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j1j istoria, którą chcemy Państwu opowiedzieć, mogla przydarzyć się każdemu, 
Rbo każdy z nas dla samego siebie stanowi nie do końca wyjaśnioną zagadkę. 

Żyjący z dnia na dzień pośród spraw, które dobrze znamy i rozumiemy, całko
wicie nimi pochłonięci, pozornie więc bezpieczni i pewni jutra, nie dopuszcza
my myśli, że jedno nieistotne zdarzenie może zupełnie zburzyć podstawy tak 
dobrze, zdawać by się mogło, znanego nam świata. I co wtedy? ... 

To właśnie przydarzyło się jednemu z bohaterów naszej opowieści - Reporte
rowi. Banalna sytuacja - spotkanie w pociągu , próba przeprowadzenia wywia
du z kobietą podającą się za kolejne wcielenie Ewy Braun (Ewy Hitler) w konse

kwencji zupełnie odmieniły jego życie. 
A tak na marginesie: czy życie nie przypomina pędzącego gdzieś z zawrotną 

prędkością pociągu? Nasze związki z innymi ludźmi wyznacza czas spędzony 
w podróży. Poznajemy ich, bo zdążają w tym samym, co i my, kierunku. Spę
dzamy z sobą kilka lepszych lub gorszych chwil, nareszcie rozstajemy się, gdy 
rozchodzą się nasze drogi. Miejsce obok nas zajmują tymczasem inni. I tamci, 
i ci pozostawiają w nas po sobie głębokie ślady. 

Wywiad, który miał stanowić znakomity materiał do jeszcze jednego artykułu 

z rzędu sensacyjnych historyjek „nie z tego świata", przekształca się szybko w bar
dzo niebezpieczną grę, w którą reporter bez oporu daje się wciągnąć. I tak z obiek
tywnego obserwatora staje się bezpośrednim uczestnikiem, aktorem rozgrywają

cego się dwuosobowego spektaklu, „zmagania się" kobiety i mężczyzny. 
Dziwny to spektakl - prowadzący w bardzo niebezpieczne rejony, w głąb 

ludzkiej 11 duszy", polegający na całkowitym obnażeniu się - podróż do wnętrza 
prawdziwego JA" - ego, podświadomości, daleko poza cielesną powlokę. 

„EWA HITLER PALI CAMELE" - brzmi (choć do końca nie wiadomo, kto pełni 

jaką rolę) jak seans hipnozy regresyjnej (cofającej zahipnotyzowanego w czasie 
aż do poprzednich wcieleń , do jego „ życia przed życiem " ). 

Pewien specyficzny nastrój, odpowiednio pokierowana rozmowa prowadzi 
bohaterów dramatu do uruchomienia strumienia podświadomości. Wtedy, jak
by wbrew swojej woli, zaczynają postrzegać obrazy i odczuwać je jako osobiste 
przeżycia. 
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Oglądając przedstawienie, nie powinniście czuć się Państwo rozczarowani. 
Sztuka zapewnia znakomitą rozrywkę trzymającą do końca w napięciu. Wraz 
z aktorami przemierzać będziecie Państwo, niczym detektywi, drogę ku rozwią
zaniu tajemnicy ZOFII. I ręczę, że tylko niewielu zdoła przewidzieć za
kończenie naszej historii. 

Nie chodzi tu, uprzedzam, o wyjaśnienia dotyczące przyczyn śmierci Ewy 
Hitler. Każdy, kto choć trochę interesował się ostatnimi dniami Ili Rzeszy, wie, że 
do dziś krąży na ten temat przynajmniej kilka mniej lub bardziej sprawdzonych 
teorii (niektóre z nich zamieszczamy w innym miejscu niniejszego programu). 

Istota problemu jest głębsza i dotyczy konstrukcji świata przedstawionego w dra
macie. Nie wyjaśniając niczego ponad to, co już napisałem, pytam (licząc na 
Państwa odpowiedź po obejrzeniu przedstawienia): co by się stało, gdyby przyjąć 
koncepcję autora za pewnik? Jak wtedy wyglądałoby nasze życie?„. 

* * * 

Jeśli Ewa Braun może dziś jeszcze kogokolwiek obchodzić, jeśli cokolwiek 
wyróżnia ją spośród milionów Niemek pierwszej polowy XX wieku, to jedynie 
to, że na wiele lat (na cale swoje dorosłe życie) związała się z największym 
zbrodniarzem wszystkich czasów, Adolfem Hitlerem, że związek ten (w odróż
nieniu od innych związków Hitlera z kobietami) zwieńczony został zaledwie 
kilkadziesiąt godzin przed samobójczą śmiercią obojga - ślubem. 

