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Do artykułu „ niemiecka polityka historyczna zostaje niezmieniona „

Tematyka Eriki Steinbach nikogo tu (w Niemczech -red.) na barykady nie wzywa? Tak nie jest. Tylko, nas 
nie nikt słucha. Podobnie jak w przypadku ściany która wchłania dźwięki. Wysłałem już x e-maili. Albo 
dostaję odpowiedź z kół chrześcijańskiej (?) CDU/CSU, która myśli, że piszący je jutro wmaszeruje do ich 
biur albo nie dostaje wcale żadnych odpowiedzi. Tyle na temat odzewu wokół tej Pani. Do niej umizgu-
ją się najwyższe sfery rządowe a ma ona częściowo gorszy i bardziej przykry obraz niż neonaziści. Dla-
tego u nas WALKA przeciw tzw. PRAWICY jest ledwo lub wcale nie odczuwalna,niestety. Moje zdanie w 
tej sprawie, podobnie jak wielu kochających pokój ludzi, jest takie. Kto się na świecie między 1933/1945 
w tak morderczy sposób zachowywał jak, my, naród niemiecki, nie powinien o Wypędzeniu ani myśleć 
ani mówić. Urodziłem się na dzisiejszych polskich terenach. Powinien odpaść mi język gdybym miał o 
tym mówić. Kto chciał napaść na świat, podbić go i częściowo wytrzebić? Bądźcie Państwo pewni, tę 
„Damę” znają tylko osoby, które niewiele nauczyły się z czasów brutalnej, nieludzkiej i okrutnej drugiej 
wojny światowej a dzisiaj w związkach wypędzonych i podobnych marszklubach znowu mają wiel-
kie gęby i (przykro !) do tego także są jeszcze popierane przez najwyższe kręgi państwowe. Mam bar-
dzo wielkie zrozumienie, gdy inne narody, a po pierwsze polski, z bardzo mieszanymi czuciami przyglą-
dają się temu pędowi. Także w nas Niemców, (albo lepiej, bardziej ludzkiej część z nas) to wszystko są-
czy strach. Nadzieja żyje jeszcze trochę w tym, że do brązowej pleśni przylega należna porcja głupoty, 
lub właściwie tylko z niej się składa, jednak od ostrzeżenia . . płodne jest ciągle łono, co wydało zwierza 
(Bertold Brecht) . . nie powinien uchylać się  żaden!

Z serdecznymi pozdrowieniem
Jens Neus

 Stasi wciąż żyje
„Rozkwit nie chadza z grubym pniakiem u nogi”

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem w internecie Państwa artykuł „Stasi wciąż żyje”. Spostrzeżenia 
i fakty w nim zawarte ugruntowują moje własne przeżycia w Berlinie Zachodnim od 1990. Metody NRD – 
owskiej biurokracji, jak na przykład „protokóły przebiegu” zamiast do dzisiaj na zachodzie stosowane zwy-
kłe „protokoły wyniku” są tolerowane zwykle jako wschodnioniemiecka „cecha własna” w administracji. 
Biurokrata nie istnieje dla naukowca, ale wschodnioniemiecki biurokrata próbuje naukowcowi mówić, jak 
powinno być ... Nikt nie  sprzeciwia się temu nieszczęsnemu pędowi. Wielki eksperyment (współzawodnic-
two) między wschodnim i zachodnim sposobem myślenia biegnie dalej najwidoczniej w sposób przez niko-
go nie hamowany. Próba zawalenia wąskotorowej wschodniej ideologii olbrzymimi finansowymi sumami 
(zamiana bezwartościowych NRD - owskich pieniędzy w stosunku 1:1, wysokie urzędnicze renty oficerów 
Stasi (w NRD nie było żadnych urzędników itd.) doznała żałosnej klęski i doprowadziła widocznie ostatecz-
nie nawet do kryzysu finansowego. Żadne państwo nie może sobie pozwolić na stale finansowanie działa-
jących przeciw niemu, trwale zorganizowanych ludzi. Ludzie, którzy przybijali na dachach znaki drogowe 
po to aby deszcz nie padał im do fabryki, dostali nowe domy, nowe ulice, wszystko nowe. Po ulicach nikt nie 
jeździ, nie pracuje nadal nikt. „Potrzebujemy więcej pieniędzy” woła komunizm. Jak zawsze i zachód płaci 
nadal sumienni, teraz jednak pożyczanymi pieniędzmi. Kto zyskuje? Superbankier. Jeśli to wszystko pójdzie 
jeszcze gorsza droga, a tak czy owak pójdzie, wtedy mamy jeszcze komunistów, którzy te brakami „socjal-
nie sprawiedliwie””Rozkwit nie chadza z grubym pniakiem u nogi zarządzają. Na dole komunizm, na górze 
wielki kapitalizm. Czy ta celowo zmontowana „kanapka” (zobacz centralistyczną Szwecję) jest trzecia dro-
ga? Nie!!! Wypróbowana socjalna gospodarka rynkowa przyniosła nam w Niemczech Zachodnich dobro-
byt, szczególnie dlatego, że wywrotowi komuniści w NRD otoczyli się murem, po to abyśmy im nie przeszka-
dzali przy budowie socjalizmu (nasze miliardy wzięli jednak chętnie). Dzisiejsza Stasi i wywrotowi komuni-
ści muszą zostać zidentyfikowani a ich państwowo-destrukcyjnym działaniu powinno się trwale zapobiec. 
Wtedy znów będzie mogła funkcjonować nasza wypróbowana socjalna gospodarka rynkowa. „Rozkwit nie 
chadza z grubym pniakiem u nogi”, żartują artyści kabaretowi...
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 Uns hört keiner
Zum Artikel  „Deutsche Erinnerungspolitik bleibt unverändert„

Sie dürfen nicht glauben, dass die Thematik Erika Steinbach hier niemanden auf die Barrikaden ruft. 
Nur, uns hört keiner. Es ist wie eine Wand die den Schall nicht zurückwirft. Ich habe schon x e-mails ver-
sandt. Entweder Sie bekommen eine Antwort aus Kreisen der christlichen ( ? ) Partei CDU / CSU, dass 
Sie vermuten, der Schreiber will morgen wieder einmarschieren oder Sie bekommen gar keine Antwort. 
Das zum Thema feedback auf diese Dame. Sie wird in höchsten Regierungskreisen hofiert und hat te-
ilweise schlimmere und peinlichere Ansichten wie die Neonazis. Deshalb auch ist der „KAMPF” gegen 
RECHTS bei uns kaum bis nicht spürbar, leider.
Meine Meinung dazu, und vieler friedliebender Menschen, ist. Wer sich in der Welt zwischen 1933 / 1945 so 
mordlüstern aufführte wie wir, das deutsche Volk, darf an Vertreibung weder denken noch davon sprechen. 
Ich bin, im heutigen polnischen Gebiet geboren, mir sollte die Zunge abfallen darüber zu reden. Wer woll-
te denn die Welt überfallen, sie Untertan machen, teilweise ausrotten. Sind Sie also versichert, diese „Dame” 
kennen nur Personen, die aus der brutalen und menschenverachtenden Zeit des grausamen Zweiten Welt-
krieges nicht so viel gelernt haben und heut in Vertriebenenverbänden und ähnlichen Marschiererklubs wie-
der das große Maul haben und ( Peinlich ! ) dazu auch noch von höchsten Kreisen unterstützt werden. Ich 
habe sehr großes Verständnis, wenn andere Völker, zu erst das polnische, dieses Treiben mit sehr gemischten 
Gefühlen betrachten. Auch uns Deutschen ( Oder besser dem menschlicheren Teil davon ) ist das alles Angst 
einflößend. Ein wenig lebt die Hoffung davon, dass zu dem braunen Filz noch eine gehörige Portion Dumm-
heit sich gesellt, oder sie eigentlich nur daraus besteht, aber dem Auspruch . . der Leib ist noch fruchtbar aus 
dem dies kroch  . . sollte sich keiner entziehen ! 

Mit freundlichem Gruß
Jens Neus

 Die Stasi lebt  noch
„Aufschwund geht nicht mit einem dicken Klotz am Bein”

Mit großem Interesse habe ich im Internet Ihren Artikel „Die Stasi lebt  noch” gelesen. Ihre eigenen Be-
obachtungen und Fakten untermauern meine eigenen Erlebnisse in West-Berlin seit 1990. DDR-Büro-
kratie-Methoden, wie  z.B. „Verlaufsprotokolle” statt bis dato im Westen übliche „Ergebnisprotokolle-
”werden einfach als Ostdeutsche „Eigenart” in der Verwaltung toleriert. Der Bürokrat ist nicht für den 
Wissenschaftler da, sondern der ostdeutsche Büroktrat versucht dem Wissenschaftler zu sagen, wo es 
lang geht ... Niemand widerspricht diesem unheilvollen Treiben. Das große Experiment (Wettbewerb) 
zwischen Ost- und West- Denke geht offensichtlich ungebremst weiter. Der Versuch, die schmalspuri-
ge Ost-Ideologie mit riesigen Finanzsummen (Umtasuch von wertölosem DDR-Geld 1:1, hohe Beam-
tenrenten von Stasioffizieren (in der DDR gab es gar keine Beamten), etc.) zuzuschütten, ist kläglich ge-
scheitert und führte offensichtlich schließlich sogar zur Finanzkrise. Kein Staat kann es sich auf Dau-
er leisten, gegen ihn arbeitende, straff organisierte Leute zu finanzieren. Leute die ihre Straßenschilder 
auf die Dächer genagelt haben, damit es in ihrer Fabrik nicht reinregnet, erhielten neue Häuser, neue 
Straßen, alles neu. Auf den Straßen fährt niemand, es arbeitet auch weiterhin niemand. „Wir brauchen 
mehr Geld” ruft der Kommunismus, wie eh und je und der Westen zahlt auch weiterhin fleißig weiter, 
nun jedcoh mit geliehenem Geld. Wer profitiert? Die Superbanker. Falls das noch mehr schief geht als 
ohnehin schon, dann haben wir noch die Kommunisten, die den Mangel „sozial gerecht” verwalten. 
Unten Kommunismus, oben Großkapitalismus. Ist dieses offensichtlich angestrebte Sandwich (siehe 
zentralistisches Schweden) der Dritte Weg? Nein!!! Die bewährte soziale Marktwirtschaft brachte uns 
in Westdeutschland Wohlstand, insbesondere, weil sich die subversiven Kommunisten in der DDR sich 
selbst eingemauert hatten, damit sie nicht beim Aufbau des Sozialismus von uns gestört wurden (unse-
re Milliarden haben sie jedoch gern genommen). Heutige Stasi und die subversiven Kommunisten müs-
sen identifiziert werden und an ihrem staatszersetzenden Treiben nachhaltig gehindert werden. Dann 
funktioniert auch unsere bewährte soziale Marktwirkschaft wieder. „Aufschwund geht nicht mit einem 
dicken Klotz am Bein”, ulken die Kabarettisten...
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 FORUM POLSKA-NIEMCY informuje o gospodarczych, politycznych i kul-
turalnych wydarzeniach w Polsce i Niemczech.

 FORUM POLSKA-NIEMCY ma za zadanie umożliwić wypowiedzenie swo-
ich poglądów na istniejące problemy i zaproponowanie sposobów ich 
rozwiązania

 FORUM POLSKA-NIEMCY tworzy procesy rozwoju współpracy polsko-
-niemieckiej, nie koncentrując się tylko na obszarach pogranicza.

 FORUM POLSKA-NIEMCY jest niezależne i pozapartyjne. Ma za zadanie 
obiektywne opisywanie rzeczywistości we wszystkich jej aspektach.

 FORUM POLSKA-NIEMCY koncentruje się,w pierwszej linii,na stanie teraź-
niejszym i przyszłości ale nie zapomina o przeszłości, której wyjaśnienie 
i zrozumienie (niekiedy bardzo trudne) jest fundamentem prawdziwej, 
partnerskiej polsko-niemieckiej współpracy.

 FORUM POLSKA-NIEMCY poszukuje interesujących przykładów partner-
skiej współpracy po obu stronach granicy oraz ujawnia istniejące proble-
my.

 FORUM POLSKA-NIEMCY opisuje przykłady polsko-niemieckiej współ-
pracy na obszarze działalności komunalnej oraz ogólnokrajowej i inicju-
je ją.

 FORUM POLSKA-NIEMCY opisuje przykłady polsko-niemieckiej współ-
pracy w dziedzinach kształcenia.

 FORUM POLSKA-NIEMCY opisuje przykłady polsko-niemieckiej współ-
pracy urzędów i ocenia ich jakość i skuteczność.

 FORUM POLSKA-NIEMCY inicjuje i opisuje partnerską współpracę przed-
siębiorców we wszystkich dziedzinach gospodarki. Ukazuje także proble-
my w jej funkcjonowaniu tak w Polsce jak i w Niemczech.

 FORUM POLSKA-NIEMCY informuje o polsko-niemieckiej współpracy kul-
turalnej i sportowej, wspiera także wszelkie działania w tych obszarach 
zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

 FORUM POLSKA-NIEMCY wprowadzi polsko-niemiecką giełdę koopera-
cyjną dla przedsiębiorców i osób prywatnych.

Zarabiaj w Euro! www.forum-polska-niemcy.eu

www.forum-polska-niemcy.eu



Waldemar Gruna: Kryzys - finansowy, ban-
kowy, kapitalizmu czy ekonomiczny? A 
może kryzys społeczeństwa i jego wartości?

Prof. Leszek Balcerowicz: Trzeba spojrzeć na 
fakty i profesjonalne analizy, które starają się wy-
ciągnąć wnioski z badań tych faktów. One nie po-
twierdzają popularnej tezy, że obecny kryzys jest kry-
zysem kapitalizmu i wyrazem zawodności siły wol-

nego rynku. Istotą kapitalizmu jest prywatna wła-
sność oraz dobrowolna wymiana towarowa. Nikt 
poważny nie proponuje przecież powrotu do socja-
lizmu. Nie znam żadnych poważnych analiz, które 
sugerowałyby, że nakazy i przydziały czyli centralne 
planowanie mogą zastąpić dowolne transakcje mię-
dzy ludźmi. Zaburzenia rozwoju widoczne w świe-
cie rozwiniętym od 2007 roku nie są dowodem na 
kryzys kapitalizmu jako ustroju. A co ma być alter-
natywą dla tego systemu? Kuba , Korea Północna 
czy Syria? Bo to są przykłady ustrojów etatystycz-

nych z bardzo dużą rolą państwa. Istotne jest pyta-
nie o głębsze przyczyny tego kryzysu, który powstał 
w Stanach Zjednoczonych jako kryzys finansowy a 

potem rozprzestrzenił się na inne kraje. Poważne 
analizy ukazują, że istotną przyczyną były wa-

dliwe w dużej mierze interwencje publiczne 
czy to przez zaniechanie czy przez wadliwe 
działanie. Taka diagnoza została zawar-

ta np.  w raporcie grupy De Larosiere’a, 
powołanej na szczeblu Unii Europejskiej, 
w której uczestniczyłem. Ten raport uka-
zał się pod koniec lutego i warto do nie-

go sięgnąć. System finansowy działa 
w otoczeniu stworzonym przez wła-

dze państwowe. Jeżeli ramy działa-
nia gospodarczego i finansowego 

stworzone przez te władze są niewłaściwe to, sektor 
finansowy działa też niewłaściwie. 

Waldemar Gruna: Jakie były najpoważniej-
sze błędy, które spowodowały ten kryzys? 

Prof. Leszek Balcerowicz: Po pierwsze zbyt ni-
skie stopy procentowe najpierw w Stanach Zjednoczo-
nych od co najmniej 2003 roku a potem w innych kra-
jach. Gdy stopy procentowe są niskie to wtedy szybko 
rośnie ilość udzielanych kredytów a to spowodowało w 

niektórych krajach  sytuację nadmiernego wzrostu cen 
nieruchomości. Przyczyniło się do powstania „bań-
ki” na rynku nieruchomości, która pękła. W Stanach 
Zjednoczonych były także naciski polityczne na insty-
tucje finansowe aby udzielały one kredytów mieszka-
niowych osobom o niskiej wiarygodności kredytowej. 
W Europie Zach. w takich krajach jak Wielka Bry-
tania, Irlandia czy Hiszpania powstały także wielkie 
bańki mieszkaniowe m.in. dlatego, że pobudzano tam 
popyt na kredyt mieszkaniowy przez  ulgi podatkowe. 
W Irlandii i Wielkiej Brytanii dodatkowo do kryzysu 
przyczyniła się zbyt luźna polityka budżetowa, która 
jeszcze bardziej podkręcała popyt. Te błędy popełnione 
przez władze państwowe w niektórych krajach, szcze-
gólnie w Stanach Zjednoczonych sprzęgły się z błę-
dami popełnionymi przez niektóre konglomeraty fi-

PROTEKCJONIZMPROTEKCJONIZM
lekarstwo lekarstwo gorsze gorsze 

od chorobod choroby!y!
Istotną przyczyną powstania obecnego kryzysu były wadliwe interwencje 

publiczne czy to przez zaniechanie czy przez wadliwe działanie.

„Nie dokończono liberalizacji usług zwłaszcza 
niefinansowych. Dyrektywa usługowa w wersji 
pierwotnej przedstawiona przez Fritza Bölkensteina
była dużo bardziej radykalna niż ta ostatecznie 
przyjęta.”

WYWIAD
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nansowe i w sumie doprowadziło to do takich zabu-
rzeń jakie mamy teraz. Ale można porównywać obec-
nego kryzysu do tego z lat 30. w USA gdyż wtedy do-
chód narodowy Stanów Zjednoczonych spadł o 30% a 
obecnie spadek PKB w tym kraju w 2009 szacuje się 
na około 3%. 

Waldemar Gruna: Gospodarka niemiecka 
oparta na eksporcie (do niedawna jej świa-
towy lider) przeżywa poważne kłopoty. W 
praktyce stosuje się protekcjonizm. Czy to 
dobra droga na wyjście z kryzysu?

Prof. Leszek Balcerowicz: W Niemczech po-
dobnie jak w innych krajach trzeba określić jakie są 
źródła problemów i należy się zastanowić jak je usu-
nąć. Trochę reform zrobiono za czasów Schrödera. 
To były autentyczne reformy, które Niemcom po-
mogły przynajmniej w załagodzeniu pewnych pro-
blemów związanych z narastaniem napięć budże-
towych. Ograniczyły wzrost dużego strukturalnego 
bezrobocia. Uważam, że w Niemczech ten kierunek 
powinien być kontynuowany. Niemieckie osiągnię-
cia eksportowe i specjalizacja w eksporcie dóbr in-
westycyjnych przyczyniły się teraz do większych pro-
blemów gospodarczych tego kraju. Ponieważ mamy 
spadek importu zwłaszcza na dobra inwestycyjne to 
Niemcy odczuwają to dość mocno ale całościowy 
rachunek nie jest taki zły. Ta specjalizacja ekspor-
towa była przez wiele lat źródłem dużych sukcesów 
niemieckiej gospodarki. Co do praktyk protekcjoni-
stycznych to należy powiedzieć, że jeden z najwięk-
szych błędów jakie popełniono w latach 30. było to, 
że począwszy od Stanów Zjednoczonych próbowa-
no lekarstwa gorszego niż choroba czyli wznoszenia 
muru protekcjonizmu. Przyczyniło się to do wielkiej 
depresji. Bardzo ważne jest teraz aby tego doświad-
czenia nie powtarzać. Mam nadzieję, że deklaracje 
przywódców krajów 20-tki nie pozostaną na papie-
rze. Tu znów potrzebna jest czujność opinii publicz-
nej na świecie, w każdym kraju. W demokracji po-
litycy generalnie są wrażliwi na sygnały wysyłane 
ze społeczeństwa więc trzeba aby w ramach społe-
czeństwa obywatelskiego aktywnie działali ci, któ-
rzy pamiętają, że to wolność gospodarcza jest źró-
dłem rozwoju a nie - bariery celne i rosnące wydat-
ki wydatki socjalne.

Waldemar Gruna: Czy pionierski plan wpro-
wadzenia w Polsce gospodarki rynkowej 
znany jako „Plan Balcerowicza” został zre-
alizowany do końca? Pojawiają się opinie, 
że prawdziwy „wolny rynek” mieliśmy tylko 
na początku transformacji. Czy politycy nie 
zepsuli tego co społeczeństwo polskie na 
początku lat 90. tak jednoznacznie poparło? 

Prof. Leszek Balcerowicz: Polska była pierw-
szym krajem, który w tak radykalny sposób prze-
chodził od gospodarki socjalistycznej do rynko-

wej. My przetarliśmy szlak dla innych państw i 
społeczeństw. Nie mogliśmy polegać na wcześniej-
szych doświadczeniach bo ich nie było. Mnie od lat 
70. interesowały kwestie reform gospodarczych dla-
tego w tamtym czasie powołałem do życia niefor-
malną grupę młodych wówczas ekonomistów, która 
pracowała nad tym zagadnieniem. Kontynuowali-
śmy pracę w latach 80., nie oczekując oczywiście, że 
Polska stanie się szybko krajem wolnym. Przypadek 
zadecydował, że byliśmy przygotowani intelektual-
nie do reform w tym sensie,  iż wiedzieliśmy – dzię-
ki wcześniejszej pracy -  co generalnie trzeba robić. 
Musimy nadrabiać stracony czas czyli rozwijać się 
szybciej jak Zachód. Po 20 latach widać, że osiągnę-
liśmy największy przyrost PKB spośród wszystkich 
krajów postsocjalistycznych i trochę nadgoniliśmy 
kraje Europy Zachodniej. Przed 1989 r. mieliśmy 
mniej niż 30% średniego poziomu życia wśród 15-
-ki a teraz mamy trochę ponad 50%. To nie znaczy, 
że wszystkie reformy zostały dokończone. 
W Polsce trzeba ograniczyć podatki a do tego ko-
nieczne jest ograniczenie wydatków budżetowych. 
Musimy mieć lepsze przepisy a to znaczy, że 
musimy tak głosować aby mieć lepszych pra-
wodawców gdyż przepisy nie biorą się z powie-
trza. Złe przepisy są uchwalane przez tych, których 
ludzie w demokracji wybierają. Jeżeli chcemy mieć 
dobre prawo, mało krępujące to musimy jako spo-
łeczeństwo uczestniczyć w wyborach – i mądrze wy-
bierać.. Tego się nie zastąpi żadną technokratyczną 
operacją. W demokracji mamy zasadę - jak so-
bie wybierzesz tak się wyśpisz. 

Waldemar Gruna: Czy Unia Europejska, któ-
rej podstawy budowania były czysto ekono-
miczne, nie „przeskoczyła” na tory ideolo-
gicznego rozwoju? 

