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 POLECAMY
Od czasu Konrada Adenauer CDU osiągnęła swój najniższy poziom

2009 - rokiem wyborów. W nim różni politycy znowu będą się odnosić negatywnie do wybor-
czej frekwencji. Nikt z nich nie pomyśli, że ta niska frekwencja jest spowodowana działaniami wła-
śnie ich samych czyli polityków. Nie trzeba robić specjalnych sondaży aby stwierdzić, że CDU od 
czasu Adenauera osiągnęła absolutne dno, podobnie jak SPD i od zeszłej jesieni CSU. Od stycz-
nia tego roku, od „zwycięzcy” ministra Koha mnóstwo wyborców CDU uciekło do FDP a jak bę-
dzie dalej to się okaże. Naturalnie Pani Merkel chce w 2009 roku ponownie kandydować. To jest jej 
prawo, ale tak samo prawem wyborców jest to aby pytali się o bilans ostatnich wyborów pod kątem 
ich samych czyli wyborców. Na początku w Niemczech podniesiono podatek obrotowy, przez co 
mniej pieniędzy pozostało w portmonetce. W tej sprawie nie pomogły protesty tychże wyborców. 
Ale to dopiero był początek. Likwidacja zwrotu kosztów podróży do pracy (dla wyborców) stała 
się symbolem ostatnich wyborów w Bawarii na jesieni zeszłego roku. Stała się symbolem „pomo-
cy” Pani Merkel dla „siostrzanej” partii CSU. Ostatnią ofiarą tej „pomocy” był minister gospodar-
ki. Nie można zapomnieć o „Dużej Koalicji”, która dobrze z nim się rozumiała. W tej koalicji spe-
cjalną rolę odegrała  Pani minister zdrowia. Nie będziemy rozpisywać się na temat ostatnich de-
monstracji lekarzy i pracowników służby zdrowia odnoszących się do reformy zdrowotnej. Przy-
pomnieć jednak należy relację Komisji Zdrowia, która stwierdziła szereg przypadków używania 
w niemieckich klinikach jednorazowych narzędzi medycznych. Znaleziono odpadki krwi itp. To 
nie powinno było się stać bez wiedzy Ministerstwa Zdrowia. Na koniec należy zaznaczyć, że ża-
den niemiecki powojenny rząd (od czasu NRD) nie był tak często pod presją Sądu najwyższego 
jak obecny. A teraz do wyborów!            A.Z.

 Obok wyborców!

Co wynika z faktu, że Eriki Steinbach nie będzie we władzach fundacji zajmującej się upa-
miętnieniem wysiedlonych Niemców? Przede wszystkim to, że pani Steinbach usunie się w 
cień Choć nie wiadomo, co w tym cieniu będzie robiła i jak długo.

Czy jest to wielki sukces polskiego rządu a zwłaszcza Władysława Bartoszewskiego, któ-
ry ostro interweniował w Berlinie, gdy media niemieckie podały, że Steinbach trafi jednak do 
władz fundacji? Tak, w tej konkretnej sprawie dotyczącej sporów historycznych z Niemcami 
jest to sukces. Byle był on trwały. I byle nie ostatni. Na problem upamiętnienia wysiedleń w 
Niemczech nie należy patrzeć przez okulary polskich polityków. Ważne jest co innego: jaką 
wiedzę o II wojnie i jej konsekwencjach będą nabywały dzieci za pięć, dziesięć czy 15 lat. 
Dzieci w Niemczech, ale także innych krajach Zachodu. Nawet w Polsce. 

Erika Steinbach, piastunka niemieckiej polityki historycznej, odsuwa się w cień (a może z 
pierwszego siedzenia, przechodzi na tylne, by stamtąd pouczać kierowcę), ale niemiecka polityka 
historyczna przecież zostaje. W niej coraz ważniejsze miejsce zajmują Niemcy jako ofiary. Niem-
cy jako sprawcy to (beznarodowi) naziści.  Steinbach jest symbolem zmiany niemieckiego sposo-
bu myślenia o historii. Symbole są ważne, ale ważniejsze jest to, co się za nimi kryje. 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, w czasie wielkiej bitwy o Steinbach, po raz kolejny  
przekonaliśmy się, że nawet niemieckie elity (ściślej ich część, ale wpływowa, nie tylko po 
chadeckiej stronie sceny politycznej) nie rozumieją polskiej wrażliwości historycznej. Prze-
konaliśmy się też, że nawet elity niemieckie nie mają wiedzy o Polsce przed II wojną, w cza-
sie wojny i po niej.  Polityków, historyków, dziennikarzy czeka jeszcze wiele pracy.

Jerzy Haszczyński (Rzeczpospolita)
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 WIR EMPFÄHLEN

Die CDU hat seit Konrad Adenauer ihren absoluten Tiefstand erreicht
Wahljahr 2009. Da werden die diversen Politiker über die Wählermüdigkeit und über  die Politik-

müdigkeit jammern und schelten, wenn es um die Wahlbeteiligung gehen wird.  Auf die Idee, dass 
das Verhalten der Politiker selbst als Ursache dieser Wahlbeteiligung sein könnte – wird natürlich 
erst gar nicht in Betracht gezogen. Dabei braucht es keiner Wählerbefragung um festzustellen, dass 
die CDU seit Konrad Adenauer ihren absoluten Tiefstand erreicht hat, die SPD auch und die CSU 
seit vorigem Herbst ebenfalls. Beim „Wahlsieg” von Ministerpräsident Koch in diesem Jahr in Hes-
sen flüchteten die CDU – Wähler scharenweise in die FDP und das weitere wird sich zeigen. Selb-
stverständlich will Frau Merkel auch 2009 wieder kandidieren. Das ist Ihr Recht, genau so aber ist 
es das Recht der Wähler sich zu fragen wie die Bilanz der letzten Wahl für sie (die Wahler) aussieht? 
Gleich anfangs wurde durch Erhöhung der Mwst das Geld in ihrer Geldbörse knapp. Da half kein 
Protest der Wähler. Das aber war erst der Auftakt. Das Verschwinden der Pendlerpauschale für die 
Fahrt zur Arbeit ( für die Wähler) das inzwischen das Höchste Gericht in Karlsruhe beschäftigte 
und zu einem der „Wahrzeichen” der Bayernwahl im vorigen Herbst wurde, gestaltete sich zu einem 
weiteren Symbol von Frau Merkels Hilfe für die Schwesterpartei CSU. Das letzte Opfer dieser Hil-
fe wurde der Rücktritt des bisherigen Wirtschaftsministers. Es ist müssig eine Aufstellung der Bi-
lanz um der bisherigen Bundeskanzlerin und neuen Kandidatin 2009 aufzustellen. Man darf auch 
nicht die sogenannte „Grosse Koalition” vergessen, die mit dem Finanzminister stets dabei war. 
Auch die Frau Gesundheitsminister Schmitt spielte ihre besondere Rolle. Wir wollen hier nicht 
an die Demonstration wegen der Gesundsheitsreform errinern, sondern an die Tatsache, dass laut 
einem Bericht einer Gesundheitskommision in deutschen Kliniken immer wieder Einwegsprittzen 
mit Blut und anderem Abfall bei mehrmaliger, wiederrechtlicher Verwendung eingesetzt werden. 
Das kann nicht ohne Wissen des Gesundheitsministerium geschehen sein.  Abschliessend sei noch 
gesagt, dass noch keine Deutsche Nachkriegsregierung (auser der DDR) so oft, das Höchste Ge-
richt beschäftigt hat- wie die jetzige. Auf zur Wahl 2009!       A.Z.

 Am Wähler vorbei!

Welche Schlussfolgerung kann man aus der Tatsache ziehen, dass Erika Steinbach keinen Sitz 
im Rat der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ haben wird? Vor allem die, dass 
Frau Steinbach in den Hintergrund rückt, obwohl man nicht genau wissen wird, was sie im Hin-
tergrund machen wird – und wie lange. Ist das nun ein Erfolg der polnischen Regierung und vor 
allem Władysław Bartoszewskis, der letztens in Berlin entschieden intervenierte, als deutsche Me-
dien bekannt gaben, dass Steinbach nun doch in den Stiftungsrat berufen werden soll? Ja, in die-
sem konkreten Fall einer historischen Auseinandersetzung ist es ein Erfolg. Bleibt zu hoffen, dass 
er langfristig und nicht der letzte ist. Das Problem des Gedenkens der Vertreibungen in Deutsch-
land sollte man nicht aus der Sicht polnischer Politiker betrachten. Entscheidend ist viel mehr, we-
lches Wissen über den 2. Weltkrieg und seine Folgen die Kinder in 10 oder 15 Jahren erlangen 
werden – Kinder in Deutschland aber auch in anderen westlichen Ländern und in Polen. Erika 
Steinbach, die Frontfrau der deutschen Erinnerungspolitik, rückt zwar in den Hintergrund (viel-
leicht auf den Rücksitz, um dem Fahrer von dort aus die Richtung vorzugeben) aber die deut-
sche Erinnerungspolitik wird bleiben. Und in ihr nehmen die Deutschen einen immer wichtige-
ren Platz als Opfer ein. Deutsche Täter waren (nationalitätenlose) Nazis. Erika Steinbach markiert 
eine symbolische Wende in der deutschen Geschichtswahrnehmung. Symbole sind wichtig, aber 
weitaus wichtiger ist das, was sich hinter ihnen verbirgt. Innerhalb der letzten zwei Wochen, wäh-
rend der großen Schlacht um Steinbach, konnte man sich wieder davon überzeugen, dass nicht 
einmal die deutschen Eliten (genauer genommen ein sehr einflussreicher und nicht nur christde-
mokratischer Teil davon) kein Verständnis für die Geschichtssensibilität der Polen haben. Man 
konnte sich ebenfalls davon überzeugen, dass nicht einmal die deutschen Eliten über Polen vor, 
während und nach dem 2. Weltkrieg bescheid wissen. Auf Politiker, Historiker und Journalisten 
wartet noch viel Arbeit.      Jerzy Haszczyński (Rzeczpospolita)

 Deutsche Erinnerungspolitik bleibt unverändert
 POLITIK

seite 13... Geschäfte mit dem Raketenschild?
seite 19... Der Papierkrieg

 INTERVIEW
seite 8... Jürgen Roth
seite 15... Wiesław Lewicki
seite 21... Erika Steinbach
seite 25... Grażyna Kopińska
seite 49... Erich von Däniken
seite 52... Jarosław Cybulski

 GESCHICHTE
seite 17... Angriff aud Dresden
seite 41... Der Mystiker aus Görlitz

 WIRTSCHAFT
seite 11... Die Kriese als Kampfmittel?
seite 23... Legal in Deutschland
seite 27... Solidarität in der Energiepolitik?
seite 29... Hinter dem Rücken Polens und der Ukraine
seite 35... Weit weg vom „Vereinten Europa”?
seite 37... Der Katastrophale Zloty

 DAS LEBEN
seite 39... Die fünfte Jahreszeit
seite 43... Ostern in Kriesenzeiten

 LIFESTYLE
seite 45... Sanus Per Aquam
seite 55... Iss Bunt!



4



Wydawca/Herausgeber  Waldemar Gruna, 59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 44/15
Red. nacz./Chefredakteur  Waldemar Gruna
Z-ca red. naczelnego  Beata Steć
Kontakt   02826 Görlitz Strassburg-Passage/Jakobstrasse 34
Telefon   +48 604 514 369, +49 3581 7643 2300
Email   listy@region.com.pl
Skład i łamanie/Gestalltung Agencja Reklamowa „ABIX”, www.abix.com.pl
Druk/Druck   Miller Druk Warszawa
Korekta tekstów po polsku: dr Maciej Dutko (Dutkon.pl) Zdjęcia nie podpisane pochodzą z iStock. 

Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do 
skracania materiałów niezamówionych. Red. - materiał redakcyjny MP- Materiał promocyjny.

Die Herausgeber übernehmen keine Haftung für den Inhalt von Anzeigen und Werbebot-
schaften. Die Redaktion behält sich das Recht vor, nicht angeforderte Artikel zu kürzen. 
Red. – Redaktionsmaterial. MP – Anzeige/Werbung. Alle Rechte vorbehalten.

Waldemar
Gruna

Beata
Steć

Marek
Skowron

Ewa
Gruna

Mariusz
Klonowski

Ewa Ehmke-
-Emczyńska

Urszula 
Załucka

Patrycja 
Sobczyk

dr Krzysztof
Tokarz

Dominik 
Jankowski

KUP
WYDANIE 
INTERNETOWE

www.nexto.pl

5



Waldemar Gruna: Spotyka się opinie, że zor-
ganizowana przestępczość już kilkanaście 
lat temu zmieniła „taktykę” działania. Za-
miast walczyć z wymiarem sprawiedliwości 
i innymi strukturami państwa zaczęła w nie 
„wchodzić”. Jaka jest Pana zdaniem obecna 
„taktyka” europejskich grup przestępczych.

Jürgen Roth: Okłamujemy sami siebie kiedy o 
tym rozmawiamy - przestępczość zorganizowana 
jest niby czymś obcym, czymś przychodzącym z ze-
wnątrz na miłujących spokój Niemców i podobnie 
jak mafia jest postrzegana u nas jako coś obcego. 
Jednakże zarówno mafia jak i zorganizowana prze-
stępczość jest dzisiaj, abstrahując od kulturowego 
tła, mniej lub bardziej identyczna. Jesteśmy również 
mniej lub bardziej jej częścią. Nie chodzi tu jednak 
o pojedyncze osoby, ale o cały system. Wszędzie tam 
gdzie panuje płatna protekcja, nepotyzm, korup-
cja, wymuszenia, oszustwo, istnieje również kultu-
ra mafii. Jest ona obecna w Europie, za wyjątkiem 
państw północnych takich jak Szwecja, z uwagi na 
niezamieszkałe przez ludzi wielkie połacie ziemi. W 
owej kulturze działa mafia albo wysoko wyspecja-
lizowani reprezentanci organizacji przestępczych. 
Chodzi im o wywarcie wpływu na gospodarkę i po-
litykę, co coraz częściej udaje się tak w Polsce, Wło-
szech jak i Niemczech. Granica między praworząd-
nością a przestępczością zanika.

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

J.R: Przestępczość „pospolitą” stosunkowo łatwo 
jest zwalczyć i stoją za tym z reguły sukcesy policji. 
Natomiast przestępczość gospodarcza jest jak rak 
dla społeczeństwa demokratycznego ponieważ wy-
korzystując giełdę, banki i przedsiębiorstwa szkodzi 
gospodarce wolnorynkowej. Proszę sobie wyobra-
zić, że właśnie teraz w czasie kryzysu finansowego 
mafia osiąga największe dochody ponieważ może 
udzielać tanich  kredytów lub jak objaśnił to przed-
stawiciel Narodów Zjednoczonych ds. zwalczania 
narkotyków i przestępczości zorganizowanej Anto-
nio Costa, poprzez kredyty udzielane między ban-

kami prane są brudne pieniądze pochodzące z han-
dlu narkotykami. To w dalszej kolejności spowo-
dowało, że niektóre zachodnie banki o mało co nie 
zbankrutowały. Powyższe ukazuje jaką  władzę ma 
międzynarodowa mafia, w szczególności gdy chodzi 
o infiltrację społeczeństwa. Podatnicy, a więc wszy-
scy obywatele,  musimy za to płacić poprzez głodo-
we pensje i bezrobocie. Walka z tym dlatego jest tak 
ciężka, ponieważ jesteśmy ze sobą międzynarodo-
wo powiązani. Do tego dochodzi fakt, że określone 
państwa europy wschodniej są idealną kryjówką dla 
przestępstw podatkowych czy prania brudnych pie-
niędzy, w szczególności gdy nie jest udzielana żad-
nego rodzaju pomoc prawna.

W.G: Jest Pan najwybitniejszym dziennika-
rzem śledczym w Niemczech. Kilka ostat-
nich Pana książek było bestselerami na ryn-
ku niemieckim. Jak ocenia Pan „wolność 
prasy” w Niemczech biorąc pod uwagę moż-
liwości dziennikarskiej wypowiedzi w spra-
wach trudnych dla struktur państwa nie-
mieckiego? Czy miał Pan sprawy sądo-
we związane ze swoimi publikacjami?

J.R: Wolność prasy jest ugruntowana rów-
nież w niemieckiej konstytucji. Jednak obec-
nie jest to czysta teoria. Zwykle wątpliwej re-
putacji prominenci wstępują na drogę sądo-
wą w cywilnoprawnych procesach przeciwko 
swoim krytykom i są oni, w określonych są-
dach jak np. w Berlinie czy w Hamburgu, 
z reguły lepiej traktowani. Z uwagi na to, 
że prawo do prywatności w tych miastach 
jest tak restrykcyjnie przestrzegane, artykuł 
zawierający podejrzenie popełnienia prze-
stępstwa jest prawie niedopuszczalny. Fakt, 
że obecnie nie można więcej pisać o byłych 
funkcjonariuszach Stasi (służba bezpieczeń-
stwa NRD) czy też o kadrze SED (partia ko-
munistyczna w NRD) oznacza powrót do cenzury. 
W Saksonii natomiast jest łącznie 17 postępowań 
przygotowawczych w sprawach karnych przeciwko 
dziennikarzom, ponieważ pisali oni negatywnie o 
pewnych sprawach mających tam miejsce. Prowa-
dzi to oczywiście do permanentnej samocenzury i 
strachu przed pisaniem demaskujących artykułów. 
Musimy zatem być ostrożni, kiedy napiętnujemy 
ograniczenie wolności prasy w Rosji. Na szczęście 
u nas żadnego dziennikarza jeszcze nie zastrzelo-
no. Jednak poprzez postępowania sądowe i tak za-
mknięto nam usta, choć może w bardziej wyrafino-

NIEMCYNIEMCY kraj mafii
Rozmowa z Jürgenem Rothem, 

autorem bestseleru „Mafialand Deutschland”.

Mafii chodzi o wywarcie wpływu  na gospodarkę i politykę.

WYWIAD
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wany sposób.  Otrzymałem w Saksonii wyrok na-
kazowy w postępowaniu karnym, które następnie 
we Frankfurcie nad Menem zostało umorzone. Ko-
lejne postępowanie było umorzone na koszt skar-
bu państwa. Grozi mi jeszcze jedno postępowanie 
z powodu znieważenia narodu i jego symboli po-
nieważ na jakimś wystąpieniu w Saksonii miałem 
rzekomo powiedzieć słowa: DYKTATURA PRA-
WA trzyma władzę.  

W.G: Jak ocenia Pan rozwój zorganizowanych 
grup przestępczych po 2004 roku czyli po roz-
szerzeniu Unii Europejskiej?  Czy wprowadze-
nie regulacji tzw. Grupy Schengen (m.in. znie-

sienie granic celnych) przyczyni się do sku-
teczniejszej walki z przemytem papierosów 
czy narkotyków? Co sądzi Pan o unijnych or-
ganizacjach stworzonych do walki z prze-
stępczością (np. OLAF)? 

J.R: Rozszerzenie Unii Europejskiej  z pewno-
ścią przyczyniło się do tego, że mafia czy to w 
Polsce czy w Rumunii, a w szczególności w 
Bułgarii i na Węgrzech, mogła się dalej roz-
rastać. Nie można tu więc mówić o żadnej 
pozytywnej zmianie. Co się tyczy przemy-

tu papierosów to tylko w Berlinie czy 
w Nadrenii-Westfalii 30-40 procent 
wszystkich sprzedanych papiero-
sów pochodzi z przemytu. Jeśli cho-
dzi o przestępstwa narkotykowe też 
niewiele się zmieniło. Handel nar-
kotykami oraz handel ludźmi roz-
wija się bardzo dobrze.  Co się ty-
czy OLAF-u to jest to z pewno-
ścią bardzo ważna instytucja, 
uzależniona jednak od polityki. 
Brakuje jej również kadry, aby 
mogła trwale działać. 

W.G.: Proszę podać przy-
kłady działania struktur 
mafijnych w dziedzinie fi-
nansów (banki, nierucho-

mosci), w czasach kryzysu 
gospodarczego.

J.R.: Struktury mafijne z byłego ZSRR z chęcią 
wykorzystują niemieckie banki do prania brudnych 
pieniędzy. Znane jest to, iż przedstawiciele grupy 
„Ismailovskaja” wyprali przez Zachodnioniemiec-
ki Bank Centralny (Westdeutsche Landesbank) 11 
mld euro.  Wielki Bank Frankfurcki (Frankfurter 
Grossbank) dopiero jako klient byłego moskiew-
skiego administratora Diesbeskasse (Obtshak tj. 
sojusz między estońską i rosyjską mafią) pozyskał 
jako klienta organizację kryminalną „Solnzevska-
je”. Majątek „Solnzevskaja”, którą zarządza wy-
nosi ponad 100 mln dolarów. Na kryzysie finan-

sowym korzystają jedynie struktury mafijne, ponie-
waż udzielają kredytów i żądają lichwiarskich od-
setek. Faktem jest, że niektóre przedsiębiorstwa go-
spodarcze stają się bastionem kryminalnych ma-
tactw, w których sposób działania organizacji kry-
minalnych wybiło piętno na codziennych intere-
sach handlowych. W rzeczywistości mafia działa i 
funkcjonuje po prostu jak narodowe i międzynaro-
dowe koncerny. Organizacje kryminalne rozstrzy-
gają na najwyższych stanowiskach swego handlo-
wego mocarstwa, m.in. o wykluczeniu zagrażającej 
im konkurencji.

W.G.: Jeżli wszystkie kraje Unii mają proble-
my ze strukturami mafijnymi,  to czy widzi 
Pan problem także w odniesieniu do struk-
tur Unii Europejskiej i polityków  w Unii? 

J.R.: Nie ma potwierdzonych informacji o tych po-
wiązaniach. Jednakże faktem jest, że znane osobi-
stości sycylijskiej Cosa Nostry zasiadają na kluczo-
wych stanowiskach w Parlamencie Europejskim. 
Mają oni wpływ na przydzielenie dotacji z Unii 
Europejskiej, w szczególności dla południowych 
Włoch. Weźmy na przykład Lorenzo Cesa, który 
był przewodniczącym  Komisji Kontroli Budżeto-
wej Unii Europejskiej, odpowiedzialnym również 
za to co się z tymi miliardowymi dotacjami działo. 
Na Sycylii oskarżano Lorenzo`a Cesa o zbyt bli-
skie stosunki z szefem sycylijskiej mafii Bernardem 
Provenzano. Tak więc wypowiedź polskiej komisarz 
Unii Europejskiej Danuty Hübner, która wyraża-
ła się wręcz entuzjastycznie o sycylijskim premierze 
Salvatore Cuffaro, powinna była być wówczas bar-
dziej ostrożna. W Palermo mówiło się o kontaktach 
Salvatore Cuffaro z mafią oraz o tym, że maczał 
palce w kontrowersyjnym udzielaniu zleceń budow-
lanych. W Palermo był on skazany na 5 lat pozba-
wienia wolności ponieważ Sąd ustalił, iż Salvato-
re Cuffaro wspierał członków mafii.  Został on jed-
nak wybrany do Parlamentu i korzysta z immuni-
tetu, a to źle wpływa na stosunki polityczne.  Ma-
fia jest niekontrolowalnym systemem władzy, któ-
ra stała się formą działalności gospodarczej w pro-
cesie globalizacji. Jej konsekwencją jest permanent-
ne bezprawie w przedsięwzięciach gospodarczych, 
czy to w USA, Niemczech, Włoszech, Rosji czy też 
w Polsce. Dlatego istnieje funkcjonalne jak i struk-
turalne przenikanie się mafii z panującym neolibe-
ralnym systemem gospodarczym. Mafia jest, że tak 
powiem, zaostrzoną formą kapitalizmu. Oczywiście 
teraz wszyscy odczuwamy tego skutki. Można rów-
nież powiedzieć, że odpowiedzialni za to bankierzy 
czy zarządcy nieruchomościami mają na sumieniu 
więcej ludzi niż nie jeden watażka lub włoski ma-
fiozo. Demokratyczna przejrzystość jest jedynym le-
karstwem aby tą zgubną współpracę zakończyć.

NIEMCY kraj mafiikraj mafii
WYWIAD
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Waldemar Gruna: Es wird oft be-
hauptet, dass die organisier-
te Kriminalität bereits vor mehr 
als zehn Jahren ihre Taktik ge-
ändert hat. Statt gegen die Sta-
atorgane zu kämpfen, begann 
sie diese Strukturen zu unter-
wandern. Wie ist Ihre Meinung 

über die heutige Taktik der organi-
sierten kriminellen Gruppen? 

Jürgen Roth: Wir täuschen uns gerne selbst 
wenn wir davon sprechen, Organisierte Krimi-
nalität sei etwas Fremdes, etwas von Aussen 

auf die friedliebenden Deutschen kommende ge-
nau so wie die Mafia bei uns als etwas Frem-

des bezeichnet wird. Beides (Mafia wie Organi-
sierte Kriminalität) ist heute jedoch, abgesehen 
vom kulturellen Hintergrund, mehr oder weniger 

identisch. Und wir sind, mehr oder weniger, 
ein Teil davon. Es geht also nicht um ein-
zelne Personen sondern um ein System. Dort 

wo Klientelismus, Vetternwirtschaft, Seilsha-
ften, Korruption, Erpressung, Betrug und das 
System Omerta herrschen besteht eine ma-
fiose Kultur. Und die ist in Europa, abgese-
hen von den nordischen Ländern wie Schwe-
den, flächendeckend vertreten. In dieser ma-
fiosen Kultur agieren Mafia oder hohspezia-

lisierte Repräsentanten der Organisierten Kri-
minalität. Ihnen geht es um Einfluss auf die 
Wirtschaft und die Politik. Und das gelingt 
zunehmend in Polen, wie in Italien oder 
Deutschland. Die Trennlinie zwischen Le-
galität und Illegalität verschwindet.

W.G: Wie beurteilen Sie das Ausmaß 
der Bedrohung seitens der „ge-
wöhnlichen“ Kriminalität im Ver-
gleich zu den Strukturen der „we-
ißen Hemden“ oder der Wirtschaft-
skriminalität? Stellt die Unterwan-

derung der Finanz- und Wirtschafts-
strukturen des Staates aus der Sicht 
der Bevölkerung eine Gefahr dar. Ist 
der Kampf gegen Geldwäsche oder 
Steuerkriminalität einfach? 

J.R: Das kriminelle Proletariat ist vergle-
ichweise leicht zu bekämpfen. Dafür stehen 

auch in der Regel die polizeilichen Erfolge. Wirt-
schaftskriminalität hingegen ist das Krebsge-
schwür für jede demokratische Gesellschaft, weil sie 
über Börsen, Banken und Unternehmen den freien 
Wettbewerb ad absurdum führt. Wenn Sie sich vor-
stellen, dass gerade jetzt in der Wirtschaftskrise die 
Mafia am meisten profitiert, weil sie billige Kredite 
vergeben kann, oder wie es der UN-Beauftragte ge-
gen Drogen und Organisierte Kriminalität, Anto-
nio Costa erklärte, über Interbank-Kredite Drogen-
gelder gewaschen werden und dadurch einige we-
stliche Banken vor dem Zusammenbruch gerettet 
wurden, dann zeigt das die Macht der internatio-
nalen Mafia am eindeutigsten bei der Unterwan-
derung der Gesellschaft. Der Steuerzahler, also wir 
Bürger, zahlen die Zeche durch Hungerlöhne und 
Arbeitslosigkeit. Der Kampf dagegen ist deshalb so 
schwer, weil wir international miteinander verfloch-
ten sind. Und hinzu kommt, dass gerade bei Steu-
erhinterziehung und Geldwäsche bestimmte osteu-
ropäische Staaten ein ideales Schlupfloch sind, bzw. 
keinerlei Rechtshilfe gewähren.

W.G: Sie gehören zu den prominentesten in-
vestigativen Journalisten der Bundesrepu-
blik. Einige ihrer letzten Bücher wurden zu 
Bestsellern auf dem deutschen Buchmarkt. 
Wie beurteilen Sie die Pressefreiheit in 
Deutschland unter Berücksichtigung der jo-
urnalistischen Meinungsfreiheit in Bezug auf 
kontroverse Themen im Zusammenhang mit 
staatlichen Strukturen? Waren Sie mit Pro-
zessen in Zusammenhang mit Ihren Veröf-
fentlichungen konfrontiert? Waren es Straf- 
oder Zivilprozesse? 

J.R: Pressefreiheit ist auch in Deutschland in der 
Verfassung verankert. Aber das ist heute reine The-
orie geworden. Üblicherweise gehen die dubiosen 
Persönlichkeiten in aller Regel zivilrechtlich gegen 
Kritiker vor. Und sie haben bei bestimmten Gerich-
ten wie in Berlin oder Hamburg in der Regel die 
besseren Karten. Denn dort wird das Persönlich-
keitsrecht so hoch gehalten, dass eine Verdachts-
berichterstattung fast unmöglich geworden ist. 
Wenn man bedenkt, dass man heute nichts mehr 
über ehemalige Stasi-Personen oder SED-Kader 
nicht mehr namentlich berichten darf, zeigt das die 
Entwicklung hin zur Zensur. In Sachsen hingegen 
gibt es insgesamt 17 Strafermittlungen gegen Jo-

MAFIALAND Deutschland
Der Mafia geht um Einfluss 

auf die Wirtschaft und die Politik

Gespräch mit Jürgen Roth, dem Autor 
des Bestsellers „Mafialand Deutschland”
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urnalisten, weil die sich kritisch mit bestimmten 
Zuständen in Sachsen auseinandergesetzt hatten. 
Das führt natürlich zu einer permanenten Selbst-
zensur und Angst davor, Kritisches zu berichten. 
Wir sollten also vorsichtig sein, wenn wir die Ein-
schränkung der Pressefreiheit in Russland anpran-
gern. Glücklicherweise werden hier noch keine Jo-
urnalisten erschossen. Aber durch Gerichtsverfah-
ren mundtot gemacht. Das ist viel vornehmer. Ich 
selbst habe in Sachsen einen Strafbefehl erhalten in 
einem Verfahren, dass in Frankfurt am Main einge-
stellt wurde. Ein weiteres Verfahren wurde auf Ko-
sten der Staatskasse eingestellt und nun blüht mir 
noch ein Verfahren wegen Staatsverleumdung, weil 
ich auf einer Veranstaltung das Wort Herrschaft-
sjustiz in Sachsen benutzt haben soll.

W.G: Wie beurteilen Sie die Entwicklung or-
ganisierter krimineller Gruppen nach 2004, 
also nach der EU-Osterweiterung? Wirkt 
sich die Erweiterung des Schengen-Raumes 
positiv auf die Bekämpfung des Zigaretten- 
und Drogenschmuggels aus? Wie ist Ihre 
Meinung zu den EU-Einrichtungen zur Krimi-
nalitätsbekämpfung (z. B. OLAF)? 

J.R: Die EU-Osterweiterung hat sicher dazu beige-
tragen, dass sich die Mafia, ob in Polen, Rumänien 
und insbesondere in Bulgarien und Ungarn weiter 
ausbreiten konnte. Von einer positiven Veränderung 
kann keine Rede sein. Allein in Berlin oder Nordr-
hein-Westfalen sind, was den Zigarettenschmuggel 
angeht, 30-40 Prozent aller verkauften Zigaretten 
Schmuggelware. Beim Drogenhandel hat sich im 
Hinblick auf die EU-Osterweiterung hingegen nicht 
viel geändert. Der blüht und gedeiht wie der Skla-
venhandel, der verharmlosend als Menschenhandel 
mit käuflichen Mädchen und Frauen umschrieben 
wird. Was OLAF angeht so ist das sicher eine sehr 

wichtige Einrichtung, die aber auch 
politisch abhängig ist und der die per-
sonellen Ressourcen fehlen, um nach-
haltig agieren zu können.

W.G.: Geben Sie einige Beispie-
le für Mafia-Strukturen in der Fi-
nanzbranche (Banken, Immobi-
lien), insbesondere in heutigen 
Zeiten der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise.

J.R.: Kriminelle Strukturen aus der 
ehemaligen UdSSR benutzen deut-
sche Banken gerne für Geldwäsche. 
Bekannt ist, dass über die Westdeut-
sche Landesbank 11 Milliarden 
Euro durch einen Repräsentanten 
der Ismailovskaja gewaschen wer-
den sollten. Eine Frankfurter Gro-
ßbank hat erst kürzlich als Kun-
den den ehemaligen Moskauer Ver-
walter der Diesbeskasse (Obtshak) 

der Solnzevskaja als Kunden gewonnen. Das Ver-
mögen der kriminellen Organisation Solnzevskaja 
das er verwaltete, betrug über 100 Millionen US-
-Dollar. Und die einzigen die von der Wirtschaft-
skrise profitieren sind die Organisationen der Ma-
fia, weil sie Kredite zur Verfügung stellen und dafür 
Wucherzinsen verlangen können. Tatsache ist, dass 
manche Wirtschaftsunternehmen zu Hochburgen 
krimineller Machenschaften geworden sind, in de-
nen die Handlungsmuster der Organisierten Kri-
minalität die alltägliche Geschäftspraxis prägen. 
In der Realität funktioniert und agierte die Mafia 
also nicht anders als antionale und multinationa-
le Konzerne.Sie entscheiden in den obersten Etagen 
der unternehmerischen Macht mit, unter anderem 
wenn es darum geht, unliebsame Konkurrenz au-
szuschalten.

W.G.: Wenn alle EU-Mitgliedsstaaten Pro-
bleme mit Mafia-Strukturen haben überträgt 
sich das Problem ebenfalls auf Strukturen 
der EU und Europa-Politiker?

J. R.: Es gibt keine gesicherten Er-
kenntnisse über diese Verbindungen. 
Tatsache ist jedoch, dass bekann-
te Persönlichkeiten der siziliani-
schen Cosa Nostra in entscheiden-
den Positionen im Europäischen 
Parlament sitzen. Und sie haben 
Einfluss auf EU-Fördergelder, 
insbesondere für Süditalien. 
Lorenzo Cesa zum Beispiel 
war Vorsitzender des Hau-
shaltskontrollaus-
schusses der EU 
und dafür ve-
rantwortlich 
was mit den 
Milliarden 

Fördergelder der EU geschieht. In Sizilien wurde er 
beschuldigt enge Beziehungen zu dem Mafiapaten 
Bernardo Provenzano gehabt zu haben. Und wenn 
die polnische EU-Kommissarin Danute Hübner 
sich geradezu enthusiastisch über den siziliani-
schen Ministerpräsidenten Salvatore Cuffaro äu-
ßert, dann ist höchste Vorsicht angebracht. Salva-
tore Cuffaro werden in Palermo Kontakte zur Ma-
fia nachgesagt und dass er seine Hände bei umstrit-
tenen Vergaben von Bauaufträgen im Spiel hatte. 
Wegen Begünstigung der Mafia wurde er in Paler-
mo zu fünf Jahren Haft verurteilt. Es sei erwiesen, 
stellte das Gericht fest, dass er Komplizen der Ma-
fia unterstützt hatte. Weil er ins Parlament gewählt 
wurde genießt er jedoch Immunität. Das sind Ver-
giftungen der politischen Beziehungen.
Die  Mafia ist ein System unkontrollierter Macht, 
eine Wirtschaftsform im globalisierten System ge-
worden. Systemische Illegalität bei Wirtschaftsun-
ternehmen, ob in den USA, Deutschland, Italie-
n,Russland oder auch Polen, ist die Konsequenz. 
Deshalb gibt es eine funktionelle wie strukturel-
le Überschneidung zwischen Mafia und dem herr-
schenden neoliberalen Wirtschaftssystem. Die Ma-
fia ist sozusagen die verschärfte Form des Kapita-
lismus. Die Folgen spüren wir ja derzeit alle. Man 
kann auch sagen, dass die dafür verantwortlichen 
Banker und Vermögensverwalter mehr Menschen 
auf dem Gewissen haben als mancher afrikanische 
Warlord oder italienische Mafioso. Demokratische 
Transparenz ist das einzige Mittel um diese unhe-
ilvolle Kooperation zu beenden.

MAFIALAND DeutschlandDeutschland

Jürgen Roth
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KRYZYSKRYZYS
instrumentem walkiinstrumentem walki??

Przedstawiciele najwyższych orga-
nów UE, nie maja żadnej recepty na 
przetrwanie. Po cichu trwają zleco-
ne badania nad pytaniem co dalej z 

EURO i wydanymi miliardami, nad którymi 
utracono już kontrolę. Procedury wydawa-
nia kolejnych miliardów determinowane są 
przez opisywaną w książce p. J.Rotha mafię, 
w jej eleganckim i światowym wydaniu. Nie 
tylko J.Roth jest wart polecenia. Podobnie pi-
szą i myślą Petra Reski w książce „MAFIA” 
czy też Misha Glenny w książce „McMafia“. 
W tle prezentowanego przez nich stanowi-
ska tzw. kryzys gospodarczy jawi się jako ele-
ment dawno zaplanowanej przez mafię ope-
racji. O tym wiedziano w Brukseli i w siedzi-
bie bliżej nie określonej, specjalnej, ale tyl-
ko z nazwy, instytucji śledczej występującej  
pod nazwa OLAF. Jeżeli w książce J.Rotha 
przebija się lekka krytyka stanu bezradności 
panującego w szeregach OLAF i w podob-
nych ogólnoeuropejskich instytucjach śled-
czych, to ma ona nie tylko zabarwienie pole-
miczne. Ten, kto chce kontrolować wszystko 
i wszystkich, w imię jednocześnie wprowa-
dzanej unifikacji gospodarczej, politycznej i 
kulturowej, otwiera drogę mafii w jej najgor-
szym wydaniu, działającej wewnątrz struk-
tur państwowych i międzynarodowych, by 
w końcu utracić kontrole do reszty. M. Glen-
ny rozwijając jak się wydaje tezy stawia-
ne przez J.Rotha idzie o krok dalej i twier-
dzi, że gdyby nie było teraz Porozumienia 
z Schengen, czy tez „bezzębnej“ OLAF, to 
pewnie zostałyby one w najbliższym czasie 
powołane przez ludzi występujących w bar-

wach Parlamentu Europejskiego i licznych 
Komisji UE. Ku niezadowoleniu oficjeli, P. 
Reski, ściągając na siebie gniew niemiec-
kiego wymiaru sprawiedliwości, ośmiela się 
twierdzić, ze Republika Federalna Niemiec 
jest już dawno w rękach mafii, ze wszyst-
kimi konsekwencjami, o których przeczy-
tać można także w książce J.Rotha. Obo-
je autorzy zebrali już sporą liczbę postępo-
wań karnych i cywilnych, co z kolei skłoniło 
ich do zwrócenia uwagi na kolejny fenomen 
naszych czasów, na powstanie „cezury sądo-
wej”. Instrumentu nader licznie używanego 
np. przez b. funkcjonariuszy Stasi, czy SB i 
w imię równości wobec prawa oraz swobod-
nej działalności gospodarczej. Każde przy-
pomnienie o suwerennych prawach obywa-
telskich, których wykładnia prowadzić mu-
siałaby do zweryfikowania roli organów wy-
miaru sprawiedliwości w nowoczesnych de-
mokracjach obywatelskich, jest stemplowane 
jako zamach na władzę. W jednym z wywia-
dów publikowanych na ten temat w Magazy-
nie „D-Mark“, a powtórzonym w Magazynie 
EURO, ceniony powszechnie za podejmowa-
ne próby zwalczenia struktur mafii w Niem-
czech prok. W.Schaupensteiner, przyznał się 
do klęski i nazwał jej przyczyny. Jest nią  in-
stytucjonalny brak woli walki ze znakomicie 
przygotowanym przeciwnikiem, często wy-
stępującym w drugiej albo trzeciej roli jako 
wysoki i wpływowy funkcjonariusz pań-
stwowy i poszerzający się obszar ignorancji 
organów wymiaru sprawiedliwości. Kolejna 
cześć książki J. Rotha dotyczy dawnego apa-
ratu STASI w Niemczech. W aktach Pełno-
mocnika Rządu Republiki Federalnej Nie-
miec ds. Akt b. Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa NRD znajdują się dokumenty nie tylko 
ujawniające szczegóły dotyczące rodzącej się 

po 1982 r. w Europie Srodkowo-Wschodniej 
„nowej mafii“. Uważny dziennikarz śledczy 
dostrzeże w tych dokumentach uzasadnie-
nie dla kolejnych, niezrozumiałych dla dal-
szego istnienia bezpieczeństwa wewnętrz-
nego krajów Europy, decyzji oddających po-
litykę finansowa UE w ręce mafii. Miliardy 
Euro przepływające pomiędzy bankami kon-
trolowanymi przez mafię lądują na jej kon-
tach, a potem są używane do „finansowania“ 
załamania gospodarczego UE. Załamanie to, 
które nazywane jest „kryzysem“ staje się in-
strumentem walki mafii o zarząd nad Euro-
pą. Uważny obserwator powinien zauważyć, 
że w przededniu tej operacji „zorganizowana 
przestępczość“ w przeciągu kilku lat była w 
stanie, wyeliminować lub w znacznym stop-
niu usunąć poza nawias aktywności społecz-
nej bardzo liczną grupę dziennikarzy śled-
czych i doprowadzić do likwidacji wyspecja-
lizowanych w walce z mafią jednostek poli-
cji w Polsce, Czechach i w Austrii. W wielu 
przypadkach najbardziej dociekliwi policjan-
ci doczekali się śledztw i wieloletnich wyro-
ków sadowych. W kilku przypadkach straci-
li życie. W Niemczech to nie było konieczne. 
W miejsce tego zadbano o kontynuację sporu 
kompetencyjnego i podsycanie dyskusji na 
temat pytania, co należy rozumieć pod poję-
ciem „mafia“. Poza tym w wielu znanych mi 
przypadkach członkowie mafii, wywodzący 
się z szeregów b. służb specjalnych państw 
b. bloku komunistycznego, znaleźli schronie-
nie w szeregach niemieckich organów bez-
pieczeństwa. Bezkrytycznie i nieodpowie-
dzialnie, przyjęto zasady współpracy z nimi 
na zasadzie wzajemności. O tym powinny 
być dalsze publikacje wymienionych wyżej 
dziennikarzy śledczych. 

