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Edytorial

W spółczesna Europa zalewana falą imigrantów ekonomicznych i politycznych uchodźców zmienia swe 
oblicze. Trudno precyzyjnie przewidzieć, jaka będzie jej przyszłość w najbliższych latach. Ale ci „nowi” 
Europejczycy bez wątpienia wpłyną na losy Starego Kontynentu.

Demograficzne i kulturowe zmiany w Europie, których jesteśmy świadkami, niepokoją z wielu powodów. 
Część przybyszów, nie integrując się z nową ojczyzną, oczekuje od niej świadczeń socjalnych, co wywołuje 
niezadowolenie wśród rodowitych mieszkańców. Ich żądania połączone niekiedy z dobrowolną „gettoizacją” 
w konfrontacji z ksenofobią tubylców tworzą podziały społeczne i polityczne, przyczyniając się do kryzysu 
tożsamości Europejczyków.

Jak rozwiązać te istotne dla Europy problemy, jak powstrzymać pęknięcia w strukturze Unii Europejskiej? Nad 
odpowiedziami pracują politycy, ekonomiści i politolodzy zajmujący się stosunkami międzynarodowymi. Co 
czeka Europę w najbliższych latach, czy ocali swą jedność czy też utraci dotychczasowe znaczenie wśród 
narodów świata? Zapewne wiele zależeć będzie od wydarzeń w obrębie jej granic, ale i w innych częściach 
globu.

Jaki będzie kształt nowej Europy, następczyni Starego Kontynentu, czy odnajdzie dobre dla siebie miejsce w 
nowym porządku świata, który prawdopodobnie powstanie – to pytania, nad którymi warto pomyśleć już dzisiaj, 
bo gra toczy się chyba nie o uzyskanie statusu światowej potęgi, a raczej o przetrwanie w dobrej kondycji. 
Stany Zjednoczone, Chiny, Indie stały się bowiem globalnymi liderami polityczno-gospodarczymi, podczas gdy 
trzeszcząca w szwach Europa, mimo że stara się dotrzymać im kroku, w gruncie rzeczy staje się obserwatorem 
wydarzeń na światowej scenie. A te mogą przynieść rewolucyjne niespodzianki, które nadadzą światu nowe 
oblicze. Może nadszedł  już czas, by także poważnie zastanowić się nad konsekwencjami potencjalnego 
konfliktu cywilizacji, bo na całą ludzkość  w przyszłych dekadach mogą oczekiwać niebezpieczeństwa, jakich 
nie sposób dziś jeszcze przewidzieć.

Jedno jest jednak pewne, dziś tworzy się Europa odmienna od tej, którą znamy. Rzecz tylko w tym, czy uda 
się Europie ocalić te wartości i tradycje, które towarzysząc jej przez stulecia, były podstawą rozwoju i budowały 
znaczenie oraz potęgę Starego Kontynentu na międzynarodowym forum.
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Zmiany ustrojowe i transformacja gospodarcza w Polsce po 1989 r. spowodowały 

rozwój przedsiębiorczości Polaków na niespotykaną dotąd skalę, zwłaszcza po 

wejściu Polski do Unii Europejskiej w  2004 r. Gros dawnych, początkujących 

w biznesie przedsiębiorców dziś jest podstawą polskiej gospodarki, a  bywa i  tak,  

że należy do biznesowej elity. Ich interesy rozwijają się na różnych polach 

działalności gospodarczej w kraju i za granicą. Oczywiście, nie wszystkim udaje się 

osiągać wyznaczone cele, ale są wśród nich i tacy, którzy zaskakują atrakcyjnymi 

pomysłami i  skutecznością ich realizacji nie tylko polskie biznesowe środowisko,  

ale także zagraniczną konkurencję. 

Poniżej publikujemy rozmowę z  panem Henrykiem Partyką z  Bolesławca,  

prezesem PTS Invest Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, która realizuje projekt 

wart prezentacji, bo AutoPort Godzieszów jest polską wizytówką w Unii Europej-

skiej, jest przedsięwzięciem, które wpisując się w popularne hasło „Polak potrafi”, 

dowodzi, że krok po kroku ścigamy europejską czołówkę, a w niektórych tematach 

jesteśmy w stanie ją wyprzedzić.

Prestiż: Panie Henryku, odnoszę wrażenie, że w bi-
znesie czuje się Pan jak ryba w wodzie, o czym świad-
czą Pańskie sukcesy. Zacznijmy więc tę rozmowę od 
pierwszego „interesu”, pogawędźmy o  sprawach, 
które doprowadzą nas do stwierdzenia, że Polak rze-
czywiście… potrafi.

Henryk Partyka: Aktualnie jestem developerem, ale 
pewnie nie zaskoczę tym, co powiem, bo tak jak wie-
lu podobnych mi młodych ludzi zaczynałem swój wy-
marzony, nieokreślony jeszcze biznes, przez małe „b”, 
właściwie od zera, bez kapitału, lecz z wiarą, że uda 
się zostać biznesmenem z  prawdziwego zdarzenia, 
zwłaszcza że czas i  okoliczności związane z  trans-
formacją gospodarczą w  nowej, wolnej już Polsce 
sprzyjały planom. Jako 18-letni chłopak chwytałem 
się rozmaitych zajęć na obszarze Dolnego Śląska, 
zaczynałem od handlu przysłowiową pietruszką, 
a  praktycznie marchewką, po drodze tej ponad 
20-letniej biznesowej „kariery” zmieniałem branże, by 
na dłużej zatrzymać się przy pracach budowlanych 
różnego typu. Dziś jestem developerem, ale nie jest 
powiedziane, że gdyby pojawiła się odpowiednia 

okazja biznesowa z innej branży, nie zmienię planów, 
bo biznes nie zna ograniczeń, a wygrywają w nim ci, 
którym po prostu się chce „chcieć”…

Prestiż: …i którzy w biznesie odcisnęli swe pozytyw-
ne logo, a którym sprzyja pewnie szczęście.

Henryk Partyka: Faktem jest, że tzw. szczęście 
w biznesie ma różne twarze, ale wiele zależy od lu-
dzi, z którymi się współpracuje, bo na pewnym etapie 
rozwoju bycie samotnikiem może doprowadzić nawet 
do katastrofy. Toteż dobór wspólników, fachowców 
i  połączenie kapitałów sprzyja rozwiązywaniu prob-
lemów, które łatwiej oceniać wspólnie i  razem po-
dejmować strategiczne decyzje. Nie można jednak 
zapominać przy tej ocenie o  specyficznym szczęś-
ciu, jakie przydarzyło się wszystkim przedsiębiorcom, 
o szansie dla wolnego rynku, jaka powstała w wyni-
ku przekształceń na gospodarczej scenie wywołanej 
upadkiem tzw. gospodarki socjalistycznej. gdyby nie 
te przemiany, pewnie nie byłbym interlokutorem tego 
wywiadu, bo moje losy prawdopodobnie ułożyłyby 
się inaczej.
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Prestiż: Na jakim etapie Pańskiej działalności urodził 
się projekt AutoPort godzieszów? 

Henryk Partyka: Jestem developerem, więc musi 
mnie interesować ziemia, podstawowa materia w rea-
lizacji developerskich planów. Po ukończeniu ostatniej 
mojej inwestycji budowlanej w  Bolesławcu, o  której 
może opowiem później, zacząłem się rozglądać za do-
brym miejscem do następnej, bo bolesławiecki rynek 
wydawał się już wypełniony developerskimi inwestycja-
mi. Szczęśliwy zbieg okoliczności i przypadek sprawił, 
że okazja się pojawiła, i  to doskonała, bo w godzie-
szowie, w pobliżu autostrady A4. Dostrzegłem szansę 
dla inwestycji odbiegającej od dotychczas zrealizowa-
nych. Podjąłem szybką decyzję, w gruncie rzeczy bez 
opracowanego szczegółowego planu, pozostawiając 
go wyobraźni, bo w  pewnych sprawach, w  których 
biznes korci, a  pomaga mu intuicja, zwlekać nie na-
leży. Dosłownie w ciągu tygodnia kupiłem 6,4 hektara 
i droga do AutoPortu została otwarta, choć, co pod-
kreślam, za bardzo nie wiedziałem, do czego jeszcze 
zmierzam, ale oczami wyobraźni już umiejscowiłem się 
w świecie marzeń o nieprzeciętnej inwestycji, bo do-
póki człowiek marzy „rozsądnie”, a wiatry mu sprzyjają, 
zawsze ma szansę dotrzeć do celu.

Prestiż: Co to znaczy „marzyć rozsądnie”, bo przyzna 
Pan, że marzenia nie zawsze się spełniają.

Henryk Partyka: Powiem więc inaczej, ujrzałem 
w wyobraźni sen na jawie, bo skojarzyłem, że po au-

tostradzie A4 codziennie przejeżdżają tysiące samo-
chodów, które mógłbym gościć u siebie, setki tysięcy 
podróżnych, ba, miliony mogłyby skorzystać z  funk-
cjonalnej infrastruktury AutoPortu. Sam pomysł nie 
był co prawda prekursorski, bo tego typu rozwiązania 
istnieją na świecie, ale rzecz w  tym, że miejsce do 
realizacji tego typu inwestycji było – używając sporto-
wego języka – strzałem w dziesiątkę. 

Prestiż: Dobrze powiedziane: okazja i śmiała decyzja, ale 
ważna jest też wizja przedsięwzięcia, które – jak słyszy-
my – ma zostać zrealizowane zaledwie w ciągu jednego 
roku. Przedstawmy ją zatem Czytelnikom magazynu. 

autor: Rewizja grupa projektowa www.rewizja.com.pl

autor: Rewizja grupa projektowa  
www.rewizja.com.pl
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Henryk Partyka: AutoPort godzieszów będzie 
największym na Dolnym Śląsku wielofunkcyjnym 
kompleksem przydrogowym zlokalizowanym w  bez-
pośrednim sąsiedztwie zjazdu z autostrady A4 w go-
dzieszowie. Będzie to inwestycja zlokalizowana po 
dwóch stronach jezdni w odległości zaledwie 24 km 
od granicy z Niemcami, będzie drugim przystankiem 
na trasie Zgorzelec – Wrocław dla zachodnich kie-
rowców i ostatnim dla wyjeżdżających z kraju…

Prestiż: …a konkretnie?

Henryk Partyka: Kantory, 2 stacje paliw, strefa ga-
stronomiczna, sklepy, dwie myjnie, mechanika po-
jazdowa, a co najważniejsze – polskie ceny. Potężny 
parking przystosowany dla 354 samochodów osobo-
wych, 201 samochodów ciężarowych i 4 autobusów 
idealnie sprosta ogromnemu natężeniu ruchu, czyli 
około 40 000 pojazdów na dobę. Podróżujący skorzy-
sta tu z głównej stacji paliw, liczącej 12 dystrybutorów 
lub z drugiej z 4 dystrybutorami zapewniającymi do-
stęp do wszystkich rodzajów paliw, gazów płynnych 
z  punktem do szybkiego ładowania samochodów 
elektrycznych. Strefa gastronomiczna to kilka obsza-
rów, gdzie serwowane będą dania typu fast food, po-
trawy tradycyjne oraz przysmaki prosto z węglowego 
grilla podawane w nowoczesnym, przeszklonym pa-
wilonie. Znajdą się tu również: wielkopowierzchnio-
wa hala sprzedażowa dużej sieci marketów, apteka, 
sklep z  podstawowym asortymentem spożywczym, 
bazar z regionalnymi wyrobami i rękodziełem, miejsca 
idealne dla ostatnich przed podróżą zakupów. Znaj-
dzie się też miejsce dla oddzielnego sklepu „Chata 
Polska”, z nazwą podkreślającą charakter tego wyjąt-
kowego miejsca.

AutoPort godzieszów zadba także o  potrzeby kie-
rowców dalekobieżnych stacjonujących w strefie TIR 
z warsztatem z dwoma myjniami, wulkanizacją, serwi-
sem kompleksowego opróżniania sanitariatów w bu-
sach i autokarach, zadaszoną przestrzenią naprawczą 
oraz niezbędną strefą sanitarną i  wypoczynkową. 
Program funkcjonalny AutoPortu został dopasowany 
pod kątem zaspokojenia wszystkich podstawowych 
potrzeb kierowców na trasie. Poszczególne strefy 
kompleksu pozwolą skontrolować, naprawić, zrege-
nerować i zatankować samochód, a  jego właścicie-
lowi w międzyczasie zjeść posiłek, odpocząć, zrobić 
zakupy i odświeżyć się pod prysznicem.

Prestiż: AutoPort godzieszów to – jak Pan mówi – 
idealna przystań każdego kierowcy, dla podróżnych 
i  dla inwestorów. Ale dlaczego i  dla inwestorów, do 
czego zachęca reklama AutoPortu?

Henryk Partyka: Dlatego że część tego przed-
sięwzięcia zamierzamy wydzierżawić potencjalnym 
klientom. Strategiczna lokalizacja godzieszowa 

czyni inwestycję atrakcyjną dla inwestorów choćby 
z tego powodu, że kompleks położony jest na skrzy-
żowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 296, 
w odległości 145 km od Wrocławia, 24 km od gra-
nicy Niemiec, 200 m od zjazdu z autostrady A4. Te 
cyfry mówią za siebie, a dobry przedsiębiorca potrafi 
liczyć zyski.

Prestiż: Zapomniał Pan wspomnieć o kasynie!

Henryk Partyka: Nie zapomniałem, bo kasyno też 
jest dla ludzi, tyle że dla specyficznego klienta, który, 
jeśli po drodze dostrzeże szansę dla swej potyczki 
z losem, to pewnie z niej skorzysta.

Prestiż: „Mierz siły na zamiary” to określenie, które 
w biznesie musi się sprawdzić. Jeden rok od rozpo-
częcia inwestycji do jej zakończenia to jakaś ambicjo-
nalna sprawa? Pobijamy rekordy?

Henryk Partyka: Za tą liczbą przemawia moje za-
wodowe doświadczenie, zwłaszcza że wszelkie ze-
zwolenia mam już poza sobą. Inwestycję budujemy 
z  własnych środków i  przy pomocy banków, toteż 
1 rok od wbicia przysłowiowej łopaty do przecięcia 
wstęgi podczas otwarcia AutoPortu nie jest przesa-
dą. Ostateczny wynik przedsięwzięcia zawsze zale-
ży od wielu czynników, od własnych sił i  środków, 
dobrze zorganizowanej pracy podczas budowy, od 
skutecznej współpracy z  urzędami, które powinny 
być życzliwe dla przedsiębiorcy i nie pracować opie-
szale czy zasłaniać się długotrwałą procedurą w za-
łatwianiu spraw związanych z inwestycjami, a jak to 
się sprawdza w  praktyce, dowiadujemy się nader 
często choćby z prasy. Czynniki te, właściwie sko-
relowane z czasem, muszą przynieść spodziewane 
efekty. Oczywiście, oddanie inwestycji do użytko-
wania w wyznaczonym terminie to tylko jedna strona 

Andaluzja. Apartamenty w Marbelli 
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medalu, bo praktyczne „rozkręcanie” interesu wiąże 
się z odpowiednią reklamą, jako że nawet najwspa-
nialsza inwestycja nie obroni się sama bez odpo-
wiedniej oprawy, stąd ten następny etap przedłuży 
się pewnie o kolejny rok, co oznacza, że na pełnych 
obrotach – jak sądzę – AutoPort godzieszów będzie 
funkcjonował za 2 lata, zwłaszcza że do całego te-
renu pod tę inwestycję dokupiliśmy jeszcze 2,60 ha 
w celu powiększenia jej funkcjonalności, a konkret-
nie chodzi o dodatkowy parking dla TIR-ów. 

Prestiż: Panie Henryku, rozmawiamy o  konkretnym 
już biznesie, ale kiedy „interes” wciąga, pojawiają się 
zwykle i nowe plany.

Henryk Partyka: Rzeczywiście, z  grupą przyjaciół 
odkryliśmy uroki Andaluzji, gdzie od paru lat odpo-
czywamy. Poza wyjątkowym klimatem i scenerią tego 
hiszpańskiego regionu zetknąłem się tam z załamaną 
prosperity budowlanego boomu, zauważyłem deve-
loperskim okiem całe wybudowane, a niewykończo-
ne osiedla. Sądzę, że jest to chyba następna dobra 
okazja do spróbowania swych sił, bo jest to kraina, 
do której z powodu jej niewątpliwych walorów przy-
jeżdżają zagraniczni turyści, a to mogą być nabywcy 
obiektów przeze mnie kupionych i odpowiednio przy-
stosowanych do sprzedaży.

Prestiż: Miło to słyszeć, bo w Andaluzji można się 
zakochać od pierwszego z  nią spotkania, a  taki 

polski akcent przypominałby o naszych możliwoś-
ciach. Jest Pan przecież przygotowany do wyko-
nania wszelkiego rodzaju operacji budowlanych, 
czego dowodem jest choćby ostatnio wybudowany 
i  oddany do użytkowania apartamentowiec w Bo-
lesławcu.

Henryk Partyka: Apartamentowiec ten, spełnia-
jąc funkcje użytkowe dla mieszkańców Bolesławca, 
jest jego wizytówką. 51 apartamentów o  wysokim 
standardzie wykończenia, z  windami i  garażem 
pozwala na komfort codziennego życia, ale jest 
to obiekt o  ciekawej strukturze architektonicznej, 
wkomponowany w  krajobraz z  widokiem na pobli-
ski odrestaurowany wiadukt – cud kolejowej techniki 
inżynieryjnej, apartamentowiec, który przyciąga oko 
swą okazałością, z czego oczywiście jestem dumny. 
Chciałbym może przy okazji zauważyć, że develo-
per w  moim wydaniu to w  gruncie rzeczy biznes-
men, który działa w  określony, usystematyzowany 
sposób na poletku, które uprawia, poczynając od 
pomysłu na biznes w budowlanej branży po sprze-
daż obiektu. Nie należy tego pojęcia utożsamiać 
z  przedsiębiorcą budowlanym stricte, tzn. takim, 
który wykonuje zlecone mu prace w tej branży. Pod-
kreślam to dlatego, żeby nie mieszać pojęć. Deve-
loper rzecz jasna, poza tym, że powinien posiadać 
pewien zasób wiedzy budowlanej, musi mieć roze-
znanie w branży, inaczej mówiąc, powinien angażo-
wać w wymyślony przez siebie projekt odpowiednie 

Rodzinny tenisowy team w komplecie: (L) córka Paulina, żona Agnieszka,  
Henryk Partyka i syn Oliwier (fot. 31studio)
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ekipy, na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia, 
bo pieniądz źle zagospodarowany i  zarządzany nie 
generuje wartości dodatkowej, o ile w ogóle nie jest 
utracony. Ale developer musi być także w  jakimś 
stopniu artystą, by mieć wpływ na kształt dzieła, 
którym się zajmuje. Ja zakochany jestem w kulturze 
materialnej, w  architekturze i  dlatego do swej pra-
cy przywiązuję szczególną wagę, by mówiąc może 
nieskromnie, pozostawić po swojej pracy, a  tak 
naprawdę to po sobie sensowny ślad. Dlatego np. 
dla mojego apartamentowca w Bolesławcu wybra-
łem towarzystwo jednego z najbardziej charaktery-
stycznych obiektów miasta, najdłuższego w Polsce 
kolejowego wiaduktu przecinającego rzekę Bóbr, 
wspartego na 36 filarach. Trzy z  nich, najgrubsze, 
przypominają swym kształtem wieże średniowiecz-
nych zamków. Ten cud materialnej kultury liczący 
160 lat, zaliczany do najciekawszych zabytków w tej 
części Europy jest jednym z  największych kamien-
nych kolejowych mostów w Europie. Wiadukt o dłu-
gości 490 m, 8 m szerokości i 26 m wysokości nocą 
oświetlony, wzorowany na rzymskich akweduktach, 
sprawia wrażenie, kiedy się na niego patrzy, budowli 
nie z tego świata. 

Prestiż:  Powiedział Pan na początku tej rozmowy, 
że... „biznes nie zna ograniczeń i że gdyby pojawiła 
się odpowiednia okazja, to…”?