Prof. Leszek Balcerowicz: Wielkim osią-
gnięciem Unii Europejskiej jest tworzenie jednoli-
tego rynku czyli upowszechnianie czterech wolno-
ści. To nie jest tylko osiągnięcie gospodarcze. Wie-
my od dawna, że czym większy jest wolny rynek to 
mamy większe możliwości rozwoju. Mamy więk-
szą specjalizację i konkurencję. To jest bardzo waż-
ne społecznie gdyż kontakty gospodarcze mają swo-
je aspekty międzyludzkie. Dzięki nim ludzie się le-
piej poznają. Więcej więzi gospodarczych to wię-
cej szans na zachowanie pokoju. To ma ogromne 
znaczenie także polityczne. Trzeba tego strzec jak 
oka w głowie i dokończyć stanowienie wolnego ryn-
ku w Europie. Nie dokończono liberalizacji usług 
zwłaszcza niefinansowych. Dyrektywa usługowa 
w wersji pierwotnej przedstawiona przez Fritza 
Bölkensteina była dużo bardziej radykalna niż 
ta ostatecznie przyjęta i nie można się zgodzić, że 
na tym poprzestaniemy ale znowu jest tu potrzebna 
mobilizacja opinii publicznej. To jest fundamental-
nie ważne nie tylko dla gospodarki ale także dla eu-
ropejskiej spójności społecznej. Niestety Unia Eu-

ropejska podejmuje także inicjatywy, które słabo są 
oparte na analizie a więc w tym sensie są ideolo-
giczne. Jeżeli przez ideologię można rozumieć coś co 
nie ma mocnego oparcia w uprzedniej analizie to 
rzeczywiście dostrzegam takie elementy. Zaliczam 
do nich głównie inicjatywy ekologiczne uchwalane 
przez Unię Europejską pod hasłem zwalczania glo-
balnego ocieplenia klimatu. Unia przyjęła zobo-
wiązania znane jako „3 razy 20”, które są ode-
rwane od rachunku ekonomicznego. Nie znam 
żadnych analiz, z których wynika, że ma być akurat 
„3 razy 20”. Unia podobnie jak Stany Zjednoczo-
ne przyjęła rozwiązania narzucające rozpowszech-
nienie biopaliw bez rachunku ekonomicznego. Po-
tem okazało się, że to jest kosztowne i wcale nie po-
maga środowisku naturalnemu a szkodzi bo przy-
czynia się do wzrostu cen żywności. No i co? Czy to 
skorygowano? Wedle mojej wiedzy nie. Istnieje po-
ważny problem przeciwstawienia się decyzjom, któ-
re nie mają oparcia w analizie a są podejmowane 
pod presją różnych sił czy to jakiś preferencji nieem-
pirycznych. Pamiętajmy, że istnieją koncerny bar-
dzo zainteresowane regulacjami pod hasłem zwal-
czania globalnego ocieplenia, np. ci, którzy specjali-
zują się w produkcji reaktorów atomowych. 

Waldemar Gruna: Co z tym zrobić? 

Prof. Leszek Balcerowicz: Tak jak z każdym 
problemem w demokracji, mobilizacja opinii pu-
blicznej przez trafną, rzetelną i perswazyjną a 
przede wszystkim stałą kampanię informacyjną. 
To kolejne zadanie dla społeczeństwa obywatel-
skiego. 

PROTEKCJONIZM
lekarstwo gorsze 

od choroby!

Prof. Leszek Balcerowicz (62) był m.in. wicepremierem i ministrem finansów w pierwszym niekomu-
nistycznym rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W latach 2001 - 2007 pełnił funkcję prezesa Narodowego 
Banku Polskiego. Opracował i realizował plan szybkiej stabilizacji i transformacji pogrążonej w kryzysie 
gospodarki polskiej, powszechnie znany jako „Plan Balcerowicza”. Otrzymał kilkanaście doktoratów ho-
noris causa. W 1992 roku został, jako pierwszy przedstawiciel Europy Środkowo - Wschodniej, wyróżnio-
ny nagrodą Ludwika Erharda. W roku 2001 został wyróżniony, przyznawaną po raz pierwszy, Nagrodą 
Friedricha Augusta von Hayeka. Od 2007 roku jest przewodniczącym Rady Towarzystwa Ekonomistów 
Polskich i stoi na czele fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

INTERVIEW

7



Waldemar Gruna: Erleben wir eine Krise der Finanzen, der Banken, 
des Kapitalismus oder der Wirtschaft? Vielleicht ist es sogar eine 
Krise der Gesellschaft und ihrer Werte?

Prof. Leszek Balcerowicz: Man muss die Fakten und professionelle Ana-
lysen betrachten, die diese Fakten analysieren. Die gängige These, wonach die 
aktuelle Krise eine Krise des Kapitalismus und Folge mangelnder Stärke der 
freien Marktwirtschaft ist, bestätigt sich nicht. Das Wesen des Kapitalismus 
beruht auf Privateigentum und freiem Warenaustausch. Niemand verlangt 
ernsthaft, zum Sozialismus zurückzukehren. Mir sind keine ernstzunehmen-
den Analysen bekannt, wonach eine zentral gelenkte Wirtschaft an Stelle des 
freien Warenaustauschs treten könnte. Stagnierendes Wirtschaftswachstum wie 
man es in entwickelten Ländern seit 2007 beobachten konnte ist kein Beleg für 

eine Krise des kapitalistischen Systems an sich. Welche Alternativen gibt es 
denn zu diesem System? Kuba, Nordkorea oder Syrien? Das sind Beispiele für 
Länder mit großem Einfluss der Zentralregierungen. Wesentlich ist hierbei je-
doch die Frage nach den tieferen Ursachen für die Krise, die in den Vereinigten 
Staaten als Finanzkrise ihren Anfang nahm und sich dann auf andere Länder 
ausbreitete. Glaubwürdige Analysen belegen, dass eine der Ursachen fehlerhaf-
te öffentliche Interventionen durch Fahrlässigkeit oder falsches Handeln waren. 
Diese Diagnose stellt zum Beispiel der Bericht der Arbeitsgruppe von De La-
rosiere der Europäischen Union, an der ich beteiligt war. Der Bericht erschien 
Ende Februar und ist überaus interessant. Das Finanzsystem arbeitet in einem 
von den Regierungen geschaffenen Umfeld. Wenn die Rahmenbedingungen, 
die die Regierungen für Wirtschaft und Finanzen schaffen, nicht korrekt sind, 
kann auch der Finanzsektor nicht korrekt arbeiten. 

Waldemar Gruna: Welche waren die erheblichtsten Fehler, die 
zur Krise führten?

Prof. Leszek Balcerowicz: Erstens zu niedrige 
Leitzinsen seit 2003 zunächst in den Vereinigten 
Staaten und dann in anderen Ländern. Wenn die 
Zinssätze niedrig sind, steigt die Zahl der einge-
räumten Kredite stark an, was in einigen Staa-
ten zu übermäßig hohen Preissteigerungen im 
Immobiliensektor führte. Es entstand eine „Bla-
se“ im Immobilienmarkt, die schließlich platzte. 
In den Vereinigten Staaten gab es auch politi-
schen Druck auf die Finanzinstitutionen, da-

mit diese Immobilienkredite an Kreditneh-
mer mit niedriger Bonität vergeben. Auch 
in Westeuropa, in Staaten wie Großbritan-
nien, Irland oder Spanien, bildeten sich gro-
ße Immobilienblasen, weil dort die Nachfra-
ge nach Immobilienkrediten durch Steuerer-
leichterungen angeregt wurde. In Irland und 
Großbritannien war zusätzlich durch eine 
zu lasche Haushaltspolitik eine noch stärkere 
Nachfrage zu beobachten. Diese Regierungsfehler 
der einzelnen Länder, besonders der Vereinigten Staa-
ten, verknüpften sich mit Fehlern einiger Finanzstruktu-
ren, was schließlich die derzeitigen Probleme zur Folge hat-

PROTEKTIONISMUSPROTEKTIONISMUS
ein Gegenmittel ein Gegenmittel 

schlimmer als die schlimmer als die 
Krankheit!Krankheit!

Eine der Hauptursachen für die derzeitige Krise war das Fehlen öffentlicher 
Interventionen – sei es durch Fahrlässigkeit oder falsches Handeln.

„Die Liberalisierung der Dienstleistungsvorschriften ist noch 
nicht abgeschlossen. Die Dienstleistungsrichtlinie war in der 
ersten Fassung von Fritz Bölkenstein viel radikaler, als die, die 
letztendlich beschlossen wurde.“
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te. Doch die derzeitige Krise ist mit der aus den 1930er Jahren nicht vergleich-
bar. Damals fiel das Bruttoinlandprodukt der USA um 30%, jetzt sank das 
BIP jedoch nur um ca. 3%.

Waldemar Gruna: Die Stärke der deutschen Wirtschaft beruht auf 
dem Export (bis vor Kurzem noch Exportweltmeister). Doch auch die 
deutsche Wirtschaft steckt in der Krise. In der Praxis greift man auf 
Protektionismus zurück. Ist das der Richtige Weg aus der Krise?

Prof. Leszek Balcerowicz: In Deutschland muss man ebenso wie in ande-
ren Ländern auch zunächst die Ursachen der Krise eingrenzen und dann nach 
Lösungen suchen. Einige Reformen wurden bereits unter Schröder auf den Weg 
gebracht. Das waren wirkliche Reformen, die den Deutschen halfen zumin-
dest einige Haushaltsprobleme ansatzweise zu lösen. Die steigende strukturel-
le Arbeitslosigkeit konnte eingedämmt werden. Ich denke, dass Deutschland 
diese Strategie weiter verfolgen sollte. Der deutsche Export und die Speziali-
sierung auf den Export von Investitionsgütern verstärken jetzt die wirtschaft-
lichen Probleme. Da der Import vor allem von Investitionsgütern sinkt, wirkt 
sich das negativ auf die deutsche Wirtschaft aus, doch der Gesamtmarkt ist 
in keiner so schlechten Verfassung. Die Spezialisierung auf den Export sorg-
te jahrelang für große Erfolge der deutschen Wirtschaft. Was den Protektionis-
mus betrifft, so muss man sagen, dass einer der größten Fehler, den man in den 
1930er Jahren beging, die Verabreichung eines Gegenmittels war, das schlim-
mer als die Krankheit selbst gewesen ist: die Mauer des Protektionismus. Das 
führte zur großen Depression. Jetzt ist es sehr wichtig, diesen Fehler nicht noch 
einmal zu begehen. Ich hoffe, dass die Deklarationen der Staatsoberhäupter 

der G20 sich nicht als leere Floskeln erweisen. Die weltweite öffentliche Mei-
nung muss hierbei sehr wachsam bleiben. In der Demokratie reagieren 

Politiker generell sehr empfindlich auf Signale aus ihren Bevölkerun-
gen. Im Rahmen der Zivilgesellschaft müssen nun all jene aktiv wer-
den, die daran glauben, dass der freie Markt Grundlage für Wirt-
schaftswachstum ist und nicht Zollschranken und steigende Sozi-
alausgaben.

Waldemar Gruna: Wurde das bahnbrechende Vorhaben der 
Einführung der Marktwirtschaft in Polen – auch bekannt als 

„Balcerowicz-Plan“ – vollständig umgesetzt? Es gibt Meinun-
gen, wonach es in Polen nur am Anfang der Wende ei-

nen wirklich „freien Markt“ gab. Haben Poli-
tiker nicht das zu Grunde gerichtet, was 
die polnische Bevölkerung Anfang der 
1990er Jahre eindeutig forderte?

Prof. Leszek Balcerowicz: Polen war 
das erste Land, das eine so radikale Wen-
de von der Planwirtschaft zur Marktwirt-
schaft vollzog. Wir haben den Weg für an-
dere Staaten und Gesellschaften frei ge-
macht. Wir konnten auf keinen frühe-
ren Erfahrungen aufbauen, weil es die-
se nicht gab. Ich interessierte mich schon 
seit den 1970er Jahren für Wirtschafts-
reformen und gründete daher damals 
eine informelle Gruppe junger Öko-
nomen, die sich mit dieser Frage be-
fassten. Wir haben diese Arbeit in 
den 1980er Jahren fortgesetzt, ohne 
zu ahnen, dass Polen bald ein frei-
es Land werden würde. Durch Zu-
fall waren wir somit intellektuell auf 
Reformen vorbereitet – wir wussten 
durch unsere Arbeit, was man gene-

rell ändern müsste. Wir mussten die verlorene Zeit nachholen und sich schnel-
ler als der Westen entwickeln. Nach 20 Jahren sieht man, dass wir das höchs-
te BIP-Wachstum aller post-kommunistischen Ländern erreicht haben und 
Westeuropa zumindest ein wenig einholen konnten. Vor 1989 hatten wir le-
diglich 30% des Lebensstandards der 15-Eu-Staaten, jetzt haben wir etwas 
über 50% erreicht. Das bedeutet nicht, dass alle Reformen durchgeführt wer-
den konnten. In Polen müssen die Steuern gesenkt werden, deswegen ist es not-
wendig die Haushaltsausgaben zu kürzen. Wir brauchen bessere Vorschriften 
und das bedeutet, dass wir wählen müssen, um eine bessere Legislative zu ha-
ben, denn Vorschriften kommen nicht aus dem Nichts. Schlechte Vorschriften 
werden von jenen geschaffen, die in einer Demokratie gewählt werden. Wenn 
wir gute Gesetze haben wollen, die die Wirtschaft nicht einschränken, muss die 
Bevölkerung an Wahlen teilnehmen und vernünftig wählen. Das können keine 
technokratischen Maßnahmen ersetzen. In einer Demokratie herrscht die Re-
gel, dass man sich seine Bedingungen selbst schafft.

Waldemar Gruna: Hat die EU, deren Grundlagen ursprünglich in ei-
nem Wirtschaftszusammenschluss lagen, nicht die Schwelle zu ei-
nem ideologischen Zusammenschluss überschritten?

Prof. Leszek Balcerowicz: Ein großer Erfolg der EU ist die Bildung eines 
gemeinsamen Binnenmarktes, also die Etablierung von vier Freiheiten. Das 
ist nicht nur ein wirtschaftlicher Erfolg. Es ist ja schon lange bekannt, dass je 
größer der freie Markt ist, desto größer sind auch die Wachstumsmöglichkei-
ten. Der Grand der Spezialisierung ist höher und die Konkurrenz ist stärker. 
Das ist überaus wichtig, denn Wirtschaftsbeziehungen haben auch zwischen-
menschliche Aspekte. Dank ihnen kommen sich Menschen näher. Je mehr Han-
delsbeziehungen es gibt, desto stabiler ist der Frieden. Das ist auch von gro-
ßer politischer Bedeutung. Das muss man wie einen Augapfel hüten und den 
freien Markt in Europa vollständig etablieren. Die Liberalisierung der Dienst-
leistungsvorschriften ist noch nicht abgeschlossen. Die Dienstleistungsrichtli-
nie war in der ersten Fassung von Fritz Bölkenstein viel radikaler, als die, die 
letztendlich beschlossen wurde. Das darf aber nicht das Ende sein, hier ist wie-
der die öffentliche Meinung gefragt. Das ist nicht nur für die Wirtschaft von 
fundamentaler Bedeutung sondern auch für den sozialen Zusammenhalt. Lei-
der ergreift die Europäische Union auch Initiativen, die kaum durch Analysen 
begründet und daher ideologisch geprägt sind. Wenn man unter Ideologie et-
was versteht, das durch keine Analysen begründet ist, dann erkenne ich tatsäch-
lich solche Elemente. Dazu zähle ich vor allem Umweltinitiativen der EU die 
dazu dienen sollen, die globale Klimaerwärmung zu bekämpfen. Die EU hat 
den „3 mal 20“ Beschluss gefasst, der wirtschaftlich nicht nachvollziehbar ist. 
Mir sind keine Analysen bekannt, aus denen hervorgehen würde, dass es aus-
gerechnet „3 mal 20“ sein muss. Die EU hat ähnlich wie die USA beschlossen 
Biokraftstoffe zu fördern, ohne die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens zu prüfen. 
Später stellte sich heraus, dass es sehr kostspielig ist und der Umwelt nicht hilft 
sondern eher schadet, weil die Lebensmittelpreise steigen. Und jetzt? Hat man 
das korrigiert? Nach meinem Wissen nein. Man muss versuchen Entscheidun-
gen zu verhindern, die nicht auf fundierten Analysen beruhen und unter dem 
Einfluss verschiedener Kräfte oder bestimmter nicht empirischer Präferenzen 
gefällt werden. Man darf nicht vergessen, dass es Konzerne gibt, die an der Be-
kämpfung der globalen Klimaerwärmung sehr interessiert sind, z.B. Unterneh-
men, die Atomreaktoren herstellen.

Waldemar Gruna: Was kann man dagegen unternehmen?

Prof. Leszek Balcerowicz: Wie bei allen Problemen in einer Demokratie 
muss man durch zielgerichtete, solide und vor allem langfristige Informations-
kampagnen die öffentliche Meinung mobilisieren. Das ist eine weitere Aufga-
be für die Zivilgesellschaft.

PROTEKTIONISMUS
ein Gegenmittel 

schlimmer als die 
Krankheit!

Prof. Leszek Balcerowicz (62) war u.a. Vizepremier und Finanzminister in der ersten nicht-kommunistischen Regie-
rung von Tadeusz Mazowiecki. In den Jahren 2001-2007 war er Vorsitzender der Polnischen Nationalbank. Balcerowicz 

war Urheber einer schnellen Stabilisierung und Umwandlung der in der Wirtschaftskrise verharrenden polnischen Wirt-
schaft – bekannt als „Balcerowicz Plan“. Er erhielt mehrere Ehrendoktorwürden. 1992 erhielt er als erster Vertreter eines 

Mittel-Osteuropäischen Landes den Ludwig Erhard Preis. 2001 war er erster Preisträger des Friedrich August von Hayek 
Preises. Seit 2007 ist er Vorsitzender des Rates des Verbandes Polnischer Ökonomen und ist Vorsitzender der Stiftung Forum 

Zivilgesellschaftlicher Entwicklung.

INTERVIEW

9



Jednym z najważniejszych postulatów zgłoszonych przez delegację 
niemiecką podczas ostatniego szczytu G20 (Londyn, 2 kwietnia) 

była „karta zrównoważonego gospodarowania”. Ma ona na celu zapo-
bieganie światowym egoizmom, protekcjonizmowi i forsowaniu par-
tykularnych interesów za wszelką cenę.  „Karta zrównoważonego go-
spodarowania” wpisuje się w ciąg deklaracji RFN, zmierzających do 
obrony światowego wolnego rynku przed protekcjonistycznymi pro-
gramami gospodarczymi, co jest bardzo korzystne dla proeksporto-
wej gospodarki niemieckiej. Kryzys gospodarczy uwidocznił jednak 
przede wszystkim, iż dla RFN to wzmocnienie własnej gospodarki 
ma znaczenie priotytetowe. 

Nowy wymiar protekcjonizmu?

Celem rządu niemieckiego jest przede wszystkim ochrona strate-
gicznych gałęzi własnego przemysłu, w szczególności sektora 

energetycznego, telekomunikacyjnego i motoryzacyjnego. Bowiem w 
tych obszarach Niemcy mają największą przewagę nad konkurencją 
zagraniczną, głównie w wyniku oparcia procesów produkcyjnych na 
nowoczesnych technologiach. Niemiecki rząd już w sierpniu 2008 
roku zaproponował nowelizację ustawy o działalności zagranicz-
nych firm, która wprowadzała możliwość zablokowania przejęcia 
niemieckiej firmy przez przedsiębiorstwo spoza UE i EFTA, gdy-
by zagrażało to bezpieczeństwu kraju. Takie „protekcjonistyczne” – 
w nowym tego słowa znaczeniu – rozwiązanie miało przede wszyst-
kim uchronić firmy z sektora energetycznego i telekomunikacyjne-
go przed wrogim przejęciem przed przedsiębiorstwa z Rosji i Bli-
skiego Wschodu. Ostatecznie 13 lutego br. Bundestag przegłosował 
ustawę w nieco łagodniejszym brzmieniu. Powodowane było to oba-
wą ograniczenia napływu, niezbędnego w czasie kryzysu, zagranicz-
nego kapitału do RFN. Najlepszym potwierdzeniem wybiórczości 
niemieckich działań jest przejęcie przez rosyjski bank Sbierbank 
35% udziałów w koncernie Opel. Niemniej jednak, równie mocno 
chroniony jest kluczowy dla gospodarki niemieckiej sektor motory-
zacyjny. Państwo niemieckie jest w nim uprzywilejowane między in-
nymi na mocy, obowiązującego od 1960 roku tzw. „Prawa Volkswage-
na”, które nie pozwalało żadnemu z inwestujących w tę firmę wyko-
nywać więcej niż 20% głosów z akcji, niezależnie od tego ile ich po-
siadał, co miało uniemożliwić wrogie przejęcie największego praco-
dawcy Dolnej Saksonii. Nowelizacja ustawy z dnia 13 listopada 2008 
roku, która była wymuszona wyrokiem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, uznającym tzw. „Prawo Volkswagena” za naruszają-
ce europejskie zasady swobody przepływu kapitału, wcale nie ogra-
nicza wpływów państwa w koncernie. Obecnie 18,2% pakiet akcji, 
który posiada rząd Dolnej Saksonii w tym przedsiębiorstwie, gwa-
rantuje bowiem, iż żadne strategiczne decyzje dotyczące koncernu 
nie zostaną podjęte bez zgody władz landu. Kryzys finansowy za-
angażował również rząd niemiecki w ochronę strategicznego sekto-
ra bankowego. Zagrożony upadkiem, drugi co do wielkości, niemiec-
ki bank Commerzbank został częściowo upaństwowiony 8 stycznia 
br. Przejęcie 25% akcji banku było bezprecedensowym zaangażo-
waniem władz RFN w pomoc prywatnej instytucji finansowej. Po-
nadto do ratowania kolejnego banku, specjalizującego się w kredy-
tach hipotecznych Hypo Real Estate, rząd niemiecki posunął się do 
zaproponowania ustawy wywłaszczającej, przegłosowanej ostatecz-
nie przed Bundestag 20 marca, która ma umożliwić nacjonalizację 

całej instytucji finansowej. Nawet wbrew woli amery-
kańskiego inwestora Christophera Flowersa, posiadające-
go pakiet kontrolny akcji. Ustawa wywłaszczająca, pomi-
mo obowiązywania wyłącznie do 30 czerwca 2009 roku, 
pokazuje skalę zaangażowania władz RFN w obronę par-
tykularnych interesów, nawet gdyby miało to doprowadzić 
do konfliktu z podmiotami zagranicznymi. 

Niemcy a UE

Pomimo stosunkowo komfortowej sytuacji bu-
dżetowej, w porównaniu z innymi krajami 

UE, Niemcy od początku kryzysu gospodar-
czego były także przeciwne wspólnym dzia-
łaniom na szczeblu europejskim. Rząd nie-
miecki wyraził ostatecznie w marcu 2009 
roku zgodę na europejski 
pakiet koniunktural-
ny o wartości 5 mld 
euro, przeznaczony 
na finansowanie in-
westycji w energety-
ce, dopiero po uzy-
skaniu zapewnie-
nia, że 700 mln euro 
z zagwarantowanej przez 
RFN sumy 1 mld euro 
wróci do Niemiec w po-
staci inwestycji bezpośred-
nich. Także w przypadku 
europejskiego pakietu kli-
matycznego, przyjętego w 
grudniu 2008 roku, Berlin 
zagwarantował sobie utrzy-
manie przewagi konkurencyj-
nej niemieckich koncernów energetycznych nad fir-
mami z nowych państw UE. Klauzula umożliwiają-
ca państwowe wsparcie dla budowy zaawansowanych 
technologicznie elektrowni, stanowi możliwość ochro-
ny niemieckiego sektora energetycznego przed konku-
rencją zagraniczną.

Magia wyborów

Głównym celem rządu niemieckiego jest zagwaranto-
wanie RFN stabilnego wzrostu gospodarczego po-

przez ochronę własnego przemysłu. Tym samym nie po-
winny dziwić ostatnie działania Berlina, nawet jeśli są 
one dalekie od ideałów „Zjednoczonej Europy”. Zbliżają-
ce się wybory do Bundestagu mogą tym samym przyczy-
nić się do wzmocnienia tendencji „protekcjonistycznych” 
zarówno w CDU, jak i w SPD, celem pozyskania dodatko-
wych głosów wyborczych. Społeczeństwo niemieckie od za-
wsze bowiem odnosiło się z rezerwą do idei wolnego rynku 
oraz wolnorynkowych reform gospodarczych.

 Dominik Jankowski

Nowy protekcjonizm?Nowy protekcjonizm?
Celem rządu niemieckiego jest przede wszystkim ochrona strategicznych 
gałęzi własnego przemysłu, w szczególności sektora energetycznego, 

telekomunikacyjnego i motoryzacyjnego.