 Andrzej M. Czyżewski

Tzw. „zorganizowana przestępczość“ w przeciągu kilku lat była w stanie,  
wyeliminować lub w znacznym stopniu usunąć poza nawias aktywności społecznej 

bardzo liczną grupę dziennikarzy śledczych.
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KRYZYS
instrumentem walki?

Vertreter der höchsten EU-Orga-
ne haben keine Überlebensstra-
tegie. Im Stillen werden Unter-
suchungen geführt, was mit dem 

Euro und den bereits ausgegebenen Milliar-
den geschehen soll, über die man die Kon-
trolle verloren hat. Die Ausgabe weiterer 
Milliarden wird von der im J. Roths Buch 
beschriebener Mafia bestimmt. Nicht nur J. 
Roth ist empfehlenswert. Ähnlich schreiben 
und denken Petra Reski in ihrem Buch „Ma-
fia“ oder Misha Glenny im Buch „McMa-
fia“. Im Hintergrund ihrer Standpunkte er-
scheint die Wirtschaftskrise als eine vor lan-
ger Zeit von der Mafia geplante Operation. 
Das war sowohl in Brüssel bekannt als auch 
am Sitz einer nicht genau definierten Son-
derermittlungsgruppe OLAF. In Roths Buch 
schwingt eine Kritik an der Hilflosigkeit der 
Ermittlungsgruppe OLAF und ähnlicher eu-
ropäischer Einrichtungen mit. Wer alles und 
jeden im Namen einer wirtschaftlichen, po-
litischen und kulturellen Vereinheitlichung 
kontrollieren will, öffnet der Mafia den Weg 
zu staatlichen und internationalen Struktu-
ren, um am Ende die Kontrolle vollends zu 
verlieren. M. Glenny entwickelt Roths The-
sen weiter und vermutet, dass das Schen-
gen-Abkommen und die Sonderermittlungs-
gruppe OLAF sicherlich von Mitgliedern in 
den Reihen des EU-Parlaments und zahlrei-
cher EU-Kommissionen berufen worden wä-
ren, wenn es sie nicht schon gäbe. P. Reski 

wagt zu behaupten, dass die Bundesrepublik 
schon seit Langem in den Händen der Mafia 
ist, was man ebenfalls in Roths Buch nach-
lesen kann. Gegen beide Autoren lief bereits 
eine große Zahl an Strafermittlungsverfah-
ren und Zivilprozessen, was beide jedoch nur 
dazu bewog auf ein weiteren Phänomen un-
serer Zeit aufmerksam zu werden: Es ent-
stand eine Art „Gerichts-Zensur“, die in die-
ser Form bereits von der Stasi und vom pol-
nischen Sicherheitsdienst missbraucht wur-
de. Beruft man sich auf seine souveränen 
Bürgerrechte und fordert eine Untersuchung 
der Rolle der Rechtsprechungsorgane, wie 
das in Demokratien üblich ist, wird das so-
fort als Angriff gegen die Regierung gewer-
tet. In einem Interview zu diesem Thema im 
Magazin „D-Mark“ und später im Magazin 
„Euro“ gab der für sein Anti-Mafia-Engage-
ment in Deutschland bekannte Staatsanwalt 
W. Schaupenhauer seine Niederlage zu und 
nannte auch die Ursachen. Es mangelt an in-
stitutionellem Willen zur Bekämpfung eines 
hervorragend aufgestellten Gegners, der oft 
als hoher und einflussreicher Staatsbeam-
ter auftritt, und es macht sind weitgehende 
Ignoranz der Justiz breit. Ein weiterer Ab-
schnitt des Buches von J. Roth widmet sich 
dem ehemaligen Stasi-Apparat in Deutsch-
land. Unter den Akten des Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik finden sich nicht nur 
Unterlagen zur nach 1982 entstehenden neu-
en Mafia in Mittel-Ost-Europa. Aufmerksa-
me Journalisten werden dort ebenfalls Un-
terlagen finden, die Entscheidungen belegen, 

auf Grund derer die Finanzpolitik der EU in 
die Hände der Mafia übergeben wurde. Mil-
liarden Euro werden zwischen von der Ma-
fia kontrollierten Banken hin und her gescho-
ben und landen schließlich auf Mafia-Kon-
ten. Später dienen sie zur „Finanzierung“ des 
wirtschaftlichen Zusammenbruchs der EU. 
Der Zusammenbruch, auch Krise genannt, 
ist ein Instrument der Mafia im Kampf um 
die Macht über Europa. Ein aufmerksamer 
Beobachter sollte sehen, dass die organisier-
te Kriminalität im Vorfeld dieser Operation 
innerhalb weniger Jahre die meisten investi-
gativen Journalisten eleminierte oder sie an 
den Rand der Gesellschaft drängte. Es ge-
lang ihr ebenfalls die Auflösung spezieller 
Sonderermittlungsgruppen der Polizei in Po-
len, Tschechien und Österreich zu erwirken. 
Am intensivsten ermittelnde Polizeibeamte 
wurden mit Prozessen überzogen und erhiel-
ten langjährige Haftstrafen. In einigen Fäl-
len verloren sie sogar ihr Leben. In Deutsch-
land war das gar nicht notwendig. Es gab hier 
ein Kompetenzgerangel und viele Diskussio-
nen zu der Frage, was man unter dem Begriff 
„Mafia“ verstehen sollte. In zahlreichen Fäl-
len wurden Mafia-Mitglieder aus den Rei-
hen der ehemaligen Geheimdienste der eins-
tigen Ostblockstaaten in die deutschen Si-
cherheitsorgane eingegliedert. Vorbehalt-
los setzte man die Zusammenarbeit mit ih-
nen fort. Diesem Thema sollten sich weitere 
Veröffentlichungen der erwähnten Journalis-
ten widmen. 

 Andrzej M. Czyżewski

Die organisierten Kriminalität innerhalb weniger Jahre die meisten investigativen 
Journalisten eleminierte oder sie an den Rand der Gesellschaft drängte. 

DieDie KRISE KRISE
als Kampfmittel?als Kampfmittel?
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Euro-
-Atlantyckiego oraz Business Cen-
tre Club, 19 stycznia 2009 roku w 
siedzibie BCC w Warszawie odbył 

się odczyt szefa MSZ Radosława Sikorskie-
go, którego tematem były relacje transatlan-
tyckie. Gospodarzami debaty byli dr Jerzy 
M. Nowak – były ambasador RP przy NATO 
i prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, 
oraz Marek Goliszewski – prezes Business 
Centre Club. Spotkanie odbyło się w wigilię 
zaprzysiężenia Baracka Obamy na 44. pre-
zydenta USA. Minister Sikorski przedsta-
wił priorytetowe zagadnienia, na których po-
winien opierać się dialog Europy ze Stana-
mi Zjednoczonymi. Zostały one zawarte w 
dokumencie pt. „Partnerstwo transatlantyc-
kie”, który UE pod przewodnictwem Francji 
przygotowała dla nowej amerykańskiej admi-
nistracji. Polska brała aktywny udział w pra-
cach nad tym dokumentem. Oferta współ-
pracy w najważniejszych kwestiach polity-
ki międzynarodowej dotyczy promowania 
zasad wielostronnej współpracy i rządów w 
wypracowaniu efektywnego systemu podej-
mowania decyzji. Chodzi o współdziałanie 
Europejczyków i Amerykanów w następują-
cych obszarach: 

• przeciwdziałanie kryzysowi finansowemu 
na płaszczyźnie globalnej i reformowanie 
systemu Bretton Woods, 

• transformacja G-8, 
• przeciwdziałanie skutkom zmian klima-

tycznych, 
• reformowanie ONZ,
• zwalczanie zagrożeń wynikających z roz-

przestrzeniania broni.

Kolejnym obszarem współpracy miedzy 
UE a USA jest wspieranie procesu po-

kojowego na Bliskim Wschodzie. Jak podkre-
ślił Sikorski, wymaga to zbudowania stabil-
nego państwa palestyńskiego, opartego na 
zasadach państwa prawa, i rozwiązania sze-
regu konkretnych kwestii, w tym problemu 
uchodźców. Istotne jest przeciwdziałanie za-
grożeniom związanym z programem wzbo-
gacania uranu przez Iran. Sytuacja w Afgani-
stanie i Pakistanie ma bardzo duże znaczenie 

dla bezpieczeństwa międzynarodowego – za-
znaczył Radosław Sikorski. W kwestii Afga-
nistanu powiedział m.in.: Będziemy wspierać 
władze afgańskie w stopniowym przejmowa-
niu odpowiedzialności i kontroli, również w 
prowincjach. Nie jest możliwa pełna stabili-
zacja Pakistanu, gdy trwa wojna w Afganista-
nie. Niezbędne jest wspieranie przez Amery-
kę i Europę pozytywnych zmian w pakistań-
skiej polityce wewnętrznej oraz poparcie dla 
ocieplenia stosunków między Islamabadem 
i Kabulem. Jesteśmy gotowi do przedstawie-
nia oferty zwiększenia naszego wojskowego 
zaangażowania w Afganistanie wiosną 2009 
roku. W Afganistanie nie wolno nam prze-
grać – dodał. – Naszym interesem jest ogól-
noludzka sympatia wobec narodu Afgańskie-
go i wdzięczność za to, że wspólnie wygrali-
śmy konfrontację z komunizmem. 

Ważnym aspektem są również stosunki 
z Rosją: Chodzi nam o zachęcanie Ro-

sji do przestrzegania ekonomicznych reguł 
gry poprzez jej członkostwo w WTO, OECD 
i Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
oraz w procesie tworzenia wspólnej prze-
strzeni ekonomicznej z Unią Europejską. 
Konieczna jest współpraca Stanów Zjedno-
czonych i Unii w dywersyfikacji źródeł za-
opatrzenia w surowce energetyczne. W sfe-
rze bezpieczeństwa powinniśmy nadal wy-
wierać presję na Rosji w kierunku zrewido-
wania stanowiska w sprawie Traktatu CFE. 
Musimy wysłać Rosji czytelny sygnał, że nie 
można pogodzić partnerstwa z Europą i Sta-
nami Zjednoczonymi z jednoczesnymi groź-
bami wysuwanymi pod adresem niektórych 
państw europejskich. Sikorski jako szansę 
postrzega zapowiedziany powrót Francji do 
wojskowych struktur NATO. Uważa, że sil-
niejsze zaangażowanie Paryża w kształtowa-
nie polityki oraz aktywności wojskowej So-
juszu doprowadzi do oczekiwanego od daw-
na przełomu w stosunkach NATO z Unią 
Europejską. 

Szef MSZ odpowiadał również na pytania 
zaproszonych gości. Jako pierwszy pyta-

nia zadał Marek Goliszewski, prezes BCC. 
Jedno z nich dotyczyło tarczy antyrakieto-
wej. Czy tarcza jest biznesem? Minister Si-
korski powiedział, że to strona amerykańska 
przekonywała nas do tego projektu, posłu-
gując się argumentami ekonomicznymi. Ta 
kwestia jest przedmiotem negocjacji. Sejm 
rozsądnie wymaga, aby ratyfikacji podlegała 

nie tylko umowa główna, ale także ustalenia 
towarzyszące, np. umowa o statusie wojsk. – 
Co prawda mamy natowską umowę o statusie 
wojsk, ale USA przeważnie starają się o za-
warcie dwustronnych umów, gdzie doprecy-
zowujemy prawa i obowiązki żołnierzy ame-
rykańskich, personelu, ale także kwestię po-
datkową, czy to w relacjach suweren-suwe-
ren, czy też jeśli chodzi o firmy amerykań-
skie w Polsce. Z tego będzie wynikała konku-
rencyjność naszych i amerykańskich firm w 
staraniu się o te kontrakty. Chcemy to dobrze 
wynegocjować. Uważam, że umowę o tarczy 
zawarliśmy w optymalnym czasie i w opty-
malnym kształcie. Dzisiaj chyba wszyscy 
widzimy, że przychodzącej administracji bę-
dzie prawdopodobnie zależało mniej niż po-
przedniej. Przypominam, że zgodnie z dekla-
racją, będą to dwa garnizony amerykańskie, 
w tym jeden w pobliżu Warszawy. Dostali-
śmy również zapewnienie, że do 2012 roku 
w Polsce będzie stacjonowała na stałe co naj-
mniej jedna bateria rakiet antyrakietowych – 
przekonywał szef MSZ.

Zapytany o bilans członkostwa Polski w 
UE i NATO, Radosław Sikorski odpo-

wiedział: Tak dobrze nie było od 300 lat. 
My się już tak przyzwyczailiśmy do klęski, 
że nie możemy odzwyczaić się od narzeka-
nia. Bilans polityczny jest trudny do osza-
cowania, bo jaka jest cena tego, że jesteśmy 
w Brukseli? Możemy wetować i dzięki temu 
uzyskać przyszłe transfery i decyzje dla nas 
korzystne. NATO inwestuje u nas więcej, niż 
my płacimy. Co jest jeszcze do sześcianu, je-
śli chodzi o UE. Kiedy w naszej historii było 
tak, że obcokrajowcy zamiast nas najeżdżać, 
zniewalać i mordować, przysyłali nam każde-
go miesiąca kilkaset milionów euro? Na zbu-
dowanie dróg, których sami sobie nie zbudo-
waliśmy. System, w którym to funkcjonuje, 
jest gwarantowany do 2013 roku, a od nas za-
leży czy stworzymy perspektywę finansową, 
w której nadal będziemy beneficjentami net-
to. W sprawie pakietu klimatycznego, budże-
tu UE, sposobu reformowania polityki rolnej 
UE i nie tylko, mamy swój głos, ale także po 
raz pierwszy stworzyliśmy koalicję regional-
ną, z którą muszą się liczyć państwa starej 
UE. To jest nowością w naszej polityce za-
granicznej, ale również w naszym usytuowa-
niu geopolitycznym. To trzeba docenić i kon-
tynuować. 

 Beata Steć 

Czy tarczaCzy tarcza to biznes? to biznes?
Polska powinna kształtować swoje relacje z USA po części poprzez
relacje unijno-amerykańskie. Jeśli chcemy wpływać na decyzje 
amerykańskie, to tylko kolektywnie - powiedział minister R. Sikorski.
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Am 19. Januar 2009 luden die Euro-
-Atlantische Vereinigung und der 
Business Centre Club in den War-
schauer Sitz der BBC zu einem 

Vortrag des Außenministers Radosław Sikor-
ski zum Thema transatlantische Beziehungen. 
Gastgeber waren Dr. Jerzy M. Nowak, ehemali-
ger Botschafter Polens bei der NATO, der Vor-
sitzende der Euro-Atlantischen Vereinigung 
und Marek Goliszewski, Vorsitzender des Bu-
siness Centre Clubs. Das Treffen fand am Vo-
rabend der Vereidigung von Barack Obama 
zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten 
statt. Sikorski präsentierte Prioritäten, auf de-
nen der Dialog Europas mit den USA aufbauen 
sollte. Die Grundannahmen wurden in das Do-
kument „Transatlantische Partnerschaft“ aufge-
nommen, das die EU unter dem Vorsitz Fran-
kreichs für die neue US-Administration vorbe-
reitete. Polen nahm aktiven Anteil an der Vor-
bereitung dieses Dokuments. Das Koopera-
tionsangebot für wichtige Bereiche der interna-
tionalen Politik  bezieht sich vor allem auf bila-
terale Zusammenarbeit und die Notwendigke-
it eines effektiven Systems zur Entscheidungs-
findung. Europäer und Amerikaner sollten auf 
globaler Ebene gemeinsam:

• der Finanzkrise entgegen wirken und das 
Bretton Woods-System reformieren, 

• die G-8 transformieren, 
• den Folgen des Klimawandels entgegen-

wirken, 
• die UNO reformieren 
• die Gefahren des internationalen Waffen-

handels bekämpfen. 

Ein weiterer Bereich der Zusammenarbe-
it Europas und der USA sollte die Unter-

stützung des Friedensprozesses im Nahen 
Osten sein. Der Außenminister betonte, dass 
hierzu der Aufbau eines stabilen Palästinenser-
staates auf rechtsstaatlichen Grundlagen und 
die Lösung des Flüchtlings-Problems notwen-
dig sind. Wichtig ist ebenfalls eine Lösung des 
Problems der Urananreicherung im Iran. Die 
Lage in Afghanistan und in Pakistan ist für die 
internationale Sicherheit von größter Bedeu-
tung – sagte Sikorski. Zu Afghanistan sagte er 
u.a.: „Wir werden die afghanische Regierung 

bei der Übernahme der Verantwortung und 
Kontrolle auch in den Provinzen unterstützen. 
Eine völlige Stabilisierung in Pakistan ist nicht 
möglich, so lange der Krieg an Afghanistan an-
dauert. Es ist wichtig, dass Europa und Ame-
rika positive Veränderungen in der pakistani-
schen Innenpolitik unterstützen und für eine 
Verbesserung der Beziehungen zwischen Is-
lamabad und Kabul eintreten. Wir sind bere-
it unser militärisches Engagement in Afghani-
stan ab dem Frühling 2009 auszuweiten. Wir 
dürfen keine Niederlage in Afghanistan da-
vontragen. Eine allgemeine Sympathie für das 
afghanische Volk ist in unserem Interesse. Wir 
sollten dankbar dafür sein, dass wir die Kon-
frontation mir dem Kommunismus gemeinsam 
gewonnen haben.“ Ein wichtiger Aspekt sind 
ebenfalls die Beziehungen zu Russland. „Wir 
möchten Russland dazu ermuntern, die Spiel-
regeln der Ökonomie zu beachten, indem wir 
es in die WTO, die OECD und in die Interna-
tionale Energieagentur einbinden und an der 
Bildung eines gemeinsamen Wirtschaftsrau-
mes mit der EU beteiligen. Eine Kooperation 
der USA  und der EU ist vor allem bei der Di-
versifizierung der Energiequellen notwendig. 
Im Bereich der Sicherheitspolitik sollten wir 
weiterhin Druck auf Russland ausüben, um die 
Standpunkte bezüglich des KSE-Vertrages zu 
ändern. Wir müssen deutliche Signale an Mo-
skau aussenden, dass eine Partnerschaft mit 
den USA und mit der EU mit gleichzeitigen 
Drohungen gegen einzelne EU-Staaten nicht 
zu vereinbaren ist.“

Sikorski sieht die angekündigte Rückkehr 
Frankreichs in NATO-Strukturen als gro-

ße Chance. Er meint, dass ein größeres En-
gagement Frankreichs bei der aktiven Politik 
und bei militärischen Operationen des Bünd-
nisses einen seit langem erhofften Durchbruch 
in den Beziehungen zwischen NATO und EU 
ermöglichen wird. Der polnische Chefdiplo-
mat beantwortete anschließend Fragen der ge-
ladenen Gäste. Als erster meldete sich Marek 
Goliszewski, Vorsitzender des BCC, zu Wort. 
Eine seiner Fragen bezog sich auf den Rake-
tenschutzschild. Ist der Raketenschild ein Ge-
schäft? Sikorski erwiderte, dass die amerika-
nische Seite das Projekt forcierte, indem sie 
sich ökonomischer Argumente bediente, doch 
darüber wird noch verhandelt. Das polnische 
Parlament verlangt zurecht, dass nicht nur der 
Hauptvertrag, sondern auch die Nebenabkom-
men ratifiziert werden sollen, darunter z.B. das 

Abkommen über den Status der Militärein-
heiten. „Wir haben zwar einen NATO-Vertrag 
über den Status von Militäreinheiten, doch 
die USA bemühen sich meistens um bilatera-
le Verträge, in denen die Rechte und Pflichten 
amerikanischer Soldaten, des Personals aber 
auch steuerrechtliche Fragen sowohl zwischen 
Staaten als auch der Status amerikanischer Fir-
men in Polen geregelt werden. Daraus würde 
die Konkurrenzfähigkeit polnischer und ame-
rikanischer Firmen bei ihren Bemühungen um 
diese Aufträge resultieren. Wir möchten diese 
Fragen ausgiebig verhandeln. Ich denke, dass 
wir den Vertrag zum Raketenschild zu einem 
optimalen Zeitpunkt und in optimaler Form 
geschlossen haben. Es ist offensichtlich, dass 
der neuen Administration vermutlich weniger 
daran gelegen sein wird. Das Abkommen sieht 
zwei amerikanische Garnisonen vor, davon eine 
in der Nähe von Warschau. Wir haben ebenfalls 
eine Zusicherung erhalten, dass bis 2012 min-
destens eine Patriot-Batterie in Polen statio-
niert wird (…).“ 

Auf die Frage nach einer Bilanz der polni-
schen EU- und NATO-Mitgliedschaft an-

twortete Sikorski: „So gut war es seit 300 Jah-
ren nicht mehr. Wir haben uns so sehr an Nie-
derlagen gewöhnt, dass wir uns das Beklagen 
nicht abgewöhnen können. Die politische Bi-
lanz ist schwer einzuschätzen, denn was kann 
der Preis unserer Mitgliedschaft in der EU 
sein? Wir können unser Veto einlegen, Trans-
fermittel erhalten und für uns günstige Ent-
scheidungen erwirken. Die NATO investiert 
in unser Land mehr, als wir an die NATO ab-
führen. Es gab bisher keine Epoche in unse-
rer Geschichte, in der unsere Nachbarn uns je-
den Monat Hunderte Millionen Euro schicken 
würden, statt uns zu überfallen und umzubrin-
gen. Das derzeitige System wird bis 2013 be-
stehen und es wird von uns selbst abhängen, ob 
wir eine finanzielle Perspektive schaffen kön-
nen, um weiterhin Nettoempfänger bleiben zu 
können. In Bezug auf das Klima-Paket, den 
EU-Haushalt, die Reform der Landwirtscha-
ftspolitik der EU und einige weitere Bereiche 
haben wir eine eigene Stimme und es ist uns 
zum ersten Mal gelungen eine regionale Ko-
alition zu bilden, mit deren Meinung auch für 
die alten EU-Mitglieder Gewicht hat. Das ist 
eine absolute Neuerung in unserer Außenpo-
litik und in unserer geopolitischen Lage – das 
müssen wir zu schätzen wissen und weiter da-
ran anknüpfen. 

 Beata Steć 

Czy tarcza to biznes? GeschäfteGeschäfte  mit dem Raketenschild?mit dem Raketenschild?
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Polen sollte seine Beziehungen zu den USA in Teilen über 
die Beziehungen EU-USA gestalten. Wenn wir Einfluss auf 
amerikanische Entscheidungen nehmen wollen, dann geht 
das nur gemeinsam - sagte Minister R. Sikorski
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Jest nas ponad 2 miliony!Jest nas ponad 2 miliony!

Polonia niemiecka nie posiada w Niemczech nadzwyczajnych przywilejów   
ani miejsc parlamentarnych. Rozmawiamy z Wiesławem Lewickim -    
Przewodniczącym Kongresu Polonii Niemieckiej.
dr. Krzysztof Tokarz: Mniejszość niemiec-
ka w Polsce, czerpie ogromne korzyści z 
dobrodziejstw wynikających z podpisania 
przez Polskę i RFN traktatu. Dofinansowa-
ne jest nauczanie języka niemieckiego, wy-
dawana jest przy wsparciu rządu polskie-
go niemiecka gazeta. Mniejszość niemiecka 
posiada swoich reprezentantów w polskim 
parlamencie. Czy takimi samymi przywileja-
mi cieszą się Polacy w Niemczech?

Wiesław Lewicki: Traktat z 17 czerwca 1991 
roku stawia na równi mniejszość niemiecką w Pol-
sce z obywatelami niemieckimi wywodzącymi się z 
Polski. Wprawdzie według traktatu polska grupa 
etniczna jest postawiona na równi z mniejszością 
niemiecką, nie jest jednak prawnie biorąc mniejszo-
ścią, więc w praktyce według strony niemieckiej nie 
może otrzymać takich samych praw. Taka sytuacja 
jest dla nas niekorzystna, bo z jednej strony mamy 
dwustronny traktat, który obie strony zobowiąza-
ły się realizować, a z drugiej fakt, że jedna ze stron 
części zapisów traktatu w ogóle nie akceptuje. Pra-
wa mniejszości narodowych są chronione prawem 
międzynarodowym, natomiast prawa grupy etnicz-
nej prawem narodowym. Zauważmy , że przed wej-
ściem Polski do UE w Niemczech mieszkało około 
2 miliony osób wywodzących się z Polski. Po wej-
ściu Polski do UE do tej grupy doszło jeszcze nie-
całe 100 tysięcy zarejestrowanych jednoosobowych 
firm, często wraz z własnymi rodzinami oraz po-
nad 300 tysięcy tzw. pracowników sezonowych. Na-
tomiast w Polsce mniejszość niemiecka liczy sza-
cunkowo około 150 tysięcy osób. Polonia niemiecka 
nie posiada nadzwyczajnych przywilejów ani miejsc 
parlamentarnych. Na szczeblu centralnym skrom-
ny budżet Pełnomocnika Federalnego Minister-
stwa Kultury i mediów pozwala zrealizować rocz-
nie zaledwie kilkanaście projektów rocznie w zakre-
sie utrzymania życia kulturalnego.  Za naukę języka 
polskiego odpowiedzialne są natomiast  bezpośred-
nio rządy krajów związkowych. O jakimkolwiek do-
finansowaniu, chociażby publikacji wydawniczych 
czy też pomocy wsparcia struktur przynajmniej jed-
nej z około 120 organizacji polonijnych ze strony 
niemieckiej nie ma po prostu mowy.

K.T.: Rząd RFN zwykle twierdził, iż nie ma 
„partnera” ze strony organizacji polonijnych. 
Może tak powiedzieć i dzisiaj?

W.L.: Partnerem do rozmów są niewątpliwie za-
rejestrowane organizacje dachowe Polonii, a jed-
ną z nich jest Kongres Polonii Niemieckiej. Prze-
wodniczący tychże organizacji dachowych tworzą z 
kolei Konwent Organizacji Polonijnych, który jest 
uznanym przez  Rząd Polski reprezentantem Polo-
nii. Natomiast strona Niemiecka stara się ten fakt 
przyjąć do wiadomości i tak też akceptować. Nale-
ży tu podkreślić, że mimo ustawicznego braku ja-
kiejkolwiek pomocy strukturalnej, choćby na regu-
larne biuro, czy też działalność informacyjną, dla 
strony niemieckiej Konwent jest niewątpliwie rze-
czywistym i jedynym partnerem uprawnionym pro-
wadzić rozmowy w imieniu całej zrzeszonej Polo-
nii Niemieckiej.

K.T.: Jakie dziedziny życia: sprawy społecz-
ne, gospodarka, polityka czy kultura są naj-
ważniejsze w działalności Pana organiza-
cji? Kim właściwie jest Kongres Polonii Nie-
mieckiej?

W. L: Kongres Polonii Niemieckiej powstał w lu-
tym 1992 roku, aby reprezentować interesy Polo-
nii wobec władz polskich i niemieckich na mocy 
wspomnianego Traktatu o Przyjaźni i Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej z 1991 roku.  Kongres Polo-
nii Niemieckiej w chwili obecnej chce ożywić dzia-
łalność polonijną w sferze kultury i informacji me-
dialnej. Dlatego zamierza pomagać organizacjom 
polonijnym najpierw w zdobyciu funduszy na dzia-
łalność kulturalną i możliwość zaistnienia medial-
nego. Kongres chce zadbać o to, żeby Polonia była 
wyrazista i widoczna. Jeżeli my tu żyjemy, nasze ro-
dziny, nasza młodzież, nasi przyjaciele, jeżeli zde-
cydowaliśmy się na ten krok, to musimy zaistnieć 
medialnie, mówić o sobie, pisać o sobie, i wzajem-
nie się wspierać. Cele i zadania Kongresu sformuło-
waliśmy na nowej oficjalnej witrynie www.kongres.
de, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych problematyką Polonii w Niemczech. Zamie-
rzamy poświęcić szczególnie dużo uwagi młodzieży 

polonijnej, która urodziła się w Niemczech. Jeden z 
członków prezydium Kongresu pełni funkcję peł-
nomocnika ds. młodzieży polonijnej, i wkrótce na 
stronie internetowej www.kongres.de będzie miał 
swój własny „kącik”. Ostatnio w wielu pismach po-
lonijnych w wersji drukowanej i elektronicznej po-
lonijna młodzież dużo pisze o swoich wrażeniach z 
wyjazdów do Polski i o sobie - ci młodzi ludzie wi-
dzą, że Polska dała im w tej chwili pewną szansę i 
są z tego dumni. Po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej odżyliśmy, a gospodarcze postępy w Polsce po-
wodują, że  młodzi ludzie są również z tego dum-
ni, że Polska odnajduje należne sobie miejsce w Eu-
ropie i na świecie. 

K.T.: Jako lider Kongresu przedstawił Pan 
kierunki działalności waszej organizacji da-
chowej, jakie jest jej motto i  konkretne pla-
ny na najbliższy czas?

W.L.: Najważniejszy jest dialog, i to dialog szeroko 
rozumiany. Reprezentując przynależne organizacje 
polonijne chcemy informować polską, niemiecką i 
europejską opinię publiczną o działalności Polonii 
w Niemczech. W tym celu mi. n. utworzyliśmy sta-
nowisko Rzecznika Prasowego Kongresu Polonii 
Niemieckiej, które piastuje jeden z członków pre-
zydium Kongresu. Dążymy także do utworzenia 
uniwersalnego portalu internetowego dla wszyst-
kich organizacji naszej Polonii. Realizujemy rów-
nież projekt Polonicus, który stanowi naszą polo-
nijną nagrodę dla wybitnych postaci życia emigra-
cji w Niemczech. Nagroda  obejmowałaby każdego 
roku trzy zasadnicze dziedziny działalności polonij-
nej tzn.: twórczo - kulturalną, organizacyjno - in-
tegracyjną oraz na rzecz dialogu polsko – niemiec-
kiego.  Natomiast na szczeblu Konwentu będziemy 
wspierać zdecydowanie ideę utworzenia Funduszu 
Polonijnego na rzecz wspierania wszystkich inicja-
tyw Polonii Niemieckiej. Szczegóły naszego progra-
mu oraz zaawansowanie jego realizacji relacjonuje 
nasza strona www.kongres.de , na którą wszystkich 
zapraszamy z prośbą o konstruktywny komentarz 
na utworzone w tym celu forum. 

Wir sind mehr als 2 Millionen!
WYWIAD
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Jest nas ponad 2 miliony!

Dr. Krzysztof Tokarz: Die Deutsche Minderhe-
it in Polen schöpft immense Vorteile durch die 
Unterzeichnung eines Abkommens zwischen 
Deutschland und Polen. Deutschkurse werden 
bezuschusst und die Polnische Regierung unter-
stützt eine deutschsprachige Zeitung. Die deut-
sche Minderheit hat ihre Vertreter im Polnischen 
Parlament. Genießen auch die Auslandspolen in 
Deutschland ähnliche Privilegien?

Wiesław Lewicki: Das Abkommen vom 17. Juni 
1991 setzt die Deutsche Minderheit in Polen und die 
deutschen Staatsbürger polnischer Herkunft auf die-
selbe Stufe. Das Abkommen stellt die polnische Min-
derheit zwar mit der deutschen Minderheit gleich, doch 
juristisch betrachtet sind die Polen gar keine Minder-
heit und können daher nach deutschem Recht nicht 
dieselben Rechte erhalten. Für uns ist diese Situation 
sehr unvorteilhaft, weil wir einerseits ein Abkommen 
haben, das beide Seiten zu erfüllen versprachen, ande-
rerseits ist eine Vertragspartei nicht bereit, einige Ver-
tragsbestimmungen zu erfüllen. Die Rechte nationaler 
Minderheiten werden durch das internationale Recht 
garantiert, doch die Rechte ethnischer Gruppen werden 
durch nationale Gesetze geregelt. Vor dem Beitritt Po-
lens zur EU lebten in Deutschland ca. 2 Mio. Men-
schen mir polnischer Abstammung. Nach dem Beitritt 
Polens zur EU kamen zu dieser Gruppe noch fast 100 
Tausend registrierter Ein-Personen-Unternehmen 
hinzu, die oft mit ihren Familien in Deutschland leben 
sowie über 300 Tausend Saisonarbeiter. In Polen hin-
gegen wird die deutsche Minderheit auf ca. 150 Tau-
send Menschen beziffert. Die in Deutschland lebenden 
Auslandspolen genießen keine besonderen Privilegien 
und haben keine Vertreter im Parlament. Das besche-
idene Budget des Bundesbeauftragten für Kultur und 
Medien ermöglicht einzig die Durchführung mehre-
rer Dutzend Projekte jährlich, um das kulturelle Leben 
aufrecht zu erhalten. Der Polnischunterricht ist hinge-
gen Ländersache. Von finanzieller Unterstützung für 
z.B. Veröffentlichungen oder Organisationsstrukturen 
einer der über 120 Organisationen von Auslandspolen 
in Deutschland kann keine Rede sein.

K.T.: Die Bundesregierung bekundet häufig, 
dass sie keinen „Ansprechpartner“ auf Se-

iten der polnischen Organisationen hätte. Ist 
das auch heute noch so?

W.L.: Ansprechpartner sind zweifelsfrei die eingetra-
genen Dachverbände der Auslandspolen, einer davon 
ist der Kongress der Auslandspolen in Deutschland. 
Die Vorsitzenden dieser Verbände bilden gemeinsam 
den Konvent der Organisationen der Auslandspolen 
in Deutschland, der von der Polnischen Regierung als 
Interessenvertreter der Auslandspolen anerkannt wird. 
Die deutsche Seite nimmt diese Tatsache zur Kennt-
nis und versucht diesen Sachverhalt so zu akzeptieren. 
An dieser Stelle muss man betonen, dass der Konvent 
trotz mangelnder struktureller Unterstützung für z.B. 
ein Büro oder irgendeine Informationstätigkeit, für die 
deutsche Seite tatsächlicher und einziger Ansprech-
partner ist, der die Befugnis hat, Gespräche im Na-
men aller Auslandspolen in Deutschland zu führen.

K.T.: Welche Lebensbereiche, wie z.B. soziale 
Fragen, die Wirtschaft, die Politik oder die Kul-
tur sind für die Tätigkeit Ihrer Organisation am 
Wichtigsten? Was ist eigentlich der Kongress 
der Auslandspolen in Deutschland? 

W. L: Der Kongress der Auslandspolen in Deutsch-
land entstand im Februar 1992, um die Interessen 
der Polen gegenüber polnischen und deutschen Behör-
den auf Grundlage des genannten Abkommens über 
freundschaftliche deutsch-polnische Zusammenarbeit 
von 1991 zu vertreten. Der Kongress der Auslandspo-
len in Deutschland bemüht sich momentan, das En-
gagement der Polen im Bereich der Kultur und Me-
dien zu beleben. Dabei sollen polnische Organisatio-
nen bei der Beantragung von Finanzmitteln für kultu-
relle und mediale Tätigkeiten unterstützt werden. Der 
Kongress möchte, dass die Auslandspolen in Deutsch-
land sichtbarer hervortreten. Wenn wir uns entschie-
den haben mit unseren Familien, unseren Kindern 
und unseren Freunden hier zu leben, so müssen wir 
auch unseren Platz in den Medien finden, über uns 
sprechen und schreiben und gegenseitig unterstüt-
zen dürfen. Die Ziele und Aufgaben des Kongresses 
haben wir auf unserer offiziellen Internetseite unter 
www.kongres.de zusammengefasst. Wir möchten be-
sonders viel Aufmerksamkeit den polnischen Jugen-

dlichen widmen, die in Deutschland geboren wurden. 
Ein Präsidiumsmitglied des Kongresses ist gleichzeitig 
Bevollmächtigter für die Jungendarbeit, die auf unse-
rer Internetseite bald einen eigenen Bereich erhalten 
wird. In der letzten Zeit haben viele polnische Jugendli-
che in gedruckten und elektronischen polnischen Me-
dien in Deutschland über ihre Eindrücke von Reisen 
nach Polen, über sich und darüber berichtet, dass Po-
len ihnen eine große Chance gegeben hat, worauf sie 
sehr stolz sind. Nach dem Beitritt Polens zur EU leb-
ten wir auf. Der Wirtschaftsaufschwung in Polen führt 
auch dazu, dass junge Polen in Deutschland stolz da-
rauf sind, dass ihr Land seinen Platz in Europa und in 
der Welt findet.

K.T.: Als Vorsitzender des Kongresses haben 
sie das Tätigkeitsspektrum ihres Dachverban-
des dargestellt. Was ist ihr Motto und was sind 
ihre Pläne für die nächste Zeit?