Wynika z niego to, że „miłość stanowi kategorię psychiczną, która trudno 
poddaje się obiektywnemu osądowi czy wartościowaniu. Działające w różnych 
przypadkach czynniki emocjonalne są wynikiem subiektywnego odczucia, któ
re często jest sprzeczne z racjonalnym sposobem myślenia. /. . ./ 

Odnosi się do wielu kategorii tzw. niebezpiecznych związków między osoba
mi, których charaktery nie tylko odbiegają od konwencjonalnie przyjętych norm, 
ale wręcz będąc z nimi w sprzeczności , są źródłem tragicznych konfliktów. Nie 
jest przecież tylko wytworem autorów scenariuszy i reżyserów fabuła wielu fil
mów o kobietach zakochanych w pospolitych przestępcach różnego formatu z 
wielkimi gangsterami i mafiosami włącznie" . 

Choć „EWA HITLER PALI CAMELE" zawiera wiele wątków biograficznych, nie 
może być w żadnym razie traktowana jako sztuka o konkretnej pozaliterackiej 
postaci, chodzi w niej bardziej o pewien wzorzec zachowań . 

Główna bohaterka we fragmentach bezpośrednio odnoszących się do życia 
Ewy Braun (Hitler) jest ciągle sobą (ZOFIĄ). Twierdzenie, że jednocześnie jest 
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i sobą, i Ewą Braun (Hitler) niczego wlaściwie nie wyjaśnia . Nie potrafimy od

różnić prawdy od gry czy ułudy. Nie wiemy, czym jest reinkJrnacja 1 Czy po 
obej[zeniu spektaklu uwierzą w nią Państwo ? - zależy od tego, jak przekonywu

jący wydadzą się Państwu aktorzy. 
Ten, kto choć raz bral udział w seansie hipnotycznym, kto zetkną! się z ludźmi 

przeprowadzającymi eksperymenty nJ ludzkiej „duszy" - dlugu pozostaje poci 
wrażeniem tego rodzaju cloświaducń. „ Są rzeczy na niebie i ziemi, o których 
nie śni Io się wJszym filozofom". )Jkie ma znaczenie, czy mi l'.~ zczą się one w nas 
(w naszych mózgach), czy w ot :1 c za jąceJ nas r1cczywisto5c i. Są - to wystJrczy. 

Tyle jest 1eszcze do zbadania. 

}. Cut,now<U 

W ,-irtyku/f' iV)'korzy, tcJ/em ri·,1,i<1 1tE'lll hi,1żk1 K. Crun/Jc1g,1: 

l:w.i H1au11. I 'i /,11 z Hit lf' rt'lll, \'\l._1r,L 1wa 19')Gr 
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~d wieków najrozmaitsi ludzie opowiadają o dziwnych przypadkach, gdy zda
lŁJwało im się, że oglądają osoby, miejsca i zdarzenia jakby oczyma innego 
czlowieka, w czasach przed swym narodzeniem. Niektórzy z opisujących takie 
doznania znajdowali się w glębokiej hipnozie, inni wedlug wszelkiego prawdo
podobieństwa, zachowywali pelną świadomość. Próbowano to wyjaśnić róż
nic, między innymi odziedziczoną pamięcią, glównie zaś reinkarnacją. Wciąż 
jednak nasuwa sic~ za>i'.Idnicze pytanie: czy owe doznania są prawdziwymi re
trospekcjami z poprzedzającej narodziny przeszlości, czy umysl znajdowal się, 
calkiem doslownie, „poza czasem"? Gdyby na to pytanie można bylo odpowie
dzieć twierdząco, nasz stosunek do historii musialby zmienić się radykalnie. 
Wypracowanie niezawodnych ś rodków indukowania takich retrospekcji oraz 

naukowe do nich pode 1 śc i e umożliwiloby rozwiązanie, za pomocą relacji na
ocznych świadków, zagadek od wieków dręczących historyków. Można by 
wskrzesić wymarle Języki i odtworzyć ich wymowę. Zarazem otworzylby się 
nowy i fascynujący rozdzial w naszym pojmowaniu ludzkiego umyslu. 

Czy jednak umysl naprawdę może dzialać poza czaseml Czy doznania retro
spekcyjne s,i prawdziwe, czy też są to jedynie zludzenia w umyśle odbiorcy? /„./ 

W świetl e obernej wi edzy psychologicznej niewiele rozumiemy z tego zjawi
, ka , lecz mamy przynajmniej teoretyczną strukturę, aczkolwiek niedoskonalą, 
dla zlożonych procesów powodujących ujawnienie się osobowości z poprzed 
niego wcielenia. Gdy podmiot jest zahipnotyzowany, wola hipnotyzera jest naj
ważniejsza, toteż ukryty obserwator podmiotu podobnie jak duch w opowieści 
o Aladynie, zależy w dużym stopniu - choć niecalkowicie - od poleceri i pre

dyspozycji hipnotyzera. Jeśli podmiotowi poleci się przedstawić opowieść o po
przednim życiu i jeśli pozostaje to w zasi ęgu jego możliwości umyslowych, 
wówczas musi dostarczyć czegoś odpowiadającego, w jego rozumieniu, ocze
kiwaniom hipnotyzera - stąd też różnice w „prawicllowościach" reinkarnacji 

pomiędzy rozmaitymi hipnotyzerami. [„.] 
Wydaje się, że stres stanowi ważny czynnik w uaktywnieniu ukrytego obser

watora, a rezultat staj e s ię wiarygodny, mimo że można by się spodziewać cze
goś przeciwnego. 