Henryk Partyka:  …to chciałbym taką bizneso-
wą okazję wykorzystać. I  taka szansa się pojawiła. 
Ostatnio zainteresowały mnie nowe technologie na 
rynku pracy, zwłaszcza te jeszcze niewdrożone do 
produkcji. Przy okazji swych podróży po Europie 
poznałem na gruncie towarzyskim kilku naukow-
ców zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami 
w branży technologicznej. Problemy, o których roz-
mawialiśmy, były tak absorbujące i  fascynujące, że 
postanowiłem je przemyśleć i przyjrzeć się im bliżej. 
Doszedłem do wniosku, że moje zawodowe wektory 
być może należałoby skierować na nowe pola, że 
chyba warto poszerzyć swą aktywność o  te sfery 
gospodarki, które dotyczą komercjalizacji wyników 
badań naukowych i  zastosowania innowacyjnych 
rozwiązań, a szerzej rzecz ujmując, współpracy po-
między sferą nauki i  biznesu. Choćby dlatego, że 
polska gospodarka otworzyła się na tego rodza-
ju tematy. Sądzę, że z  grupą biznesowych przyja-
ciół i naukowców mógłbym włączyć się do rozwoju 

Koń Taxis – pupil Pauliny Partyki (fot. 31studio)



 4.10.2015 r., Pałac w Paszkówce.  
Pasowanie na Kawalera Bractwa Kawalerów 

Spiżowych sub una campana.  
(L) Henryk Partyka, (P) Marcin hr. Zamoyski
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publiczno-prywatnego funduszu technologicznego 
w Polsce. Na obecnym etapie pracuję nad tym inte-
resującym projektem, ale na razie może jeszcze za 
wcześnie rozprawiać o szczegółach.

Prestiż: W  Pańskiej pracy zawodowej uczestniczy 
rodzina?

Henryk Partyka: Żona Agnieszka jest florystką, zaj-
muje się własnym biznesem, prowadzi sieć kwiaciarni 
w Bolesławcu, córka Paulina studiuje we Wrocławiu 
architekturę wnętrz. Obie panie doradzają mi oczy-
wiście w  biznesie, ale na zasadzie podpowiadania 
i wyrażania swoich opinii w sprawach wymagających 
kobiecego wyczucia i  wrażliwości, bo w  niektórych 
sprawach są niezastąpione. Powiem więcej, zdarza 
się, że to żona wymyśli projekt, który ja realizuję. Cór-
ka także, z racji rodzaju studiów, ma okazję odnaleźć 
się w  biznesie, którym się zajmuję, a  z  pewnością 
sprawdzić na tym polu swe umiejętności.

Prestiż: Ma Pan czas na relaks?

Henryk Partyka: Lubię pracować, ale i prowadzić re-
kreacyjny tryb życia oparty na współpracy z rodziną. 

Toteż z paniami uprawiamy rekreacyjny tenis, z 9-let-
nim synem wędkujemy, od czasu do czasu wszyscy 
wybieramy się na narty. Być może kiedyś zdecyduję 
się wybrać z  córką na konną eskapadę. Notabene 
koń o imieniu Taxis, za którego córa oddałaby życie, 
a  który chadza za nią jak dobrze wychowany pies, 
w naszym domu jest członkiem rodziny. A że kocha-
my sport, PTS Invest group jest sponsorem pływacz-
ki, pani Patrycji Faryny, bo rozumiemy, że wyczynowy 
sport wymaga finansowego wsparcia.

Prestiż: Panie Henryku, pozwoli Pan, że zapytam 
na koniec rozmowy o  subiektywną ocenę działal-
ności, którą się Pan zajmuje od dwudziestu paru lat 
i  o  członkostwo w  Bractwie Kawalerów Spiżowych 
sub una campana.

Henryk Partyka: Odpowiem krótko i  Opatrzno-
ści wdzięczny jestem za los, który mi podarowała, 
a członkostwo w elitarnej grupie, jaką są Kawalerowie 
Spiżowi, umacnia mnie w przekonaniu, że na pozycję 
społeczną trzeba sobie po prostu zapracować włas-
nym życiorysem.

Ivo graff

4.10.2015 r., Pałac w Paszkówce. Henryk Partyka z rodziną,  
(L) książę Krzysztof Radziwiłł, (C) hrabia Marcin Zamoyski (fot. Tomasz Jarosik)
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Emerytowany generał brygady Ronald S. 
Mangum pochodzi ze Stanów Zjednoczonych 
i  jest absolwentem prawa z  tytułem licencjata 
i juris doctor Uniwersytetu Northwestern. Posia-
da też dyplom magistra dyplomacji Uniwersy-
tetu Norwich, a obecnie pełni funkcję profesora 
w ramach studiów z zakresu bezpieczeństwa na-
rodowego w szkole School of Global Studies przy 
American Military University. Generał aktual-
nie jest doktorantem na Uniwersytecie Stano-
wym Ilia w Tbilisi, w Gruzji. Ronald Mangum  
to uznany starszy przywódca posiadający ponad 
35-letnie doświadczenie na stanowisku dowód-
cy zarówno wojskowego, jak i cywilnego. Jest eks-
pertem ds. stosunków międzynarodowych, który 
doradzał kilku rządom odnośnie do usprawnień 
systemowych dotyczących rozwoju strategicz-
nego, systemów wojskowych i  sądowniczych, 
w tym w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi 
oraz ochrony infrastruktury. Zajmuje się opra-
cowywaniem, planowaniem i realizacją nowa-
torskich rozwiązań trudnych problemów. Jego 
rozwiązania prowadzą do znaczącego i zrówno-
ważonego wzrostu wyników, a  także obejmują 
szkolenie personelu w  zakresie kompleksowego 
bezpieczeństwa, misji humanitarnych, społecz-
nych i  politycznych w  środowiskach między-
narodowych i współpracy różnych organizacji. 
Generał R. Mangum jest prezesem i dyrektorem 
generalnym międzynarodowej organizacji zaj-
mującej się reformami w zakresie obronności 
Defense Consultancy, Inc. (DEFCON1) i rekto-
rem Gruzińsko-Kaukaskiego Instytutu Studiów 
Strategicznych. Autor książek, publikacji i arty-
kułów poświęconych tematyce militarnej, prawu 
i  polityce. Wygłosił wiele prezentacji podczas 
seminariów dla międzynarodowych grup od-
biorców. Karierę wojskową zakończył w randze 
generała dowódcy komponentu operacji spe-
cjalnych (Theater Component Special Opera-
tions Commanding General) w Republice Korei. 
W  trakcie cywilnej kariery prawniczej założył 
i  zarządzał znanymi amerykańskimi kancela-
riami, które reprezentowały klientów bizneso-
wych, organizacje non-profit i instytucje służby 
zdrowia w  skomplikowanych sprawach przed 
sądami federalnymi i stanowymi oraz organa-
mi administracji rządowej. Doradzał klientom 
biznesowym i organizacjom non-profit w  spra-
wach związanych z rozwojem biznesu, finanso-
waniem i  zbieraniem funduszy. Pełnił również 
funkcję prezesa szpitala oraz radcy prawnego 
organizacji Kiwanis International i Zonta Inter- 
national. Mieszkał na Dalekim Wschodzie i na 
Kaukazie, a  obecnie zamieszkuje częściowo 
w Stanach Zjednoczonych, częściowo w Euro-
pie.

Brig Gen (Ret) Ronald S. Mangum, USA, 
J.D. and B.A. (Northwestern University), M.A. 
(Diplomacy, Norwich University) currently 
serves as a professor of National Security Studies 
in the Graduate Program of the School of 
Global Studies at American Military University. 
The General is currently a PhD candidate at 
the Ilia State University in Tbilisi, Georgia. 
General Mangum is an accomplished senior 
leader with over 35 years of combined civilian 
and military experience in leadership positions. 
He is an expert in international relations, 
having advised several national governments 
on systemic improvements in national strategic 
development, military and justice systems, 
including counter-terrorism and infrastructure 
protection. He is accustomed to developing, 
planning and executing novel solutions to tough 
issues that result in substantial and sustainable 
performance gains and then training personnel 
for complex security, humanitarian, social, 
and political missions in joint, inter-agency, 
and multinational environments. General R. 
Mangum is the Chairman and CEO (Chief 
Executive Officer) of Defense Consultancy, 
Inc. (DEFCON1), an international defense 
reform organization and Rector of the Georgia-
Caucasus Strategic Studies Institute. He 
has authored books, chapters and articles 
on military, legal and political topics, and 
he makes numerous seminar and speaking 
presentations before international audiences. He 
ended his military career as Theater Component 
Special Operations Commanding General in 
the Republic of Korea and in his civilian legal 
career he founded and managed a nationally 
recognized U.S. law firm, representing business, 
health care and non-profit clients before federal 
and state courts and administrative agencies in 
complex litigation. He has counseled business 
and non-profit clients on business development, 
financing and fundraising; he served as a hospital  
president, and was general counsel to Kiwanis 
International and Zonta International. He 
has lived in the Far East and in the Caucasus, 
and currently has homes in both the U.S. and 
Europe.
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Prestiż: Jest Pan Amerykaninem, obywatelem Stanów 
Zjednoczonych, emerytowanym generałem Armii Ame-
rykańskiej. Stany Zjednoczone to kraj wielu narodów. 
Jakie są Pana korzenie?

Ronald Mangum: Rodzina Mangumów mieszka 
w  Ameryce od ponad 350 lat. Trudno odnaleźć do-
kładniejsze dane, ale wierzymy, że rodzina pochodzi 
z północy Anglii. Ponieważ na przestrzeni 350 lat mie-
liśmy wiele małżeństw mieszanych, mam przodków 
z wielu krajów, ale głównie z Europy Północnej. Moja 
prababka twierdziła też, że była w  ¼ Indianką z  ple-
mienia Czirokezów, a  zatem pochodzimy również od 
rdzennych Amerykanów.

Prestiż: Co sprawiło, że został Pan żołnierzem?

Ronald Mangum: Zawsze żywiłem przekonanie, że 
służba własnej ojczyźnie jest obowiązkiem obywate-
la, dlatego decyzja dotycząca bycia żołnierzem była 
dla mnie czymś naturalnym. W ciągu 350 lat pobytu 
w  Ameryce moi przodkowie walczyli w  wojnie o  nie-
podległość, wojnie brytyjsko-amerykańskiej, wojnach 
Indian czy wojnie secesyjnej.

Prestiż: Podczas służby w armii amerykańskiej pełnił 
Pan różne obowiązki jako żołnierz i  dowódca zarów-
no w kraju, jak i wielu częściach świata. Które z nich 
uznaje Pan za najważniejsze dla podtrzymania pokoju 
na świecie?

Ronald Mangum: W tej chwili za najważniejszą uznał-
bym służbę w Korei Południowej w latach 2000–2003 

– ze względu na zagrożenie wojną atomową z  Koreą 
Północną. Nasza misja polegała na powstrzymywaniu 
agresji w stosunku do Korei Południowej ze strony Ko-
rei Północnej. Byłem dowódcą amerykańskich sił ope-
racji specjalnych w Korei, do których należały jednostki 
z  Okinawy, guamu i  Stanów Zjednoczonych. Byłem 
również zastępcą dowódcy grupy zadaniowej ds. pro-
wadzenia działań niekonwencjonalnych połączonych 
sił Republiki Korei i Stanów Zjednoczonych. W funkcji 
tej dowodziłem około 18 000 koreańskich i amerykań-
skich żołnierzy, marynarzy i lotników. Ze względu na na-
szą ciągłą gotowość do walki kierowaliśmy się mottem: 

„gotowi do walki w każdej chwili”.

Prestiż: Jest Pan również profesorem prawa. Jaka jest 
Pana specjalizacja w tej dziedzinie? Czy praca nauko-
wa również służy dbałości o bezpieczeństwo świata? 
Czy w swoich pracach wykorzystuje Pan doświadcze-
nie wojskowe?

Ronald Mangum: Właściwie to jestem profesorem 
w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie narodowym. Po-
siadam tytuł juris doctor i założyłem kancelarię prawną 
w Chicago (stan Illinois). Moja praktyka prawnicza obej-
mowała głównie reprezentowanie osób prywatnych 

Prestige: you are American, a U.S. citizen, a retired U.S. 
Army general. The United States is a country of many 
nations. What are your roots?

Ronald Mangum: The Mangum family has been in 
America for over 350 years. Exact records are difficult to 
find, but we believe that the family originates in the north 
country of England. Because there have been many 
intermarriages in the 350 years, I have ancestors from 
many countries mostly in northern Europe. My great-
grandmother also told that she was ¼ Cherokee Indian, 
so our roots are also in Native Americans.

Prestige: Why did you become a soldier?

Ronald Mangum: I  have always believed that it is 
a duty to serve one’s country, so becoming a soldier 
was natural for me. In the 350 years in America, my 
ancestors fought in the American Revolution, the War of 
1812, the Indian Wars, and the American Civil War.

Prestige: When you served in the U.S. Army you 
fulfilled a variety of tasks as a soldier and commander 
in the country but also in various parts of the world. 
Which one do you consider the most important for the 
maintenance of peace in the world?

Ronald Mangum: Presently, I would consider that the 
most important position was my duty in South Korea 
(2000-2003) because of the threat of nuclear war with 
North Korea. Our mission was to deter aggression 
by North Korea against South Korea. I  commanded 
the U.S. Special Operations Forces in Korea, which 
included military units from Okinawa, guam, and the 
United States. I  was also deputy commander of the 
Republic of Korea (ROK)/United States Combined 

(L) Ronald Mangum and (R) Atty Levan Chkheidze, 
Akhaltsikhe, georgia 

Ronald Mangum (L) i Atty Levan Chkheidze (P)  
w Achalciche, gruzja
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i  firm, w  tym w  zakresie prawa międzynarodowego, 
sporów sądowych, podatków, prawa własności, prawa 
spółek, fuzji i  przejęć, finansów publicznych oraz pra-
wa regulującego funkcjonowanie organizacji non-profit. 
Zakładałem szpitale, domy opieki, praktyki lekarzy. By-
łem również prezesem szpitala oraz licencjonowanym 
administratorem domu opieki. W  trakcie pobytu w Ar-
menii zostałem mianowany ekspertem z zakresu ochro-
ny praw człowieka w Europie oraz prawa wyborczego. 
Edukację prawniczą i  doświadczenie w  tym zakresie 
wykorzystywałem do udzielania konsultacji Minister-
stwom Obrony i Ministerstwom Sprawiedliwości w za-
kresie transparentności oraz lepszego reagowania na 
potrzeby obywateli. W  tej sferze moja przeszłość jest 
gwarancją bezpieczeństwa.

Prestiż: Mieszka Pan w Chicago i w Salzburgu w Au-
strii. Pana żona pochodzi z Korei Południowej, a zatem 
tam też pewnie Pan pomieszkuje. Czy powiedziałby 
Pan o sobie, że jest kosmopolitą, obywatelem świata? 
I co Pan porabia w Salzburgu oraz w Tbilisi w gruzji?

Ronald Mangum: Tak, uważam się za obywatela 
świata. Pozostając wiernym swojemu krajowi, za-
wsze szukam jednocześnie sposobów na poprawę 
bytu innych narodów. W  Korei Południowej miesz-
kałem przez trzy lata podczas służby wojskowej 
(2000–2003); w  byłej gruzińskiej Socjalistycznej 
Republice Radzieckiej mieszkałem przez sześć lat, 
pełniąc funkcję starszego konsultanta wojskowego 
ministra obrony (zarządzenie programem gruzińskiej 
reformy obronności, 2005–2011, Tbilisi, gruzja); na-
tomiast w Erewanie (Armenia) przebywałem dwa lata 
(2011–2013) jako starszy doradca prawny ministra 
sprawiedliwości (zarządzanie projektem American 
Bar Association Rule of Law Initiative). Mieszkałem 
i pracowałem przez pół roku również w Koszycach na 
Słowacji, gdzie świadczyłem usługi doradztwa praw-
nego dla regionalnej instytucji rozwoju gospodarcze-
go. Obecnie dzielę czas pomiędzy dom w Austrii oraz 
domy w  Stanach Zjednoczonych. Uczę również na 

Unconventional Warfare Task Force, and in that role 
I commanded about 18,000 ROK/US soldiers, sailors 
and airmen. Because of our constant preparedness for 
combat our motto was “Ready to Fight Tonight.”

Prestige: you are also a professor of law. What is your 
specialization in this field? Does the academic work also 
entail care for the safety of the world? Do you use your 
military experience in your papers?

Ronald Mangum: Actually I am a professor of national 
security studies. I  hold a  Juris Doctor degree and 
founded a law firm in Chicago, Illinois. My law practice 
was general legal representation of individuals and 
corporations, including international law, litigation, taxes, 
property law, corporate law, mergers and acquisitions, 
public financing and non-profit organization law. 
I  established hospitals, nursing homes, physician 
practices and was a hospital president and a licensed 
nursing home administrator. While in Armenia I became 
an expert in European Human Rights Law and Election 
Law. I have used my legal training and experience to 
provide consultations to Ministries of Defense and 
Ministries of Justice to make them more transparent 
and responsive to the needs of their citizens. To that 
extent, my background helps provide safety.

Prestige: you live in Chicago and in Salzburg, Austria. 
your wife is South Korean, so you probably also reside 
in South Korea. Can you say that you are a citizen of 
the world, a cosmopolitan? What do you do in Salzburg 
and Tbilisi, georgia?

general Mangum at work in Tbilisi, georgia, studying a draft 
proposal for the Minister of Defense of georgia / generał 
Mangum podczas pracy w Tbilisi, gruzja. Czyta projekt 

programu dla ministra obrony gruzji

general Mangum, Chairman of the georgian Tadzreli 
Foundation, receives a Certificate of Appreciation for the Black 

Sea Silk Road Corridor tourism project from the Minister of 
Culture (far left) and the Mayor of Batumi, georgia / generał 

Mangum, prezes fundacji georgian Tazdreli Foundation, 
otrzymał z rąk ministra kultury (po lewej) i burmistrza Batumi 

(miasto w gruzji) dyplom uznania za projekt z zakresu turystyki 
pod nazwą „Korytarz Morze Czarne – Jedwabny Szlak”
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Ronald Mangum dressed in the traditional Chokha of a georgian Nobleman of Imereti 
Ronald Mangum w tradycyjnym stroju gruzińskiego szlachcica z Imeretii, tunice zwanej „czokha”
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internetowych kursach z  zakresu bezpieczeństwa 
narodowego organizowanych przez American Milita-
ry University.

W  gruzji założyłem Instytut Studiów z  Zakresu Bez-
pieczeństwa Regionu gruzji i  Kaukazu (georgia-

-Caucasus Security Studies Institute – www.gcssi.
org) i  redaguję przepisy prawa dla gruzińskiego 
Ministerstwa Sprawiedliwości. W  końcu (choć właś-
ciwie lepiej nie mówić o  końcu) jestem prezesem 
organizacji non-profit – Tadzreli Foundation, która 
jest partnerem projektu turystyki transgranicznej fi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej, w  któ-
rym biorą udział Armenia, gruzja, Turcja i  grecja 
 (www.blackseasilkroad.com).

Prestiż: Jakie ma Pan powiązania z Polską?

Ronald Mangum: Z  Polską wiąże mnie przede 
wszystkim Stowarzyszenie Bractwo Kawalerów Spi-
żowych sub una campana, którego jestem amba-
sadorem w  społeczności międzynarodowej. Jestem 
również doradcą militarnym rodu Radziwiłłów. Mimo że 

Ronald Mangum: yes, I  consider myself to be 
a citizen of the world. While I owe my allegiance to my 
country, I  am always looking for ways to improve the 
life of other peoples. I  lived in South Korea, on military 
duty, for three years (2000-2003), in the former Soviet 
Republic of georgia as a  senior military consultant 
(Chief of Party, georgia Defense Reform Program) to 
the Ministry of Defense in Tbilisi, georgia for six years 
(2005-2011), and as a senior legal consultant (Chief of 
Party, American Bar Association Rule of Law Initiative) 
to the Ministry of Justice in yerevan, Armenia for two 
years (2011-2013). I also lived and worked for half a year 
in Kosice, Slovakia, providing legal advice to a regional 
economic development authority. Presently I divide my 
time between my house in Austria and my houses in 
America, and I teach national security studies online for 
American Military University.

In georgia, I  am a  founder of the georgia-Caucasus 
Security Studies Institute (www.gcssi.org) and I  work 
as a  redactor of georgian laws for the georgian 
Ministry of Justice. Finally (well, never finally) I  am the 
chairman of the non-profit Tadzreli Foundation, which is 

4.10.2015 r., Polska, Pałac w Paszkówce. (L) Książę Krzysztof Radziwiłł, Kanclerz-Mistrz Superior a.i. Bractwa Kawalerów 
Spiżowych sub una campana, (P) mistrz Loży Austriackiej – ambasador Bractwa Kawalerów Spiżowych sub una 

campana, generał Ronald S. Mangum z „Orderem Zasługi” 

October 4, 2015, Poland, Palace in Paszkówka. Duke Krzysztof Radziwiłł (L), the Chancellor-Master Superior a.i.  
of the Brotherhood of Cavaliers of the Bronze Bell sub una campana, the Austrian Lodge Master (R) – the Ambassador  

of the Brotherhood of Bronze Chevaliers sub una campana, general Ronald S. Mangum with the “Medal of Merit”.
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general R. Mangum is inducted into the Brotherhood of Cavaliers of the Bronze Bell sub una campana by His Royal Highness 
Prince Krzysztof Radziwiłł in the Paszkówka Palace near Krakow 

generał R. Mangum został mianowany członkiem Bractwa Kawalerów Spiżowych sub una campana przez Jego Książęcą 
Mość Księcia Krzysztofa Radziwiłła w Pałacu w Paszkówce w okolicach Krakowa
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nie należę do rodziny, otrzymałem dziedziczne prawo 
do noszenia herbu Radziwiłłów. W Polsce także za-
mierzam utworzyć Międzynarodowy Instytut Studiów 
Strategicznych.