W.L.: Am wichtigsten ist der Dialog und zwar ein 
weit aufgefasster Dialog. Indem wir die polnischen 
Organisationen vertreten möchten wir die polni-
sche, deutsche und europäische öffentliche Meinung 
über die Tätigkeit der Auslandspolen in Deutsch-
land informieren. Deswegen haben wir einen Pres-
sesprecher des Kongresses der Auslandspolen in 
Deutschland berufen. Es ist ein Präsidiumsmit-
glied des Kongresses. Wir beabsichtigen ebenfalls 
die Einrichtung eines universalen Internetportals 
für alle Organisationen unseres Verbandes. Wich-
tig ist ebenfalls das Projekt Polonicus, eine Ausze-
ichnung, die an herausragende Persönlichkeiten der 
polnischen Emigration in Deutschland verliehen 
wird. Die Auszeichnung soll jährlich in drei Bere-
ichen verliehen werden: kreativ-kulturell, organisa-
torisch-integrativ und im Bereich des deutsch-po-
lnischen Dialogs. Auf der Ebene des Konvents wer-
den wir die Idee eines Polnischen Fonds unterstüt-
zen, aus dem alle Initiativen der Auslandspolen in 
Deutschland finanziert werden könnten. Die Ein-
zelheiten über unser Programm und den Fortschritt 
bei seiner Verwirklichung finden sich auf unserer 
Internetseite unter: www.kongres.de. Dort finden sie 
ebenfalls ein Forum für konstruktive Kommenta-
re der Leser. 

Die in Deutschland lebenden Auslandspolen haben keine besonderen 
Privilegien und keine Sitze im Parlament. Ein Gespräch mit der Vorsitzende   
des Polnischen Kongresses in Deutschland Wiesław Lewicki.

Wir sind mehr als 2 Millionen!Wir sind mehr als 2 Millionen!
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Amerykanie, Anglicy i Rosjanie, a 
raczej ich przywódcy, osobiście, 
bez porozumienia z sojusznika-
mi, takimi jak Polska, ustalili na 

posiedzeniach jałtańskich, że należy „osłabić 
wolę walki Niemców” i zastosować „dywano-
we” naloty na miasta. Wiele z nich, tak jak 
Drezno, nie miało praktycznie obrony prze-
ciwlotniczej, którą przerzucono do Zagłę-
bia Rury. Wiadomo było, że ofiarami będzie 
przede wszystkim ludność cywilna. Mó-
wiąc o zniszczeniu Drezna, wspomnieć na-
leży, że wymordowanie przez Niemców mi-
lionów ludzi w obozach zagłady było jedną z 
przyczyn tych tragicznych w skutkach nalo-
tów. Istotny jest jednak kontekst historyczny 
i ludzki owego tragicznego wydarzenia. De-
cyzja o bombardowaniu była swoistym od-
wetem za naloty Niemców na Londyn czy 
Warszawę. „Idea” atakowania ludności cywil-
nej została powtórzona przez Amerykanów 
w Nagasaki, ale użyto tam bomby atomowej, 
co było i jest ciągle „przekleństwem ludzko-
ści”. Naloty na Drezno w lutym 1945 roku, 
pod koniec wojny, były efektem gry poli-
tyków, którzy w tym samym czasie odda-
li pod panowanie ZSRR i wydali na pewną 
śmierć tysiące ludzi we wschodniej Euro-
pie, stwarzając nowy podział świata. 

Polacy się zbuntowali 

Mało kto wie, że w dniu wylotu na Dre-
zno polscy lotnicy, którzy otrzyma-

li rozkaz bombardowania miasta, zbuntowa-
li się; kilku z nich odmówiło wykonania roz-
kazu. Magierowski – jeden z lotników Dy-
wizjonu 300, którzy wystartowali tego wie-
czoru – zdążył napisać list do przyjacie-
la: „Tej nocy mamy atakować Drezno, jako 
wsparcie dla Armii Czerwonej. Nie byłoby 
w tym niczego wyjątkowego, gdyby nie to, 
że mamy wykonać takie zadanie w chwili, 
gdy nasze serca krwawią po kolejnym roz-
biorze Polski dokonanym w Jałcie. Może to 
dobrze, że Bogdan nie żyje – nie przeżył-
by tego: Lwów, który nigdy nie był rosyjskim 
miastem, arbitralną decyzją przekazano Ro-
sji! Pomyśl tylko, ja i tak wielu innych wę-
drujących po świecie, uciekających jak prze-
stępcy, głodujących, ukrywających się w la-
sach – wszystko po to, by walczyć za... co? Za 
to, że nie będziemy mogli wrócić do nasze-
go rodzinnego miasta, ponieważ ono po pro-
stu przestało istnieć. Czego można więcej 

oczekiwać? Linię Ribbentrop-Mołotow na-
zwano linią Curzona i świat jest zadowolony. 
Pół Polski oddano jako prezent. Drugą poło-
wę skazano na włączenie do „wschodniej sfe-
ry wpływów”, tak jakby to była bezludna wy-
spa na Arktyce lub część Sahary. Byłem raz 
w Związku Sowieckim i to mi wystarczy do 
końca życia. Zarządzono wypady, więc zaraz 
lecimy – mówią, że tak trzeba – chociaż w na-
szych sercach są złość i rozpacz. To zabawne 
uczucie, ale czasem zastanawiam się, czy to 
wszystko ma sens. Jeśli Niemcy mnie teraz 
dorwą, nie będę nawet wiedział, za co umie-
ram. Za Polskę, za Wielką Brytanię czy za 
Rosję?” 

Spór o atak na Drezno

Po wielu latach przemilczania tej tragedii, 
nie tylko historycy wrócili do sporu o to, 

czy atak na Drezno był celowy i miał mili-
tarny sens. Co roku w lutym sprawa wyko-
rzystywana jest przez neonazistów do poli-
tycznych celów. To posłowie z NPD w Sak-
sonii wywołali skandal, odmawiając udziału 
w uczczeniu rocznicy obozu w Auschwitz i 
domagając się w zamian świętowania „drez-
deńskiego Holokaustu”. Kiedy pozostali po-
słowie saksońskiego parlamentu na to się nie 
zgodzili, demonstracyjnie wyszli z sali. Wiel-
kie poruszenie wywołała wydana w Niem-
czech książka brytyjskiego historyka Fre-
dericka Taylora „Drezno, wtorek, 13 lutego 
1945 – militarna logika czy zwyczajny ter-
ror”. Zdaniem autora naloty te miały mili-
tarną podstawę. Wbrew temu, co Niemcy są-
dzą, brytyjski historyk uważa, że Drezno nie 
było niewinnym miastem, ale siedzibą wie-
lu fabryk zbrojeniowych i ważnym punk-
tem transportowym. Taylor twierdzi także, 
iż „to była katastrofa nie tylko dla Niemiec, 
ale i dla całego świata”. Inny brytyjskiego hi-
storyk, David Irving, zupełnie inaczej oce-
nia ten historyczny nalot. Jego zdaniem była 
to zbrodnia niepotrzebna ze względów mili-
tarnych. Udowadnia to w książce „ Drezno 
– Apokalipsa 1945”, która w Polsce ukaza-
ła się w 2004 r. Przedstawiani są w niej także 
ludzie, którzy w czasie wojny potrafili prze-
ciwstawiać się nalotom dywanowym: od pro-
stych pilotów, którzy lecieli na misje płacząc, 
po dostojników kościoła, oskarżanych i wy-
śmiewanych za swe poglądy. Pokazuje rów-
nież cyniczną grę Goebbelsa, zawyżające-
go liczbę ofiar aby wzmocnić oddziaływanie 
na zagraniczną opinię publiczną. Irving jest 
kontrowersyjnym naukowcem, który ma za-
kaz wjazdu do Niemiec m.in. z powodu nego-
wania Holokaustu. Historycy długo nie będą 

zgodni co do tego, ile osób zginęło w wyni-
ku ataku na Drezno. Jeszcze na początku lat 
90. w niektórych gazetach niemieckich pisa-
no nawet o 400 tys. ofiar. Obecnie większość 
historyków jest zgodna co do tego, że w wy-
niku zbombardowania miasta śmierć ponio-
sło od 20 do 40 tys. osób. Wspomniany wy-
żej Irving mówi jednak o 135 tys. zabitych. 

Bitwa o pamięć

Dywanowe naloty na Drezno i tysiące ofiar 
cywilnych tuż przed końcem działań wo-

jennych stały się ważnym elementem postrze-
gania II wojny światowej. Historia Drezna stała 
się symbolem, który bardzo mocno oddziałuje 
na emocje. Niedawno pokazywany także w Pol-
sce i dostępny na DVD film „Drezno” uzupeł-
nia to podejście do historii. Spory wokół naj-
nowszych dziejów Niemiec nie pozostają bez 
wpływu na współczesne pojmowanie histo-
rii tego kraju i całej Europy. „Bitwa o pamięć” 
stała się jednym z istotnych elementów wal-
ki o „niemiecką normalność”. Trwa ona u na-
szych sąsiadów od początku lat 90. Jej efektem 
jest także tzw. Centrum Wypędzonych w Berli-
nie. Śmierć tysięcy mieszkańców Drezna oraz 
setek tysięcy osób, które uciekały przed zdzi-
czałą Armią Czerwoną należy jednak postrze-
gać w kontekście przyczyny tych tragicz-
nych wydarzeń. Było nią bezgraniczne 
i bezkrytyczne poparcie, jakie Niemcy 
udzielili Hitlerowi i jego założeniom 
zawartym w „Mein Kampf”. Trzeba 
o tym pamiętać, współczując ofia-
rom drezdeńskiej tragedii i czcząc 
ją każdego roku. 

AtakAtak  nana  DreznoDrezno
„Jeśli Niemcy mnie teraz dorwą, nie będę nawet wiedział, za co umieram. Za Polskę, 

za Wielką Brytanię czy za Rosję?” – powiedział polski lotnik startując na Drezno.

 Waldemar Gruna 
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Atak na Drezno

Amerikaner, Engländer und Rus-
sen haben während der Konferenz 
in Jalta in Person ihrer Staatsober-
häupter und ohne sich vorher mit 

den Verbündeten wie z.B. Polen darüber ver-
ständigt zu haben, beschlossen, „die Kampf-
moral der Deutschen zu schwächen“ und we-
hrlose Städte (Dresden hatte praktisch ke-
ine Luftabwehr mehr, da diese in das Ruhrge-
biet verlegt worden war) mit ihrer Zivilbevöl-
kerung durch Flächenbombardements anzu-
greifen. Diese Entscheidung war die erklär-
te Vergeltung der Alliierten für die deutschen 
Bombardements in London und Warschau. Die 
„Idee“ die Zivilbevölkerung anzugreifen wurde 
von den Amerikanern mit dem Bombardement 
von Nagasaki wieder aufgegriffen. Nur setzte 
man dort eine Atombombe ein, die bis heute 
der Fluch der Menschheit ist. Dresden wur-
de im Jahre 1945, zu einem Zeitpunkt da der 
Krieg offensichtlichen schon zu Ende war, 
zum Spielball der Politik, die gleichzeitig das 
östliche Europa - und damit tausende Men-
schen - in den sicheren Tod und in die Hän-
de der UdSSR gab, und damit eine Neuaufte-
ilung der Welt besiegelte. 

Polnische Flieger stellten sich 
ihm entgegen

Weitgehend unbekannt bleibt, dass am 
Tag des Bombardements die polni-

schen Flieger, die den Angriffsbefehl erhiel-
ten, sich dem widersetzten. Einige verweiger-
ten den Befehl. Einer der Piloten der 300. Divi-
sion, die an diesem Abend gestartet waren,(sein 
Name war Magierowski) hat noch einen Brief 

an einen Freund verfasst: „Diese Na-
cht sollen wir Dresden angreifen, 
um die Rote Armee zu unterstüt-
zen. Es wäre nichts Ungewöhnli-
ches daran, wenn nicht die Tat-
sache bestehen würde, dass wir 

die Mission zu einem Zeit-
punkt durchführen müssen, 

an dem unsere Herzen noch 
von einer weiteren Teilung 
Polens in Jalta bluten. Es 

mag gut sein, dass Bogdan nicht mehr lebt 
– er hätte es nicht ertragen: Lemberg, dass 
niemals eine russische Stadt war, fiel durch 
eine willkürliche Entscheidung an Russland! 
Denk nur, ich und viele andere wandern 
durch die Welt, fliehen wie Verbrecher, hun-
gern, verstecken sich in Wäldern – nur um 
zu kämpfen… aber wofür? Dafür, dass wir 
nicht mehr in unsere Heimatstadt zurück-
kehren können, weil sie einfach aufgehört 
hat, zu existieren? Was haben wir denn noch 
zu erwarten? Die Ribbentrop-Molotow Linie 
*des Stalin-Hitler-Paktes wurde einfach zur 
Curzon Linie umbenannt und die Welt ist 
zufrieden. Die eine Hälfte Polens wurde ver-
schenkt. Die andere gliederte man einfach in 
die „östliche Einflusssphäre“ ein, als wäre es 
eine menschenleere Insel oder Teil der Saha-
ra. Ich war einmal in der Sowjetunion und es 
reicht mir für den Rest des Lebens. Uns wur-
de bereits   Flugbefehl erteilt, so müssen wir 
gleich raus – sie sagen, es muss sein – trotz 
Zorn und Verzweiflung in unseren Herzen. 
Welch zermürbendes Gefühl. Manchmal fra-
ge ich mich, ob das alles überhaupt einen 
Sinn hat. Wenn mich die Deutschen jetzt er-
wischen, werde ich nicht einmal wissen, wo-
für ich sterbe. Für Polen, für Großbritannien 
oder für Russland?“.

Der Streit um den Fliegerangriff 
auf Dresden

Nachdem die Tragödie viele Jahre lang ver-
schwiegen wurde, haben jetzt nicht nur 

Historiker die Frage wieder aufgegriffen, ob 
der Fliegerangriff auf Dresden gezielt und mili-
tärisch sinnvoll war. Jedes Jahr im Februar wird 
die Frage von Neonazis für ihre politischen Zie-
le missbraucht. Sächsische NPD-Abgeordnete 
provozierten einen Skandal als sie den Erinne-
rungsveranstaltungen zum Jahrestag der Befre-
iung von Auschwitz fernbleiben wollten und 
einen Jahrestag zum Gedenken an den „Dresd-
ner Holocaust“ forderten. Als die übrigen Ab-
geordneten des Sächsischen Landtags ihre Zu-
stimmung verweigerten, verließ die NPD-
-Fraktion demonstrativ den Saal. Große Auf-
merksamkeit erregte das in Deutschland er-
schienene Buch des britischen Historikers Fre-
derick Taylor „Dresden, Dienstag, 13. Febru-
ar 1945 – Militärische Logik oder blanker Ter-
ror?“. Der Autor vertritt die Meinung, dass die 
Luftangriffe militärisch begründet waren. Ent-
gegen der in Deutschland weit verbreiteten 
Meinung, meint der britische Historiker, dass 
Dresden keine unschuldige Stadt war – es war 
ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit zahl-
reichen Rüstungsbetrieben. Der Autor betont 
aber auch, dass es „nicht nur eine Katastrophe 

für Deutschland, sondern für die ganze Welt 
war“. Ein anderer britischer Historiker, Da-
vid Irving, beurteilt die Fliegerangriffe jedoch 
völlig anders. Seiner Meinung nach handelt es 
sich um ein militärisch völlig sinnloses Verbre-
chen. Seine Thesen erschienen in Polen 2004 
in seinem Buch „Dresden – Apokalypse 1945“. 
Dort werden auch Menschen vorgestellt, die 
sich den Flächenbombardements im Krieg wi-
dersetzen konnten. Es waren einfache Piloten, 
die weinend zu ihren Einsätzen flogen oder kir-
chliche Würdenträger, die für ihre Ansichten 
verurteilt und ausgelacht wurden. Das Buch 
zeigt ebenfalls Goebbels’ Zynismus, der die 
Opferzahlen erhöhte, um die Wirkung auf die 
öffentliche Meinung im Ausland zu verstärken. 
Irving ist ein kontroverser Wissenschaftler, der 
u.a. wegen Leugnens des Holocaust Einreise-
verbot in Deutschland hat. Historiker werden 
noch lange keine Übereinstimmung in Bezug 
auf die Opferzahlen nach den Fliegerangriffen 
auf Dresden erreichen. Noch zu Beginn der 
1990er Jahre gaben einige deutsche Zeitungen 
sogar 400 Tausend Opfer an. Heute sind sich 
viele Historiker einig, dass infolge der Flächen-
bombardements auf Dresden zwischen 20 und 
40 Tausend Menschen starben. Irving jedoch 
spricht von 135 Tausend Opfern.

„Schlacht um die Erinnerung“

Die Flächenbombardements auf Dresden 
und tausende zivile Opfer kurz vor dem 

Ende des Krieges wurden ein wichtiges me-
inungsbildendes Element über den 2. Welt-
krieg. Die Geschichte Dresdens wurde zu 
einem überaus emotionsgeladenen Symbol. 
Der kürzlich auch in Polen erschienene Film 
„Dresden“ ergänzt diese Sicht auf die Ge-
schichte. Die Auseinandersetzungen um die 
jüngste deutsche Geschichte bleiben nicht 
ohne Einfluss auf die moderne Auffassung 
von der Geschichte Deutschlands und Euro-
pas. Die „Schlacht um die Erinnerung“ wur-
de zu einem wichtigen Element im Kampf 
um eine „Deutsche Normalität“. Dieser Pro-
zess dauert in Deutschland seit Beginn der 
1990er Jahre an. Eine Folge davon ist eben-
falls das „Zentrum gegen Vertreibungen“ 
in Berlin. Doch der Tod Tausender Dresd-
ner und Hunderttausender Flüchtlinge, die 
vor der wild gewordenen Roten Armee flo-
hen, sollte stets im Zusammenhang der Ur-
sachen und Wirkungen gesehen werden. Ur-
sache war die grenzenlose und vorbehaltlo-
se Unterstützung, die Hitler und seine in 
„Mein Kampf“ dargelegten Thesen von den 
Deutschen bekam. Das darf man nicht ver-
gessen, wenn man jedes Jahr mit den Opfern 
der Dresdner Tragödie mitfühlt. 

Angriff auf DresdenAngriff auf Dresden
„Wenn mich die Deutschen jetzt erwischen, werde ich nicht einmal wissen, 

wofür ich sterbe. Für Polen, für Großbritannien oder für Russland?“ – sagte 
ein polnischer Flieger vor dem Start zum Anflug auf Dresden.
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Władysław Bartoszewski w jed-
nym z wywiadów stwierdził: 
„Dla mnie ona [Erika Stein-
bach – przyp. red.] nie istnie-

je. Ja jej nie znam. Nigdy z nią nie rozmawia-
łem, bo odmówiłem. Nigdy jej nie spotkałem 
– bo nie mam ochoty. Nie oceniam jej, tyl-
ko powiedziałem parę razy w Niemczech, że 
jest to obłudnica, kłamczuch i wróg Polski”. 
Projekt „Centrum Wypędzonych” to jej ży-
ciowy pomysł. Ostatnio o E. Steinbach zno-
wu w Polsce było głośno. Chodziło o pro-
ces o ochronę dóbr osobistych przeciwko Po-
wiernictwu Polskiemu i senator Dorocie Ar-
ciszewskiej-Mielewczyk z Gdyni. 

Proces o ulotkę

Sprawa ma związek z wydaną ponad rok 
temu ulotką Powiernictwa Polskiego, na 

której widnieją obok siebie podobizny prze-
wodniczącej BdV E. Steinbach, żołnierza 
Waffen-SS i niemieckiego średniowiecznego 
rycerza. Pod rysunkiem znajdowała się para-
fraza cytatu z przemówienia Adolfa Hitlera. 
Ulotka była protestem przeciwko dorocznej 
uroczystości niemieckich ziomkostw „Dzień 
Stron Ojczystych”. Powiernictwo Polskie ro-
zesłało ją do niemieckich polityków i insty-
tucji. Podczas rozprawy odwoławczej w Ko-
lonii, Arciszewskiej-Mielewczyk nie pozwo-
lono na złożenie oświadczenia. Sąd zabronił 
także publikacji ulotki pod rygorem kary kil-
kustet tysięcy euro – dlatego jej nie przedsta-
wiamy. Po przegraniej sprawie Powiernictwo 
Polskie ma ponieść koszty zadośćuczynienia 
na rzecz E. Steinbach, w ramach ochrony jej 
dóbr osobistych, w kwocie 50 tys. euro i po-
kryć koszty procesu sądowego. Już w pierw-
szej instancji niemiecki sąd krajowy zaka-
zał kolportowania ulotki pod karą grzyw-
ny do 250 tys. euro lub więzienia do pół 
roku. Stwierdził, że narusza ona dobra oso-
biste Eriki Steinbach. Sąd nakazał też pol-
skiej stronie zapłatę za honorarium jej ad-
wokatów. Niemieccy sędziowie orzekli po-
nadto, że ich postanowienie ma obowiązy-
wać na terytorium Polski, bo nasz kraj na-
leży do Unii Europejskiej. Nie wzięto pod 
uwagę tego, że Erika Steinbach jest znanym 
niemieckim politykiem. Politykiem jest tak-
że jej adwersarz, czyli Dorota Arciszewska-
-Mielewczyk. Symboliczny plakat Powier-
nictwa Polskiego urósł do rangi wielkiego 
problemu.

Władysław Bartoszewski pod sąd?

Zastanawiające jest to, że Erika Stein-
bach z taką zaciekłością atakuje sena-

tor Arciszewską-Mielewczyk i oburza się 
na rysunek mający wiele wspólnego z sa-
tyrą polityczną, a nie zwraca uwagi na bar-
dzo ostre słowa Władysława Bartoszewskie-
go. W Niemczech bez konsekwencji praw-
nych można publikować kłamstwa o Polsce 
i Polakach. Ostatnio niemiecka prasa pisała 
o „polskim obozie koncentracyjnym” w Au-
schwitz, oczywiście bez konsekwencji praw-
nych. Dziennikarka wprawdzie po burzy w 
polskich mediach przeprosiła, ale słowa po-
szły „w eter”. 

Polskie sądy są tolerancyjne

W przeciwieństwie do niemieckich, pol-
skie sądy tolerancyjnie podchodzą 

do przejawów szkalowania Polski i Polaków 
przez niemieckich obywateli czy polityków. 
Znana jest sprawa plakatowania i dystrybu-
cji ulotek zawierających makabryczne zdję-
cia setek trupów ludzkich z opisem, że są to 
zamordowani w końcu II wojny światowej 
przez Polaków i Czechów obywatele Nie-
miec z zaakcentowaniem, że ofiar było kil-
ka milionów. Autorzy plakatowania, politycy 
DSU z Goerlitz (jeden był radnym tego mia-
sta), otrzymali symboliczną karę około 1200 
euro. Tymi ulotkami „witano” mieszkańców 
regionu dolnośląskiego w Unii Europejskiej 
[foto]. Jakże wymowna jest dysproporcja po-
między plakatem niemieckiego radnego mia-
sta Goerlitz, a plakatem polskiego polityka. 
Wymowna jest także różnica, z jaką potrak-
towały sprawy „ulotkowe” sądy w Polsce i 
Niemczech.

Plakaty na czasie?

Od kilku tygodni ukazują się w Niem-
czech reprinty hitlerowskich gazet i pla-

katów. Pierwsze ich wydania wywołały kon-
sternację i protesty w wielu środowiskach. 
Czasopismo przedstawia wprawdzie opi-
nie historyków, ale gdy oddzielimy środko-
wą część wydawnictwa od okładek, uzyska-
my kompletne wydania hitlerowskich pism 
i plakatów pozbawione tych opinii. Jedno z 
wydań zostało nawet ocenzurowane i zaka-
zano sprzedaży jego środkowej zawartości. 
Wydawca znalazł jednak kruczek prawny i 
sprzedawał bez środkowej treści, ale z infor-
macją „Ocenzurowano” wraz z kuponem, po 
wypełnieniu którego pocztą otrzyma się owe 
zabronione reprinty. W jednym z wydań pla-
kat z czasu kryzysu gospodarczego nawołuje 
do kupowania tylko niemieckich produktów 
[foto]. Jego aktualność musi budzić obawy. 

 Waldemar Gruna 

PapierowaPapierowa  WOJNAWOJNA
Wymowna jest różnica, z jaką potraktowały sprawy „ulotkowe” sądy w Polsce i Niemczech.
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Władysław Bartoszewski sag-
te in einem seiner Interviews: 
„Für mich existiert sie (Eri-
ka Steinbach, Anm. d. Red.) 

überhaupt nicht. Ich kenne sie nicht. Ich habe 
nie mit ihr gesprochen, weil ich ein Gespräch 
ablehnte. Ich habe sie nie getroffen, weil ich 
keine Lust habe. Ich beurteile sie nicht, ich 
habe einzig ein Paar Mal in Deutschland ge-
sagt, dass sie eine Heuchlerin, Lügnerin und 
ein Feind Polens ist.“ Das Projekt eines „Zen-
trums gegen Vertreibungen“ ist ihre Lebens-
aufgabe. In der letzten Zeit war es in Polen 
wieder laut um Erika Steinbach. Es ging um 
einen Prozess wegen Verleumdung gegen die 
Polnische Treuhand und Senatorin Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk aus Gdynia.

Ein Prozess wegen einem Flugblatt

Der Fall begann mit der Veröffentlichung 
eines Flugblatts der Polnischen Treu-

hand vor einem Jahr, auf dem nebeneinander 
die Vorsitzende des Bundes der Vertriebe-
nen Erika Steinbach, ein Soldat der Waffen-
SS und ein mittelalterlicher deutscher Rit-
ter abgebildet waren. Unter dem Bild befand 
sich ein abgeändertes Zitat aus einer Rede 
von Adolf Hitler. Das Flugblatt war ein Pro-
test gegen den alljährlichen „Tag der Heimat“ 
der deutschen Vertriebenenverbände. Die 
Polnische Treuhand verschickte das Flug-
blatt an deutsche Politiker und Institutionen. 
Während der Berufungsverhandlung in Köln 
ließ man Frau Arciszewska-Mielewczyk kei-
ne Erklärung abgeben. Das Gericht untersag-
te ebenfalls die Weiterverbreitung des Flug-
blattes unter Androhung einer Strafe in Höhe 
von mehreren Hundert Tausend Euro – daher 
drucken wir es nicht ab. Nach dem verlore-
nen Prozess soll die Polnische Treuhand eine 
Entschädigung an Frau Erika Steinbach we-
gen Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte in 
Höhe von 50.000 Euro zahlen sowie die Pro-
zesskosten tragen. Bereits in der ersten In-
stanz hatte das Landgericht die Verteilung 
des Flugblattes untersagt und bei Zuwider-
handlungen eine Strafe von 250 Tausend 
Euro oder ein halbes Jahr Gefängnisstrafe 
angedroht. Das Gericht sah es als erwiesen 
an, dass das Flugblatt die Persönlichkeits-
rechte von Frau Steinbach verletzt. Die pol-
nische Seite muss ebenfalls für die Anwalt-
kosten von Frau Steinbach aufkommen. Die 
Richter vertraten die Ansicht, dass das Ur-
teil auch in Polen rechtskräftig ist, da Po-

len ein Mitgliedsstaat der EU ist. Es wur-
de nicht berücksichtigt, dass Frau Steinbach 
eine bekannte deutsche Politikerin ist. Politi-
kerin ist ebenfalls ihre Gegenseite, Frau Do-
rota Arciszewska-Mielewczyk. Ein symboli-
sches Plakat der Polnischen Treuhand wurde 
zu einem großen Problem aufgebauscht.

Władysław Bartoszewski vor Gericht?

Interessant ist hierbei, dass Erika Stein-
bach sich dermaßen über Senatorin Ar-

ciszewska-Mielewczyk und eine Zeichnung 
echauffiert, die man als politische Satire ab-
tun könnte, die überaus harten Äußerungen 
von Władysław Bartoszewski hingegen nicht 
zu beachten scheint. In Deutschland kön-
nen Lügen über Polen und seine Bewohner 
straffrei veröffentlicht werden. Deutsche 
Medien berichteten letztens über „Polnische 
Konzentrationslager” in Auschwitz, es gab 
aber keine rechtlichen Konsequenzen. Die 
Journalistin hat sich zwar nach einem Sturm 
der Entrüstung entschuldigt, doch das Ge-
sagte blieb so stehen.

Polnische Gerichte sind toleranter

Im Gegensatz zu deutschen Gerichten 
sind polnische Gerichte viel nachlässi-

ger, wenn deutsche Bürger oder Politiker Po-
len verleumden oder schikanieren. Vor eini-
ger Zeit wurden Flugblätter und Plakate mit 
makabren Abbildungen hunderter Opfer 
und einem Begleittext plakatiert und verte-
ilt, wonach es sich um von Polen und Tsche-
chien ermordete Deutsche aus der Endpha-
se des 2. Weltkriegs handeln sollte. Demnach 

soll es mehrere Millionen solcher Opfer ge-
geben haben. Die für die Plakataktion veran-
twortlichen Politiker der DSU aus Görlitz 
(einer von ihnen war Stadtratsabgeordneter) 
erhielten eine symbolische Strafe in Höhe 
von 1200 Euro. Mit diesen Flugblättern wur-
den Bewohner der Region Niederschlesien 
in der Europäischen Union „begrüßt” (Foto). 
Der Unterschied zwischen den Plakaten des 
Görlitzer Stadtratsabgeordneten und dem 
Flugblatt der polnischen Poltikerin ist offen-
sichtlich. Bezeichnend ist auch die unter-
schiedliche Herangehensweise polnischer 
und deutscher Gerichte an beide Fälle.

Plakate im Zeitgeist?

Seit einigen Wochen erscheinen in 
Deutschland Nachdrucke von Zeitungen 

und Plakaten aus der Nazi-Zeit. Die ersten 
Ausgaben riefen einen Sturm der Entrüstung 
und Proteste zahlreicher Gruppierungen he-
rvor. Die Zeitschriften enthalten zwar Kom-
mentare von Historikern, doch wenn man 
den Mittelteil aus dem Umschlag herau-
strennt, hat man komplette Ausgaben na-
tionalsozialistischer Zeitungen und Plakate 
ohne historische Kommentare in der Hand. 
Eine der Ausgaben wurde sogar zensiert, 
der Verkauf des Innenteils wurde verboten. 
Der Herausgeber fand eine juristische Lüc-
ke und verkaufte die Veröffentlichung ohne 
zensierten Innenteil aber mit Aufdruck „zen-
siert” und einem Bestellschein, mit dem man 
sich die verbotenen Nachdrucke zuschicken 
lassen konnte. Eine der Ausgaben enthielt 
ein Plakat aus der Zeit der Wirtschaftskrise, 
das aufrief, nur deutsche Produkte zu kau-
fen (Foto). Der Bezug zur heutigen Zeit lässt 
einen zumindest schaudern. 

 Waldemar Gruna 

Papierowa WOJNA Der PapierDer PapierKRIEGKRIEG
Bezeichnend ist die unterschiedliche Herangehensweise 

polnischer und deutscher Gerichte an beide Fälle.
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Beata Steć: Czy budowy Centrum Przeciwko Wypędzeniom w Berli-
nie nie postawi narodu niemieckiego w roli pokrzywdzonego i nie za-
maże ogromu krzywd jakie wyrządziło państwo niemieckie narodom 
Europy w czasie II wojny światowej, wojny którą przecież to pań-
stwo wywołało?

Erika Steinbach: Związek Wypędzonych ukaże współczucie ludziom, którzy 
niewinnie stali się ofiarami. Obok losu niemieckich wygnańców, zostanie tak-
że pokazany los polskich wygnańców. Wiek 20-ty był wiekiem wypędzeń, dla-
tego ci, których ten los spotkał, zasługują na współczucie tych, którzy zosta-
li ocaleni. 

Waldemar Gruna: Szefowa Powiernictwa Polskiego pani senator Do-
rota Arciszewska – Mielewczyk (PiS) stwierdziła: „ Będę Niemców 
prosiła do upadłości – przestańcie wykorzystywać historię do doraź-
nych celów politycznych. Pamiętajcie, ten kto sieje wiatr zbiera bu-
rzę.” Czy nie można w tej sytuacji wzorować się na Polsce i jej oby-
watelach, którzy nie roszczą sobie prawa do mienia pozostawionego 
na dawnych ziemiach wschodnich II RP utraconych m.in. przez zdra-
dziecki Pakt Mołotow – Ribentropp?

Erika Steinbach: Uważam (tak wobec Powiernictwa Pruskiego jak i Powier-
nictwa Polskiego), że myślenie w tych kategoriach prowadzi do niczego.

W.G: W jednym z wywiadów dla niemieckiej prasy stwierdziła Pani :” 
W Warszawie od lat panuje atmosfera wzburzenia i niechęci do wy-
pędzonych. Współpraca z wieloma polskimi burmistrzami i starosta-
mi układa się jednak znakomicie”.

Erika Steinbach: Zespoły krajowe ze  Związku Wypędzonych, jak np. z  Prus 
Wschodnich, Zachodnich, lub ze Śląska mają żywy kontakt ze swoimi ojczy-
znami, rozwinęły się partnerstwo oraz współpraca, często nawet przyjaźnie. Na 
terenie Wschodnich Prus jest więcej niż 30 związków partnerskich między pol-
skimi miastami a Zespołem Krajowym.

Mariusz Klonowski: Czy zaplanowana i realizowane przez niemiec-
kie państwo-III Rzeszę gospodarcze, kulturowe i fizyczne mordowa-
nie Polaków  Pani zdaniem nie jest plamą na honorze tych Niemców, 
którzy z Centrum Wypędzonych czynią swój program polityczny? 
Czy pytanie o „plamy na honorze” to właściwe pytanie do polityka?

Erika Steinbach: Tragiczny los narodu polskiego tkwi w świadomości za-
równo niemieckich polityków, jak i niemieckich obywateli wypędzonych z oj-
czyzny. Codziennie dochodzi do kontaktów między wypędzonymi Niemcami 
oraz wypędzonymi Polakami. Wzrasta zrozumienie dla siebie na wzajem. Nie 
ma to nic wspólnego z hołdem, szacunkiem, lecz z odpowiedzialnością i wza-
jemnym współczuciem. Z tego powodu mój Związek Wypędzonych zorganizo-
wał  uroczystość upamiętniającą 60-tą rocznice wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Celem było uświadomienie Niemcom tego, co się wówczas wydarzyło. 
Przy tym przedsięwzięciu współpracował z nami przewodniczący „Niemieckiej 
Konferencji Biskupów”, kardynał Lehmann.

Kajetan Marcinkowski: Niektórzy Polscy politycy i publicyści po-
wtarzają tezę, jakoby w  rządzącej CDU i ogólnie rzecz ujmując -  w 
Niemczech  była Pani marginalnym politykiem. Istnieje także opinia, 
że została Pani wylansowana przez antyniemieckie fobie Polaków. 
Czy zgada się Pani z takimi opiniami?

Erika Steinbach: Nie potrafię tego ocenić. Jako długoletni członek Związku 
Wypędzonych jestem od wielu lat w kierownictwie Partii CDU w Niemczech.

K.M: Polacy oczekują wizyty Ojca Świętego – Benedykta XVI (Papie-
ża – Niemca). Ci najbardziej śmiali mają nadzieję, że w warstwie  du-
chowej i politycznej ta wizyta, będzie na miarę wizyty przyjaźni Ce-
sarza Ottona II w Gnieźnie sprzed prawie 1000 lat. Proszę o komen-
tarz i podzielenie się także swoją opinią w związku z tą wizytą.

Erika Steinbach: Papież Benedykt XVI był dobrym, wieloletnim przyjacie-
lem wyróżniającego się, wybitnego polskiego papieża. Jestem przekonana, że 
Jego wizyta w Polsce będzie wzmocniona tym czysto ludzkim i duchowym po-
łączeniem. Nasza wspólna chrześcijańska wiara może być dla nas wszystkich 
cudownym mostem, który nas połączy. Wspólna modlitwa Ojcze Nasz z 
prośbą: „ ... i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom ...” poprowadzi i zbliży nas do siebie.

Beata Steć: Czy powraca Pani czasami  do swoich pa-
sji muzycznych sprzed lat i jaki
utwór muzyczny zadedykowałaby Pani Polakom?

Erika Steinbach: Niestety z powodu mojej pracy w po-
lityce nie mam w ogóle czasu, aby grać na skrzypcach i 
bardzo ubolewam z tego powodu. Jeśli jednak miałabym 
polecić Polakom jakieś muzyczne dzieło, z pewnością była 
by to wspaniała, „katolicka” symfonia Antona Brucknera. 
Chrześcijański region i wiara katolicka pomogły Polakom 
przetrwać rozbiory i okres nacjonalizmu oraz przyczyniły się 
do jedności narodu.

REGION 2006

Jako długoletni członek Związku Wypędzonych jestem 
od wielu lat w kierownictwie Partii CDU w Niemczech.

Wspólna modlitwa
„Ojcze Nasz”„Ojcze Nasz”

Gemeinsame Gebet im
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Beata Steć: Wird der Bau eines Zentrums gegen Vertreibungen in 
Berlin das Deutsche Volk nicht als Opfer darstellen und das Leid, 
das Deutschland anderen Völkern Europas im Zweiten Weltkrieg zu-
fügte, ausblenden?

Erika Steinbach: Das Zentrum gegen Vertreibungen wird Mitgefühl für 
Menschen zeigen, die schuldlos Opfer wurden. Neben den deutschen Vertrie-
benen wird auch das Schicksal polnischer Vertriebener gezeigt werden. Das 20. 
Jahrhundert war ein Jahrhundert der Vertreibungen. Die davon Betroffenen 
verdienen das Mitgefühl derer, die davon verschont wurden.

Waldemar Gruna: Die Vorsitzende der Polnischen Treuhand – Senato-
rin Dorota Arciszewska (PiS) sagte: „Ich werde die Deutschen bis zum 
Umfallen bitten - hört auf die Geschichte für tagespolitische Ziele zu in-
strumentalisieren. Denkt daran, wer Wind säht, erntet Sturm“. Kann 
man sich in dieser Situation nicht die Polen als Vorbild nehmen, die ke-
ine Forderungen bezüglich der im Osten u. a. durch den verräterischen 
Molotow-Ribbentrop-Pakt verlorenen Gebiete stellen?

Erika Steinbach: Ich halte weder etwas von der Preußischen Treuhand noch 
von der Polnischen Treuhand. Das Denken in diesen Kategorien führt 

nicht weiter.

W.G: In einem der Interviews für die deutsche Presse stel-
lten sie fest: „In Warschau herrscht seit Jahren eine At-
mosphäre der Aufregung und Abneigung gegenüber den 
Vertriebenen. Die Zusammenarbeit mit zahlreichen po-
lnischen Bürgermeistern und Gemeindevorstehern ge-

staltet sich jedoch hervorragend.“ Können sie zwei bis 
drei Städte nennen, die mit Ihnen und Ihrer Organisation 

zusammenarbeiten?

Erika Steinbach: Die Landsmannschaften des Bundes der Vertriebe-
nen wie zum Beispiel Ostpreußen, Westpreußen oder Schlesier 

haben rege Kontakte in ihre alte Heimat. Daraus haben 
sich Partnerschaften, oft sogar Freundschaften entwic-

kelt. Es gibt allein im früheren ostpreußischen Raum 
lebendige Partnerschaften von mehr als 30 po-

lnischen Städten mit der Land-
smannschaft Ostpreußen, u. 

a. mit der Stadt Allen-
stein.

Mariusz Klonowski: Ist die systematische Ermordung der polnischen 
Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg nicht ein Schandfleck auf der 
Ehre jener, die heute aus dem Zentrum gegen Vertreibungen politi-
sches Kapital schlagen? Ist die Frage nach der „Ehre“ die richtige 
Frage an einen Politiker?

Erika Steinbach: Das tragische Schicksal des polnischen Volkes ist im Bewu-
ßtsein sowohl deutscher Politik als auch bei den deutschen Heimatvertriebenen. 
Tagtägich gibt es Kontakte zwischen den vertriebenen Deutschen und den ver-
triebenen Polen. Dabei wächst das Verständnis füreinander. Mit „Ehre” hat das 
nichts zu tun, sondern mit Verantwortung und gegenseitigem Mitgefühl. Aus 
diesem Grunde hat mein Verband der Vertriebenen anläßlich des 60. Jahresta-
ges des Warschauer Aufstandes eine hochrangig besetzte Veranstaltung dazu 
durchgeführt, um in Deutcschland darüber aufzuklären. Daran hat der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, mitgewirkt.

