużo więcej szczęścia 
niż wielu z moich towarzyszy w 
Afganistanie. Dotąd zginęło 44 
z nich a liczba rannych nie jest 
mi znana.

M.K : Jednak twoje problemy nie 
skończyły się. Obecnie przecho-
dzisz drugą rehabilitację i psy-
choterapię. Nie służysz już w 
wojsku. Co jest tego powodem?

Chris: Tak, jestem już rezerwi-
stą. Podczas badań psychologicz-
nych stwierdzono u mnie zaburze-
nia post - traumatyczne. Najbardziej 
bolą rany, które są niewidoczne a jed-
nak dręczą i niszczą. To rany i blizny 
psychiczne. Po jakimś czasie od po-
wrotu do Niemiec i przebytej terapii 
zacząłem wracać myślami do prze-
żytych zdarzeń. Nie można ich się 
pozbyć, są natrętne i uparcie męczą 
psychikę. Obecnie odbywam reha-
bilitację psychoterapeutyczną. Sta-
ram się powrócić do równowagi psy-
chicznej, być może do życia zawodo-
wego. Nie mogę się całkiem odnaleźć 
w życiu cywilnym. Muszę jednak do-
dać, że jestem jednym z wielu byłych 
żołnierzy pozostawionych sobie sa-

mym z takim problemem. 
Finansowe odszkodowanie 
nie wróci mi i innym kole-

gom zdrowia. Nie pozbędą się 
okropnych wspomnień.

M.K: Twoje słowa brzmią jak 
skarga a przecież byłeś żołnie-
rzem i miałeś świadomość po-
dejmowanego ryzyka. Skąd ta 
gorycz? Powinieneś czuć się bo-
haterem, który walczył w intere-
sie Ojczyzny.

Chris: Nie czuję się bohate-
rem podobnie jak moi koledzy. 
Czujemy się opuszczeni oraz 
zapomniani przez Bundesweh-
rę i przekonani, że społeczeń-
stwo jest nieświadome zdarzeń, 
z którymi my żołnierze jesteśmy 
konfrontowani  podczas służby. 
Wielu z kolegów nie wróciło do 
normalnego życia. Wielu straci-
ło rodziny a chyba wszyscy będą 
żyć już na zawsze ze wspomnie-
niami wyrywającymi ich ze snu 
w środku nocy. Śmierć nie za-
gląda w oczy tylko na polu wal-
ki czy podczas patroli gdy wybu-
chają bomby w środku miasta. 
Śmierć potrafiła dopaść niektó-
rych z nas już tu w Niemczech. 
Obawiam się, że oficjalne staty-
styki nie odpowiadają faktycz-
nej liczbie ofiar tej niepotrzeb-
nej wojny.

M.K : Czego życzyłbyś sobie i to-
warzyszom broni, także tym z 
Polski, których poznałeś w Afga-
nistanie?

Chris: Życzyłbym sobie i in-
nym żołnierzom pomocy i 
wsparcia nie tylko finansowego 
bo niekiedy bardziej potrzebna 

jest nam i naszym rodzinom fa-
chowa pomoc psychologów i te-
rapeutów. Skoro tej bezsensow-
nej wojny nie można w krótkim 
czasie zakończyć, to należy zna-
leźć rozwiązania, które przyspie-
szą proces wprowadzania poko-
ju w tym zniszczonym kraju. Na-
leży zbudować system  pomo-
cy dla cierpiących biedę i głód 
Afgańczykom a nam, żołnie-
rzom sił pokojowych zapewnić 
jak największe bezpieczeństwo 
podczas pełnionych zadań.  Po-
trzebujących pomocy należy oto-
czyć po powrocie troskliwą opie-
ką państwa. Nikt z nas nie chce 
być okupantem. Wiemy, że je-
steśmy tam potrzebni i pełnimy 
swoją służbę rzetelnie. Przycho-
dzi jednak czas kiedy my sami 
potrzebujemy pomocy. Ja sam 
czuje się zawiedziony.

Dane mogące zidentyfikować żoł-
nierza oraz jego imię i nazwisko 
zostały na jego prośbę  zachowane 
do wiadomości redakcji. 

Afgańskie przekleństwo
Śmierć nie zagląda w oczy tylko na polu walki czy podczas patroli gdy wybuchają bomby w środku miasta. Śmierć potrafiła dopaść niektórych z nas już tu w Niemczech.     
Obawiam się, że oficjalne statystyki nie odpowiadają faktycznej liczbie ofiar tej niepotrzebnej wojny – mówi były żołnierz Bundeswehry w rozmowie z Mariuszem Klonowskim.

Uwierz mi, że serce mięknie kiedy dzieci    
błagają o kawałek chleba lub nieco wody    
klęcząc przed tobą a ty nie możesz nic zrobić.
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Waldemar Gruna:  Czy to, że 
przez kilka lat był Pan zastęp-
cą szefa jednej z najważniej-
szych agencji wywiadu na świe-
cie (BND) miało wpływ na objęcie 
tego stanowiska w Warszawie? 

Rüdiger Freiherr von Fritsch: 
Oczywiście można na podstawie 
tego łatwo wysnuć piękną histo-
rię....! Prawda jest jednak dużo 
bardziej prozaiczna! Tradycją 
jest, że to właśnie stanowisko 
w Federalnej Agencji Wywia-
du obsadzane jest przez dyplo-
matę. Moje zadanie w Federal-
nej Agencji Wywiadu polegało 
głównie na zagwarantowaniu, 
że wywiad będzie się zajmo-
wał sprawami ważnymi dla po-
lityki zagranicznej, a niektóre in-
formacje zdobyć można tylko w 
nietypowy sposób. Co oznacza to 
dzisiaj i dla służby wywiadow-
czej, której zadaniem jest prze-
cież ochrona, a nie tłumienie 
wolności demokracji? Oznacza 
to, że należy śledzić zjawiska bę-
dące dla wolności i bezpieczeń-
stwa zagrożeniem: terroryzm, 
handel narkotykami, przestęp-
czość zorganizowana, nielegal-
ny eksport sprzętu wojskowego. 
Decyzja, aby oddelegować mnie 
znowu do Polski, była natomiast 
motywowana tym, że już raz 
mieszkałem i pracowałem tu, 
próbowałem nauczyć się Pań-
stwa niełatwego języka, współ-
przygotowywałem przystąpie-
nie Polski do Unii Europejskiej, 
i mogę ocenić, jak ogromny suk-
ces osiągnęła Polska w ostatnich 
dwudziestu latach, a może rów-
nież całkiem po prostu dlatego, 
że lubię Państwa kraj!

Beata Steć: Zna Pan Polskę i Po-
laków. Różnimy się mentalnie i 
kulturowo od niemieckiego spo-
łeczeństwa?  Czy określiłby Pan 
jakieś główne credo co do hie-
rarchii wartości i sposobu ży-
cia, które charakteryzuje Pola-
ków i takie, które charakteryzuje 
Niemców?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: 
Niemcy i Polacy są bardziej do 
siebie podobni niż to nam się 
przez długi czas wydawało! Roz-
trząsanie istniejących między 
nami różnic odchodzi powoli w 
przeszłość, a wtedy widać, jak 
wiele wspólnego nas łączy. Do-
tyczy to zarówno życia codzien-
nego, jak i wielkiej polityki, tego, 
który dzień Bożego Narodzenia 
jest najważniejszy (Wigilia!) czy 

też, jakie dania preferuje trady-
cyjna kuchnia, jak prowadzi się 
politykę gospodarczą (stabilnie i 
solidnie), czy też tego, jak ważne 
jest dla nas tworzenie dobrych 
stosunków ze wschodnimi sąsia-
dami Unii Europejskiej. Oczywi-
ście są też różnice – w mentalno-
ści i stylu życia. Jednak są to róż-
nice, które możemy wykorzystać 
i które wzbogacają nasze obec-
nie pełne zaufania, dobre są-
siedztwo.

Beata Steć: Czy oglądał Pan film 
„Królik po berlińsku” w reżyse-
rii Bartka Konopki? Jest to opo-
wieść o dzikich królikach, któ-
re przez 28 lat zamieszkiwały 
obszar zieleni stworzony mię-
dzy dwoma pasami muru berliń-
skiego? Gdy mur został zburzony,  
króliki przyzwyczajone do egzy-
stowania w tym „raju” nie wie-
działy co ze sobą zrobić. Czy lu-
dzie żyjący w NRD poradzili sobie 
w nowej społeczno - ekonomicz-
nej i politycznej rzeczywistości? 
Czy dalej jest w Niemczech po-
dział na Ossi i Wessi?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: 
Film ten w krótkim czasie stał się 
w Niemczech bardzo popular-
ny, nie tylko ze względu na no-
minację do Oskara. Dokument 
ten jest wspaniałą przypowieścią 
ukazującą pełny napięcia zwią-
zek między wolnością a bezpie-
czeństwem. Chociaż króliki były 
zamknięte, to mimo to czuły się 
bezpieczne. Kiedy mur runął, 
musiały nauczyć się, jak żyć na 
wolności. Obalenie państwowe-
go socjalizmu było pod wieloma 
względami wyzwaniem dla oby-
wateli wszystkich państw, gdzie 
ustrój taki istniał. Z pewnością 
należało do tego również podej-
mowanie bardzo wielu decyzji, 
czym zajmowało się do tej pory 
państwo. Nie każdy umiał sobie 
z tym od razu poradzić – wolność 
polegająca na tym, że można, a 
także trzeba podejmować decy-
zje, może stać się ciężarem. Jed-
nak ogólnie rzecz biorąc, przej-
ście do nowej rzeczywistości po-
wiodło się. Niemcy rzeczywiście 
zrosły się – nasza kanclerz fe-
deralna wychowała się w NRD! 
Tak samo jak koordynator nie-
miecko-polskiej współpracy 
międzyspołecznej i przygranicz-
nej, minister stanu, pani Pieper, 
która studiowała m.in. w War-
szawie. Już przed kilkoma laty 
moje dzieci nie były w stanie po-
wiedzieć mi, kto w ich klasie po-

chodzi z Niemiec zachodnich a 
kto ze wschodnich – nie miało 
to już żadnego znaczenia. Poję-
cia „Ossi” i „Wessi” odeszły już 
do lamusa. Być może, w dawnej 
strefie granicznej między dwoma 
niemieckimi państwami króli-
ki były szczęśliwe i zadowolone. 
W tej tzw. „strefie śmierci” zgi-
nęło jednak wielu ludzi, którzy, 
uciekając przed nieludzkim sys-
temem enerdowskim, zostali za-
strzeleni przez funkcjonariuszy 
służb granicznych. Dzisiaj rosną 
tam drzewa i powstają osiedla. 
Tak oto rany wieloletniego po-
działu powoli zabliźniają się.

Beata Steć: Pana losy zawodowe 
niejednokrotnie związane były z 
Polską, kiedy pracował pan jako 
referent ds. politycznych w am-
basadzie w Warszawie, w latach 
1986-1989, utrzymywał Pan ści-
słe kontakty z działaczami pol-
skiej opozycji, był naocznym 
świadkiem rozpoczynającego się 
w Polsce procesu demokratycz-
nych przemian. Jak dzisiaj po-
strzega pan naszą młodą de-
mokrację i losy byłych działaczy 
solidarnościowych, którzy nie-
jednokrotnie pozostają między 
sobą w konflikcie i dezawuują 
wzajemne osiągnięcia?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: 
Żadne inne zadanie służbowe 
nie pochłonęło mnie tak. Spo-
tkania z ludźmi, którzy gotowi 
byli poświęcić swoją material-

ną egzystencję dla swych prze-
konań, zrobiły na mnie ogromne 
wrażenie. Nikt nie wiedział prze-
cież, jak to się wszystko skoń-
czy! Odwaga i dążenie do wolno-
ści tak wielu ludzi, ich mądrość, 
roztropność oraz ich sukces są 
skarbem polskich i europejskich 
dziejów. A osiągnięciem ich było 
również wspólne działanie prze-
ciw wrogom wolności. To, że po-
tem ich drogi rozeszły się, jest 
rzeczą normalną i mimo wszyst-
ko również znakiem rozwoju de-
mokracji. W moich oczach nie 
umniejsza to absolutnie ich za-
sług, ani ich dzieła będącego 
prawdziwym historycznym skar-
bem.

Beata Steć: W Niemczech ostat-
nio bardzo głośno jest o książ-
ce „Niemcy likwidują się same”, 
autorstwa Thilo Sarrazina, by-
łego członka zarządu Bundes-
banku, który wywołał dyskusję 
na szczeblu rządowym jak i spo-
łecznym na temat polityki nie-
mieckiego rządu wobec imigran-
tów z Bliskiego Wschodu. Czytał 
Pan tę książkę a jak tak, to jak ją 
Pan ocenia?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: 
Znam tezy tej książki, jednak nie 
czytałem jej. W Niemczech uza-
sadnione jest pytanie, czy w prze-
szłości zajmowaliśmy się sprawą 
integracji cudzoziemców z odpo-
wiednim zaangażowaniem. Dys-
kusja ta, w której uczestniczą 

obecnie partie oraz poważni po-
litycy, musi być prowadzona. Zu-
pełnie odrębną kwestią jest to, 
czy tematowi temu służą stoso-
wane przez Sarrazina ostry ton i 
związana z tym polemika.

Beata Steć: Niemcy w maju 2011 
roku otworzyły rynek pracy dla 
Polaków. Czy, w świetle ostat-
niej dyskusji w Niemczech  na te-
mat imigrantów i co za tym idzie 
pobudzenia racji narodowościo-
wych,Polacy będą tam mile wi-
dziani?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: 
Inaczej oceniam rozwój wyda-
rzeń w Niemczech. Nacjonalizm 
nie jest w Niemczech w natarciu. 
Partie prawicowe, a nawet kon-
serwatywno - prawicowe wypa-
dają w wyborach cały czas źle 
lub bardzo źle – i to od kilku-
dziesięciu lat. Niemcy zwiększa-
ją natomiast swoje starania pro-
wadzące do integracji imigran-
tów. Powstały już nowe możli-
wości organizowania kursów 
integracyjnych oraz kursów ję-
zyka niemieckiego. W mediach 
i polityce dyskutuje się w Niem-
czech obecnie nad tym, jak moż-
na włączyć imigrantów do spo-
łeczeństwa bez przymusu rezy-
gnowania przez nich z własnej 
tożsamości. Prezydent federalny 
Wulff w swoim przemówieniu z 
okazji 20-lecia jedności Niemiec 
zwrócił uwagę na to, jak bardzo 
imigracja wzbogaca Niemcy – i 

jak ważna jest dla niego spra-
wa integracji społecznej. A jeże-
li chodzi o otwarcie rynku pra-
cy: Każdy, kto trochę zna się na 
tym, wie, że niemiecka gospo-
darka zdana jest na kadrę fa-
chową z naszych sąsiednich kra-
jów. Obywatele polscy cenieni są 
w Niemczech od wielu lat jako 
wysoce wykwalifikowani pra-
cownicy i innowacyjni przedsię-
biorcy. Polscy inwestorzy two-
rzą w Niemczech coraz więcej 
miejsc pracy. A najlepszymi do-
wodami udanej integracji jest ta 
duża liczba Polek i Polaków, któ-
rzy w międzyczasie przyjechali 
do Niemiec.

Waldemar Gruna: Jaki wpływ 
zjawisko imigracji Polaków do 
Niemiec będzie miało na gospo-
darkę polską i niemiecką? Proszę 
wymienić zarówno aspekty ne-
gatywne jak i pozytywne.

Rüdiger Freiherr von Fritsch: 
Już teraz mieszka w Niemczech 
400.000 obywateli polskich, a 
wielu z nich tam też pracuje. 
Gospodarka Polski osiągnęła już 
taki poziom, że wiele osób wca-
le nie będzie chciało wyjeżdżać 
do Niemiec za chlebem. Ogólnie 
rzecz biorąc, coraz silniejsze po-
wiązania polskiej i niemieckiej 
gospodarki dają ogromną szan-
sę obydwu stronom. Należy do 
tego również zatrudnianie pra-
cowników w innym kraju.

Szef wywiadu ambasadorem
Rüdiger Freiherr von Fritsch kilka lat temu był wiceszefem niemieckiej Federalnej Agencji Wywiadu (BND). Obecnie jest ambasadorem RFN w Polsce.

Foto: Bartek Bobkowski – źródło Ambasada Niemiec w Warszawie
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Dlaczego tak się stało? W sierp-
niu 2010 wydał on książkę pt. 
„Niemcy niszczą się same — o tym, 
jak własnymi rękami wystawiamy 
nasz kraj na niebezpieczeństwo”. 
Udokumentowana licznymi da-
nymi statystycznymi oraz tabelka-
mi prawie 500-stronicowa pozycja 
jest bestselerem od dnia wydania. 
Sprzedaż w Niemczech osiągnę-
ła w ciągu prawie czterech miesię-
cy zawrotną liczbę około 1 miliona 
egzemplarzy. W sąsiedniej Austrii 
jest także hitem, nieosiągalnym w 
księgarniach. To nie beletrystyka, 
lecz próba poważnego podejścia 
do problemu migracji i integracji 
w Niemczech. Tematyka ta dotyczy 
jednak także całej Europy Zachod-
niej. Zmiany w strukturze społecz-
nej i przede wszystkim kulturowej, 
związane z napływem ludności is-
lamskiej, zauważalne są od dawna, 

ale były od wielu, wielu lat „zamia-
tana pod dywan” przez polityków 
Unii Europejskiej i współpracują-
ce z nimi media. Od czasu sprowa-
dzenia setek tysięcy tzw. gastarbe-
iterów (niem. Gastarbeiter — robot-
nik cudzoziemski) z Turcji i innych 
krajów muzułmańskich politycy 
tolerowali ich odmienność kultu-
rową i sposób życia, a media stwo-
rzyły świat „wzajemnej toleran-
cji i pokoju”. Nie podnosiły spraw 
związanych z rozwojem przestęp-
czości w tych grupach imigrantów 
czy działania wręcz pasożytnicze-
go, jeżeli chodzi o niemiecką go-
spodarkę. Nic dziwnego, bo „Świa-
towy Mistrz Eksportu”, czyli Niem-
cy, świetnie prosperował w czasach 
boomu gospodarczego nakręca-
jącego się za pomocą globalizacji 
gospodarki. Niestety, czas rozwoju 
musiał kiedyś minąć i stało się to 
w 2008 roku. 

Dwubiegunowość postrzegania 
rzeczywistości
Nastąpił kryzys gospodarczy, któ-

ry pokazał słabość działań polity-
ków nie tylko w sferze ekonomicz-
nej, ale także spraw społecznych. 
W Niemczech wystąpiła (podob-
nie jak w innych tzw. starych kra-
jach UE) dwubiegunowość po-
strzegania życia społeczno-po-
litycznego. Z jednej strony „po-
prawność polityczna” rządzących 
i przekazu medialnego, a z dru-
giej „samo życie” na ulicach Ber-
lina, Monachium czy Stuttgartu. 
W Niemczech żyje aż 16 milionów 
ludzi mających cudzoziemskie ko-
rzenie — to 20 proc. całego społe-
czeństwa. Tylko nieco ponad poło-
wa ze wszystkich imigrantów (8,5 
mln) została obywatelami Repu-
bliki Federalnej. Z wszystkich imi-
grantów około trzech milionów 
pochodzi z Turcji, kolejny milion 

z innych krajów muzułmańskich. 
To właśnie islamscy imigranci naj-
gorzej radzą sobie na rynku pracy: 
tylko niespełna 34 proc. z nich ma 
stałe zatrudnienie. Takie fakty oraz 
ich opis i komentarz to praktycznie 
cała książka Thilo Sarrazina. Dla 
Polaka to nic szczególnego, ale dla 
Angeli Merkel to działanie niemal 
antyrządowe. Natychmiast naka-
zała zwolnienie Sarrazina z Bun-
desbanku. Oczywiście książki nie 
przeczytała, jak sama przyznała, 
ale gromy na nią rzuciła. Być może 
takie postępowanie było zgodne 
z zasadami „demokracji” w FDJ 
(młodzieżowa przybudówka ko-
munistycznej partii NRD), gdzie 
obecna kanclerz była szefową do 
spraw propagandy i informacji, ale 
nie w demokratycznych, zjedno-
czonych już Niemczech. Krytyka 
Thilo Sarrazina i jego książki przez 
niemieckich polityków i media od-
niosła skutek odwrotny do zamie-
rzonego.

Przeciętny Niemiec   
za Thilo Sarrazinem
Przeciętny obywatel Niemiec 

pokazał, jak politycy mijają się z 
odczuciami społeczeństwa, i ru-
szył do księgarń. W ciągu dwóch 
tygodni od wydania sprzedano 
300 tys. egzemplarzy książki: 
na rynku niemieckim to rekord 
wszech czasów po 1945 r. Książ-
ka błyskawicznie zajęła pierwsze 

miejsce na listach bestsellerów, a 
obecność Thilo Sarrazina w tym 
czy innym talk show ciągle gwa-
rantuje wysoką oglądalność. Po-
litykom nie spodobała się m.in. 
taka konstatacja, którą przedsta-
wił Sarrazin: „Pod względem kul-
turalnym i cywilizacyjnym wzor-
ce społeczne, które reprezentu-
ją islamscy imigranci, oznaczają 
regres. Pod względem demogra-
ficznym niebywale wysoka płod-
ność islamskich imigrantów sta-
nowi zagrożenie dla kulturalnej i 
cywilizacyjnej równowagi w sta-
rzejącej się Europie”. 

Winni politycy
Niemiecka klasa polityczna 

stworzyła sobie poważnego kon-
kurenta, i to własnymi rękoma 

— poprzez przemilczanie bądź 
zakłamywanie społecznych pro-
blemów. Thilo Sarrazin jako 
swoisty „prowokator” przebudził 
niemieckich polityków. Z jednej 
strony najchętniej zamknęliby 
mu oni usta i skazali na wygna-
nie z życia publicznego. Z dru-
giej — zapowiadają nagle działa-
nia mające służyć integracji imi-
grantów. Szczególnie kanclerz 
Merkel zaprezentowała się jako 
mistrzyni obłudy: najpierw po-
tępiła Sarrazina, aby niezwłocz-
nie zażądać publicznie, by imi-
granci wkładali większy wysiłek 
w swą integrację z niemieckim 
otoczeniem, i stwierdziła fiasko 
„polityki integracyjnej” w Niem-
czech.

Thilo Sarrazin - wróg publiczny?
Wieloletni członek zarządu Bundesbanku (odpowiednik polskiego NBP — red.), 65-letni polityk lewicowej SPD stał się ostatnio wrogiem publicznym nr 1 niemieckich polityków oraz sporej części mediów. 

Waldemar Gruna: Czy tylko „Niem-
cy się samolikwidują”? Czy można 
mówić raczej, o tym że „Europa Za-
chodnia się samolikwiduje” gdyż 
trendy społeczno – demograficzno 
- kulturowe o jakich Pan pisze, mają 
miejsce także w innych krajach na-
szego kontynentu. Problem ten w 
ujęciu kulturowo – religijnym (Eu-
ropa o chrześcijańskich korzeniach) 
podnoszono m.in. w Polsce wcze-
śniej, w trakcie rozszerzania Unii 
Europejskiej. Nie było to dobrze od-
bierane w Europie Zach. Co się sta-
ło, że sprawa problemów rozwoju 
społecznego w Europie i trudno-
ści integracyjne imigrantów islam-
skich stała się ponownie ważna? 
Czy kryzys ekonomiczny był tego 
motorem? Nie czuje się Pan obec-
nie jak Orianna Fallacci, która kilka 
lat temu w niekiedy brutalny spo-
sób krytykowana była za jej zda-
niem obronę fundamentalnych za-
sad Europy?