GOSPODARKA
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Eine der wichtigsten deutschen Forderungen beim letzten G20-
-Gipfel in London im April war ein Abkommen für nachhalti-

ges Wirtschaften, um dadurch weltweite Egoismen, den Protektio-
nismus und die Durchsetzung partikulärer Interessen zu 

unterbinden. Die Forderung nach nachhaltigem Wirt-
schaften fügt sich ein in eine ganze Reihe deutscher 

Dekla- rationen zum Schutz der Weltwirt-
schaft vor protektionistischen Wirt-
schaftsprogrammen, was für die 
exportorientierte deutsche Wirt-
schaft von großem Vorteil ist. Die 
Wirtschaftskrise zeigte jedoch vor 
allem, dass für Deutschland die 
Stärkung der eigenen Wirtschaft 
an erster Stelle steht.

Ein neues Ausmaß 
des Protektionismus?

Das Ziel der deut-
schen Regierung ist 

vor allem der Schutz der 
strategischen Zweige der 
eigenen Wirtschaft, ins-

besondere des Energie-, 
des Telekommunikations- und 

des Fahrzeugbausektors. In die-
sen Wirtschaftszweigen hat Deutschland den größ-
ten Vorsprung vor der Konkurrenz, hauptsächlich 
dadurch, dass die Herstellungsprozesse auf neues-
ten Technologien basieren. Die Bundesregierung 
hat bereits im August 2008 eine Änderung des 
Gesetzes über die Tätigkeit ausländischer Firmen 
in Deutschland vorgeschlagen, um so eine Über-
nahme eines deutschen Unternehmens durch 
eine Firma von außerhalb der EU und EFTA zu 
verhindern, wenn das die Sicherheit des Lan-
des beeinträchtigen würde. Diese protektionis-

tische Lösung sollte vor allem Telekommunika-
tions- und Energieunternehmen vor feindlichen 

Übernahmen durch russische und nahöstli-
che Unternehmen bewahren. Am 13. Februar 
dieses Jahres hat der Bundestag dem Gesetz 
schließlich in einer abgeschwächten Form zu-
gestimmt. Dem milderen Wortlaut lag die Be-
fürchtung zugrunde, dass ausländisches Kapi-
tal in Zeiten der Krise in geringerem Umfang 
nach Deutschland fließen könnte. Die bes-
te Bestätigung für die unterschiedlichen deut-
schen Handlungsmaßstäbe ist die Übernahme 
von 35% der Opel-Aktien durch die russische 

Sbierbank. Doch die Fahrzeugindustrie als 
wichtigster Zweig der deutschen Wirt-

schaft wird trotzdem überaus stark be-
schützt. Der deutsche Staat hat sich 
in diesem Bereich Privilegien gesi-

chert, u.a. durch das sog. „Volkswagengesetz“ aus dem Jahr 1960 wo-
durch kein Investor mehr als 20% der Stimmaktien besitzen darf, un-
abhängig davon, wie viele VW-Aktien er tatsächlich hält. Das soll-
te eine feindliche Übernahme des größten Arbeitgebers Niedersach-
sens verhindern. Die Gesetzesänderung vom 13. November 2008, die 
durch ein Urteil des Europäischen Tribunals erzwungen wurde, wo-
nach das „Volkswagengesetz“ die europäischen Grundsätze des freien 
Kapitaltransfers verletzte, konnte die Macht des Staates im Konzern 
nicht einschränken. Das derzeitige Aktienpaket von 18,2% der Aktien 
in Händen der Niedersächsischen Landesregierung garantiert, dass 
keine strategischen Entscheidungen ohne Zustimmung des Landes 
getroffen werden. Die Finanzkrise zwang die Bundesregierung eben-
falls zum Schutz des Bankensektors. Die von einer Pleite bedroh-
te zweitgrößte deutsche Bank „Commerzbank“ wurde am 8. Janu-
ar teilverstaatlicht. Die Übernahme von 25% der Aktien war ein ein-
maliger Präzedenzfall einer staatlichen Unterstützung eines privaten 
Finanzunternehmens. Bei der Rettung einer weiteren Bank, der auf 
Hypothekenkredite spezialisierten Hypo Real Estate, verabschiede-
te der Bundestag am 20. März ein Enteignungsgesetz, das die Ver-
staatlichung der ganzen Finanzinstitution ermöglichen würde – auch 
gegen den Willen des Hauptanteilseigners, des amerikanischen In-
vestors Christopher Flowers. Das Enteignungsgesetz zeigt trotz der 
zeitlichen Beschränkung bis 30. Juni 2009 das Ausmaß des Engage-
ments der Bundesregierung in den Schutz eigener Interessen, auch 
wenn es dadurch zu Konflikten mit ausländischen Investoren kom-
men sollte. 

Deutschland und die EU

Trotz einer im Vergleich zu anderen EU-Ländern relativ komfor-
tablem Haushaltslage, war Deutschland seit Beginn der Krise 

gegen gemeinsame europäische Rettungs-Initiativen. Die Bundes-
regierung hat im März 2009 zwar endgültig einem europäischen 
Konjunkturpaket in Höhe von 5 Mrd. Euro für Investitionen in der 
Energiebranche zugestimmt, doch das geschah erst, nachdem man 
die Zusicherung erhielt, dass 700 Mio. Euro von der von Deutsch-
land garantierten 1 Mrd. Euro in Form von Direktinvestitionen nach 
Deutschland zurückfließen würden. Auch im Fall des im Dezember 
2008 verabschiedeten europäischen Klimapakets konnte Berlin Ga-
rantien erwirken, durch die die Konkurrenzfähigkeit deutscher Kon-
zerne gegenüber Firmen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten erhalten 
werden konnte. Eine Klausel zur staatlichen Unterstützung für den 
Bau technisch fortschrittlicher Kraftwerke ermöglicht den Schutz 
des deutschen Energiesektors vor ausländischen Konkurrenten.

Der Reiz des Wahlkampfs

Das Hauptziel der Bundesregierung ist es, stabiles Wirtschafts-
wachstum durch den Schutz der eigenen Wirtschaft zu ermög-

lichen. Daher sollte man sich über das Vorgehen Berlins nicht wun-
dern, auch wenn es im Widerspruch zu den Idealen eines vereinten 
Europa steht. Die nahenden Bundestagswahlen könnten zu einer ver-
mehrten Häufung protektionistischer Tendenzen sowohl seitens der 
CDU wie auch der SPD führen, um so zusätzliche Wählerstimmen 
zu mobilisieren. Die deutsche Gesellschaft steht seit eh und je den 
Idealen der freien Marktwirtschaft und marktwirtschaftlichen Wirt-
schaftsreformen eher skeptisch gegenüber. 

 Dominik Jankowski

Der neue Protektionismus?Der neue Protektionismus?
Das Ziel der deutschen Regierung ist vor allem der Schutz der strategischen 

Zweige der eigenen Wirtschaft, insbesondere des Energie-, 
des Telekommunikations- und des Fahrzeugbausektors.

WIRTSCHAFT
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W Görlitz i Dreźnie zawisły plaka-
ty wyborcze NPD z nacjonali-
stycznymi hasłami, m.in. „Pra-
ca dla Niemców”, oraz antypol-

skimi, jak „Zatrzymać inwazję Polaków” (foto). 
Stało się to zanim Niemcy otworzą swój ry-
nek pracy dla Polski i innych państw przyję-
tych pięć lat temu do UE. Policja czy proku-
ratura nie ścigała działaczy Niemieckiej Par-
tii Narodowej (NPD). Ani niemieckie państwo, 
ani lokalny samorząd natychmiast po ukazaniu 
się plakatów (około 13 maja) nie interweniowa-
ły. Dopiero po nagłośnieniu sprawy przez pol-
skie lokalne i ogólnokrajowe media zaczęto się 
przyglądać afiszom. Przeważały jednak gło-
sy marginalizujące problem, jak choćby wypo-
wiedź burmistrza Zgorzelca R. Gronicza, któ-
ry lokalnej gazecie powiedział: „Mamy demo-
krację i na plakatach wyborczych można pi-
sać różne rzeczy, choć oczywiście w grani-
cach prawa”. Stało się niedobrze, bo takie pla-
katy i ulotki czynią wiele zła i niszczą dobry 
wizerunek Niemców w oczach społeczeństwa 
polskiego. 

Zjednoczona Europa?

Wydawało się, że „wojna” o E. Steinbach 
prowadzona przez prof. Bartoszewskie-

go a następnie bardzo mocne potraktowanie 
jego osoby przez niemieckie media było ostat-
nim akordem w trudnych relacjach polsko-nie-
mieckich. Okazało się niestety, że nie. Mieli-
śmy po tym szokujący Polaków materiał tygo-
dnika „Der Spiegel” traktujący o „pomocnikach 
Hitlera w mordowaniu Żydów”, i antypolskie, a 
tym samym antyeuropejskie plakaty NPD. Du-
żym zaskoczeniem była także ogłoszona kilka 
dni później odezwa CDU i CSU, w której nie-
mieckie partie chadeckie domagają się między-
narodowego potępienia wypędzeń i prawa po-
wrotu dla „wypędzonych” Niemców. Kuriozal-
nym wydaje się argument strony niemieckiej, 
że hasła z plakatów NPD „Zatrzymać inwazję 
Polaków” nie można podpiąć pod paragraf 130 
niemieckiego kodeksu karnego, gdyż – jak wy-
nika z treści paragrafu – nawoływanie do niena-
wiści następuje jedynie wtedy, gdy treści obra-

żające skierowane są do grupy narodowościowej 
zamieszkującej Niemcy. Zdaniem niemiec-
kich organów ścigania, plakat jest skierowany 
przeciwko obywatelom zagranicznym i dlate-
go w tym wypadku nie następuje wypełnienie 
znamion przestępstwa z paragrafu 130. Na 
uwagę, że przecież także Polacy mieszkają w 
Görlitz i całych Niemczech, rzecznik saksoń-
skiej prokuratury odpowiedział prasie, iż pla-
kat był skierowany nie przeciwko nim, lecz 
ogólnie przeciwko cudzoziemcom. Jak to się 
ma do idei Zjednoczonej Europy i prawa euro-
pejskiego? Nikt nawet o tym niestety nie wspo-
mniał. Czy nie jest to wybiórcze traktowanie 
zasad Unii Europejskiej i jej prawa, które stoi 
ponad prawem poszczególnych krajów?

Dwie twarze?

Nasi sąsiedzi zrobili wiele dla pojednania 
z Polską i Polakami. Niestety ostatnio 

daje się zauważyć, że ich polityka płynie dwo-
ma torami – jest niekiedy „dwulicowa”: raz 
przybiera twarz Dr. Jekylla, a raz Mr. Hydea. 
Pierwszy to ten oficjalny: kanclerz Helmut 
Kohl, jednający się z Tadeuszem Mazowiec-
kim w Krzyżowej, odpowiedzialna za kontak-
ty z Polską Gesine Schwan, mówiąca płynną 
polszczyzną, wymiana młodzieży, różne Fun-
dacje Polsko-Niemieckie, miasta partnerskie i 
imprezy z okazji rocznic. Druga „twarz” po-
lityki naszych sąsiadów to m.in. protekcjo-
nistyczne zasady gospodarcze (niemieckie 
stocznie mogą być dotowane, a polskie muszą 
ulec likwidacji; podobnie przemysł samocho-
dowy), dbanie przede wszystkim o własne in-
teresy energetyczne (Gazociąg Północny), bu-
dowa tzw. Centrum Wypędzonych w Ber-
linie i działania Powiernictwa Pruskiego 
czy wreszcie niechęć do likwi-
dacji neonazistowskich orga-
nizacji i ich antypolskiej i an-
tyeuropejskiej propagandy 
w Niemczech. Trudno to 
wytłumaczyć paupery-
zacją części obywateli 
Niemiec oraz narasta-
niem radykalizmu wy-
nikającego z biedy, jaką 
mamy w tzw. Wschod-
nich Landach. 

Problem

To nie margines społeczny i politycz-
ny Niemiec jest problemem dla re-

lacji polsko-niemieckich i Unii Europej-
skiej. Problemem jest wzrastający poziom 
społecznej tolerancji dla tego typu działań 
w Niemczech. Tolerancji niemieckiej prasy 
i TV, organów ścigania czy polityków. Pro-
blemem jest odwrót od dawnej polityki hi-
storycznej i informacyjnej oraz brak samo-
ograniczania narodowych ambicji. W filmie 
„Gustloff” pokazuje się Gdynię jako miasto 
niemieckie, a antypolskie manifestacje, jak ta 
NPD w Görlitz z 2  października 2005, są le-
galne. Można też ostrzegać przed polską in-
wazją i nawoływać do zamknięcia rynku pra-
cy dla obcokrajowców. Bezkarnie, wbrew 
idei Zjednoczonej Europy, której Niem-
cy były i są orędownikiem. Dwadzieścia lat 
temu takie plakaty i ulotki byłyby nie do po-
myślenia. Niestety nasi niemieccy przyjacie-
le się zmieniają. Na szczęście nie wszyscy. 
Pokazała to akcja „Sächsische Zeitung” w 
Görlitz, gdzie zaprezentowano 300 twa-
rzy przeciwników antypolskich plakatów 
w tym mieście. Ale ogólnie można stwier-
dzić, że w Niemczech niebezpiecznie wzrósł 
poziom tolerancji dla wątpliwych haseł i czy-
nów. W Polsce pozostał na dawnym pozio-
mie. Być może dlatego coraz trudniej nam 
się zrozumieć i porozumieć. Dużo daje do 
myślenia także to, iż sytuacje, o jakich piszę, 
mają miejsce w czasie rządów Donalda Tu-
ska i Platformy Obywatelskiej, które są wy-
jątkowo przyjaźnie nastawione do naszych 
niemieckich sąsiadów. A co będzie, gdy „wa-
hadło” wyborcze w Polsce się zmieni? 

 Waldemar Gruna 

Dwadzieścia lat temu takie plakaty i ulotki byłyby nie do pomyślenia

PLAKATY PLAKATY 
ZŁAZŁA

POLITYKA
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In Görlitz und Dresden wurden Wahlpla-
kate der NPD mit nationalsozialistischen 
Inhalten, u.a. „Arbeit für Deutsche“ und 
anti-polnischen Ressentiments „Polnische 

Invasion aufhalten“ (Foto) plakatiert. Das pas-
sierte noch bevor Deutschland seinen Arbeit-
smarkt für Arbeitnehmer aus den neuen EU-
-Mitgliedstaaten der Beitrittsrunde vor 5 Jah-
ren öffnet. Weder Polizei noch Staatsanwalt-
schaft verfolgten die Tätigkeit der NPD. Weder 
der Deutsche Staat, noch die Kommunalver-
waltung haben unmittelbar nach Veröffentli-
chung der Plakate eingegriffen. Erst nachdem 
die Sache in polnischen Medien Erwähnung 
fand, begann man die Plakate genauer zu be-
trachten. Doch die meisten Meinungen ver-
suchten das Problem zu marginalisieren. Der 
Bürgermeister von Zgorzelec R. Gronicz zum 
Beispiel sagte einer Regionalzeitung: „Wir le-
ben in einer Demokratie, man darf auf Wahl-
plakaten verschiedene Sachen drucken, so-
lange man sich im Rahmen geltender Ge-
setze bewegt“. Doch es ist trotzdem schlecht 
gelaufen, denn solche Plakate und Flugblätter 
richten viel Schaden an und zerstören die gute 
Meinung von den Deutschen in den Augen der 
polnischen Bevölkerung.

Ein vereintes Europa?

Es schien, als wäre Prof. Bartoszewskis Krieg 
um Erika Steinbach und die anschließen-

de recht aggressive Abfuhr seitens deutscher 
Medien der letzte und kräftigste Akkord der 
schwierigen deutsch-polnischen Beziehun-
gen. Doch es zeigte sich, dass es leider nicht so 
war. Danach erschien noch der für Polen recht 

schockierende Artikel des „Spiegel“ über „Hit-
lers Helfer beim Holocaust“ und die anti-polni-
schen und damit auch anti-europäischen Plaka-
te der NPD. Für Aufruhr sorgte auch die einige 
Tage später von der CDU und CSU formulier-
te Forderung einer internationalen Verurteilung 
der Vertreibungen und eines Rückkehrrechts 
der vertriebenen Deutschen. Kurios erscheint 
dabei die Argumentation der deutschen Seite, 
wonach man die Wahlplakate der NPD nicht 
mit dem Paragraphen 130 des Strafgesetzes 
ahnden könnte, da der Tatbestand der Volks-
verhetzung nur dann zutrifft, wenn sich die In-
halte gegen eine Bevölkerungsgruppe richten, 
die in Deutschland wohnhaft oder ansässig ist. 
Nach Meinung der deutschen Ermittlungsbe-
hörden richtet sich das Plakat gegen auslän-
dische Bürger und erfüllt damit nicht die Vo-
raussetzungen für eine Strafverfolgung nach 
Paragraph 130. Auf den Einwand, dass Polen 
auch in Görlitz und in ganz Deutschland le-
ben, erwiderte der Sprecher der Sächsischen 
Staatsanwaltschaft, dass sich das Plakat nicht 
gegen diese Polen richtete, sondern gegen 
Ausländer allgemein. Wie verhält sich das zur 
Idee eines vereinten Europa und zum Europäi-
schen Recht? Das hat leider niemand erwähnt. 
Werden damit nicht die Grundlagen der EU 
und die EU-Gesetzgebung, die eigentlich über 
den nationalen Gesetzgebungen stehen sollte, 
konterkariert?

Zwei Gesichter?

Die Deutschen haben viel für die Versöh-
nung mit Polen getan. Doch letztens lässt 

sich leider beobachten, dass die deutsche Poli-
tik zweigleisig verläuft und manchmal zwei Ge-
sichter hat. Mal hat sie das Antlitz des Dr. Jekyll, 
und mal das des Mr. Hyde. Das erste ist das of-
fizielle: Bundeskanzler Helmut Kohl mit Tade-
usz Mazowiecki in Kreisau, die Bundesbeauf-

tragte für die deutsch-polni-
schen Beziehungen Gesine 
Schwan, die fließend Pol-

nisch spricht, der Jugend-
austausch, verschiedene 
deutsch-polnische Stif-
tungen, Städtepartner-

schaften und Jahrestags-
feierlichkeiten. Das zweite 
Antlitz der deutschen Po-

litik sind unter anderem die protektionistische 
Wirtschaftspolitik (deutsche Werften werden 
subventioniert, polnische hingegen müssen ab-
gewickelt werden, ähnlich wie in der Automobil-
industrie), die Sorge um die eigenen Energiein-
teressen (Ostseepipeline), der Bau des Zentrums 
gegen Vertreibungen in Berlin und das Vorgehen 
der Preußischen Treuhand oder schließlich das 
zögerliche Vorgehen gegen Neonazi-Organisati-
onen und anti-polnische sowie anti-europäische 
Propaganda in Deutschland. Mit der Verarmung 
eines Teils der Bevölkerung und der Zunahme 
des Radikalismus in des östlichen Bundeslän-
dern lässt sich das nicht erklären.

Das Problem

Nicht die Randgruppen der Bevölkerung 
und der Politik sind das Problem in den 

deutsch-polnischen und europäischen Bezie-
hungen. Das Problem ist die zunehmende To-
leranz der Bevölkerung für diese Tendenzen in 
Deutschland. Die Toleranz der deutschen Me-
dien, der Ermittlungsbehörden und der Poli-
tiker. Das Problem ist die Abkehr von der al-
ten Geschichts- und Informationspolitik und 
mangelnde Zurückhaltung bei nationalen Am-
bitionen. Im Film „Gustloff“ wird Gdynia als 
deutsche Stadt dargestellt und antipolnische 
NPD-Demonstrationen wie am 22. Oktober 
2005 in Görlitz sind legal. Es ist ebenso legal 
vor einer polnischen Invasion zu warnen und 
dazu aufzurufen, den Arbeitsmarkt für auslän-
dische Arbeitskräfte zu schließen. Vor 20 Jah-
ren wären solche Plakate und Flugblätter un-
denkbar. Doch leider haben sich die Deut-
schen verändert. Zum Glück nicht alle, wie 
eine Aktion der „Süddeutschen Zeitung“ in 
Görlitz zeigte, während derer 300 Gesich-
ter von Gegnern der anti-polnischen Plaka-
taktion gezeigt wurden. Doch im Allgemeinen 
lässt sich eine gefährliche Zunahme der Tole-
ranz für zweifelhafte Taten und Meinungen in 
Deutschland beobachten. Vielleicht ist es des-
wegen immer schwieriger einander zu verste-
hen und zu verständigen? Erstaunlich ist dabei, 
dass all das in einer Zeit geschieht, in der Do-
nald Tusk und die Platforma Obywatelska an 
der Regierung sind und eine überaus freund-
liche Deutschlandpolitik betreiben. Was wird 
aber geschehen, wenn sich die politischen Ver-
hältnisse in Polen ändern? 

 Waldemar Gruna 

Vor 20 Jahren waren solche Plakate und Flugblätter undenkbar.

PLAKATEPLAKATE
desdes  ZORNSZORNS
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Jest to konsekwencją nie tyle obecnych działań Niemiec, lecz de facto 
poglądów wyrażanych przez część niemieckich prawników i dzien-

nikarzy, które w dobie nader szybkiego przepływu informacji są dostęp-
ne również w Polsce. W niemieckim piśmiennictwie często można spo-
tkać pogląd, jakoby wysiedlenie ludności niemieckiej z Ziem Zachodnich 
i Północnych było sprzeczne z prawem międzynarodowym. Równie czę-
sto pojawia się twierdzenie, że wywłaszczenie bez odszkodowania ma-
jątków znajdujących się na byłych niemieckich obszarach wschodnich 
było niezgodne z prawem. W szczególności dlatego, że dokonane zostało 
bez odszkodowania i – zdaniem niemieckich autorów – należy oceniać 
te działania łącznie z tzw. wypędzeniami Niemców. Do majątków nie-
mieckich przejmowanych przez Polskę miało zastosowanie wiele aktów 
prawnych polskiego prawa wewnętrznego. Akty te nawzajem się uzupeł-
niały, doprowadzając do szczelnego w zakresie podmiotowym i przed-
miotowym, kompleksowego przejęcia dawnej niemieckiej własności, za-
równo prywatnej, jak i publicznej. 

Podstawy prawne 

Przejęcie majątku niemieckiego przez Polskę nie było jednak bez-
prawne – miało podstawy prawnomiędzynarodowe. W szczegól-

ności bowiem zarówno transfery ludności, jak i wywłaszczenia, na-
stąpiły z woli mocarstw, działających w imieniu wszystkich państw 
sojuszniczych, co zostało wyeksponowane w ustaleniach dokonanych 
w Jałcie, w umowie poczdamskiej z 1945 r., a następnie potwierdzo-
ne w Traktacie 2+4. W Jałcie w 1945 r. mocarstwa uznały, że istnie-
je konieczność naprawienia w naturze szkód wyrządzonych Naro-
dom Zjednoczonym w związku z II wojną światową, i to „w jak naj-
szerszych rozmiarach”. Zaznaczyć przy tym warto, że w 1944 r., a za-
tem jeszcze przed konferencją w Jałcie, premier Wielkiej Brytanii w 
swoim przemówieniu wskazywał na konieczność wysiedlenia Niem-
ców z terenów, które ma uzyskać Polska. Podkreślał przy tym, że wy-
siedlenie będzie sposobem zarówno najbardziej zadowalającym, jak i 
najbardziej trwałym dla powojennego ładu w Europie. Umowa pocz-
damska w sposób wiążący dla Niemiec jako całości, ustaliła kwestię 
zmiany granicy, reparacji wojennych i przesiedlenia Niemców. 