Kajetan Marcinkowski: Einige polnische Politiker und Publizisten 
wiederholen die These, wonach sie in der regierenden CDU und in 
Deutschland einzig eine Randerscheinung seien. Es herrscht eben-
falls die Meinung vor, sie hätten einzig durch die polnischen Ängste 
und Phobien an Bekanntheit hinzugewonnen. Würden sie dem zu-
stimmen?

Erika Steinbach: Das kann ich nicht beurteilen. Als langjähriges Mitglied 
im Bundesvorstand gehöre ich aber seit vielen Jahren zur Führung der CDU 
Deutschland.

K.M: Die Polen erwarten einen Besuch des deutschen Papstes – Be-
nedikt XVI. Einige hoffen, dass dieser Besuch politisch und geistlich 
ebenso bedeutungsvoll sein könnte, wie der Besuch des Deutschen 
Kaisers Otto II. in Gnesen im Jahre 1000. Könnten sie das kommen-
tieren und ihre Meinung bezüglich dieses Besuchs äußern?

Erika Steinbach: Papst Benedikt XVI. war ein guter langjähriger Freund 
des herausragenden polnischen Papstes. Ich bin überzeugt davon, dass sein Be-
such in Polen durch diese menschliche Verbundenheit geprägt sein wird. Unser 
gemeinsamer christlicher Glaube kann für uns alle eine wunderbare Brücke zu-
einander sein. Das gemeinsame Gebet im Vater Unser, mit seiner Bitte „…und 
vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ führt zu-
einander.

Beata Steć: Leben Sie noch ihre frühere Begeisterung für Musik 
noch aus? Welches Musikstück würden sie den Polen widmen?

Erika Steinbach: Leider bleibt mir bei meiner politischen Arbeit kaum noch 
Zeit für die Violine. Das bedaure ich sehr. Wenn ich ein großes musikalisches Werk 

für Polen widmen sollte, dann fällt meine Wahl auf die großartige „katholische” 
Sinfonie von Anton Bruckner. Christliche Religion und katholischer Glaube ha-
ben dem polnischen Volk über die lange Zeit der Teilungen und des Nationalsozia-
lismus hinweg geholfen und die Einheit der Nation ermöglicht.

REGION 2006

Als langjähriges Mitglied im Bundesvorstand gehöre ich aber seit vielen 
Jahren zur Führung der CDU Deutschland.

Wspólna modlitwa
„Ojcze Nasz”

Gemeinsame Gebet imGemeinsame Gebet im

„Vater Unser”„Vater Unser”
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Wstąpienie Polski do Unii Eu-
ropejskiej otwiera przed Tobą 
możliwości prowadzenia działal-
ności gospodarczej we wszyst-

kich krajach Unii. Gwarantuje to Układ Euro-
pejski, który obowiązuje Polskę i kraje człon-
kowskie Wspólnoty Europejskiej od 1 lute-
go 1994 roku. Umożliwia on założenie przed-
siębiorstwa i prowadzenie działalności gospo-
darczej na własny rachunek w innych krajach 
Unii. Firmę na terenie Wspólnoty Europej-
skiej mogą założyć obywatele (osoby fizyczne) 
i przedsiębiorstwa polskie. Masz prawo podję-
cia i prowadzenia działalności gospodarczej na 
zasadzie samozatrudnienia, czyli na własny ra-
chunek. W takim przypadku sam jesteś dla sie-
bie pracodawcą. Czeka Cię również dopełnie-
nie wszelkich formalności, jakie dane państwo 
stawia przed swoimi przedsiębiorcami trakto-
wany jesteś np. w Niemczech jak obywatel nie-
miecki. Masz prawo do pomocy krajowej i rzą-
dowej tak z poszczególnych Landów jak i od 
rządu niemieckiego. Zarejestrowanie działal-
ności nadaje automatycznie prawo pobytu w 
Niemczech.

Polak jak Niemiec  

Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro-
pejską w art. 43, podobnie jak obecnie 

obowiązujący Polskę Układ Europejski, wy-
znacza tylko ramy swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej. Na jego mocy pol-
ski przedsiębiorca może prowadzić działal-
ność w innym państwie wspólnoty, jednakże 
szczegółowe zasady, na jakich można tę dzia-
łalność prowadzić reguluje prawo wewnętrz-
ne tego państwa. Oznacza to, że np. w kwe-
stii prowadzenia księgowości, opodatkowa-
nia, przepisów bhp itd. zastosowanie znajdą 
przepisy państwa, gdzie działalność jest pro-
wadzona. Z Twojego punktu widzenia waż-
ne są więc przepisy tych państw członkow-
skich Unii, w których chciałbyś prowadzić 
działalność gospodarczą. Pamiętaj, że pań-

stwo, w którym prowadzona jest działalność, 
nie może przedsiębiorców - obcokrajowców 
traktować gorzej niż własnych przedsiębior-
ców. Regułą jest tzw. zasada traktowania na-
rodowego. Oznacza ona, że przedsiębior-
ca polski, który prowadzi swoją firmę np. w 
Niemczech, będzie traktowany tak samo jak-
by był przedsiębiorcą niemieckim. Obowią-
zują go te same przepisy prawne. Wprawdzie 
po przystąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej np. hydraulik ze Zgorzelca może teore-
tycznie w sposób legalny wykonywać usłu-
gę na zlecenie klienta z Görlitz ale już fir-
ma hydrauliczna nie może wysłać do Gör-
litz swoich pracowników. Obecna praktyka 
postępowania z firmami wykonującymi usłu-
gi w Niemczech w ramach tzw. kontyngen-
tów, nadzór nad nimi specjalnych wydzia-
łów niemieckiego fiskusa pozwala przypusz-
czać, że strona niemiecka będzie mnożyła jak 
do tej pory przeszkody formalne, ogranicza-
jące możliwości działania polskich przedsię-
biorców. 

Wolność dopiero od 2011 r. 

W przeciwieństwie do Polski – gdzie 
praktycznie każdy może otworzyć za-

kład  fryzjerski czy naprawy samochodów 
– w Niemczech przechodzi się skompliko-
waną procedurę kwalifikacyjną. Izby rze-
mieślnicze stanowią silne lobby, które nie-
chętnie dopuszcza obcokrajowców do dzia-
łania na lokalnym rynku. Na te działalności 
określane jako „rzemieślnicze” trzeba uwa-
żać Takich zawodów rzemieślniczych, prze-
ważnie budowlanych jest 41. Wykonywa-
nie ich w Niemczech przez Polaka możliwe 
jest tylko wtedy gdy posiada on krajowe pa-
piery mistrzowskie potwierdzone przez nie-
miecką Izbę Rzemieślniczą. Z tym potwier-
dzeniem bywa nieco gorzej jak z zameldowa-
niem działalności gospodarczej. Teoretycz-
nie jest to sprawa prosta ale w praktyce trwa 
to niekiedy 3-4 miesiące. Samo założenie sa-
modzielnej działalności np. w Niemczech nie 
jest kosztowne jeżeli chodzi o opłaty formal-
no-prawne. Potrzebny jest dowód osobisty i 
po 4-5 dniach otrzymuje się zameldowanie 

firmy. Samozatrudnienie w Niemczech to 
nieoceniona szansa nie tylko zarabiania na 
podobnych warunkach jak w Unii ale także 
uczenia się w praktyce zasad i przepisów go-
spodarczych obowiązujących w Zjednoczo-
nej Europie. 

Görlitz - poligon doświadczalny

Dotychczasowa praktyka „instalowania 
się naszych przedsiębiorców w Niem-

czech pozwala na optymistyczne spojrzenie 
w przyszłość. Zainteresowanie dolnośląza-
ków samodzielnym działaniem u sąsiadów 
zza Nysy jest spore. Miesięcznie w samym 
Görlitz rejestruje się  kilku naszych roda-
ków. Zakładają w ciągu 15 minut swoja dzia-
łalność pod warunkiem, że nie jest ona obję-
ta przepisami rzemieślniczymi. Dogodne po-
łożenie komunikacyjne Görlitz i relatywnie 
tanie pomieszczenia biurowe czy lokale za-
chęcają do spróbowania sił w konkurowaniu 
z Niemcami na „ich terenie”. 

W grupie raźniej 

Od kilku lat daje się także zauważyć 
utrudnienia przy rejestracji działal-

ności przez Polaków w Niemczech oraz 
przy rejestracji podatkowej. Polegają np. na 
sprawdzaniu, czy Polak pragnący zareje-
strować działalność w Niemczech dyspo-
nuje odpowiednim lokalem albo wydzielo-
nym pomieszczeniem. W zakresie rejestra-
cji podatkowej można natomiast się spo-
tkać z utrudnieniami i wielomiesięcznymi 
opóźnieniami w wydawaniu numerów po-
datkowych. Żąda się niekiedy okazania do-
wodu posiadania wystarczających środ-
ków finansowych, posiadania podpisanych 
umów przynajmniej z kilkoma klientami.
Takie działania są bezprawne i stanowią 
przejaw dyskryminacji ze względu na przy-
należność państwową, ponieważ nie są sto-
sowane w równym stopniu wobec własnych 
obywateli. To jest zabronione prawem Unii 
Europejskiej. Aby bronić się przed taką dys-
kryminacją polscy przedsiębiorcy w Niem-
czech muszą się jednoczyć. 

LEGALNIELEGALNIE w Niemczech w Niemczech
 Mariusz Klonowski
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LEGALNIE w Niemczech

Der Beitritt Polens zu EU ermöglich-
te allen polnischen Staatsbürgern 
die Gründung von Firmen in al-
len Staaten der EU. Das EU-Ab-

kommen, das sowohl Polen als auch alle ande-
ren EU-Mitglieder unterzeichnet haben garan-
tiert das seit dem 1. Februar 1994. Demnach 
ist es möglich in anderen EU-Staaten Unter-
nehmen zu gründen und diese zu führen. Fir-
men innerhalb der EU können Bürger (phy-
sische Personen) und polnische Unternehmen 
gründen. Man hat das Recht auf Selbstständig-
keit und Selbstbeschäftigung. In diesem Fall ist 
man sein eigener Arbeitgeber. Doch man muss 
ebenfalls sämtliche Formalitäten erledigen, die 
die jeweiligen Staaten von ihren Unternehmern 
fordern. In Deutschland wird man dann wie 
ein Deutscher Staatsbürger behandelt. Man hat 
dann Anspruch auf Unterstützung seitens der 
Bundesregierung und des Landes. Die Grün-
dung eines Unternehmens verleiht dem Unter-
nehmer automatisch ein Aufenthaltsrecht.

Polen werden wie Deutsche   
behandelt

Die EU-Verfassung wird in Paragraf 43, 
ähnlich wie das momentan für Polen gel-

tende EU-Abkommen einzig die Rahmenbe-
dingungen für wirtschaftliche Freizügigkeit 
festlegen. Auf Grundlage der Verfassung kann 
ein polnischer Unternehmer einer wirtscha-
ftlichen Tätigkeit in einem anderen EU-Sta-
at nachgehen, doch die genauen Bedingungen 
nach denen das erfolgt, regeln die jeweiligen 
Binnengesetze. Das bedeutet, dass Vorschri-
ften zur Buchführung, Steuererhebung oder 
zur Arbeitssicherheit der jeweiligen Staaten 
gelten, in denen der Unternehmer tätig ist. Aus 
individueller Sicht sind also die Gesetze rele-
vant, die in den Staaten gelten, in denen man 
sein Unternehmen gründen möchte. Kein Sta-
at darf ausländische Unternehmer schlechter 
behandeln als seine eigenen. Grundlage sind 
hierbei die nationalen Gleichbehandlung-
svorschriften. Ein polnischer Unternehmer, 
der eine Firma in Deutschland hat wird dem-
nach genauso wie ein deutscher Unterneh-
mer behandelt. Er untersteht denselben Vor-
schriften. Nach dem Beitritt Polens zur EU 
darf z.B. ein Klempner aus Zgorzelec theore-
tisch ganz legal seine Dienstleistung im Au-
ftrag eines Kunden in Görlitz ausüben, aber 
ein Klempnerfachbetrieb darf seine Mitar-
beiter nicht nach Görlitz zur abhängigen Be-
schäftigung entsenden. Die derzeitige Praxis 
bei der Behandlung von ausländischen Dien-
stleistungsunternehmen in Deutschland im 
Rahmen des sog. Entsendegesetzes und die 
Überwachung dieses Procederes durch spe-
zielle Abteilungen der deutschen Finanzäm-
ter lässt darauf schließen, dass die deutsche 

Seite versuchen wird, weitere formelle Hür-
den aufzubauen, um den Zustrom polnischer 
Unternehmer zu beschränken. 

Völlige Freiheit erst im Jahr 2011.

Im Gegensatz zu Polen, wo derzeit praktisch 
jeder einen Friseurbetrieb oder eine Kfz-

-Werkstatt eröffnen darf, gibt es in Deutsch-
land sehr komplizierte Zulassungsprozedu-
ren. Die Handwerkskammern bilden eine star-
ke Lobby, die nur sehr ungern ausländische 
Anbieter auf dem deutschen Markt zulässt. 
Es gibt derzeit 41 geschützte Handwerksbe-
rufe, zu deren Ausübung man in Deutschland 
einen von der Handwerkskammer beglaubig-
ten Meisterbrief braucht. Diese Beglaubigung 
ist manchmal schwieriger zu erhalten, als ein 
Unternehmen zu registrieren. In der Theorie 
ist die Sache ganz einfach, in der Praxis dau-
ert es manchmal 3-4 Monate. Die Gründung 
einer Firma an sich ist hinsichtlich der Regi-
strierungsgebühren nicht besonders kostspie-
lig. Man braucht einen Personalausweis und er-
hält nach 3-4 Tagen eine Registrierungsbestäti-
gung. Die Selbstbeschäftigung ist in Deutsch-
land eine Möglichkeit, um nicht nur im euro-
päischen Vergleich angemessen zu verdienen, 
sondern auch um in der Praxis die wirtschaftli-
chen Bedingungen und Vorschriften in einem 
vereinten Europa kennen zu lernen.

Görlitz – das Versuchsgelände

Der bisherige Verlauf des Zustroms po-
lnischer Unternehmer nach Deutsch-

land lässt positive Zukunftsprognosen zu. 
Das Interesse der Niederschlesier an selb-
stständiger Tätigkeit bei ihren Nachbarn ist 
groß. In Görlitz lassen sich jeden Monat 
mehrere Polen registrieren. Sie gründen in-
nerhalb von 15 Minuten eine Firma – unter 
der Voraussetzung, dass es sich nicht um 
einen geschützten Handwerksberuf handelt. 
Die günstige Lage von Görlitz und rela-
tiv günstige Büro- oder Geschäftsräume 
ermutigen dazu, seine Kräfte auf dem 
deutschen Markt mit anderen Konkur-
renten zu messen.

Vorsicht bei „vorgetäuschter 
Selbstbeschäftigung“

Vorgetäuschte Selbstbe-
schäftigung ist dann ge-

geben, wenn die betreffen-
de Person zwar selbst-
ständig ist aber in einem 
bestimmten Fall nicht 
wie ein Selbstständi-
ger sondern wie ein 
abhängig Beschäftig-
ter arbeitet. Die Beur-
teilungskriterien sind 
jedoch ähnlich wie 
in Polen nicht präzi-

se. Insofern es genügt einen Schwarzarbe-
iter einfach „zu erwischen“, muss man „vor-
getäuschte Selbstbeschäftigung“ beweisen. 
Man muss immer mit Kontrollen der Zollbe-
hörden am Arbeitsplatz rechnen.

In Gruppen ist es angenehmer

Seit einigen Jahren lassen sich Hindernisse 
bei der Firmenregistrierung durch Polen in 

Deutschland und bei der Anmeldung bei Fi-
nanzämtern beobachten. Es wird zum Beispiel 
geprüft, ob der jeweilige Unternehmer ein ent-
sprechendes Lokal oder Räumlichkeiten in 
Deutschland vorweisen kann. Bei der Anmel-
dung bei Finanzämtern kommt es zu mehr-
monatigen Verzögerungen bei der Vergabe von 
Steuernummern. Manchmal werden Nachwe-
ise gefordert, ob der Unternehmer über ausre-
ichende Finanzmittel verfügt oder es werden 
mindestens mehrere unterzeichnete Verträge 
mit verschiedenen Kunden eingefordert. Die-
ses Vorgehen verstößt gegen geltende Geset-
ze ist als Diskriminierung aufgrund der staatli-
chen Zugehörigkeit zu werten, weil diese Er-
fordernisse in Bezug auf deutsche Unterneh-
mer nicht angewandt werden. Eu-Gesetze ver-
bieten dieses Procedere. Um sich vor Diskri-
minierungen zu schützen sollten sich polnische 
Unternehmer in Deutschland in Verbänden or-
ganisieren. 

 Mariusz Klonowski
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KORUPCJAKORUPCJA
ciągle groźna!ciągle groźna!

Rozmowa z Grażyną Kopińską dyrektorem programu „Przeciw Korupcji” Fundacji Batorego w Warszawie.

Prewencja w dłuższej perspektywie Prewencja w dłuższej perspektywie 
daje trwalsze rezultaty, niż samo daje trwalsze rezultaty, niż samo 
ściganie przestępców i zastraszanie ściganie przestępców i zastraszanie 
obywateli.obywateli.

Waldemar Gruna: W Polsce walka z korupcją trwa od kilkunastu lat, 
ale jej efektem, jak się wydaje, jest lepsze przygotowanie przestęp-
ców do wykorzystywania norm prawnych. Czy organy ścigania (poli-
cja, prokuratura, sądownictwo) są przygotowane do prowadzenia ta-
kiej walki?

Grażyna Kopińska: Same przestępstwa korupcyjne nie są specjalnie skompli-
kowane. Są natomiast często trudne do udowodnienia, odbywają się zazwyczaj bez 
świadków i obie strony maja interes w ukrywaniu faktu przestępstwa. Skompliko-
wane są sprawy o przestępstwa gospodarcze, którym często towarzyszy korupcja. W 
wielu opracowaniach, między innymi przygotowywanych przez Bank Światowy, 
dzieli się korupcję na tzw. codzienną, zwaną też administracyjną, i na korupcję po-
lityczną. Moim zdaniem polskie organa ścigania mają wszelkie narzędzia do wal-
ki z obydwoma tymi rodzajami korupcji. Przypomnę, że od lipca 2003 roku osoba, 
która wręczyła łapówkę nie podlega karze, jeśli pierwsza poinformuje organa ściga-
nia o tym fakcie. Od 2005 roku organy ścigania mają prawo stosować tzw. wręcze-
nie kontrolowane, czyli nadzorowaną łapówkę. Od kilku lat w Komendach Woje-
wódzkich Policji istnieją Wydziały do walki z korupcją, a w połowie 2006 roku po-
wołano Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tak więc ściganie korupcji administracyj-
nej zależy przede wszystkim od sprawności właściwych organów. Jeśli zaś chodzi o 
ściganie korupcji politycznej, to proces ten zależny jest w wielkiej mierze od woli po-
litycznej aktualnie rządzących.

Waldemar Gruna: Jak Pani ocenia sytuację mającą miejsce nie tyl-
ko w polskim wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania, polega-
jącą na tworzeniu się dość ścisłych związków części przedstawicieli 
tych instytucji z przestępczości zorganizowaną, która korumpowanie 
uważa za jedną z najważniejszych dziedzin swojej działalności? 

Grażyna Kopińska: Rzeczywiście, czasami tego typu przypadki wychodzą na 
światło dzienne. Skorumpowany policjant czy prokurator to dla życia społecznego 
znacznie gorsze niż skorumpowany urzędnik czy polityk. Ponieważ policja i proku-
ratura powinna być „ostoją” praworządności. Do kogo ma się udać obywatel, od 
którego np. w szpitalu zażądano łapówki za przyspieszenie operacji, jeśli słyszy od 
znajomych, że „jego policjanci” kryją lokalny gang złodziei samochodów? Sądzę 
jednak, że tego typu przypadki stanowią margines, a nie powszechność.

Waldemar Gruna: Czy istnieje problem informacji o zagrożeniach korupcyj-
nych na poziomie lokalnym? Wydaje się, że w gminach i powiatach społecz-
ności lokalne kojarzą korupcję z przyjmowaniem kopert zawierających pie-
niądze lub butelek wytrawnego alkoholu. Czy Pani zdaniem lokalne społecz-
ności są świadome zagrożeń płynących z korupcji i powiązań lokalnych poli-
tyków czy samorządowców z przestępczością gospodarczą? 

Grażyna Kopińska: Nie znam żadnych badań na ten temat. Mogę się więc 
opierać na wiedzy płynącej z przysyłanych do nas listów, telefonów i lektury pra-
sy. Moim zdaniem także na poziomie lokalnym świadomość zagrożeń płyną-
cych z korupcji i powiązań lokalnych polityków, samorządowców z przestępczo-
ścią gospodarczą jest coraz większa. Problemem natomiast jest bierność miesz-
kańców. Wielu widzi, że przetargi na gminne inwestycje ciągle wygrywa ten 
sam, zaprzyjaźniony z burmistrzem przedsiębiorca, ale nie protestuje przeciw 
temu, bo uważa, że takie jest prawo władzy – „jak świat światem ludzie władzy 
korzystali osobiście z posiadanych wpływów”. I w najbliższych wyborach samo-
rządowych zagłosuje na tych samych, „bo lepszy złodziej własny”, albo w ogóle 
na wybory nie pójdzie, „bo co to zmieni”. A przedsiębiorcy, potencjalni konku-
renci stałego beneficjenta gminnych zamówień nie protestują. Wolą przyjąć po-
stawę zaprzyjaźniania się z władzą i szukania własnych dojść.

Waldemar Gruna: W Niemczech nie jest spotykana sytuacja aby sa-
morządowiec „kierował” urzędem z aresztu czy po skazującym wy-
roku sądowym. W naszym kraju takie przypadki się zdarzały. Jak 
można temu zaradzić?

Grażyna Kopińska: Samorządowiec skazany prawomocnym wyrokiem au-
tomatycznie traci urząd. Nie traci go osoba skazana nieprawomocnie, oskarżo-
na lub będąca podejrzaną – przebywająca w areszcie. Aby temu zaradzić trze-
ba zmienić obowiązujące prawo, ale też – jak sądzę – mentalność polityków. A 
gdyby tak partie wpisały w swoje statuty czy kodeksy etyczne, że osoba pełnią-
ca funkcję publiczną z ich polecenia w momencie postawienia jej zarzutów z 
oskarżenia publicznego jest zobligowana do zrzeczenia się swojej funkcji? Mo-
głoby to wiele zmienić. Na marginesie pragnęłabym obalić mit Niemiec jako 
praworządnego kraju, wolnego od korupcji w odróżnieniu od przeżartej korup-
cją Polski. Czy u nas jest możliwe, aby grupa posłów otrzymywała stałe pen-
sje od jednego z większych banków? Czy u nas jest możliwe, aby firma wspiera-
jąca działalność Transparency Int., największej organizacji walczącej z korup-
cją, była oskarżona o korumpowanie urzędników w państwach sąsiednich? W 
Niemczech bardzo niedawno temu było to możliwe. W ostatnich kilku latach 
miałam do czynienia z niemieckimi ekspertami, policjantami, prokuratorami, 
samorządowcami realizującymi w Polsce tzw. projekty twinningowe. Po zapo-
znaniu się z sytuacją w Polsce twierdzili, że chcieliby, aby niemieckie prawo an-
tykorupcyjne było równie restrykcyjne jak polskie. Oczywiście nie wystarczy mieć 
surowe prawo, trzeba je jeszcze skutecznie i konsekwentnie stosować. A przede 
wszystkim trzeba wprowadzać do instytucji publicznych systemy zabezpiecza-
jące przed korupcją. Prewencja w dłuższej perspektywie daje trwalsze rezultaty, 
niż samo ściganie przestępców i zastraszanie obywateli. 

KORRUPTION
ist eine ständige Gefahr!

Präventivmaßnahmen sind auf lange 
Sicht effektiver, als die Verfolgung
von Straftaten und Einschüchterung 
der Bürger.
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KORUPCJA
ciągle groźna!

Prewencja w dłuższej perspektywie 
daje trwalsze rezultaty, niż samo 
ściganie przestępców i zastraszanie 
obywateli.

Waldemar Gruna: Die Korruption-Bekämpfung in Polen wird bereits seit 
über 10 Jahren durchgeführt, doch scheint es, dass dies nur dazu ge-
führt hat, dass die Verbrecher jetzt besser gerüstet sind die Rechtslü-
cken zu nutzen. Sind die Staatsorgane (Polizei, Staatsanwaltschaften 
oder die Gerichte) überhaupt in der Lage diesen Kampf zu führen?

Grażyna Kopińska: Die Vergehen an sich sind nicht besonders kompliziert, 
aber sie sind in der Regel schwer nachzuweisen. Alles findet meist ohne Zeugen statt 
und beide Seiten sind daran interessiert das Geschäft geheim zu halten. Kompliziert 
sind Fälle im Bereich der Wirtschaftskriminalität, bei denen Korruption häufig eine 
Rolle spielt. In zahlreichen Analysen, darunter auch der Weltbank, wird zwischen 
der sog. Alltags-oder  Verwaltungskorruption und der politischen Korruption un-
terschieden. Meiner Meinung nach verfügen die polnischen Behörden über alle not-
wendigen Instrumente um beide Arten der Korruption zu bekämpfen. Ich möchte 
nur daran erinnern, dass ab Juli 2003 derjenige, der Bestechungsgelder zahlt, jedoch 
als erster eine Selbstanzeige erstattet, straffrei bleibt. Seit 2005 besteht für die Er-
mittlungsbehörden die Möglichkeit kontrollierte Bestechung durchzuführen. In den 
regionalen Polizeikommandanturen gibt es seit einigen Jahren Abteilungen zur Be-
kämpfung der Korruption und im Jahr 2006 wurde das Zentrale Anti-Korrupti-
onsbüro gegründet. Demnach hängt eine erfolgreiche Verfolgung der Verwaltungs-
korruption häutsächlich von der Effektivität der Ermittlungsorgane ab. Was jedoch 
die politische Korruption betrifft, so hängt deren Bekämpfung vom politischen Wil-
len der jeweils regierenden Partei ab.

Waldemar Gruna: Wie beurteilen Sie die nicht nur in der polnischen 
Justiz vorherrschenden engen Verknüpfungen der Ermittlungsorga-
ne und der Justiz mit der Organisierten Kriminalität? In diesen Berei-
chen gilt die Korruption als einer der wichtigsten Tätigkeitsbereiche.

Grażyna Kopińska: Solche Fälle werden tatsächlich von Zeit zu Zeit pu-
blik. Ein bestochener Polizist oder Staatsanwalt ist für die Gesellschaft weitaus 
schlimmer, als ein bestochener Beamter oder Politiker, weil Polizei und Staats-
anwaltschaften die Fundamente des Rechtsstaats bilden sollten. An wen soll 
sich ein Bürger, von dem man im Krankenhaus Schmiergeld für eine schnel-
le Operation verlangte, noch wenden, wenn er von Bekannten hört, dass „seine 
Polizisten“ die lokalen Autodiebe „decken“? Doch ich denke, dass solche Fälle 
eher Randerscheinungen sind und nicht die tägliche Praxis.

Waldemar Gruna: Gibt es auf lokaler Ebene ein Informationsdefizit 
in Bezug auf die Korruptionsproblematik? Es scheint, dass die Bür-
ger der Kommunen und Landkreise bei Korruption meist an Briefum-
schläge mit Geld oder teuren Alkohol denken. Sind sich die lokalen 
Gesellschaften der Gefahr bewusst, die durch Korruption und enge 
Beziehungen zwischen Lokalpolitikern, Stadtangestellten und Orga-
nisierter Wirtschaftskriminalität droht?

Grażyna Kopińska: Dazu liegen mir keine Untersuchungen vor. Das kann 
ich nur anhand von Medienberichten oder Briefen und Telefonaten, die uns er-
reichen, beurteilen. Meiner Meinung nach wächst auf lokaler Ebene das Be-
wusstsein für die Gefahren der Korruption und die Beziehungen von Lokalpo-
litikern zu Organisierter Kriminalität. Das Problem  liegt in der Passivität der 
Menschen. Viele Menschen sehen, dass Ausschreibungen der Gemeinden im-
mer von denselben, meist mit dem Bürgermeister befreundeten Firmen, gewon-
nen werden. Doch niemand protestiert, weil viele denken, dass dies nun mal die 
Gesetzmäßigkeiten der Machtausübung sind – „solange es die Welt gibt, ha-
ben Menschen die Vorzüge der ihnen übertragenen Macht persönlich genutzt“. 
Bei den nächsten Kommunalwahlen stimmen die Menschen dann für diesel-
ben Politiker, weil „der eigene Dieb besser ist“, oder sie gehen gar nicht erst wäh-
len, weil sich ohnehin nichts ändern würde. Auch die Konkurrenten des Nutz-
nießers der gemeindeeigenen Ausschreibungen protestieren nicht. Sie versuchen 
lieber auf eigene Faust sich mit den Machthabern anzufreunden um eigene Be-
ziehungen aufzubauen.

Waldemar Gruna: In Deutschland wäre es unmöglich, dass ein 
Kommunalpolitiker sein Amt aus der Haft ausübt oder nach einem 
rechtsgültigen Urteil weiterhin im Amt bleibt. In Polen gab es solche 
Fälle. Wie kann man dieser Praxis entgegenwirken?

Grażyna Kopińska: Ein rechtskräftig verurteilter Kommunalpolitiker ver-
liert automatisch sein Mandat. Ist das Urteil jedoch nicht rechtskräftig verliert 
der Inhaftierte, Verdächtige oder Angeklagte sein Amt nicht. Um das zu ändern 
müsste man nicht nur die bestehenden Gesetze ändern, sondern auch die Men-
talität der Politiker. Die Parteien könnten in ihren Satzungen und Ethikkatalo-
gen festschreiben, dass Personen in öffentlichen Ämtern von diesen zurücktreten 
müssten, sobald sie verdächtigt oder angeklagt sind. Das könnte vieles ändern. 
Bei dieser Gelegenheit würde ich gerne den Mythos vom deutschen Rechtsstaat 
ohne Korruption umstoßen. Wäre es denn in Polen denkbar, dass eine Parla-
mentariergruppe regelmäßige Zuwendungen von einer der größten Banken er-
hält? Wäre es denn in Polen denkbar, dass ein Unternehmen, dass Transparen-
cy International unterstützt, verdächtigt wird, Beamte in den Nachbarländern 
zu korrumpieren? In Deutschland war das noch bis vor kurzem möglich. Ich 
hatte es in den letzten Jahren mit deutschen Experten, Polizisten, Staatsan-
wälten und Kommunalpolitikern zu tun, die in Polen sog. „twinning“-Projek-
te leiteten. Nachdem sie sich mit der Situation in Polen vertraut gemacht hat-
ten, meinten sie, dass sie die deutschen Anti-Korruptions-Gesetze gerne eben-
so restriktiv gestalten würden, wie in Polen. Restriktive Gesetze genügen natür-
lich nicht, man muss diese Gesetze auch konsequent anwenden. Man muss in 
öffentlichen Einrichtungen vor allem Systeme zur Vermeidung der Korruption 
etablieren. Langfristige Präventivmaßnahmen sind wirkungsvoller als die Ver-
folgung von Verbrechern und Einschüchterung der Bürger. 

KORRUPTIONKORRUPTION
ist eine ständige Gefahr!ist eine ständige Gefahr!

Ein Gespräch mit Grażyna Kopińska, Direktorin des Programms „Gegen Korruption“ 
der Batory-Stiftung in Warschau.

Präventivmaßnahmen sind auf lange Präventivmaßnahmen sind auf lange 
Sicht effektiver, als die VerfolgungSicht effektiver, als die Verfolgung
von Straftaten und Einschüchterung von Straftaten und Einschüchterung 
der Bürger.der Bürger.
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Polskę i Niemcy – choć oba kraje ze 
sobą sąsiadują, mają wspólną gra-
nicę, należą do Unii Europejskiej i 
NATO – dzieli wiele w sprawie za-

pewnienia sobie bezpieczeństwa energetycz-
nego. Jakiś czas temu pewien polski premier 
postulował stworzenie „NATO energetycz-
nego”, mającego chronić każdego członka 
Unii. Może i była to szczytna idea, ale oka-
zała się niespójna z polityczną rzeczywisto-
ścią.

Dyskusja zamiast działań

Mimo, że ostatnio wiele mówiło się w 
Europie o konieczności wypracowa-

nia solidaryzmu w dziedzinie zapewnienia 
sobie dostaw energii, to jednak niewiele zro-
biono w tym kierunku. Ostatnia wojna o do-
stawy gazu pomiędzy Rosją i Ukrainą obna-
żyła słabość zjednoczonej Europy i pokaza-
ła różnice pomiędzy unijnymi państwami w 
polityce bezpieczeństwa energetycznego. Po-
lacy za winnego konfliktu uznali Kreml, sta-
jąc murem za Kijowem. Nawet prezydent 
Lech Kaczyński nie mógł się powstrzymać 
od tego, by ogłosić światu, że to Moskwa jest 
wszystkiemu winna. Zupełnie inaczej całą 
sytuację oceniali niemieccy komentatorzy i 
politycy. Ci stali na stanowisku, że to Kijów 
ponosi większą odpowiedzialność za ostat-
nią wojnę gazową. Niemcy twierdzili wręcz, 
iż Kijów nie tylko przyczynił się do wybu-
chu konfliktu, ale prowokował jego przedłu-
żanie się. Niemieckie gazety alarmowały, że 
to Ukraina blokowała dostawy rosyjskiego 
gazu i stawiała rosyjskiemu dostawcy nie-
wykonalne warunki. Tak więc w opinii czę-
ści niemieckiej prasy, to Naftogas stał za tym, 
by Gazprom nie wywiązał się z umów wobec 
Unii Europejskiej. W prasie RFN cytowano 
komisarza Barosso, który groził konsekwen-
cjami nie tylko Rosji, ale przede wszystkim 
Ukraińcom. Nawoływał do poszukiwania no-
wych dróg tranzytowych dla ropy i gazu. A, 
jak wiadomo, takie rozwiązania odbyłyby się 
kosztem Ukrainy. Niemiecka dziennikarka 
Gabriele Lesser wyraziła opinię, iż Niem-
com jest wszystko jedno, przez jakie państwa 
płynie gaz. Zdaniem Lesser, dla nich liczy się 
tylko to, by dostawy na Zachód nie były za-
kłócone. Niemcy podejrzewali – i to chyba 
nie bez racji – że spór gazowy z Rosjanami 
jest wykorzystywany do walki wewnętrznej 
pomiędzy premier Julią Tymoszenko a pre-
zydentem Wiktorem Juszczenko. Kanclerz 
Merkel, która osobiście bardzo mocno zaan-

gażowała się w rozwiązanie rosyjsko-ukraiń-
skiego sporu, powiedziała że powinno się do-
prowadzić do takiego „reżimu”, dzięki które-
mu rosyjski gaz nie tylko znów popłynie na 
Bałkany i na zachód Europy, ale i „nie znik-
nie gdzieś na Ukrainie”. Szefowa polskiego 
przedstawicielstwa Fundacji Bölla Agniesz-
ka Rochon oznajmiła, iż w Berlinie za kon-
flikt krytykowani są w równym stopniu Ro-
sjanie, jak i Ukraińcy.

Niemcy dbają o swoje

Wspólne bezpieczeństwo Polski i Nie-
miec musiałoby oznaczać wspólny 

interes i wykluczać egoistyczne myślenie 
jednego z partnerów. Niemcy jednak dba-
ją o swoje interesy energetyczne nie ogląda-
jąc się na Warszawę. Nie tak dawno szefo-
wa niemieckiego rządu potwierdziła popar-
cie dla gazociągu północnego. Wspomnia-
na inwestycja od samego początku w Polsce 
wzbudzała bardzo wiele emocji. Szef Funda-
cji Adenauera w Warszawie Stephan Raabe 
uważa, że Polska popełniła wielki błąd nie 
dołączając się do projektu. I bynajmniej nie 
jest w tej opinii odosobniony.

Gazociąg północny –  
wspólny interes?

Niemieccy politycy przy każdej okazji 
przypominają, iż rząd RFN propo-

nował Polakom dostawy gazu z North 
Streamu. Warszawa nie skorzysta-
ła z tej „wspaniałomyślnej oferty”. 
North Stream dobitnie ukazuje róż-
nice w interesach narodowych Pol-
ski i Republiki Federalnej Niemiec. 
Niemcy, mające doskonałe stosunki 
z Rosją, chcą mieć pewność, że zamó-
wiona ropa czy gaz bez przeszkód do 
nich dopłynie. I w odróżnieniu od Pol-
ski, kiedy Berlin mówi o „dywersyfika-
cji dostaw”, nie ma na myśli wyklucze-
nia Moskwy. RFN dąży do tego, aby za 
wszelką cenę zmniejszyć zakłócenia ze 
strony państw tranzytowych. A gazociąg 
północny znacznie przybliża do tego 
celu. Warszawa straci miliony z opłat za 
tranzyt. I – co jest chyba jeszcze ważniej-
sze niż pieniądze – „argument” na wypa-
dek sporu z Moskwą. 

Za blokowanie gazociągu Polacy są kry-
tykowani już nie tylko w Berlinie. 

Niemcy zdążyły włączyć w projekt inne 
państwa europejskie, chociaż nie było wśród 
nich żadnego z tych najbardziej narażonych 
na szykany ze strony Rosji. Podobnie jak 
Traktat Lizboński, tak i gazociąg północny 
Berlin lansuje nie jako swój „narodowy in-

teres”, lecz ogólnoeuropejski. To bardzo sku-
teczna metoda zdobywania poparcia dla swo-
ich interesów na arenie międzynarodowej. 
Jednocześnie sztuka, której polscy polity-
cy niestety nie posiedli. Niemiecki przedsię-
biorca Michael Korff powiedział dla maga-
zynu „Region Europy”, że przyszłość powin-
ny stanowić źródła energii odnawialnej i je-
śli nauczymy się je wykorzystywać, to wów-
czas nic już nie będzie zależało od Rosji. Ale 
póki co, to jednak jeszcze wiele lat będziemy 
zdani na ropę i gaz, a co za tym idzie będzie-
my zależni od Gazpromu. Niemieccy przyja-
ciele dawno to pojęli, skoro tak dobrze zabez-
pieczyli dostawy surowca dla siebie. Polskę 
stać jedynie na apel o solidarność europej-
ską. Ale już nie na budowę połączeń, który-
mi na wypadek kryzysu moglibyśmy otrzy-
mywać ropę czy gaz z krajów sąsiednich. Nie 
wspominając już o budowie gazociągów i ro-
pociągów, uniezależniających kraj od kapry-
sów władców na Kremlu. 

SOLIDARNI SOLIDARNI w energetyce?w energetyce?
Gazociąg północny, podobnie jak Traktat Lizboński, 

Berlin lansuje nie jako swój „narodowy interes”, lecz ogólnoeuropejski. 

 dr Krzysztof Tokarz

SOLIDARITÄT in der Energiepolitik?
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Obwohl Polen und Deutschland 
eine gemeinsame Grenze haben 
und zur EU und NATO gehören, 
haben beide Länder hinsichtlich 

der eigenen Energiesicherheit nur wenige 
Gemeinsamkeiten. Vor einiger Zeit forder-
te ein polnischer Premierminister die Bil-
dung einer „Energie-NATO“, die jedem Mit-
glied der EU Energiesicherheit bieten könn-
te. Doch diese durchaus gut gemeinte Idee 
passte nicht zur politischen Realität.