Prestiż: Należy Pan do wielu organizacji pozarządo-
wych na całym świecie. Jest Pan m.in. templariuszem. 
Jaką funkcję pełni Pan w tej organizacji?

Ronald Mangum: Jako rycerz Wielkiego Krzyża 
Najwyższego Zakonu Rycerskiego Świątyni Jero-
zolimskiej (Ordo Supremus Militaris Templi Heiro-
solymitani – OSMTH) (www.osmth.org) pełniłem 
funkcję międzynarodowego wielkiego sekretarza 
generalnego, wielkiego kanclerza generalnego i za-
stępcy komandora wielkiego. Byłem głównym auto-
rem obecnego statutu i regulaminu zakonu. Jestem 
też wielkim przeorem Austrii oraz preceptorem do-
wództwa templariuszy w gruzji – Tadzrelebi. Jestem 
również rycerzem Wielkiego Krzyża Zakonu Rycerzy 
i  Szpitalników Świętego Łazarza i  wielkim koman-
dorem Statutowej Komturii Karpackiej; rycerzem 
Wielkiego Krzyża Orderu Orła gruzji i  Sukni Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa (gruzja); towarzyszem 
Zakonu Czerwonej Ręki (Irlandia); kawalerem Zako-
nu Konstantyna Wielkiego (Finlandia).

a partner in an EU-funded cross border tourism project 
that includes Armenia, georgia, Turkey and greece  
(www.blackseasilkroad.com)

Prestige: What connects you with Poland?

Ronald Mangum: My primary connection to Poland is 
the Brotherhood of Bronze Cavaliers sub una campana 
to which I  am an international ambassador. I  am also 
a military advisor to the House of Radziwiłł and I have 
been invested as a non-family member of the House of 
Radziwiłł with the hereditary right to bear the Radziwiłł 
Herb (coat of arms). I am going to create the International 
Strategic Studies Institute in Poland, too.

Prestige: you belong to a number of non-governmental 
organizations in the world. you are a Templar, among 
other things. What is your function in this organization?

Ronald Mangum: As a Knight grand Croix of the Ordo 
Supremus Militaris Templi Heirosolymitani (OSMTH) 
(www.osmth.org), I  have been the international grand 
Secretary general, grand Chancellor general and 
Deputy grand Commander. I was the primary author of 
the Order’s current Statutes, Rules and Manual and I am 
the grand Prior of Austria as well as Preceptor for the 

4.10.2015 r., Polska. Ambasador Bractwa Kawalerów Spiżowych sub una campana na całym świecie, generał Ronald S. 
Mangum z żoną youngsook Mangum w pałacu  

w Paszkówce. 
October 4, 2015, Poland. The World Ambassador of the Brotherhood of Bronze Chevaliers sub una campana, general 

Ronald S. Mangum with his wife youngsook Mangum in in the Paszkówka Palace.
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Prestiż: Zna Pan wiele znamienitych postaci z całego 
świata. Czy przywódcy są w  stanie wpłynąć na losy 
świata w czasach, gdy nie ma pokoju?

Ronald Mangum: Przywódcy mają ogromny wpływ na 
wydarzenia światowe, ale wielu nie spełnia tej roli i zaj-
muje się wyłącznie „kierowaniem” swoimi krajami czy 
organizacjami. Silny przywódca musi posiadać wizję 
przyszłości, która będzie pociągać za nim jego zwolen-
ników. Powinien też głosić tę wizję. Istotne jest też, aby 
zawsze pamiętać, że nie można być przywódcą, nie 
mając stronników. Dlatego też stronnicy – ich potrzeby, 
pomysły i wsparcie są niezwykle istotne dla przywódz-
twa. Jeśli przywódca nadaje klarowny kierunek, jego 
stronnicy podążą za nim. Jeśli zmierza ku wojnie, to do 
niej dojdzie. Jeśli skłania się ku pokojowi, pokój nastanie.

Prestiż: Co powinien robić zachodni świat, by chro-
nić wartości cywilizacji chrześcijańskiej oraz jej kultu-
rę w konfrontacji z  inną cywilizacją, np. wojowniczym 
islamem? ONZ jest bezsilna w kwestii wielu istotnych 
problemów świata.

Ronald Mangum: Uczę, jak przeciwdziałać terrory-
zmowi. Ostatnio poproszono mnie, abym opisał, jak 
tzw. Państwo Islamskie (ISIS) rekrutuje swoich poplecz-
ników. Żeby zrozumieć, na czym polega współczesny 

Templar commandery in georgia – the Tadzrelebi. I am 
also a Knight grand Cross of the Military and Hospitaller 
Order of St. Lazarus and grand Commander of the 
Constitutional Commandery of Carpathia; a  Knight 
grand Cross of the Royal Order of the Eagle and 
Seamless Tunic of our Lord (georgia); a Companion of 
the Order of the Red Hand (Ireland); and a chevalier of 
the Order of Constantine the great (Finland).

Prestige: you know many VIPs of the world. Are leaders 
able to influence the fate of the world when there is no 
peace at the moment?

Ronald Mangum: Leaders are critical to influence world 
events, but many leaders fail to lead and only ‘manage’ 
their countries or organizations. A strong leader needs 
to have and communicate a  vision for the future that 
his supporters may follow. And it is always important to 
remember that one cannot be a leader without followers 

– so the followers – their needs, their ideas, their support 
are critical to leadership. If the leader is giving strong 
direction, his followers with follow. If he/she is leading 
toward war, that is what will result. If he/she is leading 
toward peace, that too will follow.

Prestige: What does the West need to do to defend 
the values of Christian civilization and culture in 

 26.09.2015 r., Austria, kościół św. Salvatora w Wiedniu. Inwestytura Rycerzy Zakonu Templariuszy.  
3 (L) grand Prior Austrii Zakonu Templariuszy, generał brygadier Ronald S. Mangum.

September 26, 2015, Austria, The Church of Saint Salvator in Vienna. The Investiture of the Knights of the Temple of Jerusalem. 
(Third on the left) grand Prior of Austria of the Knights of the Temple of Jerusalem, Brigadier general Ronald S. Mangum.
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kryzys światowy, należy zrozumieć, że ISIS nie „rekru-
tuje”, tylko „przyciąga” zwolenników. ISIS daje wielu 
młodym muzułmanom obietnicę wielkości oraz silnego 
islamu w przyszłości. Zachód musi zająć się swoim sy-
stemem wartości i  propagować koncepcję świetlanej 
przyszłości w wolnych i demokratycznych państwach, 
gdzie każdy obywatel ma możliwość dojścia do bo-
gactwa i władzy. To właśnie oferuje Ameryka, w której 
wywodzący się z klasy średniej czarnoskóry obywatel 
został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie uda 
nam się obronić cywilizacji chrześcijańskiej, jeśli tylko 
będziemy starać się ją chronić. Musimy sprecyzować, 
że nasze chrześcijańskie przekonania pokazują i dają 
światu wolność oraz wyposażają każdą osobę (nie-
zależnie od tego, czy jest chrześcijaninem, muzułma-
ninem, żydem, hinduistą, buddystą czy agnostykiem) 
w  zdolność do czynnego udziału w  decydowaniu 
o przyszłości własnej i swoich dzieci. 

Prestiż: Zna się Pan bardzo dobrze na stosunkach 
międzynarodowych. Kto zostanie następnym prezy-
dentem USA? Czy będzie to demokrata czy republika-
nin? Czy nowy prezydent weźmie odpowiedzialność za 
przyszłość całego świata bez IV wojny światowej?

Ronald Mangum: Nie jestem w  stanie przewidzieć 
polityki amerykańskiej. Zanim kryzys finansowy spo-
wodował całkowitą zmianę sceny politycznej, mówiono, 
że prezydentem z  pewnością zostanie John McCain. 
W tej chwili wydaje się, że kolejny prezydent powinien 
być republikaninem, ale to się może zmienić z  dnia 
na dzień. Możliwość kontrolowania pokoju na świecie 
przez amerykańskiego prezydenta jest ograniczona nie 
tylko działaniami obcych narodów, ale także wolą naro-
du amerykańskiego. W Ameryce mówi się, że „wszel-
ka polityka jest lokalna”, co oznacza, że niezależnie 
od tego, jakie działania prezydent chciałby podjąć na 
arenie międzynarodowej, zawsze musi się liczyć z wolą 
społeczeństwa amerykańskiego.

Prestiż: Otrzymał Pan wiele nagród. Które z nich ceni 
Pan najbardziej?

Ronald Mangum: Noszę jedynie autoryzowane odzna- 
czenia wojskowe. Od prezydenta Korei Południowej 
otrzymałem medal obrony narodowej Cheong Su za 
wsparcie w zakresie wzmacniania obronności Repub-
liki Korei Południowej. Od amerykańskiego sekretarza 
obrony dostałem medal za wybitną służbę (Distin-
guished Service Medal), najwyższe odznaczenie armii 
amerykańskiej za zasługi na polach innych niż walka.

Prestiż: Ma Pan jakieś hobby?

Ronald Mangum: Nie mam czasu na hobby, ale lu-
bię podróżować i czytać publikacje poświęcone historii 
wojskowości. Jeśli mam czas, zbieram żołnierzyki i mi-
niaturki wojskowe.

confrontation with another civilization, for example 
bellicose Islam? The United Nations are powerless in 
many important world issues.

Ronald Mangum: I teach counter-terrorism and I have 
been asked recently to define how the so-called Islamic 
State (ISIS) recruits its followers. The key to understand 
the current world crisis is that ISIS does not ‘recruit’, it 
‘attracts’ its followers. ISIS gives many young Muslims the 
promise of greatness and a strong future for Islam. The 
West must examine its own belief systems and promote 
the concept of a bright future in free and democratic 
lands in which every citizen has the opportunity to rise 
to riches and power. This is what America offers when 
a middle-class black man can become President of the 
United States. We will not successfully defend Christian 
civilization if we only try to protect it – we must clarify 
the greatness that our Christian beliefs provide and 
demonstrate to the world that freedom and the ability of 
each individual – whether Christian, Muslim, Jew, Hindu, 
Buddhist or agnostic – to participate in deciding his/her 
future and that of their children. 

Prestige: you are very knowledgeable in international 
relations. Who will be the next President of the United 
States? Will it be a  Democrat or a  Republican? Will 
a new President take responsibility for the future of the 
whole world without the fourth world war?

Ronald Mangum: I  can’t predict U.S. politics. John 
McCain was supposed to be President until the financial 
crisis changed the political scene. Currently it appears 
that the next President will be Republican, but that can 
change overnight. The ability of the U.S. President to 
control world peace is limited not only by the actions 
of foreign nations, but also by the will of the American 
people. In America there is a saying that “all politics is 
local,” which means that no matter what the President 
may want to do internationally he/she must pay attention 
to the will of the American people.

Prestige: you have received many awards. Which of 
them do you value most?

Ronald Mangum: I  only wear authorized military 
awards. I  have a Cheong Su national defense medal 
from the President of South Korea for providing support 
to strengthen the defense of the Republic of South 
Korea. From the U.S. Secretary of Defense I have the 
Distinguished Service Medal, which is the highest non-
combat award in the U.S. Army.

Prestige: What is your hobby?

Ronald Mangum: I don’t have time for hobbies ;-), but 
I enjoy travel and reading military history. If, and when, 
I have time, I collect military miniatures.

Ivo graff
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generał Mangum ze swoją piękną świeżo poślubioną małżonką 
youngsook Han-Mangum 

general Mangum and his lovely bride youngsook Han-Mangum
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Prestiż: Panie generale, każdy oficer, a  z  pewnoś-
cią generał z  45-letnim stażem zawodowym, zdaje 
sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie grożą światu. 
Zapytamy więc o  aktualną sytuację dotyczącą bez-
pieczeństwa międzynarodowego w kontekście wyda-
rzeń, które ostatnio pojawiły się na globalnej scenie?

Mieczysław Bieniek: Dziś system globalnego bez-
pieczeństwa to organizacje międzynarodowe i  mo-
carstwa światowe stanowiące o przestrzeganiu prawa 
międzynarodowego. Polityka – jak mawiał Winston 
Churchill – to nie wspólnota wartości, a  interesów. 
Stąd też obecnie ta sytuacja jest tak skomplikowana. 
Zjawisko globalizacji wespół z  rosnącą rolą nowych 
mocarstw będą miały wpływ na ukształtowanie in-
nego stanu równowagi sił międzynarodowych. Takie 
państwa jak Chiny, Indie oraz Rosja domagają się 
swej roli w  kształtowaniu tego nowego światowego 
systemu proporcjonalnie z ich aktualnym i/lub rosną-
cym potencjałem oraz narodowymi interesami. Wy-
darzenia ostatnich kilku lat – wiosna arabska, Libia, 

upadłe państwa (Sudan, Somalia, Jemen), odradza-
jący się fundamentalizm islamski, Egipt, wojna domo-
wa w Syrii, islam w krajach Maghrebu, trwający wciąż 
konflikt palestyńsko-izraelski, napięcia na Morzu 
Chińskim, program nuklearny Iranu, próby stworzenia 
Państwa Islamskiego i przekształcania go w ogólno-
światowy kalifat czy brutalny konflikt na Ukrainie – to 
wydarzenia, które określają dynamikę zmian w środo-
wisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Do tych 
wszystkich niekorzystnych zjawisk musimy jeszcze 
dodać kryzys ekonomiczny, z  którym wciąż zmaga 
się zglobalizowany świat.

Dziś USA mają absolutną przewagę w  wielu dziedzi-
nach: pod względem militarnym są potęgą o bezpre-
cedensowym, światowym zasięgu; pod względem 
ekonomicznym pozostają główną lokomotywą świa-
towego wzrostu gospodarczego, nawet jeśli rzucają 
jej niekiedy wyzwanie kraje Dalekiego Wschodu i UE, 
zachowują całkowitą przewagę w  sferze najbardziej 
zaawansowanej technologii. Wszystko to umożliwia 

Generał prof. nadz. dr Mieczysław Bieniek jest doktorem nauk wojskowych. 
Aktualnie wykłada na polskich i  zagranicznych uczelniach. W  pracy naukowo-
dydaktycznej zajmuje się m.in. bezpieczeństwem i  obronnością, zarządzaniem 
kryzysowym i dyplomacją. Profesor Bieniek 45-letnią karierę wojskową zakończył 
jako 4-gwiazdkowy generał na prestiżowym stanowisku z-cy dowódcy NATO 
ds. transformacji. Podczas służby brał udział w  misjach, operacjach bojowych 
i pokojowych w różnych częściach świata. W wojsku polskim dowodził elitarnymi 
związkami taktycznymi, 6. Brygadą Desantowo-Szturmową i 25. Dywizją Kawalerii 
Powietrznej. Zwany „Lwem Babilonu” – jest legendą „czerwonych beretów”.

„We współczesnym świecie – twierdzi generał – obserwujemy gwałtowny upadek 
dwubiegunowego systemu bezpieczeństwa, który zapewnił 20 lat względnego 
spokoju. Kończy się strategiczna pauza bezpieczeństwa, wracamy powoli do polityki 
napięć i konfliktów i jeśli nie będzie ku nim pretekstów religijno-cywilizacyjnych, 
to z  całą pewnością znajdzie się wiele innych”. W  kontekście tej wypowiedzi 
należy zadać pytanie: czy Polska jest bezpieczna w  tym niebezpiecznym świecie? 
Zwłaszcza że 70 lat po II wojnie światowej brutalnie złamane zostały normy prawa 
międzynarodowego dotyczące ustalonych po wojnie granic państwowych, a nowa 
wojna, niewypowiedziana formalnie, niespodziewanie pojawiła się w  Europie! 
Należałoby też odpowiedzieć na pytanie: czy znana światu od wieków doktryna: „si 
vis pacem, para bellum” (jeśli chcesz pokoju – przygotuj się do wojny) jest tą zasadą, 
o której Polakom nie wolno nigdy zapomnieć? 

Poniżej publikujemy rozmowę z  gen. Mieczysławem Bieńkiem, ekspertem 
w zagadnieniach i sprawach, o których rozmawiamy w wywiadzie.
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Stanom Zjednoczonym wpływy polityczne, którym nie 
ma szans dorównać żadne inne państwo. Połączenie 
owych czynników czyni Stany Zjednoczone jedynym 
supermocarstwem światowym w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Jednak po dwu dekadach wojen w  Iraku 
i Afganistanie przestały one być jedynym strażnikiem 
globalnego porządku.

Obecnie świat musi się zmie-
rzyć z zagrożeniami o bardziej 
niestabilnej i  mniej przewidy-
walnej strukturze – włączając 
w to akty terroryzmu i fanaty-
zmu, fundamentalizm arabski, 
państwa upadłe, konflikty asymetryczne, rozprzestrze-
nianie się nuklearnych oraz innych zaawansowanych 
technologii, które mogą zostać użyte do budowy broni, 
ataków w  cyberprzestrzeni wymierzonych przeciwko 
systemom komunikacyjnym, sabotaży gazo- i  ropo-
ciągów, a także zakłócania/wzbraniania swobodnego 
przemieszczania się zasadniczymi drogami morskimi 
czy dostępu do dóbr wspólnych (global common).

Oponenci państwowi i  niepaństwowi wykorzystują 
rosnące uzależnienie cywilizacji zachodniej od tech-

nologii informatycznych poprzez przeprowadzanie 
operacji, których celem jest zakłócenie lub uniemoż-
liwienie użycia tychże systemów. Dlatego też musimy 
utrzymywać przewagę technologiczną i  wzmocnić 
swoje możliwości szybkiego oszacowania powstają-
cych technologii pod względem potencjalnego uży-

cia ich przeciwko nam.

Ataki w  cyberprzestrzeni, 
testy pocisków wymierzo-
nych w satelity, piractwo na 
wodach Zatoki Adeńskiej 
i  wodach wokół Półwyspu 
Somalijskiego, a  także co-

raz dalej idące roszczenia względem dalekiej Północy 
unaoczniły potrzebę zaadaptowania zjednoczonego 
podejścia do utrzymania bezpieczeństwa i stabilizacji 
w  global commons (dobra wspólne), które powinno 
odbyć się w sposób skoordynowany z Unią Europej-
ską, NATO i innymi aktorami sceny międzynarodowej.

Z uwagi na fakt, że przynajmniej 80% całego handlu 
międzynarodowego odbywa się drogą morską, oraz 
że tą samą drogą transportowane są zasadnicze, 
główne ilości gazu ziemnego i  ropy naftowej, wspól-

Tampa na Florydzie, 2012 r.   
(L) gen. M. Bieniek – (P) gen. Jim Mattis, dowódca Central Command

Obecnie świat  
musi się zmierzyć z zagrożeniami 

o bardziej niestabilnej i mniej 
przewidywalnej strukturze
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Podpisanie protokołu zdania obowiązków zastępcy dowódcy NATO w obecności  
dowódcy ACT, francuskiego generała Jean Paul Palomeros – wrzesień 2013 r.

nie rozumiany interes międzynarodowy w  zapewnie-
niu bezpieczeństwa na morzach i oceanach powinien 
prowadzić do większej współpracy.  

Obecnie obserwujemy konflikty zupełnie nowego typu, 
rozgrywające się na innych niż dotąd płaszczyznach, 
stąd trudności metodologiczne w określeniu ich natury. 
Przykładem niech będzie konflikt na Ukrainie.

Wszystkie znane nam wojny, zwłaszcza II wojna 
światowa, rozegrały się na płaszczyźnie militarnej. 
Mieliśmy gigantyczne starcia wojsk, a zwycięstwo za-
leżało przede wszystkim od wielkości armii, jej ducha 
bojowego oraz przewagi w  ilości i  jakości środków 
do walki. Rola wojsk specjalnych, walka wywiadów – 
choć ważne – były na drugim planie.

W wojnie nowego typu – o czym świadczą doświad-
czenia obecnej agresji Rosji na Ukrainę – wykorzy-
stuje się niemal wyłącznie agentów wywiadu, wojska 
specjalne, najemników oraz nieoznakowany sprzęt 
wojskowy. Agresor nie tworzy i  nie używa dużych 
zgrupowań. Związki operacyjne rozmieszczane są 
przy granicy głównie dla wywarcia dodatkowej pre-
sji i  osłabienia woli walki przeciwnika. Nie ma więc 
wielkich bitew czołgowych i walk, są natomiast star-
cia niewielkich grup bojowych przy wsparciu artylerii 
z niewielką ilością czołgów i wozów bojowych.