Korzystna decyzja ETPC

Wbrew argumentom niemieckiej doktryny odnośnie braku zwią-
zania umową poczdamską i bezprawności dokonanych przez 

Polskę przejęć majątków, na uwagę zasługuje korzystna dla Polski 
decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Wydział Czwar-
ty) z 7 października 2008 r., w sprawie dopuszczalności wniosku nr 
47550/06, wniesionego przez Preussiche Treuhand GmbH & CO. 
KG A.A. przeciw Polsce, złożonego 15 listopada 2006 r. Omawia-
jąc właściwe prawo międzynarodowe, Trybunał wskazał, że kwestia 
odszkodowań wojennych dla Polski, które zgodnie z umową pocz-

damską miały być zaspokojone przez ZSRR z należnego mu repa-
racyjnego udziału, została rozwiązana przez umowę zawartą mię-
dzy ZSRR i Polską 16 sierpnia 1945 r. Trybunał wyeksponował 
kwestię, że stanowiła ona instrument do wykonania umowy pocz-
damskiej, a także „stanowiła podstawę dla przejęcia przez Polskę 
niemieckiej własności położonej w Polsce w obrębie granic usta-
lonych przez tę Umowę”. 

Mocarstwa za Polską 

Mocarstwa nie kwestionowały polskich działań wobec 
niemieckich majątków. Wszystkie te kraje twierdzi-

ły po wojnie, że umowa poczdamska była aktem wiążą-
cym, a ponadto skutecznie wykonywanym. Na uwagę za-
sługuje tu m.in. działanie Sojuszniczej Rady Kontroli nad 
Niemcami. Działania aliantów w omawianym zakresie 
były uzasadnionym następstwem niemieckiej agre-
sji, a także sposobu, w jaki III Rzesza prowadzi-
ła wojnę i – co najważniejsze – bezwarunko-
wej kapitulacji niemieckiej. Transfer obywa-
teli obcych był wprawdzie szeroko zastoso-
wany po II wojnie światowej, jednak roz-
wiązanie takie nie było wówczas nowym 
zjawiskiem w prawie międzynarodo-
wym. Nie można go jednak rozpatry-
wać, jak czyni to część niemieckiej 
doktryny, w oparciu o obecnie obo-
wiązujące standardy w prawie między-
narodowym. Państwo polskie już z dniem 
podpisania umowy poczdamskiej uzyskało 
suwerenność w odniesieniu do byłych obsza-
rach wschodnich Rzeszy. Z uwagi na to, zgodnie 
z suwerennością terytorialną, Polska mogła dokonać 
zmian zarówno w kwestii obywatelstwa, jak i ma-
jątków. 

Strach uzasadniony?

Obawa, że Niemcy mogą skutecznie dochodzić 
roszczeń majątkowych bądź odszkodowaw-

czych w związku z powojennymi wywłaszczenia-
mi, nie wydaje się uzasadniona. Jednakże doktry-
na niemiecka twierdzi, jakoby istniała konieczność 
uwzględnienia również wywłaszczonych Niem-
ców w przyszłej ustawie reprywatyzacyjnej. Nie-
zależnie od charakteru podnoszonych w doktry-
nie niemieckiej argumentów odnośnie rzekomej 
konieczności objęcia polskimi regulacjami gru-
py Niemców wywłaszczonych bezpośrednio po 
wojnie, należy podkreślić, że w omówionym 
wyżej orzeczeniu, ETPC uznał, że Polska nie 
ma takiego obowiązku. 

 Piotr Sobański

MAJĄTEK
W polskich mediach często poruszana jest tematyka niemieckich roszczeń 

majątkowych, związanych ze skutkami II wojny światowej. Wyrażane są przy 
tym obawy o polską własność na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

polskipolski czy  czy niemieckniemiecki?i?
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MAJĄTEK

Das ist nicht so sehr eine Folge der 
heutigen deutschen Politik, son-
dern eher der Meinungen einiger 
deutscher Juristen und Journali-

sten, die in Zeiten schnellen Informationsau-
stauschs ohne Zeitverzögerung auch in Polen 
wahrgenommen werden. In deutschen Texten 

wird oft die These aufgestellt, dass die Aussie-
dlung der deutschen Bevölkerung aus 
den polnischen West- und Nordge-
bieten im Widerspruch zum interna-
tionalen Recht stünde. Ebenso häu-
fig ist die Meinung zu finden, dass 
die Enteignungen der Vermögen in 
den ehemals deutschen Ostgebie-

ten nicht rechtmäßig waren, da 
sie ohne Entschädigung erfolg-
ten. Nach Meinung deutscher 

Autoren muss dieses Vorgehen 
genauso behandelt werden wie die 

Vertreibungen der Deutschen. Auf die Übernahme 
deutscher Vermögen durch Polen bezogen sich zahlre-

iche Gesetze der polnischen Binnengesetzgebung. Die Vorschriften 
haben sich gegenseitig ergänzt und ermöglichten im Besonderen die 
umfassende Übernahme des ehemaligen deutschen sowohl privaten 
wie auch öffentlichen Eigentums.

Rechtsgrundlagen 

Die Übernahme deutscher Vermögen durch Polen war nicht 
unrechtmäßig. Es bestanden Grundlagen nach internationa-

lem Recht. Sowohl der Menschentransfer als auch die Enteignun-
gen erfolgten auf Wunsch der alliierten Mächte, was im Besonde-
ren bei der Jalta-Konferenz, im Potsdamer Abkommen im Jahr 1945 
und anschließend im 2+4 Abkommen bestätigt wurde.

In Jalta haben sich die alliierten Mächte im Jahr 1945 darauf ge-
einigt, dass die Notwendigkeit besteht die Schäden wieder gut zu 

machen, die Deutschland den Vereinten Nationen in Folge des Zwe-
iten Weltkriegs zugefügt hat und zwar „in größtmöglichem Umfang“. 
Darüber hinaus hat der Britische Premierminister bereits 1944, noch 
vor der Jalta-Konferenz, in einer Rede von der Notwendigkeit gespro-
chen, die deutsche Bevölkerung aus den Gebieten auszusiedeln, die 
Polen zufallen sollten. Er betonte dabei, dass eine Aussiedlung das 
befriedigendste Mittel mit langfristiger Wirkung für die Nachkrieg-
sordnung Europas sein wird. Das Potsdamer Abkommen hat für 
Deutschland die Grenzverschiebung, die Kriegsreparationen und die 
Umsiedlungen verbindlich geregelt.

Positives Urteil des Europäischen    
Menschenrechtstribunals 

Trotz der Argumente der deutschen Seite, wonach das Potsdamer 
Abkommen nicht bindend und die Übernahme der deutschen Ver-

mögen durch Polen nicht rechtmäßig wären, fällte das Europäische Men-
schenrechtstribunal am 7. Oktober 2008 eine für die polnische Seite vor-
teilhafte Entscheidung im Fall des Antrages Nr. 47550/06 der Preußi-
schen Treuhand gegen Polen vom 15. November 2006. In Anlehnung an 
internationales Recht hat das Tribunal deutlich gemacht, dass die Frage 
der Kriegsentschädigungen für Polen, die entsprechend des Potsdamer 
Abkommens von der UdSSR aus dem ihr zustehenden Reparationsante-
ils geregelt werden sollten, durch den Vertrag zwischen der UdSSR und 
Polen vom 16. August 1945 geregelt wurde. Das Tribunal hob die Tatsa-
che hervor, dass dieser Vertrag ein Instrument zur Erfüllung des Potsda-
mer Abkommens gewesen ist und „eine Rechtsgrundlage für die Über-
nahme deutscher Vermögen in den durch diesen Vertrag in Polen gele-
genen Gebieten“ bildete.

Alliierte für Polen 

Die alliierten Mächte haben das Vorgehen Polens gegen deutsche Ver-
mögen nicht in Frage gestellt. Alle Mächte haben nach dem Krieg den 

Standpunkt vertreten, dass das Potsdamer Abkommen ein verbindliches Do-
kument ist. Darüber hinaus wurde das Abkommen konsequent erfüllt. Inte-
ressant ist in diesem Zusammenhang das Vorgehen des Alliierten Kontroll-
rates in Deutschland. Das Vorgehen der Alliierten war im besagten Umfang 
eine begründete Folgeerscheinung der deutschen Aggression und der Art, 
wie das Dritte Reich den Krieg führte und im Besonderen durch die bedin-
gungslose Kapitulation Deutschland begründet. Der Bevölkerungstransfer 
erfolgte zwar im großen Umfang nach dem 2. Weltkrieg, doch diese Lösung 
war für das damalige internationale Recht nichts Neues. Dieses Vorgehen 
darf man nicht in Anlehnung an die heutigen Standards des internationalen 
Rechts betrachten, so wie einige Vertreter der deutschen Doktrin dies heu-
te auslegen möchten. Der polnische Staat erhielt mit der Unterzeichnung 
des Potsdamer Abkommens volle Souveränität in Bezug auf die ehemaligen 
deutschen Ostgebiete. Dementsprechend durfte Polen in Anlehnung an se-
ine territoriale Souveränität Änderungen in Bezug auf die Staatsbürgerschaft 
als auch in Bezug auf die Vermögen vornehmen.

Begründete Ängste?

Befürchtungen, dass Deutschland erfolgreich Vermögensforde-
rungen oder Entschädigungsleistungen in Zusammenhang mit 

den Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg vorbringen könn-
te sind nicht begründet. Doch einige Deutsche meinen, man müs-
se auch die enteigneten Deutschen in einem zukünftigen Reprivati-
sierungsgesetz berücksichtigen. Unabhängig von den vorgebrachten 
Argumenten der deutschen Seite in Bezug auf die Berücksichtigung 
der nach dem Zweiten Weltkrieg enteigneten Deutschen lässt sich 
aus dem oben zitierten Urteil des Europäischen Menschenrechtstri-
bunals schließen, dass Polen nicht dazu verpflichtet ist. 

VERMÖGEN?
Deutsche Rückgabeforderungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs 
sind häufig Thema in polnischen Medien. Dabei äußern sich Ängste 

um polnisches Eigentum in den West- und Nordgebieten.

Deutsches oder polnischesDeutsches oder polnisches

 Piotr Sobański

RECHT

15



 dr Krzysztof Tokarz

Niemieckie partie chadeckie, CDU 
i bawarska CSU, jeszcze przed 
wyborami do Parlamentu Euro-
pejskiego przyjęły wspólną ode-

zwę, w której żądały potępienia wypędzeń. 
„Obowiązująca w Unii Europejskiej swobo-
da wyboru miejsca zamieszkania i osiedlania 
się, jest krokiem w kierunku urzeczywistnie-
nia prawa do ojczyzny również dla niemiec-
kich wypędzonych - we wspólnej Europie, w 
której narody i grupy narodowościowe mogą 
żyć razem zgodnie oraz bez dyskryminacji 
wynikającej również z przeszłości” - moż-
na przeczytać w odezwie, zatytułowanej „Na 
rzecz silnego głosu w Europie”. „Wypędzenia 
każdego rodzaju muszą zostać potępione na 
płaszczyźnie międzynarodowej, a naruszo-
ne prawa muszą zostać uznane” – postulowa-
li niemieccy chadecy.

Nic nowego

Profesor Beata Ociepka stwierdziła, że już 
zbyt wiele uwagi poświęcono niemieckim 

wypędzonym. Nawet były polski prezydent 
Lech Wałęsa, zwracając się do polskich i nie-
mieckich dziennikarzy powiedział, że krzyw-
dy doznane od Niemców powinno się pozosta-
wić historykom. Taki pogląd coraz częściej to-
warzyszy także ludziom związanym ze stosun-
kami polsko-niemieckimi. Trudno się dziwić, 
bo zwłaszcza w polskich mediach, BdV i na-
zwisko szefowej niemieckich ziomków, E. Ste-

inbach, pojawia się nader 
często. Być może zbyt 
często. Staje się niemal 
standardem, że przy 
okazji każdych wybo-
rów w Niemczech i w 
Polsce, to właśnie wypę-

dzeni wypływają na 
wierzch. 

Tak też stało się podczas kampanii do Par-
lamentu Europejskiego. I to zarówno po 

polskiej, jak i niemieckiej stronie. Rezolucja 
CDU/CSU tylko potwierdza tę niezbyt chlub-
ną tradycję. Gra o elektorat zawsze przecież 
będzie się toczyć. A tu chodzi nie tylko o wy-
pędzonych i ich następców, ale o ich rodziny i 
ewentualnych beneficjentów „odwrócenia hi-
storii”. Deklarowanie, że jakaś niemiecka partia 
będzie zabiegać o interesy niemieckich wypę-
dzonych, to również ukłon wobec prawicowe-
go wyborcy, zorientowanego na powrót silnych 
Niemiec. Tacy przecież też tam są – co nikogo 
nie powinno dziwić. 

Niemcy chcą rewizji granic? 

Polityk niemieckiej chadecji zapewniał na 
łamach jednej z gazet, że odezwa CDU 

i CSU w sprawie „wypędzonych” dotyczy-
ła tego, że w Unii każdy ma prawo osiedlić 
się tam, gdzie chce. E. Brok - bo o nim tu-
taj mowa - zaznaczył, że CDU nie kwestio-
nuje granic z Polską. Natomiast bardzo szyb-
ko i chętnie winą za zaistniałą napiętą obcią-
żył PiS. Według tego niemieckiego polity-
ka, takie odczytanie odezwy, to „gra wybor-
cza”. Nikt nie kwestionuje istniejących gra-
nic. Wręcz przeciwnie - tylko dzięki pełne-
mu uznaniu granic osiągnęliśmy pewność 
prawną, a zatem warunek pokojowej współ-
pracy w Unii Europejskiej” – powiedział cy-
towany przez „Dziennik.Pl. E. Brok. To, że 
rząd federalny nie podważa istniejących gra-
nic z Polską wszyscy wiemy i pamiętamy. 
Ani rząd H. Kohla, ani G. Schrödera, ani tym 
bardziej obecny pod kierownictwem A. Mer-
kel nigdy ich nie kwestionowały. Zresztą na-
wet podejrzewana o wiele E. Steinbach nie 
mówi, przynajmniej na głos, że chciałaby po-
wrotu do granic z 1937 roku. Obecne poko-
lenie Niemców na pewno nie jest zaintere-
sowane dawnymi kresami III Rzeszy, a jesz-
cze mniej osób chciałoby wdawać się w kon-
flikt o dzisiejszy Wrocław. Trzydziestokilku-
letni Niemcy pytani, czy chcieliby umierać 
za „Breslau” – ze zdziwienia jedynie marsz-
czyli brwi. Odpowiadali zawsze w ten sam 
sposób: My tu co najwyżej przyjedziemy po-
zwiedzać, napić się dobrego piwa, zarobić 
duże pieniądze zakładając firmy. Ale rewido-
wać granice? To raczej pomysł z dziedziny 

politycznej fikcji. Dlatego coraz mniej 
Polaków daje się straszyć niemieckim 
rewanżyzmem. Chociaż to bardzo ku-

szące hasła, zwłaszcza dla polityków toczą-
cych boje w trakcie kolejnych kampanii wy-
borczych. 

Rząd niemiecki popiera roszczenia?

Oficjalna niemiecka wykładnia dotyczą-
ca roszczeń niemieckich wypędzonych 

wobec Rzeczypospolitej nie zmieniła się 
od czasów rządów G. Schrödera. Niemiec-
cy politycy powtarzają jak mantrę: Obywa-
tele RFN mają prawo zgłaszać swoje zapy-
tania i roszczenia do sądów. Jest to ich gwa-
rantowany przez prawa człowieka i niemiec-
ką konstytucję przywilej. Tego nikt i nic nie 
może im zabronić. Żadne protesty, w tym też 
płynące z polskich sfer politycznych. Nato-
miast oficjalnie rząd RFN nie popiera żad-
nych roszczeń swoich obywateli skierowa-
nych wobec Polski i Polaków. Nawet cieszą-
cy się w Polsce złą sławą Związek Wypędzo-
nych próbuje się odcinać od wszelkich dzia-
łań noszących znamiona bezpośrednich ak-
cji, mających na celu odebranie domów Po-
lakom. Na tym polu samotnie walczy - ostat-
nio bez większych sukcesów - Powiernictwo 
Pruskie Rudiego Pawelki.

Czy warto podtrzymywać   
niechlubną tradycję?

Prawdziwy test na intencje autorów rezo-
lucji odbędzie się teraz, kiedy kampania 

wyborcza do Parlamentu Europejskiego już 
została zakończona. Za rok w Niemczech od-
będą się inne wybory i nie raz jeszcze usły-
szymy o kolejnych rezolucjach czy innych 
akcjach z wypędzonymi w tle. Te wywołają, 
być może nader gwałtowną reakcję nad Wi-
słą. Jak długo jeszcze będzie miała miejsce ta 
polsko-niemiecka przepychanka? Odpowiedź 
jest chyba dość prosta. Dopóki ostatecznie w 
jakiś sposób nie zostanie uregulowana kwe-
stia niemieckich wypędzonych - bezsprzecz-
nie ostatnich ofiar polityki Adolfa Hitlera i 
Trzeciej Rzeszy. Zaniechamy sporów wów-
czas, kiedy przestaniemy udawać, że nie wie 
wiemy o tym, że 1945 rok był skutkiem, wy-
wołanej przez Niemcy, II wojny światowej. I 
gdy w Polsce, ciągle jeszcze nieuregulowa-
ne kwestie hipotek i tzw. wieczystego użyt-
kowania, zostaną raz na zawsze załatwione. 
A w Niemczech czas pomyśleć o odszkodo-
waniu, a nie przerzucaniu odpowiedzialności 
na barki swoich sąsiadów. 

Chadecja walczy Chadecja walczy 
o wypędzonych?o wypędzonych?

Jak długo jeszcze będzie miała miejsce ta polsko-niemiecka przepychanka?

POLITYKA

16



Die deutschen Unions-Parteien 
CDU und die bayerische CSU 
haben noch vor den Europawah-
len einen gemeinsamen Wahlau-

fruf abgegeben, der die Vertreibungen verur-
teilt. Das Prinzip der Freizügigkeit und Nie-
derlassungsfreiheit wird als „ein Schritt hin 
zur Verwirklichung des Rechts auf die He-
imat auch der deutschen Vertriebenen - in 
einem Europa, in dem die Völker und Volks-
gruppen einträchtig und ohne rechtliche 
Diskriminierungen zusammenleben kön-
nen“ beschrieben. „Vertreibungen jeder Art 
müssen international geächtet und verletz-
te Rechte anerkannt werden“, heißt es we-
iter im Wahlaufruf unter dem Titel „Für eine 
starke Stimme in Europa“.

Nichts Neues

Professor Beata Ociepka stellt fest, dass 
den deutschen Vertriebenen bereits zu 

viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So-
gar der ehemalige polnische Staatspräsi-
dent Lech Wałęsa sagte vor polnischen und 
deutschen Journalisten, dass man das durch 
die Deutschen erfahrene Leid Historikern 
überlassen sollte. Diese Ansicht teilen auch 
immer häufiger Menschen, die sich mit 
deutsch-polnischen Beziehungen befassen. 
Kein Wunder, denn vor allem in polnischen 
Medien tauchen der BdV und der Name Eri-
ka Steinbach oft auf. Vielleicht zu oft. Es ist 
zur Normalität geworden, dass die Vertriebe-
nen bei jeden Wahlen in Polen und Deutsch-
land an die Oberfläche gespült werden. So 
geschah es auch während der Kampagne 
zur Europawahl, sowohl auf polnischer wie 
auch auf deutscher Seite. Der Wahlkampf-
aufruf der CDU/CSU bestätigt einzig die-
se Tradition. Der Kampf um Wählerstim-
men wird schließlich immer geführt. Dabei 
geht es nicht nur um die Vertriebenen und 
ihre Nachfolger, sondern auch um ihre Fami-
lien und eventuelle Nutznießer einer „Um-
kehrung der Geschichte“. Die Ankündigung 
einer deutschen Partei sich für die Interessen 
der Vertriebenen einzusetzen ist auch eine 
Geste an rechte Wähler, die an einem wie-
dererstarkenden Deutschland interessiert 
sind.

Führt Deutschland eine Revision 
der Grenzen im Schilde?

Ein Unions-Politiker versicherte in einer 
Tageszeitung, dass der Wahlkampfauf-

ruf der CDU und CSU sich einzig auf die 
Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit 
bezog. E. Brok betonte dabei ebenfalls, dass 
die CDU die Grenze zu Polen nicht in Frage 
stellt. Die Verantwortung für die erneut an-
gespannte Lage schob er der polnischen Par-
tei PiS zu. Seiner Meinung nach ist eine sol-
che Auffassung des Wahlkampfaufrufs ein 
„Wahlkampfmittel“. Niemand möchte die be-
stehenden Grenzen in Frage stellen. Ganz im 
Gegenteil – nur dank der endgültigen Klä-
rung des Grenzverlaufs konnte man Rechts-
grundlagen schaffen und damit eine Bedin-
gung für die europäische Zusammenarbeit 
erfüllen – sagte E. Brok. Dass die Bundes-
regierung den Grenzverlauf nicht in Fra-
ge stellt ist allseits bekannt. Weder die Re-
gierung Kohl, noch die Regierung Schröder, 
noch die derzeitige Regierung Merkel haben 
das jemals angezweifelt. Nicht einmal Eri-
ka Steinbach plädiert für eine Rückkehr zu 
den Grenzen von 1937. Die heutige Gene-
ration der Deutschen interessiert sich über-
haupt nicht für die ehemaligen Ostgebie-
te und keiner ist an Konflikten um das heu-
tige Wrocław interessiert. Fragt man über 
dreißigjährige Deutsche, ob sie für „Bres-
lau“ ihr Leben geben würden, runzeln sie 
nur die Stirn und antworteten alle dasselbe: 
Wir fahren höchstens als Touristen oder als 
Geschäftsleute hin. Eine erneute Grenzver-
schiebung gehört daher eher in die Kategorie 
politischer Fiktionen. Deswegen lassen sich 
immer weniger Polen vom deutschen Re-
vanchismus einschüchtern, auch wenn das 
in Wahlkampfszeiten sehr verlockende The-
men sein mögen.

Unterstützt die Bundesregierung 
Entschädigungsforderungen?

Die offizielle deutsche Politik hat sich in 
Bezug auf Entschädigungsforderun-

gen der deutschen Vertriebenen gegen Polen 
seit der Regierung Schröder nicht verändert. 
Deutsche Politiker wiederholen immer wie-
der: Deutsche Staatsbürger haben das Recht 
ihre Forderungen vor Gericht geltend zu ma-
chen. Das garantieren ihnen die Menschen-
rechte und das deutsche Grundgesetz. Das 

kann ihnen niemand und nichts verbieten, 
auch nicht die Proteste polnischer Politiker. 
Doch die Bundesregierung wird offiziell kei-
ne Entschädigungsforderungen von Bundes-
bürgern gegen Polen unterstützen. Sogar der 
in Polen unbeliebte Bund der Vertriebenen 
versucht sich von sämtlichen direkten Ent-
schädigungsaktionen zu distanzieren. In die-
sem Bereich engagiert sich bislang einsam 
und erfolglos die Preußische Treuhand von 
Rudi Pawelka. 

Sollte man schlechte Traditionen 
aufrechterhalten?

Eine wahre Prüfung der Absichten der He-
rausgeber des Wahlkampfaufrufs wird erst 

jetzt erfolgen, nachdem der Europawahlkampf 
beendet wurde. In wenigen Monaten finden in 
Deutschland die Bundestagswahlen statt und 
man wird noch zahlreiche Resolutionen und 
Wahlkampfaufrufe zum Thema Vertriebene 
zu hören bekommen. Diese werden vielleicht 
ebenfalls heftige Reaktionen in Warschau her-
vorrufen. Doch wie lange soll diese deutsch-
polnische Auseinandersetzung noch dauern? 
Die Antwort scheint recht simpel zu sein. So 
lange, wie die Frage der Deutschen Vertrie-
benen – zweifelsfrei der Opfer Adolf Hitlers 
und des Dritten Reiches – nicht endgültig ge-
klärt wird. Die Auseinandersetzungen werden 
dann enden, wenn wir aufhören so zu tun, als 
wüssten wir nicht, dass das Jahr 1945 eine Fol-
ge des von Deutschland begonnenen Zweiten 
Weltkrieges war und wenn in Polen die im-
mer noch nicht geklärten 
Fragen der Hypotheken 
und ewigen Nutzungs-
rechte rechtlich gelöst 
werden. Man sollte sich 
in Deutschlang Gedan-
ken über eventuelle Ent-
schädigungen machen und 
nicht seine Nachbarn da-
mit belästigen. 