Reden statt handeln

Obwohl in Europa viel über die Notwendig-
keit einer gemeinsamen Energiesicherheit 

gesprochen wurde, hat man nur wenig unter-
nommen, um dieses Ziel zu erreichen. Der letz-
te Gas-Krieg zwischen Russland und der Uk-

raine zeigte die Schwächen des vereinten 
Europa und offenbarte die Interes-

senunterschiede in der Energie-
politik der einzelnen EU-Staa-

ten. Polen sah die Schuld am 
Konflikt beim Kreml und 
stellte sich hinter Kiew. 

Sogar der polnische 

Staatspräsident Lech Kaczyński hat vor aller 
Welt erklärt, das Moskau an allem schuld sei. 
Doch deutsche Politiker und Kommentatoren 
beurteilten die Lage völlig anders. Sie vertra-
ten die Meinung, dass Kiew die größere Ver-
antwortung für den letzten Gas-Krieg trägt. 
Deutschland meinte gar, dass Kiew nicht nur 
zum Ausbruch der Krise beitrug, sondern auch 
noch Lösungen torpedierte. Deutsche Medien 
berichteten, dass die Ukraine russische Gaslie-
ferungen blockierte und russischen Lieferanten 
unerfüllbare Bedingungen stellte. So sah es in 
den deutschen Medien danach aus, als würde 
Naftogas dahinter stecken, dass Gazprom seine 
Lieferzusagen gegenüber der EU nicht erfüllen 
kann. Barosso drohte nicht nur Russland mit 
Konsequenzen, sondern vor allem der Ukraine. 
Er forderte neue Transitwege für Erdöl- und 
Gaslieferungen, doch bekanntermaßen wür-
den alle dahingehende Lösungen zu Lasten der 
Ukraine gehen. Die deutsche Journalistin Gab-
riele Lesser meinte, den Deutschen sei es egal, 
durch welche Länder das Gas strömt, wichtig 
sei nur, dass die Lieferungen gen Westen nicht 
gestört werden. Deutschland vermutete nicht 
ganz grundlos, dass der Gasstreit mit Russ-
land als innenpolitische Auseinandersetzung 
zwischen Premierministerin Julia Timoschen-
ko und Präsident Viktor Juschtschenko miss-
braucht wird. Bundeskanzlerin Merkel schalte-
te sich persönlich in den russisch-ukrainischen 
Streit ein und sagte, dass es eines „harten Re-
gimes“ bedarf, damit russisches Gas nicht nur 

wieder in den Balkan und nach Westeu-
ropa gelangt, sondern dass es auch nicht 
„irgendwo in der Ukraine verschwindet“. 
Die Vorsitzende der polnischen Reprä-
sentanz der Böll-Stiftung Agnieszka Ro-
chon erklärte, dass in Berlin gleicherma-
ßen die Russen wie auch die Ukrainer für 
den Konflikt kritisiert werden. 

Deutschland kümmert   
sich um sich selbst

Eine gemeinsame Sicherheit Deutsch-
lands und Polens wäre im Interes-

se beider Länder und würde egoisti-
sches Handeln eines der Partner verhin-
dern. Doch Deutschland befriedigt in ers-
ter Linie seine eigenen Energie-Interessen, 
ohne Rücksicht auf Warschau zu nehmen. 
Vor kurzem bekundete die deutsche Bun-
deskanzlerin ihre Zustimmung zur Ostsee-
pipeline. Das Projekt führte in Polen von An-
fang zu heftigen Protesten. Der Vorsitzende 
der Konrad Adenauer Stiftung in Warschau 
Stephan Raabe meint, Polen hätte einen gro-
ßen Fehler begangen, als es sich dem Projekt 
nicht anschließen wollte. Mit dieser Mei-
nung steht er nicht alleine da.

Die Ostseepipeline -    
ein gemeinsames Geschäft?

Deutsche Politiker erinnern bei jeder Ge-
legenheit daran, dass die Bundesregie-

rung Polen Gas-Lieferungen aus der Ost-
seepipeline angeboten hatte. Warschau hät-
te das „großzügige“ Angebot nicht angenom-
men. Die Ostseepipeline offenbart die un-
terschiedlichen nationalen Interessen Polens 
und Deutschlands. Deutschland hat hervor-
ragende Beziehungen zu Russland und will 
Sicherheiten haben, dass das bestellte Gas 
und Erdöl ohne Hindernisse nach Deutsch-
land gelangt. Wenn Deutschland von ei-
ner Diversifizierung der Energielieferun-
gen spricht, dann meint es im Unterschied 
zu Polen keinen Ausschluss Moskaus. Die 
Bundesrepublik versucht um jeden Preis die 
Lieferstörungen in Transitländern zu elimi-
nieren – die Ostseepipeline würde sie die-
sem Ziel einen großen Schritt näher bringen. 
Warschau würde infolge dessen Millionen 
durch entgangene Transitgebühren verlie-
ren und was vielleicht noch wichtiger ist, ein 
Verhandlungsargument im Fall eines Konf-
liktes mit Moskau.

Für ihre Blockadehaltung gegenüber der 
Ostseepipeline wird Polen nicht mehr 

nur von Deutschland kritisiert. Deutschland 
ist es gelungen weitere europäische Länder 
an diesem Projekt zu beteiligen, auch wenn 
keiner dieser Staaten von russischen Schika-
nen abhängig ist. Ähnlich wie auch das Lis-
sabonner Abkommen so wird auch die Ost-
seepipeline von der Bundesrepublik nicht als 
„nationales“ sondern als europäisches Pro-
jekt gepriesen. Dieser Kunstgriff ist sehr ef-
fektiv, um Unterstützung für seine Interes-
sen auf internationalem Parkett zu erhalten. 
Es ist eine Kunst, die polnische Politiker lei-
der nicht beherrschen. Der deutsche Unter-
nehmer Michael Korff sagte dem Magazin 
„Region Europas“, dass Polens Zukunft in 
erneuerbaren Energien liegt. Wenn Polen ler-
nen könnten diese zu nutzen, würde es sich 
von Russland unabhängig machen. Doch 
bis es soweit ist wird Polen noch viele Jah-
re lang vom Öl und Gas und damit auch von 
der Gazprom abhängig sein. Deutschland 
hat das schon vor langer Zeit begriffen und 
sicherte sich die eigenen Lieferungen. Polen 
kann sich derzeit einzig Appelle um europä-
ische Solidarität leisten aber nicht den Bau 
von Pipelines, durch man sich in Krisenzei-
ten Öl- und Gaslieferungen aus Nachbarlän-
dern sichern könnte und so von den Launen 
der Kreml-Herrscher unabhängig wäre. 

 dr Krzysztof Tokarz

SOLIDARNI w energetyce? SOLIDARITÄTSOLIDARITÄT  in der Energiepolitik?in der Energiepolitik?
Berlin erklärte stets, das Lissabonner Abkommen wie auch die Ostseepipeline 

seien nicht von nationalem Interesse sondern europäische Projekte.
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„Gazociąg ma służyć interesom niemieckim i rosyjskim. Nie rozumiem, co w tym złego” 
- mówił Schröder. 

Schröder uznał podpisanie porozumienia za „historyczne wydarze-
nie”. Przypomniał, że uroczystość w Berlinie odbywa się na pięć 
dni przed 50. rocznicą nawiązania po wojnie stosunków dyploma-
tycznych między RFN a ZSRR. Kontakty niemiecko-rosyjskie, 

dzięki staraniom wielu pokoleń polityków, osiągnęły „wyjątkową jakość”. 
Kanclerz powiedział, że porozumienie z Rosją zapewni Niemcom „na całe 
dziesięciolecia” bezpieczeństwo energetyczne. Ocenił rozwój gospodar-
czy w Rosji pod rządami Putina jako „zapierający dech w piersiach. Jest 
to szansą dla niemieckiej gospodarki i dla tworzenia miejsc pracy w Niem-
czech” – podkreślił . W czasie spotkania z dziennikarzami, Schröder zapew-
niał, że porozumienie o budowie niemiecko-rosyjskiego gazociągu nie jest 
wymierzone w inne kraje, „ani w kraje bałtyckie, ani też w Polskę”. 

Muszą zrozumieć! 

Zdaniem Schrödera kraje te muszą jednak zrozumieć, że obowiązkiem 
niemieckiego kanclerza jest obrona niemieckich interesów energetycz-

nych. „Gazociąg Północny ma centralne znaczenie dla zagwarantowania za-
opatrzenia w energię. Dlatego jestem dumny z tego, że mogłem przyczy-
nić się do zawarcia umowy o jego budowie” – powiedział. –„Gazociąg ma 
służyć interesom niemieckim i rosyjskim. Nie rozumiem, co w tym złego” 
– mówił Schröder. Prezydent Rosji twierdził, że kilka lat temu prowadzo-
no negocjacje o utworzeniu rosyjsko-ukraińsko-niemieckiego konsorcjum, 
jednak rozmowy zakończyły się fiaskiem. „Niedawno Ukraina zawiadomiła 
nas, że nie jest zainteresowana tym projektem” – poinformował Putin.

Opozycja za, ale i przeciw 

Schröder nazywa umowę wielkim, wręcz bezprecedensowym sukcesem 
polityki swojego rządu wobec Rosji, oraz podkreśla, że rosyjski gaz za-

pewni Niemcom bezpieczeństwo energetyczne. Nie zgadza się z krytycz-
nymi opiniami, że przyspieszone podpisywanie takiej umowy tuż przed 
wyborami do Bundestagu (18 września) jest „prezentem wyborczym” jego 
wielkiego przyjaciela Putina. Zresztą niemiecka opozycja też szybko doszła 
do przekonania, że gazociąg pod Bałtykiem będzie dla Niemiec korzyst-
ny. Schaeuble, który w zespole ekspertów kandydatki na kanclerza Ange-
li Merkel jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną, wyraził ubolewa-
nie, że rząd Schrödera nie rozmawiał z Polską i krajami bałtyckimi o nie-
miecko-rosyjskim gazociągu. Sposób postępowania kanclerza jest dla Scha-
eublego przykładem, jak nie należy uprawiać polityki zagranicznej, jeże-
li chce się uniknąć podziałów w Europie i nieufności. Politykę rządu SPD- 
Zieloni wobec Polski, która doprowadziła – jego zdaniem – do odżycia nie-
ufności po polskiej stronie, Schaeuble określił mianem „katastrofy”. Polity-
cy niemieckiej chadecji, eksperci partii ds. polityki zagranicznej Friedbert 
Pflueger i Peter Hintze uważają jednak projekt budowy gazociągu z Rosji 
do Niemiec przez Bałtyk za przedsięwzięcie słuszne i korzystne. Wskazu-
ją, że partnerstwo z Rosją w dziedzinie energetyki jest ważne i należy je po-
szerzać. Prasa rosyjska nie ma natomiast wątpliwości, że projekt gazociągu 
godzi w interesy Polski i Ukrainy, co zresztą – np. zdaniem gazety „Wriemia 
Nowostiej” – ma pozytywne aspekty dla Rosji i Niemiec. Litewska opozy-
cja oskarżyła lewicowe rządy Litwy i Polski, że nie zrobiły nic, by nie do-
szło do realizacji tego projektu.   REGION 2005

Za plecamiZa plecami
Polski i UkrainyPolski i Ukrainy
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Schröder bezeichnete den Vertrag als „historisches Ereignis“. Er erinnerte 
daran, dass die feierliche Unterzeichnung fünf Tage vor dem 50. Jahrestag 
der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der BRD 
und der UdSSR nach dem Krieg stattfindet. Die deutsch-russischen Be-

ziehungen konnten dank vieler Generationen von Politikern eine „besondere Qua-
lität“ erreichen. Der Bundeskanzler versicherte, dass das Abkommen mit Russland, 
Deutschland „für Jahrzehnte“ energetische Sicherheit gewährleisten wird. Das Wirt-
schaftswachstum in Putins Russland bezeichnete er als „atemberaubend“. Das ist 
eine Chance für die deutsche Wirtschaft und neue Arbeitsplätze in Deutschland – 
betonte er. Bei einem Treffen mit Journalisten versicherte Schröder, dass sich das Ab-
kommen zum Bau der deutsch-russischen Pipeline nicht gegen andere Länder rich-
tet, „weder gegen die baltischen Länder noch gegen Polen“.

Sie müssen verstehen!

Seiner Meinung nach müssen diese Länder verstehen, dass es die Pflicht eines 
deutschen Bundeskanzlers ist, die deutschen Energieinteressen zu beschüt-

zen. – Die Nordpipeline spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherung der Energie-
versorgung. Daher bin ich auch stolz, dass ich zu diesem Abkommen meinen Teil 
beitragen konnte – erklärte der Bundeskanzler. – Die Gaspipeline soll deutschen 
und russischen Interessen dienen. Ich kann nicht verstehen, was daran schlecht 
sein soll – fuhr der Bundeskanzler fort. Der russische Präsident meinte, vor ei-
nigen Jahren hätte man Verhandlungen über ein russisch-ukrainisch-deutsches 
Konsortium geführt, doch die Gespräche endeten mit einem Fiasko. Die Ukrai-
ne teilte uns vor kurzem mit, dass sie an diesem Projekt nicht interessiert ist – 
gab Putin bekannt.

Die Opposition ist dafür, oder eher dagegen!

Schröder bezeichnet den Vertrag als großen, nahezu beispiellosen Erfolg der 
Politik seiner Regierung gegenüber Russland und betont dabei, dass das rus-

sische Gas den Deutschen Energiesicherheit garantieren wird. Er kann kriti-
schen Meinungen nicht zustimmen, wonach die beschleunigte Vertragsunter-
zeichnung kurz vor der Bundestagswahl (am 18. September) ein „Wahlgeschenk“ 
von seinem großen Freund Putin sein sollte. Die deutsche Opposition kam 
übrigens sehr schnell zu dem Schluss, dass die Ostseepipeline vorteilhaft für 
Deutschland sein wird. Schäuble, der jetzige Bundesinnenminister, äußerte sich 
enttäuscht, dass die Regierung Schröder weder Polen noch die Baltischen Staa-
ten bezüglich der deutsch-russischen Pipeline konsultiert hatte. Schröders Vor-
gehen ist für Schäuble ein Beispiel, wie man Außenpolitik nicht betreiben soll-
te, wenn man Lagerbildung und Misstrauen in Europa vermeiden möchte. Die 
Politik der rot-grünen Regierung gegenüber Polen, die – seiner Meinung nach – 
zu neuem Misstrauen auf polnischer Seite führte, bezeichnete Schäuble als „ka-
tastrophal“. Die Unionspolitiker und außenpolitischen Experten Friedbert Pflü-
ger und Peter Hintze betrachten das Pipelineprojekt von Russland über die Ost-
see nach Deutschland hingegen als richtig und vorteilhaft. Sie betonen, dass eine 
Partnerschaft mit Russland im Bereich der Energiewirtschaft wichtig ist und 
ausgebaut werden sollte. Die russische Presse hat jedoch keine Zweifel, dass das 
Pipelineprojekt polnische und ukrainische Interessen verletzt, was übrigens – z. 
B. nach Meinung der Zeitung „Wriemia Nowostiej“ – durchaus positive Aspek-
te für Russland und Deutschland mit sich bringt. Die litauische Opposition be-
schuldigte die linken Regierungen Litauens und Polens, nichts gegen dieses Pro-
jekt unternommen zu haben.  REGION 2005

„Die Gaspipeline soll deutschen und russischen Interessen dienen. 
Ich kann nicht verstehen, was daran schlecht sein soll” 

– fuhr der Bundeskanzler Schröder fort

Hinter dem RückenHinter dem Rücken
Polens und der UkrainePolens und der Ukraine

 Waldemar Gruna 
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Szczególnie dotkliwie kryzys zdąży-
li już odczuć mali i średni przedsię-
biorcy, którzy – zgodnie z podstawo-
wą doktryną gospodarki wolnorynko-

wej – są zdani tylko na siebie, niezależnie czy 
wiedzie im się akurat dobrze, czy źle. Skoro 
jednak źle wiedzie się jeśli nie wszystkim, to 
większości, może warto zastanowić się nad ja-
kimś kompleksowym rozwiązaniem?
Pomysł, który chcę przedstawić, ma za zada-
nie ograniczyć podstawowe, zauważalne go-
łym okiem efekty kryzysu, takie jak:
• rosnące bezrobocie,
• zwalczanie nieuczciwej konkurencji (pro-

ponowane przez państwo formy wsparcia 
np. osób tracących pracę nie gwarantują, 
że ludzie ci nie będą szukali dodatkowego 
zarobku w szarej strefie),

• zwiększenie konkurencyjności polskiego 
rynku, skutkujące pobudzeniem gospodar-
ki i stopniowym jej umacnianiem się.

Inicjatywa powinna wyjść zawsze od przed-
siębiorcy. To on zna swoją firmę od podszew-

ki, wie najlepiej, jakie posunięcia należy wyko-
nać, aby przywrócić działalność przedsiębior-
stwa na właściwe tory. Przeszkoda jest zazwy-
czaj jedna – brak środków, które pozwoliły-
by ruszyć wszystko z miejsca. Pozostaje pyta-
nie: do kogo się zwrócić, skoro nikt ich nie ma? 
Pragnę zaznaczyć, że z proponowanego syste-
mu wykluczam banki. Nie trzeba być przedsię-
biorcą, by wiedzieć, że bank jest instytucją, któ-
ra zawsze dba w pierwszej kolejności o swój 
interes, dopiero potem o klienta. Każdy kredy-
tobiorca z pewnością zdążył się już przekonać, 
że z oprocentowania 14%, które widnieje wy-
pisane tłustym drukiem na umowie, po doli-
czeniu prowizji, opłat bankowych, ubezpiecze-
nia, marży i innych jeszcze opłat robi się nie-
rzadko 30-35%. W sytuacji, gdy kryzys dotyka 
również sferę bankową i gdy o kredyt nie jest 
łatwo, śmiało można się spodziewać dodatko-
wych niespodzianek.

Przedsiębiorca przygotowuje coś w rodza-
ju biznesplanu na dalszy rozwój swojego 

przedsiębiorstwa. Oprócz solidnych, nieprze-
szacowanych założeń osiągnięcia korzyści fi-
nansowych przez siebie, dokument ten powi-
nien zawierać gwarancje wsparcia całego sys-
temu gospodarczego państwa. Jak to zrobić? 
Choćby poprzez zagwarantowanie zatrudnie-
nia nowych pracowników, zadeklarowanie nie-
zwalniania na czas podjęcia pomocy obecnej 
kadry połączone z  zapewnieniem funkcjono-
wania firmy przez określony czas. W ten spo-
sób wsparcie finansowe wydałoby podwój-
ne owoce: utrzymało na rynku przedsiębiorcę, 

a jednocześnie przyczyniło się do likwidacji 
bezpośrednich skutków kryzysu. Przygotowa-
ny dokument przedsiębiorca zanosi do Urzędu 
Skarbowego. Ten z kolei – jak to ma w zwyczaju 
– bardzo dokładnie się wszystkiemu przygląda. 
Przede wszystkim sprawdza, czy zapropono-
wane przez przedsiębiorcę działania mają ra-
cję bytu, czy ewentualne powierzenie środków 
finansowych na taką a nie inną inwestycję da 
gwarancję sukcesu. Równocześnie weryfiku-
je wiarygodność finansową potencjalnego part-
nera, tj. sprawdza wszystkie dokumenty finan-
sowe z nim związane, ocenia przebieg dotych-
czasowej współpracy z Urzędem Skarbowym, 
jednym słowem stara się znaleźć odpowiedź na 
pytanie czy jest on osobą godną zaufania. 

Dlaczego akurat skarbówka?

Ci, którzy byli zaskoczeni dlaczego 
przedsiębiorca miałby zwracać się 

ze swoim pomysłem akurat do nie-
cieszącego się dobrą sławą Urzę-
du, w tym miejscu znajdą odpo-
wiedź. Trudno w naszym kraju o 
urząd, który wiedziałby o przed-
siębiorcy więcej niż skarbów-
ka. Urzędy skarbowe mają na-
tychmiastowy wgląd do do-
kumentów firmy, co zmniej-
sza czas oczekiwania na de-
cyzję. A o czas tu przede 
wszystkim chodzi! Ponad-
to posiadają środki do egze-
kwowania długów, są najbli-
żej firm, pobierają i wypła-
cają pieniądze od przedsię-
biorstw, czyli posiadają in-
strumenty do tego typu dzia-
łań. Firma, która w okresie 
ostatnich 6 miesięcy nie uzy-
skała dochodów, nie dostanie 
w żadnym banku nawet złotów-
ki, gdyż jest partnerem niewiary-
godnym. Urząd Skarbowy ocenia 
wiarygodność firm według innych 
kryteriów, co przedsiębiorstwom, 
które nie mają nic do ukrycia, dało-
by szansę wydźwignięcia się z trudnej 
sytuacji.

Pieniądze od państwa i zachęta 
dla banków

Pieniądze, które miałyby być przedsię-
biorcy przekazane, powinny pochodzić 

od państwa. Obecnie planowane przez pań-
stwo formy bezpośredniego wsparcia osób, 
które na skutek kryzysu znalazły się w trud-
nej sytuacji materialnej, nie rozwiązują w 
żadnej sytuacji problemu, gdyż nie pociąga-
ją za sobą żadnych długofalowych skutków. 

Czym innym byłaby zaproponowana prze-
ze mnie pożyczka dla przedsiębiorcy. Opro-
centowana w wysokości ok. 6% byłaby wy-
ciągniętą przez państwo pomocną dłonią do 
przedsiębiorcy, ale i do wszystkich obywate-
li (takie działania pociągnęłyby za sobą po-
budzenie gospodarki wynikające z obniżenia 
cen usług i towarów). Byłaby to też zachę-
ta dla banków, do zaproponowania niższego 
oprocentowania kredytów. 

Sposób Sposób na kryzysna kryzys
Kryzys gospodarczy to nie fikcja. Załamanie światowej gospodarki jest faktem, 

który wcześniej czy później odbije się na kieszeni każdego z nas.

Mittel gegen die Krise

 Mariusz Kuzar
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Sposób na kryzys

Besonders hart traf die Krise bislang 
die kleinen und mittleren Unter-
nehmen, die entsprechend der Ge-
setze des freien Marktes auf sich 

selbst gestellt sind, egal ob es ihnen gerade 
gut oder schlecht geht. Da es aber der Mehr-
heit eher schlecht geht, sollte man sich viel-
leicht Gedanken über eine komplexe Pro-
blemlösung machen.
Die Idee, die ich vorstellen möchte, soll die 
grundlegenden und sichtbaren Folgen der 
Krise begrenzen, wie z.B.:
• die steigende Arbeitslosigkeit
• die Bekämpfung unfairer Konkurrenz (die 

vom Staat angebotenen Unterstützungs-
formen für Arbeitslose können nicht ga-
rantieren, dass diese Menschen zusätzliche 
Beschäftigungen in der Grauzone suchen)

• Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der po-
lnischen Wirtschaft, Belebung der Wirtschaft 
und Belebung des Wirtschaftswachstums

Eine Initiative sollte immer vom Unterneh-
mer ausgehen. Er kennt seine Firma am 

besten und weiß ganz genau, was man unter-
nehmen muss, um seine Tätigkeit wieder in 
die richtigen Bahnen zu lenken. Es gibt me-
istens ein Hindernis – fehlende Mittel, um se-
ine Tätigkeit aufrechtzuerhalten. Es bleibt dann 
eine Frage: An wen soll man sich wenden, wenn 
niemand über finanzielle Mittel verfügt? Da-
bei möchte ich aus dem von mir vorgeschla-
genen System die Banken ausschließen. Man 
muss kein Unternehmer sein, um zu wissen, 
dass Banken Einrichtungen sind, die sich in er-
ster Linie um ihre eigenen Profite sorgen und 
erst dann an den Kunden denken. Jeder Kre-
ditnehmer konnte sich sicherlich schon mal da-
von überzeigen, dass aus 14% Kreditzinsen, die 
in fetter Schrift auf dem Kreditvertrag ausge-
wiesen werden, nach Zulage der Provision, der 
Bankgebühren, der Versicherung, der Margen 
und weiterer Kosten oft 30-35% Zinsen wer-
den. In einer Krisensituation, die auch die Ban-
ken trifft und es schwieriger ist, Kredite zu be-
kommen, wird es in diesem Bereich sicherlich 
auch noch weitere Überraschungen geben. 

Die Idee sieht wie folgt aus: Der Unter-
nehmer erarbeitet eine Art Businessplan 

für die zukünftige Tätigkeit seines Unterneh-
mens. Außer soliden und nicht überschätzten 
Umsatzannahmen seines Unternehmens sol-
lte das Dokument auch staatliche Unterstüt-
zungsvorhaben für die Gesamtwirtschaft nen-
nen. Wie macht man das? Man erklärt zum Be-
ispiel, neue Arbeitsplätze schaffen zu wollen, 
man gibt eine Beschäftigungsgarantie für se-
ine derzeitigen Arbeitnehmer ab und man ga-
rantiert, dass das Unternehmen eine bestimm-
te Zeit lang tätig sein wird. Dadurch hätte die 
finanzielle Unterstützung zwei positive Folgen: 

Der Unternehmer könnte sich am Markt hal-
ten und die direkten Folgen der Wirtschaftskri-
se würden abgeschwächt werden. Die Unterla-
gen müssten beim Finanzamt eingereicht wer-
den. Das Finanzamt würde alles wie üblich ge-
naustens prüfen und vor allem durchrechnen, 
ob die vom Unternehmer geplanten Vorhaben 
realistisch sind und ob diese Investition renta-
bel erscheint. Gleichzeitig würden die Finan-
zbeamten die Bonität des potenziellen Part-
ners überprüfen, alle Steuerunterlagen sich-
ten, den bisherigen Verlauf der Zusammenar-
beit mit dem Finanzamt nachvollziehen und so 
nachprüfbar machen, ob der Unternehmer eine 
vertrauenswürdige Person ist.

Warum gerade das Finanzamt?

Warum sollte man sich mit seiner Idee 
gerade an eine Behörde wenden, die 

keinen besonders guten Ruf hat? Es gibt in 
Polen wohl keine andere Behörde, die über 
einen Unternehmer so gut bescheid wüsste, 
wie das Finanzamt. Die Finanzämter haben 
immer Zugriff auf die Firmenunterlagen, da-
mit verkürzt sich die Wartezeit. Und hier 
geht es ja vor allem um Schnelligkeit. Außer-
dem verfügen die Finanzämter über Mittel, 
um Schulden einzutreiben, sie sind den Fir-
men am nächsten, erheben Gelder von Unter-
nehmen und zahlen sie aus und verfügen so-
mit über Instrumente für derartige Vorha-
ben. Eine Firma die innerhalb der letzten 6 
Monate keine Einnahmen erzielte wird bei 
keiner Bank einen Kredit bekommen, weil 
sie nicht als kreditwürdig gilt. Die Finan-
zämter beurteilen Unternehmen nach ande-
ren Kriterien. Das könnte Unternehmen, die 
nichts zu verbergen haben, eine Chance ge-
ben, aus einer schwierigen Situation heraus 
zu kommen.

Geld vom Staat und ein Anreiz 
für die Banken

Gelder, die ein Unternehmer erhalten 
würde, sollten vom Staat kommen. Die 

derzeit vom Staat geplanten Unterstützun-
gen für Unternehmer, die durch die Krise 
in Schieflage gerieten, werden das Problem 
in keiner Weise lösen können, da die Folgen 
nicht langfristig bekämpft werden. Anders 
verhält es sich mit der von mir vorgeschlage-
nen langfristigen Anleihe für Unternehmer. 
6% Zinsen wären hier die helfende Hand des 
Staates, sowohl für Unternehmer wie auch 
für alle übrigen Bürger – dadurch würde die 
Wirtschaft belebt werden und die Preise für 
Dienstleistungen und Waren würden fallen. 
Es wäre auch ein Anreiz für Banken, niedri-
gere Zinssätze für die von ihnen vergebenen 
Kredite anzubieten. 

Mittel gegen Mittel gegen die Krisedie Krise
Die Wirtschaftskrise ist keine Fiktion. Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft ist eine 

Tatsache, die sich früher oder später in jeder Brieftasche bemerkbar machen wird.

 Mariusz Kuzar
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 Dominik Jankowski

W trudnych czasach, państwa „Zjednoczonej Europy”, niczym w XIX wieku, 
bronią głównie doraźnych partykularnych interesów.

od „Zjednoczonej Europy”?od „Zjednoczonej Europy”?

Podstawę niemieckiej reakcji na 
światowy kryzys stanowią dwa pa-
kiety koniunkturalne. O ile jednak 
wpływ obu programów na niemiec-

ką gospodarkę będzie niewspółmiernie mały 
w stosunku do poniesionych kosztów, o tyle 
można się spodziewać, iż wraz ze zbliżający-
mi się wyborami parlamentarnymi oba pa-
kiety zostaną wykorzystane w walce poli-
tycznej. Tym bardziej, że stały się już sym-
bolem przewartościowania niemieckich po-
glądów na gospodarkę, w których dotychczas 
preferowano rozwiązania liberalne nad inter-
wencjonizm państwowy.

Rekordowy deficyt

Światowy kryzys finansowy dotknął w 
sposób znaczący proeksportową gospo-

darkę niemiecką. Głównie w wyniku spa-
dającego światowego popytu na wytwarza-
ne w RFN towary. Tym samym rząd nie-
miecki podjął decyzję o konieczności rato-
wania gospodarki przy pomocy pakietów ko-
niunkturalnych, mających przede wszyst-
kim pobudzić popyt wewnętrzny i doprowa-
dzić do wzrostu poziomu inwestycji. Wyso-
kość zarówno pierwszego (ok. 32 mld euro), 
jak i drugiego pakietu (ok. 50 mld euro) jest 
zdecydowanie zbyt niska, by realnie odwró-
cić recesyjny trend w gospodarce niemiec-
kiej. O ile pierwszy pakiet, opierający się 
w głównej mierze na dopłatach do odse-
tek, gwarancjach kredytowych i ulgach po-
datkowych, był krytykowany przede wszyst-
kim za brak innowacyjności, o tyle najważ-
niejszym zarzutem wobec drugiego (inwe-
stycje w infrastrukturę, obniżka podatków i 
składek na kasę chorych) jest jego kompro-
misowy charakter, wynikający z różnic w po-
glądach gospodarczych między CDU, CSU 
i SPD. Drugi pakiet koniunkturalny przesą-

dził o tym, że Niemcom nie uda się do 2010 
roku zrównoważyć budżetu, co jeszcze w li-
stopadzie 2008 roku było priorytetem rządu 
kanclerz Angeli Merkel. Tym samym zwięk-
szenie zadłużenia państwa do największego 
w historii poziomu 50 mld euro, jest działa-
niem nadmiernym w stosunku do spodzie-
wanych efektów. Poza tym kolejne odsu-
nięcie w czasie spełnienia kryterium z Ma-
astricht, dotyczącego maksymalnie 3-pro-
centowego poziomu deficytu budżetowego, 
osłabi i tak już poważnie nadwyrężoną po-
zycję Niemiec na arenie europejskiej. Do-
tychczasowy brak zgody Berlina na przed-
sięwzięcie działań antykryzysowych na po-
ziomie unijnym, w obawie przed powiększe-
niem deficytu budżetowego, jest sygnałem 
dla pozostałych państw członkowskich UE, 
iż Niemcy odwracają się ostatecznie od po-
noszenia kosztów unijnej integracji.

Choć zapowiedź drugiego pakietu ko-
niunkturalnego wpłynęła pozytywnie 

na inwestorów, co spowodowało ponowny 
wzrost ich zaufania do rynku, przyjęcie pro-
gramów naprawczych nie spowoduje zmian 
w gospodarce niemieckiej w 2009 roku. Po 
pierwsze według danych Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego PKB Niemiec 
zmniejszy się o 2,5%, co o 0,5% przekracza 
planowany średni poziom dla strefy euro. 
Po drugie przewidywany jest dalszy znacz-
ny spadek inwestycji. Kluczowym sygna-
łem dla losów gospodarki RFN będzie zatem 
przedstawienie przez kanclerz Angelę Mer-
kel planu spłacenia zadłużenia, co w kontek-
ście zbliżających się wyborów niechybnie 
wpłynie na balans sił na niemieckiej scenie 
politycznej.

Porażka Merkel?

Jak przewidują eksperci, pierwsze sygna-
ły dotyczące rzeczywistej skuteczności 

pakietów koniunkturalnych dotrą do rynku 
w połowie 2009 roku, czyli w szczytowym 
okresie kampanii wyborczej do Bundestagu. 

Tym samym staną się one z pewnością ele-
mentem walki politycznej i mogą wpłynąć, w 
ograniczonym jednak zakresie, na ostateczny 
wynik wyborów. O ile bowiem koalicja CDU/
CSU/SPD potrafiła przy okazji pierwsze-
go pakietu koniunkturalnego przedłożyć ra-
cję stanu nad partykularne interesy partyj-
ne, o tyle drugi program naprawczy ujaw-
nił nie tylko podziały na linii CDU-SPD, ale 
także wewnątrz partii kanclerz Angeli Mer-
kel. Przewidywany nieznaczny wpływ pakie-
tów koniunkturalnych na poprawę stanu go-
spodarki niemieckiej może zatem zwiększyć 
poparcie dla kandydata SPD na kanclerza, 
Franka-Waltera Steinmeiera.

Pozycja kanclerz Angeli Merkel, podwa-
żana w ostatnim czasie przez część po-

lityków CDU, może dodatkowo ulec osłabie-
niu w wyniku ideologicznego przewartościo-
wania w niemieckim spojrzeniu na gospo-
darkę. Odejście od propagowanego od po-
nad dwóch dekad liberalizmu i przesunię-
cie środka ciężkości w stronę aktywniejszej 
obecności państwa w gospodarce niebez-
piecznie zbliża działania CDU w stronę sta-
nowiska SPD, co jest sytuacją niepożądaną w 
kontekście wyborów parlamentarnych, gdzie 
o wyniku decydują przede wszystkim różni-
ce programowe.

Dalej od „Zjednoczonej Europy”?

Trzeba dziś wielkiej mądrości politycznej, 
aby uratować w Europie zarówno gospo-

darkę, jak i Unię, a tymczasem Zachód, zaś w 
szczególności Niemcy, spycha ciężar kryzysu 
kredytowego na barki tych, którzy mają naj-
mniej siły, aby go unieść. Pomimo ogłoszone-
go przez Niemcy na szczycie G20 sprzeciwu 
wobec powrotu do protekcjonizmu, światowy 
kryzys finansowy udowodnił jedno – w trud-
nych czasach gospodarczych państwa „Zjed-
noczonej Europy”, niczym w XIX - wiecz-
nym koncercie mocarstw, bronią głównie do-
raźnych partykularnych interesów i swojej 
pozycji międzynarodowej w przyszłości. 

DALEJDALEJ
GOSPODARKA
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od „Zjednoczonej Europy”?

Die Grundlage der deutschen An-
twort auf die Weltwirtschaftskri-
se bilden zwei Konjunkturpakete. 
Die Wirkung beider Programme 

auf die deutsche Wirtschaft wird gemessen an 
den Kosten relativ gering sein, doch angesichts 
der nahenden Bundestagswahlen werden be-
ide Pakete als Wahlkampfinstrumente herhal-
ten müssen. Beide symbolisieren die überbe-
wertete deutsche Haltung zur Wirtschaft, wo-
nach bislang liberale Lösungen über staatliche 
Eingriffe gestellt wurden.

Rekorddefizit

Die Weltfinanzkrise trifft die exportori-
entierte deutsche Wirtschaft besonders 

hart, weil die weltweite Nachfrage nach deut-
schen Waren rapide sinkt. Die Bundesregie-
rung beschloss die Wirtschaft mit Rettungspa-
keten zu stützen, die vor allem die Binnennach-
frage steigern und Investitionen fördern sollen. 
Die Höhen des ersten (ca. 32. Mrd. Euro) und 
des zweiten Konjunkturpaketes (ca. 50 Mrd. 
Euro) sind zu gering bemessen, um den negati-
ven Trend der deutschen Wirtschaft umzukeh-
ren. Das erste Rettungspaket bestand haupt-
sächlich aus Zinszuschüssen, Kreditbürgschaf-
ten und Steuererleichterungen und wurde auf 
breiter Front als wenig innovativ kritisiert. Die 
Hauptargumente gegen das zweite Rettungs-
paket (Infrastrukturinvestitionen, Steuersen-
kungen und Senkung der Krankenkassenbei-
träge) beruhen überwiegend auf dem Vorwurf, 
es sei ein zu weitgehender Kompromiss zwi-
schen den Wirtschaftsprogrammen der CDU, 
CSU und SPD. Durch das zweite Konjunktur-
paket wird es Deutschland nicht gelingen bis 
2010 einen ausgeglichenen Haushalt vorzule-
gen – noch im November 2008 war das eine 
der Hauptprioritäten der Regierung von Ange-
la Merkel. Damit wird die Staatsverschuldung 

auf das höchste Niveau in der Geschichte der 
Bundesrepublik steigen und 50 Mrd. Euro er-
reichen. Trotz des hohen Staatsdefizits werden 
sich die erhofften Wirkungen nicht einstellen. 
Darüber hinaus wird eine weitere zeitliche Ver-
schiebung der Vorgabe, die Maastrichtkriteri-
en eines maximal 3%-igen Staatsdefizits einzu-
halten, die ohnehin schon geschwächte Position 
Deutschlands im europäischen Verbund weiter 
schwächen. Die fehlende Zustimmung Berlins 
zu weiteren EU-Maßnahmen gegen die Krise, 
die aus der Befürchtung resultiert, das Haus-
haltsdefizit würde weiter steigen, ist ein deutli-
ches Signal an andere Mitgliedsstaaten der EU, 
dass Deutschland definitiv nicht mehr bereit 
ist, die gestiegenen Kosten der europäischen 
Integration zu tragen. Obwohl die Ankündi-
gung des zweiten Konjunkturpaketes sich po-
sitiv auf die Stimmung der Investoren auswirk-
te und zusätzliches Vertrauen in den Markt 
schuf, wird die Verabschiedung beider Kon-
junkturprogramme trotzdem keine Wirkung 
auf die deutsche Wirtschaft im Jahr 2009 ha-
ben. Einerseits wird nach Angaben des Inter-
nationalen Währungsfonds das Bruttoinlands-
produkt der Bundesrepublik um 2,5 % sinken 
und um 0,5% den geplanten Durchschnittwert 
der Euro-Zone unterschreiten. Andererseits 
wird ein weiterer Rückgang der Investitionen 
prognostiziert. Ein wichtiges Signal für das 
Schicksal der deutschen Wirtschaft wird An-
gela Merkels Plan zur Tilgung der Staatsver-
schuldung sein. Diese Entscheidung wird im 
nahenden Bundestagswahlkampf die Kräftebi-
lanz der deutschen Parteienlandschaft erheb-
lich beeinflussen. 

Merkels Niederlage

Experten schätzen, dass die ersten positi-
ven Effekte der Konjunkturpakete den 

Markt erst Mitte des Jahres 2009 - und da-
mit mitten im Bundestagswahlkampf - errei-
chen werden, damit auf jeden Fall zu einem 
wichtigen Wahlkampfinstrument würden 
und somit das Wahlergebnis beeinflussen 

könnten. Die Große Koalition konnte beim 
ersten Konjunkturpaket die einzelnen Par-
teiinteressen noch der Staatsräson unterord-
nen, doch bei der Verabschiedung des zwei-
ten Konjunkturpaketes zeigten sich bereits 
überaus deutliche Differenzen sowohl zwi-
schen der CDU und der SPD als auch inner-
halb der Christdemokraten selbst. Der prog-
nostizierte geringe Einfluss beider Rettungs-
pakete auf den Zustand der deutschen Wirt-
schaft könnte somit einen Stimmenzuwachs 
für den SPD-Kanzlerkandidaten Fran-Wal-
ter Steinmeier bedeuten. 