Musimy jednak zdać sobie sprawę, że inne potężne sily emocjonalne poza hipno
zą mogą również mieć podobne wlaściwości tworzenia iluzji, zwlaszcza w dzieciń
stwie i pocleszlym wieku, gdy świaclomośc: przypuszczalnie bywa slabsza. /„./ 

}. Wilson: U mysi pozo cz.i;em, Novum 1988r. 

7 



E\.hl Braun IHitl„rl 
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jjlsa Braun, siostra Ewy, w udzielonym radzieckiemu dziennikarzowi, L.G1nsburgowi 
] wyw1adz1e mówiła: „Proszę zrozumi eć: ona zwyczainie kochała tego człowieka: 
kochała 1 to wszystko ... Czym zawiniła Ewa? Hitlera podziwiał caly świat, z hołdami 
jeździli do niego i Chamberlain, i Oaladier, i książę Windsoru, i diabli wiedzą, kto tam 
1eszcze, na trybunach sterczeli dyplomaci ze wszystkich państw, clz1alacze polityczni 
szukali jego poparcia, ani jeden rząd nie odmówił utrzymywania z nim stosunków, po
syłano mu depesLe, gratulacje, prowadzono z nim rokowania. Dlaczego. jeśli on był 
takim zbrodniarzem, nie odwrócili się od niego ani najwi1·ksi politycy, ani pisarze, jak 
np. Gerhard Hauptmannl" 

1frła Jrzydzieści lrzy lata (1912 - 1945), a z nich piętnaście byla związana z Adol

lLfem Hitlerem, osobą, której wpływ na bieg wydarzeń w naszym stuleciu był 
bardzo znaczący. 

Hitler, którego często można było oglądać w otoczeniu promieniujących ra
dością kobiet i dzieci na fotografiach, w kronikach filmowych, wydawał rozkazy 
o zamykaniu w obozach i zabijaniu milionów ludzi, bez względu na płeć i wiek. 

Hitler który zachwycał się widokami przyrody i mienił się opiekunem zwie
rząt, był autorem planów podboju, a także niszczenia całych narodów. 

„Drugie oblicze" Hitlera przejawiało się w wielu postawach z jego życia pry
watnego; odnosiło się do spraw ściśle intymnych, okrytych ścisłą tajemnicą. 
Ewę Braun - panienkę z dobrego domu - znały niemal wylącznie rodzina, 

przyjaciółki i koleżanki szkolne. Dopiero od podjęcia pracy zawodowej w 1929 
roku krąg Jej znajomych poszerzył się. Wówczas poznała Adolfa Hitlera. Od 

kiedy go pokochała, nastąpi I w jej życiu przelom. 
Otaczała go miłością, nie stawiała żadnych warunków. Zjawiała się na każdą 

prośbę, czekała na jego słowa i listy. Bezgranicznie oddana, troszczyła się o stan 
Jego zdrowia w chwilach dobrych i złych. Kiedy nadeszło pasmo klęsk i niepo
wodzeń, dzieliła jego poglądy i - podobnie jak on - obarczała winą wszystkich 
oprócz niego. Uważała wówczas, że jeJ „biedny Adolf" znalazł się w otoczeniu 
nieudolnych generałów, którzy nie potrafią albo nawet sabotują wykonanie jego 
genialnych rozkazów. 
Żałowała swojego ukochanego, tym bardziej że wyraźnie dostrzegała ruinę 

jego organizmu i depresyjne stany psychiki. 
W Trzeciej Rzeszy niewiele osób wiedziało albo domyślało się, że z powodu 

nie odwzajemnionej milości do Hitlera kilka kobiet popełniło samobójstwo: Celi 
Raubal w 1931 roku, Unity Walkiria Mitford w 1939 roku (zmarła na skutek odnie
sionych ran w 1948 roku), lnge Ley w 1943 roku. Targnęła się na życie Ewa Braun, 
dwukrotnie odratowana przez lekarzy w 1932 i 1935 roku. Trzecie samobójstwo 
popełniła wspólnie z Hitlerem, już jako jego żona, 30 kwietnia 1945 roku. 
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Kalendarium ostatnich dni w berlińskim bunkrze. 

Rok 1945 
16 stycznia. Hitler powraca do Berlina z Orlego Gniazda i wchodzi do bun

kra. „Po 16 stycznia Hitler nigdy już nie widział wschodu ani zachodu słońca ". 

25 lutego. Opuszcza bunkier, aby wziąć udział w tajnym spotkaniu Gauleite
rów poza Ber linem. Powraca tego samego dnia. 

15 marca. Opuszcza bunkier w południe, udając się na front wschodni, w oko
lice Frankfurtu nad Odrą, o sto kilometrów od Berlina. Nie ma go przez cztery 

godziny. 

15 kwietnia. Przybywa nie proszona Ewa Braun. Odmawia wyjazdu, gdy 

prosi ją o to Hitler. 