Nie widzimy na szczęście dziesiątków samolotów, 
wielkich bombardowań, a  jeśli post-Sowieci bom-

bardują, to pojedynczymi samolotami lub trafiają 
pojedynczymi rakietami w cel. Stosuje się przy tym 
typowe dla terrorystów chwyty, takie jak branie za-
kładników, zestrzeliwanie cywilnych samolotów, nisz-
czenie substancji miejskiej wraz z jej mieszkańcami.

Pierwszą cechą wojny nowego typu jest jej pełzają-
cy charakter. Czy zabicie kilku, kilkunastu czy kilku-
dziesięciu obywateli innego państwa jest już bowiem 
wojną? Zajęcie jednego lotniska, bazy, portu, miasta 
obwodu? Zestrzelenie jednego samolotu? Czy wojną 
jest zajmowanie terytoriów z  mieszkańcami wbrew 
ich woli, czy też faktyczne nimi zarządzanie za po-
mocą fikcyjnych „rządów”, „ciał przedstawicielskich”, 
sfałszowanych „referendów” czy „wyborów”?

Kolejnym elementem takiej wojny jest wprowadzanie 
chaosu, niepewności i  zakrojonej na szeroką skalę 
wojny informatycznej, a  tak dzieje się już teraz przy 
okazji hybrydowego konfliktu na Ukrainie, gdzie dez-
informacja, wojna psychologiczna i informacyjna, wal-
ka w  cyberprzestrzeni, ataki cybernetyczne wydają 
się już normalnością. 

 Akcja propagandowa prowadzona jest na czterech 
spójnych płaszczyznach. Pierwsza skierowana jest do 
własnego społeczeństwa, druga to powszechne sto-
sowanie kłamstwa z cechami „prawdy” zaadresowane 
do potencjalnego przeciwnika, trzecią staje się tzw. 
światowa opinia publiczna. Czwartą są normy prawa 
międzynarodowego i zwyczaje międzynarodowe. 
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Superważną płaszczyzną wojny nowego typu wy-
dają się być różnego rodzaju sankcje ekonomiczne, 
które współcześnie można porównać do wielkich 
zmasowanych nalotów dywanowych. Siła tej broni 
jest wręcz niewyobrażalna i to ona – w ostatecznym 
rozrachunku – wskaże zwycięzcę.

W  zwalczaniu pojawiających się nowych zagrożeń 
nie można opierać się wyłącznie na użyciu siły mili-
tarnej. Charakter nowych zagrożeń – a chodzi o  ter-
roryzm, cyberterroryzm, broń energetyczną, piractwo, 
fundamentalizm arabski, masowe migracje, nieroz-
przestrzenianie się broni masowego rażenia czy pań-
stwa upadłe – wymaga kompleksowego podejścia 
do ich rozwiązywania. Organizacje międzynarodowe, 
szczególnie NATO, musi wyjść poza militarne opłotki 
i  jako wspólnota państw połączonych troską o  bez-
pieczeństwo aktywnie działać także w innych wymia-
rach. Ostatnio coraz wyraźniej widać, że np. jednym 
z  tych obszarów powinno być prawo międzynaro-
dowe, którego łamanie nie może być dopuszczalne. 
Należy m.in. uregulować zachowanie w  cyberprze-
strzeni i  normy dotyczące zwalczania piractwa oraz 
wykorzystywania wód międzynarodowych przez 
organizacje terrorystyczne i  przestępcze. Nowego 
rozwiązania wymaga też problem państw upadłych 
oraz tych, które służą za schronienie dla organizacji 
terrorystycznych. 

Niezwykle ważnym elementem dla stabilności mię-
dzynarodowej architektury bezpieczeństwa jest do-
stęp do dóbr wspólnych, czyli „global commons”, 
definiowanych jako „przestrzenie, które nie są pod 
bezpośrednią kontrolą państw i  innych aktorów sce-
ny międzynarodowej, a  które zapewniają dostęp 
i  łączność z  resztą świata”. Dobra wspólne kwalifi-
kujemy jako przestrzeń okołoziemską, wody między-
narodowe, międzynarodową przestrzeń powietrzną, 
przestrzeń wirtualną (tzw. cyberspace).

Razem te elementy tworzą „strukturę, tkankę łączącą 
system międzynarodowy”. Architektura współczesne-
go systemu międzynarodowego bezpieczeństwa oraz 
rozwój, jaki zapewnia, oparta jest na wolnym, spra-
wiedliwym i bezpiecznym dostępie do dóbr wspólnych, 
które stanowią również o rozwoju ekonomicznym.

Do wielu konfliktów dochodzi na tle religijnym. Konflikt 
między muzułmanami a chrześcijanami swoje apoge-
um miał w średniowieczu w trakcie wypraw krzyżowych. 
Dziś próby budowania tzw. Państwa Islamskiego oraz 
walki pomiędzy sunnitami i  szyitami, jak również eks-
tremizm arabski nienawidzący wyznawców innych reli-
gii – są groźne dla porządku światowego. 

Państwo Islamskie jest bardziej radykalne i  niebez-
pieczne od Al-Kaidy. W dodatku jest samowystarczal-

Bośnia, 1997 r. (L) Dowódca dywizji wielonarodowej w BiH, gen. dyw. Kevin Byrnes,  
(C) gen. M. Bieniek, (P) płk Joe Fil – w tradycyjnych kapeluszach 1 Cavalry Division USA
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ne finansowo, bo kontroluje pola naftowe i  handluje 
zrabowanymi dziełami sztuki oraz okupami za porwa-
nych cudzoziemców.

Konflikty zbrojne prowadzą do demoralizacji społe-
czeństw i ruiny gospodarczej państw w nie zaangażo-
wanych. Często niszczą struktury społeczne. Dlatego 
też dzisiaj potrzebujemy skutecznych i  zdecydowa-
nych liderów oraz współdziałania i solidarności państw, 
a  także organizacji międzynarodowych w zwalczaniu 
tego rodzaju zagrożeń.

Prestiż: Jedną z  tych organizacji jest NATO, ale czy 
NATO jest w stanie obronić świat przed globalną wojną?

Mieczysław Bieniek: NATO było i jest w dalszym cią-
gu najskuteczniejszym sojuszem obronnym w historii 
Europy i świata. Od 67 lat zapewnia swym członkom 
zarówno poczucie bezpieczeństwa, chroniąc przed 
zewnętrzną agresją, sprzyjając rozwojowi współpracy 
międzynarodowej i  umacnianiu wspólnych wartości, 
jak również – w sposób pośredni – przyczynia się do 
rozwoju gospodarczego i społecznego państw człon-
kowskich.

Transformacja NATO wskazuje, iż Sojusz nie tylko nie 
stracił podstaw swego istnienia, ale jest zdolny do do-
stosowania się do zmian w swoim otoczeniu – rede-
finiując zadania, miejsce na arenie międzynarodowej 
oraz rozwijając nowe instrumenty działania, co jest 
szczególnie ważne w  obecnej napiętej sytuacji mię-
dzynarodowej.

Siły Zbrojne RP, tak jak siły 
pozostałych państw człon-
kowskich, są poddawane 
procesom transformacyjnym 
nieprzerwanie od począt-
ku lat dziewięćdziesiątych. 
Decyzje euroatlantyckich 
władz politycznych o  wpro-
wadzeniu Polski do obszaru 
wspólnego bezpieczeństwa 
w  Europie uruchomiły pro-
ces kompleksowych działań 
dostosowujących system obronny państwa, w  tym 
Siły Zbrojne RP, do funkcjonowania w  nowych uwa-
runkowaniach. Polska, po 17 latach członkostwa, jest 
włączona we wszystkie obszary działalności NATO. 
Obecny wkład Polski w  operacjach NATO w  puli 
dowództw i  sił NATO pozwala gromadzić cenne do-
świadczenia oraz szkolić personel w  środowisku so-
juszniczym. Zdobyte doświadczenia wskazują też 
kierunki w  zakresie modernizacji sprzętu i  uzbrojenia 
wojskowego. Mówię o tym z całą odpowiedzialnością, 
bo swą 45-letnią karierę zawodową zakończyłem jako 
zastępca dowódcy NATO ds. transformacji, co traktuję 
jako osobisty zaszczyt.

Prestiż: Transformację Polskich Sił Zbrojnych spo-
strzega nawet laik. Ale jak ona wygląda w ocenie fa-
chowca?

Mieczysław Bieniek: Od ponad 16 lat mamy do czy-
nienia z głęboką transformacją Sił Zbrojnych RP. 

Należy stwierdzić, że mimo stosunkowo krótkiego cza-
su członkostwa w NATO polska armia ukierunkowana 
niemal wyłącznie na obronę terytorialną, mało mobilna, 
z wieloma statycznymi systemami – po okresie 17 lat 
członkostwa w NATO przekształciła się w armię bardziej 
nowoczesną, lepiej wyposażoną, posiadającą znacz-
nie większe możliwości operacyjne, zdolną do udziału 
w szerokim spektrum sojuszniczych operacji. głębokie 
zmiany zaszły w  strukturze kadrowej i  organizacyjnej, 
w jakości uzbrojenia i sprzętu oraz w systemie szkolenia, 
doktrynach, regulaminach i  obowiązujących procedu-
rach. Co jest bardzo ważne w  procesie modernizacji 
technicznej SZ i  finansowania tego procesu, uzyskali-
śmy konsensus wszystkich ugrupowań politycznych, 
z poziomem finansowania 2% PKB, co jest niezwykle 
rzadkim zjawiskiem w czasach kryzysu.

To wszystko osiągnęliśmy mimo istotnych zmian w sa-
mym Sojuszu, który po 11 września 2001 roku dokonał 
zdecydowanego zwrotu w kierunku operacji ekspedy-
cyjnych, prowadzonych nie tylko na obrzeżach tery-
torium mandatowego jak np. w Kosowie, ale i daleko 
od baz macierzystych państw członkowskich, jak np. 
w Afganistanie czy u wybrzeży Somalii. Kierunek tych 

zmian był dla nas mimo 
wszystko pewnym zasko-
czeniem, a  z  pewnością po-
ważnym wyzwaniem, nie do 
końca od razu dobrze rozpo-
znanym. Te uwarunkowania 
trzeba koniecznie uwzględ-
nić, jeżeli pretenduje się do 
obiektywnej oceny tego, co 
zmieniło się w  naszym woj-
sku w ciągu ostatniej dekady.

Zmiany organizacyjne i  funk-
cjonalne, sprzęt, filozofia dzia-

łania, polityczna kontrola nad SZ, powołanie nowego 
rodzaju SZ – Wojsk Specjalnych – i ich wspaniały roz-
wój oraz dokonania bojowe, to tylko niektóre wyśmie-
nite wskaźniki tej transformacji.

Zmiany w  poszczególnych obszarach nie są oczy-
wiście jednakowo głębokie. Najwięcej osiągnęliśmy 

– moim zdaniem – w  dziedzinie kadr, niezłe rezultaty 
mamy także w zakresie organizacji Sił Zbrojnych, a naj-
większy wysiłek czeka nas wciąż w dziedzinie uzbro-
jenia i sprzętu wojskowego. Tutaj przełom się dopiero 
zaczął. Dotychczasowe osiągnięcia nie powinny jed-
nak przesłaniać czekających nas zadań. Jedną z naj-

Po okresie 17 lat członkostwa 
w NATO polska armia 

przekształciła się w armię bardziej 
nowoczesną, lepiej wyposażoną, 
posiadającą znacznie większe 
możliwości operacyjne, zdolną 

do udziału w szerokim spektrum 
sojuszniczych operacji 
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ważniejszych funkcji Sił Zbrojnych RP, którą musimy 
ciągle udoskonalać i  dostosowywać do wymogów 
sojuszniczych, jest właśnie dowodzenie, profesjonali-
zacja i nowoczesny sprzęt. Tak głęboka transformacja 
nie byłaby możliwa bez naszego członkostwa w NATO.

Wyzwaniem dzisiejszego dnia są systemy zapewnia-
jące bezpieczeństwo i skrytość obiegu informacji. Bez 
nich nasz system byłby praktycznie „otwarty”, do cze-
go w żadnym wypadku nie możemy dopuścić.

Cyberprzestrzeń i  jej wyko-
rzystanie jest jednym z  naj-
bardziej istotnych wyzwań 
bezpieczeństwa.

Połączony system rozpo-
znania, śledzenia, dowo-
dzenia i  wyboru celów jest 
rozwiązaniem docelowym i  nieuniknionym. Naszym 
długofalowym celem w dowodzeniu operacyjnym jest 
utworzenie w  pełni zintegrowanego systemu C4ISR. 
Era odrębnych systemów dowodzenia, rozpoznania, 
obserwacji i  kierowania uzbrojeniem przechodzi do 
historii. Ustępuje miejsca zintegrowanemu systemowi, 
gwarantującemu jednoczesne pozyskiwanie i  zobrazo-
wanie informacji w  czasie rzeczywistym, wysoce zau-
tomatyzowane wspomaganie procesu podejmowania 
decyzji, identyfikację przynależności wykrytych obiek-

tów, wybór celów i sposobu ich niszczenia, sterowanie 
systemami uzbrojenia i wreszcie sprawdzenie wyników 
działania. Oczywiście, poszczególne funkcje i  stopień 
szczegółowości musi być odpowiednio dopasowany 
do poziomu dowodzenia. W innych funkcjonalnych sy-
stemach dowodzenia muszą nastąpić podobne zmiany 
integrujące poszczególne elementy i maksymalnie auto-
matyzujące procesy decyzyjne. Dotyczy to także syste-
mu dowodzenia wsparciem, gdzie szczególnie istotny 
postęp musi nastąpić w kierowaniu ruchem wojsk oraz 
przechowywaniu i  dystrybucji środków materiało-

wych. Integracja potrzebna 
jest także w  sferze usług 
logistycznych. Rozwiązania 
docelowe muszą uwzględ-
nić także wręcz rewolucyjne 
zmiany w  systemie planowa-
nia strategicznego. Mam na 
myśli zarówno planowanie 

obronne, jak i  operacyjne. Czasy planowania głównie 
„na piechotę” muszą przejść do historii, ustępując miej-
sca m.in. procedurom opartym na symulacjach kom-
puterowych, a  to oznaczać będzie niezbędne zmiany 
organizacyjne powiązane z  wprowadzeniem nowego 
sprzętu wspomagania procesów decyzyjnych wraz 
z towarzyszącymi programami.

Problemy, które przedstawiłem w tej lakonicznej anali-
zie, są istotnymi elementami transformacji polskich SZ.

Prestiż: Polska armia się reformuje i unowocześnia, ale 
jak Polskie Siły Zbrojne są postrzegane przez sojuszni-
ków w kontekście wspólnych operacji militarnych?

Mieczysław Bieniek: Jesteśmy w NATO, dlaczego nie 
mamy ufać NATO oraz naszemu sojusznikowi USA? 
Przeszliśmy już wspólnie sprawdziany lojalności i współ-
działania w wielu operacjach bojowych i oby ta najcięż-
sza próba obrony naszego terytorium nie nadeszła, lecz 
jestem spokojny o jej rezultat, gdyby się wydarzyła. 

Irak, Afganistan? To sprawdzian! 20–30 tys. żołnierzy 
służących obecnie w Siłach Zbrojnych przeszło przez 
prawdziwe misje, nie tylko pokojowe, ale i  te bojowe, 
gdzie lała się krew, byli zabici i ranni.

Polskie SZ są postrzegane jako wiarygodny sojusznik, 
dobrze zorganizowany i dowodzony. Potrafimy współ-
działać w koalicji, znamy procedury i system wsparcia 
oraz zaopatrzenia.

Są pewne różnice w  wyposażeniu, szczególnie słu-
żącym do rozpoznania i  uderzeń precyzyjnych, lecz 
w działaniu sojuszniczym możemy liczyć na wsparcie 
koalicjantów. W programie modernizacji SZ dążymy do 
uzupełnienia tych zapóźnień i sądzę, że uda nam się 
je w  krótkim czasie nadrobić, szczególnie że zostały 
zapewnione do tego środki finansowe.

Cyberprzestrzeń  
i jej wykorzystanie jest jednym 

z najbardziej istotnych  
wyzwań bezpieczeństwa

gen. M. Bieniek w gabinecie  
w Norfolk w stanie Virginia
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Niezmiernie istotne w  tym kontekście jest codzienne 
szkolenie bojowe w  celu osiągnięcia pełnej interope-
racyjności z naszymi sojusznikami i temu celowi służy 
program wspólnych ćwiczeń i treningów. 

Prestiż: Proszę przedstawić sferę oraz wizję zagrożeń 
i szans dla Polskich SZ.

Mieczysław Bieniek: Lista tychże jest długa. W skali 
strategicznej musimy być gotowi do obrony ojczyzny 
w pierwszych godzinach samodzielnie, a później z na-
szymi sojusznikami.

Do najważniejszych wyzwań i  zadań SZ RP należy 
więc zaliczyć: udział w  strategicznej operacji obron-
nej na terytorium kraju; zapewnienie bezpieczeństwa 

w  czasie pokoju; zapobieganie konfliktom lokalnym 
i  regionalnym oraz udział w  ich rozwiązywaniu na 
obszarze NATO zgodnie z  art. 5 i  CRO poza obsza-
rem odpowiedzialności Sojuszu; udział w działaniach 
antyterrorystycznych; wspieranie procesu stabilizacji 
i  operacji humanitarnych; zdynamizowanie procesu 
modernizacji SZ.

Musimy również dążyć do zwiększenia proporcji jed-
nostek walczących do zabezpieczających, gdyż jed-
nostki walczące mają decydujący wpływ na potencjał 
bojowy oraz możliwości użycia Sił Zbrojnych RP. 

Strategia NATO zachowuje odpowiednie miejsce dla 
operacji art. 5. Skoro panuje zgodność co do rów-
ności poczucia bezpieczeństwa wszystkich człon-

W czasie obchodów Święta Niepodległości w USA, 4 lipca 2012 r.



www.prestigemagazine.com.pl38

Bezpieczna Polska w niebezpiecznym świecie 

partner  
magazynu

ków NATO, to dopóki część państw będzie miała 
obawy w kwestii zachowania własnej suwerenności 
i integralności terytorialnej, obowiązkiem Sojuszu jest 
na te obawy pozytywnie reagować. Dlatego obrona 
kolektywna pozostaje spoiwem i podstawową misją 
NATO. 

Musimy również tworzyć 
i  utrzymywać zdolności sił 
wojskowych potrzebnych 
do operacji ekspedycyjnych. 
Trudno nawet sobie wyobra-
zić, aby państwa położone 
w oddaleniu od rejonów nie-
stabilnych politycznie mogły 
przyjść z ewentualną pomo-
cą państwom zagrożonym 
bez dobrze rozwiniętych sił 
ekspedycyjnych. Im więcej sił zdolnych do przerzutu, 
tym większe bezpieczeństwo całego Sojuszu i  tym 
lepsze warunki do realizacji operacji z art. 5. Zadania 
związane z  obroną kolektywną wymagają sprawne-
go systemu obrony powietrznej, który prędzej czy 
później będzie musiał być zespolony z nowym syste-
mem obrony przeciwrakietowej i jest to obecnie jeden 
z priorytetów modernizacji naszych SZ. 

Jeżeli przeanalizujemy listę aktualnie największych 
zagrożeń, jak cyberterroryzm, „broń energetyczna”, 
piractwo, państwa upadłe, niestabilne rejony, Pań-
stwo Islamskie etc., to zauważymy, że nie można im 
przeciwdziałać tylko na zasadzie prostego użycia 
siły militarnej. gdy do tego dodamy kłopoty ze zde-

finiowaniem „casus belli” dla 
zdecydowanej większości 
z  nich, ogromną rolę akto-
rów niepaństwowych, jak 
choćby organizacji terro-
rystycznych, ale także ze-
społy hakerów i  związane 
z  tym trudności określenia 
odpowiedzialności pań-
stwowej – staje się jasne, że 
dotychczas znane, oparte 
na sile militarnej zdolności 

są niewystarczające. Pozyskiwanie nowych należy 
rozpocząć od jasnego sformułowania, jak danemu 
zagrożeniu należy przeciwdziałać, z uwzględnieniem 
wszystkich możliwych obszarów, bowiem charakter 
nowych zagrożeń wymaga kompleksowego podej-
ścia do ich rozwiązywania. Dotychczasowe próby 
zdefiniowania tzw. „policy” dla niektórych zagrożeń 
oceniam jako wycinkowe i  często bardzo ostrożne. 

Ta wspaniała pokojowa 
transformacja naszego kraju  

i Sił Zbrojnych jest zasługą wielu 
oddanych, mądrych i kochających 

nasz kraj ludzi, Polaków, 
patriotów żyjących w Polsce  

oraz poza jej granicami

gen. M. Bieniek z profesorem (C) Zbigniewem Brzezińskim w Waszyngtonie, 2005 r.
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Dlatego też SZ muszą budować zdolności komplek-
sowo i wspólnie z  innymi instytucjami państwa oraz 
wspólnie z sojuszem NATO i UE. 

Kolejnym istotnym zadaniem jest skuteczne wdroże-
nie systemu dowodzenia SZ.