Chadecja walczy 
o wypędzonych?

 dr Krzysztof Tokarz

Die Union bemüht sichDie Union bemüht sich
um die Vertriebenen?um die Vertriebenen?

Wie lange soll diese deutsch-polnische Auseinandersetzung noch andauern?
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Każdy, kto odwiedzi Görlitz, nie 
tylko przekroczy 15. południk, 
znajdujący się na miejskim mo-
ście granicznym na Nysie Łu-

życkiej, ale spotka się także z architektonicz-
ną i historyczną „Europą w pigułce”. Sta-
rówka w Görlitz jest niepowtarzalnym zbio-
rem wszystkich stylów architektonicznych 
ostatnich 500 lat. Można tu natknąć się na 
wspaniale zachowane lub odnowione dzieła 
architektury. 

Przystanek czy przystań?

Görlitz niestety postrzegane jest wciąż 
przez Polaków tylko jako położone bli-

sko granicy miejsce do zrobienia fajnych za-
kupów i przystanek na drodze w głąb Nie-
miec. Teraz, po połączeniu autostrady A4 z 
niemieckim systemem dróg, wielu podróż-
nym z Polski niestety trudniej będzie zatrzy-
mać się w tym arcyciekawym mieście. Mija-
jąc je w pośpiechu, popełnią duży błąd, po-
nieważ Görlitz ma niespotykaną gdzie in-
dziej atmosferę i ducha. Jest niepowtarzal-
nym, świetnie zachowanym zbiorem wspa-
niałej architektury kilkuset lat Europy. Dlate-
go miasto już wielokrotnie „udawało” Paryż, 
Berlin czy Nowy Jork w znanych produk-
cjach filmowych, m.in. Hollywoodu. Ostatnią 
z nich, w części kręconą w Görlitz, był ob-
sypany Oscarami film „Lektor” z Kate Win-
slet. Kolejna będzie produkcja Quentina Ta-
rantino z Bradem Pitem w roli głównej, czy-
li słynne już „Bękarty wojny”. Znany reżyser 
i gwiazdy Hollywood pracowały jakiś czas w 
Görlitz i bardzo były zadowolone z pobytu w 
mieście nad Nysą. To właśnie ich połączyło 
– klimat i niezapomniany charakter starego 
miasta. Szlak „filmowy” dla Görlitz i jego 
przepięknych, odnowionych za wiele mi-
lionów euro uliczek przetarł Jackie Chan 
i film „W 80 dni dookoła świata”. Potem 
zrealizowano tu wiele produkcji, a gwiazdy 
światowego kina zawitały do Görlitz nie tyl-
ko „służbowo”, ale także prywatnie. Jak Nico-
las Cage, którego fascynuje średniowieczny 

filozof – szewc Jacob Böhme. Dom tego wy-
jątkowego w światowej skali myśliciela znaj-
duje się po polskiej stronie, w Zgorzelcu, tuż 
przy drugim moście łączącym te dwie części 
Euromiasta Zgorzelec- Görlitz. 

Nicolas Cage i dom w Görlitz

Sławny aktor przyjechał do zasypanych 
śniegiem Görlitz i Zgorzelca zimą 2006 

roku ze słonecznej Kalifornii tylko po to, aby 
zobaczyć gdzie żył i mieszkał ten wyjątko-
wy średniowieczny wizjoner. Po jakimś cza-
sie Nicolas Cage kupił niedaleko Görlitz 
dom, jak mówią jedni, lub zamek, zdaniem 
innych. Ale nie tylko gwiazdy filmowe przy-
bywają do tego pięknego miasta. Położenie 
geograficzne i bardzo dobre połączenia ko-
munikacyjne oraz bliskość z Dreznem (100 
km), Berlinem (250 km) czy Pragą (150 km), 
Wrocławiem (180 km) spowodowały, że Gör-
litz stało się atrakcyjne nie tylko dla małych i 
średnich przedsiębiorców z Polski (jest ich w 
tym mieście zarejestrowanych około 1000), 
ale także dla większych firm, jak kanadyj-
ski Bombardier, produkujący dwupoziomo-
we wagony oraz lokomotywy. To w tych za-
kładach (choć pod inną nazwą) w 1931 roku 
wybudowano legendarny pociąg, który osią-
gnął szybkość 230 km na godzinę. Był to re-
kord świata, pobity na trasie Berlin – Ham-
burg, który utrzymał się przez ponad 20 lat. 
Pociąg nazwano „Fligende Hamburger”, czy-
li „Latający Hamburczyk”. Za czasów NRD 
produkowano tu m.in. salonki i wagony luk-
susowe także dla przywódcy Chin, towarzy-
sza Mao. Ostatnio duże zakupy w Görlitz 
zrobiły Koleje Regionalne z Warszawy, i są z 
nich bardzo zadowolone. Nie tylko z jakości. 

1,90 euro za m2 uzbrojonych 
gruntów

Inwestorów przyciąga nie tylko położenie 
miasta, ale także oferowane ceny za nie-

ruchomości, które przyszli producenci mogą 
kupić już od 1,90 euro za metr kwadratowy. 
Są to grunty w pełni uzbrojone. W szkołach 
wyższych i średnich znajdujących się w Gör-
litz uczy się i studiuje prawie 4000 młodych 
ludzi. Bardzo wielu z nich pochodzi z Polski. 

Informatyka, budowa maszyn, tury-
styka czy kulturoznawstwo to naj-
bardziej oblegane kierunki. Oczy-
wiście jest także wiele do zrobienia 
w tym mieście, które niestety się 
wyludnia i starzeje. Ale ta „wada” 
może być zarazem szansą dla lu-
dzi młodych, którzy chcą spróbo-
wać sił w biznesie i samodzielnie 
stanąć na nogi. W Görlitz czeka 
na nich kilka tysięcy wolnych i 
wyremontowanych mieszkań, 
a drugie tyle można kupić za 
stosunkowo niewielkie pie-
niądze i odnowić. 

Kamienice za   
15 000 euro 

Na licytacjach całe ka-
mienice można kupić 

za około 15 000 euro. Dziś 
koszty remontów w Niem-
czech, a tym samym w Gör-
litz, są jeszcze wysokie, ale 
po 2011 roku, gdy zniesione 
zostaną ograniczenia w swo-
bodzie zatrudniania m.in. polskich czy cze-
skich fachowców i firm, sytuacja zmieni się 
radykalnie. To nadgraniczne miasto stanie 
się istnym Eldorado dla remontów i wynaj-
mu mieszkań czy domów. Przykład, jaki dał 
Nicolas Cage, może być zaraźliwy i dla-
tego nie warto dalej czekać, bo za nieca-
łe 2 lata będzie już za późno. Należy wy-
korzystać wolność zamieszkania i pobytu, 
jaką nam dała Unia Europejska, i spróbować 
może właśnie w tym wspaniałym i przyszło-
ściowym mieście zacząć żyć, wykorzystując 
niepowtarzalną okazję. Gwiazdy Hollywo-
odu już to widzą; a może i Ty, Drogi Czytel-
niku dostrzeżesz to z korzyścią dla siebie i 
swojej rodziny? 

Gwiazdy z Hollywood  

 Waldemar Gruna 

Co łączyCo łączy Oscarowego „Lektor-a” z Kate Winslet i „Bękarty wojny” z Bradem Pitem? Oscarowego „Lektor-a” z Kate Winslet i „Bękarty wojny” z Bradem Pitem?
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Jeder der Görlitz besucht nähert sich 
nicht nur dem 15. Längengrad auf der 
Grenzbrücke über der Lausitzer Neiße, 
sondern findet hier ebenfalls die Ge-

schichte Europas in komprimierter Form. 
Die Görlitzer Altstadt ist eine einzigartige 
Ansammlung aller Architekturstile der ver-
gangenen 500 Jahre. Alle Gebäude sind he-
rvorragend erhalten und restauriert.

Zwischenhalt oder Ziel?

Görlitz wird von den Polen leider immer 
nur als nahegelegene Stadt zum Einkau-

fen und als Zwischenhalt auf dem Weg nach 
Deutschland betrachtet. Doch nachdem die 
polnische Autobahn A4 mit dem deutschen 
Straßensystem verbunden wurde, wird es 
vielen Reisenden noch schwerer fallen, einen 
Zwischenhalt in dieser überaus interessanten 
Stadt einzulegen. Dabei hat Görlitz eine ein-
zigartige Atmosphäre und seine ganz beson-
dere Seele. Es ist eine ungewöhnliche Stadt 
mit hervorragend erhaltener mehrere Jahr-
hunderte alter Bausubstanz. Dadurch kon-
nte die Stadt schon mehrmals in bekannten 
Hollywoodfilmen als Paris, Berlin oder New 

York durchgehen. Eine der letzten Produk-
tionen, die teilweise in Görlitz gedreht wur-
den war der Oscar-prämierte Film „Der Vor-
leser“ mit Kate Winslet. Das jüngste Projekt 
ist „Inglourious Basterds“ von Quentin Ta-
rantino mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Der 
bekannte Regisseur und die Hollywoodstars 
haben eine Zeitlang in Görlitz gearbeitet und 
waren von der Stadt am Neißeufer begeistert. 
Das haben sie alle gemeinsam – die Begeiste-
rung für die Atmosphäre der Stadt und die 
unvergesslichen Eindrücke aus der Altstadt. 
Den Anfang der Görlitzer Filmgeschichte 
machte Jackie Chan mit seinem Film „In 80 
Tagen um die Welt“. Danach wurden hier za-
hlreiche Produktionen gedreht und die Film-
stars kamen nicht nur aus beruflichen Grün-
den nach Görlitz, sondern auch privat. Nico-
las Cage zum Beispiel interessierte sich für 
den mittelalterlichen Philosophen und Schu-
ster Jacob Böhme. Das Haus dieses unge-
wöhnlichen Denkers liegt auf der polnischen 
Seite der Stadt, in Zgorzelec, direkt an der 
zweiten Brücke zwischen beiden Teilen der 
Europastadt Zgorzelec-Görlitz.

Nicolas Cage und das Haus   
in Görlitz

Der berühmte Schauspieler verließ im 
Winter 2006 das sonnige Kalifornien 

und reiste in das schneebedeckte Görlitz, um 
zu sehen, wo der mittelalterliche Visionär 
lebte. Einige Zeit später kaufte Nicolas Cage 
in der Nähe von Görlitz ein Haus, wie die 
einen sagen, oder ein Schloss wie die ande-
ren meinen. Doch nicht nur Filmschauspie-
ler besuchen diese wunderschöne Stadt. Die 
geographische Lage, die gute Verkehrsanbin-
dung und die Nähe zu Dresden (100 km), 
Berlin (250 km) und zu Prag (150 km) und 
Breslau (180 km) machen Görlitz sowohl für 
kleine und mittlere Unternehmen aus Po-
len attraktiv (in Görlitz sind ca. 1000 polni-
sche Firmen registriert), als auch für größe-
re Unternehmen wie den kanadischen Kon-
zern Bombardier, der hier Doppelstockwag-
gons und Lokomotiven herstellt. In den hie-
sigen Werken wurde 1931 (damals unter ei-
nem anderem Namen) der legendäre Zug ge-
baut, der mit einer Geschwindigkeit von 230 
km/h auf der Strecke Berlin-Hamburg einen 
Geschwindigkeitsweltrekord aufstellte, der 
20 Jahre lang bestehen blieb. Der Zug hieß 
„Fliegender Hamburger“. In Zeiten der DDR 
wurden hier Salon- und Luxuswaggons u.a. 
für den damaligen chinesischen Staatschef 

Mao hergestellt. Die Regionalbahnen War-
schau haben letztens einen Großeinkauf ge-
tätigt und sind sehr zufrieden – nicht nur we-
gen der hohen Qualität.

1,90 Euro für einen Quadratmeter 
erschlossenen Baugrund

Für Investoren ist nicht nur die günstige 
Lage der Stadt interessant, sondern auch 

die Immobilienpreise. Bereits ab 1,90 Euro 
pro Quadratmeter kann man erschlossenen 
Baugrund erwerben. An Hoch- und Mittel-
schulen in Görlitz lernen und studieren fast 
4000 junge Leute. Viele von ihnen kommen 
aus Polen. Die beliebtesten Fächer sind Infor-
matik, Maschinenbau, Tourismus und Kul-
turwissenschaften. Darüber hinaus gibt es 
in dieser Stadt, aus der Menschen auswan-
dern und in der die Bevölkerungsstruktur 
überaltert natürlich noch viel zu tun. Doch 
dieser „Mangel“ kann eine Chance für junge 
Menschen sein, die sich selbstständig im Ge-
schäftsleben versuchen möchten. In Görlitz 
erwarten sie einige Tausend leere, renovier-
te Wohnungen, weitere Tausende kann man 
zu relativ günstigen Preisen kaufen und sa-
nieren.

Mietshäuser für 15.000 Euro 

Bei Versteigerungen kosten ganze Miets-
häuser ca. 15.000 Euro. Derzeit sind Sa-

nierungen in Deutschland und Görlitz noch 
relativ kostspielig, doch wenn im Jahr 2011 
die Beschäftigungsschranken fallen und pol-
nische oder tschechische Fachkräfte und Fir-
men beschäftigt werden können, wird sich 
die Lage radikal ändern. Diese Grenzstadt 
wird dann zu einem wahren Eldorado für Re-
novierungen und Mietwohnungen oder Häu-
ser. Das Beispiel Nicolas Cage könnte anste-
ckend sein, daher sollte man nicht warten, 
weil es in weniger als 2 Jahren zu spät sein 
könnte. Man sollte die Freizügigkeit nutzen, 
die uns die EU garantiert und vielleicht ein 
Leben in dieser wundervollen und zukunfts-
trächtigen Stadt beginnen. Hollywoodstars 
wissen das bereits – vielleicht lassen auch 
Sie sich überzeugen? 

Gwiazdy z Hollywood 

 Waldemar Gruna 

Hollywoodstars
Was haben Was haben 
„Der Vorleser“ mit „Der Vorleser“ mit 
Kate Winslet und Kate Winslet und 
„Inglourious Basterds“ „Inglourious Basterds“ 
mit Brad Pitt mit Brad Pitt 
gemeinsam?gemeinsam?
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Słynne na całym świecie wozy sportowe, 
techniczna innowacja i aktualna przepy-

chanka związana z przejmowaniem władzy 
w koncernie VW – za tym stoi firma Porsche. 
Jej założyciel, ojciec VW-Ferdynand Po-
rsche, karierę rozpoczynał w swoim rodzin-
nym mieście Reichenbergu. Dzisiejszy cze-
ski Liberec. Poszukiwanie jego korzeni we-
dług linii przodków prowadzi do burmistrza 
z Löbau w Saksonii. 

Burmistrz w Löbau

Heinrich Porsche był nie tylko burmi-
strze w Löbau. 27 października 1420 

roku został on przez  namiestnika kraju Bu-
dziszyn i Görlitz obdarowany lennami w 
Großschweidnitz. Następnie jako Burmistrz 
Löbau Porsche odsprzedał ten obszar Otto 
von Nostitz z Oderwitz. Dzięki temu od tego  
momentu po raz pierwszy pojawia się nazwi-
sko Porsche w formie i sposobie pisania uży-
wanym do dzisiaj. „Jeden z nas”, tak sądzi o 
nim badacz tej małej ojczyzny, Ulrich Pilz z 
Löbau. Mówi, że „może być on uważany za 
najwcześniejszego protoplastę klanu rodziny 
Porsche.”

Husyci 

Husyci byli prawdopodobnie przyczyną, 
tego że gałąź rodziny Porsche dotarła aż 

po Liberec – ponieważ początek marca 1431 
to czas, w którym miastu przy Górze Löbau 
zagrożenie stworzył  bochemski szlachcic 
Jan Koluch ze swoją  gromadą wojowników. 
Zażądał wstępu do miasta. Aby  nie dopu-
ścić jego zburzenia i plądrowania, miejscy 
włodarze otworzyli bramy Löbau i na 6 
miesięcy dali kwaterę „bochemskim 
heretykom”. Wielu obywateli mia-
sta identyfikowało się w tym czasie 
z celami nastałych w Löbau Husy-
tów i poczęli im przysięgać wierno-
ści oraz poddanie. Po tym jak potężne 
wówczas miasto Görlitz z swoim za-
stępcą namiestnika kraju wygnały Hu-
sytów i Jana Kolucha z Löbau, więk-
szość jego mieszkańców poszło za nimi, 
pisze Jürgen Hönicke w swoich „Kroni-
kach miasta Löbau”.

Ferdynand Porsche

Z dużym prawdopodobieństwem można 
stwierdzić, że pod presją „odszczepień-

stwa” był także Hans – radny i syn Burmistrza 
Porsche, któremu Jan Koluch w strachu przed 
sankcjami władz miasta Görlitz i grożącej mu 
w ich następstwie każe przekazał posiadłości 
ziemskie w Vence (małej wsi niedaleko Liber-
ca). W końcu 17 wieku nazwisko Porsche poja-
wiało się regularnie w księgach kościelnych w 
tamtej okolicy. Niejako zamknięciem było uro-
dzenie się 3 września 1875 roku  w Maffers-
dorf (dzisiejsze Vratislavice graniczące z Li-
bercem) Ferdynanda Porsche.

Czołgi i samochody sportowe 

Już od wczesnych lat Ferdynand Porsche 
wykorzystał swój talent do majsterkowa-

nia i konstruowania. W wieku z 23 lat młody 
Ferdynand brał udział w stworzeniu Elek-
tromobilu, gdzie jako pracownik, Porsche 
zajmował się napędem piasty koła. Jako ge-
neralny dyrektor wiedeńskiego „Austro Da-
imler”, Porsche zebrał doświadczenia w dro-
dze do własnej firmy. Podobnie było również 
w przypadku firmy „Daimler Spółka Moto-
rowa” w Stuttgarcie. W tym mieście założył 
on 25 kwietnia 1931 roku 
swoje własne biuro kon-
strukcyjne. 

Razem ze swoim synem Ferrym skonstru-
ował poprzednika legendarnego „Chra-

bąszcza” VW. Konstruował on także silni-
ki samolotowe, samochód wyścigowy, czołg 
i wiatraki. Multitalent w wydaniu książko-
wym. Po drugiej wojnie światowej jego syn 
Ferry przejął kierownictwo firmy „Dr.Ing.
h.c.F.Porsche” Spółka Akcyjna i zbudował z 
niej firmę produkującą samochody sportowe. 
30 stycznia 1951roku zmarł Ferdynand Po-
rsche, syn tego Górnołużycko – Bochemsko 
– Śląskiego trójkąta przez niektórych ocenia-
ny jako kontrowersyjny jednakże z najwięk-
szą powagą i uznaniem, ponieważ bez niego 
niemiecki przemysł samochodowy nie byłby 
tym czym jest obecnie. Co by się wydarzyło 
gdyby Husyci nie zapukali do bram Löbau, 
kto to wie....?

Krenz / Suckert (3LPC)

PorschePorsche
z Löbauz Löbau
Korzenie rodziny Porsche znajdują się w Löbau 
w Saksonii, 35 km od Zgorzelca i Görlitz.
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Weltberühmte Sportwagen, technische In-
novation und aktueller Führungsstreit 

mit VW-dafür steht heute die Firma Porsche. 
Ihr Gründer, der VW-Vater Ferdinand Porsche, 
startete die Karriere in seiner Heimatstadt Re-
ichenberg, dem heutigen Liberec. Die Suche 
nach Vorfahren der Familie führt zu einem 
Bürgermeister aus Löbau/Sachsen.

Bürgermeister in Löbau

Heinrich Porsche war nicht nur Bürger-
meister in Löbau. Am 27.Oktober des 

Jahres 1420 wurde er vom Vogt des Lan-
des Budisin und Görlitz in Großschweid-
nitz belehnt. Der Löbauer Bürgermeister 
Porsche hatte dieses Land Otto von Nostitz 
auf Oderwitz abgekauft. Erstmals wird da-
mit der Name Porsche in der heute gebräu-
chlichen Schreibweise urkundlich erwähnt. 
„Einer von uns“, meint der Löbauer Heimat-
forscher Ulrich Pilz schlussfolgernd, „der als 
früher Stammvater des Porsche-Clans ange-
sehen werden kann“.

Die Hussiten

Die Hussiten waren vermutlich die Ursa-
che, dass ein Zweig der Familie Porsche 

nach Liberec gelangte – denn Anfang März 
1431 bedrohte der böhmische Adelige Jan 
Koluch mit seiner Kriegerschar die Stadt am 
Löbauer Berg und begehrte Einlaß. Um Ze-
rstörung und Plünderungen zu entgehen, öff-
neten die Löbauer Stadtoberen ihre Tore und 
gaben den „bömischen Ketzern“ für 6 Mo-
nate Quartier. Viele Löbauer Bürger identifi-
zierten sich während dieser Zeit mit den Zie-
len der aufstänischen Hussiten und schoren 
ihnen den Treueeid. Als die damals mächtige 
Stadt Görlitz und der stellvertretende Lan-
dvogt die Hussiten und Jan Koluch aus der 
Stadt vertrieben, zogen die meisten Löbauer 
mit Ihnen, schreibt Jürgen Hönicke in seiner 
„Chronik der Stadt Löbau“.

Ferdinand Porsche

Unter den „Abtrünnigen“ war höchstwar-
scheinlich auch Hans, Ratsherr und 

Sohn des Bürgermeisters Porsche, der Jan 
Koluch, aus Angst vor Sanktionen der Gör-

litzer Obrigkeit und folgender Strafe, auf 
dessen Besitztümer nach Vece 

( e i n e m 

kleinen Dorf bei Liberec) folgte. Gegen Ende 
des 17.Jahr. tauchte der Name Porsche dann 
regelmäßig in den Kirchenbüchern jener Ge-
gend auf und am 3. September 1875 schlie-
ßlich, wird Ferdinand Porsche in Maffers-
dorf (heute Vratislavice, angrenzend an Li-
beric) geboren.

Panzer und Rennwagen

Schon früh nutzte Ferdinand Porsche 
sein Talent zum basteln und konstruie-

ren. Bereits im Alter von 23 Jahren beteilig-
te sich der junge Ferdinand an der Entwic-
klung eines Elektromobils, dem Lohner Po-
rsche mit Radnabenantrieb. Erfahrungen auf 
dem Weg zur eigenen Firma sammelte Po-
rsche als Generaldirektor der „Austro Da-
imler“ in der Wiener Neustadt sowie bei der 
„Daimler Motorengesellschaft“ in Stuttgart. 
Hier gründete er am 25. April 1931 sein 
eigenes Konstuktionsbüro. Zusammen mit 
seinem Sohn Ferry konstruierte er den Vor-
läufer des legendären VW-Käfer, aber auch 
Flugzeugmotoren,Rennwagen, Panzer und 
Windkraftanlagen. Ein Multitalent wie es im 
Buche stand. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
übernahm sein Sohn Ferry die Leitung der 
Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG und baute diese 
zum Produktionsbetrieb für Sportwagen aus. 
Am 30. Januar 1951 starb Ferdinand Porsche, 
ein Sohn  des Oberlausitz-Bömisch-Schlesi-

schem Dreiländerecks von einigen umstrit-
ten, dennoch hochgeachtet, weil ohne ihn 
die deutsche Autowelt nicht das wäre was 
sie heute ist. Und hätten die Hussiten da-
zumal nicht an die Stadttore Löbaus ge-
klopft, wer weiß…?  