16 kwietnia. Rozpoczyna się bitwa o Beri in i opracowany zostaje plan Operacji 
Clausewitz. Był to, źle pomyś lany, plan obrony dzielni cy rządowej w Berlinie. 

20 kwietnia. Pięćdziesiąte szóste urodziny Hitlera. Pojawia s i ę w Sali Honoro
wej Kancelarii Rzeszy na spotkaniu z kronikci filmową. Nie ma go w bunkrze 

przez prawie godzin ę. 

Himmler opuszcza bunkier po raz ostatni. 

21 kwietnia. Przybywa profesor Werner Haase, aby zastąpić Theo Morel la 
i Ludwiga Stumpfeggera jako lekarz Hitlera. 

Ostatni amerykański dzienny nalot lotniczy na Berlin. 

Dbnitz opuszcza bunkier po raz ostatni. 
Steiner otrzymuje rozkaz rozpoczęcia ataku. 

22 kwietnia. Moreli opuszcza bunkier. 
Atak Steinera załamuje się , co umoż liwia Rosjanom wejście do Berlina. 
Hitler doznaje załamania nerwowego. Oznajmia współpracownikom , że „wszyst-

ko skończone" i że pozostanie w Berlinie, i na końcu popełni samobójstwo. 
Do bunkra przybywa rodzina Goebbelsa (każde dziecko z jedną zabawką). 
Rozpoczęc ie Operacji Seraglio, masowej ucieczki do Berchtesgaden. Odlatu

je dzie s ięć samolotów. 
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Goebbe ls informuje przez rJdio nJród niemiecki, że Hitler jest w Berlinie, 
pozostan ie w nim i walczyć będzi e u boku swych żo łni erzy. 

23 kwietnia. Gbring przesyb z Bawarii telegram w sprawie sukrcsji. 
Himmler spotyka się z hrabią BernJdotte (szwedzkim posłem w Ber linie) i ro

zmawiJ z nim na temat kapitulacji na Zachodzie. 

24 kwietnia. 4 rano Speer opuszcza bunkier po raz ostatni. 
Ostatnie drogi wiodące z Berlina zoslają odci ę te. 

25 kwietnia. Rosjanie zajmujci lotnisko Tempelhof i zbliżają s i ę do Berlina; 
opanowa li Cy tade l ę. 

Fegelein opuszcza bunkier. 

27 kwietnia. N i eobecnośc' Fegeleina w bunkrze zostaje odkryta; odnalezione
go Fegel eina sprowadza1ą na powrót do bunkra. 

28 kwietnia. Zostaje odkryta zdrada Himmlera; Fegelein roztrzelany. 

29 kwietnia. Tuż po pó łn ocy: Hitler poślub ia Ewę Braun. 
2.00: rano: Hitler pisze osta tni ą wo lę i po lityczn y testament. 

3.30: BormJnn wysyb te legram do Dónitza: „Fuhrer żyje i dowodzi obroną 
Berlina„. " 

Po południu Joseph i Magda Goebbelsowie wydają przyjęc i e dla swoich dzieci. 

30 kwietnia. 4. 30 Hitler udaje s i ę do swojego apartamentu. 
5 .3 0: Hitler opu szrza swój apartament. 
Dón itz zos taje mianowany jego następcą. 

8.30 rano: Hitler na śn i ada niu, gdy milknie rosyjski ostrzal artyleryjski. 
1 O.OO: Rozpoczyn a si ę atak na Reichstag. 
Ewa Braun patrzy po raz ostatni na s ł ońce. 

13.00 po południu: Obi ad . 

15.00 po południu: Ostatn ie pożegnani e na g łównym korytarzu. 
Ok. 15 .30: Śmi e rc'. Hitlera i Ewy Braun. 
16.00 · 16. 1 5: Ciała zostają spalone. 

22.00 wieczorem : Gl.insc he wysyla żołnierza, aby popa trzył na zwłoki. 
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30 kwietnia - 1 maja. Około północy: Rattenhuber wydaje rozkaz, by pocho

wano ciała w pobliskim kraterze po bombie. 

1 maja. Rano: Krebs negocjuje zawieszenie broni i przekracza linię frontu, by 

się poddać. Jego warunki zostają odrzucone i powraca do bunkra. 
14.00 po południu: Troje dzieci Goebbelsa bawi się w obecności Mischa. 
17.30: Wszystkie sześcioro dzieci Goebbelsa otrzymują odurzające czeko-

ladki, a potem truciznę. 
18.00 po południu: Śmierć dzieci Goebbelsa. 

20.30 wieczorem: Śmierć Josepha i Magdy Goebbels. 
22.20 wieczorem: Dbnitz nadaje przez radio wiadomość o śmierci Hitlera, 

twierdząc że Fuhrer zginąl tego dnia, walcząc u boku swych żołnierzy. 

23.00 w nocy: Rozpoczyna się próba przebicia z bunkra. 