Do niezmiernie ważnych zadań należy także zaliczyć 
szkolenie i  doskonalenie kadr dowódczych, zwłasz-
cza tych na szczeblu taktycznym i operacyjnym, nie 
zapominając jednocześnie o  podoficerach, którzy 
stanowić muszą kościec naszej armii. 

Prestiż: Zawód żołnierza niesie z sobą plusy i minusy, 
pewnie jak wiele innych. Co ta profesja wniosła do 
Pańskiego życia, Panie generale?

Mieczysław Bieniek: Często myślałem o  tym, kim 
byłbym w życiu, gdybym nie został zawodowym woj-
skowym, generałem. I zawsze dochodzę do konkluzji, 
że wojsko od wczesnych młodzieńczych lat było moją 
największą pasją. Nie żałuję, że ta misja, którą wybra-
łem w 1969 roku, pochłonęła mnie bez reszty i sta-
ła się wielką miłością życia. Tak, powiem krótko i po 
prostu – warto było! Powiem więcej, oddałbym 45 
lat służby, by rozpocząć ją od początku. Prawie cały 
okres służby w kraju wiążę z moją ukochaną formacją, 
czyli „czerwonymi beretami”. Żyjemy w historycznych 
czasach. Przeszliśmy z demokracji ludowej, czyli real-
nego socjalizmu, do demokracji rynkowej. Służyliśmy 
w  Układzie Warszawskim, od 1999 roku jesteśmy 
sprawnym i  wiarygodnym członkiem paktu NATO. 
Żyliśmy również na przełomie wieków. Ponad 70 lat 
Polska nie jest trawiona żadnymi wojnami. To też wiel-
kie osiągnięcie ludzi naszego pokolenia i  pokolenia 
naszych rodziców, którzy horror ostatniej światowej 
wojny przeżyli. W tym miejscu muszę oddać pokłon 
naszym żołnierskim poprzednikom. Zarówno tym, 
którzy walczyli na Wschodzie, jak i  tym z  Zachodu. 
Przelana krew wszędzie ma tę samą barwę. 

Miałem również możliwość nieustannego poszerza-
nia swojej wiedzy i kompetencji na różnych stanowi-
skach służbowych w czasie tej służby.

Jestem doktorem nauk wojskowych. Od kilku lat 
prowadzę wykłady na najpoważniejszych polskich 
i  zagranicznych uczelniach. Część z  nich prowadzę 
w języku angielskim. W pracy dydaktycznej korzystam 
z najnowszych zdobyczy wiedzy, prezentując wykłady 
z dziedziny bezpieczeństwa i  obronności, jak i  zarzą-
dzania kryzysowego oraz dyplomacji, łącząc je jedno-
cześnie z bogatą praktyką, pozyskaną w operacjach 
pokojowych i bojowych. Jestem pewien, a lubię brać 
życie pełną garścią, że chcę korzystać w pełni z tego, 
co nam przynosi codzienność, ciągle szukam nowych 
wyzwań. I  muszę przyznać, że to właśnie żołnierski 
fach sprawił, że tych wyzwań się nie obawiam. 

Powinienem również wspomnieć o  bardzo ważnym 
procesie odpolitycznienia armii w okresie transforma-
cji naszego systemu po 1989 roku, kiedy udało się 
zachować neutralność polityczną, co jest kolejnym 
pozytywnym przykładem transformacji ustrojowej. 

Świadomość, że służymy ojczyźnie, była moim życio-
wym credo. Czy to nie fantastyczne, że jeszcze nie-
dawno uczestniczyliśmy w grach wojennych Układu 
Warszawskiego z użyciem broni jądrowej, z planami 
inwazji na Niemcy czy Danię, a dzisiaj razem z żołnie-
rzami tych państw ćwiczymy na poligonach, służymy 
w misjach, jesteśmy członkiem najbardziej wiarygod-
nego i pewnego układu bezpieczeństwa zbiorowego, 
jakim jest NATO. Taka sytuacja wydawała się niemoż-
liwa, nawet jeszcze w połowie lat 80. XX wieku, ale 
dzisiaj niewiele osób już o tym pamięta.

Ta wspaniała pokojowa transformacja naszego kraju 
i Sił Zbrojnych jest zasługą wielu oddanych, mądrych 
i kochających nasz kraj ludzi, Polaków, patriotów ży-
jących w Polsce oraz poza jej granicami.

Konkludując, odnoszę wrażenie, że dane mi było 
uczestniczyć w  czymś niezwykłym, co kochałem 
i było potrzebne. Poznałem wiele krajów i ich kultury, 
spotkałem wybitnych, niezwykłych wspaniałych ludzi 
i tego wszystkiego nigdy nie zapomnę.

Z  satysfakcją muszę też powiedzieć, choć pewnie 
nieskromnie, że każdą misję, w której brałem udział, 

Na lądowisku śmigłowców w Babilonie.  
(L) Doradca polityczny amb. R. Krystosik, (C) gen. M. 
Bieniek, (P) dowódca 1. Brygadowej grupy Bojowej, 

gen. bryg. Edward gruszka – Babilon 2004 r.
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zakończyłem z  sukcesem. Dowodzenie elitarnymi 
związkami taktycznymi w Wojsku Polskim, takimi jak 
6. Brygada Desantowo-Szturmowa czy 25. Dywizja 
Kawalerii Powietrznej – to było ogromne wyzwanie. 
Ukończenie Podyplomowego Studium Strategiczno-

-Obronnego w  1995 roku w  Londynie i  stanowisko 
przedstawiciela przy NATO i UE było wielkim zaszczy-
tem dla polskiego oficera, było też kolejnym wyzwa-
niem, któremu musiałem sprostać. Takim zaszczytem 
było też ukoronowanie mojej służby wojskowej w ran-
dze 4-gwiazdkowego generała na prestiżowym sta-
nowisku zastępcy dowódcy NATO ds. transformacji. 
Cóż można jeszcze sobie wymarzyć ?

Nie muszę dodawać, że w czasie swej służby wojsko-
wej miałem oczywiście wielu wspaniałych dowódców 
i wiele wzorów do naśladowania. 

gdybym miał użyć właściwego słowa do stwierdze-
nia, czy spełniłem się w służbie ojczyźnie, to myślę, 
że pewnie tak, ale też dodam, że służba wojskowa 
była moją największą pasją.

Prestiż: Być dowódcą w czasie pokoju, a dowodzić 
na polu walki podczas wojny, gdzie leje się krew – to 
zasadnicza różnica przy podejmowaniu decyzji, od 
których zależy życie. Jak w takiej sytuacji zachowuje 
się dowódca wysokiej rangi, którego rozkaz muszą 
wykonać żołnierze? Czy kiedykolwiek, ze względu na 
okoliczności, znalazł się Pan w  tarapatach przy po-
dejmowaniu decyzji na polu bitwy?

Mieczysław Bieniek: W ciągu 45 lat służby różnie by-
wało. Każdy pamięta i wraca wspomnieniami do tych 
najtrudniejszych chwil. Mnie najbardziej jednak zapadł 
w  pamięci okres, kiedy służyłem w  Iraku i  Afganista-
nie. To właśnie na misji bojowej liczą się opinie, zdania, 
poglądy, a przede wszystkim wydane rozkazy bojowe. 
Każda błędna decyzja może sporo kosztować, z utratą 
życia włącznie. Ważne jest własne zdanie, ale trzeba 
też brać pod uwagę opinie innych, zanim wyda się roz-
kaz do działania. Podczas mojego dowodzenia dywizją 
wielonarodową wielokrotnie znajdowałem się w dość 
dramatycznej sytuacji. Jako dowódca komponentu 
polskiego podlegałem rozkazom z MON, jednocześnie 
kierowałem się mandatem, który powierzyły mi 23 kraje 
misji stabilizacyjnej i byłem podporządkowany dowód-
cy koalicyjnemu. Pogodzenie działania stabilizacyjnego 
z operacyjnym wymogiem pola walki, jakim w pewnym 
momencie był mój sektor odpowiedzialności, nie za-
wsze było łatwe i zdarzało mi się, iż z niektórych sytuacji 
musiałem tłumaczyć się przełożonemu i przyjacielowi, 
generałowi Riccardo Sanchezowi. W każdym razie nie 
mówiłem wyłącznie: „Tak jest!” Większość ważnych 
decyzji podejmowaliśmy na zasadzie kompromisu, po 
wcześniejszych analizach, lecz muszę tu z  całą sta-
nowczością podkreślić jego pełne zrozumienie do mo-
ich rozwiązań, jak i  sił oraz środków potrzebnych do 
wykonania najtrudniejszych nawet zadań. 

Prestiż: Jest Pan generał doktorem nauk wojsko-
wych, absolwentem Akademii Obrony Narodowej, 
w  ramach szkolenia wyższych kadr dowódczych 

W czasie treningu spadochronowego nad lotniskiem w Bielsku-Białej
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zaliczył m.in. strategiczną uczelnię brytyjską Royal  
College of Defence Studies i  elitarne szkolenie 
w  amerykańskich wojskach lądowych – kurs Ran-
gers, ukończył podyplomowe studia w prestiżowych 
uczelniach w  Londynie i  Kalifornii, ale jest też – co 
ciekawe – magistrem krakowskiej AWF. 

Mieczysław Bieniek: Będąc już oficerem „czerwo-
nych beretów”, podjąłem studia na AWF w Krakowie. 
O tym wykształceniu wie niewielu ludzi, ale to właśnie 
ten kierunek studiów okazał się bardzo przydatny tak 
podczas wojskowych, jak i cywilnych zajęć, i z pew-
nością nie czułem się magistrem od „fikołków”, jak 
niekiedy za czasów Polski Ludowej nazywano absol-
wentów uczelni sportowych, bo po pierwsze – sport 
zawsze zajmował ważne miejsce w moim życiu; po 
drugie – mogłem zdobyć tytuł magistra cywilnej 
uczelni, co w  tamtych latach miało duże znaczenie 
(szkołę oficerską kończyło się z tytułem tylko inżynie-
ra), a po trzecie – zdobytą wiedzę wykorzystywałem 
w służbie, w szkoleniu żołnierzy i kadry elitarnej jed-
nostki powietrznodesantowej. Ponadto, jako czynny 
spadochroniarz uprawiający ten sport, miałem lepsze 
możliwości poznania metod treningowych i  fizjologii 
sportu. Notabene, obecnie posiadam na swoim kon-
cie ponad 3500 skoków spadochronowych i wciąż 
uprawiam ten fantastyczny sport.

Prestiż: Jaki scenariusz na życie wybrał dla siebie 
polski generał na emeryturze?

Mieczysław Bieniek: Z pewnością nie będzie w niej 
miejsca na nudę, bo i  pomysłów na życie mam tak 
wiele jak zainteresowań, które mnie absorbują i pocią-
gają. Ale zanim rozwinę odpowiedź, chciałbym przy 
okazji tego wywiadu powiedzieć, że swych sukcesów 
zawodowych nigdy nie osiągnąłbym bez wsparcia 
żony grażyny. To ona w  czasie moich licznych misji 
poza granicami kraju i nieobecności poligonowych no-
siła ciężar odpowiedzialności za wychowanie naszych 
dorosłych już dzieci (mamy córkę, 3 synów i  9 wnu-
cząt), za co, a właściwie za wszystko co dla mnie zrobi-
ła, chcę jej podziękować. Dlatego teraz będę nadrabiał 
rodzinne „zaległości” i  więcej czasu oddam rodzinie, 
którego we właściwym wymiarze nie zdążyłem pod-
czas służby znaleźć, pomimo że rodzina zawsze była 
umocowana w  środku mojego serca. Wracając do 
scenariusza na życie po wojskowej służbie – to literatu-
ra historyczna, dobre kino i sport wypełnią mi częścio-
wo m.in. wolny czas po pracy, bo przecież w dalszym 
ciągu jestem aktywny, choćby w pracy naukowo-dy-
daktycznej. Zwłaszcza sport w ekstremalnym wydaniu, 
który wyzwala poczucie wolności i sprawia radość, bo 
to przecież przy jego uprawianiu wydziela się endorfi-
na – enzym szczęścia. Ekstremalność u mnie wynika 
może i stąd, że z natury jestem aktywny i lubię trudne 
fizyczne wyzwania, którym nie poddaję się bez walki, 
w myśl maksymy „to może się nie udać, lecz należy 

spróbować”. Dlatego nadal uprawiam narciarstwo, 
snowboarding, windsurfing, kitesurfing, tenis i… oczy-
wiście ukochane spadochroniarstwo. A  że w  powie-
trzu człowiek pozostaje sam, bez instruktora i trenera, 
gdzie niczego nie można powtórzyć czy poprawić – to 
w tej przestrzeni skoczek, który musi się zmierzyć ze 
swym charakterem i  osobowością, poznaje samego 
siebie. Tak się dzieje podczas każdego skoku i  lotu, 
niezależnie od wieku spadochroniarza. Oczywiście na-
dal, co jest szczególnie ważne dla mnie na tym etapie 
życia, będę czynny zawodowo, uczestnicząc – o czym 
już wspomniałem – w  działalności akademickiej, na-
ukowej i dydaktycznej. Jako członek Stowarzyszenia 
Euroatlantyckiego biorę np. udział w konferencjach do-
tyczących bezpieczeństwa i obronności. Swą wiedzą 
i doświadczeniem podzielę się z  tymi, którzy zechcą 
z tych walorów skorzystać. Tak więc, postaram się żyć 
aktywnie i  pożytecznie, bo jak mówią mądrzy ludzie, 
prawdziwą wartość życia poznaje się w jego jesieni.

Ivo graff

gen. M. Bieniek z synami, Piotrem  
i Mieczysławem w Krakowie – 2011 r.
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Prestiż: Panie Prezydencie, rok 2015 był w  historii 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie rokiem 
wyjątkowym, rokiem jubileuszy…

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Zgadzam się z tym 
stwierdzeniem, bo był ROKIEM JUBILEUSZU 20-LE-
CIA WyŻSZEJ SZKOŁy MENEDŻERSKIEJ, ale i  ro-
kiem związanym z  moim skromnym jubileuszem 
80-lecia.

Prestiż: Wspaniałe są takie właśnie jubileusze, sko-
rzystamy więc z okazji, Panie Profesorze, i zapytamy 
o drogę, która doprowadziła WSM do czołówki Wyż-
szych Szkół Niepublicznych w Polsce. 

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Pozwolę sobie za-
tem na kilka refleksji, wspomnień i  opinii, zapewne 
osobistych, być może nader subiektywnych i  emo-
cjonalnych, ale naprawdę szczerych, płynących 
z serca.

Prestiż: Właśnie o taką rozmowę nam chodzi, Panie 
Prezydencie.

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Nie kryję, że moż-
liwość wypowiedzi na łamach Magazynu PRESTIŻ 
who is who to sama w sobie wartość, za którą redak-
cji dziękuję już na wstępie.

Prestiż: Jak minęło dwadzieścia lat uczelni?

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Nie do wiary, że „dwa-
dzieścia lat minęło” jak z bicza strzelił. grupa entuzja-
stów – wykładowców warszawskich uczelni (jestem 
dumny, że takie osoby zgromadziłem wokół siebie) 
ukręciła przysłowiowy bicz z  piasku i  nie bacząc na 
rzucane kłody pod nogi, utworzyła to, co jest dziś przy 
Kawęczyńskiej 36, a  jest rzeczywiście czym się po-
chwalić. W Sali Senatu widnieje akt powołania WSM 
22 czerwca 1995 roku, podpisany przez prof. Ryszar-
da Czarnego – ówczesnego ministra edukacji naro-
dowej. Trudno zapomnieć ten moment sprzed 20 lat: 
wzruszenie, radość, ulga i otwarta butelka szampana. 
Do naszej uczelni w międzyczasie przylgnęły określe-
nia, które stały się już kultowe: „Szkoła marzeń”, „cud 
na Kawęczyńskiej”, „Szkoła z prestiżem”. Przeszliśmy 
długą i trudną drogę! Od 43 pierwszych absolwentów 
po trzech latach studiów, do 42 tysięcy, którym wy-
daliśmy dyplomy, od jednego kierunku (zarządzanie 
i marketing) do dziesięciu obecnie, w tym dwa jedno-
lite magisterskie, cztery pierwszego i drugiego stopnia, 
cztery pierwszego stopnia, w tym dwa inżynierskie.

Prestiż: Każda inauguracja roku akademickiego to 
próba bilansu skłaniającego do refleksji.

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: 17 października 
2015 roku powiedziałem podczas inauguracji roku 

akademickiego, że bilans ten można rozpatrywać na 
trzech płaszczyznach: historycznej – to wielki skok 
od baraków i pawilonów rozrzuconych w pięciu miej-
scach Pragi, gdzie w ciasnych salach odbywały się 
zajęcia, do Kampusu XXI wieku, który uzyskał taki 
tytuł w 2006 r., i który jest naszą dumą; bieżącej – to 
uporządkowanie problemów związanych z  wdroże-
niem reformy szkolnictwa wyższego, dostosowaniem 
do standardów europejskich; perspektywicznej – to 
wypracowanie strategii rozwoju z głównym celem, tj. 
uzyskaniem awansu akademickiego niosącego okre-
ślony prestiż, czyli uzyskaniem uprawnienia do nada-
wania tytułu naukowego doktora w  dziedzinie nauk 
o  zarządzaniu – to możliwość wychowania własnej, 
młodej kadry naukowej, szansa na pozyskiwanie tak 
potrzebnych środków na badania i zwiększenie oferty 
kształcenia.

Prestiż: Na inauguracji roku akademickiego 
2015/2016 WSM gościła noblistę Lecha Wałęsę.

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Na inauguracji, tej 
szczególnej, w roku 20-lecia gościliśmy niezwykłego 
gościa – człowieka legendę, najbardziej współcześ-
nie, po Janie Pawle II, rozpoznawanego w  świecie 
Polaka, noblistę, pierwszego prezydenta RP wybra-
nego przez naród Lecha Wałęsę! Wysłuchaliśmy jego 

Prof. dr Stanisław Dawidziuk, dr h.c. 
uhonorowany przez władze dzielnicy  

Praga Północ nagrodą „Florian”
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Prof. dr Stanisław Dawidziuk z prezydentem Lechem Wałęsą  
w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie  

podczas jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 
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wykładu, pełnego głębokich treści. Czy to nie wielka 
rzecz? Czy nie wielką rzeczą jest, że przyjął tytuł pro-
fesora honorowego Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 
pozostawiając w  Księdze Honorowej swój autograf, 
zwłaszcza że to właśnie Lech Wałęsa był architektem 
przemian, które dały początek powstaniu szkolnictwa 
niepublicznego, którego wkład w rozwój kształcenia 
na poziomie wyższym w  Polsce bez pomocy z  bu-
dżetu państwa jest nie do przecenienia. My przecież 
jesteśmy beneficjentami tych przemian i  obecność 
Lecha Wałęsy na jubileuszowej inauguracji urosła 
do rangi symbolu. Wyższe szkolnictwo niepubliczne 
to setki tysięcy absolwentów, zbudowane własnym 
wysiłkiem i  środkami z  niezbędnym, często najwyż-
szej jakości wyposażeniem. To oczywisty sukces 
powszechnie podziwiany na Zachodzie. Stworzona 
została szansa masowo poparta przez młodych ludzi, 
którzy gremialnie podejmowali i kończyli studia, szan-
sa – dopowiem – niezaprzepaszczona.

Prestiż: W swoich wypowiedziach, wywiadach, tak-
że w wystąpieniu na tej inauguracji wyraził Pan jednak, 
Panie Prezydencie, zatro-
skanie stanem edukacji 
w Polsce.