Thillo Sarrazin: Wiele wypo-
wiedzi w mojej książce dotyczy 
również innych państwach euro-
pejskich. Niska liczba urodzeń w 
wielu państwach, jak również duża 
liczba imigrantów z Turcji, Afryki, 

Bliskiego i Środkowego Wschodu, 
nie przyczyniły się jednakże w ża-
den sposób do kryzysu finansowe-
go. Oriana Fallaci jako pierwsza pi-
sarka w ostrych słowach wskazy-
wała na wiele z tych problemów, 
które również i ja przedstawiam. 
W związku z tym doświadczyła 
ona niesłusznej i wrogiej krytyki. 

Waldemar Gruna: Politycy europej-
scy w imię politycznej poprawności 
i tzw. wielokulturowości dziesiąt-
ki lat tolerowali praktyki życio-
we imigrantów islamskich, któ-
re w sposób ewidentny sprzeczne 
były z „wartościami europejski-
mi” przemilczając je lub nazywa-
jąc eufemistycznie „odmiennymi 
wzorcami kulturowymi”. Polity-
kom wtórowały media, które nie 
przekazywały rzetelnie proble-
mów związanych z integracją kul-
turową a raczej jej brakiem. Wyda-
je się, że te dwie grupy społeczne 
także teraz próbują zmieniać rze-
czywistość „zamiatając pod dy-
wan” bieżące problemy społecz-
ne koncentrując się na medialnym 
ukazaniu Pana jako niemalże dru-
giego Hitlera. Jak czuje się Pan jako 
człowiek? Czy nie jest Panu przykro 

i czy nie żałuje Pan, że opublikował 
Pan tę książkę?

Thillo Sarrazin: Moja książka 
powstała na podstawie gruntow-
nych badań i jest starannie zreda-
gowana. Napisałem ją w sposób 
umiarkowany i nie chcący nikogo 
urazić. Występujące próby znie-
sławienia wracają z powrotem do 
ich autorów. Nie żałuję ani napisa-
nia tej książki ani też zawartych w 
niej wypowiedzi.

Beata Steć: Jakie wydarzenie spo-
wodowało, że zdecydował się pan 
na taką właśnie formę (napisanie 
książki) wyrażenia swojego sprze-
ciwu wobec niemieckiej polityki? 
Czy piastując polityczną funkcję nie 
miał pan wpływu na kształtowanie 
prawa również tego wobec muzuł-
mańskich imigrantów i rzeczywi-
stość? Czy przejście na drugą stro-
nę barykady (z polityka na pisarza 
- obserwatora) nie jest przejawem 
bezsilności ?

Thilo Sarrazin: Pełniąc politycz-
ną funkcję, należy granice danego 
urzędu przestrzegać. Jako senator 
Berlina ds. finansowych miałem z 

pewnością duże wpływy, jednak 
były one wciąż niewystarczające w 
sprawach ustawodawstwa socjal-
nego i polityki imigracyjnej Repu-
bliki Federalnej. Książka dała mi 
możliwość przedstawienia wielu 
spraw będących ze sobą we wza-
jemnym związku, których jako mi-
nister nigdy nie mógłbym powie-
dzieć. Poza tym, uważam iż nie 
docenia się wpływu pisarza i ob-
serwatora. Nie chciałbym zostać 
źle zrozumiany poprzez poniższe 
porównanie, ale z pewnością Ka-
rol Marks czy Aleksander Sołżeni-
cyn mieli jako pisarze i obserwato-
rzy wpływ na rozwój polityki.

OOBSERWATOR BSERWATOR 
Książka dała mi możliwość przedstawienia wielu spraw będących   
ze sobą we wzajemnym związku, których jako minister nigdy   
nie mógłbym powiedzieć – Thilo Sarrazin.
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Niewiele jest w polskiej publi-
cystyce społecznej i ekonomicz-
nej takich pozycji książkowych 
jak „Wędrujący świat” prof. 
Grzegorza Kołodki. Jego książ-
ka i wykłady jakich wysłucha-
liśmy w Jeleniej Górze traktują 
nie tylko o ekonomii czy global-
nym rynku, ale także o kulturze, 
cywilizacji i rozwoju ludzkości. 

Autor, były dwukrotny minister 
finansów i wicepremier opisu-
je w bardzo ciekawy sposób me-
chanizmy rządzące wielką poli-
tyką i biznesem. Książka „Wę-
drujący świat” wydana zosta-
ła już w 2008 roku. Nie była i 
nie jest niestety polecana przez 
część mediów czy tzw. autory-
tety w naszym kraju. Być może 
jest tak dlatego, że autor wcze-

śniej niż te tzw. autorytety prze-
widział problemy z jakimi bo-
rykać się będzie nie tylko pol-
ska ale i światowa gospodarka. 
Przyczyną tych trudności, któ-
rych apogeum (zdaniem autora) 
nastąpi za kilka lat, jest neolibe-
ralizm. Wszechobecny nie tylko 
w ekonomii ale i w naszym co-
dziennym życiu. 

Na wykładzie w Jeleniej Górze 
prof. Kołodko opisał go w nastę-
pujący sposób - „ Neoliberalizm 
to jest PRYWATA, ale nie w sen-
sie prywatnej przedsiębiorczości 
czy ZYSKU, co jest działaniem 
jednoznacznie pozytywnym ale 
w sensie WYZYSKU. Jest to ka-
pitalizm finansowy, polegają-
cy na spekulacji, opierający się 
na CHCIWOŚCI jako nadrzęd-
nej wartości. Neoliberalizm MA-
NIPULUJE takimi pozytywnymi 
wartościami jak prywatna wła-

sność czy konkurencja po to aby 
poprawiać sytuację materialną 
mniejszości, która się znacznie 
wzbogaciła w historycznym pro-
cesie rozwoju, kosztem większo-
ści. Szokującą wiadomością jest 
to, że od czasów Regana w USA 
dochody WIĘKSZOŚCI oby-
wateli nie wzrosły. Ludzie pra-
cują coraz wydajniej ale real-
nie dochody pracobiorców są 
takie same albo nawet mniej-
sze niż były. Całe efekty wzro-
stu tej gospodarki przejmowane 
były przez wąską grupę elit nie 
tylko Wall Street ale grupy me-
nedżerów. To powoduje oderwa-
nie zarządzania od własności, 
co jest także cechą tego syste-
mu” (neoliberalizmu -red.) Do-
dał także, iż neoliberalizm na-
leży odróżniać od czegoś co jest 
POZYTYWNE czyli od LIBERA-
LIZMU. Na tych wykładach prof. 
Grzegorz Kołodko mówił bar-

dzo interesująco i co najważniej-
sze przekonująco o neoliberalnej 
propagandzie, bezrefleksyjnych 
i służalczych mediach, szkodli-
wych lobbystach, chciwych biz-
nesmenach i politykach. Książ-
ka „Wędrujący świat”, która była 
podstawą jeleniogórskich wykła-
dów, adresowana jest do wszyst-
kich pokoleń, ale przede wszyst-
kim do ludzi młodych i cieka-
wych świata oraz tego co się z 
min stanie w przyszłości. Książ-
kę tę powinni przeczytać także 
ci, którzy pogubili się w gąszczu 
wszechobecnej informacji (zda-
niem niektórych dezinformacji) 
i przestali rozumieć albo nig-
dy nie rozumieli, „co jest czym” 
oraz „kto jest kim”. Jest to lek-
tura obowiązkowa nie tylko dla 
studentów wszystkich dziedzin 
ale także dla tych, którzy są od-
powiedzialni za losy Polski , Eu-
ropy i Świata. Przeczytanie książ-

ki oraz wysłuchanie wykładów 
prof. Grzegorza Kołodki zaleca 
się specjalistom różnych dzie-
dzin (od weterynarza czy leka-
rza do politologa i psychologa). 
Ja polecam ją zwłaszcza polskim 
i zagranicznym dziennikarzom – 
jako przestroga przed manipula-
cją i okłamywaniem ludzi.

REGION marzec 2010

KRYZYS 
dopiero nastąpi
Prof. Grzegorz Kołodko na wykładach w Jeleniej Górze jasno, rzeczowo i przystępnie opisał istotę, 
przyczyny oraz skutki kryzysu, którego apogeum dopiero doświadczymy. 

Profesor Grzegorz W. Kołodko jest uznanym w świecie autorytetem w zakresie 
ekonomii rozwoju i polityki gospodarczej. Odegrał jedną z głównych ról w trudnym 
dziele transformacji polskiej gospodarki, wspierając ten proces także w innych kra-
jach. W 1989 roku uczestniczył w debatach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 był 
członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wicepremier i minister finansów 
w latach 1994-97, dzięki głębokim reformom systemowym i nieortodoksyjnej poli-
tyce rozwoju, doprowadził Polskę do rekordowego pośród krajów posocjalistycznej 
transformacji tempa wzrostu oraz do członkostwa w OECD. W latach 2002-03 po-
wtórnie  pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów, ponownie wprowadził go-
spodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu i odegrał ważną rolę w integracji Polski z Unią 
Europejską. 

W pracach naukowych zajmuje się głównie teoretycznymi i praktycznymi proble-
mami globalizacji i transformacji posocjalistycznej oraz polityką rozwoju. Jest absol-
wentem warszawskiej SGH, profesorem zwyczajnym ekonomii, Dyrektor Centrum 
Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, wykładowcą Akademii Le-
ona Koźmińskiego w Warszawie, oraz czołowych amerykańskich uniwersytetów: 
Yale, UCLA i Rochester, Nowy York. Ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. 
ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Doktor Ho-
noris Causa zagranicznych uniwersytetów.

Jest także autorem 38 książek i ponad 300 artykułów i referatów naukowych 
opublikowanych w 24 językach, z czego ponad 160 po angielsku.

Ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia sportowe jako maratończyk. Jego zami-
łowanie to podróże; zwiedził ponad 130 krajów.
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Unia Europejska, od ponad 
dekady przeżywająca jeden z 
największych kryzysów w histo-
rii, wybrała przywódców gwa-
rantujących utrzymanie status 
quo. Do niedawna Europejska 
Wspólnota Gospodarcza, zaś 
potem krótko także Unia Eu-
ropejska, były postrzegane na 
świecie przede wszystkim jako 
symbol sukcesu oraz prosperity. 
Europejska integracja była swo-
istego rodzaju wzorem do naśla-

dowania, dającym licznym regio-
nom nadzieję lepszej przyszłości 
na zglobalizowanej i wielowekto-
rowej arenie międzynarodowej. 
Droga od traumy powojennej 
do stworzenia rzeczywistej kon-
strukcji europejskiej była długa 
i naznaczona licznymi wyboja-
mi. Porażki Europejskiej Wspól-
noty Obronnej, tak jak i całości 
modelu federacyjnego, do dziś 
pozostają niezabliźnioną inte-
lektualną raną procesu integra-
cji. Upadek świata dwubieguno-

wego stworzył nowe środowisko, 
w którym Zjednoczona Europa 
miała, dzięki wieloaspektowości 
swoich polityk, odgrywać klu-
czową rolę. Hasło „nadchodzą-
cego czasu Europy” było właści-
wie wykorzystywane przy każ-
dej nadarzającej się okazji. Rze-
czywistość okazała się jednak 
o wiele bardziej skomplikowa-
na i zdecydowanie mniej łaska-
wa dla europejskich elit. Obec-
nie ku końcowi zmierza druga 
dekada unijnego kryzysu tożsa-

mości oraz siły. Wciąż bowiem 
trwa walka o to, aby zdefiniować 
rolę UE w przyszłości oraz wy-
znaczyć model integracyjny, w 
kierunku którego powinna po-
dążać konstrukcja europejska. 
Traktat z Lizbony dawał nadzie-
ję, jeśli nie na przełom, to przy-
najmniej na zatrzymanie nega-
tywnych trendów.

Unijne niedopasowanie
Aby zrozumieć dlaczego piszę 

o trwającym już niemal dwie de-
kady kryzysie unijnym, należy 
dokładnie zobrazować nie tyl-
ko samą UE, ale w pierwszej ko-
lejności otaczający ją świat ze-
wnętrzny. Ostatnie lata pokazują 
bowiem, iż w polityce światowej 
poszczególne państwa intere-
sują się przede wszystkim rela-
tywnym układem sił, a nie bez-
względnymi korzyściami ekono-
micznymi, co nie sprzyja głębszej 
współzależności gospodarczej. 
Świat to nie tylko gospodarczy 
system naczyń połączonych, wy-
rażający się poprzez globalizację 
czy kryzys finansowy z lat 2008-
-2009. Otoczenie międzynaro-
dowe to przede wszystkim per-
manentna walka o wpływy, ry-
walizacja o realizację własnych 
geopolitycznych, geostrategicz-
nych i geoekonomicznych za-
łożeń. Unia Europejska jest w 
tym sensie konstrukcją niedo-
skonałą, niedopasowaną do re-
aliów współczesnego świata. O 

ile jednak w okresie zimnej woj-
ny mogła się skryć za parasolem 
ochronnym Stanów Zjednoczo-
nych, o tyle teraz powinna sa-
memu wyznaczać nowe trendy 
strategiczne. Spadek znaczenia 
Waszyngtonu na globalnej sza-
chownicy oznacza tylko tyle, że 
świat wraca, przynajmniej przej-
ściowo, do swojego „normalne-
go” stanu – wielobiegunowości. 
Unia Europejska, od dziesięcio-
leci kontestująca znaczenie geo-
polityki, nie może być pewna 
uzyskania statusu bieguna siły i 
władzy w nowym, postzimnowo-
jennym systemie. Ponadto nad-
chodzącą epokę będzie cechował 
wzrost znaczenia nacjonalizmu i 
merkantylizmu, brak stabilizacji 
geopolitycznej i rywalizacja wiel-
kich mocarstw, co stanowi jawne 
zaprzeczenie wszystkich dotych-
czasowych idei konstrukcji eu-
ropejskiej. Traktat z Lizbony per 
se nie miał prawa zmienić unij-
nych słabości. To państwa człon-
kowskie były odpowiedzialne za 
wykorzystanie tego instrumen-
tu tak, aby podtrzymać nadzieję 
na to, że Unia Europejska także 
za pięćdziesiąt lat będzie w sta-
nie jak równy z równym kształ-
tować wektory światowej polity-
ki z Pekinem, Waszyngtonem,  
Brasilią czy Nowym Delhi. Cho-
dziło bowiem o to, żeby wyko-
rzystać traktat lizboński jako za-
palnik nowego etapu integracji. 
Bezpieczny, żeby nie powiedzieć 

asekurancki, wybór nowych 
przywódców takich nadziei chy-
ba nie daje.

Utrzymane status quo
Przy całej sympatii dla Ca-

therine Ashton, Hermana Van 
Rompuy’a i ich dokonań, nie są 
to jednak politycy takiego forma-
tu, aby wywołać chwilę dłuższej 
refleksji w Waszyngtonie czy Pe-
kinie. Te dwa nazwiska stają się 
tym samym symbolem słabości 
Unii Europejskiej jako całości 
oraz kompromisowego i krótko-
wzrocznego charakteru współ-
czesnej polityki. Czas wielkich 
postaci już minął i zdaje się, że 
nawet na szczeblu konstrukcji 
europejskiej nadszedł niebez-
pieczny okres postpolityki. Unia 
nie zyskała na tym wyborze wła-
ściwie nic. Utrzymany został de-
ficyt demokracji i brak przejrzy-
stości procedur, nie nastąpiła też 
próba odtworzenia europejskiej 
tożsamości. Miejmy tylko na-
dzieję, że już niedługo państwa 
pokroju Francji, Niemiec czy 
Wielkiej Brytanii zrozumieją, że 
mogą dziś jeszcze mówić o so-
bie w kategoriach mocarstwa re-
gionalnego nie dzięki własnemu 
potencjałowi, ale przede wszyst-
kim dzięki misternie skonstru-
owanej strukturze integracji eu-
ropejskiej, która pomogła im do-
trzeć do tego właśnie punktu.
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Ashton i Van Rompuy stają się symbolem słabości Unii Europejskiej jako całości oraz kompromisowego i krótkowzrocznego charakteru współczesnej polityki. 

Nadchodzącą epokę będzie cechował wzrost znaczenia nacjonalizmu 
i merkantylizmu, brak stabilizacji geopolitycznej i rywalizacja 
wielkich mocarstw, co stanowi jawne zaprzeczenie wszystkich 

dotychczasowych  idei konstrukcji europejskiej.
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Janusz Skowroński: W Pana boga-
tej filmografii duże znaczenie mają 
tematy polsko-niemieckie. Nie są 
to proste tematy, zero-jedynkowe 
typu „dobry Polak – zły Niemiec” 
lub odwrotnie. Piętno wojny?

Robert Stando: Urodziłem się 
w Berlinie. Jestem Polakiem, z 
matki Rosjanki, wychowywa-
łem się w duchu germanofil-
skim, wśród Polaków i Niem-
ców. Dla mnie Polaka bez prze-
rwy podczas okupacji dociera-
ły oznaki pogardy i nienawiści. 
Całą wojnę mieszkałem w To-
runiu. Rozpoznawałem wszyst-
kie niemieckie mundury, stopnie 

wojskowe. Okupacja, choć dała 
mi mocno w kość, pozostawiła 
we mnie poszanowanie do po-
rządku. To później przydało się 
w mojej pracy. 

Narodową tragedią Polaków 
było wyprowadzenie nas tuż po 
wojnie z pewnej normy, zabi-
cie pięknej cechy, jaką była sło-
wiańskość. Wpadliśmy w dziw-
ną patologię. O tym mówię w 
„Niefachowym stryczku” – do-
kumencie filmowym o publicz-
nej egzekucji Artura Greise-
ra, zbrodniarza, gauleitera i na-
miestnika Kraju Warty na sto-
kach poznańskiej Cytadeli. To 
było moje drugie „podejście” do 

tego tematu, po „Granicy zbrod-
ni Artura Greisera”. Wtedy usły-
szałem od jednego z dziennika-
rzy: – Po co, idioto, pokazujesz 
takie rzeczy! Niech pan się nie 
zajmuje Niemcami, niech pan 
się zajmie Katyniem! Ja nie daję 
się pouczać, wiedziałem, że mu-
szę zrobić ten film, choćby dla-
tego by przypomnieć, jak Gre-
iser uśmiercał ludzi w obozie w 
Chełmnie nad Nerem, głównie 
Żydów. Jak prosił Himmlera – a 
dotarłem do listów Greisera do 
Himmlera – o wymordowanie 35 
tysięcy chorych na gruźlicę Pola-
ków. I to po wcześniejszym wy-
mordowaniu tam 100 tysięcy 

Żydów. To, że akurat z Polaka-
mi do tego nie doszło, to z obawy 
przywódców III Rzeszy, że elimi-
nować gruźlików można i wśród 
swoich, Niemców. A to już mogło 
się wymknąć spod kontroli. 

J.S.: I zrobił Pan film o publicznej 
egzekucji w Polsce… 

R.S.: Na szczęście ostatniej, w 
przededniu lipcowego święta – 
21.VII.1946 roku. 21 czerwca 
w auli uniwersyteckiej rozpoczął 
się przed Najwyższym Trybuna-
łem Narodowym proces Greise-
ra, zakończony 9 lipca wyrokiem 
skazującym oskarżonego na karę 

śmierci. Chciałem jakoś wytłu-
maczyć te tłumy, tysiące zgro-
madzonych ludzi. Z jednej stro-
ny – zło zostało słusznie ukara-
ne. Ale z drugiej – pytałem ich 
po latach, mówili o tym z zaże-
nowaniem, wstydzili się, że bra-
li w tym udział. A przecież Gre-
iser to był inny gauleiter. Urodził 
się w Środzie Wielkopolskiej, do 
szkoły chodził w Inowrocławiu. 
Wychowywał się wśród Polaków 
a tak ich nienawidził! Do koń-
ca procesu mówił po niemiec-
ku. Upokarzał Polaków do koń-
ca. Ale osobowościowo różny od 
swego następcy w Gdańsku Al-
berta Forstera. 

J.S.: W Pańskich filmach można 
znaleźć szereg postaci, o które 
upomina się Pan, bo zapomnia-
ła o nich historia. We wspomnia-
nym już „Niefachowym strycz-
ku” taką postacią jest Stanisław 
Hejmowski. 

R.S.: Mecenas Hejmowski był 
znany z niezależności poglądów. 
Przed wojną nie bał się bronić 
komunistów, mimo, że walczył 
przeciw bolszewikom w 1920 
roku, a po wojnie AK-owców. 
W czasie okupacji, którą prze-
żył w Warszawie, ukrywał Ży-
dów. Po wojnie wrócił do Pozna-
nia i w 1946 r. z urzędu bronił 

Rejestrator historii 
Katem Artura Greisera jest kelner z restauracji „Smakosz” tylko dlatego, że posiadał czarny frak, niezbędny rekwizyt  
przy egzekucji. Z Robertem Stando, reżyserem filmów dokumentalnych rozmawia Janusz Skowroński.
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Greisera. Przeżywał z tego po-
wodu wewnętrzny konflikt i pro-
sił o zwolnienie z tego obowiąz-
ku. Gdy Najwyższy Trybunał nie 
wydał na to zgody, Hejmowski w 
procesie wsławił się jako obroń-
ca sprawiedliwości i humanitar-
nych zasad. Domagał się, by są-
dzić Greisera za czyny, a nie w 
duchu zemsty. I jakże głęboko 
przewidującym był ten poznań-
ski adwokat. W moim filmie po-
kazuję, jak podczas procesu Hej-
mowski w mowie obrończej wy-
powiada prorocze słowa: „Naród 
niemiecki będzie istniał mimo 
doznanych klęsk militarnych. I 
kiedyś i on otrzyma ustrój demo-
kratyczny, kiedyś i on wejdzie do 
Narodów Zjednoczonych. I my 
będziemy z tym narodem sąsia-
dowali przez najbliższe tysiąc 
lat. Czy nam się to podoba, czy 
nie”. On, który – jak wspomnia-
łem – nie chciał być obrońcą hi-
tlerowskiego zbrodniarza, zdo-
był się na stwierdzenie: „Wyrok 
śmierci byłby nie krokiem na-
przód lecz krokiem wstecz. Ce-
chą naszego narodu jest zdol-
ność do przebaczania naszych 
krzywd, ta zdolność jest wyni-
kiem naszej wiary”. Hejmowski 
opowiadał mi, że wśród kilkuna-
stotysięcznej publiczności zgro-
madzonej na poznańskiej Cyta-
deli, obserwującej scenę wiesza-
nia Greisera, były dzieci. I zda-
rzyło się, że dzieciaki bawiły się 
później w kata i oprawcę. Z ja-
kim skutkiem? Dziecko powiesi-
ło inne dziecko. 