2 maja. 9.00: Dwanaście Ros1anek ze Służby Medycznej Armii Czerwonej 
wchodzi do pomieszczeń bunkra. Poddaje się ostatni mężczyzna, Johannes 
Hentschel. 

Późny ranek: Pierwsi żolnierze regularnej armii rosyjskiej wchodzą do bunkra. 
Tuż po 12-tej: przybywa Klimienko i znajduje ciało Josepha Goebbelsa. 

3 maja. Powraca Klirnienko i znajduje ciala Krebsa i dzieci Goebbelsa. 

4 maja. Klirnienko znajduje zwłoki Hitlera i Ewy Braun w leju po bombie, ale 

każe je zakopać. 

5 maja. Powraca do leja i odkopuje ciala, które znalazł poprzedniego dnia. 

8 maja. Dzień Zwycięstwa. 
Zaczynają się sekcje zwlok. 
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~odnies i e niu do okoliczności śmierci Ado ilz1 Hitlera i jego żo n y is tn ie1e wie
Wie niejasności w szC?egób ch, clotyczącyrh otruc i,1, czy I C"Ż wykonan ia przez 
wiernego kamerdynera, SS-owca Heinza Lingl' tLw. „ ~tr z Jl u laski" na wcze~n i ei

sze polecenie Hitlera. Z wio ki zostJly spJlone w ogrodzie Kance larii Rze~q Wiele 
trudności nastręczyła ekshumacja oraz identyfikacja zwłok . 

Zgodnie z oficjalnym protokolern sekcji 1wlok, stwierci1 a s ię, że w ustach 
Hitlera znal ez iono rozgniecion<J sz klaną ampulkę cyj,rn k;il i i mu7na bylo ~tw il' r 

dzić jeszcze zJpach gorzkich mi gdJłów, wlaściwy dla cyjanku pot:i su 
Zwloki poddano dnia 8 rnajJ 1945r. w berlir1 skiej klinice, ~ekcj i, któ rq prow;1-

dzili wybitni eksperci - anatomopatol ogowie F.J.Szkarewski rnN N.t\ .KraJPW

ski. Poniewa ż elementem iclentylikac y1 nym byly dwJ mostki metalowe w ,zcz4 t
kach zwlok, rozpoczęto poszuk iwanie dentysty Hit lerJ, drJ Hugona Blaschke
go, którego nie udalo się wciwczJs odn,1l eźć . Odszu ka no nJtrnni, 1~ 1 jego J)y
stenta, dentystę Fritza Ech tmanna, który rozpozn a! szczątki Hitl era. Potwi erd1;1 
to równi eż asystentka BI Jschkego, Kathe Heuserrnann , która wręuy l ,i pon:icl to 

RosjJnom zdjęciJ rentgenowsk ie górne1 i dolnej s z c zę k i I itlera 
Szef osobistej ochrony Hit lera , świadek wielu wyclarze r\ , I lzrn s Ratten huber 

sporządzi! 20 1nc:ija 1945r. nota tkę o ostJtnich dniach Kancelarii l~zeszy. Zapis 
dotyczący dnia .10 kwietnia: „Okolo pi erwszej w poluclni e obud z iłem o,1 ę , „prJw
clzilem posterunki i okolo godzin y czwarte j Lszecllem do schronu Fuhrera . Linge 
zakomunikowal mi, że Fi.ihrer popclnil -,a mohó1stwo i że 1emu, Lingemu, przy
pacllo w udziale wykonanie najtruclniejsLego rozkazu Fi.ihrera". 

Na te1 podstawie Lew B<·1ymiensk i >ugcruj c, Le istni eje t eż po~recl n i , ltcz 
ważny clowócl, że Hit ler Żijclał, ciby „dobito go wys trza lem". „W bez pu śn:>clnim 

otoczeniu Hitlera w owym c1a.; ie zna1dowal i s ię: Jego adiutant Gi.insche, ka

merdyner Linge, szel ochrony Rattenhubl'r, pilot l~ c1 ur, Mart in flor1nc:in n i general 
WJ!fen - SS Mohnke /„./ Wyciijgnąlem wniosek - o świad cz 11\attenh uher - że 

Hitler nie byl w pelni przekonany o skuteczności clz iJIJnia truc izny na 1cgo 
organizm i dlJtego kJzal służijcemu Lin g ~mu, hy t<'n ws Z <' rił po uplyw1 e pewne
go czasu i dobil gol ./ Linge powiedziJI, że Hill •r 101k:u:al mu op u ~c i ć pokój, 
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a po upływie dzi es ięciu minut, j eże li z pokoju nic nie będz i e s łyc hać, wejść 

i wykonać jego rozkaz. I kiedy Linge położył na stole pistolet Hitlera, zrozumia

łem , co to było, ten najtrudniejszy rozkaz Hitlera". 
James PO'Donnell podaje w wątpliwość wersję Rattenhubera, który nie bio