Prof. dr Stanisław Dawi-
dziuk: Tak, mam tu szereg 
niepokojów i  wiele uwag. 
Przyznam, że w  tych 
przemyśleniach inspirują 
mnie wielcy i światli ludzie, 
uczeni pełni patriotycz-
nych działań, którym leżało 
na sercu dobro ojczyzny. 
Już w  XVI wieku zawarł 
to Andrzej Frycz Modrzewski w  dziele „O  naprawie 
Rzeczypospolitej”. Bliska mojemu sercu jest myśl 
wielkiego krajana hetmana Jana Zamoyskiego, któ-
ry przecież powiedział: „Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie jej młodzieży chowanie”. Sięgam do spuścizny 
Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica, Konstytucji 3 
Maja, pierwszej w  Europie ustawy zasadniczej, Ko-
misji Edukacji Narodowej – też pierwszej w Europie 
świeckiej władzy oświatowej. Co nam zostało z tego 
dziedzictwa? Co robimy, aby nie zapomnieć o  tym, 
co powiedział święty Jan Paweł II: „Nie ma większego 
bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”. Nie-
stety, nie da się ukryć, że obecnie zanika etos poszu-
kiwania prawdy w nauce, a przecież już wielki Seneka 
twierdził, że „Dwie rzeczy dają duszy największą siłę 

– wierność prawdzie i  wiara w  siebie”. Mówimy, że 
wiedza, innowacyjność, kreatywność, przedsiębior-
czość i kompetencje to klucze do sukcesu, a zapomi-
namy o ludzkim życiu, jego pięknie itp. Zapominamy 
o  takim kapitale jak: wrażliwość, wartości etyczne 
i  moralne tak ważne w  obszarze naszego działania, 
a chodzi w tym przypadku o szacunek do człowieka, 

przyrody, tolerancję, świadomość odpowiedzialności 
wobec kolejnych pokoleń za dziedzictwo narodo-
we i  kulturowe, wrażliwość na ludzką krzywdę i  nie-
sprawiedliwość. To smutne, że w  dzisiejszej naszej 
edukacji wójt zastępuje ministra, a  naukę zamyka 
się w  paragrafach biurokratycznych. Reforma goni 
reformę, nowelizacja nowelizację, przy czym w  tym 
reformowaniu zapomina się, że w  rozwoju eduka-
cji i  szkolnictwa wyższego musi zaistnieć ciągłość 
w poszukiwaniu prawdy, bo prawda ta, uciekając od 
zabobonów, demagogii i dogmatów doprowadza do 
rozwoju wolnego człowieka, który otrzymał rozum po 
to, aby mu w imię prawdy służył. Za wolność i prawdę 
ludzie często płacili własnym życiem.

Prestiż: To smutne konstatacje, Panie Profesorze.

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Niestety. Na wstępie na-
szej rozmowy zastrzegłem, że będę mówił szczerze, co 
mi na sercu leży. Przecież to, z czym się aktualnie spo-
tykamy, nie ma wiele wspólnego z tym, co odziedziczy-
liśmy po wybitnych Polakach, twórcach, społecznikach, 

patriotach z tak odległych 
wieków.

Nie pomnażamy ich 
wartości, a  wręcz prze-
ciwnie, niweczymy ten 
kapitał, żyjemy w  trze-
cim tysiącleciu, a niekie-
dy zachowujemy się, jak 
byśmy żyli w średniowie-
czu. Zanikły autorytety, 
a szacunek do drugiego 
człowieka zastępujemy 
poniżeniem, narusze-

niem godności ludzkiej itp. Zagubiliśmy prawdę i do-
bro człowieka. Zachowujemy się nieprzyzwoicie, 
zgarniając większą pulę dzięki ucieczce do kłamstw, 
dogmatów, obiecanek i  głupoty. Bryluje w  tym rów-
nież – niestety – wielu profesorów, którzy słyną z to-
talnej krytyki stanu edukacji i zarządzających nią, nic 
w zamian nie proponując.

Prestiż: Jaki apel, a może i alert, na bazie takiej oce-
ny można sformułować?

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Szanowni polity-
cy, ministrowie, rektorzy, profesorowie, nauczyciele! 
Obudźmy się, bo do przysłowiowej dwunastej tuż, 
tuż, i  poważnie postawmy na taką edukację, jak ją 
widzieli m.in. A.F. Modrzewski, S. Staszic, H. Kołłątaj, 
J. Zamoyski i wielu innych wspaniałych pedagogów, 
polityków, twórców!

Prestiż: Rozprawiając o  20-leciu WSM, trudno nie 
dostrzec, że podniósł Pan, Panie profesorze, wysoko 
poprzeczkę, formułując misję uczelni.

W rozwoju edukacji i szkolnictwa 
wyższego musi zaistnieć ciągłość 

w poszukiwaniu prawdy,  
bo prawda ta, uciekając od 

zabobonów, demagogii  
i dogmatów doprowadza  

do rozwoju wolnego człowieka
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Prezydent WSM z rektorem prof. zw. dr. hab. Pawłem Czarneckim wręczają tytuł  
Professor Honorificum WSM prezydentowi Lechowi Wałęsie

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Misję WSM okre-
śliliśmy jako „kształcenie młodzieży dla innowacyjnej 
gospodarki“. Czy można było inaczej? Przecież WSM 

„dorobiła sie“ wysokiej marki i  prestiżu. To do nas 
przychodzą młodzi ludzie z nadzieją, że uzyskają dy-
plom, który jest marką, gwarancją, że będą przygoto-
wani do walki o życiowy sukces. Dostosowujemy na 
podstawie analizy zatrudnienia program nauczania 
do praktycznych potrzeb kształcenia. Wprowadzili-
śmy unikalne i oczekiwane przez biznes specjalności. 
Uruchamiamy nowe kierunki i  specjalności prowa-
dzone w  językach obcych, gdzie standardem staje 
się bezwzględna znajomość języka angielskiego oraz 
dodatkowo drugiego języka do wyboru. Do wyboru 
są studia w  języku angielskim na kierunkach: zarzą-
dzanie (specjalność: accounting and controlling, cor-
porate management) oraz bezpieczeństwo narodowe 
(specjalność: crisis management). Ruszył też nowy 
kierunek: finanse i  rachunkowość (także w  j. angiel-
skim). Nie muszę dodawać, że nie możemy odstawać 
od czołówki polskich uczelni publicznych, a w najgor-
szym razie nie dać się pochłonąć przez peleton. Inno-
wacyjna gospodarka jest przyszłością naszego kraju, 
więc my możemy i dostarczamy jej kadry, wspaniały 
materiał kandydatów dla gospodarki z ich wiedzą ani-
matorów i twórców.

Prestiż: Porozmawiajmy o studentach…

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Studenci spędzają 
w  naszej uczelni często najpiękniejsze i  najbardziej 
twórcze lata młodego życia, kształtują swoje posta-
wy, osobowość. Pomaga im w tym uczelniana kadra 

– świadoma misji przewodnika, mistrza, autorytetu, 
wychowawcy wreszcie, partnera, przyjaciela, po-
wiernika, doradcy. Otwartość, serdeczność, wyrozu-
miałość, uśmiech – to cementuje całą społeczność, 
tworzy jedność. Wielka w  tym przedsięwzięciu jest 
również rola personelu pomocnego. Taka właśnie jest 
WSM. Studenci to nasze oczko w głowie, to – jak ma-
wiamy żartobliwie – nasi pracodawcy. To ich chcemy 
pozyskać i  jak dotąd z  powodzeniem pozyskujemy. 
Skoro decydują się na studia u  nas, muszą otrzy-
mać nie tylko wiedzę z najwyższej półki, ale i mocno 
utwierdzone określone wartości moralne.

Prestiż: O prestiżu WSM świadczą jej osiągnięcia.

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Bez precedensu jest 
fakt, że po dwóch latach istnienia cztery nasze nowe 
pisma naukowe uzyskały po 5 punktów. Ważnym ele-
mentem w utrwalaniu dobrego imienia uczelni było jej 
umiędzynarodowienie, uzyskanie akredytacji w  Sta-
nach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Cenimy sobie 
prowadzenie studiów podyplomowych obejmujących 
ponad 30 kierunków, cieszących się niezmiennym 
powodzeniem.
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Prezydent WSM w Warszawie, prof. dr Stanisław Dawidziuk  
na otwarciu fundacji „ARKA” Łukasza Podolskiego, znajdującej się  
na terenie Kampusu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
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Prestiż: Wyższa Szkoła Menedżerska jest jednym 
z największych skupisk studentów ukraińskich w Pol-
sce. Czym można tę popularność uczelni wśród nich 
wytłumaczyć?

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Wydaje się, że można 
się o to pokusić. Przedstawię więc kilka argumentów. 
Marka uczelni znana na Ukrainie, a rozpropagowana 
w  tym kraju przez naszych absolwentów, wiąże się 
z poziomem nauczania i atmosferą, z jaką spotyka się 
młodzież ukraińska podczas studiów (rozpoczynają 
studia w większości 17-latki), serdecznością, opieką, 
zrozumieniem i  życzliwoś-
cią wykładowców, bardzo 
dobrym akademikiem, 
bazą dydaktyczną i socjal-
ną. Wszystko to sprawia, 
że ci młodzi ludzie wiedzą 
i  czują, że są tu mile wi-
dziani i szanowani. Wyrwa-
ni ze swojego środowiska, 
zostawiając dom rodzinny, 
ojczyznę, trafiają do śro-
dowiska i  społeczności, 
które okazują im serdecz-
ność. Studenci ukraińscy 
jeszcze przed rozpoczę-
ciem studiów wiedzą od swoich kolegów, że uczelnia 
stworzy im kameralną i rodzinną atmosferę. Cieszy to, 
iż wielu z nich w prowadzonych sondażach mówi, że 
poziom studiów jest wysoki, a  to im odpowiada, bo 
koreluje z  ich pasjami, aspiracjami i  zapałem, gdyż 
chcą zostać obywatelami świata. Ale jednocześnie ze 
wzruszeniem mówią o  swoim kraju, rozumieją sens 
patriotyzmu. Przypominam im, że studiują po to, aby 
właśnie służyć ojczyźnie. Na co dzień efektywnie 
współpracuje z nami ambasador Ukrainy, kolejni am-
basadorzy zresztą często goszczą w progach uczelni, 
spotykając się nie tylko z ukraińską młodzieżą. Jeden 
z naszych absolwentów został nawet asystentem am-
basadora. Dodam jeszcze, że dotąd studia w WSM 
na kilku kierunkach (głównie stosunkach międzyna-
rodowych) ukończyło kilkustet studentów ukraińskich.

Prestiż: O  prestiżu uczelni świadczą studenci, na-
uczyciele akademiccy, ale także związane z  WSM 
osobistości ze świata nauki i polityki. 

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Uczelnia szczyci się 
swymi profesorami honorowymi, bo obok wspomnia-
nego już prezydenta Lecha Wałęsy w tym znakomitym 
gronie są: były przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego prof. Jerzy Buzek, uczeni zagraniczni: pre-
zydent Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych, 
członek Ukraińskiej Akademii Nauk prof. Wasyl Kre-
mień, uczeni ze Słowacji – nominowany do Nagrody 
Nobla prof. Vladimidr Krčméry, i Czech prof. Alexander 
J. Belohlavek – przewodniczący Arbitrażu Światowgo.

Prestiż: Wśród amerykańskich i  polskich specjali-
stów wojskowości rodzi się idea powołania jednostki 
naukowo-badawczej poświęconej bezpieczeństwu 
strategicznemu.

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Zaproponowano 
nam udział w  tym przedsięwzięciu. Zapraszamy ini-
cjatorów projektu w  nasze gościnne progi, zdając 
sobie sprawę z wagi problemu, zwłaszcza w świet-
le tego, co się dziś dzieje na świecie. Mamy też 
pomysł na nazwę: Międzynarodowy Instytut Bez-
pieczeństwa Strategicznego na Świecie i  na dzia-

łania programowe, które 
wniesiemy jako nasz 

„aport“ do tej inicjatywy. 
Nie kryjemy, że dla stu-
dentów kierunków sto-
sunki międzynarodowe 
oraz bezpieczeństwo 
narodowe powstanie 
instytutu to możliwość 
bezpośredniego kon-
taktu z  wybitnymi spe-
cjalistami i  ekspertami, 
a  czynne uczestnicze-
nie młodzieży w  jego 
p r z e d s i ę w z i ę c i a c h , 

w  konferencjach naukowych, seminariach i  bada-
niach, bardzo wzbogaciłoby same studia, jak i  se-
minaria dyplomowe. 

Prestiż: Panie Prezydencie, czym jest dla Pana Wyż-
sza Szkoła Menedżerska?

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Jest pasją i spełnie-
neim marzeń, ukochanym dzieckiem, jest uhonoro-
waniem mojej pracy nauczycielskiej i organizatorskiej, 
potwierdzeniem powołania, bo moim powołaniem 
było zostać nauczycielem. Pracę w zawodzie rozpo-
cząłem już jako 18-latek, wtedy to zostałem kierow-
nikiem wiejskiej szkoły, a niedługo jej budowniczym. 
Kolejne lata to praca pedagogiczna, na wielu polach, 
w  tym na Politechnice Warszawskiej, doktorat. Dziś 
mogę już powiedzieć, że warto było poświęcić tyle 
lat życia, aby to osiagnąć! Nie do wiary, że aż tyle. 
Wyższa Szkoła Menedżerska to jednak nie tylko moje 
dzieło, to efekt wspólnej pracy wspaniałych ludzi, 
którzy mnie wspierali w tym przedsięwzięciu, często 
bezinteresownie. Efekty naszego zbiorowego wysiłku 
są nader widoczne. W ostatniej edycji prestiżowego 
rankingu „Perspektyw“ WSM usytuowała się na 19. 
miejscu. Spójrzmy zresztą na naszą galerię pamiątek 
i  zdjęć, na dziesiątki dyplomów uznania, za którymi 
kryją się konkretne sukcesy i działania.

Prestiż: Dwadzieścia lat uczelni minęło... „jak jeden 
dzień“, ale które z tych dni wpisały się na tyle w pro-
fesorskiej pamięci, że nie sposób o nich zapomnieć? 

Marka uczelni wiąże się  
z poziomem nauczania i atmosferą, 

z jaką spotyka się młodzież  
podczas studiów, serdecznością, 

opieką, zrozumieniem i życzliwością 
wykładowców, bardzo dobrym 

akademikiem, bazą dydaktyczną 
i socjalną
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Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Dla mnie osobiście 
szczególne znaczenie ma kilka wydarzeń, które we-
szły do historii uczelni. Wszystko zaczęło się oczywi-
ście od decyzji o jej powstaniu, o czym wspominałem. 
Drugim wielkim wzruszeniem było przyjęcie w 1999 r. 
naszej delegacji przez Jego Świątobliwość Jana Pa-
wła II i wpis do księgi oraz pobłogosławienie sztanda-
ru; kolejnym był rok 2005 i otwarcie nowego gmachu 
z  przecięciem symbolicznej wstęgi. I  może jeszcze 
jedno wydarzenie – nadanie mi tytułu doktora hono-
ris causa przez Krasnodarski Państwowy Uniwersytet 
Kultury i Sztuki w Krasnodarze, co bardzo nobilitowa-
ło także Wyższą Szkołę Menedżerską. Tego wszyst-
kiego nie sposób zapomnieć.

Prestiż: Wyższa Szkoła Menedżerska rozruszała tę 
część Pragi, o której mówi się tak po prostu – Szmulki.

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Niewątpliwie uczel-
nia wrosła w te nasze Szmulki, ale nie tylko. Staliśmy 
się ważnym miejscem dla społeczności Pragi. Dzia-
ła tu znakomity Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
użyczyliśmy fundacji Arka jednego z  naszych bu-
dynków, w którym zorganizowano ośrodek wsparcia 
dla biednych dzieci. Dzieci otrzymują tu serdeczną 
opiekę, posiłki, pomoc w lekcjach i możliwość odpo-
czynku. Warto dodać, że przedsięwzięciu patronuje 
(również finansowo) znany piłkarz niemiecki polskiego 
pochodzenia Łukasz Podolski. W  naszym gmachu 
odbywają się konferencje, wystawy, spotkania. Je-
steśmy prężnym ośrodkiem działalności społeczno-

-kulturalnej.

Prestiż: Co czeka WSM po roku jubileuszowym?

Prof. dr Stanisław Dawidziuk: Wojtek Młynarski 
w  jednym ze swoich słynnych przebojów przekony-
wał, by „robić swoje“. I my będziemy robić swoje, kon-
sekwentnie, z pełnym oddaniem. Mamy nadzieję na 
dalszy postęp, liczymy na nowe osiągnięcia. Wierzy-
my, że wymarzona Akademia stoi u bram! A poźniej 
postawimy sobie nowe zadania, kontynuując wszyst-
ko to, co się sprawdziło. Na zakończenie rozmowy 
przypomina mi się piękna sentencja autorstwa Ab-
rahama Lincolna: „Zawsze powinniśmy mieć świado-
mość, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy“. To pasuje 
do nas jak ulał! Mamy pełną świadomość miejsca, 
w którym jesteśmy i wiemy, gdzie jest nasz port!

Prestiż: Życzymy Panu, Panie Prezydencie, oraz 
uczelni spełnienia wszystkich planów i marzeń, wiatru 
w żaglach, pewnej ręki trzymającej ster i dotarcia do 
portu pod rozwiniętym sztandarem.

 Kiejstut Szymański
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acznijmy zatem rzecz od początku. Faktem 
jest, że francuski naukowiec, pracujący na 
co dzień na uniwersytecie w Tuluzie i w Sta-
nach Zjednoczonych unikał mediów, jak 

mógł. Nie widać go było w telewizji, nie występował 
w audycjach radiowych, rzadko zabierał głos na ła-
mach prasy. Albo wcale. Jednak ci, którzy obserwo-
wali jego badania, byli pewni, że kiedyś przyjdzie ten 
dzień, że Tirole stanie przed Szwedzką Akademią, 
aby odebrać najwyższe wyróżnienie dla ekonomisty 
– Nagrodę Nobla. 

Dlatego gdy w 2014 roku wreszcie dostąpił tego za-
szczytu, nikt nie był zaskoczony. 

Uzasadnienie Komitetu Noblowskiego nie musi być 
dla zwykłego zjadacza chleba całkowicie czytelne, 
Tirole’a  nagrodzono bowiem za „analizę siły ryn-
ku i  regulacji, a  także za prace z  dziedziny karteli 
i monopoli”. Przekładając to jednak na język bardziej 
zrozumiały – dzięki badaniom naukowca władze po-
szczególnych państw mogą wpływać na działające 
w nich duże firmy w taki sposób, aby te ostatnie sta-
wały się bardziej wydajne, a jednocześnie nie szko-
dziły konkurencji na rynku.

Traktując temat bardziej przystępnie – prace Jeana 
Tirole’a nie są oderwane od codziennej rzeczywisto-
ści. Wręcz przeciwnie. 

W  swojej słynnej już książce pod znamiennym 
tytułem „Tirole”, która stała się obowiązkowym 
podręcznikiem dla studentów zainteresowanych po-
głębieniem wiedzy na temat „ekonomii przemysło-
wej”, autor wyjaśniał zasady, na jakich działają firmy 
– czyli w praktyce jak podejmują decyzje, co należy 
produkować, jakim kosztem i  jak sprzedawać, za 
jaką cenę? A potem jak konkurować z innymi. Fran-
cuz przez lata pokazywał, jak można systematycz-
nie analizować te zależności, wykorzystując do tego 
posiadane informacje oraz na przykład teorię gier. 
A wszystko to w oparciu o codzienną praktykę, na 
jakiej bazują przedsiębiorstwa.

Od wielu lat Jean Tirole, choć był już znany ze swego naukowego dorobku 

w świecie ekonomii, był niedostępny dla mediów. Wielu dziennikarzy o nim 

słyszało, równie wielu wiedziało, że jest znakomitym ekonomistą, ale gdy 

Szwedzka Akademia przyznała mu Nagrodę Nobla, media już nie wypuściły 

profesora ze swych objęć. Prasa, radio i telewizja ogłosiły, że Nobel należał się 

Francuzowi jak mało komu. Za co?

Z

Profesor nauk ekonomicznych Jean Tirole  
podczas ceremonii wręczenia  

Nagrody Alfreda Nobla w Concert Hall  
w Sztokholmie, 10 grudnia 2014 r.
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Zresztą, tuż po odebraniu Nobla przyznawał, jakby 
na usprawiedliwienie, że „ekonomia jest przecież 
wszędzie i nigdzie od niej nie uciekniemy”.

Akurat to jego zdanie wydaje się znakomitą klamrą 
dotychczasowej pracy zawodowej, bo kto by pomy-
ślał, że cztery dekady wcześniej nic nie predestyno-
wało zdolnego Francuza, aby zajmował się naukowo 
ekonomią. 

...żeby „czynić świat lepszym”

Ojciec był lekarzem, matka – profesorem literatu-
ry. O  kwestiach gospodarczych, a  tym bardziej 
ich bezpośredniego wpływu na życie rzadko się 
w domu mówiło. To nie był też przedmiot, który mło-

dy Jean Tirole (rocznik 1953) mógł zgłębiać w latach 
licealnych w  Troyes – średniej wielkości mieście 
w środkowej Francji, gdzie spędził całe dzieciństwo 
i  młodość. Wszystko zmieniło się na studiach. Na 
politechnice. Nagle zaczęło go pasjonować to, że 
matematyka może być wykorzystana do rozwiązy-
wania skomplikowanych problemów technicznych. 
Odkrył, jak bardzo nauki ścisłe można przełożyć na 
fascynujące badania. Jak sam mówił, trochę pate-
tycznie – żeby „czynić świat lepszym”. 

Na politechnice otworzył też oczy na świat. Dosłow-
nie. Uczelnia w  Tuluzie, choć renomowana, zaczęła 
być za ciasna dla młodego doktora. Następnym eta-
pem miało być Massachusetts i tamtejszy Institute of 
Technology. 