Gdy pracowałem nad tym te-
matem i poznałem Hejmowskie-
go, był już mocno przygaszo-
nym człowiekiem. On – gene-
ralnie rzecz biorąc – intelektu-
alnie przerastał całą poznańska 
palestrę. Po latach wkurzało 
mnie, że ten wielki Polak, patrio-
ta, obrońca robotników Poznań-
skiego Czerwca, nie miał nawet 
ulicy swego imienia. Ktoś uznał, 

że poprawniejszą politycznie bę-
dzie nazwa Adwokatów Poznań-
skich. Dobrze, że w 2006 roku 
ktoś wreszcie poszedł po rozum 
do głowy i jedna z uliczek w cen-
trum Poznania nosi jego imię.

J.S.: A skąd tytuł filmu „Niefacho-
wy stryczek”? 

R.S.: Źle zawiązano pętlę na 
szyi Greisera, zrobiono za krót-
ki „skok” pętli. Greiser dusił się 
wisząc na szubienicy przez kil-
kanaście minut. Publiczna eg-
zekucja, relacja radiowa, która 
się zachowała, podniecony głos 
sprawozdawcy Bogusława Boro-
wicza, kamera wszystko filmuje. 
Katem jest kelner z pobliskiej re-
stauracji „Smakosz” tylko dlate-
go, że posiadał czarny frak, nie-
zbędny rekwizyt przy egzekucji. 
Gdy zdejmują Greisera z szubie-
nicy i wkładają do trumny, w ka-
drze pojawia się pomocnik reży-
sera – sam Andrzej Munk! Co z 
tego, że namiastka zasady „oko 
za oko, ząb za ząb” została speł-
niona. Analizowałem to dłu-
go, można było z Greiserem po-
stąpić zupełnie inaczej. Przede 
wszystkim wymóc zeznania, któ-
re przyrzekał napisać przed Naj-
wyższym Trybunałem Narodo-
wym w Polsce. A tak? Zrobiono 
z tej egzekucji sadystyczne wido-
wisko. 

J.S.: Tego samego dnia, gdy w Po-
znaniu zostaje powieszony Gre-
iser, przez most graniczny na 
Nysie Łużyckiej opuszcza Pol-
skę specjalny pociąg. W ostat-
nim wagonie trumna ze zwło-
kami Hauptmanna, niemieckiego 
noblisty. 

R.S.: Rzeczywiście, daty się 
zgadzają! Był koniec lat 80. Pra-
cowałem wtedy w wytwórni fil-
mowej „Czołówka”, która miała 
ścisłe kontakty z Armeefilmstu-

dio w Berlinie. Ta NRD-owska 
wytwórnia zaproponowała nam 
koprodukcję filmu „Haupt-
mann-Transport”, rzecz o ostat-
niej drodze zwłok niemieckie-
go pisarza Gerharta Hauptman-
na spod Karkonoszy na bałtycką 
wyspę Hiddensee. Moim zada-
niem było znalezienie kontaktu z 
Polakami, którzy w jakiś sposób 
– już po zakończeniu wojny – ze-
tknęli się z tym niemieckim pisa-
rzem. Udało mi się uzyskać zgo-
dę profesora Stanisława Lorent-
za, żeby zechciał wystąpić przed 
kamerą. Niezbyt już zdrowy, 88-
-letni profesor zaproponował, że 
wystąpi w Sali Matejkowskiej 
Zamku Królewskiego w Warsza-
wie. Wystawione są tam dwa ob-
razy Jana Matejki „Rejtan” i „Ba-
tory pod Pskowem”, które zosta-
ły przez Lorentza sprowadzone 
z miejscowości Hain w Karko-
noszach. Później miejscowość 
przemianowano na Matejkowi-
ce, obecnie jest to Przesieka. W 
lipcu 1945 roku będąc w jele-
niogórskiem, profesor dowie-
dział się, że w swej willi Wiesen-
stein mieszka Gerhart Haupt-
mann. Nazajutrz, po otrzymaniu 
tej wiadomości, przerwał pracę 
przy odnajdywaniu zrabowanych 
przez hitlerowców polskich dzieł 
sztuki i odwiedził  niemieckiego 
pisarza. Wieś, w której mieszkał, 
Agnetendorf, przekształcano już 
na polski Agnieszków, obecnie 
jest to Jagniątków, dzielnica Je-
leniej Góry. Niestety, z mojej pra-
cy, zwłaszcza z relacji profeso-
ra, niewiele wykorzystano w fil-
mie „Hauptmann-Transport”. 
Ledwie 2 minuty, choć materia-
łu było nawet na 15 minut war-
tościowego dokumentu. Reżyser 
Matthias Blochwitz nie uznał na-
wet za stosowne pokazania foto-
grafii Hauptmanna, jaką otrzy-
mał profesor Lorentz z odręcz-
na dedykacją pisarza, dosłownie 
za to, „że dał mu rzecz najważ-

niejszą tych czasach – przywrócił 
mu spokój”. Przypomnijmy, że 
to zdanie wypowiedział Haupt-
mann po otrzymaniu od Lorent-
za dokumentu stwierdzające-
go, że willa Wiesenstein jest pod 
opieką polskiego Ministerstwa 
Kultury i Sztuki i nie podlega re-
kwizycji ani zajęciu pod kwate-
runek. Inny fragment mojej pra-
cy, zdjęć i relacji ze spotkania z 
byłym dziennikarzem Władysła-
wem Grzędzielskim z Warszawy, 
w ogóle nie umieszczono w tym 
filmie. 

J.S.: Co takiego zrobił Grzędziel-
ski? 

R.S.: Dotarł z Warszawy do 
willi Hauptmanna późną wiosną 
1945 roku, już po wojnie. Jako 
wysłannik agencji prasowej „Po-
lpress” został posłany tam przez 
Julię Mincową. Nie miał zadania 
robić z nim żadnego wywiadu. 
Wyposażony w depeszę Agencji 
Reutera stwierdzającą, że prasa 
szwajcarska i szwedzka martwią 
się o pisarza, a na Zachodzie krą-
żyły o nim niepokojące wieści, 

zjawił się, bo potrzebny był szyb-
ki materiał informacyjny z Polski 
na zagranicę, co się z Hauptma-
nem dzieje. Pisarz zaproponował 
Grzędzielskiemu rozmowę na-
stępnego dnia. Polak nie mogąc 
nigdzie znaleźć noclegu, prze-
spał noc w redakcyjnym wojsko-
wym Willysie, którym tu dotarł. 
Rozmowa, przykra dla Grzę-
dzielskiego, bo usłyszał od pisa-
rza, że ten… nie zna Hitlera, nig-
dy nie została opublikowana, w 
świat poszła jedynie wiadomość, 
że Hauptmann żyje i mieszka 
pod Karkonoszami. Dopiero po 
latach wielu Grzędzielski zamie-
ścił na łamach „Polityki” wspo-
mnienie. Zawierało m.in. słowa: 
„Wkroczyłem do ciemnego holu, 
wpuszczony przez odźwiernego. 
Pośrodku stały skrzynki z butel-
kami i puszkami – dary dowód-
ców jednostek radzieckich, kwa-
terujących w pobliżu”. I dalej o 
Hauptmannie: „Mówił cichym, 
melodyjnym głosem, piękna 
niemczyzna z ubiegłego stule-
cia, o przyjaznym spotkaniu z 
oficerami radzieckimi i troskli-
wej opiece ze strony pierwszych 
władz polskich, które zabezpie-
czyły dom przed niepożądanymi 
gośćmi, a także dostarczają żyw-
ność i lekarstwa”. Poszedłem 
tym tropem, spotkałem się z nim 
w Warszawie, gdzie Grzędzielski 
był wysokim urzędnikiem Pol-
skiej Misji UNESCO, zrobiłem 
kilka ujęć filmowych i nagra-
łem jego wypowiedź. Nie wiem, 
komu w NRD zależało aby doko-
nać tendencyjnej selekcji mojej 
pracy. Reżyserowi czy wytwór-
ni filmowej? Ale komuś z pew-
nością. 

J.S.: No i zaprotestował Pan…

R.S.: Zrobił się skandal. Bo po 
uroczystej projekcji filmu wsta-
łem i powiedziałem, co o tym 
sądzę. Dobitnie, o pomijaniu 
wkładu Polaków w powojen-
ną pomoc Hauptmannowi. I nie 
przysiadłem się do stołu dla ofi-

cjeli, bo nie tam było moje miej-
sce. Od Blochwitza otrzymałem 
wcześniej książkę Pohla „Bin ich 
noch in meinem Haus”. Pomija-
ła pewne fakty z ostatnich chwil 
życia Hauptmanna i dni po jego 
śmierci.

J.S.: I tak powstały dwa Pana do-
kumenty filmowe na ten temat 
– najpierw „Hauptmann 1945-
-1946” a potem „7 i pół tygo-
dnia”. 

R.S.: Tytuł tego drugiego fil-
mu wymyślił Andrzej Fidyk. Bo 
wcześniej nadałem mu roboczy 
tytuł „Rozkład”. 

J.S.: Dlaczego? 

R.S.: Dlatego, że trzymanie cia-
ła pisarza w jego gabinecie przez 
te 7 tygodni było aktem nieludz-
kim – nawet w tamtych czasach! 
To był upór ówczesnego Ministra 
Sprawiedliwości Henryka Świąt-
kowskiego i upór Ministerstwa 
Ziem Odzyskanych. Ta bloka-
da zezwolenia na wyjazd do Nie-
miec była związana z wywozem 
wraz z ciałem bezcennej biblio-
teki Hauptmanna. Ale był i drugi 
powód blokady – chciano unie-
możliwić przy tej okazji wyjazd 
owym „Sonderzugiem” – pocią-
giem specjalnym, grupie Niem-
ców z otoczenia Hauptmanna z 
rodzinami i ruchomym dobyt-
kiem. Kością niezgody były… 
maszyny – do pisania i szycia, 
które po zniszczeniach wojen-
nych były rzadkością. Przyjaciel 
domu Hauptmanna, polski sta-
rosta jeleniogórski Wojciech Ta-
baka, nie wytrzymał nerwowo 
tego „przetargu”, podczas gdy 
zwłoki Hauptmanna czekały w 
upalne dni na pogrzeb, wziął za-
legły urlop i wyjechał rozżalony 
z powodu własnej niemocy. Ja 
nie chciałem polemizować z Blo-
chwitzem. Chciałem moją wie-
dzę, ważną historycznie, filmowo 
uzupełnić. Stąd te dwa filmy. W 
imię historycznej prawdy.

Egzekucja Greisera

Kat z Restauracji Smakosz
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Beata Steć: Czy budowa Centrum 
Przeciwko Wypędzeniom w Ber-
linie nie postawi narodu niemiec-
kiego w roli pokrzywdzonego i nie 
zamaże ogromu krzywd jakie wy-
rządziło państwo Niemieckie na-
rodom Europy w czasie II wojny 
światowej, wojny którą przecież to 
państwo wywołało?

Erika Steinbach: Związek 
Wypędzonych ukaże współczu-
cie ludziom, którzy niewinnie 
stali się ofiarami. Obok losu nie-
mieckich wygnańców, zostanie 
także pokazany los polskich wy-
gnańców. Wiek 20-ty był wie-
kiem wypędzeń, dlatego ci, któ-
rych ten los spotkał, zasługują 
na współczucie tych, którzy zo-
stali ocaleni. 

Waldemar Gruna: Szefowa Powier-
nictwa Polskiego pani senator Doro-
ta Arciszewska – Mielewczyk (PiS) 
stwierdziła: „ Będę Niemców prosi-
ła do upadłości – przestańcie wyko-
rzystywać historię do doraźnych ce-
lów politycznych. Pamiętajcie, ten 
kto sieje wiatr zbiera burzę.” Czy nie 
można w tej sytuacji wzorować się 
na Polsce i jej obywatelach, którzy 
nie roszczą sobie prawa do mienia 
pozostawionego na dawnych zie-
miach wschodnich II RP utraconych 

m.in. przez zdradziecki Pakt Moło-
tow – Ribentropp?

Erika Steinbach: Uważam 
(tak wobec Powiernictwa Pru-
skiego jak i Powiernictwa Pol-
skiego), że myślenie w tych kate-
goriach prowadzi do niczego.

Waldemar Gruna: W jednym z 
wywiadów dla niemieckiej prasy 
stwierdziła Pani :” W Warszawie 
od lat panuje atmosfera wzbu-
rzenia i niechęci do wypędzo-
nych. Współpraca z wieloma pol-
skimi burmistrzami i starostami 
układa się jednak znakomicie”.

Erika Steinbach: Zespoły 
krajowe ze  Związku Wypędzo-
nych, jak np. z  Prus Wschod-
nich, Zachodnich, lub ze Śląska 
mają żywy kontakt ze swoimi oj-
czyznami, rozwinęły się part-
nerstwo oraz współpraca, czę-
sto nawet przyjaźnie. Na terenie 
Wschodnich Prus jest więcej niż 
30 związków partnerskich mię-
dzy polskimi miastami a Zespo-
łem Krajowym.

Mariusz Klonowski:  Czy zapla-
nowana i realizowane przez nie-
mieckie państwo-III Rzeszę go-
spodarcze, kulturowe i fizyczne 

mordowanie Polaków  Pani zda-
niem nie jest plamą na honorze 
tych Niemców, którzy z Centrum 
Wypędzonych czynią swój pro-
gram polityczny? Czy pytanie o 
„plamy na honorze” to właściwe 
pytanie do polityka?

Erika Steinbach: Tragiczny los 
narodu polskiego tkwi w świado-
mości zarówno niemieckich po-
lityków, jak i niemieckich obywa-
teli wypędzonych z ojczyzny. Co-
dziennie dochodzi do kontaktów 

między wypędzonymi Niemca-
mi oraz wypędzonymi Polakami. 
Wzrasta zrozumienie dla siebie 
na wzajem. Nie ma to nic wspól-
nego z hołdem, szacunkiem, lecz z 
odpowiedzialnością i wzajemnym 
współczuciem. Z tego powodu mój 
Związek Wypędzonych zorganizo-
wał  uroczystość upamiętniającą 
60-tą rocznice wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Celem było 
uświadomienie Niemcom tego, co 
się wówczas wydarzyło. Przy tym 
przedsięwzięciu współpracował z 

nami przewodniczący „Niemiec-
kiej Konferencji Biskupów”, kar-
dynał Lehmann.

Kajetan Marcinkowski: Niektórzy 
Polscy politycy i publicyści po-
wtarzają tezę, jakoby w  rządzą-
cej CDU i ogólnie rzecz ujmując 
-  w Niemczech  była Pani margi-
nalnym politykiem. Istnieje także 
opinia, że została Pani wylanso-
wana przez antyniemieckie fobie 
Polaków. Czy zgada się Pani z ta-
kimi opiniami?

Erika Steinbach: Nie potra-
fię tego ocenić. Jako długoletni 
członek Związku Wypędzonych 
jestem od wielu lat w kierownic-
twie Partii CDU w Niemczech.

Kajetan Marcinkowski:  Polacy 
oczekują wizyty Ojca Świętego – 
Benedykta XVI (Papieża – Niem-
ca). Ci najbardziej śmiali mają na-
dzieję, że w warstwie  duchowej 
i politycznej ta wizyta, będzie na 
miarę wizyty przyjaźni Cesarza 
Ottona II w Gnieźnie sprzed pra-
wie 1000 lat. Proszę o komentarz 
i podzielenie się także swoją opi-
nią w związku z tą wizytą.

Erika Steinbach: Papież Bene-
dykt XVI był dobrym, wielolet-

nim przyjacielem wyróżniającego 
się, wybitnego polskiego papieża. 
Jestem przekonana, że Jego wi-
zyta w Polsce będzie wzmocnio-
na tym czysto ludzkim i ducho-
wym połączeniem. Nasza wspól-
na chrześcijańska wiara może 
być dla nas wszystkich cudow-
nym mostem, który nas połączy. 
Wspólna modlitwa Ojcze Nasz z 
prośbą: „ ... i odpuść nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom ...” poprowa-
dzi i zbliży nas do siebie.

Beata Steć: Czy powraca Pani 
czasami  do swoich pasji mu-
zycznych sprzed lat i jaki utwór 
muzyczny zadedykowałaby Pa-
ni Polakom?

Erika Steinbach: Nieste-
ty z powodu mojej pracy w po-
lityce nie mam w ogóle czasu, 
aby grać na skrzypcach i bar-
dzo ubolewam z tego powodu. 
Jeśli jednak miałabym polecić 
Polakom jakieś muzyczne dzie-
ło, z pewnością była by to wspa-
niała, „katolicka” symfonia An-
tona Brucknera. Chrześcijański 
region i wiara katolicka pomo-
gły Polakom przetrwać rozbiory 
i okres nacjonalizmu oraz przy-
czyniły się do jedności narodu.

Wspólna modlitwa 
„Ojcze nasz”
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Mariusz Klonowski: W wydaniu lo-
kalnym jednej z niemieckich gazet, 
należącej do najbardziej poczyt-
nych w naszym regionie, przeczy-
tałem, że Nagroda Mostu Panu się 
nie należy, gdyż nie można określić 
pańskiego wkładu w polsko-nie-
mieckie porozumienie. Jak ocenia 
Pan taką wypowiedź?

Prof. Norman Davies: Nie do 
mnie należy ocena takich opinii, ale 
do jury Nagrody Mostu. Wydaje mi 
się jednak, że książka, którą napi-
sałem o Wrocławiu/Breslau, mie-
ście mającym wiele nazw, jest po-
wodem, aby być kandydatem do 
takiej nagrody. Ta książka, która 
nosi tytuł „Microcosm: Portrait of 
a Central European City” („Mikro-
kosmos: Portret miasta w centrum 
Europy”), nie jest ani propolska, 
ani proniemiecka. Ma na celu roz-
bicie tych stereotypów, które istnie-
ją. Wrocław/Breslau był elemen-
tem 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 cze-
skie. Nie piastowskie?

Prof. Norman Davies: Nie, bo 
Wrocław stał się piastowski w X 
w., podobnie jak Kraków. Ale wte-
dy to były początki państwa pol-
skiego. W tej książce chciałem opi-
sać kolejne etapy: czeski, piastow-
ski, potem znowu czeski, potem 
austriacki, pruski, niemiecki i po-
nownie polski. Nie jest to dialekty-
ka dwubiegunowa, Wrocław pol-
ski i niemiecki. Jest to ewolucja 
miasta i kultury oraz ludzi przez 
wiele lat wpływów różnych państw 
czy reżimów. Być może ta moja 
teza nie podoba się temu dzien-
nikarzowi, o którym Pan wspomi-
nał, ale także nie podoba się nie-
którym Polakom. Ci, którzy mówią 
„nasz Wrocław” albo „unser Bre-
slau”, będą na pewno z takich tez 
niezadowoleni.

Mariusz Klonowski: Znajdujemy 
się w budynku, w którym pod-
pisano układ graniczny między 
Polską a Niemcami, zwany ukła-

dem zgorzeleckim. Czy w wyni-
ku tej dość gwałtownej historii 
polsko-niemieckiej nie należało-
by uznać, że doszło do pewnego 
zadośćuczynienia poprzez uzna-
nie granicy na Odrze i Nysie Łu-
życkiej? Czy przebieg tej granicy 
wydaje się Panu sprawiedliwy?

Prof. Norman Davies: „Spra-
wiedliwy” to jest za dużo powie-
dziane. Granica ta nie była usta-
lona pomiędzy Polakami a Niem-
cami. Ani Polacy, ani Niemcy nie 
mieli nic w tej sprawie do powie-
dzenia. Przebieg tej granicy był na-
rzucony przez Stalina, który prak-
tycznie bez zgody Polaków (formal-
nie razem z Bierutem, który miał 
taki rozkaz z Moskwy) ustalił ją w 
Poczdamie z Amerykanami i Bry-
tyjczykami. Ustalono ją jako grani-
cę tymczasową. Nie było to oparte 
na żadnym prawie międzynarodo-
wym. Było to tymczasowe rozwią-
zanie na koniec II wojny światowej. 
Jakiś czas później miała się odbyć 
konferencja pokojowa, tak jak to 
się stało po I wojnie światowej. 
Jednak ta konferencja pokojowa 

nigdy 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 wschodnia Polski zmie-
niona została podobnie, również 
bez zgody zamieszkałej tam lud-
ności. Dotarłem do ciekawych in-
formacji, z których wynika, że ta li-
nia graniczna na Odrze i Nysie Łu-
życkiej była w planie rosyjskim z 
1914 r., na początku I wojny świa-
towej. Plan ten nie został zrealizo-
wany, bo nastąpiła rewolucja bol-
szewicka, ale później Stalin wrócił 
do tych carskich planów.

Waldemar Gruna: Czy spotkał się 
Pan z informacjami i dokumentami 
dotyczącymi pobytu wojsk amery-
kańskich na Dolnym Śląsku, a ściślej 
mówiąc — w Karkonoszach, w 1945 
roku, tuż przy końcu II wojny świa-
towej? Czy potrafi Pan wyjaśnić sy-
tuację, w której armia amerykańska 
znajdująca się niedaleko Pragi nie 
poszła dalej w kierunku Berlina?

Prof. Norman Davies: Mamy 
tu dwie sprawy. Po pierwsze, 

Amerykanie byli bardzo sła-
bi. Proszę sobie wyobrazić, że 
w 1939 r. wojsko polskie było 
większe od wojska amerykań-
skiego. Amerykanie tworzenie 
armii zaczęli prawie od zera i — 
mimo ogromnego wysiłku w cza-
sie tych 5 lat — to, co stworzyli, 
było i tak za małe jak na walki 
w Europie i na Dalekim Wscho-
dzie. Eisenhower był świadom, 
że jego wojska są za słabe, i dla-
tego nie brały udziału w wal-
kach o Berlin. Druga sprawa jest 
też bardzo prosta. Amerykanie 
mieli dwie wojny, jedną w Eu-
ropie, a drugą przeciw Japonii. 
Wojna europejska w 1945 roku 
była prawie wygrana. Ameryka-
nie chcieli oszczędzić jak naj-
większą liczbę swoich żołnierzy, 
żeby przerzucić ich na front wal-
ki z Japończykami. W związku z 
tym Roosevelt koniecznie chciał 
przyjąć Stalina do wojny prze-
ciwko Japonii — i to właśnie wy-
jaśnia Jałtę. Tam Roosevelt zdo-
był zgodę Stalina na udział Ro-
sji w wojnie na Dalekim Wscho-
dzie, co się stało w trzy miesiące 

po zakończeniu wojny w Euro-
pie. Amerykanie niejako „odpu-
ścili” sobie Europę Wschodnią 
po to, aby skoncentrować się na 
ważniejszych dla nich celach. 

Waldemar Gruna: Niektórzy mó-
wią, że świadomie zostawio-
no Europę Wschodnią na pastwę 
Związkowi Radzieckiemu.

Prof. Norman Davies: Tak, 
ale po pierwsze — Amerykanie 
nie mieli wtedy siły, żeby inaczej 
działać. Po drugie — ich priory-
tetem była wojna z Japonią. Z 
punktu widzenia Ameryki to Ja-
ponia napadła na Hawaje, na Pe-
arl Harbor. To było ich pierwsze, 
najważniejsze zagrożenie i czę-
sto potocznie w USA z datą na-
paści na Pearl Harbor wiąże się 
rozpoczęcie II wojny światowej. 
Na liście priorytetów amerykań-
skich 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 Stalina. Wszystko się 
zmieniło, gdy Amerykanie skon-
struowali bombę atomową. W le-
cie 1945 r. bomba ta wybuchła. 
Do tego czasu nie było pewno-
ści, czy zadziała. Gdy w New Me-
xico wybuchła pierwsza bom-
ba, Ameryka oczywiście urosła 
w siłę i miała militarny potencjał. 
W Jałcie w lutym 1945 r. Ame-
rykanie byli w bardzo trudnej sy-
tuacji. Stracili na małej wysepce, 
Okinawie, dziesiątki tysięcy żoł-
nierzy. Obliczali, że jeżeli będą 
zmuszeni do zdobywania innych 
wysp japońskich, to będzie ich 
to kosztowało co najmniej mi-
lion zabitych żołnierzy. Dlatego 
tak bardzo chcieli współpracy ze 
Stalinem.