Krenz/Suckert ( 3LPC )

Ein PorscheEin Porsche
aus Löbauaus Löbau

Die Familie Porsche stammt ursprünglich aus Löbau 
in Sachsen, 35 km von Zgorzelec und Görlitz entfernt.
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Jest noc z 17 na 18 sierpnia 1943 roku. Kil-
kaset alianckich bombowców dokonuje na-

lotu na Peenemünde, miejscowość nad mo-
rzem Bałtyckim. Cel to ośrodek produkcyj-
no-doświadczalny tzw. cudownej broni, ra-
kiet V-1 i V-2. Kilka dni później Hitler podej-
muje decyzję o przeniesieniu zakładów pro-
dukcyjnych, pracujących dla wojska, do pod-
ziemi. Prawdopodobnie wtedy Karkonosze 
i Góry Sowie wytypowano na obszar szcze-
gólnego znaczenia militarnego. Dlaczego? Po 
pierwsze, teren znajdował się poza zasięgiem 
alianckiego lotnictwa. Po drugie, z powodu 
budowy geologicznej gór, która po wydrąże-
niu tuneli zapewniała stabilny strop. Po trze-
cie, istniała rozbudowana sieć dróg ułatwia-
jąca transport. 

Mordercza budowa

Działania rozpoczęła się w roku 1943 i 
otrzymały kryptonim „Riese”, co po 

polsku znaczy „Olbrzym”. Prace prowadzi-
ła organizacja TODT, kierowana przez pu-
pila Hitlera, głównego architekta III Rze-
szy i ministra ds. uzbrojenia i przemysłu wo-
jennego, Alberta Speera. Dysponował on ol-
brzymią armią robotników przymusowych 
i więźniów obozów koncentracyjnych (naj-
większy z nich to Gross Rosen niedaleko 
Strzegomia). Nakłady na budowę „Olbrzy-
ma” doskonale opisał sam Speer: „Przed-
stawiłem Führerowi, że obecnie przy budo-
wie kwater głównych zatrudnionych jest 28 
000 robotników (…). Na budowę bunkrów w 
Kętrzynie (Wilczy Szaniec) wydano 36 mi-
lionów marek, na kompleks bunkrów ”Rie-
se” koło Jedliny Zdroju 150 milionów marek. 
Na to przedsięwzięcie budowlane potrzebne 
było 237 000 m3 żelbetonu, 58 kilometrów 
dróg z sześcioma mostami i 100 km rurocią-
gów. Sam ”Riese” pochłonął więcej betonu, 

niż w całym 1944 roku można go było po-
dzielić dla całej ludności na budowę schro-
nów przeciwlotniczych”. Więźniowie praco-
wali w ekstremalnych warunkach. Ginący z 
głodu, przemęczenia, chorób (około 60 osób 
dziennie), byli dodatkowo nieludzko trakto-
wani przez SS. Wielu zginęło tragicznie pod 
zwałami skał. Początkowo zmarłych wywo-
żono do Gross Rosen i tam palono; później 
grzebano w zbiorowych mogiłach (prawie 17 
000 osób).

Broń atomowa made in Karkonosze?

Ciągle nie znamy odpowiedzi na pyta-
nie dotyczące celu budowy „Olbrzyma”. 

Może miała to być podziemna fabryka broni 
rakietowej? Inną hipotezą jest budowa rezy-
dencji Hitlera. Być może miały tutaj powstać 
podziemne centra badawcze broni biologicz-
nej. Najbardziej prawdopodobne jest to, że 
Niemcy chcieli podjąć w tym regionie prace 
nad bronią nuklearną. W pobliżu znajdowa-
ły się kopalnie uranu oraz fabryki tzw. cięż-

kiej wody, potrzebnej do wytworzenia broni 
jądrowej. Broń masowego rażenia plus zdol-
ne ją przenosić rakiety V-1 i V-2 to zwrot w 
II wojnie światowej. Być może odpowiedzi 
na wiele pytań dadzą same podziemia, po-
nieważ odkryte korytarze to tylko niewiel-
ka część całości. Szacuje się, że jeszcze pra-
wie 70% tuneli i hal pozostaje niedostępna. 
Nie tylko Polacy badali tereny Gór Sowich i 
Karkonoszy. Robili to także Rosjanie w 1964 
roku. Co odkryli? Oficjalnie mówi się, że nic. 
Dlaczego jednak wrócili w 1982 roku w sta-
nie wojennym? Nocą skrycie wjeżdżały ro-
syjskie uzbrojone kolumny, które stacjono-
wały w pobliskich nieistniejących na mapach 
miejscowościach, np. w Świętoszowie. Ta-
jemnicza jest także postać inż. Anthona Do-
lmussa, który pracował przy budowie Wil-
czego Szańca, a przy budowie kompleksu 
„Riese” pełnił funkcję głównego energetyka. 
Polskę opuścił dopiero w roku 1953. Może 
miał na celu dezinformację władz polskich 
co do budowy, w której brał udział? A może 
był po prostu strażnikiem „Olbrzyma”? 

Ries eRi es e
mrocznymroczny  olbrzymolbrzym

Góry Sowie są górami tajemnic. Znajduje się tam 
wiele kompleksów podziemnych korytarzy i hal. 
Co chcieli w nich umieścić hitlerowcy? Fabrykę 
broni rakietowej czy centra badawcze nad bronią 
atomową lub kwaterę główną samego Hitlera?

 Waldemar Gruna 

Foto: Jan Jędrzejczak
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Es geschah in der Nacht vom 17. auf den 
18. August 1943. Mehrere hundert alli-

ierte Bomber bombardieren Peenemünde, ei-
nen Ort an der Ostsee. Das Ziel ist eine Ver-
suchs- und Produktionsanlage für die so ge-
nannten Wunderwaffen V1 und V2.  Pee-
nemünde wurde zerstört. Einige Tage spä-
ter entscheidet Hitler, die militärischen Pro-
duktionsanlagen in den Untergrund zu verle-
gen. Das Riesen - und das Eulengebirge wur-
den damals als Gebiet mit besonderer mili-
tärischer Bedeutung definiert. Warum? Das 
Gebiet befand sich außerhalb der Reichwei-
te der alliierten Luftwaffe. Des Weiteren ge-
staltete sich die geologische Zusammenset-
zung des Gebirges günstig und garantierte 
stabile Stollen und Tunnel. Schließlich ver-
fügte das Gebiet über ein ausgebautes Stra-
ßennetz für den Transport.

Mörderisches Bauvorhaben

Der Bau begann im Jahre 1943 und er-
hielt den Decknamen „Riese“. Die Ar-

beiten wurden von der Organisation TODT 
durchgeführt, die Hitlers Musterunterge-
bener Albert Speer als  Hauptarchitekt und 
Rüstungsminister des Dritten Reiches be-
aufsichtigte. Speer verfügte über eine riesi-
ge Armee an Zwangsarbeitern und Gefan-
genen aus den Konzentrationslagern. Das 
größte davon war Gross Rosen bei Strze-
gom. Den Aufwand der Bauarbeiten am Pro-
jekt Riese präsentierte Speer dem Führer 
persönlich: „Ich habe dem Führer dargelegt, 
dass momentan 28 000 Arbeiter beim Bau 
der Hauptquartiere eingesetzt werden (…) 
Für den Bau der Bunker in Kętrzyń (Wolfs-
schanze) wurden 36 Millionen Reichsmark 
ausgegeben, für den Bunkerkomplex „Riese“ 
wurden 150 Millionen Reichsmark vorgese-
hen. Für das Bauvorhaben wurden 237 000 
m3 Stahlbeton benötigt, man baute 58 Ki-
lometer Straßen mit sechs Brücken und 100 

km Rohrleitungen. Das Projekt Riese ver-
schlang mehr Beton als im gesamten Jahr 
1944 für alle Luftschutzbunker für die Be-
völkerung verwendet wurden. Die Gefange-
nen arbeiteten unter extremen Bedingungen. 
Sie starben vor Hunger, an Übermüdung 
und an Krankheiten (ca. 60 Menschen pro 
Tag). Zusätzlich wurden sie von der SS un-
menschlich geschunden. Zahlreiche Gefan-
gene verloren ihr Leben unter herabstürzen-
den Felsen. Anfangs brachte man die Toten 
nach Gross Rosen und verbrannte sie dort, 
später wurden sie in Massengräbern vergra-
ben (fast 17.000 Menschen).

Atombombe made in Karkonosze?

Wir kennen immer noch keine Antwort 
auf die Frage, warum „Riese“ gebaut 

wurde. Vielleicht sollte es eine unterirdische 
Raketenfabrik sein. Eine andere Hypothese 
stellt das   Führerhauptquartier dar. Sollten 
hier womöglich auch geheime unterirdische 
Forschungszentren für Biowaffen entste-
hen? Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass 
Deutschland in dieser Region die Forschung 
an der Atombombe aufnehmen wollte. In der 
Nähe befanden sich Uranvorkommen und 
Fabriken für das so genannte „schwere Was-

ser“, das man zur Herstellung einer Atom-
bombe benötigt. Massenvernichtungswaffen 
sowie die V1 und V2 - Raketen hätten die 
Wende im Zweiten Weltkrieg bringen kön-
nen. Vielleicht können die Stollen selbst eine 
Antwort auf diese Fragen geben. Bisher wur-
de nur ein kleiner Teil der Tunnel freigelegt. 
Man schätzt, dass nahezu 70% der Tunnel 
und Hallen weiterhin unzugänglich bleiben. 
Nicht nur die Polen haben das Gebiet im Eu-
len- und Riesengebirge erforscht. Auch die 
Russen interessierten sich 1964 dafür. Was 
haben sie entdeckt? Offiziell hieß es, dass 
man gar nichts gefunden habe. Doch war-
um kamen sie 1982 während des Kriegszu-
standes zurück? Nachts fuhren insgeheim be-
waffnete Fahrzeugkolonnen in nahe gelege-
ne, auf keinen Landkarten verzeichnete Ort-
schaften wie z.B in Świętoszów. Geheimnis-
voll ist ebenfalls die Person des Ingenieurs 
Anthon Dolmuss, der zunächst am Bau der 
Wolfsschanze beteiligt war und beim Pro-
jekt „Riese“ die Aufgabe des leitenden En-
ergetikers innehatte. Erst 1953 verließ er Po-
len. Vielleicht wollte er die polnische Regie-
rung in Bezug auf den Bau, an dem er betei-
ligt war, in die Irre führen. Womöglich war 
er auch einfach nur ein Wächter des „Rie-
sen“? 

Ries e
mroczny olbrzym

 Waldemar Gruna 

Ries eRi es e
einein  düsteresdüsteres  MonstrumMonstrum
Das Eulengebirge birgt zahlreiche Geheimnisse. 
Was wollten die Deutschen dort unterbringen?
Sollte es eine Raketenfabrik, ein Forschungszentrum 
für Atomwaffen oder gar ein Führerhauptquartier werden?

Foto: Jan Jędrzejczak
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16 września 1939 roku nie był takim samym dniem, jak poprzednie. 
Analizując nieregularnie napływające z frontu meldunki, można było 
dostrzec symptomy korzystnej odmiany sytuacji: niemiecki napór słabł, 
a polski opór zaczynał się wreszcie zazębiać i tężeć. Wojna wkroczyła na 
obszar „Polski B”, gdzie rzadka sieć drożna i kolejowa oraz warunki natu-
ralne w większym stopniu preferowały obronę. Impet niemiecki, zwłasz-
cza wojsk szybkich, tak w związku z poniesionym stratami, jak zużyciem 
sprzętu i narastającymi trudnościami zaopatrzeniowymi, zwłaszcza w 
materiały pędne, zaczął wyraźnie słabnąć.

Na Kresach Wschodnich, nad sowiecką granicą, we względnie bez-
piecznych nawet od działań niemieckiego lotnictwa garnizonach, pod 
energicznym kierownictwem ministra spraw wojskowych gen. Tade-
usza Kasprzyckiego, odtwarzano tymczasem, w oparciu o rezerwo-
we kadry i zapasy broni, rozbite oddziały. Pocieszające było i to, że na 
Zachodzie trwały widoczne i metodyczne przygotowania do general-
nej ofensywy, która, w myśl międzysojuszniczych ustaleń na najwyż-
szych wojskowych szczeblach, miała się rozpocząć piętnastego dnia 
po ogłoszeniu przez Francję powszechnej mobilizacji, czyli 17 wrze-
śnia. Wiadomości te panikowały niemieckich sztabowców, żądają-
cych przerzucenia części wojsk nad Ren.W sztabie polskiego naczel-
nego wodza odżywał ostrożny optymizm, podzielany zresztą przez 
szefa francuskiej misji wojskowej, gen. Louisa Faury’ego. Ogólna oce-
na sytuacji – pisze płk Stanisław Kopański – zdawała się wskazywać na 
możliwość zorganizowania oporu na „przyczółku rumuńskim” i dalszego pro-
wadzenia walki. (...) Niektórzy z kolegów dość optymistycznie uważali nawet, 
że moment przełomowy kampanii mamy poza sobą. Nastroje zmieniły się 
tak bardzo, że niektórzy oficerowie otwierali trzymane od przed woj-
ny na tę okazję butelki szampana.

Trudno oczywiście przesądzić – gdyby nie nastąpiła sowiecka 
agresja – jak długo Polacy mogliby się jeszcze bronić. Kilka tygo-
dni – co pewno nie miałoby większego znaczenia, czy kilka miesię-
cy, może do wiosny – co mogłoby zmienić całą sytuację strategiczną. 
W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że zwycięstwo nad Pol-
ską przyniósł Hitlerowi na złotej tacy Stalin. Tak, jak sowiecki dyk-
tator pchnął Führera do rozpoczęcia wojny, zawierając z nim sierp-
niowy układ, tak teraz, jako niezawodny i wierny sojusznik, zapew-
nił mu warunki do dalszych zwycięstw. Wojna roku 1939 okazała się 
być bardziej wojną Stalina niż Hitlera.

Der 16. September 1939 war kein Tag wie die vorangegangenen. Bei 
der Analyse der unregelmäßigen Frontmeldungen gewann man den Ein-
druck einer positiven Wendung der Lage: der deutsche Angriff verlor an 
Stärke und der polnische Widerstand nahm endlich zu und verfestig-
te sich. Der Krieg erreichte das „Polen B“, wo ein spärliches Straßen- 
und Eisenbahnnetz und die natürliche Geländebeschaffenheit eine Ver-
teidigung begünstigten. Der deutsche Vorstoß schneller Einheiten kam 
in Folge der Verluste, des Materialverschleißes und zunehmender Ver-
sorgungsschwierigkeiten vor allem bei Treibstoffen deutlich ins Stoc-
ken. In den östlichen Gebieten an der Sowjetischen Grenze, die vor der 
deutschen Luftwaffe relativ sicher waren, begann unter der energischen 
Leitung des Kriegsministers General Tadeusz Kasprzycki ein Wiede-
raufbau der zerschlagenen Einheiten unter Zuhilfenahme von Reservi-
sten und Waffenrücklagen. Erfreulich war, dass im Westen deutliche und 
systematische Vorbereitungen zu einer Generaloffensive sichtbar waren. 
Die Gegenoffensive sollte entsprechend Absprachen auf höchster mili-
tärischer Ebene zwischen den Alliierten am fünfzehnten Tag nach der 
allgemeinen Mobilmachung in Frankreich erfolgen – das wäre am 17. 
September. Diese Nachrichten verursachten eine Panik unter den deut-
schen Generalstabsmitgliedern, die eine Verlegung eines Teils der Ein-
heiten an den Rhein forderten. Im polnischen Führungsstab kam verhal-
tener Optimismus auf, der vom Vertreter der französischen Militärge-
sandtschaft General Louis Faury geteilt wurde. 

Oberst Stanisław Kopański schreibt dazu: Die allgemeine Lage schien 
auf die Möglichkeit hinzudeuten, Widerstand am „Rumänischen Brüc-
kenkopf” zu leisten und weiterkämpfen zu können. (...) Einige Kolle-
gen meinten sogar sehr optimistisch, dass wir nun den Wendepunkt der 
Kampagne hinter uns haben. Die Stimmung hat sich soweit verändert, 
dass einige Offiziere sogar ihre noch aus der Zeit vor dem Krieg für die-
sen Augenblick aufgehobenen Champagnerflaschen öffneten.Es fällt na-
türlich schwer zu beurteilen, wie lange sich Polen noch verteigt haben 
könnte, wäre nicht die sowjetische Invasion erfolgt. Vielleicht einige Wo-
chen – was sicherlich keine größere Bedeutung hätte, oder einige Mona-
te, vielleicht bis zum Frühling – was die gesamte strategische Lage än-
dern könnte. Angesichts dieser Erwägungen steht zweifelsfrei fest, dass 
Hitler den Sieg über Polen von Stalin auf einem Silbertablett serviert 
bekam. Der sowjetische Diktator hat Hitler durch das September-Ab-
kommen in den Krieg gedrängt und sicherte ihm später als verlässlicher 
und treuer Koalitionär gute Bedingungen für weitere Eroberungen. Der 
Krieg des Jahres 1939 war mehr Stalins als Hitlers Krieg.

 Prof. Paweł Wieczorkiewicz

NóżNóż  
ww  plecyplecy
Wojna roku 1939 okazała się być 
bardziej wojną Stalina niż Hitlera.

 Prof. Paweł Wieczorkiewicz

MesserMesser  imim
RückenRücken
Der Krieg des Jahres 1939 war 
mehr Stalins als Hitlers Krieg.
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1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 do walki 
z Niemcami stanęło 25 tysięcy żołnie-

rzy Armii Krajowej oraz innych oddziałów. 
Mimo przeważających sił niemieckich oraz 
wrogiej obojętności Sowietów, słabo uzbro-
jeni powstańcy przez ponad dwa miesiące 
ofiarnie walczyli z totalitarną machiną wo-
jenną nazistowskich Niemiec. W trakcie 63 
dni walk Powstańcom udało się opanować 
znaczne obszary miasta i zadać wrogowi po-
ważne straty. Niestety, w obliczu decyzji Sta-
lina o wstrzymaniu sowieckiej ofensywy 
na zachód i braku jakiejkolwiek pomocy ze 
wschodniego brzegu Wisły, polskie władze 
zostały zmuszone do podpisania kapitulacji.

Wolna Polska

Przez te dwa miesiące Warszawa była wol-
ną Polską z legalnymi władzami, admini-

stracją, armią i wszystkimi atrybutami nie-
podległego państwa. Była ona państwem no-
woczesnym i demokratycznym – w ekstre-
malnych warunkach ciężkiej bitwy miejskiej 
wydano dwa „Dzienniki Ustaw”, tworzą-
ce ramy prawne dla krajowych władz cywil-
nych oraz przygotowujące podstawy ustrojo-
we wolnego państwa po wojnie. W powstań-
czej Warszawie wychodziło ponad 100 tytu-
łów gazet wszystkich opcji politycznych, zaś 
kino „Palladium” wyświetlało kroniki filmo-
we dokumentujące wydarzenia.

Entuzjazm

Ludność stolicy wybuch Powstania przy-
jęła z entuzjazmem – po 5 latach okrut-

nej okupacji miasto było wolne. Na ulicach 
pojawiły się setki biało-czerwonych flag, z 
głośników popłynęły polskie pieśni. War-
szawscy cywile zdali niezwykle trudny egza-
min – wspierali walczących, ale również w 
sposób niezwykle zdyscyplinowany zorgani-
zowali życie wielkiego miasta - powstały ko-
mitety blokowe, kuchnie społeczne, kwitło 
życie kulturalne i religijne. Warszawiaków z 
sierpnia i września 1944 r. z pewnością moż-
na nazwać społeczeństwem obywatelskim. 

Akcja „Burza” 

Powstanie Warszawskie było zwieńcze-
niem ogólnopolskiego planu – Akcji „Bu-

rza”. Zakładała ona w miarę przesuwania się 
frontu na zachód uderzanie na wycofujące 
się oddziały niemieckie a następnie opano-
wywanie terenu i obejmowanie na nim wła-
dzy przez polskie struktury administracyj-
ne. Polacy chcieli występować wobec wkra-

czających oddziałów Armii Czerwonej jako 
gospodarz na swoim terytorium. W prakty-
ce Akcja „Burza” przyjęła charakter szeregu 
lokalnych powstań przesuwających się wraz 
z frontem, przynoszących szereg sukcesów 
militarnych, takich jak wyzwolenie Wil-
na czy Lwowa. Niestety, za sukcesami woj-
skowymi nie poszły sukcesy polityczne – po 
wkroczeniu na tereny opanowane przez pol-
skie oddziały sowieckich sił bezpieczeństwa 
władze cywilne oraz dowództwo wojskowe 
były aresztowane, zaś żołnierze rozbrajani i 
wysyłani w głąb Związku Sowieckiego bądź 
wcielani do armii Berlinga.

Polska – wbrew Związkowi   
Sowieckiemu i Niemcom

Polska wolność była nie w smak dwóm 
zbrodniczym, totalitarnym reżimom. 

Hitler na wieść o wybuchu Powstania wy-
dał rozkaz zabicia wszystkich mieszkańców 
Warszawy oraz zrównania miasta z ziemią. 
Podejmując tę decyzję zakładał ludobójstwo 
na około milionie osób. Rozkaz ten począt-
kowo był wypełniany bardzo skrupulatnie 
przez zbrodnicze jednostki SS Reinefartha 
i  Dirlewangera, podążające przez warszaw-
ską Wolę. W ciągu paru dni w wyniku akcji 
eksterminacyjnej zamordowanych zostało 40 
tysięcy cywili. Również Stalin uczynił wiele, 
by Warszawie nie pomóc – wstrzymał ofen-
sywę i nie niepokoił Niemców walczących 
z Powstańcami, mordujących ludzi i burzą-
cych miasto. Lotnicze próby pomocy z Za-
chodu były niezwykle ograniczone, gdyż So-
wieci nie zezwolili na lądowanie alianckich 
samolotów na swoich lotniskach.

Klucz

Powstanie Warszawskie jest zatem klu-
czem do zrozumienia historii nie tylko 

Warszawy ale również Polski, Europy czy 
całej II wojny światowej. Ukazuje bowiem 
sytuację całej Europy Środkowej pod koniec 
wojny – sytuację, w której uniknięcie totali-
tarnego reżimu było niemożliwe. Na przykła-
dzie Powstania Warszawskiego widać rów-
nież, że w wojnie udział brały trzy strony, a 
nie jak zwykło się uważać (zwłaszcza na Za-
chodzie) – dwie (dobro i zło). W rzeczywi-
stości Sowieci dopiero po niemieckiej agre-
sji w 1941 r. weszli w skład koalicji antyhi-
tlerowskiej, zaś ich cele nigdy nie były toż-
same z celami aliantów zachodnich. Najdo-
tkliwiej ten fakt odczuły kraje środkowoeu-
ropejskie, inkorporowane bądź zsowietyzo-
wane przy pozostawieniu formalnej niepod-
ległości. Kulminacyjnym dowodem sowiec-
kich intencji, nie pozostawiającym jakichkol-
wiek złudzeń, było pozostawienie Powstania 
bez pomocy.

Niechciana prawda

Zakłamywanie prawdy o Powstaniu War-
szawskim przez lata reżimu komuni-

stycznego było logiczną konsekwencją wal-
ki ówczesnych władz z ideą wolności i nie-
podległości. Powstanie w swojej istocie skie-
rowane było wszak przeciw obu totalitarnym 
systemom, które zdając sobie z tego spra-
wę podjęły po raz ostatni w czasie II wojny 
światowej faktyczną współpracę przeciw Po-
wstańcom. Prawda o Powstaniu, militarnie 
skierowanym przeciw Niemcom, politycznie 
zaś przeciw Sowietom, całkowicie delegity-
mizowałaby narzucone przez Kreml komu-
nistyczne władze Polski. Ostatnia próba ura-
towania niepodległości przyniosła militarną 
klęskę. Jednak tradycja walki o wolność prze-
trwała wysiłki propagandy komunistycznej i 
towarzyszyła Polakom przez cały okres znie-
wolenia. Do tej tradycji odwoływała się opo-
zycja demokratyczna i olbrzymi społeczny 
ruch „Solidarności”. I ostatecznie, po 45 la-
tach, to ona zwyciężyła, gdy w 1989 r. Polska 
odzyskała niepodległość. 

dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora  
Muzeum Powstania Warszawskiego

PowstaniePowstanie  WarszawskieWarszawskie
Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać – Jan St. Jankowski (1 IX 1944)
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Am 1. August 1944 nahmen um 17.00 
Uhr 25 Tausend Soldaten der Heimat-

armee und anderer Verbände den Kampf ge-
gen die Deutschen auf. Trotz der überwälti-
genden Übermacht der Deutschen und der 
feindlichen Gleichgültigkeit der Sowjets 
konnten die schwach bewaffneten Aufstän-
dischen über zwei Monat lang gegen die to-
talitäre deutsche Kriegsmaschinerie kämp-
fen. Während der 63 Tage des Aufstands ge-
lang es den Aufständischen große Teile der 
Stadt zu erobern und dem Feind erhebliche 
Verluste zuzufügen. Leider waren die polni-
schen Befehlshaber angesichts Stalins Ent-
scheidung, die Offensive im Osten zu stop-
pen und mangels jeglicher Hilfe vom östli-
chen Weichselufer gezwungen die Kapitula-
tion zu unterzeichnen.