Nie będzie przesadą, jeśli napiszemy, że Tirole po-
czuł się tam jak w  domu. Z  zawodowego punktu 
widzenia odpowiadało mu niemal wszystko – po-
dejście do nauki i  do współpracowników, także 
rozmach, z  jakim prowadzono badania. Słowem – 
amerykański styl. Później powie obrazowo, że ta „in-
telektualna burza mózgów” bardzo mu odpowiadała, 
a  jeszcze bardziej zaangażowanie doświadczonych 
profesorów, którzy traktowali swoich wychowanków 
jako przyszłych kolegów. 

W  takiej atmosferze – otwartości na nowe pomysły, 
ciągłego szukania skutecznych rozwiązań i  general-
nie bardzo pozytywnego podejścia do nauk ekono-
micznych – Jean Tirole dorobił się na amerykańskim 
uniwersytecie kolejnego doktoratu. Nie miał jeszcze 
„trzydziestki”, gdy na początku lat 80. przyjechał z po-
wrotem do Francji, żeby wykorzystać tam zdobytą wie-
dzę. Ale to nie było dobre posunięcie. Zastał świat inny 
od tego, który sobie wyobrażał. On, przyzwyczajony, 
że można oddychać pełną piersią, zaczął się dusić. 
Nie miał tylu możliwości co w Stanach, nie mógł rozwi-
nąć skrzydeł na miarę swoich umiejętności. Rodzimy 
system nauczania trochę go przygniatał, jego finanso-
wanie też pozostawiało wiele do życzenia, przynajmniej 
jak na standardy, do których przywykł młody doktor. 
Rozwiązanie wydawało się tylko jedno – wyjechać 
za ocean jeszcze raz. Tym bardziej że w Massachu-
setts zostawił znajomych, którzy chętnie widzieli go 
znowu u  siebie. Nawiązując do języka biblijnego, to 
było siedem tłustych lat. Tyle czasu spędził w  Institu-
te of Technology, ale tym razem już jako profesor, na-
uczyciel innych zdolnych naukowców. Akurat do tego 
miał – i ma do dzisiaj – szczególne predyspozycje, na 
co kolejne pokolenia zwracają uwagę. gilles Saint-
-Paul, jeden z jego uczniów, chwalił go na łamach „Le 
Monde” na długo jeszcze przed przyznaniem Nobla. 
„Wszyscy wykładowcy mają w USA swoje mocne stro-
ny, ale Jean Tirole jest szczególnie ceniony za celność 
swoich spostrzeżeń, a  jednocześnie umiejętność ich 
przekazywania” – mówił Saint-Paul.

Jean Tirole z żoną Nathalie Tirole w Zamku 
Królewskim w Sztokholmie, 11 grudnia 2014 r. 
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A przy okazji Tirole sam się uczył. Przede wszystkim 
dlatego, że miał możliwość obcowania z  wieloma 
uznanymi wówczas ekonomistami, m.in. z  Franco 
Modiglianim albo Paulem Samuelsonem.

Powrót do domu

Wiedzę zdobytą w tym okresie chciał jednak wyko-
rzystać na coś zupełnie nowego; na rozwój uczelni, 
która pchnęła go w wielki świat. Konkretna propo-
zycja pojawiła się w 1991 roku – utworzenia w Tu-
luzie Instytutu Ekonomii Przemysłowej, który byłby 
finansowany w części przez same przedsiębiorstwa. 
Projekt wydawał się ambitny, a Tirole chciał uzdra-
wiać świat, chciał iść do przodu i rozwijać skrzydła, 
ale już całkowicie na własny rachunek. I  co ważne 
u siebie. Dlatego wrócił na południe Francji.

Został dyrektorem naukowym instytutu. Za przyję-
ciem nowej funkcji kryła się jednak nie tylko możli-
wość przekazywania wiedzy studentom we własnym 
kraju, ale również sposobność, aby zmieniać podej-
ście do nauczania. Do przeszczepiania na rodzimy 
grunt najlepszych wzorów amerykańskich, a  przy-
najmniej takich, które podczas pobytu za oceanem 
okazywały się skuteczne. Efekt był widoczny – dom 
Tirole’ów stał się otwarty dla grona współpracow-
ników oraz studentów, którzy potem zostali wręcz 
przyjaciółmi profesora, a on został szefem Toulouse 
School of Economics.

Nie oznacza to jednak, że naukowiec zapomniał 
o  „swojej” amerykańskiej uczelni. Bardzo chętnie 
tam wracał, szczególnie podczas wakacji i wspólnie 
z rodziną, na kilkutygodniowe kursy letnie.

Massachusetts Institute 
of Technology do dzisiaj 
zresztą pozostał miejscem, 
w  którym Tirole czuje się 
znakomicie i cieszy się spo-
rym uznaniem. Przyznanie 
ekonomicznego Nobla tyl-
ko wszystkich utwierdziło 
w tym przekonaniu.

Na wspólnych wyjazdach 
korzystały też dzieci, nie 
tylko językowo. Choć, co ciekawe, najstarsza córka 
wybrała London School of Economics, czyli bardzo 
prestiżową uczelnię będącą wielkim rywalem szkoły 
wyższej w Tuluzie. „Mam swoich ludzi u  konkuren-
cji” – żartował na to Jean Tirole, przekonując, że on 
chce stworzyć we Francji centrum naukowe, które 
będzie przyciągało swoim poziomem naukowców 
nie tylko z całej Francji. 

Po latach nikt nie powie, że mu się to nie udało. 

Już w  2011 roku, kilka lat po rozruszaniu nowego 
projektu, Francuz nie bez dumy przekonywał, że 
udało mu się ściągnąć do swojej uczelni Japończyka 
z Uniwersytetu Stanford, Hiszpana z Massachusetts 
Institute of Technology oraz dwóch Brazylijczyków 
i Amerykankę z yale University. 

Przyznanie Nobla zostało powszechnie odebrane 
jako ukoronowanie tej wieloletniej pracy, ale też po-

twierdzenie, że jest dzisiaj 
jednym z najbardziej wpły-
wowych ekonomistów na 
świecie. 

Jest niewątpliwie w  dzia-
łaniu Tirole’a  wiele prag-
matyzmu i  odniesienia do 
bieżących problemów, 
ale francuski ekonomista 
nie wyzbył się bynajmniej 
idealizmu. Komentatorzy, 

którzy obserwują od lat jego pracę, podkreślają, że 
nie przestał wierzyć, iż problemy nękające współ-
czesne społeczeństwa (jak bezrobocie, ocieple-
nie klimatyczne, spekulacje) można rozwiązywać, 
a przynajmniej ograniczać dzięki solidnym badaniom 
naukowym. Między innymi takim, jakie on prowadzi – 
choć bez nadmiernego rozgłosu.

Tirole wyróżnia się jeszcze jednym – bezstronnoś-
cią i całkowitym skupieniem uwagi na swojej dyscy-

Wszyscy wykładowcy mają w USA 
swoje mocne strony, ale Jean Tirole 
jest szczególnie ceniony za celność 
swoich spostrzeżeń, a jednocześnie 

umiejętność ich przekazywania

Tuluza, 13 października 2014 r.  
Profesor Jean Tirole (C) ze studentami. 
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plinie, niezależnie od okoliczności. W  czasach gdy 
ekonomiści nierzadko pokazują, jakie mają poglądy 
polityczne, on zawsze wolał być neutralny, pracując 
przy tym dla rządów różnych opcji. Wyjaśnił to już 
dawno temu i  jest swojej maksymie wierny: „Zbli-
żenie ze światem polityki może nam, naukowcom, 
zasłonić to, co dla nas jest najważniejsze, czyli swo-
bodę wypowiedzi tylko przy użyciu argumentów na-
ukowych”.

Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że 
nieuleganie tej pokusie – jak dzieje się z  wieloma 
jego kolegami – pozwoliło Tirole’owi na zachowanie 
powszechnego szacunku. Do tego, jak widać, nie 
jest konieczna obecność na pierwszych stronach 
gazet. Wystarczy pasja i  dużo pracy. Nawet z dala 
od kamer.

  Andrzej Potocki

Złoty medal przepustką do Nobla

Jeszcze na długo przed otrzymaniem Nagrody Nobla, w grudniu 2007 roku, Jean Tirole otrzymał na pa-
ryskiej Sorbonie złoty medal Narodowego Centrum Badań Naukowych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że przed nim zaledwie jeden ekonomista francuski dostąpił tego honoru, i to dawno temu, 
w 1978 roku. Był to Maurice Allais. Zbieżność jest jednak ważna z innego powodu. Dziesięć lat po tamtym 
wyróżnieniu Allais został również uhonorowany przez Komitet Noblowski. Tirole nie musiał czekać całej 
dekady na taką nagrodę, zaledwie siedem lat.

Pałac Prezydencki w Paryżu, 18 lutego 2015 r. Prezydent Francois Hollande  
nagradza Jeana Tirole’a Legią Honorową, najwyższym odznaczeniem państwa francuskiego 
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ystarczy przyjrzeć się zachowaniu dzienni-
karek z całego świata, które usiłują przepro-
wadzić z  nim choć krótką rozmowę. Słowo 

„usiłują” jest tu jak najbardziej na miejscu, bo z reguły, 
gdy podchodzą do Amerykanina z  mikrofonem, są 
pod takim wrażeniem, iż poprzestają na banalnych 
pytaniach i dziewczęcych umizgach.

Clooney rzadko udziela wywiadów, z  premedytacją 
dawkując czas, by wzmóc zainteresowanie swoją 
osobą. Przemawia do nas całym sobą tylko na ekra-
nie. gdy do kin wchodzi kolejny film z jego udziałem, 
publiczność zamiera z  zachwytu. Dla jasności – nie 
tylko jej żeńska część, bo george Clooney to nie tylko 
świetny wygląd, ale także, a może przede wszystkim 
– aktorstwo najwyższej próby.

Ciężko sobie na ten status zapracował. 

Bejsbol, tytoń i konne wyścigi

Jego ojciec był dziennikarzem, a nawet kimś więcej 
– osobowością telewizyjną. Nic dziwnego, że syn 
już w wieku 5 lat pojawił się na ekranie, biorąc udział 
w  prowadzonych przez Nicka Clooneya talk show 
i grając niewielkie role.

Ekspresja w  postawie i  wypowiedziach była ce-
chą także jego ciotki Rosemary, znanej piosenkarki 
i aktorki, oraz kilku innych członków rodziny, chętnie 
udzielających się na scenie i w studiach filmowych. 
Mały george w błyskawicznym tempie rozwijał odzie-
dziczone talenty. Do chwili, 
gdy nastąpiło u  niego sa-
moistne porażenie nerwu 
twarzowego. Na szczęście 
choroba stosunkowo szyb-
ko ustąpiła.

Zafascynowany światem 
mediów george zaczął w Northern Kentucky Univer-
sity od dziennikarstwa telewizyjnego. Szybko jednak 
zmienił zdanie. Ta profesja przestała go pociągać, 
ponadto wyczuł, że nie uniknie porównań z ojcem, 
który uchodził za wybitnego reportera, uprawiające-
go wymagający fach w czasach rozwoju karier tak 

wielkich postaci jak gwiazdy CBS Edward R. Murrow 
i Walter Cronkite. 

Wiele lat później Clooney, chcąc oddać ojcu cześć, 
nakręci film „good Night and good Luck” (obraz od-
niósł wielki sukces i  został nominowany do Oscara, 
mimo że kosztował zaledwie 7 mln dolarów, a zdjęcia 
trwały tylko 30 dni), przedstawiający historię medial-
nej wojny z  lat 50., jaką wspomniany Murrow wypo-
wiedział węszącemu wszędzie spiski komunistyczne 
senatorowi Josephowi McCarthy’emu.

W szkole george wolał sport od książek, był nawet 
moment, gdy poważnie rozważał karierę bejsbolisty. 
Jako 16-latek aspirował do drużyny Cincinnati Reds, 
aczkolwiek kontraktu nie podpisał. 

W  domu panowała prawdziwie rodzinna atmosfera. 
Ojciec, choć bardzo zajęty, tak układał grafik zajęć, 
by zawsze zdążyć z  Cincinnati na wieczorny obiad. 
Do Augusty, miejscowości położonej nad rzeką Ohio, 
miał godzinę jazdy samochodem. 

Zanim osiedli w  wiktoriańskim domu, Clooneyo-
wie kilkakrotnie zmieniali miejsce zamieszkania, 
błądząc po Kentucky i  Ohio. george urodził się 
w 1961 roku w Lexington, ale rodzina nie zagrzała 
tam długo miejsca.

Kiedy nauka przestała go interesować, uganiał się za 
pracą po całym stanie. Zajmował się sprzedażą bu-
tów, akwizycją polis ubezpieczeniowych, pracował na 

budowach, zbierał tytoń na 
rozległych plantacjach. Wy-
bawienie przyszło od Jose 
Ferrera, męża jego ciotki 
Rosemary i ich syna Migu-
ela. Jose i Miguel kręcili film 
w  okolicy i  zaproponowali 
george’owi niewielką rólkę. 

Rzecz dotyczyła wyścigów konnych i  nigdy nie we-
szła na ekrany, ale trzy miesiące spędzone na planie 
okazały się jednym z najbardziej wartościowych wy-
darzeń w młodzieńczym życiu Clooneya. Zebrane do-
świadczenie i zarobione pieniądze sprawiły, że zaczął 
na serio myśleć o aktorstwie.
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Jeśli usłyszycie od swojej żony, że w takich typach nie gustuje, pozostaje wam tylko 

pocieszać się, iż mówi prawdę. Albo sama nie wie, co mówi. George Clooney bowiem, 

największy amant współczesnego kina, chyba bez problemów usidliłby każdą kobietę, 

którą zechciałby adorować, bo walory, jakie posiada, są wyjątkowe.

George Clooney  
to nie tylko świetny wygląd,  

ale także, a może przede wszystkim 
– aktorstwo najwyższej próby 

W



And the Oscar goes to... Clooney

Wspierany przez kuzyna Miguela ruszył do Los An-
geles. Zaczął jako chłopiec na posyłki i szofer ciotki 
Rosemary. Najważniejsze jednak, że kręcił się wśród 
twórców filmowych i był gotowy na mozolne wspina-
nie się po drabinie kariery. Zaczął typowo, od małych 
ról w sitcomach i niskobudżetowych produkcjach. Na 
planie reżyserzy widzieli w nim np. detektywa, a na-
wet transwestytę. Lata mijały, a  Clooney wciąż nie 
dostawał roli w  ambitnym projekcie. To sprawiło, że 
zaczął tracić wiarę, iż kiedykolwiek zdoła się wybić. 

Wszystko zmieniło się po dziesięciu latach, w 1994 
roku. Zagrał doktora Douga Rossa w nowym drama-
cie stacji NBC pt. „ER” („Ostry dyżur”). Jako pedia-
tra i  nałogowy podrywacz wystąpił u  boku Julianny 
Margulies i Sherry Stringfield. Z tą pierwszą, grającą 

rolę pielęgniarki, romansował na planie, co do dzisiaj 
napędza jej karierę. 

Czarujący Clooney od tej pory dostawał propozycję 
za propozycją. W ciągu czterech lat zagrał m.in. z Qu-
entinem Tarantino, Michelle Pfeiffer i Jennifer Lopez. 
Reżyserzy zaczęli wydzierać go sobie z rąk. „Batman 
i  Robin” Joela Schumachera z  nim w  roli Batmana, 
choć niezbyt udany, przyniósł mu jeszcze większy 
rozgłos. 

W 1999 roku porzucił serial „Ostry dyżur” (choć spo-
radycznie do niego wracał), by w pełni zająć się karie-
rą filmową. Rok później dostał pierwszą nagrodę Złoty 
glob za rolę w pastiszowym filmie braci Coen „Bracie, 
gdzie jesteś”. Trafił na listę najbardziej kasowych akto-
rów Hollywood. Stało się jasne, że narodziła się nowa 
gwiazda.
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Amerykański aktor george Clooney (L) i jego narzeczona,  
brytyjska prawniczka Amal Alamuddin (P) w Wenecji – przed ślubem, 26 września 2014 r.
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W przebojowej komedii kryminalnej „Ocean’s Eleven: 
Ryzykowna gra” wystąpiła wraz z  nim plejada sław 
amerykańskiego kina: Julia Roberts, Brad Pitt, Matt 
Damon, Andy garcia. Film przyniósł dochód w  wy-
sokości ponad 450 milionów dolarów, stając się naj-
większym sukcesem kasowym w  karierze Clooneya 
(co później skłoniło twórców do pójścia za ciosem 
sequelami „Ocean’s Twelve: Dogrywka” i  „Ocean’s 
Thirteen”). 

Aktorstwo mu nie wystar-
czyło, został producentem 
i  scenarzystą, a  w  2002 
roku zadebiutował w  roli 
reżysera. Obraz „Nie-
bezpieczny umysł” zebrał 
dobre recenzje i zachęcony Clooney zabrał się za po-
lityczny dramat „Syriana”. Nie tylko stanął za kamerą, 
ale i zagrał agenta rządowego, który śledzi polityczne 
intrygi i korupcję na Bliskim Wschodzie. Niespodzie-
wanie groźny wypadek na planie spowodował uszko-
dzenie kręgosłupa i poważne komplikacje zdrowotne, 
które zaprowadziły go na salę operacyjną. 

Trud został jednak dostrzeżony przez Akademię, która 
przyznała mu Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. 

Wiele lat później, w  2012 roku, otrzymał także naj-
ważniejszą nagrodę świata filmu za produkcję „Ope-
racji Argo”, ale do dzisiaj – mimo kilku nominacji – nie 
uzyskał jej w najważniejszych kategoriach, co ma też 
swoje dobre strony, bo wciąż go pobudza do tyta-
nicznej pracy.

Urok Amal Ramzi

W  show-biznesie ważny jest talent, ale wypada też 
mieć dobry wygląd, który może pomóc nie tylko 
w  rozwoju kariery zawodowej, ale być także nieza-
stąpionym atrybutem w  układance zwanej życiem. 
Kiedy Clooney zaczął być uznawany przez amerykań-
skie media za najbardziej seksownego z żyjących na 
świecie mężczyzn, stał się celem dla kobiet. Michelle 
Pfeiffer i Nicole Kidman założyły się z nim nawet, że 
będzie miał dziecko przed ukończeniem 40. roku ży-
cia. Przegrały i musiały wypisać czeki.

Clooney, żonaty przez cztery lata z amerykańską ak-
torką Talią Balsam, tak zraził się do instytucji małżeń-
stwa, iż postanowił nigdy więcej nie powtarzać tego 
błędu (co nie przeszkodziło mu uwodzić kobiet jedna 
za drugą). Obiecał także publicznie, że nie będzie 
mieć dzieci, co wywołało rozmaite plotki dotyczące 
jego seksualności. Pierwsze przyrzeczenie złamał we 
wrześniu 2014 roku, drugie – jak zapowiedział osiem 
miesięcy później – może spotkać ten sam los lada 
moment.

Przystojny amant jako 53-latek nie oparł się bowiem 
urokowi 37-letniej Amal Ramzi Alamuddin, Brytyjki li-
bańskiego pochodzenia, która zasłynęła jako praw-
niczka angażowana przez koncerny tej miary co 
Enron i postaci tak kontrowersyjne jak Julian Assan-
ge, Julia Tymoszenko czy Abdullah al-Senussi, szef 
wywiadu Muammara Kaddafiego. 

Alamuddin specjalizuje się 
także w  prawie międzyna-
rodowym, stąd jej funkcja 
doradcy sekretarza ge-
neralnego ONZ Kofiego 
Annana w  sprawach m.in. 
działań zbrojnych w  Syrii, 
używania dronów w  dzia-

łaniach antyterrorystycznych, kampanii na rzecz za-
przestania przemocy seksualnej wobec kobiet czy 
ich statusu w strefach wojennych. Alamuddin podjęła 
się także reprezentowania Armenii przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka, domagającej się od Tur-
cji przyznania się do ludobójstwa Ormian.

Tak, taka kobieta musiała zrobić wrażenie nawet na 
george’u Clooneyu.

Bush mnie frustruje!

Zapewne z uwagi na wyniesioną z domu wrażliwość, 
aktor nie zamknął się w świecie blichtru i nieprzyzwo-
itego bogactwa. Jako dziecko przysłuchiwał się roz-
mowom toczonym przy stole przez rodziców i starszą 
siostrę Adę. Z biegiem lat aktywnie brał w nich udział, 
omawiając z ojcem bieżące wydarzenia ze świata po-
lityki. gdy stał się postacią, z której głosem publicz-
ność zaczęła się liczyć, chętnie zaczął prezentować 
swoje racje i umiał ich bronić. 

Był przeciwny wyborowi george’a  W. Busha na 
urząd prezydenta w 2000 roku, a potem głośno kry-
tykował jego wojenne zapędy w  Iraku. W  głośnym 
wywiadzie udzielonym niemieckiej telewizji powie-
dział bez ogródek: „Amerykańska polityka wywołuje 
u mnie frustrację!”