Mariusz Klonowski: Czy siłę Ar-
mii Czerwonej można by ująć 
zdaniem: „Trzeba mieć wielką 
odwagę, żeby walczyć w Armii 
Czerwonej, a jeszcze większą, 
żeby z niej zdezerterować”?

Prof. Norman Davies: Kiedyś 
robiłem kalkulację, która pokazy-
wała, że straty żołnierzy radziec-
kich (nie Rosjan, bo coraz więcej 
w tej armii było Azjatów) spowo-
dowane przez NKWD były więk-
sze od strat wojsk brytyjskich w 
całej II wojnie światowej. To po-
kazuje, czym była Armia Czer-
wona — bezwzględną machiną, w 
której nie liczyło się życie ludzkie. 
Armia ta miała wprawdzie wybit-
nych dowódców oraz sprzęt tech-
niczny (np. czołgi T-34, karabiny 
AK), ale życie ludzkie dla Stalina 
nie liczyło się w ogóle. Oni dobrze 
wiedzieli, że w każdej bitwie stracą 
od dwóch do czterech żołnierzy na 
jednego zabitego Niemca.

REGION 2010

Granica rosyjskich carów 
Tworząc granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, Stalin wrócił do planów carskich z 1914 roku – mówi Prof. Norman Davies
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Janusz Skowroński

Mam zaszczyt poinformować 
Pana, że Akademia Szwedz-
ka w uznaniu Pańskiej długiej 
i wybitnej działalności literac-
kiej, przyznała Panu tegorocz-
ną Nagrodę Nobla. Proszę Pana 
o przekazanie mi informacji, czy 
przybędzie Pan do Sztokholmu, 
aby w dniu 10. grudnia osobi-
ście odebrać nagrodę wraz z dy-
plomem, czy też należy je prze-
kazać na uroczystym posiedze-
niu owego dnia tutejszemu am-
basadorowi Niemiec. Fundator 
Nagrody życzył sobie, aby osoba 
otrzymująca Nagrodę zechcia-
ła wygłosić w Sztokholmie pu-
bliczny odczyt – pisał w 1912 
roku do Gerharta Hauptman-
na sekretarz Akademii Szwedz-
kiej, Hans Hildebrand. I były to 
z pewnością najlepsze dni w ży-
ciu niemieckiego pisarza. Te 

najgorsze miały dla niego do-
piero nadejść. Gdy 9 maja 1945 
roku kończy się wojna, schoro-
wany pisarz żyje u stóp Karko-
noszy.  Przebywa tam po powro-
cie z Drezna, gdzie cudem prze-
żył lutowe bombardowanie. Do 
jego willi w Agnetendorf docie-
ra oddział NKWD pod dowódz-
twem radzieckiego pułkowni-
ka Sokołowa. Tak wysokiej ran-
gi oficer NKWD ma zadanie 
szczególne – przejąć opiekę nad 
zdrowiem i życiem pisarza. Bo 
Hauptmann może być potrzeb-
ny Stalinowi. Kto wie, może 
nawet jako przyszły prezydent 
wschodniej części Niemiec?

Ostatni okres życia Hauptmanna 
do dziś budzi emocje, stano-

wiąc nawet próby ujęcia go w 
formę dramatyczną. Tajemniczy 
pułkownik Sokołow to oczytany 

oficer polityczny ze sztabu Ro-
kossowskiego. Zjawia się wraz z 
dwoma żołnierzami w willi no-
blisty. Gdy Rosjanie  zaczyna-
ją  „oględziny” od przywłasz-
czenia stojących domu zegarów,  
Hauptmann podejmuje dialog. 
A to prezentuje rosyjskie wy-
danie „Tkaczy”, dzieła, za któ-
re dostał Nobla, a to osobisty list 
od Gorkiego, gdy w 1922 roku 
organizowano humanitarną po-
moc dla Moskwy, a to przema-
wia „ostateczny” argument – list 
od samego Lenina. To wszystko 
ma służyć denazyfikacji pisa-
rza. Podczas zakrapianej nocnej 
rozmowy radziecko-niemiec-
kiej, gdy Hauptmann ironicznie 
zwraca do Sokołowa: „nalej mi 
pułkowniku tej łubianki!”, spra-
wy nabierają niebezpiecznie 
ostrych konturów i kończą się 
dramatyczną prośbą pisarza…

aby Sokołow go zastrzelił. Tak 
chce w swej fikcyjnej momen-
tami wersji Jerzy Łukosz, wro-
cławski literat, autor teatralne-
go widowiska „Hauptmann”, 
granego z powodzeniem przez 
kilka lat na jeleniogórskiej sce-
nie.

A jaka była prawda? 
Pisarz umiera w swojej willi 

6.06.1946 roku. Upłyną długie 
52 dni, siedem i pół tygodnia  
zanim zostanie pochowany, i to 
z dala od ukochanych Karkono-
szy.  Czy komuś na tym zależa-
ło? – zastanawiać się będzie te-
lewizyjny dokumentalista Ro-
bert Stando, autor samodziel-
nych dwóch filmów o tamtych 
dniach niemieckiego pisarza. 
No właśnie, jeśli tak, to komu? 
Robert Stando nie ukrywa, że 
zaczęło się od innego dokumen-

CYNOWA TRUMNA 
dla NOBLISTY
Gerhart Hauptmann mógł być potrzebny Stalinowi. Jeśli nie jako stojący na czele pisarzy wschodnioniemieckich,   
to kto wie, może nawet jako przyszły prezydent wschodniej części Niemiec.

Płk Wassilij Sokołow w rozmowie z pielęgniarzem Paulem Metzkowem w willi Wiesenstein
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tu, „Hauptmann transport”, gdy 
pod koniec lat 80. wschodnio-
niemiecka wytwórnia filmowa 
zwróciła się do „Czołówki” o 
zrobienie polskiej części filmu. 
Stando podjął się tego zadania, 
odnalazł licznych świadków, z 
których jeden – profesor Sta-
nisław Lorentz wypowiada się 
o swoich powojennych związ-
kach z noblistą. O jego wizycie 
w 1945 roku willi Wiesenstein 
i podarowanym zdjęciu z oso-
bistą dedykacją pisarza. Wypo-
wiadali się inni – redaktor Wła-
dysław Grzędzielski, Tamara 
Straszak, żona Zdzisława, asy-
stenta jeleniogórskiego starosty 
Tabaki. Niestety, polskie epizo-
dy z filmu zostały wycięte a sam 
Stando na znak protestu nie za-
siadł na premierze filmu obok 
Mathiasa Blochwitza, niemiec-
kiego reżysera. 

- Nie miałem zamiaru fir-
mować czegoś nieokreślonego 
– opowiada dokumentalista – 
uważałem za nieuczciwe ogra-
niczanie mojej pracy, Polaka, 
do mało znaczących epizodów. 
Przecież mamy dokumenty, 
faktografię, liczne zdjęcia.  Coś 
jest na rzeczy, bo do dziś trud-
no znaleźć wśród historyków li-
teratury niemieckiej takich, któ-
rzy w pełni znają ciąg zdarzeń 
w życiu noblisty w polskim już 
Agnieszkowie.

- Czy Pan wie – pytałem oneg-
daj w willi Wiesenstein Günte-
ra Gerstmanna, znawcę twór-
czości Hauptmanna i jego bio-
grafa Gerharta Pohla – że gdyby 
nie polski minister Stefan Jędry-
chowski, który odręczne zlecił, 
aby do willi dostarczyć z wał-
brzyskich kopalń 60 ton koksu, 
Hauptmann nie przeżyłby zimy 
45/46? 

Odpowiedziała mi głucha ci-
sza.

Ryszardzie, masz robotę!
To był w dzień po Zielonych 

Świątkach, 7. czerwca 1946 
roku. Mieszkająca w Ciepli-
cach (Bad Warmbrunn) rodzi-
na Lachmannów poszła wie-
czorem do kościoła . W długim 
korytarzu z wypukłym sufitem 
zatrzymał ich znajomy. To był 
Willi Birke, miejscowy grabarz. 
Miał on swój zakład w pałacy-
ku Ziethena na cieplickiej Zie-
thenstrasse. Z nim współpraco-
wał zakład blacharski Ryszar-
da Lachmanna, gdy chodziło o 
cynkowe elementy zdobnicze do 
trumien.

- Ryszardzie, masz robotę! 
Musisz zrobić cynkowy sarko-
fag, zmarł Gerhart Hauptmann 
w Jagniątkowie (Agnetendorf). 
Rosjanie zamówili u mnie ten 
sarkofag, a dokładniej mówiąc - 
grożąc – zmusili mnie do przyję-

cia tego zamówienia – oznajmiał 
przejęty Willi Birke. - Haupt-
manna mają stąd wywieźć dale-
ko, dlatego sarkofag, w którym 
zostanie pochowany musi być 
cynkowy i zalutowany. Chętnie 
go wykonałbym, ponieważ wie-
le zawdzięczam Hauptmanno-
wi. On był wielkim człowiekiem 
i wiele uczynił dla naszego Ślą-
ska. 

- Jak mam zbudować cynkowy 
sarkofag, nie mam przecież po-
jęcia o takim blacharstwie. A i 
mój zakład należy teraz do Pola-
ka. Nie wiem nawet , jak się na-
zywa, kim jest i skąd pochodzi? 
– stary Lachmann miał wątpli-
wości. 

- Ryszardzie, nie musisz się 
bać, cała sprawa jest pod ochro-
ną Rosjan. Willa w Wiesenstein 
jest zajęta przez nich,  strzegą jej 
w dzień i w nocy” – uspokajają-
co wyjaśniał grabarz. 

- Będziemy potrzebować tych 
przeklętych polskich złotówek, 
a nie mamy przecież pieniędzy 
nawet na jedzenie – kalkulował 
blacharz. – Gdybym tylko wie-
dział, że nowy polski właściciel 
warsztatu, który nie pojawia się 
w nim całymi dniami, nie przyj-
dzie i dziś….- głośno zaczął my-
śleć Lachmann - zbudowałbym 
ten sarkofag jeszcze dzisiaj w 
nocy. Ty Willi mógłbyś go jutro 
wczesnym rankiem odebrać. 

Williemu Birke wyraźnie ulży-
ło. On sam jakimś cudem nie 
miał jeszcze polskiego szefa w 
swoim zakładzie. 

Całą rodzina Lachmannów 
wzięła się do pracy.  Gdy w za-
ciemnionym zakładzie Ry-
szard z synem Horstem docina-
li, kształtowali i wyginali blachy 
cynkowe, młodszy syn Günter 
z przyjacielem rozstawił „stra-
że” we wszystkie strony od Zie-
thenstrase, aby natychmiast za-
alarmować, gdyby nadchodził 
właściciel. Mieli szczęście - nie 
przyszedł. O pierwszej w nocy, 
w śmiertelnym strachu, sar-
kofag był gotowy i umieszczo-
ny w dębowej trumnie, którą 
wcześniej zamówiła dla swojego 
męża Margareta Hauptmann. 

O poranku, jeszcze przed szó-
stą godziną Ryszard Lachmann, 
jego syn Horst i grabarz Willi 
Birke zapakowali ją na wóz kon-
ny i udali się pod górę, do odle-
głego o 8 km Jagniątkowa.

Franciszkański habit
Tam powitał ich radziecki puł-

kownik Wassilij Sokołow ze 
sztabu wojsk Rokossowkiego z 
Legnicy. On sam już od 1945 
roku był częstym gościem w wil-
li Wiesenstein. Jeszcze 7. kwiet-
nia 1946 proponował Haupt-
mannowi przeniesieni się do 
Berlina. – Prędzej wyniosą mnie 

stąd nogami do przodu – miał to 
skomentować sędziwy noblista. 

(Auch ich werde gehen… 
Wohlverstanden, die Füsse vo-
ran”  - tak jest w oryginale) 

Wszędzie wokół byli rosyjscy 
żołnierze. Hauptmann według 
swego życzenia został odziany 
we franciszkański habit, naby-
ty jeszcze w 1914 roku podczas 
pobytu w Asyżu. Poeta leżał zło-
żony na środku sali. Wdowa po-
łożyła mu pod głowę woreczek z 
ziemią, z jagniątkowskiego ogro-
du. W dłoniach zmarły trzymał 
Nowy Testament,  na piersiach 
leżały manuskrypty  jego naj-
ważniejszych dzieł. Lejtnant 
Kunanjew robił jeszcze ostatnie 
zdjęcia przy odkrytej trumnie. 

Rozpoczęto przemowy. Stro-
nę polską reprezentował Ste-
fan Górka, profesor gimnazjum 
z Jeleniej Góry, stronę niemiec-
ką pisarz Gerhart Pohl z Wilczej 
Poręby (Wolfshau). Pułkownik 
Sokołow powiedział kilka słów 
po niemiecku o tym, że Haupt-

mann miał światu jeszcze wie-
le do powiedzenia i w końcu po-
lecił młodemu Lachmannowi 
zamknąć i zalutować sarkofag. 
Pracowano dobrą godzinę pod 
okiem wszystkich zebranych. 

Potem Sokołow zaprosił 
wszystkich zebranych, w tym i 
rzemieślników na stypę, dba-
jąc o to, aby mizernie wyglą-
dający młody Horst Lachmann 
mógł się również najeść. Poda-
no chrupiącą pieczeń z gęsi z 
polskimi kluskami i czerwoną 
kapustą. Był 9. czerwca 1946 
roku. 

Ale nawet po tej ceremonii no-
blista nie zaznał spokoju. Upły-
nie jeszcze sześć długich tygo-
dni nim autor „Tkaczy” zostanie 
pochowany na bałtyckiej wy-
spie Hiddensee.  W tym czasie 
będą piętrzyć się administracyj-
ne przeszkody i ścierać się będą 
różne dziwne, polityczne inte-
resy Rosjan i Polaków, a potem 
Rosjan i Niemców co do osta-
tecznego pochówku.

Janusz Skowroński – informatyk, dziennikarz lokalny, autor 
kilku książek i licznych artykułów o niewyjaśnionych tajemni-
cach II wojny światowej na Dolnym Śląsku. Dwukrotnie no-
minowany do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 
(m.in. w edycji 2006/2007 za tekst o Gerharcie Hauptman-
nie pt. Uzupełniona biografia). Jest redaktorem programo-
wym w Agencji Wydawniczej CB Warszawa, gdzie w se-

rii Tajemnice II wojny światowej przygotowuje aktualnie polskie wydanie książki o 
Hauptmannie Bin ich noch in meinem Haus Gerharta Pohla.

Pisarza po śmierci na jego życzenie ubrano w habit franciszkański.
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Uli Suckert

20 marca1944 zakład Junkers-
-Samoloty i Silniki AG przerzuco-
no z Dessau jak „kukułcze jajo” 
do trójkąta na Górnych Łuży-
cach. Niejako zakwaterowano je 
w firmie tekstylnej Bracia Moras 
AG z Zittau. Już w 1943 r. mar-
szałek Rzeszy Hermann Göring 
stworzył plany przeniesienia 
przemysłu lotniczego w bezpiecz-
ne miejsca. Dramatyczny zwrot w 
wojnie trwał. Gdy alianci nasili-
li naloty na przemysłowe centra 
Niemiec, zaczęto szukać stosow-
nych miejsc, w które można było 
przenieść produkcję lotniczą.

Kukułka 
Firma Junkers AG w doli-

nie Nysy odniosła sukces. Mło-
da „kukułka” dostała w obcym 
gnieździe nowe „upierzenie”. 
Pod przykryciem ZittwerkeAG i 
skrzynką pocztową 261 powstał 
nowy zakład główny firmy Jun-
kers-Samoloty i SilnikiAG. W 
celu zwiększenia siły uderze-
nia lotnictwa działano w kierun-
ku stworzenia jego „Myśliwskie-
go trzonu” (to kryptonim). Natu-
ralnie utrzymywano to jako ścisłą 
tajemnicę Rzeszy ze wszystkimi 
specjalnymi pełnomocnictwa-
mi z tego wynikającymi. W Zit-
tau powinien zostać wykonany 
pierwszy seryjny silnik odrzuto-
wy. Takie silniki wykonywano 
już po wojnie w krajach Europy 
Wschodniej w różnych warian-
tach. Dobrze, że w Niemczech 
produkowano tylko jednostkowe 
egzemplarze. 

Dr Jürgen Ulderup
Z zakładów Junkersa w Dessau 

wysłano do Zittau na stanowisko 
kierownika dr. Jürgena Ulderu-
pa. Koordynował on cały projekt 
przemieszczenia zakładów służą-
cych produkcji „TL”, Turbinowo-
-Przelotowej Wirówki Powietrz-
nej dla nowego Messerschmitta 
Me 262. Projekt budowy przebie-
gał pod numerem IV a SO J / m 
116 Generalnego Urzędu Lotni-
czego. Ulderup trzymał produk-
cję w tajnym systemie 18 zakła-
dów tekstylnych rozsianych po 
całym regionie. Prowadziło to do 
znacznego obciążenia i tak ob-
ciążonego pracą dla potrzeb woj-
ny przemysłu tekstylnego w Gór-
nych Łużycach. Elementy tajnego 
mechanizmu napędowego były 
wytwarzane pod dozorem ludzi z 

wojennego przemysłu lotniczego. 
Ponad 2500 zatrudnionych wy-
konywało pracę pod kierownic-
twem specjalistów w Zittwerken. 
Pracowali oni w pomieszczeniach 
Moras AG, zakładach tekstylnych 
Bracia Haebler w Zittau, w Me-
chanicznych Zakładach Tkac-
kich Rudolfa Breuera w Reiche-
nau, firmie Kreutziger & Henke 
w Leutersdorf w Spinnerei i We-
berei AG w Ebersbach, jak rów-
nież w 13 dalszych firmach w Zit-
tau, Reichenau, Herrnhut i Gro-
ßschönau.

Dawny obóz jeniecki
Właściwy trzon Zittwerke po-

wstał na terenie dawnego obo-
zu jenieckiego z I wojny świato-
wej, który znajdował się niedale-
ko od Zittau w miejscowości Gro-
ßporitsch. W końcu przejął go 
Wehrmacht, który wykorzysty-
wał pomieszczenia oraz teren do 
własnych celów. Wojsko pozosta-
wiło po sobie wiele na pół goto-
wych budynków koszarowych, 
które zajęła firma Junkers AG. 
Cały areał stał się wojskowym ob-

szarem zamkniętym, włącznie ze 
specjalnym nowo uruchomionym 
lądowiskiem dla samolotów. Za-
bezpieczenie terenu przejął 17. 
Batalion Ochrony „Trupich Cza-
szek”, czyli SS. W wewnętrznym 
obszarze zaporowym znajdował 
się kompleks budynków gospo-
darczych. Tu stacjonowało do-
wództwo zewnętrzne obozu w 
Gross-Rosen. Obok tak zwanych 
robotników wschodnich i jeńców 
wojennych, w obozie przymuso-
wo pracowało ponad 850 aresz-
tantów. Mówi się także o obozo-
wej części porodowej i sierocińcu 
na górnym piętrze budynku go-
spodarczego. 

Cudowna broń 
Już wkrótce miał nadejść ko-

niec roku1944. Dniami i nocami 
nad zimową doliną Nysy słychać 
było coraz bardziej monotonny, 
gwiżdżący, niewyjaśniony hałas, 
który słyszalny był aż do Gór Ży-
tawskich. Ten stały szum docho-
dził z nowych stanowisk badaw-

czych odrzutowego mechanizmu 
napędowego z Zittwerke. Zaczę-
to nieoficjalnie mówić o cudow-

nej broni, która wyprodukowana 
została w zakładzie przygotowaw-
czym, nikt jednak nie wiedział, o 
co tak naprawdę chodzi – szcze-
góły znali tylko wtajemniczeni. 
Jedynie obserwując początkową 
część produkcyjną koszar oraz 
znajdującą się na ich końcu ści-
śle tajną sieć montażową można 
było zauważyć, że chodzi o szcze-

gólny silnik odrzutowy do nowych 
samolotów bojowych. Po tym, jak 
2 marca 1943 wybudowano pro-
totyp samolotu Messerschmitt, 
który połączył Me 262 - V1 z na-
pędem odrzutowym „Junkersa” 
Jumo 004A-0 i z powodzeniem 
wyleciał w powietrze, stało się ja-
sne, że wszystkie następne ma-
szyny tego typu muszą być zaopa-
trzone w tak napęd.

Ostateczne zwycięstwo?
Rozpoczęcie kompleksowej pro-

dukcji silników w Zittau zależa-
ło od sukcesu budowy komplet-
nej sieci produkcyjno-montażo-
wej z produkcją wstępną i końco-
wą owego nowatorskiego napędu 
oraz z systemem wysyłek. Duże 
hale magazynowe części produk-
cyjnej koszar w Großportitsch 
każą przypuszczać, że tam także 
wykonywano obudowy nowych 
silników, tzw. gondole. Gotowe i 

sprawdzone silniki odrzutowe w 
zamkniętych wagonach towaro-
wych transportowano w kierun-
ku Augsburga, m.in. do „ Fabry-
ki Leśniej” w Oberstraubling nie-
daleko Regensburga. Tam silniki 
montowano do Messerschmittów 
Me 262 i na końcu sprawdzano. 
Następnie przetaczano je na po-
bliską nieczynną autostradę. Z 

tego miejsca, po pozytywnych od-
biorach i próbnych lotach, wy-
syłano je koleją wraz z innymi 
transportami samolotów bezpo-
średnio do ośrodków lotnictwa 
bojowego, do walki o tak zwane 
ostateczne zwycięstwo.

28 lutego 1945 roku, Goebbels 
niemiecki Minister ds. Propagan-
dy, ogłosił za pośrednictwem ra-
dia, jakoby to właśnie niemiec-
ka Wunderwaffe (cudowna broń) 
miała być przełomem w dalszym 
przebiegu wojny. Kilka dni wcze-
śniej Goerlitz ogłoszono miastem 
frontowym. W Zittau można już 
było wyraźnie usłyszeć złowro-
gi huk armat. Gorączkowe ak-
cje ewakuacyjne nabierały roz-
machu. Na dworcu kolejowym 
zbierało się wielu uciekinierów ze 
wschodu. Pełni obaw, aczkolwiek 
z nadzieją, godzinami wyczekiwa-
li pociągów transportowych jadą-
cych na zachód.

W dawnych fabrykach wyrobów włókienniczych na Górnych Łużycach wykonywano mechanizmy napędowe       
do pierwszego na świecie myśliwca odrzutowego – Messerschmitt Me 262. Miał on wygrać wojnę dla Hitlera. 