Die Position von Angela Merkel, die in 
letzter Zeit von einigen CDU-Politikern 

in Frage gestellt wurde, könnte infolge einer 
ideologischen Überbewertung der deutschen 
Sicht auf die Wirtschaft weiter geschwächt 
werden. Die Abkehr vom dem nun seit zwan-
zig Jahren vorherrschenden Liberalismus 
und eine Verschiebung der Schwerpunkte 
in die Mitte und in Richtung einer aktiveren 
Rolle des Staates in der Wirtschaft, wird die 
CDU in gefährliche Nähe der Standpunk-
te der SPD bringen. Diese Situation ist im 
Bundestagswahlkampf sehr unerwünscht, 
da vor allem programmatische Unterschiede 
über den Wahlerfolg entscheiden werden.

Weit entfernt vom vereinten Europa

Es bedarf heute großer politischer Um-
sicht um sowohl die europäische Wirt-

schaft als auch die EU zu retten. Während-
dessen schiebt der Westen, und insbeson-
dere Deutschland, die Last der Kreditkri-
se auf die Schultern der Schwächsten. Trotz 
des von Deutschland beim G20-Gipfel pro-
klamierten Vetos gegen staatlichen Protekti-
onismus hat die Finanzkrise gezeigt, dass die 
Staaten des vereinten Europa in schwierigen 
Zeiten – wie die Großmächte im 19. Jahr-
hundert - vor allem eigene partikuläre Inte-
ressen und ihre eigenen Positionen auf dem 
internationalem Parkett verteidigen. 

 Dominik Jankowski

In schwierigen Zeiten verteidigen die Staaten des „Vereinten Europa” 
wie im 19. Jahrhundert vor allem eigene partikuläre Interessen.

vom „Vereinten Europa”?
WEIT WEG WEIT WEG 
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Większość krajów współczesne-
go świata opiera rynek waluto-
wy na tzw. polityce płynnego 
kursu. Oznacza to, że poziom 

kursu walutowego jest wypadkową działania 
mechanizmu rynkowego, a więc popytu (za-
potrzebowania na towar) oraz podaży (ilości 
zaoferowanej do sprzedaży). Taka sytuacja 
oznacza, że kurs walutowy określany jest po-
przez wzajemne oddziaływanie kupujących 
i sprzedających, w tym przez interakcje go-
spodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz 
instytucji finansowych i instytucję państwa.

Złoty przewartościowany   
czy niedowartościowany?

Zmiany kursu walutowego w systemie 
kursów płynnych nazywamy aprecja-

cją (gdy wartość waluty krajowej wzrasta 
względem waluty zagranicznej) lub depre-
cjacją (gdy wartość waluty krajowej obniża 
się względem waluty zagranicznej). W ana-
lizowanym okresie różnica pomiędzy naj-
wyższym (4,8324 zł 17 lutego 2009) a naj-
niższym (3,2026 zł 31 lipca 2008) wynosiła 
1,6298 zł. Stanowi to względem aktualnego 
kursu walutowego około 35%. Jest to bardzo 
duże odchylenie. 

Z wykresu wynika, iż kreują się dwa tren-
dy. Malejący trend oznaczał, że złotówka 

umacniała swoją pozycję na rynku. Mocna po-
zycja waluty świadczy poniekąd o dobrej kon-
dycji gospodarki oraz o zwiększonym zapo-
trzebowaniu na rynkach międzynarodowych 
na towary i usługi polskiego pochodzenia. Dru-
gi trend (rosnący) trwa od około dwóch miesię-
cy. Oznacza, że wartość polskiej waluty wzglę-

dem euro słabnie. Może to być efektem mię-
dzy innymi światowego kryzysu. Sytuacja taka 
oznacza, że poziom produkcji w kraju male-
je, komplikuje się sytuacja na rynku pracy. W 
efekcie powoduje to, że zmniejsza się dynami-
ka międzynarodowej wymiany handlowej – to-
wary i usługi polskie nie znajdują relatywnie 
dużej liczby nabywców. Jednak taka sytuacja 
jest korzystna dla eksporterów w dłuższej per-
spektywie. Po pewnym czasie „kupcy zagra-
niczni” zorientują się, że przy utrzymaniu tren-
du na rynku walutowym towary z kraju o słab-
nącej pozycji walutowej będą bardziej konku-
rencyjne cenowo. Oznacza to, że w perspek-
tywie dłuższego okresu przedsiębiorcy pol-
scy będą zwiększać sprzedaż oraz produkcję, 
a tym samym wpłyną dodatnio na kształtowa-
nie się salda bilansu płatniczego. W przypadku 

dolara amerykańskiego sytuacja jest dość po-
dobna: również rysują się dwa trendy. Pierwszy 
oznacza, że złotówka umacniała swoja pozycję 
względem USD, drugi zaś – odwrotnie. Od kil-
kunastu tygodni musimy dać więcej złotówek 
za jednego dolara. Różnica pomiędzy najwyż-
szym kursem (3,8238 zł 17 lutego 2009) a naj-
niższą ceną złotówki względem dolara (2,0220 
zł 21 lipca 2008) wynosi 1,8018 zł. Stanowi 
to wobec aktualnego kursu około 47%. God-
ny uwagi jest fakt, iż zarówno najniższy, jak i 
najwyższy poziom kursu dolara i euro przypa-
da w identycznym czasie. Może to oznaczać, 
że kursy obu tych walut względem złotówki są 
zdeterminowane przez ten sam czynnik. Może 
nim być dekoniunktura gospodarcza na całym 
świecie. 

Interwencja państwa – kiedy i jak? 

Państwo ma instrumenty, którymi może de-
terminować rynek walutowy, jednak taką 

praktykę podejmuje się w ostateczności. Praw-
dziwa gospodarka wolnorynkowa (do takiej 
właśnie Polska zmierza) powinna samodziel-
nie przywrócić równowagę na rynku walu-
towym. W szczególnych sytuacjach, gdy od-
chylenia kursu walut w kolejnych kilku noto-
waniach są dość znaczne, państwo może uru-
chomić rezerwy walutowe, żeby w odpowied-
ni sposób wpłynąć na poziom kursu. Wów-

czas rząd może zadecydować o „wpuszcze-
niu” w obieg odpowiedniej wartości danej wa-
luty na rynek i w ten sposób wartość tej waluty 
zmniejsza się. Druga możliwość to skup pew-
nej wartości waluty z rynku, wówczas wartość 
tej waluty rośnie (tzw. aprecjacja). Kolejne fazy 
muszą wystąpić po sobie. Jedyne co instytucja 
państwa może zrobić, to złagodzić skutki wy-
stępowania fazy recesji oraz kryzysu. Warto za-
znaczyć, że rządzący mają tu do wykorzystania 
zarówno instrumenty polityki fiskalnej (w tym 
m.in. wydatki rządowe oraz system podatko-
wy), jak również instrumenty polityki pienięż-
nej (m.in. bezpośredni wpływ na podaż pienią-
dza w obiegu w gospodarce). Sytuację utrudnia 
fakt braku kompatybilności w działaniu rządu 
oraz Narodowego Banku Polskiego – z defini-
cji niezależnego.

Na niekorzyść Polski zadziała w najbliż-
szym czasie nadchodząca recesja go-

spodarcza – tak przynajmniej wynika z roz-
ważań wielu polityków, ekonomistów oraz 
eksportów rynków finansowych. Dobrze 
rozwinięta gospodarka oparta na wiedzy nie 
powinna oczekiwać zbyt dużej roli państwa 
jako ingerenta w rynki. Taka pozycja mogła-
by zdeterminować potencjalnych inwesto-
rów w naszym kraju do zaniechania przed-
sięwzięć gospodarczych, a to mogłoby po-
gorszyć sytuację makroekonomiczną każde-
go kraju, nawet najlepiej rozwiniętego go-
spodarczo. Warto wspomnieć, że ewentualna 
interwencja państwa na rynku walutowym 
leży poniekąd w interesie rządu. W momen-
cie wysokiej oraz trwałej deprecjacji złotów-
ki dług publiczny Polski powiększa się pro-
porcjonalnie do zmian kursu walutowego. 
Oznacza to, że zewnętrzny dług naszego kra-
ju w ostatnim okresie nominalnie wzrósł o 
około 40%! W konkluzji należy stwierdzić, 
że zarówno umacnianie się, jak i osłabienie 
wartości (ceny) waluty ma zarówno swoich 
zwolenników, jak i przeciwników. Świadczy 
o tym fakt dobrze funkcjonującego mecha-
nizmu rynkowego. Gdyby zapewnić swobod-
ne działanie niczym nieskrępowanego rynku, 
można oczekiwać, że czas niedługo odwró-
ci sytuację. 

Złotówkowa Złotówkowa 
KATASTROFAKATASTROFA

Żaden rząd ani też Bank Centralny nie jest w stanie 
zatrzymać cyklicznego rozwoju gospodarki.

Dług publiczny Polski powiększa się 
proporcjonalnie do zmian kursu walutowego. 
Oznacza to, że w ostatnim okresie nominalnie 
wzrósł on o około 40%!

 Mariusz Nyk

Der katastrophale

ZŁOTY

GOSPODARKA
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Złotówkowa 
KATASTROFA

Die meisten Länder der moder-
nen Welt knüpfen ihren Währung-
smarkt an die sog. flexible Wechsel-
kurspolitik. Das bedeutet, dass der 

Währungskurs durch die Mechanismen des 
Marktes bestimmt wird, das sind die Nachfra-
ge und das Angebot von Waren. Diese Situ-
ation bedeutet, dass der Währungskurs durch 
Wechselwirkungen von Käufern und Verkäu-
fern und dadurch vom Verhalten privater Hau-
shalte, Unternehmen, Finanzinstitutionen und 
staatlichen Institutionen bestimmt wird.

Ist der Złoty unter- oder  
überbewertet?

Wechselkursschwankungen im Sys-
tem der flexiblen Wechselkurse wer-

den Aufwertung (wenn der Wert der Lande-
swährung im Verhältnis zur Auslandswäh-
rung steigt) oder Abwertung (wenn der Wert 
der Landeswährung im Verhältnis zur Au-
slandswährung sinkt) genannt.Im dargestel-
lten Zeitraum beträgt der Unterschied zwi-
schen dem Höchst- (4,8324 zł am 17. Febru-
ar 2009) und dem Tiefststand (3,2026 zł am 
31. Juli 2008) 1,6298 zł. Im Verhältnis zum 
aktuellen Währungsstand sind das ca. 35%. 
Damit ist die Kursschwankung sehr hoch.

Aus der Grafik geht hervor, dass sich zwei 
Währungstrends abzeichnen. Der sinken-

de Trend bedeutete, dass der Złoty am Markt 
aufgewertet wurde. Eine starke Währung zeugt 
von einer guten Wirtschaftslage und von einer 
gestiegenen Nachfrage nach polnischen Wa-
ren auf internationalen Waren- und Dienstle-
istungsmärkten. Der andere (steigende)Trend 
hält seit ca. zwei Monaten an. Das bedeutet, 

dass der Wert der polnischen Währung gege-
nüber dem Euro sinkt. Das kann eine Folge der 
Weltwirtschaftskrise sein. Diese Situation be-
deutet, dass das Produktionsvolumen im Land 
sinkt und sich die Situation auf dem Arbeit-
smarkt verkompliziert. Im Endeffekt sinkt die 
Dynamik des internationalen Warenaustau-
schs – polnische Waren und Dienstleistungen 
finden relativ weniger Abnehmer im Ausland. 
Doch diese Situation ist für Exporteure lang-
fristig vorteilhaft. Nach einiger Zeit werden au-
sländische Einkäufer merken, dass bei anhal-
tendem Trend auf dem Währungsmarkt Waren 
aus einem Land mit fallender Währung kon-
kurrenzfähiger werden. Das bedeutet langfri-
stig, dass polnische Unternehmen ihren Ver-
kauf und ihre Produktion steigern werden kön-
nen, was sich positiv auf die Außenhandelsbi-
lanz auswirken wird. Im Fall des US-Dollars 
ist die Lage ähnlich. Auch hier zeichnen sich 
zwei Trends ab. Der erste bedeutet, dass der 

Złoty im Verhältnis zum Dollar stärker wird, 
der andere Trend ist umgekehrt. Seit mehreren 
Wochen muss man mehr Złoty für einen Dol-
lar bezahlen. Der Unterschied zwischen dem 
Höchst- (3,8238 zł am 17. Februar 2009) und 
dem Tiefststand (2,0220 zł am 21. Juli 2008) 
im Verhältnis zum Dollar beträgt 1,8018 zł. 
Das sind ca. 47% im Verhältnis zum aktuellen 
Kurs. Interessant ist die Tatsache, dass sowohl 
der Höchst- als auch der Tiefststand beider 
Währungen im selben Zeitraum zu beobach-
ten war. Das könnte beudeuten, dass der Kurs 
des Euro und des Dollars im Verhältnis zum 
Złoty von denselben Faktoren bestimmt wird. 
Es könnte somit der weltweite Konjunkturab-
schwung sein.

Staatliche Interventionen –  
wann und wie?

Der Staat verfügt über Instrumente, die den 
Währungsmarkt beeinflussen können, 

doch diese Engriffe behält man sich als letztes 
aller Mittel vor. Eine wirklich freie Marktwirt-
schaft (diese strebt Polen an) sollte selbststän-
dig das Gleichgewicht auf den Währungsmärk-
ten herstellen können. In besonderen Situatio-
nen, wenn die Kursschwankungen besonders 

hoch sind, kann der Staat durch Freisetzung 
seiner Devisenreserven Einfluss auf den We-
chselkurs ausüben. In dieser Situation kann 
die Regierung eine bestimmte Menge einer be-
stimmten Währung auf den Markt bringen, um 
so den Wert dieser Währung sinken zu lassen. 
Eine andere Möglichkeit ist der Ankauf einer 
bestimmten Menge einer Währung, um so de-
ren Wert steigen zu lassen. Weitere Phasen er-
folgen nacheinander. Das einzige, was staatli-
che Institutionen machen können, ist die Fol-
gen von Rezessionen oder Krisen abzumil-
dern. Den Regierungen stehen hierzu sowohl 
Instrumente der Fiskalpolitik (Regierungsaus-
gaben und Steuersystem) als auch Instrumente 
der Währungspolitik (direkter Einfluss auf das 
Währungsangebot im Wirtschaftskreislauf) zur 
Verfügung. Die Situation wird in Polen durch 
einen Mangel an Kompatibilität zwischen den 
Maßnahmen der Regierung und der unabhän-
gigen Polnischen Nationalbank erschwert.

In Polen wird sich der nahende Wirtschaftsab-
schwung bald negativ auf die Wirtschaftsla-

ge auswirken – zumindest wird das von zahlre-
ichen Politikern, Ökonomen und Finanzexper-
ten prognostiziert. Ein gut entwickeltes und so-
lide aufgestelltes Wirtschaftssystem sollte keine 
großen Eingriffe des Staates in die Märkte er-
warten. Staatliche Eingriffe könnten potenziel-
le Investoren abschrecken, was die makroöko-
nomische Lage eines jeden Landes, auch eines 
gut entwickelten, verschlechtern würde. Da-
rüber hinaus liegt ein eventueller Eingriff des 
Staates in die Währungsmärkte durchaus im 
Interesse der jeweiligen Regierung. Bei einer 
anhaltenden und hohen Abwertung des Zło-
ty würde die staatliche Verschuldung propor-
tional zu den Wechselkursschwankungen ste-
igen. Das bedeutet, dass die Verschuldung des 
Staates im Ausland in der letzten Zeit nominell 
um ca. 40% gestiegen ist! Schlussfolgerung die-
ser Erwägungen ist die These, dass sowohl ste-
igende wie auch fallende Währungskurse ihre 
Anhänger und Gegner haben. Das ist ein Ken-
nzeichen gut funktionierender Marktmecha-
nismen. Wenn man den Märkten freien Lauf 
lässt, könnte man davon ausgehen, dass sich die 
Situation bald umkehren wird. 

 Mariusz Nyk

Keine Regierung und keine Zentralbank ist in der Lage  
die zyklische Entwicklung der Wirtschaft aufzuhalten.

Der katastrophaleDer katastrophale

ZŁOTYZŁOTY
Die Staatsverschuldung wächst in Polen proportional 
zu den Kursschwankungen der Währung. In der 
letzten Zeit stieg das nominelle Defizit um ca. 40%!
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Piąta pora roku...Piąta pora roku...

Na pewno każdy z nas pamięta swo-
je pierwsze wrażenia z karnawa-
łu w Akwizgranie, Düsseldorfie 
lub Kolonii: pochód karnawało-

wy, dziwnie poprzebierani, na komendę śmie-
jący się ludzie, rzucający wśród salw do tłu-
mów „olle kamelle” czyli stare karmelki. Za-
czerwienione od alkoholu policzki, w ręce bu-
telka piwa lub kieliszek wina, wzrok bezsku-
tecznie szukający na czymkolwiek oparcia i 
od czasu do czasu niekontrolowany ryk tłumu: 
„Kölle Alaaf!” (w Kolonii) lub „Oche Alaaf!” 
(w Akwizgranie) – to okrzyk bitewny karna-
wałowiczów, zagrzewający jednak nie do bi-
twy, lecz do zabawy. I to ma być karnawał? 
Choć teraz wiele się również w polskim kar-
nawale zmieniło, jeszcze nie dawno było cał-
kiem inaczej. Czas karnawałowy wypełniony 
był wizytami u fryzjera, kosmetyczki, masaże, 
odnowa biologiczna, te rzeczy ... Wybór balo-
wej sukni i dodatków: kobiety z obłędem w 
oczach i kompletnie zrezygnowani mężczyź-
ni, za nic nie mogący zrozumieć swoich part-
nerek. I to mimo, iż ceremonia ta bez zmian 
powtarzana jest co roku. A potem zmęczeni, 
ale szczęśliwi wybieraliśmy się wieczorową 
porą na bal. I było pięknie! Panie odmłodzo-
ne, eleganckie, lekko podniecone, dystyngowa-
ni panowie przypominający sobie czasem na-
wet o bontonie. Ach! A tu?! Wszyscy biega-
ją w jakichś uniformach? Nie mają dosyć tej 
pruskiej musztry, tak obcej Nadreńczykom?! 
Otóż wcale nie o to tu chodzi, a nawet wręcz 
przeciwnie.

Na złość Francuzom i Prusakom

Nadreński karnawał rozwinął się wpraw-
dzie dopiero za czasów pruskiego pano-

wania, lecz jego początków należy szukać w 
już czasach napoleońskich (1794-1815). Nie-
łatwe to były czasy. Akwizgran był wtedy sto-
licą Departamentu Rury, więc stacjonowały 
tu francuskie wojska, a ich utrzymanie wie-
le miasto kosztowało. Ze względów na bez-
pieczeństwo publiczne zakazano działalności 
bractwom kurkowym, który to zakaz utrzy-
mał się do 1806 roku. Oburzeni Nadreńczy-
cy dawali upust niezadowoleniu na swój, im 
szczególny sposób: oto nienawidzący mundu-
ru mieszkańcy w przypominających mundu-
ry łachmanach paradowali przed francuskimi 
koszarami, robiąc figury i grymasy. Śpiewa-
li przy tym różne sprośne piosenki i pozdra-
wiali się zniekształconym gestem wojskowe-
go pozdrowienia, do dziś zresztą używanym 
w towarzystwach karnawałowych: podnoszo-
no do lewej skroni prawą rękę i powierzchnią 
dłoni jej dotykano.

Początek został zrobiony

Po ustąpieniu Francuzów w Akwizgra-
nie w 1829 r. powstało pierwsze towarzy-

stwo karnawałowe o nazwie Floressei, w któ-
rego statucie znalazł się obowiązek noszenia 
kostiumu, śpiewanie obelżywych piosenek i 
owo błazeńskie pozdrowienie. Pruskie unifor-
my nadawały się przy tym najlepiej na wzo-
ry karnawałowych strojów, te więc wybrano. 
Dlatego tak militarnie wyglądają akwizgrań-
scy przebierańcy, podczas gdy my i mniej tra-
dycyjna część mieszkańców zakładamy ra-
czej kostiumy z innych bajek. Trzydzieści lat 
później Floressei przekształciło się w znany 
z wielu karnawałowych imprez, tzw. posie-
dzeń karnawałowych AKV – Aachener Kar-
nevals-Verein. Odpowiedzialny jest on rów-
nież za organizację pochodu karnawałowego 
w Różany Poniedziałek i Dziecięcego Karna-
wału Kinderkarneval. Aby wciąż przybywa-
ło karnawałowego narybku! Członkostwo w 
takim towarzystwie jest sprawą prestiżu, na-
leżą więc doń mieszkańcy różnych warstw 
społecznych i zawodów. Nigdzie nie można 
tak skutecznie nawiązywać kontaktów, rów-
nież zawodowych. Oprócz AKV powstała w 
1857 r. gwardia miejska Oecher Penn, będą-
ca dziś największym towarzystwem karnawa-
łowym w Akwizgranie. Nie jest ona konku-
rencją dla AKV, lecz najwyżej urozmaiceniem 
programu.

Piąta pora roku

Tak naprawdę to trudna i pełna poświę-
cenia jest działalność karnawałowicza w 

Nadrenii. Chociaż karnawał zaczyna się tu 
11.11. o godz. 11.11., to już w lipcu zaczynają 
się spotkania, na których opracowuje się pro-
gram, ćwiczy, uczy nowych piosenek, Funke-
mariechen – piękne, wysportowane dziewczy-
ny – pilnie trenują baletowe figury, a ci, któ-
rzy przemawiać będą na balach, pieczołowi-
cie zbierają materiał do swojej buettenrede, 
czyli rymowanej mowy, która może zawierać 
rubaszną krytykę poważnych obywateli, za co 
mówcy nie wolno ukarać. Każdy ma więc ja-
kieś zadanie ... A co się wątroba namęczy?! – 
... przemilczę. W najgorętszym okresie karna-
wału, w Tłusty Czwartek, rządy nad miastem 
przejmują kobiety. Ten piękny zwyczaj powstał 
w Bonn, kiedy to zeźlone na swych mężów 
praczki, iż ci spieszą do Kolonii na karnawał, 
a one muszą zostać w domu, zebrały się i po-
maszerowały do burmistrza, by przynajmniej 
na krótko odebrać mu władzę nad miastem. 
Inne miasta w Nadrenii przejęły ten zwyczaj 
i nikogo już dziś nie dziwi, dlaczego nadbur-
mistrz na przykład Akwizgranu tak ochoczo 
pozbywa się swoich obowiązków w tym jak-
że trudnym okresie, by w śmiesznym kapelu-
siku spieszyć na któreś z kolei karnawałowe 

posiedzenie. Obowiązkowo bez krawata, gdyż 
ten został mu już rano obcięty, jako jest tu w 
zwyczaju. Jeśli nie zrobiła tego wcześniej wła-
sna małżonka, zadbały o to inne Akwizgran-
ki. W ten sposób można się elegancko pozbyć 
niechcianego lub nieudanego podchoinkowe-
go prezentu – i żadna obdarowująca kobieta 
nie powinna mieć (w zasadzie) o to żalu. Choć 
zwyczaj obcinania krawatów jest od daw-
na znany, zawsze zdarzy się jakiś mężczyzna, 
który jakby o nim zapomniał. Nie ma przy 
tym litości dla zabłąkanych w te okolice obco-
krajowców. Kobiety są tego dnia nadzwyczaj 
nieustępliwe, nie pomoże też próba samoobro-
ny – gdyż zawsze występują w grupach i już 
trochę wypiły... Nie ma również sensu zgła-
szać takiego „napadu” policji – ta delikwenta 
najwyżej wyśmieje, choć kto wie, może przy 
kolejnym pączku udzieli mu lekcji karnawało-
wej. A potem na Pennball, czyli balu zorgani-
zowanym przez Öcher Penn lub Balu Cechu 
Piekarzy każdy pokazuje się od najlepszej tj. 
najweselszej strony: skecze, kuplety, piosenki, 
w Akwizgranie śpiewane oczywiście w tutej-
szym dialekcie öcher platt i wspomniane wy-
żej mowy, którym towarzyszą salwy śmiechu. 
Gdyby tak się zdarzyć miało, że ktoś w na-
tłoku wrażeń straciłby wątek, temu orkiestra 
sygnałem „Ta-ta! Ta-ta!” zwróci uwagę, kiedy 
śmiać się należy. Ponieważ piąta pora roku w 
katolickiej Nadrenii – czyli właśnie karnawał 
– jest czasem błaznów, nikogo nic tu nie dzi-
wi – i każdemu wszystko wolno, gdyż jak mó-
wią „Jeder Jeck ist anders” (Każdy szaleniec 
jest inny).
... I tylko turyści i inni obcokrajowcy sto-
ją czegoś zagubieni i dziwią się i tro-
chę nie dowierzają tej niemieckiej ru-
baszności...

Renata A. Thiele 
(Magazyn Polregio-Aachen)

 Renata A. Thiele
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Piąta pora roku...

Die ersten Eindrücke vom Karneval 
in Aachen, Düsseldorf oder Köln 
werden sicherlich jedem in Erin-
nerung bleiben: der Karnevalsum-

zug oder verkleidete und fröhliche Menschen 
die „olle Kamelle“ rufen, aber auch die vom Al-
kohol geröteten Backen - jeder hält eine Flasche 
Wein oder Bier in der Hand, die Blicke schwe-
ifen unkontrolliert umher und von Zeit zu Zeit 
hört man jemanden „Kölle Alaaf!“ in Köln 
oder „Oche Alaaf!“ in Aachen schreien. Das 
sind die Schlachtrufe der Jecken, der aber nicht 
zur Schlacht aufruft, sondern zum Vergnügen. 
Muss so der Karneval aussehen? Obwohl sich 
im polnischen Karneval auch vieles verändert 
hat, so war alles vor kurzem noch ganz anders. 
In der Karnevalszeit ging man zum Frisör, 
zur Kosmetikerin, nahm Massagen oder ähn-
liches… man wählte z.B. sein Karnevalskle-
id: Frauen suchen mit irrem Blick, begleitet 
von ihren genervten Männern. Diese Zeremo-
nie wiederholt sich jedes Jahr. Anschließend 
ging man erschöpft aber glücklich zum Karne-
valsball. Die Damen erschienen verjüngt, ele-
gant, leicht erregt und die Herren erinnerten 
sich manchmal sogar an ihre guten Manieren. 

Und in Deutschland? Alle laufen 
hier in irgendwelchen Unifor-

men herum. Aber hier 
geht es auch gar nicht 

darum, ganz im Ge-
genteil.

Wider den Franzosen und Preußen

Der niederrheinische Karneval entwickelte 
sich zwar erst unter der preußischen Her-

rschaft doch seine Anfänge liegen in der napo-
leonischen Zeit (1794-1815). Das waren wahr-
lich keine einfachen Zeiten. Aachen war da-
mals die Hauptstadt des Ruhr-Departements 
und Teile des französischen Heeres waren dort 
stationiert. Der Unterhalt kostete die Stadt ein 
Vermögen. Aus Rücksicht auf die öffentliche 
Ordnung wurden Schützengilden verboten. 
Das Verbot bestand bis 1806. Die empörten 
Niederrheiner äußerten ihren Unmut auf ihre 
eigene Art: die Bewohner mochten keine Uni-
formen, daher paradierten sie in uniformähn-
lichen Verkleidungen vor den französischen 
Kasernen und machten lustige Grimassen. Sie 
sangen dabei anstößige Lieder und grüßten 
sich mit parodiehaftem militärischem Gruß, 
der übrigens bis heute in Karnevalsgesellscha-
ften zu sehen ist. Man hebt dabei seine rechte 
Hand an seine linke Stirnseite und berührt sie 
mit der Handoberfläche.

Der Anfang war gemacht

Nach dem sich die Franzosen 1829 aus 
Aachen zurückzogen wurde die erste 

Karnevalsgesellschaft unter dem Namen Flo-
ressei gegründet. In deren Satzung wurden die 
Pflicht zum Tragen eines Kostüms, das Singen 
anstößiger Lieder und der genannte Gruß fe-
stgeschrieben. Besonders preußische Unifor-
men eigneten für Karnevalskostüme, daher se-
hen die Aachener so uniformiert aus während 
in Polen und anderswo traditionell andere Ko-
stüme gebräuchlich sind. Dreißig Jahre später 
wurde Floressei in den allseits bekannten AKV 
– Aachener Karnevals-Verein unbenannt. Die-
ser veranstaltet heute den Karnevalsumzug am 
Rosenmontag und den Kinderkarneval, damit 
der Nachwuchs niemals ausbleibt. Die Mit-
gliedschaft in diesem Verein ist eine Prestige-
frage, daher gehören Bürger verschiedener so-
zialer Schichten zu den Mitgliedern. Nirgen-
dwo sonst lassen sich so gute Beziehungen 
knüpfen, wie hier. Außer dem AKV entstand 
1857 ebenfalls die Stadtgarde Oecher Penn, 
die heute die größte Aachener Karnevalsgesel-
lschaft bildet. Sie ist aber keine Konkurrenz für 
den AKV sondern eine Bereicherung des Pro-
gramms. 

Die fünfte Jahreszeit

Die Tätigkeit eines Karnevalsteilnehmers 
am Niederrhein ist in Wirklichkeit an-

strengend und voller Entsagungen. Obwohl der 
Karneval am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt, fin-
den die ersten Programm-Sitzungen bereits im 
Juli statt. Dabei werden neue Lieder, neue Tan-
zeinlagen und die Büttenreden einstudiert. Je-
der hat eine bestimmte Aufgabe. In der heißen 

Karnevalsphase übernehmen die Frauen die 
Regierung in der Stadt. Diese Tradition stammt 
aus Bonn, wo die Wäscherinnen so empört da-
rüber waren, dass ihre Männer zum Karneval 
nach Köln zogen, dass sie zum Bürgermeister 
marschierten und ihm kurzerhand die Macht 
über die Stadt abnahmen. Weitere Städte am 
Niederrhein übernahmen diesen Brauch und 
heute wundert es niemanden mehr, warum der 
Bürgermeister von Aachen seine Pflichten in 
dieser schwierigen Zeit so gerne abgibt, um in 
einem lustigen Hut zu einer der vielen Karne-
valssitzungen zu eilen. Zuvor wurde ihm noch 
die Krawatte abgeschnitten, wenn sich von se-
iner eigenen Frau, dann sicherlich von einer an-
deren Aachener Bürgerin. So kann man ganz 
elegant ein unliebsames Weichnachtsgeschenk 
loswerden, ohne dass jemand meckert. Obwohl 
die Tradition des Krawatten-Abschneidens seit 
langem bekannt ist, findet sich immer wieder 
ein Mann, der das scheinbar vergessen hat. Es 
gibt auch keine Gnade für verirrte Ausländer. 
Frauen sind an diesen Tagen in der Regel un-
nachgiebig – da hilft auch keine Selbstverteidi-
gung, denn sie sind immer angetrunken und in 
Gruppen unterwegs. Es hat auch keinen Sinn, 
einen solchen Überfall der Polizei zu melden 
– die würde einen nur auslachen und ihm bei 
einem Pfannkuchen, die Regeln des Karne-
vals erklären. Später zeigt sich jeder z. B. beim 
Öcher Penn Ball von seiner besten Seite. Dort 
gibt es Komödieneinlagen, Lieder und die er-
wähnten gereimten Ansprachen. Sollte jemand 
den Faden verlieren wird er vom Orchester mit 
einer Fanfare daran erinnert, wann er lachen 
sollte. Da die fünfte Jahreszeit in dieser katholi-
schen Region eine Zeit der Narren ist, wundert 
hier nichts und jedem ist alles erlaubt, denn 
man sagt: „Jeder Jeck ist anders“. Nur Touristen 
und Ausländer stehen etwas verloren da und 
wundern sich ungläubig über diese deutsche 
Fröhlichkeit.
Renata A. Thiele (Magazyn Polregio-Aachen)
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Zamyślony mężczyzna siedzi przy 
szewskim stoliku na dolnym rynku 
w Görlitz i rozmyśla  nad swoim 
życiem. Zastanawia się czy powi-

nien koncentrować się na rzemiośle czy też 
na pisaniu? Jego żona stoi nad nim i ciągle za-
wraca mu głowę. Dodatkowo groził mu ma-
gistrat. Z drugiej strony przyjaciele zachęcali 
go: pisz dalej, nie tylko w Dreźnie czekają na 
twoje  przemyślenia. Reżyser Herman Rueth 
wiedział, że filozof szewski Jakub Böhme z 
Görlitz już nie długo będzie osobą mało zna-
ną. Rueth zainscenizował życie mistyka jako 
sztukę ludową i wystawił z ją razem z 200 
wykonawcami oraz garścią profesjonalnych 
aktorów, w lecie w historycznym sercu mia-
sta nad Nysą. Echo tego spektaklu było po-
tężne   i teraz w Görlitz wie się dużo więcej o 
wielkości ducha, które żyło i działało w mu-
rach miasta.

Zrobić z Görlitz miasto filozofii 

Ta droga z teatrem w tle jest  udana. 
Stworzono ją  po to aby dać możliwość 

trudzącym się od lat polskim i niemieckim 
mieszkańcom podwójnego miasta, uzyskania 
spadku po Jakubie Böhme w sposób  spra-
wiedliwy. Już w roku 2000 mieszkańcy zało-
żyli Międzynarodowy Instytutu Jakuba Böh-
me w Görlitz, aby zająć się życiem i dziełem 
a także  pamięcią o filozofie. Władze mia-
sta odniosły się postaci Jakuba Böhme przy 
ubieganiu się o tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury 2010. Moralna teologia Böhmego, 
jest tak samo nowoczesna, jak jego interpla-
netarne, dążące do nieskończoności  i skie-
rowane w przyszłość przemyślenia. Görlitz 
jest miastem, gdzie stworzono wielkie euro-
pejskie dobro kulturowe  – filozofię Böhme-
go. Filozofię wolności woli i zgodnego z na-
kazami moralnymi i  religijnymi, samookre-
ślenia. „Moją utopia jest to, aby zrobić Gör-
litz miastem filozofii”, mówi Eckehard Binas, 
profesor wyższej szkoły w Zittau / Görlitz 
i współzałożyciel instytut Böhmego. Dlate-
go dzieło filozofa musi być obudzone ze snu 
„śpiącej królewny”. Adolf Muschg, szwaj-
carski pisarzy był wcześniej członkiem Jury, 
które decydowało na zlecenie rządu federal-
nego o wybraniu z 10 niemieckich miast jed-
nego w konkursie o miano Europejskiej Sto-
licy Kultury 2010.  W końcu wyznał miłość 
do „najpiękniejszego niemieckiego miasta”: 
„Zadurzyłem się i pozostałem jednomyśl-
ny co do tej miejscowości.  Przyznałem się 
w końcu w sobie do tej tajemnej i podzielo-
nej miłości.” Muschg odkrył nie tylko warsz-

tat szewski Böhmego, lecz przeniósł te filo-
zoficzne spostrzeżenia do swojej najmłod-
szej powieści „Święto dziecka”., która czę-
ściowo rozgrywa się w Görlitz. „ Böhme był 
wielkim pisarzem i wspaniałym mistrzem 
słowa”, stwierdza Muschg. To było również 
wiadome współczesnym Böhmego. Bez aka-
demickiego przygotowania szewc napisał  
dzieła: „Aurora” i  „Jutrzenka na wschodzie” 
w taki sposób, że rozwinął ich wnętrze szcze-
gólnie przez silny i powiązany z życiem, zo-
brazowany język. 

Mocny w Japonii i USA 

Böhme cieszy się dużym zainteresowa-
niem także w Polsce.  Urodził się w 1575 

jako czwarte dziecko zamożnej i cenio-
nej rodziny chłopskiej w dolnośląskim 
Starym Zawidowie. Ojciec i dziadek 
byli ławnikami sądu i starszyzną ko-
ścioła. Ten pierwszy posłał słabowite-
go chłopca do trzyletniej nauki szewskiej. 
Uczęszczał do szkoły w Zawidowie. Dum-
ny z tego jest szczególnie burmistrz dzisiej-
szego polskiego Zawidowa - Józef Sontow-
ski. Dynamiczna „głowa” gminy szybciej jak 
Görlitz zrozumiała, jaki kapitał turystyczny 
można zbić na luterańskim mistyku. Böhme 
staje się ostatnio szczególnie bardzo mocno 
szanowny w Japonii i USA. Do tego stopnia, 
że że rzucił zalotne spojrzenie nawet gwieź-
dzie Hollywood znanemu wszystkim  Nic-
lasowi Cage, który  jakiś czas temu nabył 
niedaleko Görlitz dom. 

„Jadę teraz do raju” 

Jakub  Böhme był głęboko oczytanym 
rzemieślnikiem. Zajmował się inten-

sywnie naukami  przyrodniczymi, 
astronomicznymi i filozoficznymi. Te 
studia i wiele tajemniczych doświad-
czeń pozwoliły mu w 1612 roku ze-
brać swoje przemyślenia w dziele „ Ju-
trzenka na wschodzie”. Wykorzystał w nim 
pomysły Paracelsusa, Valentin Weigel i przede 
wszystkim  Kaspara Schwenckfelda, który kie-
rował się prachrześcijańskimi ideami. Krążyły 
one już wśród łużycko-śląskiej szlachty. Böh-
me nie przewidywał opublikowania swojej pra-
cy. Ale przyjaciele tacy jak Karl Ender z Ser-
cha, który otrzymał ją do czytaniu, częściowo 
ją skopiował i wstawił do w obiegu. Jeden eg-
zemplarz przeczytał w 1613 r. w Görlitz tak-
że proboszcz Gregor Richter. Za to posądził 
Böhmego o herezję, aresztował go i wy-
dał zakaz publikacji jego dzieł. Dopiero 
sześć lat później powstały takie dzie-
ła  jak  „Opis trzech zasad boskiego 
dzieła” (1619), „Od trzykrotnego ży-
cia człowieka”, „Czterdzieści pytań z 

duszy”, „ Droga do Chrystusa” (1624). To ostat-
nie, było dziełem, które jako jedyne w okre-
sie życia Böhmego – wydawca  Johann Siegi-
smund z Schweinichen – wydrukowane zosta-
ło w Görlitz. Mimo wsparcia przez drezdeń-
ski dwór i kaznodzieję tego dworu Matthia-
sa Höe z Hohenegg pozostały ciążące na Böh-
me zakazy. Wydalenie Böhmego z Görlitz  cof-
nięto tylko dlatego,że jego główny przeciwnik, 
proboszcz Richter zmarł w 1624 r. Jednakże 
niewiele tygodnie później sam Böhme musiał 
stawić się na własnym łożu śmierci na bada-
nie krzyżowe, aby dostać ostatnie namaszcze-
nie. Böhme zmarł 17.11.1624 ze słowami na 
ustach, „Jadę teraz do raju.” Odmówiono mu 
chrześcijańskiego pogrzebu. 

MISTYKMISTYK  z Görlitzz Görlitz
Rzucił zalotne spojrzenie nawet gwieździe Hollywood, znanemu wszystkim 

Niclasowi Cage, który jakiś czas temu nabył niedaleko Görlitz dom. 