rąc pod uwagę innej metody samobójstwa „doszedł do wniosku, że Fuhrer kazał 
strzelić komuś do siebie w wypadku, gdyby nie zadziałała trucizna. Przypusz
cza! nawet, że mógł to zrobić Linge lub Gunsche. Moim zdaniem i Linge, i Gun
sche mówili jednak prawdę. Potwierdził mi tę wersję- pisze O'Donnell - rów
nież profesor Haase, dodają c jeszcze 1eden argument - psychologiczny. Wiele 

osób zapomina, że Hitler strze l a j ąc do siebie, nie by ł w pokoju sam. Była przy 
nim dzielna i zakochana kobieta. Dlaczego miałby więc orga ni zować owo „coup 
de gra ce" tylko dla siebie, nie myś l ąc o niej? Można źle sądz i ć o Hitlerze, moż
na nim pogardzać, ale nie wolno go demonizować. Ten człowiek nie by\ tchó
rzem. Co więcej, był wielkim aktorem i uroczym efekciarzem, zwłaszcza w to

warzystwie kobiet. Nie mógł sobie pozwo lić na stchórzenie w tej ostatniej chwi
li, i to w obecności Ewy Braun". 
Oko lic z ności śmierci Hitlerów pozostają nadal podmiotem dyskusji./ .. ./ 

SCHODY OO 
KA.'KELARIJ 
RZESZY 

M. Crunberg: Życie osobiste Ado/1~1 Hitlera, Troja 199 1 r. 

I. PLAN BUNKRA POD KANCELARIĄ RZESZY 
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OCFIÓD 

TU 
SPALONO 

ClALI 
X 

WYJSCCE 
A.WARY JNE 

~ roku 1 g45 R~sj an ie wydali trzy rodzaje oświ adczeń. Pierwsze złożył mar 
"Wszalek Ccorg1j Zukow, dowódca 1 Frontu Białoruskiego, 1ednej z trzech 

rosyjskich armii , które dokonały inwaz ji na Niemcy. Występując 9 czerwca w Ber
linie powiedzial : „N ie udało mi s ię zidentyfikować zwlok Hitlera / . ./ Niewyklu

czone, iż w ostatniej chwili opuści I on Berlin ". Następni e glos zabrał sam Józef 
Stalin. 16 lipca w czas ie konferencji w Poczdamie, w rozmowie z prezydentem 
Trumanem, sekretarzem stanu Jamesem Bryne'em oraz szefem prezydenckiego 
sztabu admirałem Williamem D.Leahy wypowiedzi a ł g łośno opinię, którą ju ż 

od pewnego czasu przekazywano szeptem amerykań skim urzędnikom w Mo
skwie: Hitler żyje i prawdopodobnie mi e~Lka w Hiszpanii lub Argentynie. 

Prawdziwa bomba wybuchła jednak we wrześniu tegoż roku po ogłoszeniu 
ofic jalnego sowieckiego sta nowiska./. . ./ 

„Nie udało s i ę odna leźć szczą tków Hitl era i Ewy Braun - głos iło sowieckie 
oświadczenie . - Ustalono, że - posługuj ąc s i ę fał szywymi zeznaniami - próbo
wano zatrze · ś lady ucieczki. Istnieje nie odparty dowód, że mały samolot opu
śc i\ Tiergarten o św i c i e 30 kwietnia, biorąc kurs na Hamburg. Wiadomo, że 
lecialo nim trzech mężczyzn i jedna kobieta. Ustalono także, że wielka ł ód ź 

podwodna opuśc ila Hamburg przed nadej śc iem wojsk brytyjskich. 1\Ja pokla
dzie tej lodzi znajdowały s i ę tajemnicze osoby, w tym także kobieta". 
Oświadczenie to rzu cc:i ł o c ień na Brytyjczyków, gdyż obvar Hamburg- Kilo

nia znajdowal s i ę pod ich kontrolq. Stalin poszed l jeszcz dalą Najpierw suge
rując, że Hitler i Ewa Braun zbiegli na pokladzie U-boota , powiedzial następnie 
Harry Hopkinsowi w Moskwie, iż sądzi , że incydent dotyczy! Bormanna, a nie 
Hitlera. O co chodzilo? 

A.Pietrowa, PWc1 1>on: Śmierć Hitlera. Prószyńsk i i 5-ka Ig 7r. 
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. \\i 11!1 \ \. Krilml•k 
Rt:lo.\\ll\ l<lf A. Porovl'\\ sk;i 

Ch.1r.1 l t•n111 1 K. \\.tniar~ka 
. '>{'rafin 

POLSKIE RADIO PROGRAM Ili 
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o~ l ~l ll 11.1r ~ ·1 in1.:u 
ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OB ŁUGI WIDZÓW 

w Gdań ku: 
h rrn\111l · Iwona Kor-.ak 

lt ·I. 11 :-1 i -' l \\l'\\ 14 
OUŻA SCFN pr1y Titrgu W •glO\n•m 
MAl A SUN.'\ im. t. H1•banm\<skicgo 

LMh1li •ll!\H· 1·l _~ :·11 1 1\\ li 

\\ opode: 
1-t L11·•lmn ~ MariJ Z.m adzka 

CENA KAMLRAL i\ 

k,1~ · bil••lmn•: tvl. I ' Pl 111, >I ~8 I ..! 