Cudowna broń z fabryki ciuchów

Ten stały szum dochodził z nowych stanowisk badawczych
odrzutowego mechanizmu napędowego z Zittwerke. 
Zaczęto nieoficjalnie mówić o cudownej broni, która 
wyprodukowana została w zakładzie przygotowawczym, 
nikt jednak nie wiedział, o co tak naprawdę chodzi – 
szczegóły znali tylko wtajemniczeni.
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W dniach 7-8 marca 1945 roku 
w miejscowości Lauban, niemiec-
ki Wehrmacht przeprowadził 
kontrnatarcie. W wyniku walk, 
które zresztą obie strony okupiły 
dużymi stratami, wojska niemiec-
kie zdołały jeszcze raz wypchnąć 
sowieckie siły zbrojne wiele kilo-
metrów na wschód. W tym czasie 
również zakłady Zittwerke prze-
rwały produkcję, by jak najszyb-
ciej uciec w kierunku Gór Harzu 
i Turyngii

Specjalny pociąg z Zittau
Etapy I-III ewakuacji przygoto-

wane przez saksońskie jednostki 
administracyjne partii hitlerow-
skiej, zakładały aby ludzie oraz 
maszyny z terenów Zittau- Löbau- 
Bautzen, z pomocą których odby-
wała się produkcja zbrojeniowa, 
poprzez „przewiezienie w bez-
pieczne miejsce”, zostały ocalo-
ne przed nacierającym wrogiem. 
W tym celu już od 6 marca 1945 
roku uruchomiono specjalny po-
ciąg, kursujący z Zittau do Ble-
ichrode niedaleko Nordhausen 
z robotnikami pracującymi przy 
produkcji zbrojeniowej.10 mar-
ca 1945 roku wyruszył następny 
specjalny pociąg jadący z Unter-
morchenstern przez Reichenbach 
i Zittau w kierunku Nordhau-
sen. W Zittau dosiadali się rów-
nież żołnierze Niemieckch Sił Po-
wietrznych (Luftwaffe), którzy w 
różnych częściach hal zakładów 
Zittwerke nadzorowali przebieg 
produkcji napędów odrzutowych 
dla myśliwców Me 262. Bezpo-
średnio z terenu fabryki wyjeż-
dżały dwa specjalne pociągi wraz 
z 500 osobami do Halberstadt. 
Tajemniczy był również ostatni 
przejazd pociągu z dnia 30 kwiet-
nia 1945 roku. Wyjechał on z 
„Obozu Ryszarda” Leitmeritz (Ri-

chard- Lager )- miejsca, z którego 
drogą podziemną przemieszcza-
no zakłady samochodowe Auto 
Union- następnie wjechał bezpo-
średnio na teren Zittwerke, a do-
kładnie do jednej z jego części na-
zywanej „Koszary”. Prawdopo-
dobnie wtedy zostały ewakuowa-
ne ostatnie jednostki wojskowe.

Koniec wojny
Tajemnicza „kukułka” firmy 

Junkers w Zittau odleciała, a pro-
dukcja zbrojeniowa dla hitlerow-
skiego przedsięwzięcia pod szyl-
dem „Wódz, Lud, Ojczyzna” na 
Górnych Łużycach została zakoń-
czona. Pomimo to, zakłady Zit-
twerke  nadal pozostawały woj-
skową strefą zamkniętą wraz z ro-
botnikami ze wschodu oraz więź-
niami obozu koncentracyjnego. 
Oddział terenowy obozu koncen-
tracyjnego stacjonował jeszcze do 
7 maja 1945 roku. Sam lekarz za-
kładowy Zittwerke AG wystawił w 
ostatnim okresie 70 ręcznie pisa-
nych aktów zgonu więźniów. Naj-
więcej w czasie od kwietnia do 
początku maja. Na prowizorycz-
nie sporządzonych dokumentach 
wpisany jest numer kremacji, 
które dokonywane były w Kre-
matorium w Zittau. Przeważnie 
odnotowywanymi przez lekarza 
przyczynami zgonu były:„przew-
lekłe osłabienie mięśnia serco-
wego przy ogólnym osłabieniu fi-
zycznym” czy też „gruźlica płuc”, 
względnie „zapalenie płuc”, jak 
również „szkorbut”

Rola dr. Jürgena Ulderupa
Rola dr. Jurgena Ulderupa, z 

czasów kiedy był on kierowni-
kiem fabryki Zittwerke jest mało 
znana. Nigdzie nie odnotowano 
również w jak dużym stopniu wy-
korzystywał on swoją władze, któ-

rej przejawem było m.in. wymie-
rzanie kar cielesnych robotnikom 
ze wschodu. Prawdopodobnie 
nigdy nie bywał w tym oddziel-
nie chronionym „budynku gospo-
darczym” znajdującym się za dru-
tem kolczastym. SS-mani, z któ-
rymi często bawił się w zakłado-
wym kasynie powinni jednak coś 
wiedzieć o tym, co tak naprawdę 
działo się w tym budynku.

Według podanych przez siebie 
informacji, Ulderup w ostatnich 
dniach wojny uciekł rowerem z 
Zittau do Oldenburga, z pleca-
kiem wypchanym miedzianymi 
sztabkami.

Po jego służbowym samocho-
dzie wraz z kierowcą już daw-
no nie było śladu- twierdził były 

kierownik zakładów Zittwerke.
W powojennych Niemczech Jur-
gen Ulderup szybko wznowił swą 
karierę zawodową. Już w roku 
1945, u boku swego Ojca Wilhel-
ma zarządzał spółką handlową 
zajmującej się sprzedażą wyro-
bów metalowych. Przy tworzeniu 
różnorodnych firm, ojciec Ulde-
rupa z kilkoma tysiącami ma-
rek niemieckich kapitału począt-
kowego, pełnił rolę jedynie jedy-
nie figuranta. Przyczyną tego był 
jego syn, który dla władz okupa-
cyjnych, z racji pełnionej w prze-
szłości funkcji kierownika fabry-
ki Zittwerke, obarczony był pięt-
nem nazizmu. Dzisiaj Grupa 
Lemfoerder w Osnabruck zajmu-
je się opracowywaniem i produk-

cją podzespołów układu jezdnego 
oraz komponentów dla pojazdów 
mechanicznych, między innymi 
dla Volkswagena czy Audi. Prze-
wodzi w Europie pod względem 
wytwarzania technicznie skom-
plikowanych kolumn kierowni-
cy. Na stronach internetowych 
„ ZF Lemfoerder- ein Blick zu-
rück” („ZF Lemfoerder- spojrze-
nie w przeszłość”), założyciel fir-
my przedstawiany jest jako przed-
siębiorca „dalekowzroczny, dążą-
cy do celu, konsekwentny”. W 
1983 roku Ulderup wraz z żoną 
Irmgard założył fundację pożyt-
ku publicznego, w której udziały 
od roku 2003 posiada także fir-
ma ZF- Friedrichshafen  AG. Dr 
Jurgen Ulderup zmarł w 1991 

roku, wśród swoich najbliższych, 
w westfalskim Dielingen. Miał 
81 lat. Na cmentarzu dla kobiet 
w Zittau nie ma już dzisiaj śladu 
po masowych grobach. Teren za  
murami cmentarza, gdzie pocho-
wani są prawie wyłącznie cywilne 
ofiary II Wojny Światowej, pokry-
ty jest wypielęgnowanym trawni-
kiem. 

Wśród ofiar pochowani są tak-
że więźniowie oraz robotnicy ze 
wschodu, pracujący w zakładach 
Zittwerke - jednych z bardziej ta-
jemniczych kuźni zbrojeniowej w 
historii III Rzeszy na Górnych Łu-
życach.
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O sztuce doboru win oraz ich gatunkach z Jarosławem Cybulskim, pasjonatem winiarstwa, rozmawia Beata Steć.

MAGIA Wina



LIFE STYLE 23regionregion

Beata Steć: Chrześcijaństwo ma 
niemałe zasługi w dziedzinie upo-
wszechniania wina. Kult krwi 
Chrystusowej czynił z wina napój 
niebiański, oczyszczający. Ukoń-
czył Pan teologię na Akademii Teo-
logii Katolickiej w Warszawie. Czy 
to właśnie podczas studiów stał się 
Pan miłośnikiem wina?

Jarosław Cybulski: Po ukoń-
czeniu studiów teologicznych per-
spektywa nie była zbyt szeroka, a 
już miałem na tym etapie rodzi-
nę do utrzymania, więc musiałem 
podjąć jakąś pracę. W 1990 roku 
trafiłem do jednej z pierwszych w 
Polsce firm, która zajmowała się 
importem win wysokiej jakości. W 
ciągu roku awansowałem z przed-
stawiciela handlowego na dyrekto-
ra handlowego. W następnej kor-
poracji też byłem dyrektorem, a w 
kolejnej tworzyłem firmę od pod-
staw i osiągnąłem stanowisko pre-
zesa zarządu. Teraz pracuję na 
swoim – jestem właścicielem i za-
rządzam Wine4You. 

B.S.: A kiedy pojawiła się pasja?

J.C.: Pojawiła się ona, gdy rozpo-
cząłem pracę w firmie winiarskiej; 
wcześniej nie przejawiałem spe-
cjalnego zainteresowania winami. 
Szybko połknąłem tego bakcyla, 
bo wina rzeczywiście są ciekawe. 
Doceniam tych tradycyjnych pro-
ducentów z najlepszych regionów 
Bordeaux, Burgundii, Toskanii i 
Mozeli, którzy mogą pochwalić się 
wyjątkowymi gatunkami w róż-
nych rocznikach. Zajmuję się im-
portem i dystrybucją win, ale także 
od wielu lat współpracuję z Kan-
celarią Prezydenta w zakresie kon-
sultacji, co do ich doboru. 

B.S.: Jakie wina podaje się koro-
nowanym 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 chilijskie. 
Jedno z win może być chilijskie, 
aby zaakcentować, że wina z jego 
kraju też są u nas obecne. Ale klu-
czem jest potrawa, jej smak, okre-
ślone składniki i sosy. 

B.S.: A który z prezydentów naj-
większą wagę przykładał do wy-
boru win?

J.C.: Myślę, że prezydent Kwa-
śniewski, ale trudno to ocenić. 
Preferował wina wyższej kla-
sy, lecz w określonej puli bu-
dżetowej; ale trzeba rozróżnić to 
co prywatnie, a to co z budżetu 
Kancelarii Prezydenta.

B.S.: A jakim polskim winem po-
częstowałby pan zagraniczne-
go gościa?

J.C.: Jeszcze na tym etapie nie 
odważyłbym się częstować pol-
skim winem. Znam niewiele kra-
jowych gatunków, które pochodzą 
z pierwszych i nielicznych zbio-
rów. Są to winnice bardzo malut-
kie, które liczą po pół hektara, czy-
li warunki domowe. Gdybym miał 
wybrać jedno z tych, które próbo-
wałem, to wskazałbym na białe na 
bazie riesling z winnic Miękinia 
koło Wrocławia. Jej właścicielem 
jest pan Jaworek. Musimy trochę 
poczekać, aż wina będą oficjalnie 
w sprzedaży, bo przed niespełna 
rokiem zmieniły się przepisy, które 
pozwalają małym producentom w 
sposób nieskomplikowany produ-
kować wina, ale inne przepisy da-
lej to ograniczają. 

B.S.: W Niemczech popularne są 
biowina – z certyfikatami BIO. 
Winogrona, z których się je spo-
rządza, 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 wi-
niarstwie?

J.C.: Na całym świecie w rolnic-
twie istnieje tendencja do nawoże-
nia i stosowania oprysków. Ale z 
drugiej strony popularne są upra-
wy ekologiczne, organiczne; i to 
samo jest w winiarstwie. W win-
nicach organicznych nie stosu-
je się pestycydów ani herbicydów. 
Winogrona uprawia się zgodnie 
z tym, co natura nam dała, wraz 
z minimalną domieszką siarczyn, 
których ilości są bezpieczne dla 
zdrowia. Te wina mają specyficz-

ny smak i zawsze są droższe od 
tradycyjnych, bo sama wydajność 
z hektara będzie mniejsza bez 
nawożenia i nawadniania. Tych 
upraw przybywa, ale nie są to 
duże ilości w skali całego winiar-
stwa. Drugim trendem są upra-
wy biodynamiczne, przy produkcji 
których wykorzystuje się fazy księ-
życa. Nasadzanie jak i zbiory od-
bywają się przy odpowiednich fa-
zach. Stosuje się specjalne orga-
niczne nawozy na bazie np. tartych 
rogów bawolich. Są to wina mało 
trwałe i jeszcze mniej powszechne. 
Jestem zwolennikiem upraw orga-
nicznych, ale nie bardzo wierzę w 
te biodynamiczne. 

B.S.: Który kraj przoduje w trady-
cjach winiarskich pod względem 
ilości i jakości wyprodukowanych 
win? Które są najdroższe?

J.C.: Jeżeli chodzi o ilość, to 
Francja rywalizuje z Włochami. 
A teraz, gdy są otwarte granice, 

wina stołowe można mieszać i 
pisać na etykiecie „Wyprodu-
kowano w UE”, bo tak napraw-
dę trudno powiedzieć, który kraj 
produkuje więcej. Jeśli chodzi o 
jakość, myślę że finalnie wygry-
wa Francja. Najwyższe ceny osią-
gają wina francuskie z Bordeaux 
i Burgundii. Wina czerwone po-
chodzące z tych regionów – dłu-
go przechowywane – osiągają 
zawrotne ceny. Butelka Chate-
au Petrus rocznik 2005 kosztuje 
3 tys. euro! To wino jest jednym 
z najdroższych na świecie i jest 
dostępne w mojej ofercie. 

B.S.: O miejsce drugie walczą 
Włosi, Hiszpanie i Niemcy, którzy 
z iście żelazną dyscypliną dbają o 
jakość win.

J.C.: Włosi, jak i Hiszpanie, 
zrobili ogromny postęp i pro-
dukują coraz więcej wyjątko-
wych win. Osobiście we Wło-
szech znajdę więcej dobrych win 
niż w Hiszpanii, która na pewno 
będzie bardziej konkurencyjna 
pod względem cen. Te trzy kra-
je robią doskonałe czerwone, jak 
i białe wina. Północna Francja i 
Włochy są świetnymi regiona-
mi, jeśli chodzi o wina białe. Na-
tomiast Mosel-Saar-Ruwer jest 
wyjątkowym regionem na białe 
wina, zwłaszcza riesling. Na ca-
łym świecie rośnie zapotrzebo-
wanie na wina ze szczepu wino-
gron riesling – poprzez ocieple-
nie klimatu, ale i modę na lżej-
szą kuchnię: orientalną i fusion, 
czyli mieszanie różnych sma-
ków, trendów i kuchni. Mozel-

skie wina są często uprawia-
ne na tzw. tarasach, na podłożu 
skalistym. Mają doskonałą kwa-
sowość, mineralność i bez doj-
rzewania w beczkach dębowych 
są świetne do przechowywania 
przez wiele lat. Zwłaszcza spa-
tlese albo trockenbeerenauslese 
(TBA), zrobione z suszonych wi-
nogron z późnego zbioru. Najlep-
szy jest niemiecki icewine, pro-
dukowany z mrożonych wino-
gron w temperaturze -7 stopni, 
wytwarzany w specjalnym mi-
kroklimacie. To są wyjątkowe 
wina, które mogą być przecho-
wywane nawet do 100 lat. Bia-

łe, wytrawne wina z dużą kwaso-
wością i dawką słodyczy, z póź-
nego zbioru, są trunkami bar-
dzo szlachetnymi i unikalnymi 
na skalę światową. Dla mnie z 
białych win absolutnie najlepsze 
na świecie są rieslingi z regionu 
rzek Mosel-Saar-Ruwer. 

B.S.: Czy kolekcjonowanie win to 
dobra inwestycja?

J.C.:. Niektórzy inwestując na 
różnych giełdach w akcje i obli-
gacje stracili dzisiaj część mająt-
ku. Natomiast inwestując w wina 
stracić jest trudno. Kupując wy-
jątkowe wina, zanim jeszcze są 
wypuszczone na rynek, można 
w krótkim czasie sporo zyskać. 
Po roku czy dwóch latach ich 
cena może być dwukrotnie wyż-
sza. Ale takie przebicia nie są aż 
tak częste. 

B.S.: Wino na kryzys – dobre, a 
niedrogie?

J.C.: Myślę, ze trzeba śledzić 
rynek, trendy i wybierać wina, 
które nam najbardziej odpowia-
dają pod względem smaku, ja-
kości i ceny. Możemy oczywiście 
znaleźć w supermarketach wina, 
które ja nazywam „pijalnymi” 
na poziomie 20 zł. Czyli te pod-
stawowe argentyńskie, chilijskie 
czy południowoafrykańskie wina 
z Nowego Świata, które mają do-
bry stosunek jakości do ceny. Po-
niżej 10 zł absolutnie nie pole-
cam, bo zdrowsza jest woda mi-
neralna. Wynika to z czystej kal-
kulacji. Jeśli się zsumuje marżę: 
sklepu, dystrybutora, importe-

ra, VAT, akcyzę, logistykę, trans-
port, cenę za butelkę, etykietę i 
korek, to pozostaje kilkadzie-
siąt groszy na zawartość w środ-
ku. Więc zawartością może być 
tylko woda z kwaskiem cytryno-
wym albo wytłoki przefermento-
wane dwa razy, co się w Polsce 
niestety zdarzało.

B.S.: Jakieś perełki z tej półki ce-
nowej?

J.C.: Nowoświatowe, czyli mar-
ka Carmen, świetnie się spraw-
dza; jest to aromatyczne wino 
dobrej jakości z upraw własnych 
producenta Carmen w cenie 40 
zł. Klienci są zachwyceni wina-
mi nawet z tej linii klasycznej. 
Polecam chilijską Neblina w ce-
nie ponad 20 zł. Cabernet Sau-
vignion to oryginalne wina chi-
lijskie, które mają aromat czar-
nej porzeczki i różnych owoców, 
są skoncentrowane, konfituro-
wo-dżemowe. Jeśli ktoś chce 

kupić wino dobrej jakości w do-
brej cenie, polecam raczej wina z 
Nowego Świata. Natomiast jeśli 
ktoś chce kupić wino na wyjąt-
kową okazję, sugeruję bardziej 
europejskie. Z białych mogą to 
być dobre wina niemieckie wyż-
szej klasy, ale nie polecam tych 
najtańszych liebfraumilch czy 
blue nun. Dużo się eksportu-
je tanich win niemieckich, któ-
re nie budują najlepszej marki. 
Czerwone wina są coraz lepsze, 
bo trochę ociepla się klimat. 

Jarosław Cybulski  
www.wine4you.pl
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Waldemar Gruna: Uznaje się 
Pana za twórcę teorii wpływu 
istot pozaziemskich na życie lu-
dzi w czasach przedhistorycz-
nych – tzw. paleoastronauty-
ki. Pana najsłynniejsza książka 
„Wspomnienia z przyszłości”, 
wydana w 1968 r., była szokiem 
nie tylko dla przeciętnego czy-
telnika, ale i ludzi zajmujących 
się archeologią. Film dokumen-
talny, jaki powstał na jej bazie, 
unaocznił fakty nieznane do tej 
pory milionom ludzi na świecie. 
Jak długo przygotowywał Pan tę 
publikację? Czy były po jej wyda-
niu krytyczne uwagi tzw. autory-
tetów naukowych? Jak wygląda-
ją Pana i ich argumenty obecnie, 
po 40 latach od wydania książki?

Erich von Däniken: Od cza-
sów mojego uczęszczania do 
Gimnazjum – czyli od czasu, gdy 

miałem 16 lat, zacząłem intere-
sować się starymi religiami i mi-
tologiami. Cokolwiek by nie mó-
wić o przekazach naszych przod-
ków w starożytności, tak zwany 
„Bóg” opisywany był jako „dym, 
ogień, hałas”, który zstąpił na 
ziemię z chmur. Opisany był tak 
na przykład u Mojżesza, proroka 
Hesekiela oraz w apokryficznych 
tekstach Henocha, jakie ukazały 
się przed potopem. Po opubliko-
waniu pierwszej książki posypał 
się na mnie grad krytyki. Byłem 
niszczony prawie wszędzie. Sy-
tuacja zmieniła się całkowicie po 
40 latach. W międzyczasie stro-
na naukowa zobaczyła, że w wie-
lu punktach miałem rację.

Waldemar Gruna: Jak ocenia Pan 
możliwości poznawcze człowie-
ka, który słyszy i widzi tylko w 
ograniczonym zakresie. Czy ta 

„ułomność” zmysłowa jest prze-
szkodą w zrozumieniu naszej hi-
storii i tego, co się dzieje obecnie i 
dziać będzie w przyszłości? 

Erich von Däniken: Nasze 
zrozumienie i postrzeganie ota-
czającego nas świata jest z jednej 
strony ograniczone przez naszą 
świadomość, z drugiej – przez 
naszego ducha czasu. Nasz sys-
tem słuchowy dostosowany jest 
tylko do odbioru na określo-
nej szerokości fal. To samo do-
tyczy naszego systemu wzroko-
wego: oczy nie mogą rozpoznać 
wielu fal. Najgorzej jest jednak 
z duchem czasu. Pod tym poję-
ciem rozumie się panujący tzw. 
rozsądek. To, co nauka i teolo-
gia oznajmią, obowiązuje jako 
prawda. Obowiązuje jako praw-
da, nawet jeśli jest ona nonsen-
sem. Jak Państwo zareagują, 

gdy wasz szef rządu oznajmił-
by, że wczoraj w nocy rozmawiał 
z dwoma pozaziemskimi istota-
mi? Nawet jeśli byłoby to praw-
dziwie, to ten człowiek musiałby 
zejść wam z oczu. To nazywa się 
„duch czasu”. 

Waldemar Gruna: Czym jest dla 
Pana „duch” w człowieku? Wie-
rzy Pan w nasze dalsze życie po 
fizycznej śmierci? Czym dla Pana 
jest religia?

Erich von Däniken: My, lu-
dzie, jesteśmy nie tylko produk-
tem ewolucji, lecz także produk-
tem celowej, sztucznie przepro-
wadzonej mutacji. Istoty poza-
ziemskie zaingerowały przed 
tysiącleciami w naszą ewolucję 
lub – jak nazywa się to w starych 
tekstach –„bogowie stworzyli lu-
dzi na swoje podobieństwo”. Py-

tanie brzmi: skąd przybyły isto-
ty pozaziemskie? Jak powsta-
ły? Czy mogły na nie wpłynąć w 
sensie rozwoju inne istoty poza-
ziemskie? W astrobiologii nazy-
wa się to panspermia. Nie zgu-
biłem mojego Boga nigdy i jako 
jeden z niewielu modlę się każ-
dego dnia. 

Waldemar Gruna: Data 2012 – ten 
rok kojarzy się przeciętnemu eu-
ropejczykowi z mistrzostwami 
EURO 2012 w piłce nożnej. Ostat-
nio ukazało się jednak kilka pu-
blikacji zwiastujących poważne 
zmiany na świecie, a nawet jego 
koniec. Jakie jest Pana zdanie na 
temat tych „przepowiedni”? 