 Peter Chemnitz
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Ein nachdenklicher Mann sitzt an 
seiner Schusterbank am Görlitzer 
Untermarkt und sinniert über sein 
Leben. Soll er sich auf sein Han-

dwerk konzentrieren oder auf seine Schri-
ften? Seine Frau liegt ihm in den Ohren und 
der Magistrat hat ihm gedroht. Auf der an-
deren Seite locken die Freunde, stacheln ihn 
an: Schreib weiter, in Dresden und ander-
swo warten sie auf deine erbauenden Gedan-
ken. Dem Regisseur Herrmann Rueth ist es 
zu danken, dass der Schusterphilosoph Jakob 
Böhme in Görlitz nicht länger ein weitge-
hend Unbekannter ist. Rueth hat das Leben 
des Mystikers als Volksstück inszeniert und 
mit 200 Laiendarstellern und einer Handvoll 
professionellen Schauspielern als Historien-
spektakel im Sommer an historischer Stät-

te im Herzen der Neiße-
stadt aufgeführt. Das 

Echo war gewal-
tig und in Görlitz 
weiß man jetzt 
um die Geistes-
größe, die einst 
in den Mauern 
der Stadt gelebt 
und gewirkt hat.

Görlitz zur Stadt der Philosophie 
zu machen

Damit ist über den Weg des Theaters 
etwas gelungen, um das sich eine Han-

dvoll polnischer und deutscher Einwohner 
der Doppelstadt seit Jahren bemühen: Dem 
Erbe Jakob Böhmes gerecht zu werden. Bere-
its im Jahr 2000 gründeten sie das Internatio-
nale Jakob-Böhme-Institut Görlitz, um sich 
mit dem Leben und Werk sowie der Pflege 
des Philosophen zu befassen. Auch bei der 
Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt 
Europas 2010 bezogen sich die Stadtväter 
ausdrücklich auf Böhme. Seine Moral-The-
ologie sei ebenso modern, wie sein interpla-
netarisches, in die Unendlichkeit hinausgre-
ifendes Denken. Görlitz sei der Ort, an dem 
eines der großen europäischen Kulturgüter 
geschaffen wurde – die Böhmische Philoso-
phie der Willensfreiheit und religiös-ethi-
schen Selbstbestimmung. „Meine Utopie ist 
es, Görlitz zur Stadt der Philosophie zu ma-
chen”, sagt Eckehard Binas, Professor an der 
Hochschule Zittau/Görlitz und Mitbegrün-
der des Böhme-Instituts. Dafür müsse das 
Werk des Philosophen aber erst aus dem Do-
rnröschenschlaf erweckt werden. Adolf Mu-
schg, der Schweizer Schriftsteller war einst 
Mitglied in der Jury, die im Auftrag der Bun-
desregierung über die Kulturhauptstadt-Be-
werbung von zehn deutschen Städten ent-
scheiden sollte, und der am Ende eine Liebe-
serklärung für die „schönste deutsche Stadt” 
abgab: „Wir waren einmütig in sie vernarrt 
geblieben, und am Ende gestanden wir es 
uns wie eine heimliche geteilte Liebe.” Mu-

schg entdeckte nicht nur die einstige Schu-
sterwerkstatt Böhmes, sondern ließ dessen 
philosophischen Sichten in seinen jüng-
sten Roman „Kinderhochzeit”, der teilwe-
ise in Görlitz spielt, einfließen. „Böhme 
war ein großer Schriftsteller und ein toller 
Sprachkünstler”, konstatiert Muschg. Das 

war auch schon den Zeitgenossen Böhmes 
aufgefallen. Ohne akademische Vorbildung 
hatte der Schuster sein Handschrift „Auro-
ra” oder „Die Morgenröte im Aufgang” ge-
schrieben, dass seine Wirkung insbesondere 
durch eine ausdrucksstarke und lebensnahe 
Bildersprache entwickelte.

Stark in Japan und den USA

Auf reges Interesse stößt Böhme auch 
in Polen. Denn das niederschlesische 

Altseidenberg, in dem Böhme 1575 als 
viertes Kind einer wohlhabenden und 
angesehenen Bauernfamilie geboren. 

Vater und Großvater sind Gerichts-
schöffen und Kirchenälteste. Nach 

dem Schulbesuch in Seidenberg schickte der 
Vater den schwächlichen Jungen in eine dre-
ijährige Schusterlehre. Darauf ist besonders 
Jozef Sontowski, der Bürgermeister des heute 
polnischen Zawidows stolz. Das clevere Ge-
meindeoberhaupt hat schneller als die Gör-
litzer begriffen, welches touristisches Kapi-
tal aus dem lutherischen Mystiker schlagen 
lässt. Denn insbesondere in Japan und den 
USA wird Böhme noch so stark verehrt, dass 
sogar Hollywoodstar Nicolaus Cage eine ze-
itlang damit liebäugelte, bei Görlitz ein Her-
renhaus zu erwerben. 

„Nun fahre ich ins Paradies” 

Jakob Böhme war ein zutiefst belesener 
Handwerker. Er beschäftigte sich inten-

siv mit naturwissenschaftlichen, astronomi-
schen und philosophischen Werken. Dieses 
Studium und mehrere mystische Erleuch-
tungen veranlassten ihn schließlich 1612 se-
ine Gedanken unter dem Titel „Die Morgen-
röte im Aufgang” niederzuschreiben. Dabei 
griff er Ideen von Paracelsus, Valentin Weigel 
und insbesondere von Kaspar Schwenckfeld, 
der sich an urchristlichen Idealen orientier-
te, auf, die ohnehin schon unter dem nieder-
lausitz-schlesischen Adel kursierten. Böhme 
hatte seine Arbeit nicht zur Veröffentlichung 
vorgesehen, sie aber Freunden wie Karl En-
der von Sercha zum Lesen gegeben, die Te-
ile kopierten und in Umlauf brachten. Eines 
der Exemplare las 1613 auch der Görlitzer 
Hautpfarrer Gregor Richter, der Böhme da-
raufhin der Häresie bezichtigte, ihn verha-
ften ließ und ein Publikationsverbot erwirk-
te. Erst sechs Jahre später entstanden weitere 
Werke wie „Die Beschreibung der drei Prin-
zipien göttlichen Wesens” (1619), „Von dem 
dreifachen Leben des Menschen”, „Vierzig 
Fragen von der Seelen”, „Der Weg zu Chri-
sto” (1624). Letzteres war das einzige Werk, 
das zu Lebzeiten Böhmes – in Herausgeber-
schaft von Johann Siegismund von Schweini-
chen – in Görlitz gedruckt wurde. Trotz der 
Unterstützung durch den Dresdner Hof und 
dessen Hofprediger Matthias Höe von Hohe-
negg blieben Böhme weitere Nachstellungen 
und die endgültige Ausweisung durch den 
Görlitzer Rat nur erspart, weil sein Haupt-
gegner Pfarrer Richter 1624 verstarb. Aller-
dings musste sich Böhme wenige Wochen 
später am eigenen Sterbebett einem Kreu-
zverhör stellen, um die letzte Ölung zu er-
halten. Am 17. November 1624 starb Böh-
me mit den Worten: „Nun fahre ich ins Para-
dies.” Ein christliches Begräbnis wurde ihm 
verweigert. 

DER MYSTIKERDER MYSTIKER  aus Görlitzaus Görlitz
Er warf sogar einem Hollywoodstar einen koketten Blick zu - der allseits bekannte 

Nicolas Cage kaufte vor einiger Zeit ein Haus in der Nähe von Görlitz.

 Peter Chemnitz
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Modlitwa, post, jałmużna – sło-
wa brzmiące archaicznie, nie-
modnie. Jakoś nie pasują do 
naszych „nowoczesnych” cza-

sów. Warto jednak się przy nich zatrzymać, 
by nie zaniedbać w nas samych człowieka. 
Modlitwa, post, jałmużna – to trzy zadania 
na 40-dniowy okres Wielkiego Postu. To za-
dania dla każdego chrześcijanina. A może za-
dania dla każdego człowieka, który choć raz 
w roku powinien na chwilę przystanąć, zadu-
mać się, ocenić jakość swojego życia?

Tradycja 

Polska tradycja związana z chrześcijań-
stwem do końca XX wieku wyraźnie wy-

znaczała rytm życia na okres przygotowania 
do Świąt Wielkanocnych. Zarówno ci „wier-
ni synowie Kościoła”, jak i „synowie marno-
trawni” zwalniali wówczas tempo, częściej 
przypominali sobie o duchowym wymiarze 
swego człowieczeństwa. Stąd uczestnictwo 
w nabożeństwach wielkopostnych, nakłada-
ne na siebie umartwienia i wyrzeczenia, ła-
godniejsze spojrzenie w strone bliźniego.
Wielki Post potrafił  wyzwolić w człowieku 
dobro, skrywane przez cały rok pod maską 
egoizmu, pychy,  cwaniactwa, przebojowości. 
Wielki Post przypominał, że drogą, która ra-
tuje od rozpaczy, paradoksalnie jest Krzyż; 

a więc cierpienie to nie kara za grzechy, 
ale łaska pozwalająca żyć godnie, choć 

z pewnością – niełatwo. W przeży-
waniu Wielkanocy pomagały kil-
kudniowe rekolekcje – skupienia 

modlitewne prowadzone przez du-
chownego, zakończone spowiedzią, 

czyli pełnym oczyszczeniem. Święto-
wanie zaczynało się już w Wielki Czwar-

tek (choć nie był to dzień wolny od pra-
cy) – na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Roz-

poczynał on Triduum Paschalne. W Wielki 
Piątek przeżywało sie jeszcze raz tajemni-
cę Męki Pańskiej, by w Wielką Sobotę wie-
czorem radować się ze Zmartwychwstania. 

Jeszcze przed sobotnią Wigilią Paschalną 
wierni (głównie dzieci) zdążali do świą-

tyń, by poświęcić pokarmy, które mia-
ły być spożyte w czasie niedzielne-

go, swiątecznego śniadania. Z 
jaką ulgą zasiadano wów-

czas do stołu! Nareszcie 
można było po długim 
okresie postu dogadzać 
swoim zmysłom. Stoły 
uginały się przecież od 
wielkanocnych specja-

łów. A nie zapominano 
też przy tym o modlitwie 
i dzieleniu się poświęco-

nym jajkiem – symbolem 
życia.Dusza czysta i oczysz-

czone ciało – cały człowiek cieszył 
się i świętował. 

Święto zakupów?

A dziś – w XXI wieku? 
Odnoszę wrażenie, że 

– mimo braku zmian w 
rytuale przygotowania do 
Wielkanocy i obchodze-

nia tych świąt – zmieniło się prawie wszyst-
ko. Wyrzuciliśmy ze swojej świadomości 
Krzyż jako drogę życia. Słowo „cierpienie” 
zdaje sie być niestosowne. O cierpieniu nie 
mówimy, a osoby cierpiące są „niewygodne” 
w towarzystwie. Wzorzec godnego przyjmo-
wania cierpienia – Chrystus jest zamykany w 
czterech ścianach kościoła. Za jego murami 
natomiast trwa całoroczny karnawał. Bawi-
my się, dogadzamy swoim zmysłom i ... ku-
pujemy, kupujemy, kupujemy. W tym 365 – 
dniowym szaleństwie nie zauważamy 40 dni 
odmiennych, nakłaniających do zwolnienia 
tempa życia. Tuż po oficjalnym zakończeniu 
karnawału sklepy przystrajają się żółciutki-
mi kurczaczkami, baziami, zajączkami z cze-
kolady. Robi się wesoło i kolorowo. Święta 
się zbliżają! Jakie święta? Pisanki, Kurczaka, 
Zająca? Najważniejsze święto w kalendarzu 
chrześcianskim, związane ze śmiercią, ale i 
ze zmartwychwstaniem, paradoksalnie staje 
się kolejną okazją do Wielkich Zakupów. Pol-
ska wydaje sie być krajem, w którym obrzę-
dowość chrześcijańska (zwłaszcza katolic-
ka) jest jeszcze trwała i istotna. Żyją prze-
cież pokolenia wychowane według dawnych 
wzorców, a więc istnieje szansa ich przekaza-
nia pokoleniom następnym.

Mieć czy być?

Przełom lat 2008 i 2009 może stać się oka-
zją powrotu do tych trochę zaniechanych 

praktyk, pozwalających zatrzymać sie i sku-
pić na duchowej sferze naszego życia. Może 
zabrzmi to niedorzecznie, ale w panoszącym 
się nie tylko na Starym Kontynencie kryzy-
sie finansowym upatrywać należy szans po-
wrotu do równowagi. Mam tu na myśli rów-
nowagę między ciałem a duchem. Być może 
dotknie nas bieda, a przynajmniej niedosta-
tek, które pomniejszą naszą żądzę zdobywa-
nia i posiadania, na powrót uczynią pokor-
nymi i wdzięcznymi Losowi za to wszystko, 
cokolwiek mamy. A im mniej posiądziemy, 
tym bardziej będziemy.     

Dawniej mówiło się, że wojny (obok swo-
jego niewątpliwego okrucieństwa) mają 

moc oczyszczającą. Zmniejszają populację, 
a tym, którzy przeżyją, przypominają, jakie 
wartości w życiu się liczą. Dziś żyjemy (na 
szczęście!) w czasach pokoju. Może więc na-
leżałoby przypisać rolę   katharsis obecnemu 
kryzysowi? Może przez to, że nie będzie nas 
stać w bieżącym roku na obfitość stołów i 
bogactwo prezentów świątecznych, uda nam 
się przeżyć Tajemnicę Paschy w sposób wła-
ściwy? 

 Jolanta Długa

KryzysowaKryzysowa  WiWielkanocelkanoc
Wyrzuciliśmy ze swojej świadomości Krzyż jako drogę życia. 

Słowo „cierpienie” zdaje sie być niestosowne. 
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Kryzysowa Wielkanoc

Gebet, Fastenzeit, Mildtätigkeit – die Worte klingen archa-
isch, unmodisch und scheinen zu unseren „modernen“ 
Zeiten nicht zu passen. Doch man sollte trotzdem an ih-
nen festhalten, um das menschliche in uns nicht zu ver-

nachlässigen. Gebet, Fastenzeit, Mildtätigkeit – das sind drei Aufga-
ben für die 40-tägige große Fastenzeit. Aufgaben für jeden Christen. 
Vielleicht aber auch Aufgaben für jeden Menschen, der zumindest 
einmal im Jahr kurz innehalten und die Qualität seines Lebens beur-
teilen sollte.

Traditionen

Polnische Traditionen des Christentums haben bis ins Ende des 
20. Jh. den Lebensrhythmus in der Zeit vor Ostern bestimmt. 

Sowohl „treue Kirchensöhne“ wie auch die „verlorenen Söhne“ ha-
ben ihr Lebenstempo in dieser Zeit verlangsamt und erinnerten sich 
an die geistige Dimension ihres Menschseins. Man nahm an Got-
tesdiensten teil, nahm Leid und Entsagungen auf sich und schau-
te voller Milde auf seine Nächsten. Die große Fastenzeit setzte das 
Gute im Menschen frei, das  sich das ganze Jahr über unter einer Ma-
ske des Egoismus, der Gier und des Erfolgstrebens verbarg. Die gro-
ße Fastenzeit erinnerte daran, dass das Kreuz einen paradoxerwe-
ise vor der Verzweiflung bewahrt. Das Leid ist keine Strafe für Sün-
den sondern die Gnade, die einem ein würdiges wenn auch kein ein-
faches Leben ermöglicht. Beim Überdauern der Fastenzeit halfen die 
Andachten und anschließende Beichten die vollständige innere Re-
inigung ermöglichten. Das große Fest begann schon am Gründon-
nerstag (obwohl es kein gesetzlicher Feiertag) war – zur Feier des 
Letzten Abendmahls. Es war der Beginn des Triduum Sacrum. Am 
Karfreitag feierte man nochmals das Mysterium des Leidens Chri-
sti und erfreute sich am Abend des Karsamstags an seiner Auferste-
hung. Noch vor dem Abendmahl am Karsamstag eilten die Gläubi-
gen (hauptsächlich Kinder) in die Gotteshäuser, um die Mahlzeiten 
segnen zu lassen, die am Sonntagsfrühstück verspeist werden sollten. 
Mit großer Erleichterung konnte man sich dann an den Tisch setzen. 
Man konnte nach einer langen Fastenzeit endlich dem Genuss frönen. 
Auf den Tischen servierte man den Festtagsschmaus und man ver-
gaß dabei auch nicht das Gebet und das Teilen mit dem gesegneten 
Ei – dem Symbol des Lebens. Die Seele und der Körper waren rein – 
der Mensch freute sich und feierte.

Ein Fest des Konsums

Und heute – im 21. Jh? Ich habe das Gefühl, dass sich trotz dersel-
ben Osterrituale fast alles verändert hat. Wir haben das Kreuz 

als Lebensweg aus unserem Bewusstsein getilgt. Das Wort „Leiden“ 
scheint nicht mehr angebracht zu sein. Über das Leiden wird nicht 
mehr gesprochen und leidende Menschen sind in der Gesellschaft 
nicht mehr willkommen. Christus wird in den vier Wänden der Kir-
che eingesperrt und draußen feiert man einen ganzjährigen Karneval. 
Wir feiern und genießen und…kaufen, kaufen, kaufen. Bei diesem 
ganzjährigen Wahnsinn vergessen wir die 40 besonderen Tage, in de-
nen wir eigentlich unser Lebenstempo verlangsamen sollten. Bereits 
kurz nach dem offiziellen Ende des Karnevals sind die Geschäfte vol-
ler gelber Küken oder Schokoladenhasen. Alles ist bunt und fröhlich. 
Die Feiertage kommen! Aber welche Feiertage? Der gemalten Eier, 
Küken und Hasen? Das wichtigste Fest im christlichen Kalender, das 

eigentlich mit dem Tod aber auch mit der Auferstehung zusammen-
hängt, wird paradoxerweise zu einem weiteren Anlass für große Ein-
käufe. Polen scheint ein Land zu sein, in dem die christlichen Tradi-
tionen und Werte noch zählen und wichtig sind. Die Generationen, 
die noch nach alten Mustern aufgewachsen sind, sind doch noch am 
Leben und sollten diese an die jüngeren weitergeben. 

Haben oder sein?

Die Jahre 2008 und 2009 könnten eine Gelegenheit sein, zu die-
sen ein wenig in Vergessenheit geratenen Praktiken zurückzu-

kehren. Es mag vielleicht etwas eigenartig klingen, aber in der we-
ltumspannenden Wirtschaftskrise kann man auch eine Chance se-
hen, zum Gleichgewicht zurückzufinden. Ich meine hier vor allem 
das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist. Vielleicht wird uns 
die Armut treffen oder zumindest eine Zeit des Mangels aber dies 
wird unser Verlangen nach Besitz mindern und wieder demütige und 
dankbare Menschen aus uns machen. Denn je weniger wir besitzen 
desto mehr sind wir.

Früher sagte man, dass Kriege (abgesehen von ihrer Brutalität) 
eine reinigende Kraft besitzen. Sie reduzieren die Population und 

bringen jenen die überlebt haben in Erinnerung welche Werte im Le-
ben wichtig sind. Momentan leben wir glücklicherweise in Frieden-
szeiten. Daher sollte man vielleicht in der derzeitigen Krise eine Ka-
tharsis sehen. Wenn wir uns in diesem Jahr vielleicht keinen üppig 
gedeckten Tisch leisten können, werden wir vielleicht in der Lage 
sein, das Mysterium des Triduum Sacrum wieder auf traditionelle 
Weise zu erleben. 

OsternOstern in Krisenzeiten in Krisenzeiten
Wir haben das Kreuz als Lebensweg aus unserem Bewusstsein getilgt. 

Das Wort „Leiden“ scheint nicht angebracht zu sein.

 Jolanta Długa
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Oferują zabiegi regenerujące, odprężające i upiększają-
ce. Pomagają odzyskać siły witalne, równowagę i spo-
kój ducha. Powstają w centrach miast, bądź w  oddalo-
nych od zgiełku, malowniczych zakątkach kraju. Wła-

ściciele salonów i ośrodków SPA zapewniają, że wystarczy krót-
ki, weekendowy pobyt aby poprawić samopoczucie i zregenerować 
ciało i umysł. Z bogatej oferty SPA korzystają kobiety i coraz czę-
ściej mężczyźni w różnym wieku. Przy szybkim tempie życia i cią-
głym braku czasu znaleźliśmy sposób na efektywny odpoczynek i 
pielęgnację urody. Programy pielęgnacyjne SPA pozwalają popra-
wić kondycję nie tylko ciała ale i ducha. Poprzez różnego rodzaju 
zabiegi nasza skóra zostaje nawilżana, odżywiona i ujędrniona. 

Woda – podstawa życia

Woda  może nas stymulować do działania bądź wyciszyć i ukoić. 
Za pomocą odpowiedniej terapii czujemy się zrelaksowani lub po-
budzeni. Idea SPA to zabiegi oparte najczęściej na wykorzysta-
niu wody i masażu. Ośrodki SPA oferują szeroką gamę różnorod-
nych usług m.in.:
• pilingi wygładzające i odżywiające skórę
• relaksujące hydromasaże odprężające mięśnie i pomagające wal-

czyć z cellulitem 
• kąpiele pobudzające ciało i umysł  poprzez zastosowanie wody o 

różnej temperaturze i natężeniu ciśnienia
• Kąpiele solankowe w wodzie mocno nasyconej jodem przyspie-

szające metabolizm, pomagające pozbyć się zbędnych kilogra-
mów.

• Zabiegi na bazie alg bogatych w witaminy oraz minerały mające 
silne działanie nawilżające, ujędrniające i zwalczające cellulit.

• Masaże, które łagodzą stresy i różnego typu napięcia. Pomagają 
w leczeniu niewydolności układu krążenia i chorobach stawów.

Rzymianie – prekursorzy SPA

Dobroczynne właściwości wody znane były już w starożytności, a 
codzienne kąpiele  stanowiły dla Rzymian istotną część ich życia. 
Zapominali o troskach lecząc zbolałe mięśnie w gorących źródłach, 
które z czasem zostały zabudowane i nazwane termami, saunami i 
łaźniami. Samo miejsce nazwano „aquae”, a zabiegi w nim wyko-
nywane  „Sanus per Aquam” - „Zdrowie przez Wodę”. Podbijając 
stary kontynent Rzymianie rozpropagowali swoje upodobania do 
wodnych przyjemności. W średniowieczu idea SPA była kultywo-
wana i rozpowszechniana przez uczestników wypraw krzyżowych, 

którzy pragnęli przenieść zaobserwowane rytuały z krajów 
islamskich na grunt europejski. W XIV wieku, u podnó-
ża Ardenów we wschodniej  Belgii powstało miasto o na-
zwie SPA. Słynęło ono i słynie do dziś z leczniczych źró-
deł i jest jednym z najbardziej znanych kurortów uzdro-
wiskowych w Europie. 
Z tamtych czasów wywodzi się kultura SPA, przez któ-
rą można rozumieć terapię przy pomocy wody. Wyko-
rzystywanie do zabiegów wody źródlanej i morskiej 
a także  wodorostów  już dawniej było znanym spo-
sobem leczenia wielu schorzeń.

Hydroterapia

Hydroterapia i sztuka masażu pojawiły się w 
okresie Oświecenia i już wtedy stosowane były 
jako techniki relaksacyjne. W wieku XIX wśród 
osób zamożnych zapanowała prawdziwa moda 
na SPA, a wypoczynek w Baden Baden czy 
belgijskim mieście SPA cieszył się w  krę-
gach elit sporym powodzeniem. Dzisiaj SPA 
to nie tylko hydromasaże czy kąpiele, ale sze-
roki wachlarz ofert, od pielęgnacji dłoni i stóp, 
poprzez twarz i resztę ciała, do wewnętrznej 
harmonii. 

SSanus anus PPe Aquam
SPA z łaciny oznacza zdrowie dzięki wodzie. 
Programy pielęgnacyjne SPA pozwalają poprawić 

kondycję nie tylko ciała ale i ducha.
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Sanus Per AAquamquam
SPA bedeutet aus dem Lateinischen: Gesund 
durch Wasser. SPA-Programme verbessern nicht 

nur die Kondition von Körper und Geist.

Sie bieten Behandlungen zur Regene-
ration, Entspannung und Verschöne-
rung. Sie helfen, seine vitalen Kräfte und 
sein seelisches Gleichgewicht wieder 

zu erlangen. Sie entstehen in den Zentren gro-
ßer Städte oder in malerisch gelegenen Win-
keln des Landes fern ab vom großstädtischen 
Lärm. Betreiber von SPA-Salons versichern, 
dass ein kurzer Wochenend-Aufenthalt ge-
nügt, um sein allgemeines Wohlempfinden 
zu verbessern und den Körper zu regenerie-
ren. Das umfangreiche SPA-Angebot nutzen 
Frauen und immer mehr Männer verschie-
denen Alters. Bei dem schnellen Leben-

stempo und ständigem Zeitdruck haben 
wir eine Möglichkeit für effektive Erho-
lung und eine Schönheitskur gefunden. 

SPA-Programme verbessern nicht nur die 
Kondition von Körper und Geist. Durch 

verschiedene Behandlungen wird unsere 
Haut befeuchtet, belebt und vitalisiert.

Wasser – die Grundlage   
des Lebens

Wasser kann uns zum Handeln stimulieren 
oder beruhigen, dank der richtigen Therapie 

fühlen wir uns entspannt oder belebt. SPA-Be-
handlungen beruhen auf der Verwendung von 
Wasser und Massagen. SPA-Zentren bieten eine 
ganze Palette an Dienstleistungen, u. a.:

• Glättende und belebende Hautpeelings
• Entspannende Wassermassagen zur Muske-
lentspannung und gegen Cellulitis 
• Bäder für Körper und Geist durch verschie-
den temperiertes Wasser mit unterschiedli-

chem Druck

• Solebäder in stark Jod-haltigem Wasser verbessern die Verdau-
ung und helfen überflüssige Pfunde loszuwerden

• Behandlungen mit vitamin- und mineralienhaltigen Algen spen-
den Feuchtigkeit und bekämpfen die Cellulitis

• Massagen helfen gegen Stress und verschiedene Anspannungen. 
Sie helfen bei der Behandlung von Kreislaufstörungen und Ge-
lenkbeschwerden.

Die Römer waren SPA-Vorreiter

Die wohltuenden Eigenschaften des Wassers waren bereits im Al-
tertum bekannt, tägliche Bäder waren ein wichtiger Teil im Le-
ben eines jeden Römers. Sie vergaßen ihre Sorgen und heilten ihre 
schmerzenden Muskeln an heißen Quellen, die mit der Zeit zuge-
baut und Thermen, Saunas oder Bäder genannt wurden. Der Ort 
hieß „aquae“, die Behandlungen hießen „Sanus per Aquam“ – „Ge-
sund durch Wasser“. Bei der Eroberung des alten Kontinents ver-
breiteten die Römer ihre Vorlieben für Wasserspiele. Im Mittelal-
ter wurde das SPA von den Teilnehmern der Kreuzzüge verbre-
itet, die die Rituale der islamischen Länder nach Europa brachten. 
Im 14. Jh. entstand am Fuße der Ardennen im östlichen Belgien 
die Stadt Spa. Sie war und ist bis heute berühmt für ihre Heilqu-
ellen und ist als berühmtester Kurort Europas bekannt. Aus die-
ser Zeit stammt die SPA-Kultur, die man als Therapie durch Was-
ser erklären kann. Bereits damals verstand man es, Quell-, Meer-
wasser aber auch Wasserpflanzen für zahlreiche Behandlungen zu 
nutzen.

Hydrotherapie

Die Hydrotherapie und die Massagekunst kamen in Zeiten der 
Aufklärung auf und wurden damals schon als Entspannungsme-
thoden angewendet. Im 19. Jh. herrschte unter Wohlhabenden eine 
regelrechte Mode auf SPA, unter Eliten erfreute sich eine Kur in 
Baden-Baden oder im belgischen Spa recht großer Beliebtheit. 
Heute bedeutet SPA nicht nur Hydromassagen oder Bäder, son-
dern ein weit gefächertes Angebot, ob Maniküre oder Pediküre 
oder Behandlungen des Gesichts oder des gesamten Körpers – das 
Angebot hilft uns, unsere innere Harmonie zu finden. 

LIFESTYLE

45

 Beata Steć 



ZZamiast amiast 
przejprzejść ść granicznychgranicznych

Transgraniczna aleja lipowa Radomierzyce-Hagenwerder, Transgraniczna aleja lipowa Radomierzyce-Hagenwerder, 
bbęędzie symbolem dzie symbolem łąłączenia dwczenia dwóóch narodch narodóów i wspw i współółdziadziałła-a-
nia na poziomie lokalnym.nia na poziomie lokalnym.

Posadzenie transgranicznej alei lipowej wzdłuż drogi przebiega-
jącej przez przejście graniczne Radomierzyce-Hagenwerder koło 
Zgorzelca ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw obu krajów 
na wagę zadrzewień przydrożnych oraz przekonanie odpowiednich 
władz i służb drogowych do ich ochrony i odtwarzania. Aleja ta bę-
dzie także celebracją granicy, która przestała dzielić, a zaczęła łączyć 
dwa narody. Udział ministrów środowiska obu krajów sprawi, że sa-
dzenie będzie miało wysoką rangę i szeroki wpływ.

Inicjatywa Ingo Lehmanna

Inicjatywa ta została zaproponowana przez Ingo Lehmanna z po-
morsko-meklemburskiego ministerstwa środowiska, inicjatora ogól-
noniemieckich działań na rzecz ochrony zabytkowych alei. Założona 
przez niego organizacja Alleenschutzgemeinschaft e.V. (Stowarzy-
szenie Ochrony Alei) od wielu lat broni drzew zdobiących niemiec-
kie drogi, organizując między innymi pokazowe sadzenia na wyso-
kim szczeblu z udziałem ministrów krajowych i federalnych (www.
alleenschutzgemeinschaft.de). Polskimi partnerami przedsięwzięcia 
są Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia, w której imie-
niu działa Piotr Tyszko-Chmielowiec, oraz Koło w Zgorzelcu Pol-
skiego Klubu Ekologicznego. Inicjatywa została poparta przez De-
partament Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska oraz włodarzy lokalnych. Trwają dalsze uzgodnienia z właści-
wymi władzami. Zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu wy-
raziły lokalne firmy, w tym PGE Elektrownia Turów S.A.

Zabytkowe aleje

Posadzenie transgranicznej alei wesprze wysiłki przyrodników i mi-
łośników krajobrazu w obu krajach na rzecz zachowania zabytko-
wych alei, które nie tylko zdobią drogi, ale i są siedliskiem zwierząt 
chronionych prawem europejskim (np. pachnica dębowa i kozioróg 
dębosz). Drzewa spełniają funkcje hydrobiologiczne, jako filtr od-
grywają istotną rolę w małej retencji, a także chronią tereny przed 
stratami wody. Stanową naturalny filtr biologiczny oraz spełniają po-
zytywną rolę w unieruchamianiu licznych zanieczyszczeń. Zadrze-
wienia przydrożne spełniają istotne funkcje krajobrazowe. Są warto-
ściami powstałymi w przeszłości, stanowią wartości kulturowe tak 
samo jak dzieła architektoniczne. Odgrywają istotną rolę  w edukacji 
ekologicznej społeczeństwa. O poziomie kulturalno-intelektualnym 
narodu stanowi między innymi podejście do dziedzictwa przyrod-
niczego. Wzdłuż przejścia granicznego Radomierzyce-Hagenwerder 
zostaną posadzone lipy jako wyraz szacunku dla miejscowej trady-
cji. Inicjatywa ta zgrabnie wpisze się w terminarz wydarzeń zwią-
zanych z niedawną poznańską konferencją klimatyczną, a także bę-
dzie pięknym symbolem polsko - niemieckiego współdziałania na 
rzecz środowiska.

Dariusz  Szołomicki 
Polski Klub Ekologiczny Koło w Zgorzelcu

SStatt tatt 
GrenzübergängeGrenzübergänge

Die grenzDie grenzüüberschreitende Lindenallee Radomierzyce-Ha-berschreitende Lindenallee Radomierzyce-Ha-
genwerder soll zu einem Symbol fgenwerder soll zu einem Symbol füür Vr Vöölkerverstlkerverstäändigung ndigung 
und Zusammenarbeit auf lokaler Ebene werden.und Zusammenarbeit auf lokaler Ebene werden.

Die Linden-Bepflanzung der grenzüberschreitenden Allee entlang 
der Straße zum Grenzübergang Radomierzyce-Hagenwerder bei 
Zgorzelec soll die Aufmerksamkeit der Bevölkerungen beider Län-
der auf die Bedeutung von Baumpflanzungen am Straßenrand rich-
ten. Diese Allee soll ebenfalls ein Symbol für eine Grenze sein, die 
nicht mehr teilt, sondern zwei Nationen einander näher bringt. Die 
Umweltminister beider Länder werden dem Ereignis besonderen 
Stellenwert verleihen.

Eine Initiative von Ingo Lehmann

Die Initiative geht auf Ingo Lehmann vom Vorpommerschen 
Umweltministerium zurück, der deutschlandweite Aktionen zum 
Schutz denkmalgeschützter Alleen ins Leben ruft. Der von ihm ge-
gründete Verein Alleenschutzgemeinschaft e.V. schützt seit Jahren 
Bäume an deutschen Straßen und veranstaltet Baumpflanzungen 
mit Beteiligung von Bundes- und Landesministern (www.alleen-
schutzgemeinschaft.de). Polnische Partner des Vorhabens sind die 
Niederschlesische Stiftung für Umweltschutz aus Wrocław mit ih-
rem Vertreter Piotr Tyszko-Chmielowiec und die zgorzelecer Abte-
ilung des Polnischen Umweltschutz-Clubs mit seinem Vertreter Da-
riusz Szołomnicki. Die Initiative wurde von der Abteilung für Na-
turschutz der Generalverwaltung für Umweltschutz und von Lokal-
politikern unterstützt. Derzeit werden weitere Gespräche mit den 
entsprechenden Behörden geführt. Interesse am Projekt haben bere-
its lokale Unternehmen, darunter die Kraftwerke Turów bekundet.

Denkmalgeschützte Alleen

Die Bepflanzung der grenzüberschreitenden Allee wird das En-
gagement von Natur- und Landschaftsschützern in beiden Län-
dern unterstützen. Die Bäume schmücken nicht nur die Straßen-
ränder sondern bieten Lebensräume für geschützte Tiere (z.B. Ere-
mit, Großer Eichenbock). Die Bäume erfüllen hydrobiologische Au-
fgaben, dienen als Filter für abfließendes Wasser und schützen das 
angrenzende Gelände vor Wasserverlusten. Sie sind ein natürlicher 
biologischer Wasserfilter und binden zahlreiche Verunreinigungen. 
Bepflanzte Straßenränder erfüllen ebenfalls wichtige landschaftli-
che Aufgaben. Landschaften sind aus der Vergangenheit erhaltene 
Werte und sind ebenso wie die Architektur Teil der Kultur. Bäume 
an Straßenrändern spielen eine wichtige Rolle bei der ökologischen 
Bildung der Bevölkerung. Das kulturell-intellektuelle Bildungsnive-
au einer Nation wird auch durch die Haltung zum Natur-Erbe be-
stimmt. Entlang des Grenzübergangs Radomierzyce-Hagenwer-
der werden aus Hochachtung vor den lokalen Traditionen Linden 
gepflanzt. Die Initiative passt zu den Ereignissen im Zusammen-
hang mit der kürzlich abgehaltenen Klimakonferenz in Poznań. Es 
ist aber auch ein Symbol für das gemeinsame Engagement Deutsch-
lands und Polens für den Umweltschutz.

Dariusz Szołomicki
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DUCH CZASUDUCH CZASU
Waldemar Gruna: Uznaje się Pana za twórcę teorii wpływu istot pozaziem-
skich na życie ludzi w czasach przedhistorycznych – tzw. paleoastronautyki. 
Pana najsłynniejsza książka „Wspomnienia z przyszłości”, wydana w 1968 
r., była szokiem nie tylko dla przeciętnego czytelnika, ale i ludzi zajmujących 
się archeologią. Film dokumentalny, jaki powstał na jej bazie, unaocznił fak-
ty nieznane do tej pory milionom ludzi na świecie. Jak długo przygotowywał 
Pan tę publikację? Czy były po jej wydaniu krytyczne uwagi tzw. autoryte-
tów naukowych? Jak wyglądają Pana i ich argumenty obecnie, po 40 latach 
od wydania książki?

Erich von Däniken: Od czasów mojego uczęszczania do Gimnazjum – czy-
li od czasu, gdy miałem 16 lat, zacząłem interesować się starymi religiami i mito-
logiami. Cokolwiek by nie mówić o przekazach naszych przodków w starożytności, 
tak zwany „Bóg” opisywany był jako „dym, ogień, hałas”, który zstąpił na ziemię 
z chmur. Opisany był tak na przykład u Mojżesza, proroka Hesekiela oraz w apo-
kryficznych tekstach Henocha, jakie ukazały się przed potopem. Po opublikowaniu 
pierwszej książki posypał się na mnie grad krytyki. Byłem niszczony prawie wszę-
dzie. Sytuacja zmieniła się całkowicie po 40 latach. W międzyczasie strona nauko-
wa zobaczyła, że w wielu punktach miałem rację.

Waldemar Gruna: Patrząc na Pana dokonania z perspektywy czasu, 
można Pana określić jako prekursora filmowego „Indiany Jonesa”. Czy 
miał Pan w czasie swoich podróży i poszukiwań jakieś przygody? Może 
opisać Pan którąś?

Erich von Däniken: Faktycznie, wielu autorów filmowych skorzystało z moich 
pomysłów i na nich zyskało. Do tych produkcji należą „Indiana Jones” lub świato-
wy serial „Stargate”. W czasie swoich podróży przeżyłem kilka przygód. Raz na pu-
styni między Pakistanem i Iranem zostałem napadnięty przez rebeliantów. Dzięki 
humorowi i znajomości ludzi spowodowałem, że mnie, głupiego „Szwajcara”, wy-
puszczono. Jednakże bez pieniędzy i kamery.

Waldemar Gruna: Jak ocenia Pan możliwości poznawcze człowieka, 
który słyszy i widzi tylko w ograniczonym zakresie. Czy ta „ułomność” 
zmysłowa jest przeszkodą w zrozumieniu naszej historii i tego, co się 
dzieje obecnie i dziać będzie w przyszłości? 

Erich von Däniken: Nasze zrozumienie i postrzeganie otaczającego nas świata jest z 
jednej strony ograniczone przez naszą świadomość, z drugiej – przez naszego ducha cza-
su. Nasz system słuchowy dostosowany jest tylko do odbioru na określonej szerokości fal.  
To samo dotyczy naszego systemu wzrokowego: oczy nie mogą rozpoznać wielu fal. Naj-
gorzej jest jednak z duchem czasu. Pod tym pojęciem rozumie się panujący tzw. rozsądek. 
To, co nauka i teologia oznajmią, obowiązuje jako prawda. Obowiązuje jako prawda, 
nawet jeśli jest ona nonsensem. Jak Państwo zareagują, gdy wasz szef rządu oznajmiłby, 
że wczoraj w nocy rozmawiał z dwoma pozaziemskimi istotami? Nawet jeśli byłoby to 
prawdziwie, to ten człowiek musiałby zejść wam z oczu. To nazywa się „duch czasu”.

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

Erich von Däniken: My, ludzie, jesteśmy nie tylko produktem ewolucji, lecz także pro-
duktem celowej, sztucznie przeprowadzonej mutacji. Istoty pozaziemskie zaingerowały 
przed tysiącleciami w naszą ewolucję lub – jak nazywa się to w starych tekstach –„bogo-
wie stworzyli ludzi na swoje podobieństwo”. Pytanie brzmi: skąd przybyły istoty poza-
ziemskie? Jak powstały? Czy mogły na nie wpłynąć w sensie rozwoju inne istoty poza-
ziemskie? W astrobiologii nazywa się to panspermia. Nie zgubiłem mojego Boga nigdy 
i jako jeden z niewielu modlę się każdego dnia. 