1°rn rl i,.prll'!l;u 1"flJlt'<l 11 l 11lt·f!~\\ , rt'lt'm.11 j.1 

'' torki, rii<i\. cm .1rtlil 1 pi~lki \\ ~odi 11 . iR 
-,c 1bo1, 1mdlil1h• i pcmie<l1i.11Li \\ i;•xi1. I '1 · . I H 

LAPRA LĄMY!!! 
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Opr.u m\ .u111• I ••t-n nu. Jerz) Cutarowski 
ZcłJ~>t:u: n.1 okl-lrł L · Ewa Grabow~ka-Sadłowsb 

1 Jpr~rrm mil gnt1unc · DesAr - Piotr C.urski 
Zdj~l i,i: Małgor zal a Bramorska-Fo~ic l, 

foa Grabowska-~Mclłowska, Robert Pietrz,1L 

1<111,'(.1.1 .lrt hl\,,1l11c po< hoc11.11 k'"''k' 
l\. l .r(inbt•r 1,1: (\\ ,1 br,1un - I ; lat 1 H1 n·m, \\·.,, flll:l f,r_ 

1)f.1t L„1.1 /l..1,o.\1h Pic ro\\ l'l I ncHr.1 \'\ .1tli0n.i \mu rt H1tll'ra. \\"-\\J 19'Jir. 
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Pat rona t rnasowy 

- -
. 

Patronat radiowy 

a. 
Radio Gdańsk 

PatronJt telewizyjny 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLU CHEMIKALIAMI 

" CHEMIA" Sp. z o.o. 

80-241 Gdańsk 
ul.Grunwaldzka 48/50 
tel. centr. (058) 41 46 65 

(058) 41 81 73 

POMORSKI 
OKRĘGOWY 

ZAKŁAD 

GAZOWNICTWA 
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SHARP• OPTIMA 

~ 

i . 
I 

CASIO• OLIV E':nl 

SERWIS • SKUP • SPRZEDAŻ 

KASY FISKALNE - wdrażanie 
maszyny do pisania 
kalkulatory 
sprzęt komputerowy 
materiały eksploatacyjne 
sprzęt techniczny 
kopiarki 

Przedsiębiorstwo 

Poszukiwań 

i Eksploatacji Złóż 
Ropy i Gazu 
11 PETROBALTIC 11 

80-958 Gdańsk 
ul. Stary Dwór 9 
tel. (058) 31-30-61 
fax (058) 31-43-11 
TELEX 51 21 71 

TEL. 20-47-24 

81-383 GDYNIA, UL. I ARMII WOJSKA POLSKI EGO 28 

ors 

~OLS~I~ 
~zrns1 [ BIO ~SlWO 
MA~LHS~I[ 

GDYNIA 

0 Makkr mor-.k i / 45-le!nim Jn~wia<lcLt:n i em, frac htuje 
Sl <Hki tln prt t!W O/U ludunkfn.v -.ul..'. hych. płynnyl: h 

i lomcncrów \\C \' ~zy-; t kic h rclac_Fich. 

~ ProwaJ 1i kupnu i "'Pr7etlat ~latków używanych. 

0 Po.;rcdniCly \\. innych 1lcconych tr<Jn, akcjach zv."i<:17.a
nyL· h /. ~ rans porrcm mon.kim i r1ec1nym. 

0 UJLiela poradnictwa tra11':.portO\'> L' f! O takl.L' \" negocja
cjach handlowych. 

0 Pro\\ ad1i obs łu ••ę anencvJ. Il" ... tatk<i v.1 we v. VV"t!-..ich c c - '"t • 

portach pol, kich. 
Bil ·Ro GLu n ·NE: 
8 1 368 c;dynia. ul. Pułaskiego 8 
td (5/ł} 272 /OO k. om rr frl 3 9124110 
fax (S8J Hl 30 49. 20 49 52 
tt.fex 5-1201, 5433 1 
l 11tt•rntl: .Po/frac/Jt<2 Tdcha11K.pl 
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BANK GDANSKI SA 
ul. Targ Drzewny 1, 80-958 Gdańsk 

Polsk ie Koicj e Parb twowc 
Bi uro Handlowe Pasai .e r·skie 

K0-95 ~ Gdań\k , ul. O 'rekcyj na 2-4 
tel . (05H ) 18-.13-27. 3X-33-28 . fn\ (05H ) J ~ - .:r~ -28 

Gdynia 
UKF 72,92; 106,7 

Gdar.1sk 
UKF 68,63; 96,4 

Telefon dla c;l uchaczy: 649-1 OO, 649-090 

. . ~\(\~ 
v~ c~ 
~ Jr,.. 

J....o ~ . 