Erich von Däniken: Ludność 
Majów w Ameryce centralnej 
miała wiele różnych kalenda-
rzy. Są one tak stworzone, że bie-

gną jak równocześnie porusza-
jące się różne koła zębate, po-
łączone ze sobą. Początkiem ka-
lendarza Majów jest 11 sierpnia 
3114 roku przed Chrystusem. 
Wszystkie „koła” kalendarzo-
we kończą się 21 grudnia 2012 
roku. Według przekazów Ma-
jów, w tym czasie Bogowie (isto-
ty pozaziemskie) powinni po-
wrócić na ziemię z długich po-
dróży we wszechświecie. Świat 
nie musi zginąć, on musi się tyl-
ko zmienić. W przeliczeniach 
kalendarza Majów wychodzimy 
od początku, czyli od 11 sierp-
nia 3114 roku przed Chrystu-
sem. Jeżeli przeliczenia z ich ka-
lendarza na nasz nie pasują, nie 
będzie pasowała także data koń-
cowa. Tak więc nie ma żadnych 
obaw wobec tej daty. 

2012 – czas zagłady?
Świat nie musi zginąć, on musi się tylko zmienić - mówi Erich von Däniken

Erich von Däniken (75) – szwajcarski pisarz i publicysta, autor teorii wpływu istot po-
zaziemskich na życie ludzi w czasach przedhistorycznych (tzw. paleoastronautyka). 
Od 1968 roku wydawał na ten temat książki (ogółem ponad 30 pozycji), w których 
sugeruje, że Ziemia była wcześniej odwiedzana przez kosmitów, po których ciągle 
pozostały ślady. Autor sugeruje, że wiele budowli i znalezisk, pochodzących z daw-
nych epok, nie mogło być wykonanych przy znanej ówcześnie technice, co sugeruje, 
że wykonała je cywilizacja pozaziemska. Przykładami, wg Dänikena, są Stonehenge, 
piramidy w Egipcie itp . Teorie pisarza zdobyły wielką popularność wśród czytelników 
na całym świecie. Jego książki przetłumaczono na ponad 20 języków, a łączny nakład 
przekroczył 62 miliony egzemplarzy.
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BESTIA BESTIA 
jest w nasjest w nas

Rozmowa z Piotrem TymochowiczemRozmowa z Piotrem Tymochowiczem
Foto: Mirosław Stelmach
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Beata Steć: Czy Hitler w dzisiej-
szych czasach zrobiłby karierę 
medialną lub artystyczną (chciał 
zostać wielkim malarzem)? 

Piotr Tymochowicz: Nie było 
jednego Adolfa Hitlera, było 
ich wielu. Szanse kariery nale-
ży oceniać pod kątem zarówno 
umiejętności medialnych, a te 
Adolf Hitler w pewnym momen-
cie miał perfekcyjne, jak i pod 
kątem określonego czasu geo-
-historyczno-gospodarczego. Po-
trzebne jest spełnienie kilku wa-
runków, aby dyktator mógł się 
pojawić — a tym bardziej, by zo-
stał wybrany quasi-demokra-
tycznie, jak Adolf Hitler. 

Jestem zwolennikiem — jak-
kolwiek szokująco to zabrzmi — 
niepotępiania jednostki, bo naj-
łatwiej to zrobić. Podczas pro-
cesu norymberskiego robili to 
wszyscy: Albert Speer, Adolf 
Eichmann i wielu innych czy też 
bezpośrednio Göring. Wszyscy 
mówili, że jedynym winowajcą 
jest dyktator, który wydawał ta-
kie, a nie inne rozkazy, a oni byli 
tylko żołnierzami, tak jak Adolf 
Eichmann był tylko ministrem 
transportu i nikim więcej. Je-
stem zwolennikiem profesor Ali-
ce Miller, która twierdzi jedno-
znacznie, że winę za całokształt 
ponosi nie tylko i nie tyle Adolf 
Hitler, ale pewien model wycho-
wywania dziecka, ponieważ w 
wielu krajach, gdzie był kryzys, 
nie powstał medialny Adolf Hi-
tler, nie powstał faszyzm. Speł-
niony musi być szereg warun-
ków, np. odpowiednie wycho-
wywanie dzieci, zgodne z mo-
delem spartańskim, tzw „zimny 
wychów“, bez miłości i ciepła. 
To były szkoły, które wyrosły na 
gruncie szkół Herberta, potem 
to się przerodziło w model szkół 
Maxa Schelera.

Inną sprawą jest to, że gdyby 
wyciąć dosłownie Adolfa Hitle-
ra z roku 1939 czy 1938 i prze-
nieść na grunt współczesny, to 
nie miałby szans, wyglądałby 
groteskowo. Współcześnie mu-
siałby wiele zmienić w zachowa-
niu, żeby porwać za sobą tłumy. 
Pomimo że istniały już wtedy 
kroniki filmowe, ludzie głównie 
słuchali Adolfa Hitlera za po-
średnictwem radia, mieli bezpo-
średni kontakt z nim na wielkich 
wiecach. Tamta epoka różniła 
się od naszej internetowo-me-
dialnej. Teraz trzeba by używać 

innych środków, ale niewątpli-
wie w społeczeństwie przygoto-
wanym tak idealnie dla dyktato-
ra 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 jakie istotne elementy po-
winny składać się na wizerunek 
polityka, aby zrobił karierę w 
dzisiejszych czasach? 

P.T.: Trzeba by stworzyć li-
stę warunków, które muszą być 
spełnione, żeby tak wielka ka-
riera była możliwa w tej chwi-
li. Przede wszystkim musi być 
kryzys, nie tyle światowy, co kry-
zys lokalny, bardzo silny, trwają-
cy kilkanaście albo kilkadziesiąt 
lat. To nie jest już takie proste. 
Świat się za mocno komuniku-
je. Poza tym trzeba by ograni-
czyć ludziom swobodę podróżo-
wania. Pamiętajmy, że ludzie w 
1938 roku w kryzysie nie tylko 
nie mieli środków na swobodne 
poruszanie się po całym świecie, 
ale nie mieli też takich możliwo-
ści, jakie my mamy w tej chwi-
li. Podejrzewam, że gdyby Pol-
skę czy Niemcy dotknął kryzys 
tak głęboki, to trzy czwarte oby-
wateli wyjechałoby z kraju „za 
chlebem”. Tak więc w tym sen-
sie warunki zewnętrzne są bar-
dzo niesprzyjające temu, by w 
Europie pojawił się nowy dyk-
tator. Można by mówić o czymś 
bardziej prozaicznym— dalej 
niebezpieczne jest to, że dowol-
nego medialnego charyzmaty-
ka jest łatwiej wykreować, niż 
ludzie powszechnie uważają to 
za możliwe. Dlatego że nikt nie 
rodzi się charyzmatykiem i nie 
trzeba 2 tys. lat czekać na cha-
ryzmatyka. Żadne niemowlę nie 
jest charyzmatyczne. 

B.S.: A czy nie jest tak, że już od 
najmłodszych lat takie cechy wy-
pływają u człowieka, rodzą się 
predyspozycje, np. pojawia się 
mały lider w klasie...?

P.T.: Tak, pod wpływem rela-
cji wychowania, jak twierdzi pro-
fesor Alice Miller, i pod wpły-
wem otoczenia szeroko pojęte-
go. Istnieją warunki sprzyjają-
ce, które mogą spowodować, że 
taki człowiek sam wyczuje in-
tuicyjnie, jakie umiejętności na-
leży doskonalić. Ale nie braku-

je też wielkiej klasy specjalistów, 
którzy wiedzą, czym jest chary-
zma, i wiedzą, jak jej uczyć. W 
tej chwili nawet człowiek 30- 
czy 40-letni, do tej pory niezna-
ny i nieposiadający żadnych wy-
znaczników charyzmatycznych, 
może zostać największym cha-
ryzmatykiem tego świata. Ponie-
waż to wszystko zależy od odpo-
wiedniego przygotowania me-
dialnego. A można przygotować 
dowolnego, przeciętnego czło-
wieka do tego, żeby odgrywał ol-
brzymią charyzmatyczną rolę. 

B.S.: Ale też musi być pojętnym 
uczniem, bo chyba nie z każde-
go człowieka można wykreować 
lidera. 

P.T.: Robiłem takie ekspery-
menty przez 15 lat. Wybierałem 
z różnych grup studentów, me-
nadżerów średniego szczebla, 
ludzi między 30 a 40 rokiem 
życia, a wśród najbardziej do-
świadczonych była grupa mię-
dzy 50 a 65 rokiem życia. We 
wszystkich tych grupach robi-
łem podobne eksperymenty. Wy-
bierałem osoby, o których można 
by było wiele powiedzieć, ale na 
pewno nie to, że posiadają jakie-
kolwiek umiejętności charyzma-
tyczne. Często były to osoby za-
blokowane i bardzo nieśmiałe, o 
niskim poczuciu własnej warto-
ści. Wszyscy ludzie przechodzi-
li obojętnie obok tych osób. Kil-
kumiesięczny trening wystar-
czył, by uczynić z nich napraw-
dę sprawnych charyzmatyków. 
Większość z nich zrobiła karie-
rę w biznesie. Jeden przypadek 
był filmowany przez Marcela Ło-
zińskiego — wzięliśmy chłopaka 
z ulicy, zagubionego, który szu-
kał pracy w Warszawie, skończy-
ły mu się pieniądze i musiał wra-
cać do Tychów. O tym człowieku 
można by było powiedzieć bar-
dzo wiele, ale na pewno nie to, 
że w jakikolwiek sposób był cha-
ryzmatyczny. Po dwóch latach 
treningów mógł się stać lide-
rem młodzieżówki SLD, SDPL, 
a został liderem młodzieżówki 
Samoobrony. Miał otwartą dro-
gę do parlamentu, nie skorzy-
stał z tego, dlatego że film z za-
łożenia miał być demaskacyjny, 
więc w tym przypadku byłby au-
todemaskacyjny. Za dużo emocji 
by to kosztowało, ale w tej chwi-
li jest dyrektorem oddziału jed-
nej z ważnych firm w Polsce. Te 
przykłady pokazały, że wybrali-
śmy osoby najmniej charyzma-

tyczne, bo każdy z nas ma jakieś 
umiejętności delikatnie chary-
zmatyczne. Kiedy potem poka-
zywaliśmy te osoby w nowych 
gronach, gdzie nikt ich uprzed-
nio nie znał, ludzie twierdzili w 
niemal 93% z tych przypadków, 
że to niemożliwe, aby ci ludzie 
nauczyli się charyzmy. Wszyscy 
twierdzili, że oni musieli być od 
urodzenia charyzmatyczni. Za-
tem twierdzę, że 98% tego, co 
nazywamy charyzmą, to jest tyl-
ko aura charyzmatyczna albo 
proste umiejętności. Tylko po-
trzebny jest ich splot. 

B.S.: Jak pan ocenia naszą scenę 
polityczną? Patrząc na polityków, 
widzi pan w nich jakąś charyzmę 
czy efekty pracy PR-owców, któ-
rzy ich wykreowali?

P.T.: Widzę swoich kolegów, 
którzy ich tworzą. Jeżeli o czymś 
można mówić współcześnie, to 
tyko o aurze charyzmy. Współ-
czesna Europa, jeśli mówimy 
o Parlamencie Europejskim, w 
ogóle nie potrzebuje charyzmaty-
ków. Przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego nawet nie po-
winien być charyzmatyczny, bo 
byłby uznany za człowieka na-
wiedzonego. Charyzma ma sens 
wtedy, kiedy ludziom jest bardzo 
źle i są w stanie zogniskować w 
charyzmatyku olbrzymie pokła-
dy nadziei albo kiedy charyzma-
tyk proponuje coś szokująco róż-
nego od tego, co oferuje świat za-
stany. Niemcy bardzo mało inte-
resują się polityką, co najwyżej 
zajmuje ich, kto wszedł do ko-
alicji lewicowej czy prawicowej, 
czy CSU jest dalej z CDU, czy też 
nie, czy Angela Merkel zaprzy-
jaźnia się bardziej z opcją prawi-
cową, czy lewicową. Owszem, to 
ich interesuje, ale nikt nie ma po-
jęcia, kto jest ministrem od cze-
go. Niemcy kompletnie się tym 
nie interesują i teraz jeżeli mó-
wimy o charyzmatyku, to pamię-
tajmy, że charyzmatyk polityk we 
współczesnej Europie, może nie-
gdyś z wyjątkiem Haidera w Au-
strii, nie ma sensu. Większy sens 
ma charyzmatyk w biznesie. W 
Polsce mamy szczególną sytu-
ację, bardzo różną od tego, co 
jest w Niemczech. Bo my pasjo-
nujemy się nie tylko piłką nożną 
czy Małyszem, ale również w ta-
kim samym stopniu politykami. 
Jeśli charyzmatyk gdziekolwiek 
ma sens, to ewentualnie w Pale-
stynie, Albanii, Chorwacji, Nige-
rii, Sudanie... i w Polsce.

B.S.: Czy Donald Tusk jest chary-
zmatykiem lub kandydatem na 
niego?

P.T.: Nie żartujmy. Donald 
Tusk jest kimś w rodzaju subiek-
ta ze sklepu Wokulskiego. To jest 
subiekt, który czyścił buty i na-
gle został menadżerem sklepu. 
Ale przegrywa z każdym Gold-
manem. Każdy Żyd byłby lepszy 
od niego w procesie sprzedaży, w 
umiejętnościach charyzmatycz-
nych.  Ale przyznajmy, że lep-
szy taki subiekt, niż nawiedzo-
ny, „mały duchem“ antysemita 
z opozycji. Lepszy subiekt me-
nadżer, niż karykatura – Napo-
leona.

B.S.: A Angela Merkel ?

P.T.: Ma coś w sobie charyzma-
tycznego. Myślę, że tę charyzmę 
widać zawsze wówczas, gdy się-
ga do przeszłości, wtedy to wi-
dać, że mówi z pełnym przeko-
naniem i energią w oczach. Cha-
ryzmę widać w oczach.

B.S.: Czy myśli Pan, że to może 
być wyuczone, czy są to predys-
pozycje własne?

P.T.: Nie wszystko musi być 
wyuczone, tylko problem polega 
na tym, że jak ktoś zachowuje się 
jak hrabia i zna savoir-vivre, to 
najmniej ważne jest, czy nauczy-
ła go tego matka, czy ma to prze-
kazane w błękitnej krwi. To nie 
ma znaczenia, ważny jest efekt 
końcowy. Jakie to ma znaczenie, 
czy Jan Paweł II jako aktor uczył 
się charyzmy, czy po prostu miał 
to jako dar boży? Znaczenie ma 
to, że można się tego nauczyć, je-
śli się samemu tego nie odkry-
ło. Proszę spojrzeć na charyzmę 
jak na aktorstwo. Czy trzeba być 
urodzonym aktorem? Nie trzeba. 
Czasem jest tak jak w przypadku 
Bruce’a Willisa, że jako chłopak 
nie był podejrzewany o umiejęt-
ności aktorskie, a trafił do teatru. 
Grał wiele lat w teatrze. Kim był 
Jeremy Irons? Nikt go nawet nie 
podejrzewał do dwudziestego 
roku życia, że może mieć jakie-
kolwiek umiejętności aktorskie. 
Teraz jest uznawany za jedne-
go z największych aktorów. Ja-
kie więc ma znaczenie, czy oni 
mieli to we krwi? Cenniejsze jest 
to, czego można się nauczyć. Np. 
spostrzegawczym można być z 
natury, ale ludzie służb uczą się 
spostrzegawczości i są znacznie 
lepsi po tym, niż ci, którzy mają 

w naturze spostrzegawczość. 
Wytrenowani ludzie służb po-
trafią zwrócić uwagę na szcze-
gół, którego nikt naturalnie spo-
strzegawczy by nie zauważył, to 
daje przeszkolenie. 

B.S.: Czy media mogą się na ko-
goś uwziąć? Jak radzić sobie z 
tzw. „czarnym PR-em”? Czy czę-
sto spotyka się Pan z takim przy-
padkiem, że po poznaniu kogoś 
prywatnie zmienia pan zdanie o 
człowieku?

P.T.: Tak, wiele miałem takich 
przykładów. Ale nie wierzę w 
spiskową teorię dziejów. Wydaje 
mi się to kompletnie absurdal-
ne. Dlatego że moi znajomi poli-
tycy i nie tylko, którzy byli oczer-
niani w mediach, wszyscy wy-
znawali tę samą spiskową teo-
rię dziejów, że jakieś zlecenie 
było na nich, że ktoś się na nich 
uwziął, że jakieś pieniądze po-
szły w ruch. Ale znam też ludzi 
z drugiej strony: redaktorów na-
czelnych różnych gazet czy pro-
gramów — i wiem, że nikt się na 
nikogo nie uwziął. Tylko prawa 
rynku są takie, że wyścig szczu-
rów przeniósł się do mediów, 
nawet do TV publicznej. Tele-
wizja publiczna nie ma szans 
się zreformować, jeśli nie będzie 
walczyć o widza. To już nie są 
lata 50. czy 60., gdy widz miał 
do wyboru jeden czy, od 1972 
roku, dwa programy. W tej chwi-
li toczy się zażarta walka o wi-
dza. Jeżeli mediom na czymś za-
leży, to na promowaniu najpłyt-
szych emocji. A najpłytsze emo-
cje są niewątpliwie bolesne dla 
samych zainteresowanych. Bo 
to oznacza ferowanie zbyt szyb-
kich wyroków, oczernianie, wy-
woływanie najbardziej prymi-
tywnych emocji. Wygląda tak, 
jak gdyby to była spiskowa teo-
ria, ale nią nie jest, bo zawsze w 
efekcie końcowym chodzi o jed-
no: aby mój program miał o pół 
miliona wyższą oglądalność od 
innych. Żeby moja gazeta sprze-
dała się lepiej od innych. I to 
jest mechanizm, który napędza 
„czarny PR”.

B.S.: Media wychodzą naprze-
ciw zapotrzebowaniu? Czy może 
same kreują wzorce i kształtują 
postawy jako czwarta władza i 
efektem tego jest społeczeństwo 
takie, jakie mamy? Czy media 
narzucają swoje własne wzor-
ce, czy też tylko odzwierciedlają 
stan świadomości społecznej?

To nie media czynią z nas bestię, tylko my mamy ją w sobie     
- mówi  Piotr Tymochowicz.
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P.T.: Ludzie z natury są źli. To 
nie media czynią z nas bestie. Tyl-
ko my mamy w sobie bestię. Co 
najwyżej media mogą ją rozbu-
dzić. Pokazały to słynne ekspery-
menty Milgrama i niedawny talk 
show w telewizji francuskiej, gdzie 
z pozoru normalni., łagodni ludzie 
byliby w stanie uśmiercić anima-
tora, bo „był taki rozkaz“, czy dla 
kariery. To łatwo wytłumaczyć 
atawistycznie. Wyobraźmy so-
bie, że się cofamy w czasie o mi-
lion lat. Wyobraźmy sobie, że pani 
wypuściła się głębiej w sawannę. 
W tym samym czasie widzi pani 
łąkę, na której kwitną gigantyczne 
piękne kwiaty. Pani jest zachwyco-
na tym pięknem, ale jednocześnie 
zza krzaczka wyłania się bestia w 
postaci dzikiego kota szablasto-
zębnego. Byli tacy, którzy zachwy-
cali się pięknymi kielichami kwia-
tów, ale oni nie tylko nie przetrwa-
li, lecz zostali zjedzeni w pierw-
szej kolejności. Nie zdążyli wydać 
na świat potomstwa, więc nie zdą-
żyli nikomu przekazać tego w ge-
nach. Ale byli też tacy, którzy igno-
rowali piękno. Koncentrowali cały 
umysł tylko na sprawach złych. 
Tylko oni przeżyli, bo oni ignoro-
wali tę łąkę i uciekali na drzewo. 
Tylko oni mieli szanse wydać po-
tomstwo, a kim my jesteśmy? My 
jesteśmy potomkami tych, któ-
rzy przeżyli. A więc tych, którzy 
reagowali przede wszystkim na 
złe emocje. Jest więc naturalne, 
że mamy tę bestię dalej w sobie. 
Reagując na bestię – przejmowa-
liśmy ją – do siebie, Konfucjusz 
kiedyś powiedział: „będziesz zbyt 
długo walczyć ze smokiem, sam 
się nim staniesz“. Tylko negatyw-
ne emocje ratują nam życie. Szo-
kujące jest również to, że w sen-
sie neuropsychologicznym przeży-
wamy 10 elementarnych emocji. I 
wie pani, ile z tych 10 jest pozy-
tywnych? Jedna. Radość. Mamy 9 
negatywnych na 10 emocji. A ra-
dość potrzebna jest po to, aby się 
rozmnażać i spożywać pokarm. 
Natomiast radość nie ratuje nam 
życia, wręcz przeciwnie, wiele 
zwierząt ginie podczas aktu kopu-
lacji, bo wtedy traci czujność. To, 
co nam ratuje życie, to na przy-
kład: agresja, obrzydzenie, złość, 
zazdrość i strach. Dlatego lubimy 
oglądać horrory. Wszystko jedno, 
czy w formie filmu dokumental-
nego, czy w formie „Nosferatu”, 
to nie ma znaczenia. Lubimy, bo 
te emocje koncentrują najmocniej 
naszą uwagę, bo strach, agresja, 
złość, nienawiść ratowały nam ży-
cie — ale nie radość. Jesteśmy po-
tomkami tych, którzy wykreowali 
10 emocji, z których aż 9 jest ne-
gatywnych. 

B.S.: No tak, ale teraz zło nie czai 
się za każdym rogiem, zmieniły 
się czasy i możemy skoncentro-
wać się na przeżywaniu pozy-
tywnych emocji.

P.T.: A wie pani, z jaką szybko-
ścią natura się uczy? Jeden ata-
wizm na 150 tys. lat. Ma pani 
rację, natura dowie się o tym, 
że powinniśmy kultywować po-
zytywne emocje, ale za 150 tys. 
lat. Podobnie mamy w sobie taki 
atawizm zamierania w bezru-
chu, jeżeli grozi nam niebezpie-
czeństwo. Zwierzęta drapieżne 
nie mają tej właściwości. Nato-
miast mają ją ofiary — antylopy, 
gazele. Co robią, jak widzą dzi-
kiego kota? Zamierają w bezru-
chu. Wie pani dlaczego? Dzikie 
koty obszar V4 mózgu— wzroko-
wy potyliczny — mają tak skon-
struowany, że widzą nieostro. 
Wzrok wyostrza im się dopiero 
wtedy, kiedy ofiara chociaż mi-
nimalnie zaczyna się poruszać. 
Gazele podświadomie to wie-
dzą. I w momencie, kiedy zamie-
rają w bezruchu, stają się niewi-
doczne dla drapieżników. Dlate-
go mogą przetrwać. My niestety 
mamy ten sam mechanizm. Wy-
chodzimy na trasę szybkiego ru-
chu, zza rogu wyskakuje tir — i 
zamieramy w bezruchu. Zgub-
ny to mechanizm, bo rozmazu-
je nas na asfalcie. Powinniśmy 
mieć mechanizm przyspieszenia 
lub cofnięcia, ale go nie posiada-
my. Wierzymy, tak jak gazela, że 
jak będziemy zamierać w bezru-
chu na widok ciężarówki, to ona 
nas nie zauważy. Niestety, ona po 
nas przejedzie, ale natura dowie 
się o tym, że są ciężarówki, do-
piero za 150 tys. lat.