Waldemar Gruna: Data 2012 – ten rok kojarzy się przeciętnemu euro-
pejczykowi z mistrzostwami EURO 2012 w piłce nożnej. Ostatnio uka-
zało się jednak kilka publikacji zwiastujących poważne zmiany na świe-
cie, a nawet jego koniec. Jakie jest Pana zdanie na temat tych „przepo-
wiedni”? 

Erich von Däniken: Ludność Majów w Ameryce centralnej miała wiele różnych kalenda-
rzy. Są one tak stworzone, że biegną jak równocześnie poruszające się różne koła zębate, połą-
czone ze sobą. Początkiem kalendarza Majów jest 11 sierpnia 3114 roku przed Chrystusem. 
Wszystkie „koła” kalendarzowe kończą się 21 grudnia 2012 roku. Według przekazów Ma-
jów, w tym czasie Bogowie (istoty pozaziemskie) powinni powrócić na ziemię z długich podró-
ży we wszechświecie. Świat nie musi zginąć, on musi się tylko zmienić. W przeliczeniach kalen-
darza Majów wychodzimy od początku, czyli od 11 sierpnia 3114 roku przed Chrystusem. Je-
żeli przeliczenia z ich kalendarza na nasz nie pasują, nie będzie pasowała także data końcowa. 
Tak więc nie ma żadnych obaw wobec tej daty. 
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DUCH CZASU
Waldemar Gruna: Sie sind der Begründer der Theorie über den Ein-
fluss von Außerirdischen auf das Leben der Menschen in der Frühze-
it – der sog. Prä-Astronautik. Ihr berühmtestes Buch „Erinnerungen 
an die Zukunft“ aus dem Jahr 1968 war nicht nur für den Durchsch-
nittsleser ein Schock, sondern auch für Archäologen. Ein auf Grun-
dlage Ihres Buches entstandener Film verdeutlichte bis dahin Millio-
nen von Menschen unbekannte Fakten. Wie lange haben Sie an die-
sem Buch gearbeitet? Gab es nach der Veröffentlichung kritische 
Kommentare seitens sog. Forscherautoritäten? Inwiefern haben sich 
die Argumente beider Seiten nach 40 Jahren verändert?

Erich von Däniken: Seit meiner Gymnasialzeit – also seit ich 16 Jahre alt 
war- begann ich mich um alte Religionen und Mythologien zu interessieren. 
Irgendetwas stimmte nicht an den Überlieferungen unserer Vorväter, weil aus 
dem Altertum so genannte „Götter“ beschrieben wurden, die mit „Rauch, Feuer, 
Lärm“ etc. aus den Wolken herniederfuhren. Beschrieben beispielsweise bei Mo-
ses, dem Propheten Hesekiel oder in den apokryphen Texten beim vorsintflutli-
chen Henoch. Nach der Veröffentlichung des ersten Buches hagelte es von Kri-
tiken. Ich wurde fast überall zerrissen. Nach 40 Jahren hat sich die Situation 

vollständig verändert. Die wissenschaftliche Seite weiß inzwischen, das ich 
in vielen Punkten richtig lag.

Waldemar Gruna: Betrachtet man Ihre Theorien aus der 
langen Zeitperspektive, könnte man meinen, Sie wären 
der Vorgänger der Filmgestalt des Indiana Jones. Hat-
ten Sie während Ihrer Reisen und Suchen zahlreiche 
Abenteuer? Könnten Sie eines beschreiben?

Erich von Däniken: Tatsächlich haben mehrere Filme-
macher von meinen Ideen profitiert. Dazu gehören India-
na Jones oder die Weltraumserie „Stargate“. Ich erlebte eini-
ge Abenteuer. Einmal wurde ich in der Wüste von Belut-
schistan – zwischen Pakistan und dem Iran – von Rebellen 
überfallen. Mit viel Humor und Menschenkenntnis brach-
te ich es fertig, dass die den dummen „Schweizer“ wieder 
laufen ließen. Allerdings ohne Geld und Kamera.

Waldemar Gruna: Wie beurteilen Sie die Wahr-
nehmungsmöglichkeiten des Menschen, der 
nur im beschränkten Umfang sehen und hören 
kann? Ist diese Wahrnehmungsbeschränkung 
ein Hindernis beim Verständnis unserer Ge-
schichte, der Gegenwart und der Zukunft? 

Erich von Däniken: Unser Wahrnehmung-
sverständnis ist einerseits eingeschränkt durch 
unsere Sinne, andererseits durch unseren Zeitge-
ist. Unsere Ohren hören nur auf einer bestimm-
ten Bandbreite. Dasselbe gilt für die Augen, die 
viele Schwingungen nicht erkennen können. Das 
Schlimmste aber ist der Zeitgeist. Darunter ver-
steht man die gerade herrschende Vernunft. Was 
Wissenschaft und Theologie verkünden, gilt als 

Wahrheit, gilt als Wahrheit, auch wenn es ein ziem-
licher Unsinn ist. Nehmen Sie mal an, Ihr Regierung-

schef würde verkünden, er habe gestern Nacht mit zwei 
Ausserirdischen gesprochen. Selbst wenn es wahr wäre, 

der Mann müsste augenblicklich abdanken. Das nennt 
man „Zeitgeist“

Waldemar Gruna: Was bedeutet für Sie der „Geist“ im 
Menschen? Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? We-

lche Bedeutung hat für Sie die Religion?

Erich von Däniken: Wir Menschen sind nicht nur das Produkt der Evolu-
tion, sondern auch das Produkt einer gezielten, künstlichen Mutation. Ausse-
rirdische haben vor Jahrtausenden in die Evolution eingegriffen – oder wie es in 
alten Texten heißt: n“Die Götter schufen die Menschen nach Ihrem Ebenbilde“. 
Die Frage lautet: woher kamen die Ausserirdischen? Wie sind Sie entstanden. 
Die können wiederum von anderen Ausserirdischen beeinflusst worden sein. 
In der Astrobiologie nennt man dies „Pan-Spermia“. Doch irgendwann lan-
det man am Ende der Kette und wird ganz klein und bescheiden. Dort steht die 
Schöpfung oder Gott. Ich habe meinen Gott nie verloren und bin einer der we-
nigen, die Tag für Tag noch beten.

Waldemar Gruna: Die Europäer assoziieren das Jahr 2012 im Allge-
meinen mit der Fußball EM. Letztens erschienen jedoch mehrere Ve-
röffentlichungen, die tiefgreifende Veränderungen der Welt und so-
gar den Weltuntergang ankündigten. Was halten Sie von diesen Pro-
phezeiungen? 

Erich von Däniken: Das Volk der Maya in Zentralamerika hatte verschiede-
ne Kalender, die gleichzeitig wie unterschiedliche Zahnräder ineinander laufen. 
Der Startschuss der Maya-Kalender ist der 11. August. 3114 v. Chr. Und alle 
Kalenderräder laufen am 21.Dezember 2012 aus. Nach den Überlieferungen 
der Maya sollen dann die Götter (die Ausserirdischen) von ihren langen Reisen 
im Universum auf die Erde zurück kehren. Die Welt geht deshalb nicht unter, 
sie wird sich nur verändern müssen. Zudem gehen wir bei den Berechnungen 
der Maya-Kalender vom Startschuss 11.August 3114 v. Chr. Aus. Wenn diese 
Umrechnung vom Maya-Kalender auf unseren Kalender nicht stimmt, stimmt 
auch das Enddatum nicht. Also vorerst keine Bange.
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O sztuce doboru win oraz ich gatunkach 
z Jarosławem Cybulskim, pasjonatem 
winiarstwa, rozmawia Beata Steć.

Beata Steć: Chrześcijaństwo ma niema-
łe zasługi w dziedzinie upowszechniania 
wina. Kult krwi Chrystusowej czynił z wina 
napój niebiański, oczyszczający. Ukończył 
Pan teologię na Akademii Teologii Katolic-
kiej w Warszawie. Czy to właśnie podczas 
studiów stał się Pan miłośnikiem wina?

Jarosław Cybulski: Po ukończeniu studiów 
teologicznych oferta nie była zbyt szeroka, a już 
miałem na tym etapie rodzinę do utrzymania, 
więc musiałem podjąć jakąś pracę. W 1990 roku 
trafiłem do jednej z pierwszych w Polsce firm, któ-
ra zajmowała się importem win wysokiej jakości. 
W ciągu roku awansowałem z przedstawiciela 
handlowego na dyrektora handlowego. W następ-
nej korporacji też byłem dyrektorem, a w kolejnej 
tworzyłem firmę od podstaw i osiągnąłem stano-
wisko prezesa zarządu. Teraz pracuję na swoim – 
jestem właścicielem i zarządzam Wine4You. 

B.S.: A kiedy pojawiła się pasja?

J.C.: Pojawiła się ona, gdy rozpocząłem pracę 
w firmie winiarskiej; wcześniej nie przejawiałem 
specjalnego zainteresowania winami. Szybko po-
łknąłem tego bakcyla, bo wina rzeczywiście są cie-
kawe. Doceniam tych tradycyjnych producentów z 
najlepszych regionów Bordeaux, Burgundii, To-
skanii i Mozeli, którzy mogą pochwalić się wyjąt-
kowymi gatunkami w różnych rocznikach. Zaj-

muję się importem i dystrybucją win, ale także od 
wielu lat współpracuję z Kancelarią Prezydenta w 
zakresie konsultacji, co do ich doboru. 

B.S.: Jakie wina podaje się koronowanym 
głowom?

J.C.: Nie ma reguły. Podaje się różne gatunki, w 
zależności od sytuacji, potrzeby i budżetu. Klu-
czem są potrawy. Rzadko bywa tak, że przyjeżdża 
prezydent Chile i proponuje mu się wino chilij-
skie. Jedno z win może być chilijskie, aby zaak-
centować, że wina z jego kraju też są u nas obec-
ne. Ale kluczem jest potrawa, jej smak, określone 
składniki i sosy. 

B.S.: A który z prezydentów największą 
wagę przykładał do wyboru win?

J.C.: Myślę, że prezydent Kwaśniewski, ale trudno 
to ocenić. Preferował wina wyższej klasy, lecz w okre-
ślonej puli budżetowej; ale trzeba rozróżnić to co pry-
watnie, a to co z budżetu Kancelarii Prezydenta.

B.S.: A jakim polskim winem poczęstował-
by pan zagranicznego gościa?

J.C.: Jeszcze na tym etapie nie odważyłbym się 
częstować polskim winem. Znam niewiele krajo-
wych gatunków, które pochodzą z pierwszych i 
nielicznych zbiorów. Są to winnice bardzo malut-
kie, które liczą po pół hektara, czyli warunki do-
mowe. Gdybym miał wybrać jedno z tych, któ-
re próbowałem, to wskazałbym na białe na ba-
zie riesling z winnic Miękinia koło Wrocławia. 

Jej właścicielem jest pan Jaworek. Musimy trochę 
poczekać, aż wina będą oficjalnie w sprzedaży, bo 
przed niespełna rokiem zmieniły się przepisy, któ-
re pozwalają małym producentom w sposób nie-
skomplikowany produkować wina, ale inne prze-
pisy dalej to ograniczają. 

B.S.: W Niemczech popularne są biowina – z 
certyfikatami BIO. Winogrona, z których się je 
sporządza, pochodzą z plantacji, na których nie 
stosuje się nawozów sztucznych. Nie są one 
drogie – kosztują pomiędzy 2 a 5 euro. Co pan 
myśli o tej tendencji w winiarstwie?

J.C.: Na całym świecie w rolnictwie istnieje ten-
dencja do nawożenia i stosowania oprysków. Ale 
z drugiej strony popularne są uprawy ekologiczne, 
organiczne; i to samo jest w winiarstwie. W win-
nicach organicznych nie stosuje się pestycydów 
ani herbicydów. Winogrona uprawia się zgodnie 
z tym, co natura nam dała, wraz z minimalną do-
mieszką siarczyn, których ilości są bezpieczne dla 
zdrowia. Te wina mają specyficzny smak i zawsze 
są droższe od tradycyjnych, bo sama wydajność z 
hektara będzie mniejsza bez nawożenia i nawad-
niania. Tych upraw przybywa, ale nie są to duże 
ilości w skali całego winiarstwa. Drugim trendem 
są uprawy biodynamiczne, przy produkcji których 
wykorzystuje się fazy księżyca. Nasadzanie jak i 
zbiory odbywają się przy odpowiednich fazach. 
Stosuje się specjalne organiczne nawozy na ba-
zie np. tartych rogów bawolich. Są to wina mało 
trwałe i jeszcze mniej powszechne. Jestem zwolen-
nikiem upraw organicznych, ale nie bardzo wierzę 
w te biodynamiczne. 

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

J.C.: Jeżeli chodzi o ilość, to Francja rywalizuje z 
Włochami. A teraz, gdy są otwarte granice, wina 
stołowe można mieszać i pisać na etykiecie „Wy-
produkowano w UE”, bo tak naprawdę trudno 
powiedzieć, który kraj produkuje więcej. Jeśli cho-
dzi o jakość, myślę że finalnie wygrywa Francja. 
Najwyższe ceny osiągają wina francuskie z Bor-
deaux i Burgundii. Wina czerwone pochodzące z 
tych regionów – długo przechowywane – osiąga-
ją zawrotne ceny. Butelka Chateau Petrus rocz-
nik 2005 kosztuje 3 tys. euro! To wino jest jed-
nym z najdroższych na świecie i jest dostępne w 
mojej ofercie. 

B.S.: O miejsce drugie walczą Włosi, Hisz-
panie i Niemcy, którzy z iście żelazną dys-
cypliną dbają o jakość win.

J.C.: Włosi, jak i Hiszpanie, zrobili ogromny po-
stęp i produkują coraz więcej wyjątkowych win. 
Osobiście we Włoszech znajdę więcej dobrych win 
niż w Hiszpanii, która na pewno będzie bardziej 
konkurencyjna pod względem cen. Te trzy kraje 
robią doskonałe czerwone, jak i białe wina. Pół-
nocna Francja i Włochy są świetnymi regionami, 
jeśli chodzi o wina białe. Natomiast Mosel-Saar-
-Ruwer jest wyjątkowym regionem na białe wina, 
zwłaszcza riesling. Na całym świecie rośnie zapo-
trzebowanie na wina ze szczepu winogron riesling 
– poprzez ocieplenie klimatu, ale i modę na lżejszą 
kuchnię: orientalną i fusion, czyli mieszanie róż-
nych smaków, trendów i kuchni. Mozelskie wina 

są często uprawiane na tzw. tarasach, na podło-
żu skalistym. Mają doskonałą kwasowość, mi-
neralność i bez dojrzewania w beczkach dębo-
wych są świetne do przechowywania przez wiele 
lat. Zwłaszcza spatlese albo trockenbeerenauslese 
(TBA), zrobione z suszonych winogron z późne-
go zbioru. Najlepszy jest niemiecki icewine, pro-
dukowany z mrożonych winogron w temperatu-
rze -7 stopni, wytwarzany w specjalnym mikro-
klimacie. To są wyjątkowe wina, które mogą być 
przechowywane nawet do 100 lat. Białe, wytraw-
ne wina z dużą kwasowością i dawką słodyczy, z 
późnego zbioru, są trunkami bardzo szlachetnymi 
i unikalnymi na skalę światową. Dla mnie z bia-
łych win absolutnie najlepsze na świecie są rie-
slingi z regionu rzek Mosel-Saar-Ruwer. 

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

J.C.:. Niektórzy inwestując na różnych giełdach 
w akcje i obligacje stracili dzisiaj część majątku. 
Natomiast inwestując w wina stracić jest trudno. 
Kupując wyjątkowe wina, zanim jeszcze są wy-
puszczone na rynek, można w krótkim czasie spo-
ro zyskać. Po roku czy dwóch latach ich cena może 
być dwukrotnie wyższa. Ale takie przebicia nie są 
aż tak częste. 

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

J.C.: Myślę, ze trzeba śledzić rynek, trendy i wy-
bierać wina, które nam najbardziej odpowiada-
ją pod względem smaku, jakości i ceny. Możemy 
oczywiście znaleźć w supermarketach wina, które 
ja nazywam „pijalnymi” na poziomie 20 zł. Czy-
li te podstawowe argentyńskie, chilijskie czy połu-

dniowoafrykańskie wina z Nowego Świata, które 
mają dobry stosunek jakości do ceny. Poniżej 10 
zł absolutnie nie polecam, bo zdrowsza jest woda 
mineralna. Wynika to z czystej kalkulacji. Jeśli 
się zsumuje marżę: sklepu, dystrybutora, impor-
tera, VAT 22%, akcyzę, logistykę, transport, cenę 
za butelkę, etykietę i korek, to pozostaje kilkadzie-
siąt groszy na zawartość w środku. Więc zawar-
tością może być tylko woda z kwaskiem cytryno-
wym albo wytłoki przefermentowane dwa razy, co 
się w Polsce niestety zdarzało.

B.S.: Jakieś perełki z tej półki cenowej?

J.C.: Nowoświatowe, czyli marka Carmen, świet-
nie się sprawdza; jest to aromatyczne wino dobrej 
jakości z upraw własnych producenta Carmen w 
cenie 40 zł. Klienci są zachwyceni winami nawet 
z tej linii klasycznej. Polecam chilijską Neblina w 
cenie ponad 20 zł. Cabernet Sauvignion to orygi-
nalne wina chilijskie, które mają aromat czarnej 
porzeczki i różnych owoców, są skoncentrowane, 
konfiturowo-dżemowe. Jeśli ktoś chce kupić wino 
dobrej jakości w dobrej cenie, polecam raczej wina 
z Nowego Świata. Natomiast jeśli ktoś chce kupić 
wino na wyjątkową okazję, sugeruję bardziej eu-
ropejskie. Z białych mogą to być dobre wina nie-
mieckie wyższej klasy, ale nie polecam tych naj-
tańszych liebfraumilch czy blue nun. Dużo się 
eksportuje tanich win niemieckich, które nie bu-
dują najlepszej marki. Czerwone wina są coraz 
lepsze, bo trochę ociepla się klimat. 

Jarosław Cybulski - www.wine4you.pl 
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Die MagieDie Magie
der WEINEder WEINE
Über Weingeschmack und Weinsorten 
spricht Beata Steć mit dem Weinkenner 
Jarosław Cybulski.

Beata Steć: Das Christentum hat großen 
Anteil an der Beliebtheit des Weins. Der 
Wein gilt als Blut Christi. Sie haben The-
ologie an der Akademie für Katholische 
Theologie in Warschau studiert. Sind Sie 
durch ihr Studium Weinkenner geworden?

Jarosław Cybulski: Nachdem ich mein Stu-
dium abgeschlossen hatte war das Berufsangebot 
nicht besonders groß und ich hatte damals schon 
eine Familie zu unterhalten. 1990 kam ich zu 
einer der ersten polnischen Weinimport-Firmen. 
Innerhalb eines Jahres stieg ich vom Handelsver-
treter zum Handelsdirektor auf. Auch im näch-
sten Unternehmen war ich Direktor. Später bau-
te ich eine weitere Firma auf und wurde dort Vor-
standsvorsitzender. Jetzt bin ich Inhaber und Ge-
schäftsführer des Unternehmens Wine4You.

B.S.: Wann begann Ihre Begeisterung?

J.C.: Erst als ich in einem Weinunternehmen zu 
arbeiten begann, davor hatte ich kein besonderes 
Interesse für Weine. Jetzt schätze ich ganz beson-
ders die traditionsreichen Hersteller aus Borde-
aux, dem Burgund, der Toskana und der Mosel, 
die einzigartige Weine in unterschiedlichen Jahr-
gängen herstellen. Ich befasse mich mit dem Im-
port und dem Vertrieb und bin seit vielen Jahren 
Berater der Kanzlei des Staatspräsidenten für die 
Weinauswahl.

B.S.: Welche Weine werden Monarchen se-
rviert?

J.C.: Da gibt es keine Regel. Man serviert unter-
schiedliche Weine je nach Situation und Budget. 
Entscheidend sind die Speisen. Es passiert sehr 
selten, dass man bei einem Besuch des Chileni-
schen Staatspräsidenten auch chilenischen Wein 
serviert. Einer der Weine kann aus Chile stam-
men um zu zeigen, dass in Polen auch diese Weine 
verfügbar sind, doch entscheidend sind die Spe-
isen. 

B.S.: Welcher Präsident legte den größten 
Wert auf die Weinauswahl?

J.C.: Ich denke Präsident Kwaśniewski. Er be-
vorzugte hochklassige Weine im Rahmen eines 
bestimmten Budgets, doch man muss auch hier 
zwischen dem Privatleben und dem Amt unter-
scheiden.

B.S.: Welchen polnischen Wein würden 
Sie einem ausländischen Staatsgast se-
rvieren?

J.C.: Ich würde auf dieser Ebene noch keine po-
lnischen Weine empfehlen. Ich kenne nur weni-
ge polnische Sorten, die aus den wenigen Reblesen 
stammen. Hier gibt es nur sehr kleine Weinstöcke 
von einem halben Hektar. Müsste ich einen davon 
wählen, würde ich den weißen Riesling aus Mię-
kinia bei Wrocław empfehlen. Wir müssen noch 
etwas abwarten bis polnische Weine offiziell ver-
kauft werden dürfen, die Vorschriften haben sich 
erst vor einem Jahr geändert. Jetzt dürfen auch 
kleine Winzerbetriebe Weine herstellen, doch an-
dere Gesetze erschweren es weiterhin.

B.S.: In Deutschland sind Bioweine sehr 
populär. Die Weintrauben werden ohne 

Kunstdünger angebaut. Die Weine sind 
nicht teuer und kosten zwischen 2 und 5 
Euro. Was denken Sie über diese Tendenz 
im Weinanbau?

J.C.: Biologische Landwirtschaft wird immer be-
liebter, auch im Winzerhandwerk. Die Reben wer-
den dabei natürlich angebaut und einzig mit Sul-
faten in unbedenklichen Mengen angereichert. 
Diese Weine haben einen ganz besonderen Ge-
schmack und sind immer teuerer als die traditio-
nellen, weil die Ergiebigkeit pro Hektar niedriger 
ist. Es gibt immer mehr dieser Sorten, doch der 
Anteil an der Gesamtherstellung ist immer noch 
gering. Ein weiterer Trend sind biodynamische 
Züchtungen, bei denen die Mondphasen bei der 
Pflanzung und der Weinlese wichtig sind. Es wer-
den spezielle Dünger auf Basis geriebener Büffel-
hörner verwendet. Diese Weine sind noch seltener. 
Ich bin für organischen Anbau glaube aber weni-
ger an die biodynamische Züchtung.

B.S.: Welches Land ist hinsichtlich der 
Mengen und der Qualität der Weine füh-
rend? Welche Weine sind am teuersten?

J.C.: Hinsichtlich der Mengen sind Frankreich 
und Italien an der Spitze. Seit die Grenzen offen 
sind darf man Tafelweine mischen und „Herge-
stellt in der EU“ aufs Etikett schreiben. Da ist es 
schwer zu sagen, welches Land die meisten Weine 
herstellt. Was die Qualität anbetrifft, denke ich, 
dass Frankreich die Nase vorne hat. Die höch-
sten Preise erzielen Weine aus Bordeaux und dem 
Burgund. Eine Flasche Chateau Petrus des Jahr-
gangs 2005 kostet 3.000 Euro. Das ist einer der 
teuersten Weine weltweit. Auch den habe ich im 
Angebot.

 Beata Steć 
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B.S.: Italien, Spanien und Deutschland 
kämpfen um den zweiten Platz und sorgen 
mit eiserner Disziplin für die Qualität ih-
rer Weine…

J.C.: Italiener und Spanier haben große Fort-
schritte gemacht und produzieren immer mehr he-
rvorragende Weine. Ich persönlich finde in Italien 
mehr bessere Weine als in Spanien, das sicher-
lich preisgünstiger ist. Alle drei Länder produ-
zieren hervorragende Rot- und Weißweine. Nord-
frankreich und Italien sind exzellente Weißwein-
-Regionen. Dagegen werden in der Mosel-Region 
sehr gute Rieslinge  hergestellt. Durch die Kli-
maerwärmung und durch den Trend hin zur le-
ichten und zur Fusion-Küche steigt die weltwe-
ite Nachfrage nach Riesling. Mosel-Weine wer-
den häufig auf Terrassen und auf felsigen Böden 
angebaut. Sie haben hervorragenden Säure- und 
Mineralgehalt und können ohne Fassreifung jah-
relang gelagert werden – vor allem die Spätlese 
oder die Trockenbeerenlese aus getrockneten Re-
ben (T.B.A.). Am besten ist der deutsche Eiswein 
aus gefrorenen Trauben. Das sind ganz besondere 
Weine, die man sogar hundert Jahre lang lagern 
kann. Weiße, trockene Weine mit hohem Säure-
gehalt und einer süßlichen Note aus der Spätle-
se sind sehr edle Getränke. Für mich zählen unter 
den Weißweinen die Moselweine zu den besten.

B.S.: Sind Weine eine gute Investition?

J.C.:. Manch einer hat an den Börsen einen Teil 
seines Vermögens verloren. Wenn man in Weine 
investiert, wird man eher keinen Verlust erleiden. 
Wenn man besondere Weine kauft noch bevor sie 
am Markt sind, kann man in kurzer Zeit hohe 
Gewinne erzielen. Ihr Preis kann nach einem oder 

zwei Jahren auf das Doppelte steigen. Doch solche 
Gewinnspannen sind selten.

B.S.: Ein Wein für die Krise – gut und günstig?

J.C.: Man muss den Markt beobachten und Weine 
auswählen, die einem am besten schmecken. Man 
findet in Supermärkten sicherlich Weine für 20 zł, 
die ich als „trinkbar“ bezeichnen würde. Darun-
ter sind argentinische, chilenische oder südafrikani-
sche Weine mit einem guten Verhältnis von Quali-
tät zum Preis. Ich würde keinen Wein unter 10 zł 
empfehlen, da wäre Mineralwasser gesünder. Rech-
net man da die Margen des Verkäufers, des Zwi-
schenhändlers, des Importeurs, die Mehrwertsteuer, 
die Alkoholsteuer, die Logistik, den Transport, den 
Flaschenpreis, das Etikett und den Korken dazu, 
dann kommt man auf einige Cent für den Inhalt. 
Daher kann es nur Wasser mit Zitronensäure oder 2 
Mal fermentierte Reste sein, was in Polen leider auch 
schon vorkam. 

B.S.: Was ist in dieser Preisklasse empfeh-
lenswert?

J.C.: Weine aus der Neuen Welt, z.B. der Marke 
Carmen – ein sehr aromatischer Wein guter Qu-
alität aus eigenem Anbau des Herstellers für 40 
zł. Ich empfehle ebenfalls den chilenischen Nebli-
na für über 20 zł. Cabernet Sauvignion – chileni-
sche Weine mit Aromen Schwarzer Johannisbe-
ere und verschiedener Früchte. Sucht man einen 
guten Wein für einen guten Preis würde ich We-
ine aus der Neuen Welt empfehlen. Für besondere 
Gelegenheiten empfehle ich eher europäische We-
ine. Unter Weißweinen empfehle ich gute deut-
sche Weine, außer den günstigsten wie Liebfrau-
enmilch oder Blue Nun. Es werden viele billige 
deutsche Weine exportiert, die das Renommee 
stören. Die Rotweine werden immer besser, weil 
sich das Klima erwärmt.

Jarosław Cybulski - www.wine4you.pl 
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Jedz Jedz KKOOLLOORROOWWOO!!
„Kopiemy sobie grób własną łyżką”.

Zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej to tylko jeden krok do wielu innych chorób, 
np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób serca, a nawet nowotworów.

W końcu zimy pojawia się mnó-
stwo artykułów o krzyczących 
nagłówkach. Wszystkie moż-
na sklasyfikować pod szumnie 

brzmiącym tytułem „Schudnij na wiosnę”. Nie 
byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby pro-
mowały one prawidłowe odżywianie i zdrowy 
styl życia. Jednak porady często krążą wokół 
diet-cud. Gdyby to było takie proste… Świa-
towa Organizacja Zdrowia alarmuje: „PLAGA 
NADWAGI I OTYŁOŚCI OPANOWUJE 
ŚWIAT”. I nie jest to tylko problem estetyczny! 
Nadmierna masa ciała jest chorobą, którą nale-
ży leczyć i jej zapobiegać. Głównej przyczyny 
upatruje się w nieprawidłowym odżywianiu i 
sposobie życia. Trafne jest stwierdzenie, że ko-
piemy sobie grób własną łyżką. Zbyt duża ilość 
tkanki tłuszczowej to tylko jeden krok do wielu 
innych chorób, np. cukrzycy, nadciśnienia tętni-
czego, chorób serca, a nawet nowotworów. Zda-
rza się, że przy dobrej przemianie materii moż-
na zachować prawidłową masę ciała. Jednak je-
dząc co popadnie, kiedy nadarzy się okazja, nie 
unikniemy chorób dietozależnych. Nasuwa 
się prosty wniosek: jedz racjonalnie i ćwicz, 
żeby ustrzec się chorób cywilizacyjnych. To 
naprawdę proste! Oto kilka wskazówek… ale 
wszystko zależy od Ciebie!

Dzień zaczynaj śniadaniem

Jedz z umiarem 3-5 posiłków dziennie, każ-
dy dzień zaczynając od śniadania. Regu-

larność pomoże zlikwidować zgubną potrze-
bę podjadania i przegryzania, która jest pro-
stą drogą do nadwagi i otyłości. Ostatni, lek-
ki posiłek zjedz 3 godziny przed snem – za-
łożenie, żeby jeść do 18:00, jest błędne. Mię-
dzy posiłkami pij wodę mineralną. Człowiek 
potrzebuje minimum 1,5 litra płynów dzien-
nie! To ok. 6-8 szklanek, a często nie wypija-
my nawet połowy tego.

Jedz kolorowo

Jedz różnorodne posiłki. Spożywaj codzien-
nie produkty zbożowe, najlepiej pełnoziar-

niste (np. pieczywo razowe, graham, bułki z 
ziarnami). Pamiętaj o kaszach i brązowym 
ryżu. Najlepsze są ugotowane al dente, czy-
li na pół twardo. Codziennie spożywaj dużo 
warzyw, najlepiej do każdego posiłku. Owo-
ce jedz 2-3 razy dziennie. Mleko lub produk-
ty mleczne (np. biały chudy ser, jogurt, kefir, 
maślankę) też 2 razy na dobę. Mięso i jego 
przetwory spożywaj kilka razy w tygodniu. 
Najlepiej przyrządzić je gotując na parze lub 
w wodzie, dusząc czy piekąc w folii alumi-
niowej. W pozostałe dni wybieraj dania z ryb 
i roślin strączkowych (np. fasoli, grochu, soi, 
soczewicy czy ciecierzycy). Pamiętaj o przy-

prawach ziołowych i korzennych, które zna-
komicie zastąpią sól. Nie dosalaj, jeśli chcesz 
uniknąć nadciśnienia tętniczego!

Co zamiast czego?

Ograniczaj ilość tłuszczu pochodzenia 
zwierzęcego. Do przyrządzania potraw 

używaj olejów roślinnych albo oliwy z oli-
wek – są dużo zdrowsze od tłuszczy zwierzę-
cych. Zamiast po słodycze i słone przekąski, 
sięgaj po orzechy, nasiona, pestki oraz suszo-
ne owoce. Unikaj używek (jedna kawa dzien-
nie wystarczy). Zielona herbata ma rów-
nież kofeinę, która pobudza, jak ta w kawie. 
Za papierosami nie przemawia żaden pozy-
tywny argument, więc lepiej rzucić, dla zdro-
wia swojego i bliskich! Alkohol? Okazjonalna 
lampka wina nie jest zabroniona.

Regularnie i codziennie

Ostatecznie warto podkreślić, że „ruch 
jest lekarstwem, ale żadne lekarstwo nie 

zastąpi ruchu”. Wiosenna pogoda zachęca do 
sportów na świeżym powietrzu, więc skorzy-
staj! Codzienna, regularna aktywność fizycz-
na poprawia wydolność organizmu i pomaga 
utrzymać równowagę pomiędzy tkanką mię-
śniową i tłuszczową w naszym ciele. Tak na-
prawdę leniwy odpoczynek na kanapie mę-
czy organizm. Moglibyśmy leżeć cały dzień, 
a sił nam nie przybędzie! To właśnie ćwicze-
nia pozwalają poczuć się lepiej i zdobyć po-
trzebną energię. Jeśli będą dostosowane do 
Twoich możliwości i skończą się przyjem-
nym uczuciem zmęczenia, a nie mordercze-
go wykończenia, to świat jest Twój!

Dieta indywidualna

Powyższe wskazówki żywieniowe są od-
powiednie dla zdrowego człowieka. Są 

zaleceniami profilaktycznymi, pomagający-
mi uniknąć chorób cywilizacyjnych. Jeśli roz-
poznano u Ciebie określone choroby, prawi-
dłową dietę pomoże ustalić Ci dietetyk. Die-
tę, czyli właściwy sposób odżywiania, a nie 
reżim. Dietę dostosowaną do Twoich indy-
widualnych potrzeb. Przecież dieta ma słu-
żyć Tobie… nigdy odwrotnie! 
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Jedz KOLOROWO! IssIss  BBUUNNTT!!
„Wir schaufeln uns unser eigenes Grab mit unserem Esslöffel“

Zu viel Fettgewebe kann zahlreiche Krankheiten verursachen, z.B. Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten und sogar Tumore.

Am Ende des Winters erscheinen 
zahlreiche Artikel mit sensations-
lüsternen Schlagzeilen, die man 
alle zu einem Leitthema zusam-

menfassen könnte: „Nimm bis zum Frühling 
ab“. Nichts Beunruhigendes, wenn es dabei 
um die richtige Ernährung und einen ge-
sunden Lebensstil ginge. Doch oftmals han-
deln diese Publikationen von Wunder-Di-
äten. Wenn es denn nur so einfach wäre… 
Die Weltgesundheitsorganisation appelliert: 
Übergewicht und Fettleibigkeit beherrschen 
die Welt. Dabei ist es nicht nur ein rein äs-
thetisches Problem! Übergewicht ist eine 
Krankheit, die man behandeln und der man 
vorbeugen muss. Vermutlich ist die Haupt-
ursache falsche Ernährung und ein falscher 
Lebensstil. Die Feststellung „Wir schaufeln 
uns unser eigenes Grab mit unserem Esslöf-
fel“ ist mehr als zutreffend. Zu viel Fettge-
webe kann zahlreiche Krankheiten verursa-
chen, z.B. Diabetes, Bluthochdruck, Herz-
krankheiten und sogar Tumore. Bei einem 
guten Stoffwechsel kann man zwar das rich-
tige Körpergewicht halten, doch in der Re-
gel wird man bei unkontrollierter und unre-
gelmäßiger Nahrungsaufnahme Krankhei-
ten nicht vermeiden können. Daraus resul-
tiert eine einfache Schlussfolgerung – iss 
vernünftig und halte dich fit, um Zivilisati-
onskrankheiten zu vermeiden. Das ist wirk-
lich simpel. Es folgen einige Tipps, doch alles 
hängt von Dir selbst ab!

Den Tag mit dem Frühstück   
beginnen

Iss 3-5 Mahlzeiten am Tag und beginne je-
den Tag mit einem Frühstück. Regelmäßi-

ge Ernährung wird Dir dabei helfen, das ver-
hängnisvolle Bedürfnis abzustellen, zu na-
schen und Snacks zu sich zu nehmen – beides 
ist eine der Hauptursachen für Übergewicht 
und Fettleibigkeit. Die letzte leichte Mahl-
zeit solle man 3 Stunden vor dem Schlaf zu 
sich nehmen – die Annahme, man dürfte nur 
bis 18:00 Uhr essen ist falsch. Zwischen den 
Mahlzeiten sollte man Mineralwasser trin-
ken. Jeder Mensch braucht mindestens 1,5 
Liter Flüssigkeit am Tag! Das sind ca. 6-8 
Gläser, aber oft trinken wir nicht einmal die 
Hälfte davon. 

Iss bunt

Man sollte abwechslungsreiche Mahlzei-
ten zu sich nehmen und jeden Tag Ge-

treideprodukte essen – am besten Vollkornge-
treide (Vollkornbrot,  Vollkornbrötchen). Man 
darf auch Grütze und Naturreis nicht vergessen 
– am besten al dente, also nicht weich gekocht. 
Alle Mahlzeiten sollten viel Gemüse enthal-
ten und man sollte pro Tag 2-3 Mal Obst so-
wie 2 Mal Milch oder Milchprodukte (Mager-
quark, Joghurt, Kefir, Buttermilch) zu sich neh-
men. Fleisch und Fleischprodukte sollte man 
mehrmals pro Woche verzehren, am besten ge-
kocht, gedünstet oder in Alufolie gebacken. An 
den übrigen Tagen sollte die Wahl auf Fisch 
oder Mahlzeiten mit Hülsenfrüchten (Bohnen, 
Erbsen, Linsen, Soja oder Kichererbsen) fallen. 
Statt Salz kann man ebenso gut Kräuterwürze 
verwenden. Um Bluthochdruck zu vermeiden, 
sollte nicht zu viel Salz verwendet werden!

Ersatzspeisen

Man sollte möglichst wenig tierische Fette 
essen. Zum Kochen eigenen sich ebenso 

gut pflanzliche Öle oder Olivenöl, sie sind viel 
gesünder als tierische Fette. Statt Süßigkeiten 
und salzigen Snacks sollte man eher zu Nüs-
sen, Kernen oder getrocknetem Obst greifen. 
Vermeide Genussmittel. Ein Kaffee am Tag 
genügt. Auch grüner Tee enthält Koffein, das 
ebenso wie Kaffee belebt. Es gibt kein einziges 
positives Argument für den Zigarettenkonsum, 
das Rauchen sollte man aufgeben! Alkohol? Ein 
gelegentliches Glas Wein kann nicht schaden.

Regelmäßig und täglich

„Bewegung ist wie Medizin, aber keine 
Medizin kann die Bewegung ersetzen“. 

Das Frühlingswetter lädt zum Sport an der 
frischen Luft ein. Täglicher und regelmäßi-
ger Sport steigert die Fitness und verbes-
sert das Gleichgewicht zwischen Muskel- 
und Fettgewebe. Faule Erholung auf dem 
Sofa erschöpft in Wirklichkeit den Körper. 
Man könnte den ganzen Tag liegen, wäre da-
durch aber nicht kräftiger. Nur durch Sport 
fühlt man sich besser und bekommt Energie. 
Man sollte die sportliche Betätigung an seine 
Möglichkeiten anpassen und sich dabei nicht 
völlig erschöpfen.

Individuelle Diät

Die oben genannten Ernährungstipps 
beziehen sich auf gesunde Menschen. 

Sie sind als vorbeugende Maßnahmen ge-
dacht und können helfen Zivilisationskran-
kheiten zu vermeiden. Wurde bei Dir eine 
bestimmte Krankheit festgestellt, wird Dir 
der Diätberater sicherlich bei der Wahl der 
richtigen Diät helfen können. Es sollte aber 
eine Diät oder eine ausgeglichene Ernährung 
sein und kein Ernährungsregime. Die Diät 
sollte immer an individuelle Bedürfnisse an-
gepasst sein, denn eine Diät soll schließlich 
Deiner Gesundheit dienen…niemals umge-
kehrt! 
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Humor i satyra
Rysunki: Tadeusz Krotos 

(rysownik, ilustrator, karykaturzysta)

Humor und Satire
Zeichnungen: Tadeusz Krotos 

(Zeichner, Illustrator, Karikaturist)