Freies Polen

Innerhalb dieser zwei Monate war War-
schau freies Polen mit einer legalen Re-

gierung, Verwaltung, Armee und sämtlichen 
Attributen eines unabhängigen Staates. Es 
war ein moderner und demokratischer Staat 
– unter den extremen Bedingungen schwerer 
Stadtkämpfe erscheinen zwei „Gesetzblät-

ter“, die Rahmenbedingungen für die Zivil-
verwaltung schufen und die Grundlagen des 
Staates für die Nachkriegszeit ebnen sollten. 
Im aufständischen Warschau erschienen über 
100 Zeitungen aller politischen Strömungen 
und das Kino „Palladium“ zeigte Filmchro-
niken über die Ereignisse.

Enthusiasmus

Die Bevölkerung begrüßte den Aufstand en-
thusiastisch – nach 5 Jahren furchtbarer Be-

satzungszeit war die Stadt endlich frei. In den 
Straßen erschienen Hunderte weiß-roter Fah-
nen, aus Lautsprechern waren polnische Lieder 
zu hören. Die Warschauer Zivilbevölkerung be-
stand eine ungewöhnlich schwierige Prüfung – 
sie unterstützte die Kämpfenden und organisier-
te gleichzeitig sehr diszipliniert das Leben der 
Großstadt – es bildeten sich Häuserkomitees, So-
zialküchen, das religiöse und kulturelle Leben 
blühte. Die Warschauer der Monate August und 
September 1944 kann man sicherlich als Zivilge-
sellschaft bezeichnen.

Aktion „Sturm“ 

Der Warschauer Aufstand war Höhe-
punkt der in ganz Polen geplanten Akti-

on „Sturm“. Der Plan umfasste Angriffe auf 
die sich zurückziehenden Deutschen Einhei-
ten im Verlauf der zurückweichenden Frontli-
nie und die anschließende Eroberung der Ge-
biete und die Etablierung einer polnischen Zi-
vilverwaltung. Die Polen wollten gegenüber 
den einmarschierenden Einheiten der Ro-
ten Armee als Hausherren auf eigenem Terri-
torium auftreten. In der Praxis nahm die Ak-
tion „Sturm“ die Form lokaler Aufstände an, 
die sich mit der Front bewegten und eine Rei-
he militärische Erfolge mit sich brachten, wie 
die Befreiung von Vilnius oder Lemberg. Leide 
gingen mit den militärischen keine politischen 
Erfolge einher – nach dem Einmarsch sowjeti-
scher Sicherheitskräfte auf polnisches Territo-
rium wurden die Zivilverwaltungen und Mili-
tärbefehlshaber verhaftet, die Soldaten wurden 
entwaffnet, in die Sowjetunion verbannt oder 
in Berlings Armee einverleibt.

Polen – gegen die Sowjetunion 
und Deutschland

Die polnische Freiheit passte zwei ver-
brechnerischen und totalitären Regimes 

nicht. Nachdem Hitler die Nachricht über den 
Warschauer Aufstand erhielt, gab er den Be-
fehl, alle Stadtbewohner zu töten und die Stadt 
dem Erdboden gleich zu machen. Mit diesem 
Befehl nahm er einem Massenmord an einer 
Million Menschen in Kauf. Anfangs wurde der 
Befehl von den SS Einheiten von Reinefarth 
und Dirlewanger im Stadtbezirk Wola sehr ge-
wissenhaft ausgeführt. Innerhalb weniger Tage 
wurden 40 Tausend Zivilpersonen ermordet. 

Auch Stali trug viel dazu bei, um Warschau 
keine Hilfe zukommen zu lassen – er stoppte 
die Offensive und versuchte die Deutschen im 
Kampf gegen die Aufständischen nicht zu be-
unruhigen. Westliche Unterstützung aus der 
Luft war sehr schwierig, da die Sowjets den al-
liierten Flugzeugen keine Landegenehmigun-
gen auf ihren Flugplätzen erteilen wollten.

Das Schlüsselereignis

Der Warschauer Aufstand ist ein Schlüs-
selereignis zum Verständnis nicht nur der 

Geschichte Warschaus sondern auch Polens, 
Europas und des Zweiten Weltkriegs. Er zeigt 
die Situation in Mitteleuropa gegen Ende des 
Krieges – eine Situation, in de es nicht mög-
lich war, einem totalitären Regime auszuwei-
chen. Am Beispiel des Warschauer Aufstands 
wird ebenfalls deutlich, dass sich drei Seiten 
am Krieg beteiligten und nicht wie das vor al-
lem im Westen dargestellt wird zwei (Gut und 
Böse). Tatsache ist, dass die Sowjets erst nach 
der Deutschen Aggression 1941 der Anti-Hit-
ler-Koalition beitraten und ihre Ziele nicht mit 
den Zielen der Westalliierten übereinstimmten. 
Am schmervollsten mussten dies die mitteleu-
ropäischen Staaten erfahren, als sie sowjetisiert 
oder trotz ihrer formellen Unabhängigkeit ein-
verleibt wurden. Ein Hauptbeweis für die sow-
jetischen Absichten war die unterlassene Hilfe-
leistung während des Warschauer Aufstands.

Ungewollte Wahrheit

Das Leugnen der Wahrheit über den War-
schauer Aufstand in den Jahren des kom-

munistischen Regimes war eine logische Kon-
sequenz des Kampfes der damaligen Regie-
rung gegen die Ideale der Freiheit und Unab-
hängigkeit. Der Aufstand richtete sich schließ-
lich gegen beide totalitären Regime, die im Be-
wusstsein dessen zum letzten Mal während 
des Zweiten Weltkriegs tatsächlich gegen die 
Aufständischen Kooperierten. Die Wahrheit 
über den Aufstand, der sich militärisch gegen 
die Deutschen und politisch gegen die Sow-
jets richtete hätte die vom Kreml aufgezwun-
gene kommunistische Regierung Polens völlig 
delegitimiert. Der letzte Versuch, die Unab-
hängigkeit Polens zu retten endete in einer mi-
litärischen Niederlage. Doch die Tradition des 
Kampfes für die Freiheit überdauerte die kom-
munistische Propaganda und begleitete Polen 
während der gesamten folgenden Besatzungs-
zeit. Auf diese Tradition berief sich die demo-
kratische Opposition und die Widerstandsbe-
wegung der „Solidarność“. Schließlich siegte 
sie nach 45 Jahren, als Polen 1989 seine Unab-
hängigkeit wiedererlangte.

Dr. Paweł Ukielski, Stellv. Direktor   
des Museums des Warschauer Aufstands

Powstanie Warszawskie
Wir wollten frei sein und diese Freiheit uns selbst verdanken – Jan St. Jankowski (1 IX 1944)

DerDer  WarschauerWarschauer  AufstandAufstand

Foto: Eugeniusz Lokajski
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W 1989 roku upadł berliński mur. Jednakże zbyt często zapomi-
na się, że Polska w tym czasie była znacznie dalej na drodze 

do wolności niż Niemcy. Wiosną 1989 roku rozmowy przy Okrą-
głym Stole w Warszawie  wyznaczyły drogę do pierwszych wol-
nych wyborów w Polsce i tym samym przypieczętowały koniec ko-
munistycznego reżimu w tzw. Bloku Wschodnim. Zdarzenia w Pol-
sce były początkiem politycznej reakcji łańcuchowej w środkowo 
– wschodniej Europie. Ta symboliczna „Jesień Ludów ‘89” zaczę-
ła się w Gdańsku w sierpniu 1980 roku. Droga do wolności w tzw.
Bloku Wschodnim prowadziła od bram Stoczni Gdańskiej do Bra-
my Brandenburskiej w Berlinie. Długoletni proces zakończył się 
wreszcie upadkiem berlińskiego muru. W ostatnich miesiącach w 
Berlinie organizowanych było przez Ambasadę Polską wiele im-
prez okolicznościowych związanych z wydarzeniami czerwca 1989 
roku w Polsce. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich. 

05.03.2009 
1989 - Długa europejska rewolucja.
Dyskusja panelowa „Europa - niedokończona przygoda”.
Więcej: www.berlin.polnischekultur.de/index.php

26.05. - 28.08.2009 
Koniec komunizmu. Erazm Ciołek, Chris Niedenthal, Tomasz Sarnecki 
Wystawa opowiadała historię upadku komunistycznego systemu z widoku od 
dwóch nadzwyczajnych fotoreporterów i grafika.
Więcej: berlin.polnischekultur.de/index.php

04.06.2009
W samo południe. Impreza świąteczna z okazji 20. rocznicy pierwszych wol-
nych wyborów w Polsce 4. czerwca 1989. 

09.06.2009 
Lech Wałęsa w Berlinie 
1989 - 2009: Dwadzieścia lat po przełomie: Solidarność dla przyszłości. Rozmowa z 
byłym prezydentem Lechem Wałęsą i Przewodniczącą Bundestagu Prof. Dr Ritą Süs-
smuth. Przywódca robotniczych z Gdańska Lech Wałęsa stał się symbolem walki o 
wolność i samookreślenie, która w 1989 r. ogarnęła całą środkową i wschodnią Euro-
pę – także Niemcy. Lech Wałęsa to pierwszy wybrany Prezydent wolnej Polski. 
Więcej: berlin.polnischekultur.de/index.php

RocznicowyRocznicowy
BERLINBERLIN

JubiläumsJubiläums
BERLINBERLIN

1989 fiel die Berliner Mauer doch es wird allzu oft vergessen, 
dass Polen zu diesem Zeitpunkt bereits ein großes Stück weiter 

auf dem Weg in die Freiheit war. Im Frühling 1989 ebneten die Ge-
spräche am Runden Tisch in Warschau den Weg zu den ersten fre-
ien Wahlen in Polen und besiegelten damit das Ende der kommuni-
stischen Regime des Ostblocks. Die Ereignisse in Polen waren der 
Anfang einer politischen Kettenreaktion in Mittel- und Osteuro-
pa. Symbolisch betrachtet begonnen hatte der „Völkerherbst ‘89“ in 
Danzig im August 1980. Der Weg zur Freiheit im Ostblock führ-
te vom Danziger Werfttor zum Brandenburger Tor. Der langjähri-
ge Prozess endete schließlich mit dem Fall der Berliner Mauer. In-
nerhalb der letzten Monate veranstalteten die Polnische Botschaft 
und das Polnische Institut zahlreiche Events in Berlin zum Jubi-
läum der Ereignisse des Juni 1989 in Polen. Wir präsentieren eini-
ge davon. 

05.03.2009
1989 - Eine Lange europäische Revolution. Podiumsdiskussion der Veranstal-
tungsreihe „Europa - ein unvollendetes Abenteuer”. Mehr: www.berlin.polni-
schekultur.de/index.php

26.05. - 28.08.2009
Das Ende des Kommunismus. Erazm Ciołek, Chris Niedenthal, Tomasz Sarnecki
Die Ausstellung erzählte die Geschichte des Zerfalls des kommunistischen Sys-
tems aus der Sicht von zwei außergewöhnlichen Fotoreportern und einem Gra-
fiker. Mehr: berlin.polnischekultur.de/index.php

04.06.2009
Es begann Zwölf Uhr mittags im Radialsystem. Festveranstaltung anlässlich 
des 20. Jahrestages der ersten freien Wahlen in Polen am 4. Juni 1989.

09.06.2009
Lech Wałęsa in Berlin. 1989 - 2009: Zwanzig Jahre nach dem Umbruch: Solida-
rität für die Zukunft. Gespräch mit Staatspräsident a. D. Lech Wałęsa und Bun-
destagspräsidentin a. D. Prof. Dr. Rita Süssmuth. Der Danziger Arbeiterführer 
Lech Wałęsa wurde zum Symbol des Kampfes für Freiheit und Selbstbestim-
mung, der 1989 ganz Mittel- und Osteuropa – auch Deutschland - erreicht hat-
te. Lech Wałęsa ist der erste gewählte Präsident des freien Polen.
Mehr: berlin.polnischekultur.de/index.php

Od prawej: Ambasador Polski Marek Prawda, Prof. dr Gesine Schwan, Burmistrz Berlina Klaus Wowereit.

von rechts: S.E. Marek Prawda(Botschafter der Republik Polen in der Bundesrepublik Deutschland) , 
Prof. Dr. Gesine Schwan, Klaus Wowereit (Regierender Bürgermeister von Berlin) Lech Wałęsa i Rita Suessmuth. Lech Wałęsa und Rita Suessmuth.
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4 czerwca minęło dwadzieścia lat od pierw-
szych wolnych wyborów do tzw. Sejmu 

Kontraktowego. Szala zwycięstwa przechy-
liła się w stronę Obywatelskiego Komite-
tu Wyborczego, skupionego wokół „Solidar-
ności” z Lechem Wałęsą na czele. To dobry 
moment na refleksję i zadanie sobie pytania: 
jaka jest Polska po tych dwudziestu latach?

Mury

Po odzyskaniu przez Polskę w 1989 roku 
ustrojowej wolności można się było na-

reszcie zastanawiać, na jakie tory gospodar-
cze i polityczne przestawić kraj. Przepro-
wadzanie wolnorynkowych reform, tworze-
nie partnerskiej więzi z państwami integru-
jącej się Europy czy zacieśnianie współpra-
cy z USA. To było tylko kilka części bar-
dzo dużej, nie tylko europejskiej układan-
ki. Najpierw głową państwa został gen. Woj-
ciech Jaruzelski, wybrany przez Zgromadze-
nie Narodowe. Jednak później, od 22 grudnia 
1990 r., pieczę nad kształtowaniem zupełnie 
nowej przyszłości miał ten, który wraz z 10-
-milionowym związkiem zawodowym „So-
lidarność” doprowadził nas do upragnionej 
wolności – Lech Wałęsa. Zanim długa dro-
ga zakończyła się wygraną, trzeba było wal-
czyć, nie tylko w Stoczni Gdańskiej w 1980 
roku i latach następnych. Mozolnie, rok po 
roku, starano się przywrócić prawa obywa-
telskie zwykłym ludziom. Walczono o wol-
ną informację. W tej batalii brali też udział 
Anna Walentynowicz, Bogdan Lis, Andrzej 
Gwiazda i wiele innych obecnie zapomnia-
nych osób. Hymnem czasów tej trudnej wal-
ki była niezwykła pieśń Jacka Kaczmarskie-
go – „Mury”. Runęła Polska Ludowa, czyli 
PRL, a ponownie narodziła się Rzeczpospo-
lita Polska, która zaczęła oddychać własny-
mi płucami.

Wielkie podwórko

Po czasie zawirowań gospodarczych 
(zmiana systemu nakazowo-rozdzielcze-

go na prawie rynkowy, zwana Planem Balce-
rowicza), nasz kraj stawał się już nieco sil-
niejszy. Mieszkańców zaczął łączyć wspólny 
cel – rozwój polityczny, gospodarczy i men-
talny poprzez połączenie się z Unią Europej-
ską. Dążenie do jego osiągnięcia przez wiele 
lat wydawało się być tylko marzeniem.

Gdzie teraz jesteśmy? Po dwudziestu la-
tach Polska to wielkie podwórko, na któ-

rym mamy wiele niejasnych, nierozwiąza-

nych w dalszym ciągu spraw, i jeszcze mniej 
polityków, którym można zaufać. Owi poli-
tycy są niczym pijawki, które potrafią spra-
wić ból. Gdzie w tym wszystkim jest prze-
ciętny obywatel? Ten szary człowiek pozosta-
je niestety na końcu – nie rozumie, co dzie-
je się wokół niego, zniechęca się i z czasem 
przestaje obchodzić go los kraju. Partiom po-
litycznym brakuje jedności w dążeniu do 
osiągnięcia celów. W ich programach istnieje 
wiele rozbieżności interesów. Politycy sto-
sują głównie kontrowersyjne metody 
dojścia do władzy i jej utrzymania.

Flaga mniej biało-czerwona?

Po odzyskaniu pełnej suweren-
ności, 4 czerwca 1989 r., po-

czucie patriotyzmu, a więc i łą-
czące się z nim symbole (np. fla-
ga biało-czerwona), było spo-
iwem, które silniej jednoczy-
ło ludzi. Naród bardziej utoż-
samiał się z bielą i czerwienią. 
Wspólnie walczył o prawo do 
lepszego życia. 

Dzisiaj kraj nad Wisłą jest nadal 
skorumpowany. Brakuje mu środ-

ków, by samemu podnieść się z kryzy-
su. Polska oddaliła się od Unii Euro-
pejskiej. Szuka zatem silnego partnera 
głównie w Stanach Zjednoczonych. Jednak 
jak długo można być przeciw krajom „Wiel-
kiej Europy”? Oczywiście Polska ma prawo 
szukać takich partnerów do współpracy, ja-
kich chce. Korzystniej jednak byłoby mieć 
o wiele lepsze stosunki z Unią Europejską. 
Kolejnym problemem współczesnej Polski 
są też ciągłe konflikty między największy-
mi partiami w kraju, PiS-
-em i PO. Czasem na-
wet absurdalne. Czy 
tego spodziewaliśmy 
się po tych dwudzie-
stu latach? Czy flaga 
biało-czerwona znów 
błyszczy i jest nadal 
tak wyraźnym sym-
bolem? Raczej nie. Zbla-
dła, straciła na ostrości. Współ-
czesny patriotyzm stał się bardziej 
skomplikowany. Obecne młode po-
kolenie zna mały kawałek hymnu 
oraz kolor flagi, i jest raczej dum-
ne z historii kraju. Niestety tylko 
pokolenie naszych dziadków ro-
zumiało dogłębnie znaczenie sło-
wa „patriota”. Inaczej podchodziło 
do wielu spraw. Tamten światopogląd może 
wydawać się dziś zbyt konserwatywny i na-
wet niezrozumiały. Współczesność narzuca 

nowe zasady odbierania świata i życia. Dziś 
ponownie istotą rzeczy jest lepsza posada, 
grubszy portfel i władza. Ludzie uczestniczą 
w bezsensownym wyścigu szczurów, który 
prędko się nie skończy. 

 Patrycja Sobczyk

POLSKAPOLSKA  była pierwsza!była pierwsza!
Ponownie narodziła się Rzeczpospolita Polska, 

która zaczęła oddychać własnymi płucami. Jaka jest ona obecnie?

HISTORIA
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Am 4. Juni vergingen zwanzig Jahre 
seit den ersten freien Parlamentswah-

len. Das Bürgerliche Wahlkomitee um die 
Solidarność mit Lech Wałęsa an der Spitze 
errang einen Sieg. Das ist ein hervorragender 
Augenblick für eine kurze Reflexion und die 
Frage, wie Polen nach diesen zwanzig Jahren 
aussieht.

Mauern

Nach der Wiedererlangung der systemi-
schen Unabhängigkeit im Jahre 1989 

konnte man sich in Polen endlich Gedan-
ken machen, in welche politischen und wirt-
schaftlichen Bahnen man das Land lenken 
sollte. Die marktwirtschaftlichen Reformen, 
die Herausbildung partnerschaftlicher Be-
ziehungen mit den Staaten des sich verei-

nigenden Euro-
pa oder eine en-
gere Kooperati-
on mit den USA 

waren nur einige un-
ter vielen anderen 
nicht nur europäi-

schen Bausteinen. Ers-
tes von der Nationalver-

sammlung gewähltes Staatober-
haupt wurde General Wojciech Ja-

ruzelski. Doch kurze Zeit später, ab 
dem 22. Dezember 1990, übernahm der-
jenige die Initiative eine völlig neue Zu-

kunft zu errichten, der Polen gemeinsam 
mit 10 Millionen Mitgliedern der freien Ge-
werkschaft Solidarność in die Freiheit führ-
te – Lech Wałęsa. Bevor der lange Weg zu 
einem Erfolg führte musste gekämpft wer-
den – nicht nur 1980 und in den Folgejah-
ren auf der Werft in Gdańsk. Mühevoll ver-
suchte man Jahr für Jahr die Bürgerrechte 
der normalen Bevölkerung wieder herzu-

stellen. Man kämpfte für das Recht auf freie 
Meinungsäußerung. An dieser Auseinander-
setzung nahmen auch Anna Walentynowicz, 
Bogdan Lis, Andrzej Gwiazda und viele an-
dere heute vergessene Menschen teil. Zur 
Hymne der damaligen Zeit wurde das Lied 
„Mauern“ von Jacek Kaczmarski. Die Volks-
republik Polen brach zusammen, die Repub-
lik Polen wurde geboren und begann selbst-
ständig zu atmen.

Ein weites Feld

Nach den Wirrungen des Wirtschaftsum-
bruchs (Wechsel von der zentral gesteu-

erten Wirtschaft zur fast freien Marktwirt-
schaft mit dem Balcerowicz-Plan) erstark-
te Polen immer mehr. Die Einwohner ver-
band ein gemeinsames Ziel – politisches, 
wirtschaftliches und kulturelles Wachstum 

durch den Beitritt zur 
Europäischen Uni-
on. Das Streben da-
nach schien über die 

Jahre wie ein Traum 
zu sein. Wo steht Polen heu-

te? Nach zwanzig Jahren ist Polen ein 
weites Feld mit zahlreichen ungeklärten und 

ungelösten Bereichen und noch weniger Po-
litikern, denen man vertrauen könnte. Die-
se Politiker sind wie Blutegel, die Schmer-
zen zufügen können. Doch wo ist zwischen 
all dem der Normalbürger? Er steht leider in 
letzter Reihe – er versteht nicht, was um ihn 
herum geschieht, ist desillusioniert und inte-
ressiert sich immer weniger für das Schick-
sal seines Landes. Den politischen Parteien 
fehlt es an Zusammenhalt zum Erreichen ih-
rer Ziele. In ihren Programmen finden sich 
zahlreiche unvereinbare Interessen. Politiker 
finden hauptsächlich kontroverse Methoden, 
um an die Macht zu kommen und sich an der 
Macht zu halten.

Eine etwas weniger weiß-rote 
Fahne

Nach der Wiedererlangung der vollen 
Souveränität am 4. Juni 1989 brachten 

der Patriotismus und die damit in Verbin-
dung gebrachten Symbole, wie die National-
fahne, die Menschen zusammen. Das Volk 
identifizierte sich mit den Farben weiß-rot 
und kämpfte gemeinsam für das Recht auf 
ein besseres Leben.