~ -

ll!NPOL 
\W • • • 

Ul i.;Ąl'(/;ł\f CY. . 
IH ~311 1 JalłlO 

........ Fic· ·a I 

---

Raf ineria 
Gd ańska 



Meble artykuły biurowe 

MROSLĄ PRODUKT ' I'· .' n ( t . · ~ I . 
m„hli I l IUl!l 1.111·1.·11'' ,., .I. ,,. t . Il \\~ rłl /n\ Ili dv„ll\b.11 111_ 11 I pmd Il (•nr.·111 

• 1 hl djJI \ 111 Od iJl JIJ J'' l~kt li ~ f' 
')'fo•rtHJ\'o 1111.•hh f>IUltl\\Hll 111 '>li i l:. . I f\11 U 1111 JllUJt'IH\ [ •4JI\ \\Vb1·11 

• I I ( " g<.I lllll'll I\\ /dfl\• " I I ,. \'.'>,l..01 1 .1r1ytł1 1 1.11m l\'\\11h 1 . d n1• 1.111111" „. ·' u 1111,1 ·1..- i''. ' '"P'h'\.'{h, 
l'nn,lfh" i\1ROSLA PRODUKT. . \Ur'' h.ml.m\ , h"tt.11 lplek lld „. 

;p 7 11.0. J51 pr•11 luc " ri t1•m 1• ,. k · , 1 
i"i.'' · " '··17 nn~ , 11 11 11 ,hl .

1111
c, · I 

1
, '.· ~• 1l'l l·' "1....c1hiL1 •1 b n11<i\\Vlh, 

I• 1 Ul\\, lll~!) \ ł'l1t'!f"(I I . 
hmk11• in.1ln1 ~ \'r\ I ok) i 11..1 k 

1111•· !' t•c.ir I I l''~( •I l"Tlic Znll~. 
. ' ' ' ' "'' "o.im I .-.r,17h(1p1t'f'Zt'll't"r11d1 li \ l..O\\"ln1a 

C<'nlrala Hdndlowa: 
111 /,·I. r• 1 " L1 1 ' 

Ol Hłł1h \\'.ir'>la\\ 3 

rd. 111-11 t1ł 1111 no 
t1•I 1,1' ·o .!21 ,,~4 .!·I 1i l 

~om"l1t'I l••l 1 l'I I.! O:' HI 
k• 1111' ·r'h~ U,1,I l'I I!. OU H4 

Salon wystawowy: 
~I Grunwald1k.1 35137 

81-7<15 SOPOT 
10 rax (058) 51 58 11 

DR U K A R N JA 

PUP AKOBI SA 80-393 GDAŃSK UL KRYNICKA I TEi/FAX 56 li 27, 41 80 61 W. 113, 114 
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MERS 

83 01 O STRASZYN ul. Boczna 4 
tel./fax 82 89 67 do godz. 20.00 

tel. 82 36 35 do godz. 17.00 
FILIA: GDAŃSK-ORUNIA 

ul. Sandomie rska 11 
TEL . 3 9 4 9 06 

Firma nasza zajmuje się od 1991 r. 

hurtem alkoholi 
krajowych oraz zagranicznych 

w pełnym asortymencie. 

Obecnie obsługujemy ponad tysi ąc stałych Klientów. 
Tawar dostarczamy wlasnym transportem, 

także na telefoniczne zamówienie. 

terminowo solidnie uczciwie 

zapraszamy 



'STJELILA ! I 

M\A\1RJIS1 
DRUKARNIA 

\
1\'YDAVV ICTWA ARClllDIECEZJI GOA , SKIEJ 

ivyko nuje po możl i \vie najni 7.s1ych c "n ad.1: 

• druki i akcydensy 

• \viz ;tówki i materialv reklanwwe 

• książki i pe riodyki 

sługi wykonujemy M1lidnie, 
~zybkn i kompleksovvo 

(od sk.ladu do gotowego p rod uktu )! 

\.V\' d ,-:i w n i f\.v <.1 t\ r c h i d ie c c / j i C J <1 n .., k i e j 
„Stel la Ma n s" , ul. C\'st >rsów J 'i, 

80 - l30 Gd.in.sk· - Oliwu 
tl' I. 52-00-51, fox 52-27-75. 

f' oki.. Jnty n'lwnie/ clu7~· wybcir warto~(W\\ vch l....-;1.veJ..., 
!..ton: moL.na ndbyć w wyd awnrctww lub w ph1w<1tl.101w~·h 

przez nil!> ks1..,gam1cl1..h ! 

K~ięgamia Archidiecezji GciJnskiC'j 
Gd ańsk - O liw J, ul. C\•<;ter~(iw l1; , 

Księga rn ia „St llc1 M.'.lris" 
<lańsk, uL W<l rzywnicL..1 1 
(za kościołem św. Jana ) 

Czwarta premiera sezonu 1996/97 

dnia 15 maja 1997r. 

na MAŁEJ SCENIE im. Stanisława Hebanowskiego 

Dyrektor naczelny: 
EWA BONK-WOŹNIAKIEWICZ 

Dyrektor artystyczny. 
KRlYSZTOF NAZAR 

Kierownik muzyczny: 
ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 

,...~.".! 
W Y B RZ EZE 
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KIJ C NICZ 