B.S.: Czy pewność siebie, arogan-
cja, dążenie po trupach do celu 
są cechami pożądanymi w życiu, 
biznesie i polityce? Czy dzisiejsze 
czasy nie wymuszają na człowie-
ku pewnych zachowań?

P.T.: Nie do końca. W bizne-
sie nie, bo proszę zauważyć, że 
takie bardzo agresywne formy w 
wyjątkowych przypadkach do-
prowadziły do celu pewne zna-
ne dziś osoby, ale to są absolutne 
wyjątki. Natomiast w większości 
przypadków liczy się coraz bar-
dziej lojalność i strategia win-
-win, liczą się pozytywne relacje 
w biznesie. Tam takie aspekty, 
jak dążenie po trupach do celu 
czy różne kwestie związane z 
prymitywizmem i brakiem lojal-
ności, będą coraz mniej pożąda-
ne. Liczy się pewna klasa, którą 
reprezentują różne kluby bizne-
sowe. Natomiast ma pani rację, 
gdy chodzi o media. Proszę za-
uważyć, że w mediach polskich 
jakoś nie występują ani profesor 
Turski — wielki fizyk, wspaniały 
umysł, ani pan Wolszczan, któ-
ry odkrył połowę księżyca i parę 
planet. Natomiast widzimy Nel-
ly Rokitę, Dorotę Rabczewską, 
więc zapotrzebowanie na maso-
wego widza jest ważniejsze niż 
na niszowego. 

B.S.: W jakim kierunku to zmierza?

P.T.: Ja bym nie ubolewał nad 
tym. Myślę, że w dobrym. Każde 
pokolenie od wieluset lat, przy-
najmniej odkąd Gutenberg wymy-
ślił druk, mówi, że nowe pokolenie 
już nie ceni poprzednich warto-
ści, że generuje chaos i będzie tra-
gedia. Proszę sobie przypomnieć, 
jaki skandal wywołał Hans Jo-
han Strauss, gdy ludzie nagle za-
częli tańczyć, stykając się ciałami. 
To była obraza boska! To wywo-
ływało zgorszenie absolutne. Były 
powszechne artykuły, czy świat 
zmierza ku upadkowi moralne-
mu. Jakoś nic się nie stało. Potem 
Beatlesi, którzy byli powszechnie 
krytykowani. Mikołaj Kozakie-
wicz, pierwszy marszałek sejmu 
kontraktowego, z którym przyjaź-
niłem się przez wiele lat, aż do jego 
śmierci, opowiadał mi zapomnia-
ne historie. Jak w Polsce był zalew 
artykułów, plakatów, jak była wiel-
ka nagonka, o której nikt nie pa-
mięta teraz, wstydliwie to zataja-
jąc. Jak Kościół i tzw. świeccy wy-
znawcy Kościoła bardzo atakowali 
kobiety, a wręcz niektóre były lin-
czowane na ulicy za to, że jechały 
gdziekolwiek na rowerze. Nie wol-
no było kobietom jeździć na rowe-
rach. Też były powszechne opinie, 
że będzie coraz gorzej i świat chyli 
się ku upadkowi. Jakoś się tak nie 
stało. Tak więc teraz nasze ubole-
wanie nad tym, że świat jest taki 
zły i że media promują rzeczy pry-
mitywne emocjonalnie, pewnie 
ma taki sam wydźwięk. Nic z tego 
złego nie powstanie. Świat będzie 
inny, wcale nie gorszy. 

B.S.: Czego politycy się obawiają?

P.T.: Są dwie rzeczy, których każ-
dy polityk się boi. Pierwsza rzecz 
to ocena retrospektywna, jeżeli po-
lityk cokolwiek obiecuje, to naj-
bardziej się obawia pytania bardzo 
prostego, dosadnego i konkret-
nego, ponieważ jest pewna zależ-
ność między obietnicą a dokona-
niami. Im mocniejsze obietnice i 
niemożność pochwalenia się ja-
kimkolwiek sukcesem dotąd, tym 
bardziej oznacza to wyłącznie fał-
szywe obietnice. Jeśli polityk co-
kolwiek obiecuje, warto mu za-
dać jedno pytanie: co panu uda-
ło się konkretnie do dziś? Jakim 
sukcesem wobec swoich wybor-
ców może pan się dzisiaj pochwa-
lić? Jeżeli żadnym, to tyle samo 
warte będą obietnice. Dlatego me-
dia, politycy, będą tuszować tę re-
lację między czasem dokonanym 
a czasem przyszłym niedokona-
nym. Jest jeszcze druga rzecz, któ-
rej się bardzo obawiają politycy, bo 
jest związana z obnażeniem. Z doj-
ściem do źródeł. Media mogą ofe-
rować tylko wizerunek. Politycy 
zgrabnie występujący w debatach 
mogą tylko utrwalać wizerunek. A 
kto zna prawdę? Prawdę zna śro-

dowisko lokalne. Dlatego każdy 
polityk tak panicznie boi się doj-
ścia dziennikarzy do środowisk lo-
kalnych. Do ludzi, którzy od dziec-
ka czy od młodości znają daną 
postać i wiedzą, czy to jest drań, 
oszust, czy też był niezwykle wraż-
liwym i uczciwym człowiekiem. I 
to oni mogliby powiedzieć najwię-
cej. Bo przecież nikt nie wierzy, że 
parę lat pracy w parlamencie mo-
gło zmienić osobę w stosunku do 
tego, jak kilkadziesiąt lat funkcjo-
nowała. Te środowiska lokalne są 
dwojakiego typu: albo to jest lokal-
ne miejsce dłuższego zamieszka-
nia danego polityka i sąsiedzi, któ-
rzy mogą powiedzieć bardzo dużo, 
na ogół nie chcą, bo się boją. Dru-
gie środowisko, bardziej wirtualne, 
to ludzie, którzy z danym człowie-
kiem przez wiele lat pracowali. 

B.S.: Czy jest jakaś nadzieja na przy-
szłość, na to, że świat polityki prze-
stanie być kreacją PR-ową?

P.T.: Jest szansa, widać ją na 
portalach internetowych w Niem-
czech znacznie mocniej niż w Pol-
sce. Myślę, że ten trend przypły-
nie do Polski przede wszystkim z 
Ameryki, ale i Francji, gdzie po-
wstała tzw. internetowa partia, któ-
rą obywatele sami sobie wymy-
ślili. Jest nadzieja, a powiem jak-
by wbrew sobie, że się odsunie od 
polityki PR-owców politycznych, 
że to nie oni będą głównie dykto-
wać kształt strategii. Jest taka na-
dzieja w think-tankach. Na świe-
cie, również i w Europie, powstaje 
coraz mocniejsze zaplecze intelek-
tualne. Mam nadzieję, że będzie 
się to tworzyło tak jak w USA. Par-
tia polityczna bez zaplecza inte-
lektualnego nie będzie miała ra-
cji bytu. Think-tanki zastąpią wiel-
kie ideologie. Tink-tanki złożone 
ze specjalistów różnych dziedzin, 
też ponadpartyjnych. Think-tanki, 
które będą miały formułę otwar-
tą, będą przyjmować internautów, 
którzy po raz pierwszy w historii 
będą interaktywnie współtworzyć 
obraz partii, taki, jakiego by chcie-
li. Głównymi rozliczającymi poli-
tyków z obietnic będą think-tan-
ki, w dużej mierze niezależne, ale 
też i dające swój potencjał danej 
partii czy kilku partiom jednocze-
śnie. Takie zaplecza intelektualne 
będą się tworzyć i w nich jest pew-
na iskierka nadziei, że one ograni-
czą te zapędy PR-owe.

B.S.: Jaka czeka nas przyszłość 
związana z mediami?

P.T.: Dlatego że żyją szybciej. Je-
żeli myślimy o starych mediach, 
tzn. telewizji i radiu, to powiedzmy 
sobie, że te media mają przed sobą 
4, 5 lat. Ich po prostu potem nie bę-
dzie. Dlatego że wszystko wchłonie 
Internet. To jest taka agonia telewi-
zji naziemnej i satelitarnej, agonia 
trochę stacji radiowych. Co mogą 

więc zrobić, żeby przedłużyć stan 
agonalny? Po pierwsze — podkrę-
cić emocje. Drugim wyznacznikiem 
jest powierzchowność. Mamy coraz 
mniej czasu na oglądanie telewizji. 
A to oznacza, że widz będzie coraz 
bardziej wybiórczo oglądać wszel-
kie programy i coraz powierzchow-
niej będzie oceniać pewne rzeczy. 
Dlatego mówimy o pasywnym, 
bezrefleksyjnym oglądaniu telewi-
zji. Dlatego teatr telewizji nie ma 
sensu, bo nawiązywał do tzw. ak-
tywnego, refleksyjnego oglądania. 
Nikt na to nie ma czasu. Ludzie 
chcą relaksu i dowartościowania 
przed telewizorem. Relaks otrzy-
mują wtedy, kiedy mają teleturnie-
je albo talk-show, które zapocząt-
kowała Annabelle w Niemczech. 
Także Harald Schmidt w niezwy-
kle błyskotliwy sposób prowa-
dził w SAT 1 program ze słynny-
mi dowcipami niemieckimi. I tutaj 
nie trzeba jakiejś głębokiej refleksji, 
po prostu się go słucha i ludzie się 
zaśmiewają. Czyli teleturnieje i roz-
rywka. A dowartościowanie jest re-
alizowane w bardzo prosty sposób. 
Chodzi o to, żeby widz zobaczył na 
ekranie kogoś głupszego, niż sam 
jest. Wtedy poczuje się lepszy, po-
wie sobie: ze mną nie jest jeszcze 
tak źle, skoro takich idiotów i kre-
tynów promują. Dlatego tak wiel-
kie kariery uczestników „Big Bro-
thera” w Niemczech na przykład, 
dlatego tak wielkie kariery krety-
nów i idiotów, na których w nor-
malnym życiu byśmy nie zwrócili 
uwagi. Ale w telewizjach oni peł-
nią bardzo ważną rolę, bo dowar-
tościowują nas. Kiedyś w Polsce, w 
okresie średniowiecza, tę samą rolę 
pełnił cyrk tzw. przydrożny, gdzie 
eksponowano wsiowych głupków. 

Ludzie chętnie na nich patrzyli, 
bo dzięki temu czuli się znacznie 
lepsi. Dlatego Kiepscy cieszyli się 
tak wielkim powodzeniem, dlate-
go Benny Hill, Mr Bean są tak faj-
ni, bo to są ludzie niepełnosprawni 
umysłowo. Dlatego Forrest Gump 
miał tak wielkie powodzenie, bo to 
już nie jest komiczne, to jest niepeł-
nosprawność umysłowa. 

B.S.: Czy pęd za atrakcyjnym wy-
glądem i kult młodości oraz wize-
runku połączony z najnowszymi 
technologiami komputerowymi 
nie powodują wirtualizacji życia 
oraz jego deformacji? 

P.T.: Powodują — i ta przepaść 
staje się coraz większa. Proszę za-
uważyć, że ludzie traktują świat 
wirtualny jako formę ucieczki. 
Kiedyś Niemcy szukali albo przy-
gody, albo wygodniejszego ży-
cia, albo czegoś nowego. Jednym 
z najczęściej odwiedzanych przez 
Niemców krajów w tej chwili jest 
Australia, nie mówiąc o Hiszpanii. 
Teraz jest prościej, nie musimy pa-
kować rzeczy, sprzedawać domu, 
teraz możemy uciec w świat Inter-
netu. W świat wirtualny. Wystar-
czy, że się zalogujemy i utoniemy 
w tym świecie mentalnie — psy-
chicznie da nam to podobne wra-
żenia, jak wyjazd do Australii czy 
wyjazd do Hiszpanii, więc ludzie 
będą to preferować i to zjawisko 
będzie się nasilać. Dlatego wymy-
śliłem wraz z grupą przyjaciół taki 
projekt internetowy Solaris Gate, 
który łączy real ze światem wir-
tualnym. Ponieważ przewiduję, że 
ucieczka w świat wirtualny będzie 
coraz mocniejsza. 

Foto: Mirosław Stelmach
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Wyjątkowe sukcesy Zielonych 
w wyborach municypalnych, przy 
bezprzykładnej utracie głosów Li-
berałów, niepokoją nie tylko rzą-
dzącą koalicję, ale i czerwoną stro-
nę sceny. Dziś już nikt nie wyklu-
cza przejęcia władzy przez koalicję 
socjalistyczno-zieloną, ale… jest 
ona również możliwa w innym niż 
tradycyjny układzie tych partii, bo 
SPD również traci na popularności 
na rzecz ewentualnego koalicjanta.

Koalicja zielono-czerwona by-
łaby zaiste zupełną nowością. Na 
szczęście Die Linke nie liczą się 
jeszcze w bezpośredniej grze o 
władzę, ale w niektórych landach 
ich popularność również rośnie. 

Co się dzieje?
Społeczeństwo Republiki było 

zazwyczaj dość odporne na populi-
styczne hasła, ceniło sobie spokój i 
tradycję w obozie władzy. Było tak, 
dopóki żyło się w Niemczech do-
statnio. Obserwatorzy jednak już 
na początku lat dziewięćdziesią-
tych wskazywali na to, że socjalny 
charakter państwa (opiekuńczego) 
osiągnął już swe apogeum i nie jest 
możliwe nic innego, jak wejście na 

drogę oszczędności w tej dziedzi-
nie. Tak też się dzieje. Doszła do 
tego już w końcu XX wieku ogól-
noświatowa dekoniunktura, któ-
ra wymusiła procesy globalizacyj-
ne. Te doprowadziły do istotnych 
zmian w ekonomicznym myśleniu 
makro, a odbiły się i w skali mi-
kro, czyli bezpośrednio dotyczącej 
przeciętnego obywatela. 

Doczekaliśmy poważnego kryzy-
su lat ostatnich, który paradoksal-
nie najbardziej odbił się na sytuacji 
w krajach bogatych, w tym w Niem-
czech, a jeszcze bardziej „socjalne” 
gospodarki doprowadził niemal na 
skraj absolutnego upadku. Patrz 
Grecja, Irlandia et consortes.

Że społeczeństwo niemieckie 
zbiedniało — i to znacznie — czu-
je na samym sobie każdy, kto w 
Niemczech żyje od lat. Że struktury 
dotyczące na co dzień przeciętne-
go człowieka, jak urzędy, komuni-
kacja, telefonia itp., funkcjonują co-
raz gorzej, choć na zewnątrz wyglą-
dają coraz urodziwiej — też każdy 
widzi i czuje. Kosztowny marketing 
i oszczędności na pracownikach i 
ich liczbie są tego jawną przyczyną. 
Kryzys ekonomiczny przekłada się 
więc i na kryzys struktur.

Dotkliwość codzienności…
…spowodowała, że znaczna 

część społeczeństwa zaczęła ner-
wowo poszukiwać wyjścia dla sie-
bie, co zaowocowało zwróceniem 
się w kierunku politycznej skraj-
ności, akceptacji haseł mało real-
nych, ale ładnie brzmiących (czy-
li demagogii), lub programów (ta-
kich jak związków zawodowych 
czy Zielonych) mogących wpraw-
dzie przynieść szybkie skutki, ale 
niestety tylko na krótką metę, pro-
wadzących w dalszej perspekty-
wie tylko do głębszego załamania. 
Dalsza „socjalizacja” państwa so-
cjalnego jest oczywistym absur-
dem, jakkolwiek urodziwie by to 
uzasadniać. Przerabiali to Szwe-
dzi już w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku i w porę się z tej 
utopii wycofali. 

Nieszczęście japońskich elek-
trowni atomowych spowodowało 
dodatkową panikę, która osiągnęła 
poziom zmuszający rządzącą ko-
alicję do akceptacji ryzykownych 
z punktu widzenia ekonomicz-
nego pomysłów lewej strony sce-
ny. Prawdziwe rezerwy państwa 
topnieją szybko. Niemcy, chcą-
ce utrzymać swą pozycję główne-

go gracza w gospodarce europej-
skiej, czekają kolejne wydatki! Bo 
siła „gołych” inicjatyw politycz-
nych w kierunku ogólnoeuropej-
skiego „zaciskania pasa” bez nie-
mieckiego sponsoringu finanso-
wego jest dość wątpliwa. Ratowa-
nie euro musi kosztować miliardy. 
Nikt już w to nie wątpi! 

Pozostała kwestia — jak to i ład-
nie ubrać, i złagodzić skutki naj-
bardziej widoczne.

Podatność politycznej publiczno-
ści w Niemczech na populistyczne 
hasła jest niebezpieczna w dwój-
nasób! Grozi nie tylko zmianą kla-
sycznego układu politycznego, a co 
za tym idzie — metod gospodaro-
wania, ale też może mieć zgubny 
wpływ na poczucie bezpieczeń-
stwa wielkich koncernów, zatrud-
niających miliony ludzi, którzy 
jeszcze intensywniej zaczną roz-
glądać się za możliwością „uciecz-
ki” w lepsze rejony globu. Bo w go-
spodarce rynkowej im bliżej do so-
cjalizmu, tym niebezpieczniej dla 
wielkiego kapitału — to jasne. Ten 
oczywiście nie jest przecież bez-
radny. 

Wszystko to może mocno za-
chwiać podstawami Republiki Fe-

deralnej Niemiec i rzeczywiście 
„przewartościować” jej charakter!

Miejsce Niemiec 
w hierarchii znaczenia ekono-

micznego państw Europy i świa-
ta jest ważne! Jego zmiana niko-
go, a zwłaszcza Polski, dziś cieszyć 
nie powinna. Znamy przecież pań-
stwa, z najpotężniejszymi na czele, 
których skrajny „egoizm” ekono-
miczny widoczny jest dziś gołym 
okiem. Z kolei trudno sobie wy-
obrazić Europę bez jej Unii, a zna-
czenie światowe tejże — bez silnej 
gospodarki niemieckiej! Można

Niemiec nie lubić, ale nie moż-
na być ślepym na oczywiste fakty. 
Taka ślepota graniczy z politycz-
nym samobójstwem.

Inne opcje są jak na razie wła-
śnie prymitywnym, a więc groź-
nym „marzycielstwem”. Oczywi-
ście możliwa jest szybka „prze-
miana świata” na nowy po rozbi-
ciu starego porządku. Marzy o tym 
każdy demagog i każdy ambitny 
polityk z marginesu. Marzenia ta-
kie nie są obce także poważnym 
partiom opierającym swe progra-
my na marzeniach właśnie. Mamy 
takie i w Polsce, i w Niemczech. 

Jednak osobiście wolałbym nie 
być świadkiem tego typu proce-
sów. Są zawsze co najmniej ryzy-
kowne, jeśli nie tragiczne w skut-
kach. Pokolenie dzisiejszych Eu-
ropejczyków na ogół wolne jest od 
takich doświadczeń i chyba lepiej 
by było, żeby i kolejne skorzystało 
z takiego „przywileju”!

A Polska? 
Nie ma wątpliwości co do tego, 

że przejęcie władzy w Niemczech 
przez krypto- czy prawdziwą le-
wicę nie byłoby dla niej korzyst-
ne. Wystarczy przypomnieć so-
bie rządy kanclerza Schroedera. 
To nie był przecież „złoty okres” w 
stosunkach bilateralnych po roku 
1990. Tym, którzy już o tym zapo-
mnieli, radzę zajrzeć w dostępne 
jeszcze łatwo dokumenty. 

Tekst ukazał się w „Po Prostu” 
wydawanym w Monachium

Niemcy mają PROBLEM!
Od dawna Republika Federalna nie była w tak skomplikowanej sytuacji jak obecnie! Zarówno wewnętrznie, jak i na forum europejskim!     
Czuje się atmosferę swoistej niepewności, która wpływa na niepokoje polityczne. Niektórzy komentatorzy nazywają to już nawet „przesileniem”,    
czyli możliwością drastycznych przetasowań w układzie władzy w Berlinie.

Paul Lindner

To oczywiście extremum. Nie 
można uogólniać. Nie wszyscy 
Polacy przecież zachowują się 
w ten sposób. Jest i mnóstwo 
przykładów, które zaprzeczyły-
by twierdzeniu, iż Polak Polako-
wi jest wilkiem. Niemniej jako 
mniejszość narodowa na ob-
czyźnie prawie nigdzie się po-
litycznie nie liczymy. Dlaczego? 
Jest nas przecież za granicami 
Rzeczypospolitej ponad 15 mi-
lionów, w samych Stanach Zjed-
noczonych 10 milionów. 

Polacy w USA
Polish Americans mają kilka-

set organizacji, które niestety 
często są ze sobą skłócone. Nie 
są w stanie stworzyć jednolite-
go głosu politycznego. W drugim 
największym mieście polskim – 

Chicago –  gdzie proporcja milio-
nerów z polskimi korzeniami jest 
pięciokrotnie większa od śred-
niej w USA, gdzie jedna czwar-
ta firm i połowa budynków czyn-
szowych należy do ludzi polskie-
go pochodzenia, kapitał społecz-
ny i finansowy w żaden sposób 
nie zostaje przełożony na inicja-
tywy kulturowe i polityczne. „Nie 
ma coś takiego jak polskie lob-
by. A szkoda” – powiedział kie-
dyś Zbigniew Brzeziński, jedyny 
Polak kojarzony z polityką USA 
ubiegłych lat.

Polacy w Niemczech
W Niemczech Polonia liczy po-

nad 3 miliony ludzi, którzy w 
większej części mają podwójne 
obywatelstwo. Główne skupi-
ska Polaków to Zagłębie Ruhry 
oraz Berlin. Jednak poprzez de-

kret wydany w roku 1939 przez 
Niemcy nazistowskie, Polacy 
stracili status mniejszości naro-
dowej. Po 1945 Polonia napły-
wowa nie potrafiła już odtwo-
rzyć wspólnoty mniejszości na-
rodowej, w przeciwieństwie do 
niemieckich obywateli w Pol-
sce. Niemcy – a jest ich zaledwie 
140.000 – reprezentowani przez 
organizację „Mniejszość Nie-
miecka” mają od 1991 regular-
nie swe mandaty w polskim sej-
mie. Podobnie jak w USA na te-
renie Niemiec działa sporo orga-
nizacji polonijnych, jednak i tu 
brakuje wspólnego głosu poli-
tycznego. 

Niemiecki kabarecista Steffen 
Möller, znany wszystkim z pol-
skiego serialu „M jak miłość” 
oraz z programu „Europa da się 
lubić” pisał w swej książce „Viva 
Polonia” (przez wiele miesięcy 
był to bestseller w Niemczech), 
że Polacy nie udzielają się w ży-
ciu publicznym i politycznym 
tak otwarcie jak na zachodzie. 
Polak zachowuje dystans, w Pol-
sce nie ma otwartego polityczne-
go wiecowania na ulicach, spory 
polityczne toczą się w mediach, 
nie publicznie. Möller twierdzi, 
iż Polacy nie śmieją się głośno 

w miejsca publicznych, są z re-
zerwą, trochę może podejrzliwi, 
sceptyczni. O polityce się dużo 
mówi, debatuje, ale w domu 
przy rodzinnym stole.

W Niemczech można spotkać 
wielu Polaków, którzy w szybkim 
czasie opanowali język  i łaknąc 
rychłej asymilacji społecznej, 
wtopienia się w nią, dobrowol-
nie, bez najmniejszego przymu-
su z zewnątrz, wyparli się swej 
polskości, a czasem i rodziny po-
zostawionej na wschodnim brze-
gu Odry.

