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NA CELOWNIKU

PISZĄ DLA NAS:
Tysiące nazistów współtworzyło wywiad oraz aparat
bezpieczeństwa w RFN
i NRD.

MARCIN SZYMANIAK

NIEMCY

Niektórzy japońscy naukowcy
z Mandżurii trafili w ręce
Sowietów. Zostali osądzeni,
ale dostali zaledwie kilkuletnie
wyroki.
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Masaji Kitano
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CHORWACJA

WŁOCHY

Shiro Ishii, szef japońskiej
Jednostki 731, która testowała
broń biologiczną na ludziach,
znalazł schronienie w USA,
pracując tam dla wojska.
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EGIPT

Czołowi niemieccy naukowcy
(np. odpowiedzialny za program
rakietowy Wernher von Braun) trafili do
USA w ramach operacji o kryptonimie
„Spinacz”.

W Ameryce
Południowej jedni
hitlerowscy oprawcy
pracowali jako zwykli
naukowcy, inni
dokonywali kolejnych
zbrodni – dla
miejscowych
dyktatorów.

Rodolfo Graziani
Po wojnie alianci chronili włoskich
zbrodniarzy (odpowiedzialnych m.in.
za masakry w Etiopii i w Jugosławii),
bo byli antykomunistami. Marszałek Graziani
przesiedział w więzieniu kilka miesięcy,
a potem został mentorem partii
neofaszystowskiej.

Tysiące nazistów uciekło
do Ameryki Południowej dzięki
pomocy Watykanu, a konkretnie
austriackiego biskupa Aloisa
Hudala.

Klaus Barbie

28

Alois Brunner
Wielu nazistowskich
„speców” znalazło pracę
w krajach islamskich.
Wśród nich Alois Brunner,
współpracownik Eichmanna
przy zagładzie Żydów.

BRAZYLIA
BOLIWIA
PARAGWAJ

Walter Rauff

miejsce docelowe

CHILE

INFOGRAFIKA LECH MAZURCZYK

Josef Mengele

dziennikarz i podróżnik, stały
współpracownik „Focusa”.
Publikował też w „Sukcesie”, „Życiu Warszawy”
i „Śledczym”. Laureat Nagrody Kisiela. Autor książki
„W co wierzą sławni ludzie”.

Ante Pavelić
Kontynent południowoamerykański był bardzo gościnny
także dla chorwackich
faszystów, na czele z ich
przywódcą Ante Paveliciem.
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6 Dzieci Abrahama
CZŁOWIEK
KONTRA ŚWIAT

8 Król lew
/ Wojciech Lorek
MIGAWKA

14 Odkrycie miesiąca

Archeolodzy znaleźli prehistoryczną
„fotografię”.

ANDRZEJ FEDOROWICZ
niezależny dziennikarz, publikował m.in. w „Focusie”
i „Śledczym”. Specjalizuje
się w tematyce ekonomicznej i kryminalnej. Współpracuje z organizacjami
pozarządowymi, prowadzi
szkolenia dziennikarskie.

16 Skarb nie z tej ziemi
18 Subiektywny ranking historyczny
24 Nie ma głupich pytań

Rzeźnicy odpowiedzialni
za tortury i śmierć milionów
ludzi podczas II wojny światowej
po 1945 r. uniknęli kary... dzięki
pomocy zwycięzców i swoich
oddanych przyjaciół
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POLSKA I ŚWIAT

50 On, ona i ta trzecia
/ Beata Dżon-Ozimek

Duński malarz Einar Wegener jako pierwszy
operacyjnie zmienił płeć i stał się kobietą.
Swoją nową tożsamością cieszył się zaledwie
kilkanaście miesięcy.

54 Czerwony pociąg do bezprawia
/ Stanisław M. Jankowski

Tuż po wojnie czerwonoarmiści zachowywali się
w Polsce jak w podbitym kraju. Dochodziło do zbrodni, a nawet walk zbrojnych z milicją.

58 Jak Bill Gates nie został papieżem
/ Ryszard Wolff

W 1994 r. media obiegła sensacyjna informacja, że
założyciel Microsoftu kupuje Kościół rzymskokatolicki.

62 Rewolucjonistki w Wersalu
/ Michał Budzyński

Jesienią 1789 roku do siedziby francuskiego króla
wdarły się przekupki. Czego chciały?

66 Nieuleczalny zabijaka / Jakub Witczak

Jeszcze przed zakończeniem
II wojny światowej rozpoczęło się polowanie
na nazistowskich i japońskich naukowców
eksperymentujących na ludziach.
Nie po to, by ich ukarać, lecz... zatrudnić.

LEKTURY KŁAMIĄ?

72 Sekretna „autobiografia”
/ Jarosław Klejnocki

30 Japoński anioł śmierci

WYDZIAŁ DS. KULTURY

ZBRODNIARZE
DO WYNAJĘCIA

W Mandżurii powstał specjalny ośrodek,
w którym prowadzono badania nad tym,
jak najskuteczniej zabić wroga.
Ich wyniki pragnęli poznać
i Amerykanie, i Rosjanie.

36 Nazi Stasi

/ Marcin Szymaniak

Najlepszymi agentami wywiadu NRD byli...
dawni zagorzali naziści!

40 Arabska IV Rzesza
/ Andrzej Fedorowicz

Wielu zwolenników Hitlera po wojnie znalazło
bezpieczną przystań w krajach muzułmańskich.

44 Szlak szczurów
/ Kazimierz Pytko

W ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości
nazistowskim zbrodniarzom pomagał katolicki
arcybiskup rezydujący w Rzymie.
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Granice państw z początku 1946 r.

28 NA CELOWNIKU

/ Adam Gaafar

E-wydanie Focusa Historia
jest dostępne na:
egazety.pl, e-kiosk.pl,
nexto.pl oraz publio

i nazwisko
Walter Rauff imię
zbrodniarza

ZBRODNIARZE DO WYNAJĘCIA

Ryszard Lwie Serce nie był tak idealny,
jak opiewają go legendy.
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NA CELOWNIKU

kierunek ucieczki
ARGENTYNA

KAZIMIERZ PYTKO

Część ze zbrodniarzy,
np. Masaji Kitano, żyła
spokojnie w Japonii za
przyzwoleniem amerykańskich władz okupacyjnych.

SYRIA

Shiro Ishii
zM

dziennikarz niezależny,
specjalizuje się w tematyce
historycznej i zagranicznej.
Publikował m.in. w „Życiu
Warszawy", „Rzeczpospolitej”, „Historia w Sieci”, „National Geographic Traveler”.

Hitlerowscy uczeni, których
nie zdążyli przejąć Amerykanie,
wylądowali w ZSRR,
np. w ośrodkach badawczych
pod Moskwą.

Typowy husarz więcej ran odnosił w walkach
ze swoimi pobratymcami niż z wrogiem.

73 Książki, filmy, wystawy, wydarzenia
REKONSTRUKCJA

78 Piramidy Mezopotamii
HISTORIE Z MARGINESU

82 Ojciec chrzestny Piastów
/ Kamil Janicki
WYDZIAŁ ŚLEDCZY

83 Jak „pies” zszedł na psy
/ Kamil Nadolski

Kapitan południowoafrykańskiej policji w wolnych
chwilach napadał na banki.

88 Kryminalne zagadki historii
– Zabójcze talerze / Marta Landau
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