Ale nie tylko utyskiwał, gdy trzeba było, zaczynał dzia-
łać. Wrażliwość na los tych, którym w  życiu się nie 
poszczęściło, potwierdzał niejeden raz. 

Po atakach z 11 września na wieże World Trade Cen-
ter uruchomił fundusz United Way, który gwiazdy 
Hollywood zasiliły niebagatelną kwotą ponad 129 mi-
lionów dolarów. Cztery lata później w ten sam sposób 
zaangażował się w pomoc ofiarom huraganu Katrina, 
zbierał też fundusze po trzęsieniu ziemi na Haiti i po 
katastrofie wywołanej w Azji przez tsunami.

www.prestigemagazine.com.pl66

Mr&Mrs Clooney

partner  
magazynu

Przystojny amant jako 53-latek  
nie oparł się urokowi 37-letniej 

Amal Ramzi Alamuddin,  
Brytyjki libańskiego pochodzenia



W  późniejszych latach, wraz z  ojcem i  przyjaciółmi, 
zorganizował wyprawę do Darfuru, w  którym prze-
moc i  bieda odcisnęły wyjątkowo niszczące piętno. 
Wyposażeni w  niewielkie kamery wideo pokazali 
światu tragiczny los uchodźców w zachodniej części 
Sudanu. Nie poprzestał na tym. Wystąpił z mową na 
forum komisji ONZ, osobiście zrelacjonował problem 
prezydentowi Barackowi Obamie, a  następnie, wraz 
z Bradem Pittem, Donem Cheadle’em i Mattem Da-
monem powołali do życia organizację non-profit, któ-
rej zadaniem była pomoc najbiedniejszym w Darfurze.

Z  Alamuddin połączyła go także wyniesiona z  ro-
dzinnych domów pasja do dziennikarstwa. Matka 
Amal uprawiała ten zawód, zanim zdecydowała 
się – wraz z  mężem, profesorem Amerykańskiego 
Uniwersytetu w  Bejrucie i  właścicielem biura po-
dróży – przeprowadzić do Londynu. Uciekali przed 
przemocą wojny domowej, która wybuchła w latach 
70. Ich córka miała wówczas dwa latka. Wiele lat 
później, już jako prawniczka po Oksfordzie i absol-
wentka New york University School of Law, Amal, 
wracając do korzeni, została członkiem trybunału 
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ONZ ustanowionego do ścigania osób odpowie-
dzialnych za zabójstwo byłego premiera Libanu Ra-
fica Hariri.

Brytyjski jak Bond

Związek dwóch takich osobowości jak Amal i george 
skoncentrował uwagę mediów i wyostrzył zmysły pa-
parazzich. Clooney mieszka w  Los Angeles, ma też 
posiadłość w meksykańskim Los Cabos (która sąsia-
duje z hacjendą Rande gerbera i Cindy Crawford), ale 
za sprawą Alamuddin odkrył ostatnio Italię – para wzię-
ła ślub w Wenecji i przejęła rezydencję w Laglio nad 
jeziorem Como. 

Spełniając inną zachciankę żony, Clooney kupił za 
10 milionów funtów XVII-wieczny Mill House z  włas-
ną przystanią na niewielkiej, położonej na Tamizie 
wysepce, trzy mile od Reading. Sonning to urocze 
miasteczko, z  polem golfowym, pubem, hotelem na 
nabrzeżu i  przytulną restauracją, a  nawet teatrem, 
w którym ostatnio grana była adaptacja jednego z kry-
minałów Agathy Christie. 

Nikt nie oczekuje, że kiedykolwiek uda się namówić 
słynnego aktora na wzięcie udziału w przedstawieniu, 
ale – jak zaznaczyła menedżerka Sally Hughes w roz-
mowie z „The Telegraph” – „będzie bardzo mile widzia-
ny na widowni”. 

Pan i pani Clooney nie są pierwszymi, którzy odkryli 
urok Sonning. Wśród miejscowych sław są gitarzysta 
zespołu Led Zepellin Jimmy Page, menedżer piłkar-
ski glen Hoddle czy słynny iluzjonista telewizyjny Uri 
geller. Dla Alamuddin większe znaczenie miało jed-
nak położenie miasteczka, zaledwie 40 minut jazdy 
samochodem od jej rodzinnego domu w  gerrards 
Cross, gdzie wciąż żyje jej matka Baria. 

Stąd także jest tylko krok do Pinewood Studios, kom-
pleksu budynków w  Iver Heath, świątyni brytyjskiej 
kinematografii. To tutaj od lat 30. ubiegłego wieku 
powstawały najważniejsze produkcje, od „Oliviera 
Twista” po całą serię przygód Jamesa Bonda. Brytyj-
czycy liczą, że teraz Clooney, zachęcony przez żonę, 
dołoży swą cegiełkę do rozwoju rodzimego kina. 

Dlaczego by nie w roli Bonda? Przecież w późnych latach 
60. producenci rozważali powierzenie tej roli największym 
przystojniakom z Hollywood – Johnowi gavinowi i Burto-
wi Reynoldsowi. A nadanie Clooneyowi pseudonimu 007 
mogłoby okazać się hitem wszech czasów.

Rzecz w  tym, że dziś, gdy Bond stał się ikoną bry-
tyjskiego kina, pomysł, by miał się w  niego wcielić 
Amerykanin, wydaje się dla Wyspiarzy nie do przy-
jęcia. Choć kto wie, co się jeszcze wydarzy, jeśli Mr 
Clooney pomieszka trochę w Mill House i  nabędzie 
miejscowego akcentu...

Michał Sołek

www.prestigemagazine.com.pl68

Mr&Mrs Clooney

partner  
magazynu

Dolby Theatre, Hollywood, 24 lutego 2013 r. Producenci (L-R) george Clooney, grant Heslov, 
Ben Affleck ze swymi Oscarami za film „Argo”, w towarzystwie Jacka Nicholsona
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ajłatwiej byłoby odpowiedzieć – dzięki 
ciężkiej pracy. Zresztą, on sam tak mówi, 
a  świadkowie treningów potwierdzają, że 
pojawia się w hali jako jeden z  pierwszych 

i  ćwiczy godzinami. Jedna z  najlepszych polskich 
koszykarek, Elżbieta Nowak, znana bardziej z  pa-
nieńskiego nazwiska Trześniewska, opowiadała 
niedawno po powrocie ze Stanów, gdzie pojechała 
na specjalne zaproszenie gortata, że „Marcin przy-
chodzi dwie godziny przed treningiem, a wychodzi 
z sali pół godziny po zakończeniu zajęć”. Codziennie 
spędza więc na ćwiczeniach około 5 godzin. Wie, 
że do sukcesu nie ma innej drogi.

Ale z  tą ciężką pracą to tylko część prawdy, bo 
oprócz dobrej gry na parkiecie gortat zaskarbił 
sobie życzliwość niezwykłą otwartością wobec ki-
biców i  cennymi inicjatywami, jak choćby tym, że 
organizuje raz do roku „polską noc w  NBA”. Chce 
w  ten sposób „pokazać Amerykanom kawałek na-
szej kultury”.

„USA Today”, największy dziennik w  Stanach, na-
zwał go nawet, gdy był już 
niekwestionowaną gwiaz-
dą Washington Wizards, 

„jednym z najbardziej intere-
sujących graczy”. W domy-
śle – nie tylko na parkiecie. 
Przypominając jednocześ-
nie, że słynny Shaquille 
O’Neal, na co dzień sąsiad gortata na Florydzie, 
dowiedział się dzięki niemu, że jedne z  najpopular-
niejszych dań w Polsce to pierogi. „Są dwie rzeczy, 
w  których górujemy nad Amerykanami. Mamy lep-
sze jedzenie i  ładniejsze kobiety” – lubi powtarzać 
polski koszykarz.

Może to mówić całkiem otwarcie, szczególnie od 
czasu, gdy przeniósł się do amerykańskiej stolicy 
i stał się jednym z liderów Wizards. Kibice są w sta-
nie wiele mu wybaczyć. Przed jego przyjściem dru-
żyna „Czarodziejów” błąkała się w dolnych rejonach 
tabeli, z  gortatem w  składzie – walczy o  wyższe 
cele. I  co najważniejsze, nikt już nie zadaje sobie 

pytania, czy warto było go ściągać z Phoenix Suns. 
Transfer okazał się strzałem w „dziesiątkę”.

Śladami Michaela Jordana

Dzisiaj wszystko wydaje się proste i  oczywiste. 
gortat „musiał” zostać koszykarzem i  zrobić karie-
rę w najbardziej porywającej lidze na świecie. Jeśli 
ktoś rodzi się 17 lutego, czyli tego samego dnia co 
Michael Jordan, najwybitniejszy zawodnik w historii 
tej dyscypliny, a  na dodatek osiąga 213 centyme-
trów wzrostu, to już na początku zbiera dodatkowe 
punkty. Teoretycznie.

Ale w praktyce wcale tak nie było.

Można nawet powiedzieć, że droga do NBA – 
i w ogóle do koszykówki – okazała się nadzwyczaj 
długa, choć od najmłodszych lat miał od kogo po-
bierać nauki. Wychowywał się przecież w wybitnie 
sportowej rodzinie. Mama Alicja zdobywała kiedyś 
mistrzostwo Polski w  siatkówce w barwach Startu 
Łódź, ojciec Janusz startował na igrzyskach olimpij-

skich i  z dwóch kolejnych 
imprez przywoził brązowe 
medale w  boksie – z  Mo-
nachium w  1972 roku 
i  z  Montrealu cztery lata 
później. Te doświadcze-
nia okazały się dla syna 
bardzo cenne. „Tata uczył 

mnie, żeby nikogo się nie bać. To we mnie pozo-
stało. Pomyślałem o  tym, kiedy w debiucie w NBA 
w 2008 roku przyszło mi grać przeciwko Eddy’emu 
Curry’emu” – wspominał potem Marcin gortat na ła-
mach „Dziennika Łódzkiego”. A o tym, jaki szacunek 
żywi do ojca, świadczy podobizna taty wytatuowa-
na na lewej piersi.

Na początku nic jednak nie wskazywało, że kibice 
z  Orlando, Phoenix i  Waszyngtonu będą kolejno 
skandować nazwisko gortata. Nawet więcej, Mar-
cin nigdy pewnie nie nauczyłby się rzucać celnie do 
kosza, gdyby trenerzy piłkarskiego ŁKS-u chcieli go 
na siłę zatrzymać w  swojej sekcji. A  mogli tak zro-

N

Zarabia 12 milionów dolarów na rok, w garażu ma najnowsze modele mercedesa, 

bmw, land-rovera i porsche, a na ulicach Waszyngtonu nie może opędzić się od coraz 

większej rzeszy fanów. To wygląda jak amerykański sen, ale to dzieje się naprawdę. 

W świecie, w którym trzeba solidnie rozpychać się łokciami, żeby osiągnąć „coś” 

ponad przeciętność, Marcin Gortat zdobył szacunek jak mało kto. Jak doszedł do 

tego, że dzisiaj jest najbardziej rozpoznawalnym Polakiem w Ameryce?

Jeśli ktoś rodzi się 17 lutego,  
czyli tego samego dnia co Michael 

Jordan, to już na początku  
zbiera dodatkowe punkty 
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bić, bo jako nastolatek zapowiadał się na niezłego 
bramkarza. Akurat w  Łodzi ta pozycja cieszyła się 
szczególnym prestiżem, bo najlepsze lata spędzili 
tam dwaj wybitni polscy reprezentanci i  medaliści 
mistrzostw świata – Jan Tomaszewski i  Józef Mły-
narczyk. Ale futbol był pierwszą miłością Marcina, 
która szybko minęła. 

Przyszedł czas na lekkoatletykę. W  skoku wzwyż 
wzrost niewątpliwie pomagał, ale ta dyscyplina po-
kazała jeszcze coś innego – że gortat potrafi być 
gibki i  centymetry mu nie przeszkadzają we właś-
ciwej koordynacji. To cecha, która była szczególnie 
przydatna w sportowej rywalizacji jeszcze w techni-
kum, trochę później okazała się niezbędna w drodze 
na szczyt. Zanim jednak do tego doszło, osiągał 
całkiem niezłe wyniki na bieżni. Mając 14 lat, skoczył 
wzwyż 193 centymetry, co było wówczas trzecim 
wynikiem w  Polsce. Na nagrodę – powołanie do 
kadry juniorów – nie musiał długo czekać, choć ta 
miłość też nie była długa. Tak jakby Marcin gortat 
został stworzony do jeszcze wyższych rzeczy, prze-
znaczonych dla postaci wyjątkowych.

I rzeczywiście – prawdziwa przygoda ze sportem 
zaczęła się na lekcjach wf. w technikum samocho-
dowym.

Wszystko zaczęło się od „czapy”

Michał Micielski, który najpierw grał z  Marcinem 
na parkiecie, a potem został jednym z  jego najbliż-
szych współpracowników za oceanem, wspominał 
po latach, że pierwsze treningi pod okiem trenera 
ŁKS-u  Zdzisława Proszczyńskiego w  niczym nie 
przypominały pewnego siebie koszykarza. „Marcin 
był nieco zmieszany. Nie bardzo wiedział, co ro-
bić, jak się poruszać na boisku. Niektórzy koledzy 
patrzyli na niego jak na piłkarza, a  nie kandydata 
do drużyny koszykówki. Ale już w  czasie jednej 
z  pierwszych gier efektownie zablokował naszego 
środkowego. „Czapa” wzbudził ogólną wesołość 
w drużynie. Szybko okazało się też, że ma zdumie-
wającą motorykę. Cokolwiek robił, wszystko mu wy-
chodziło” – mówił Micielski „Dziennikowi Łódzkiemu”.

I  tak już zostało. Wystarczyło kilka miesięcy trenin-
gów, żeby młody gortat został zauważony przez 
trenerów kadry juniorów. Zaczęły się zgrupowania, 
wyjazdy zagraniczne – w tym ten, który najbardziej 
zaważył na przyszłej karierze. W  2003 roku we 
Francji, podczas jednego z turniejów, wypatrzyli go 
opiekunowie niemieckiego klubu z Kolonii i od razu 
zaproponowali rozmowy o  kontrakcie. gortat nie 
miał żadnych wątpliwości – jeśli myślał o wielkiej ka-
rierze, liga niemiecka była właściwym przystankiem. 

„To wtedy postanowiłem, że będę starał się dostać 
do NBA” – przyznawał z właściwą sobie pewnością.

Na swoją szansę czekał dwa lata, wreszcie uśmiech-
nęło się do niego szczęście. Choć trzeba przyznać 

– jeszcze wtedy połowicznie. W drafcie NBA został 
wybrany z  numerem 57 przez „Słońca” z  Phoenix 
i od razu przekazany do Orlando Magic. Władze klu-
bu z Florydy doszły do wniosku, że Polak potrzebuje 
jeszcze trochę doświadczenia, aby próbować swo-
ich sił za oceanem i musi dalej solidnie potrenować 
w Niemczech. 

gortat wrócił więc do Kolonii pod opiekę znanego 
trenera Saszy Obradovicia i na pewno nie zmarno-
wał kolejnych dwóch lat, bo w 2007 roku szefowie 
Orlando odezwali się po raz kolejny. Tym razem już 
z gotowym kontraktem. Polak znalazł się w znakomi-
tej drużynie, która w jego drugim sezonie była nawet 
o  krok od tytułu mistrzowskiego i  dopiero w  finale 
przegrała z bezkonkurencyjnymi gwiazdami Los An-
geles Lakers. 

Z  jednej strony był to dla gortata ogromny sukces, 
z  drugiej – paradoksalnie – przyszłość nie rysowa-
ła się jeszcze w różowych barwach, a przynajmniej 
nie na miarę oczekiwań Marcina. Polak pozostawał 
w cieniu lidera zespołu Dwighta Howarda. Transfer 
do Phoenix dał mu nie tylko większą możliwość gry, 
u  boku innej gwiazdy Steve’a  Nasha, ale również 
zdecydowanie wyższe zarobki – ponad 7 milionów 
dolarów rocznie. To tam pokazał po raz pierwszy, 
że może być jednym z najlepszych centrów w lidze. 
Kibice też potrafili to docenić, czemu głośno dawali 
wyraz nie tylko na parkiecie.
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Jego wysokość „Czarodziej”

Najlepsze miało jednak dopiero nadejść, bo gor-
tat jeszcze lepiej odnalazł się w  kolejnej drużynie, 
Washington Wizards. Dojrzał koszykarsko i  walnie 
przyczynił się do tego, że słabi dotychczas „Cza-
rodzieje” zaczęli być postrachem dla najlepszych. 
Słowa uznania dla Polaka popłynęły z różnych stron, 
a  nawet pojawiły się niecodzienne inicjatywy. Po 
pierwszym sezonie w barwach Wizards Marcin do-
czekał się „własnego” drinka w  jednym z waszyng-
tońskich barów. Za „gortata” (piwo Tall Boy z żytnią 
whisky) trzeba tam zapłacić 10 dolarów. 

„Kręci mnie biznes”

Najciekawsze jest to, że po przenosinach do stolicy 
polski koszykarz nie zginął w tłumie. Wręcz przeciw-
nie. Stał się jeszcze bardziej rozpoznawalny. Także 
dlatego, że zainteresowały się nim największe media. 
Obecność na łamach „Washington Post” to już stan-
dard, ale film o gortacie nakręciła też telewizja ESPN, 
najczęściej oglądana sieć sportowa w  Stanach, 
i  wyemitowała go w  dobrym czasie antenowym 
podczas Bożego Narodzenia 2014 roku. Widzowie 

Marcin gortat (L) i bokser Tomasz Adamek (P)
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Jego wysokość „Czarodziej”
w USA mogli więc obejrzeć nie tylko gortata koszy-
karza.

Łodzianin – jakkolwiek wie, że może jeszcze trochę 
pograć – to wybiega już poza parkiet. Jak twierdzi, 
kręci go biznes i to wszelaki, bo inwestuje na wielu 
polach. „Jestem podekscytowany, że mogę czymś 
zarządzać, mieć wpływ na pewne ruchy finansowe, 
podejmować działania strategiczne” – mówił w  jed-
nym z wywiadów o tym, jak wyobraża sobie przyszłe 
życie, już po zakończeniu kariery.

A ma z czego inwestować – zarówno w Polsce, jak 
i  za oceanem. Pięcioletni kontrakt, który podpisał 
z Wizards, jest wart w sumie 60 milionów dolarów.

gortat nie byłby jednak sobą, gdyby zamknął się 
w  domu, przeliczał tylko pieniądze, nie dzielił się 
z nikim swoim doświadczeniem i zapomniał, że jesz-
cze na początku ubiegłej dekady dojeżdżał na tre-
ningi tramwajem do starej hali w  Łodzi. Akurat pod 
względem otwartości i chęci współpracy przewyższa 
dzisiaj wszystkich czynnych polskich sportowców. 

Afganistan, 2.07.2012 r. Marcin gortat z wizytą u polskich żołnierzy w bazie ghazni
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Jego wysokość „Czarodziej”

Letnie campy w  różnych miastach, do których przy-
wozi gwiazdy z  NBA, stały się już tradycją. Podob-
nie jak akcje charytatywne 
w domach dziecka, pomoc 
dla wdów po żołnierzach, 
którzy zginęli na zagra-
nicznych misjach, np. w Af-
ganistanie albo wsparcie 
dla dzieci z  rodzin ewaku-
owanych z  Donbasu. Pod 
egidą fundacji Mg13 (od jego inicjałów i numeru na 
koszulce) są też prowadzone kolejne szkoły mistrzo-
stwa sportowego; pierwsza pojawiła się w rodzinnej 
Łodzi („nie zapomnę tego, co tu przeżyłem i  co to 
miasto mi dało”), kolejna w  krakowskiej Nowej Hu-
cie. gdy rozpoczęła się tam rekrutacja do klas gim-
nazjalnych, pierwszego dnia zapisało się dziesięciu 
uczniów. Wszyscy mieli jedno marzenie – iść ślada-

mi sportowej kariery gortata, i tak jak Marcin gortat 
udowodnić światu, że Polak... potrafi!

Paradoksalnie, jedyny Po-
lak w  NBA też ma marze-
nie, które jednak chyba 
się nie spełni. Chciałby 
przejechać Rajd Dakar po 
argentyńskich bezdrożach, 
ale przy jego wzroście ob-

ciążenia na kręgosłup mogą być zbyt duże. gortat, 
wielki fan motoryzacji i szybkich samochodów, zda-
je sobie z tego sprawę, więc od dawna zapowiada, 
że wystartuje w jednym z wyścigów Porsche Cup.

I już wie, że to będzie kolejna wielka, sportowa przy-
goda, bo pewnie wie, że duch sportowej walki nie 
da mu nigdy spokoju.

Po pierwszym sezonie w barwach 
Wizards Marcin doczekał się 
„własnego” drinka w jednym 

z waszyngtońskich barów

Lubliniec, 8.07.2011 r. Marcin gortat promuje koszykówkę wśród dzieci 

Michał Wielowieyski