Są dobre przykłady ale jest też 
zazdrość i zawiść
W USA silną diasporę mają 

Ormianie. Jest ich 400.000. Za 
kapitał zebrany za oceanem 
budują drogi w Armenii i 
wyposażyli w meble po-
nad 180 szkół.

Innym przykładem są 
Żydzi. Stanowią oni 5-
-milionową wspólnotę, 
która ma niezwykle silne 
wpływy w polityce. Lob-
by żydowska jest zwar-
ta i ma wspólne cele, 
mimo różnych organi-
zacji, które się na nią 
składają. Z Ameryki 

płynie rocznie koło trzech mi-
liardów dolarów do Izraela.

A u nas antysemityzm. Skąd 
on się bierze? Może widzimy 
jak się innym układa, a nam 
nie? Ogarnia nas zazdrość, czę-
sto nawet zawiść. Jules Renard, 
pewien francuski pisarz, powie-
dział kiedyś: „Nie wystarczy być 
samemu szczęśliwym, do szczę-
ścia potrzebne jest jeszcze cu-
dze nieszczęście.” Lubimy na 
każdym kroku krytykować in-
nych, ale samokrytyką i pracą 
nad własnym ego zajmujemy się 
znacznie rzadziej. Zdaniem Kry-
styny Jandy na podziw i szacu-
nek ogółu może liczyć tylko oso-

ba pokrzywdzona losem, bied-
na, chora. 

Z polskiej zawiści naśmie-
wał się także Marek Koterski 
w swym filmie „Dzień świra”, 
gdzie w końcowej modlitwie Po-
laka, pseudoaltruizm i zawiść 
idą ramię w ramię.

Czyż nie słyszy się często, że 
nas, Polaków, nie szanuje się za 
granicą? Może kiedy bardziej 
krytycznie popatrzymy na wła-
sną osobę i zaczniemy siebie na-
wzajem szanować, wtedy i nas 
będą szanować.

Polska diaspora?
Rafał wpuścił do swojego mieszkania rodzinę. Przyjechali   
rozglądnąć się trochę za pracą, a trochę w odwiedziny.   
Kiedy parę dni później przyszedł do domu po pracy, po rodzince   
nie było ani śladu. Razem z nią zniknął  komputer, pralka,   
wieża CD i telewizor.
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Randy Braumann: Gdy przybyłem 
do Görlitz, to stwierdziłem, że w tym 
tak zwanym Europa-Mieście po jego 
niemieckiej stronie nie można kupić 
żadnej gazety w języku polskim. To nie 
jest żadne Europa–Miasto, to jest mia-
sto apartheidu. Długo żyłem w Połu-
dniowej Afryce, wiem, o czym mówię. 
Nikt tu nikogo nie zabija, ale jednak 
nie wykorzystuje się umiejętności są-
siadów, nie istnieje chęć ich poznania. 
Do tej pory nie przeżyłem takiego od-
gradzania się na styku państw. 

Kirsten Becker: Tak uważa nowy 
mieszkaniec Görlitz, Randy Braumann, 
dawnej naczelny redaktor magazynu 
podróżnego „ADAC” i legendarny ko-
respondent wojenny o światowym za-
sięgu, który ponad 20 lat pracował dla 
magazynu „Stern”. Odkrył on przypad-
kowo „Region” — dwujęzyczną, polsko-
-niemiecką gazetę, i jest nim zafascyno-
wany. Gazeta ta jest dostępna w całej 
Polsce i w niemieckim regionie przygra-
nicznym za 1 euro lub 4 złote, dostęp-
na jest także w Görlitz i Zgorzelcu. Dąży 
ona do celu, którym jest rozbrojenie re-
gionalnego apartheidu. Redaktorem na-
czelnym i wydawcą jest Waldemar Gru-
na (50), mający wyższe wykształcenie 
ekonomiczne zdobyte we Wrocławiu, 
zaangażowany politycznie i publicy-
stycznie już od 1980 roku, od czasów 
Solidarności. 

Waldemar Gruna: Mam dość spe-
cyficzną wizję dotyczącą tej dwujęzycz-
nej gazety. Nie tylko publikowanie ma-
teriałów dotyczących Polski i Niemiec, 
ale także — niejako przy okazji jej czy-
tania — możliwość zwiększenia znajo-
mości języka obcego. Czasopismo ma 
na celu poprawę komunikacji pomiędzy 
społeczeństwami Polski i Niemiec. Ta 
komunikacja pomiędzy ludźmi obecnie 
zaczyna funkcjonować, ale przed 2004 
rokiem praktycznie jej nie było. To jest 
bardzo ważne, gdyż często nie słyszy 
się i nie czyta w Niemczech informa-
cji z Polski. Publikujemy dużo dotyczą-

cych Polski i Niemiec materiałów, które 
nie są znane szerzej społeczeństwu pol-
skiemu czy niemieckiemu. Przykładowo 
— niewiele osób w Polsce wie, co to jest 
konflikt o Stuttgart 21. Podobnie jest z 
historią czy gospodarką, które prezentu-
jemy w formie przystępnej publicystyki. 

Także tematyka kulturalna jest ważna, 
podobnie jak języki polski i niemiecki. 

Kirsten Becker: Mała grupa zaanga-
żowanych niemieckich i polskich dzien-
nikarzy pracuje, traktując swoją misję 
troche jak „dziennikarskie hobby”. Ga-
zeta utrzymuje się sama, a dzięki wspar-

ciu dużego koncernu energetycznego fi-
nansowane są koszty druku. 

Randy Braumann: Waldemar Gruna 
przypomina mi te typy osób, które mieli-
śmy w starej Republice Federalnej przed 
50 lub 40 latami. Ci ludzie (Nannen i 
Augstein są takimi typowymi przykła-

dami) z zapałem i za ostatnie pieniądze, 
które mieli w kieszeni, tworzyli gazety 
po to, aby przekazywać swoje poglądy i 
opinie. Porównuję go tu do pionierów w 
Zachodnich Niemczech i myślę, że od-
niesie sukces. 

Kirsten Becker: Gazeta zawiera wię-
cej niż własne zdanie poszczególnych 
redaktorów. Obok atrakcyjnych roz-
mów z wieloma znanymi postaciami, 
takimi jak np. Thilo Sarrazin lub prezy-
dentowa Maria Kaczyńska, która uległa 
tragicznemu wypadkowi, ukazują się w 
„Regionie” także materiały niepozwala-
jące na uzależnienie od jakiejś partii po-
litycznej, ukazujące niezależność tego 
czasopisma. Gazeta chce informować 
o polityce, gospodarce i społeczeństwie, 
ale podchodzić do tego krytycznie. Uka-
zuje machinacje przestępcze i chciwość 
biurokracji, np. pomagając ulicznemu 
muzykowi z Görlitz, któremu zabronio-
no grania na ulicach. Wiele miejsca po-
święca się w „Regionie” tematyce pracy 
Polaków w Niemczech po 01.05.2011. 
Są to sprawy, które także interesują pol-
skich i niemieckich pracobiorców. Tu-
rystyka, zdrowie i kultura to następne 
zakresy tematyczne gazety. 

Mariusz Klonowski angażuje się jako 
dziennikarz od lat w sprawach polsko-
-niemieckiego porozumienia w dziedzi-
nie gospodarki. 

Mariusz Klonowski: Zależy nam 
szczególnie na tym, aby poruszać tema-
ty, które nie są tak dobrze znane więk-
szej grupie polskich i niemieckich czy-
telników. Próbujemy wyszukiwać takie 
małe „skarby” w polskich i niemieckich 
sprawach i o nich informować. Uda-
je się nam wyciągnąć na światło dzien-
ne wiele spraw, które szerszym grupom 
społecznym nie są rzeczywiście znane. 
Waldek Gruna postanowił usunąć róż-
ne przesądy i nieporozumienia. Myślę, 
że proces zbliżania i porozumienia mię-
dzy naszymi narodami będzie trwał, a 
gazeta jest może także naszym małym 
wkładem w ten proces.

Przeciwko apartheidowi Przeciwko apartheidowi 
w relacjach polsko-niemieckichw relacjach polsko-niemieckich

Autor audycji: Kirsten Becker - Radio WDR Kolonia – 17.07.2011

www.praca-w-niemczech.info

Oferty pracy z Niemiec

INFORMACJE:
· Jak napisać CV po niemiecku?
· Jak założyć samodzielną działalność w Niemczech?
· Jak rozliczyć podatki w Niemczech?

POMOC:
· W prowadzeniu  księgowości w Niemczech.
· W nawiązaniu i utrzymaniu konatktów z niemieckimi firmami.

PRACA I FIRMA W NIEMCZECH

Foto: Wirtschaftswoche
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ZDROWIE I EKOLOGIAZDROWIE I EKOLOGIA
Ochrona środowiska naturalnego na obszarze pogranicza polsko-czesko-niemieckiego oraz bezpieczeństwo wydobycia należą Ochrona środowiska naturalnego na obszarze pogranicza polsko-czesko-niemieckiego oraz bezpieczeństwo wydobycia należą 

do priorytetów działania do priorytetów działania PGE GiEK S.A. Oddział PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego TurówKopalnia Węgla Brunatnego Turów

Od wielu lat w Kopalni Turów prowadzone są działania przy-
czyniające się do redukcji zanieczyszczenia wód oraz poprawy 
warunków środowiskowych w rejonie „trójstyku” granic Polski, 
Niemiec i Czech – na obszarze tzw. Worka Turoszowskiego. Od-
działywanie na środowisko jest na bieżąco monitorowane i reali-
zowane są projekty naprawcze.

Ze względu na obszar odkrywki (ok. 24 km2) oraz jej głębokość 
(ok. 240 m) rocznie konieczne jest odprowadzenie od 15 do 21 mln 
m3 wód. Realizuje się to poprzez system hydrotechniczny. Wody 
powierzchniowe - doprowadza się do pompowni pomocniczych i 
głównych, skąd pompowane są do odbiorników zewnętrznych (do-
celowo do Nysy Łużyckiej). Wody głębinowe - poprzez system stu-
dzienny odprowadzane są bezpośrednio do odbiorników zewnętrz-
nych lub do pompowni pomocniczych i głównych.

Około 80% wody wymaga oczyszczenia, gdyż wody spływające 
po odkrywce do pompowni ulegają po drodze zanieczyszczeniu ila-
stą zawiesiną koloidalną w skład której wchodzą: cząstki węgla, pia-
sku, iłów i glin. Specyficzny charakter i skład zawiesiny (duży udział 
trudno opadających cząstek o charakterze koloidalnym) praktycznie 
uniemożliwia usunięcia jej metodami mechanicznymi, dlatego zaczę-
to poszukiwania innych metod oczyszczania wód kopalnianych.

Zadaniem oczyszczalni wód kopalnianych jest głównie usuwa-
nie zawiesin. Problemem jest bardzo duża rozpiętość  ich stęże-
nia na dopływie do oczyszczalni (35÷2500 mg/l) oraz zmienność 
dopływu (200÷2250 m3/h). Zależy to od intensywności opadów, 
dlatego oczyszczalnie zostały tak zaprojektowane, aby mogły 
oczyszczać wody w szerokim przedziale zmienności przepływu 
i różnych wartościach stężenia zawiesiny.  

Kopalnia Turów w sierpniu 2009 r rozpoczęła największą 
inwestycję dotyczącą bezpośrednio ekologii - budowę ko-
lejnej oczyszczalni. Zastosowany został w niej nowoczesny 
i wyjątkowo sprawny system Actiflo. Oparty on jest na pro-

cesie koagulacji dynamicznej. Jest to kompaktowy konwen-
cjonalny proces klarowania wody, w którym wykorzystuje 

się koagulant, mikropiasek kwarcowy oraz polimer. 
Po oczyszczeniu woda odprowadzana jest do po-
toku Biedrzychówka, a powstały w wyniku  proce-

sów oczyszczania osad odprowadzany jest na 
zagęszczarkę osadu, a następnie do pras 

gdzie ulega odwodnieniu.
Nowatorskie rozwiązanie zastosowa-

ne w procesie oczyszczania wody, moż-
liwość osiągnięcia bardzo dobrego 

wskaźnika rezultatu oraz spełnianie warunków zawartych w Pro-
gramie Pomocowym przyczyniło się do wsparcia tego przedsię-
wzięcia środkami zewnętrznymi - krajowymi i unijnymi.

PGE KWB Turów S.A. złożyła do NFOŚiGW wniosek na do-
finansowanie w/w projektu w ramach programu pomocowego 
Unii Europejskiej tzw. Priorytet IV Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko (POiŚ) Działanie 4.4 – Wsparcie dla 
przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Kopal-
nia uzyskała dofinansowanie inwestycji ze źródeł pomocowych w 
wysokości 30%. Jednocześnie ta inwestycja została dofinanso-
wana ze środków krajowych NFOŚiGW w wysokości 2,6 mln zł. 

Odbioru budowy oczyszczalni wód kopalnianych i przekazania 
obiektu do eksploatacji dokonano 14 czerwca 2011r. zł.  Proces 
budowy trwał niespełna dwa lata. Podstawowy cel - ogranicze-
nie ładunku zanieczyszczeń zawartego w wodach kopalnianych 
odprowadzanych do środowiska wodnego został osiągnięty. Te-
raz stężenie zawiesiny w wodach zrzucanych do potoku Biedrzy-
chówka nie powinno średniorocznie przekroczyć 20 g/m3, co sta-
nowi wynik lepszy w stosunku do obowiązujących obecnie norm 
o prawie 43%.

Tekst: Stanisław Goszczycki (Kierownik Działu Skarbu), Foto: Marek Zając

Oczyszczanie wód to podstawa zachowania Oczyszczanie wód to podstawa zachowania 
naturalnego środowiska w kopalni i jej otoczeniu naturalnego środowiska w kopalni i jej otoczeniu 

oraz zdrowia mieszkańców regionu: oraz zdrowia mieszkańców regionu: 
Polaków, Czechów i Niemców.Polaków, Czechów i Niemców.

Wpływ wody zanieczyszczonej do oczyszczalni. Wypływ wody oczyszczonej do środowiska.
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Przed dwoma laty we Wied-
niu odbył się Międzynarodo-
wy Kongres Futorologów. Dys-
kutowany tam także był te-
mat stacjonarnego uzyskiwa-
nia prądu. Podniesiono wady 
wielkich elektrowni związa-
ne z podatnością na różnora-
kie zjawiska wpływające  ne-
gatywnie na ich pracę (w ostat-
nich latach awarie elektrowni 
spowodowały wielodniowe  za-
niki prądu w niektórych czę-
ściach Europy). Zdecydowano 
o skierowaniu się na lokalne 
źródła energii, gdyż mimo fil-
tracji mamy ogromne tworze-
nie się substancji szkodliwych 
z CO2 na czele. Poparto decen-
tralizację sieci prądowej, dzięki 
czemu zapobiec można zaniko-
wi prądu na dużych obszarach. 
Przy zastosowaniu w przyszło-
ści naszych wirników ciśnienio-

wo - wodnych zanieczyszczenie 
powietrza przez gazy spalinowe 
nie miałoby w ogóle miejsca.

W ubiegłym miesiącu z sukce-
sem został przetestowany funkcjo-
nujący model wirników ciśnienio-
wo – wodnych (urządzenie opa-
tentowano). Jak przedstawiono 
obok na zdjęciu, woda ze zbiorni-
ka naciska od pompy przez dyszę 
na wirniki, co powoduje wprowa-
dzenie wału napędowego w ruch. 
Woda jest wtłaczana ponownie w 
cyklu krążenia obwodu zamknię-
tego. Wysoka sprawność urządze-
nia osiągniętazostała dzięki uży-
ciu zasad związanych z prawami 
dźwigni.

Urządzenie daje możliwość 
stworzenia najpierw około 5 
różnej wielkości wirników, któ-
re mogą być wzajemnie kombi-
nowane aby uzyskać odpowied-
nią ilość energii. 

Będziemy informowali naszych 
czytelników o dalszym rozwo-
ju tej sprawy. W końcu jest to  
istotna sprawa dla wszystkich 
obywateli zaangażowanych w 
ochronę środowiska, nie tyl-
ko w Europie lecz także na ca-
łym świecie. Ten projekt nabiera 

szczególnego znaczenia w sytu-
acji fiaska Bio-diesla, który spo-
wodował znaczne podwyższe-
niem cen żywności na świecie.

(Region 2006)

Silnik na ciśnienie wody
Ciśnieniowo - wodny wirnik to czyste i elastyczne źródło prądu.

„Największym kapitałem świata jest pomysł, którego czas nadszedł.” Voltaire

Nieżalenie od konstrukcji tzw. 
eko-motoru, wykorzystującego 
wodę i jej ciśnienie oraz system 
dźwigni, nasz zespół doświad-
czalny odkrył nową możliwość 
zużycia siły kinetycznej i zamia-
ny jej na energię elektryczną za 
pomocą pociągów będących w 
ruchu. W ostatnich miesiącach 
(szczególnie po konflikcie rosyj-
sko-gruzińskim) w kołach po-
lityczno-gospodarczych mówi 
się, że w krajach Unii Europej-
skiej, a szczególnie we wschod-
nich Niemczech, innowacja po-
winna być jednym z najważniej-
szych elementów rozwoju go-
spodarki. 

„Latający Hamburgczyk”   
z Görlitz
Jest to tym ważniejsze, że coraz 

więcej fachowców opuszcza swo-
je dotychczasowe miejsca pracy. 
Przykładowo Görlitz, miasto na 
granicy polsko-niemieckiej, two-

rzące z polskim Zgorzelcem tzw. 
Europamiasto, miało przed zjed-
noczeniem Niemiec około 100 
tys. mieszkańców. Było znanym 
centrum optycznym, tekstylnym 
i maszynowym. To w tych zakła-
dach w 1931 roku wybudowano, 
legendarny, pierwszy na świecie 
pociąg, który osiągnął szybkość 
230 km na godzinę. Był to re-

kord świata, pobity na trasie Ber-
lin – Hamburg, który utrzymał 
się przez ponad 20 lat. Pociąg 
ten nazwano „Fligende Hambur-
ger” czyli „Latający Hamburg-
czyk”. Przedsiębiorstwo, które 
wyprodukowało ten pociąg, fir-
ma Wagen- und Maschinenbau 
AG Wumag, istnieje do dzisiaj, 
ale pod zmienioną nazwą. Za-

kład ten lub inna firma, przy-
kładowo w Niesky, mógłby wy-
tworzyć wagon według projek-
tu naszego zespołu doświadczal-
nego. Przewiduje on dołączenie 
do istniejących zestawów pocią-
gowych (osobowych lub towaro-
wych) tzw. mobilnych elektrow-
ni, produkujących podczas jazdy 
energię elektryczną. Dotychczas 

wykorzystuje się w pociągach 
siłę kinetyczną tylko podczas 
hamowania. Hamulce elektro-
dynamiczne, stosowane w loko-
motywach, działają na zasadzie 
przekształcania energii kinetycz-
nej pociągu za pomocą silników 
trakcyjnych w energię elektrycz-
ną, która jest następnie odda-
wana do sieci trakcyjnej (hamo-
wanie odzyskowe) lub też prze-
kształcana na energię cieplną.

Elektrownia na kółkach
Pociągi do tej pory zużywały 

prąd, ale nigdy go nie produko-
wały. Teraz to może się zmienić, 
z korzyścią dla bilansu energe-
tycznego nie tylko w Europie, ale 
i na świecie. Rozwój kolejnictwa 

w kierunku przewozów ludzi i 
towarów będzie wzrastał bar-
dzo dynamiczne w najbliższych 
latach. Obecnie tylko 10% świa-
towego transportu wykonywa-
ne jest za pomocą składów po-
ciągowych. Samochody ciężaro-
we oraz autobusy nie zdają eg-
zaminu, szczególnie na długich 
trasach. Globalizacja wymiany 
towarowej oraz ludzi powodu-
ją, że trzeba inaczej spojrzeć na 
ten tradycyjny środek lokomo-
cji, jakim jest pociąg. Inaczej też 
trzeba spojrzeć na jego możliwo-
ści związane z wykorzystaniem 
masy, jaką posiada konstrukcja 
lokomotywy i wagonów. 

(Region 2008)

Elektrownia na kółkach
Przedstawiamy być może przełomowy dla pozyskiwania energii elektrycznej projekt.

NIEWYKORZYSTANE POMYSŁY NA CZYSTĄ ENERGIĘ



EKOLOGIA regionregion32

WARCI ZAUFANIA, KTÓRE SIĘ OPŁACA

„ELTUR-SERWIS” Spółka z o.o.
59-916 Bogatynia, ul Młodych Energetyków 12

tel. 075/77 23 001; fax 075/77 23 002
Całodobowy numer serwisowy: +48 600 324 000

e-mail: eltur.serwis@elturow.bot.pl

30 września 2011 r. uroczyście uruchomiono nową instalacjię do współspalania biomasy w kotłach fluidalnych PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów. 
To już druga tego typu inwestycja. W roku 2009 na terenie Elektrowni Turów powstała pierwsza instalacja do współspalania biomasy. 

Realizację obu zadań powierzono nam, Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu „ELTUR-SERWIS” Sp. z o.o.

Do spalania biomasy wykorzystano istniejące 
już kotły fluidalne. Ich wybór podyktowany był 
możliwością większego wykorzystania energii 
chemicznej zawartej w biomasie niż w kotłach 
pyłowych. Biomasa z pierwszej instalacji spa-
lana jest w kotłach fluidalnych bloków 5-6, pod-
czas realizacji drugiej instalacji wykorzystano 
kotły fluidalne bloków 1-4. Wraz z węglem bru-
natnym współspalana będzie biomasa wyłącz-
nie w postaci peletu. Jego wysoka kaloryczność 

zmniejszy ilość biomasy w procesie spalania, a 
tym samym ilość transportowanego biopaliwa. 
Rozładunek samochodowy, składowanie i za-
ładunek biomasy na instalację technologiczną 
odbywać się będzie w specjalnie wybudowanej 
do tego hali. Dzięki wykorzystaniu mieszaniny 
sprężonego powietrza i wody podawanej za po-
mocą dysz zmniejszono problemy rozprzestrze-
niania się pyłów do otoczenia. Jest to system 
wysoce proekologiczny, praktycznie bezodpa-

dowy zużywający tylko wodę i powietrze. Trasa 
ciągu nowej instalacji jest ponad czterokrotnie 
dłuższa niż poprzednia, dlatego oprócz syste-
mu mgłowego zastosowano przenośniki taśmo-
we rurowe zamknięte eliminujące pylenie trans-
portowanej biomasy. 

Wybudowanie kolejnej instalacji do współ-
spalania biomasy stwarza nowe miejsca pracy 
związane z eksploatacją obiektu. Dla obszaru 
Dolnego Śląska jest to cenne przedsięwzięcie 

zapewniające długofalowy rozwój regionu. Po-
nadto zapotrzebowanie na biomasę w dłuższej 
perspektywie przyczynia się do rozwoju upraw 
roślin energetycznych co może stanowić alter-
natywne źródło dochodu. Przyczyni się także do 
zagospodarowania ubogich gleb i odłogów.

Nowo wybudowana instalacja w odróżnieniu od poprzedniej Nowo wybudowana instalacja w odróżnieniu od poprzedniej 
jest znacznie większa i bardziej ekologiczna.jest znacznie większa i bardziej ekologiczna.