Heute versinkt das Land an der Weich-
sel immer noch in Korruption. Es feh-

len die Mittel, um alleine aus der Krise her-
auszufinden. Polen hat sich von der EU ent-
fernt und sucht vor allem in den USA ei-
nen starken Partner. Doch wie lange kann 
man gegen die Länder des „Großen Europa“ 
sein? Selbstverständlich hat Polen das Recht, 
sich beliebige Partner zu suchen. Vorteilhaf-
ter wäre es jedoch, bessere Beziehungen zur 
EU zu haben. Ein weiteres Problem im mo-
dernen Polen sind die andauernden und teil-
weise geradezu absurden Konflikte zwischen 
den größten Parteien PiS und PO (Recht und 
Gerechtigkeit und Bürgerplattform). Hätte 
man das nach zwanzig Jahren erwartet? Ist 
die weiß-rote Fahne immer noch das Identi-
tätsstiftende Element? Eher nicht. Sie ist ver-
blasst. Der heutige Patriotismus ist weitaus 
komplexer. Die junge Generation kennt nur 
einen kleinen Teil der Nationalhymne und ist 
überwiegend stolz auf die Landesgeschichte. 
Doch nur die Generation unserer Großväter 
verstand wirklich die Bedeutung des Wortes 
Patriot und hatte ein ganz anderes Verständ-
nis von zahlreichen Dingen. Dieses Welt-
bild erscheint heute vielleicht zu konserva-
tiv, denn die Gegenwart erfordert eine neue 
Wahrnehmung der Welt und des Lebens. 
Heute zählen ein guter Arbeitsplatz, eine di-
cke Brieftasche und Macht. 

 Patrycja Sobczyk

POLSKA była pierwsza! POLENPOLEN  zuerst!zuerst!
Die Republik Polen wurde wiedergeboren und begann selbstständig zu atmen.

Wie ist das Land heute?

GESCHICHTE

31



Organizowane przez Pana kongresy w Kry-
nicy Zdroju to najważniejsze spotkania go-
spodarczo-polityczne w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Określa się je jako „Pol-
skie Davos”. Jak zrodził się pomysł tworze-
nia tych kongresów i jakie były ich początki? 
Czy Pańskie doświadczenia życiowe związa-
ne z Sierpniem 1980 r. i społecznym ruchem 
rolniczej „Solidarności” miały i mają wpływ 
na Pana działania kongresowe?

Tak, jak Polska nie jest Szwajcarią, tak Krynica 
nie jest Davos. Staramy się zrobić coś, co nie do-
tyczy wielkiej polityki i przyszłości świata, a jest 
potrzebne ludziom tu i teraz w Europie Środko-
wej i Wschodniej. Chcemy, aby ci, którzy przeszli 
już przed nami drogę do demokracji i gospodarki 
rynkowej, powiedzieli o tym, jak robić to najefek-
tywniej, nie popełniając przy tym niepotrzebnych 
błędów. Co do formuły Krynickich spotkań, jedno 
na pewno można dziś powiedzieć: kiedy w Krynicy 
spotkaliśmy się po raz pierwszy na rozmowie o tym, 

„Jaka jest Polska trzy lata po rewolucji Solidarno-
ści”, nikt nie przypuszczał, że może to być początek 
dzisiejszego Forum Ekonomicznego. Moje najważ-
niejsze doświadczenie życiowe, jakim była Solidar-
ność, nauczyło mnie jednego: należy z ludźmi roz-
mawiać i być otwartym na ich poglądy i postawy. I 
chyba tylko dzięki temu Forum zaistniało. 

Udała się Panu rzecz nadzwyczajna – od 17 
lat zbiera Pan „pod jednym dachem” prawie 
wszystkich specjalistów zajmujących się 
polityką i gospodarką na wschodzie Euro-
py. Organizuje się już około 160 paneli dys-
kusyjnych i spotkań w ciągu trzech dni. Czy 
nie jest to za wiele, biorąc pod uwagę czas 
i percepcję uczestników oraz ograniczoną 
przestrzeń krynickich obiektów?

To Forum ma oczywiście również wiele innych 
ograniczeń. Z drugiej strony trzeba jednak powie-
dzieć, że prawie 2000 uczestników musi mieć peł-
ną ofertę programową na spędzenie tych trzech dni 
w Krynicy. To, na czym nam zależy, to sytuacja, w 
której na Forum są obecni różni ludzie, którzy mają 
wpływ na opinię w Europie. A warto pamiętać, że 
są to nie tylko politycy czy ministrowie, ale też in-
telektualiści, artyści, naukowcy, dziennikarze itd., a 
zatem wiele różnych światów, które musimy pomie-
ścić w Krynicy.

Po rozszerzeniu Strefy Schengen Polska 
może być jeszcze ważniejszym pomostem 
gospodarczym, który połączy Unię Europej-
ską z aspirującą do niej Ukrainą, a nawet 
Gruzją lub istotnym dla europejskiej energe-
tyki Azerbejdżanem. W jakim stopniu w Pań-
skich planach rozwoju Forum brany jest pod 
uwagę ten element bytu Polski jako ważne-
go członka Unii Europejskiej?

W moim myśleniu o przyszłości Forum Ekono-
micznego najważniejsze jest to, aby nie koncentro-
wać się na interesach jednego tylko kraju czy spra-
wach związanych z funkcjonowaniem jednej tylko 
branży gospodarki. Misją Forum jest działanie na 
rzecz budowy otwartych społeczeństw opartych o 
gospodarkę wolnorynkową. Tylko tyle albo aż tyle.

Pańskie Forum Ekonomiczne to spotkania 
oraz dyskusje polityków, ludzi biznesu i nauki 
z pierwszych stron gazet. Rada Programowa 
Forum to osoby od wielu lat funkcjonujące w 
polityce tak po „prawej”, jak i jej „lewej” stro-
nie. A co z ludźmi młodymi, przedsiębiorcami 
i działaczami społecznymi, którzy nie mają ta-
kiego prestiżu? Jakie jest ich miejsce w Pań-
skiej idei kongresowej?

Dla ludzi młodych przygotowaliśmy Forum Mło-
dych, które odbywa się w Nowym Sączu równolegle 
do Forum krynickiego. Jest to unikalne spotkanie 
młodych ludzi z całej Europy. Dla ludzi starszych 
po raz pierwszy organizujemy Forum III Wieku, 
które odbywać się będzie w Muszynie. Staramy się 
wykorzystać obecność wielu ważnych gości w Kry-
nicy do rozmowy z przedstawicielami środowisk, o 
których Pan wspomina.

Rosja i Niemcy od wieków próbują bez po-
średników połączyć swoje gospodarki. 
Obecnie niemiecka przoduje w Unii Europej-
skiej. Na Wschodzie rosyjska jest drugą po 
chińskiej. Jakie jest miejsce w Pańskim Fo-
rum dla Niemiec, Rosji i Chin?

Rosja i Niemcy to dwa ogromnie ważnie kraje euro-
pejskie; trudno mi sobie wyobrazić jakąkolwiek po-
ważną rozmowę dotyczącą przyszłości Europy bez 
udziału gości z tych krajów. A zatem Forum, któ-
re ma aspirację być miejscem najważniejszej dla 
Europy dyskusji gospodarczej i politycznej musi to 
uwzględniać.

Jak Pan ocenia szanse Ukrainy w aktualnej 
sytuacji gospodarczej na wejście do Unii?

Polską racją stanu jest członkostwo Ukrainy w Unii 
Europejskiej. Dla polskiej polityki zagranicznej nie 
ma dziś sprawy i celu ważniejszego niż Ukraina w 
Unii Europejskiej i trzeba robić wszystko, aby stało 
się to jak najszybciej.

W tym roku kończy się pięcioletnia umowa 
z Krynicą. Czy miejscem „Polskiego Davos” 
stanie się Karpacz lub Sopot?

Ponieważ z urodzenia jestem kryniczaninem, po-
wiem tak: tylko wtedy, gdy brak będzie jakiejkol-
wiek nadziei na poprawę infrastruktury, jako orga-
nizatorzy podejmiemy taką decyzję.

W latach 2010-2012 w Karpaczu zostaną 
ukończone inwestycje, czyniące z tego re-
gionu największe, najnowocześniejsze cen-
trum konferencyjno-wypoczynkowe w Pol-
sce. Czy nie uważa Pan, że w tym aspekcie 
oraz ze względu na lokalizację miasta i umo-
wy partnerskie Dolnego Śląska z różnymi re-
gionami Europy, Ameryki Północnej (USA 
i Meksyk), Izraelem, Pańska idea zostanie 
wzbogacona o wartość dodaną – „dolnoślą-
skość”?

Nie wykluczam tego. Na pewno z uwagą zapoznam 
się z ofertą władz Dolnego Śląska i Karpacza.

PolskiePolskie DAVOS DAVOS
Moje najważniejsze doświadczenie życiowe, jakim była „Solidarność”, nauczyło mnie 

jednego: że należy z ludźmi rozmawiać i być otwartym na ich poglądy i postawy - 
mówi Zygmunt Berdychowski, twórca Forum Ekonomicznego.
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Polskie DAVOS
Die von Ihnen in Krynica Zdrój veranstalteten 
Kongresse gehören zu den wichtigsten po-
litisch-ökonomischen Begegnungen in Mit-
tel- und Osteuropa. Sie werden auch als „Po-
lnisches Davos“ bezeichnet. Wie entstand die 
Idee zu diesen Kongressen und wie waren die 
Anfänge? Haben und hatten Ihre Erfahrungen 
aus dem August 1980 und der „Solidarność“ 
Einfluss auf ihre Kongresse? 

Polen ist nicht die Schweiz und Krynica ist nicht Da-
vos. Wir versuchen etwas zu machen, was nicht die gro-
ße Politik und die Zukunft der Welt betrifft, sondern 
den Menschen hier und jetzt in Mittel- und Osteuro-
pa helfen könnte. Wir wollen, dass die die vor uns den 
Weg zur Demokratie und zur Marktwirtschaft gegan-
gen sind berichten, wie man es am effektivsten ma-
chen kann, ohne dabei unnötige Fehler zu begehen. 
Was die Form der Begegnungen in Krynica betrifft, so 
kann man sicherlich eines sagen: Als wir uns in Kry-
nica zum ersten Mal zu der Frage, wie Polen drei Jah-
re nach der Solidarność-Revolution aussieht trafen, 
konnte niemand ahnen, dass es der Anfang des heu-
tigen Wirtschaftsforums sein könnte. Meine wichtigste 
Lebenserfahrung, die „Solidarność“, lehrte mich, dass 
man mit Menschen reden und offen für ihre Argu-
mente und Haltungen sein muss. Ich glaube nur dank 
dessen konnte das Forum entstehen.

Ihnen gelang etwas einzigartiges – seit 17 
Jahren versammeln sie unter einem Dach 
nahezu alle osteuropäischen Wirtschafts- 
und Politikexperten. Es finden bereits an-
nähernd 160 Podiumsdiskussionen und Tref-
fen in drei Tagen statt. Ist das nicht zu viel 
in so kurzer Zeit und auf einer so einge-
schränkten Fläche, wie in Krynica?

Das Forum unterliegt natürlich zahlreichen weite-
ren Beschränkungen. Andererseits muss man sa-
gen, dass man für fast 2000 Teilnehmer ein umfan-
greiches Programm für drei Tage vorbereiten muss. 
Uns ist sehr daran gelegen, dass beim Forum ver-
schiedene Personen anwesend sind, die Einfluss auf 
die europäische öffentliche Meinung haben. Dabei 
sind das nicht nur Politiker oder Minister, sondern 
auch Intellektuelle, Künstler, Wissenschaftler, Jour-
nalisten usw. – viele unterschiedliche Welten, die wir 
in Krynica unterbringen müssen.

Nach der Erweiterung des Schengen-Raumes 
könnte Polen eine noch wichtigere Wirtscha-
ftsbrücke zwischen der EU und dem Beitritt-
saspiranten Ukraine, oder Georgien und dem 
für die europäische Energiepolitik so wichti-
gen Aserbaidschan sein. Inwiefern ziehen sie 
bei den Erweiterungsplänen des Forums die-

sen Aspekt der polnischen Mitgliedschaft in 
der EU in Betracht?

In meinen Zukunftsplänen in Bezug auf das Wirt-
schaftsforum ist es sehr wichtig, sich nicht nur auf 
die Interessen eines Landes oder auf einen bestim-
mten Wirtschaftszweig zu konzentrieren. Die Au-
fgabe des Forum ist der Aufbau offener Gesell-
schaften auf der Grundlage freier Marktwirtschaft. 
Nicht mehr und nicht weniger.

Ihr Wirtschaftsforum umfasst Treffen und 
Podiumsdiskussionen mit Politikern, Wirt-
schaftsführern und Wissenschaftlern, die 
man sonst auf den Titelseiten der Zeitungen 
zu sehen bekommt. Der Programmrat des 
Forum besteht aus Personen, die seit vie-
len Jahren sowohl auf der „linken“ wie auch 
auf der „rechten“ Seite der politischen Büh-
ne tätig sind. Was ist mit jungen Menschen, 
Unternehmern und Sozialarbeitern, die nicht 
dieses Prestige haben? Wo ist ihr Platz in 
Ihrer Vorstellung vom Kongress? 

Für junge Leute haben wir das Junge Forum in Nowy 
Sącz konzipiert, das parallel zum Forum in Krynica 
stattfindet. Dort begegnen sich junge Menschen aus 
ganz Europa. Für ältere Teilnehmer veranstalten wir 
zum ersten Mal das Forum III des Alters in Muszyna. 
Wir versuchen zahlreiche Prominente Gäste in Kryni-
ca für Gespräche mit Vertretern der von ihnen erwähn-
ten Gruppen zu gewinnen.

Russland und Deutschland versuchen seit 
Jahrhunderten ihre Wirtschaftssysteme 
ohne Vermittler und Partner miteinander zu 
verknüpfen. Die deutsche Wirtschaft ist de-
rzeit führend in der EU. Im Osten liegt die 
russische an zweiter Stelle hinter Chi-
na. Wo ist bei Ihrem Forum der Platz für 
Deutschland, Russland und China?

Russland und Deutschland sind zwei riesige und 
wichtige europäische Staaten; ich kann mir ein 
ernsthaftes Gespräch über die Zukunft Europas 
ohne deutsche und russische Vertreter kaum 
vorstellen. Das Forum setzt sich zum Ziel, der 
wichtigste Ort Europas für ökonomische und 
politische Gespräche zu sein, dabei müssen wir 
diese Tatsache berücksichtigen.

Wie beurteilen Sie bei der aktuellen 
Wirtschaftslage die Chancen der Ukraine 
der EU beitreten zu können?

Polens Absicht ist eine Mitgliedschaft der Ukraine in 
der EU. Es gibt in der polnischen Außenpolitik derze-

it kein wichtigeres Anliegen und Ziel, als die Mitglied-
schaft der Ukraine in der EU und man muss alles da-
ran setzen, dass es so schnell wie möglich geschieht.

In diesem Jahr läuft der Fünf-Jahres-Vertrag 
mit Krynica aus. Wir das „Polnische Davos“ 
nach Karpacz oder Sopot umziehen?

Da ich in Krynica geboren wurde möchte ich sagen: 
Nur wenn es keine Hoffnungen mehr geben wird 
auf eine Verbesserung der Infrastruktur werden die 
Veranstalter eine solche Entscheidung treffen.

In den Jahren 2010-2012 werden in Kar-
pacz Investitionen abgeschlossen sein, die 
diese Region zu einem der größten und mo-
dernsten Konferenz- und Erholungszen-
tren in Polen aufsteigen lassen. Meinen Sie 
nicht, dass aufgrund der Lage der Stadt und 
der Partnerschaftsabkommen Niederschle-
siens mit verschiedenen Regionen Europas, 
Nordamerikas (USA, Mexiko) und Israels 
Ihre Idee um einen weiteren Mehrwert bere-
ichert wird – den Aspekt „Niederschlesien“?

Das möchte ich nicht ausschließen. Ich werde das 
Angebot Niederschlesiens und der Stadt Karpacz 
aufmerksam prüfen.

Das polnischeDas polnische DAVOS DAVOS
Meine wichtigste Lebenserfahrung, die „Solidarność“, lehrte mich, dass man 

mit Menschen reden und offen für ihre Argumente und Haltungen sein muss - 
sagt Zygmunt Berdychowski, Gründer des Wirtschaftsforums.
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1. WAGA SAMOCHODOWA
2. WIATA MAGAZYNOWA o wymiarach 44,4 m x 16 m i wysokości 10 m magazynująca 1200 Mg biomasy 
3. ŁADOWARKA KOŁOWA o pojemności łyżki: 5 m3
4. ZESPÓŁ ODSIEWAJĄCY DOPPSTADT SM 620 PROFI
5. ZBIORNIK ZASYPOWY-BUFOROWY 
 Z KRATĄ WIBRACYJNĄ
6. WAGOPRZENOŚNIK
7. PRZENOŚNIK PROGOWY L = 28,4 m
8. PRZENOŚNIK TAŚMOWY L = 22 m
9. SEPARATOR MAGNETYCZNY
10. PRZENOŚNIK TAŚMOWY L = 34,5 m
11. PRZESYP
12. GALERIE NAWĘGLANIA
13. PRÓBOBIERAK BIOPALIWA
14. NASTAWNIA INSTALACJI PODAWNIA I DOZOWANIA BIOMASY

BIOMASA BIOMASA 
w Elektrowni Turów S.A.w Elektrowni Turów S.A.
Wykonanie instalacji, prowadzenie jej eksploatacji oraz zapewnienia Wykonanie instalacji, prowadzenie jej eksploatacji oraz zapewnienia 
dostaw biomasy to zadanie dostaw biomasy to zadanie „ELTUR-SERWIS” Sp. z o.o. z Bogatyni.„ELTUR-SERWIS” Sp. z o.o. z Bogatyni.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej i wynikające z niej zapisy pra-
wa wspólnotowego nakładają na państwa członkowskie UE obowią-
zek zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w cało-
ści produkowanej i zużywanej energii. Przed tym wyzwaniem stanęła 
również Polska Grupa Energetyczna S.A., w skład której wchodzi mię-
dzy innymi PGE Elektrownia Turów S.A. 
Aby pozostawać firmą konkurencyjną, a także łatwiej i lepiej dostoso-
wać się do coraz to nowszych wymagań, PGE Elektrownia Turów S.A. 
pracuje nad wieloma projektami dotyczącymi wykorzystania OZE. Bę-
dąc właścicielem niewielkiej elektrowni wodnej już od wielu lat pro-
dukuje energię ze źródeł odnawialnych, chociaż jest to niewielka ilość 
mocy. Teraz „zielona energia” będzie wytwarzana w procesie współ-
spalania węgla brunatnego z biomasą.

Światowe standardy
Dostosowując się do standardów, już nie tylko europejskich ale i świa-
towych, PGE Elektrownia Turów S.A. postanowiła zbudować instalację 
do podawania biomasy. Urządzenia zainstalowane zostały przy ukła-
dzie nawęglania bloków 5 i 6 z kotłami fluidalnymi. Wykonanie insta-
lacji, prowadzenie jej eksploatacji oraz zapewnienia dostaw bioma-
sy powierzono Przedsiębiorstwu Usługowo – Produkcyjnemu „ELTUR-
-SERWIS” Sp. z o.o., która jest 100% własnością PGE Elektrowni Turów 
S.A. Zadaniem Spółki było wybudowanie instalacji dostarczającej bio-

masę na przenośniki taśmowe, transportujące węgiel do kotłów ener-
getycznych oraz zorganizowanie zaopatrzenia elektrowni w bioma-
sę. Wydajność zabudowanej instalacji to 80 Mg biomasy na godzinę. 
Biomasa dostarczana będzie do elektrowni transportem samochodo-
wym i magazynowana pod wiatą o pojemności 1200 Mg. Biomasa po-
dawana będzie jedynie w okresach, kiedy prowadzone jest nawęgla-
nie bloków tj. 3 razy w ciągu każdej zmiany, łącznie przez 12 godzin 
na dobę. Przewiduje się, iż w Elektrowni spalać się będzie maksymal-
nie 180 000 Mg biomasy (łącznie dla obu kotłów) pochodzenia leśne-
go oraz pochodzenia rolniczego.

Dodatkowe miejsca pracy
W wyniku współspalania biomasy Elektrownia wytworzy więcej ener-
gii elektrycznej i zmniejszy ilość emitowanego do atmosfery dwutlen-
ku węgla. Rozpoczęcie współspalania biomasy z węglem nie będzie 
miało wpływu na wielkość zakupu węgla brunatnego od PGE KWB Tu-
rów S.A. Zakupiona biomasa będzie dodatkowym paliwem, które bę-
dzie spalane nie zamiast, ale oprócz węgla. W naszym regionie - gmi-
nie Bogatynia oraz powiecie zgorzeleckim mało jest przedsięwzięć, 
które dają miejsca pracy i zapewniają długofalowy rozwój regionu. 
Realizacja tej inwestycji stwarza 22 nowe miejsca pracy związane z 
eksploatacją instalacji. (ts)
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1. FAHRZEUGWAAGE
2. LAGERDACH - 44,4 m x 16 m und 10 m hoch für 1200 t Biomasse
3. RADLADER – Ladeschaufelinhalt 5m3 
4. TROMMELSIEBMASCHINE SM 620 PROFI 
5. ZUFÜHRBEHÄLTER MIT VIBRATIONSGITTER
6. WIEGETRANSPORTER 
7. SCHWELLENFÖRDERER L = 28,4 m
8. BANDFÖRDERER L = 22 m
9. MAGNETABSCHEIDER 
10. BANDFÖRDERER L = 34,5 m
11. BANDÜBERGABE 
12. AUFKOHLUNGSGALERIE
13. BIOKRAFTSTOFFPROBENEHMER
14. STELLWERK DER BIOMASSEZUBRINGER

Die Energiepolitik der EU und die Energiegewinnungsvorschriften der 
Gemeinschaft verpflichten die Mitgliedstaaten, den Anteil der erneu-
erbaren Energien an der Gesamtenergiegewinnung zu vergrößern. 
Vor dieser Herausforderung steht ebenfalls das Unternehmen Polska 
Grupa Energetyczna S.A., zu dem das Kraftwerk Turów gehört. 
Um konkurrenzfähig bleiben und sich einfacher und schneller an im-
merzu neue Vorgaben halten zu können arbeitet das Kraftwerk Turów 
an unterschiedlichen Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien. 
Als langjähriger Betreiber eines Wasserkraftwerks produziert das 
Unternehmen bereits seit langem Energie aus erneuerbaren Energie-
quellen, auch wenn die Strommenge nicht besonders groß ist. Jetzt 
wird „ökologische Energie“ ebenfalls im gekoppelten Verfeuerung-
sprozess von Braunkohle und Biomasse produziert.

Weltstandards 
Im Anpassungsprozess an die europäischen und Weltstandards be-
schloss das Kraftwerk Turów eine Anlage zur Biomasseverwertung 
zu installieren. Die Anlagen wurden an das Aufkohlungssystem der 
Blöcke 5 und 6 mit Wirbelschichtöfen gekoppelt. Mit dem Aufbau und 
dem Betrieb sowie der Lieferung der Biomasse wurde die Firma Eltur-
-Serwis, eine Tochtergesellschaft des Kraftwerks Turów, betraut. Das 
Unternehmen erhielt die Aufgabe, eine Installation zum Transport 
der gelieferten Biomasse auf die Fließbänder zu den Öfen zu errich-

ten und für Lieferungen der Biomasse an das Kraftwerk zu sorgen. Die 
Kapazität der Anlage beträgt 80 t Biomasse pro Stunde. Die Biomasse 
wird per LKW zum Kraftwerk geliefert und überdacht gelagert. Die La-
gerfläche hat eine Kapazität von 1200 t. Die Biomasse wird nur dann 
verfeuert, wenn die Kraftwerksblöcke aufgekohlt werden, d.h. 3 Mal 
pro Schicht, insgesamt 12 Stunden lang pro 24 Stunden. Geplant ist 
eine maximale Verfeuerung von 180 000 t Biomasse (in beiden Öfen) 
aus der Wald- und Landwirtschaft.

Zusätzliche Arbeitsplätze
In Folge der kombinierten Verbrennung wird das Kraftwerk mehr elek-
trische Energie erzeugen und die CO2-Emmissionen verringern kön-
nen. Die kombinierte Verbrennung wird keinen Einfluss auf die Men-
ge der Angekauften Braunkohle von der PGE KWB Turów S.A. haben. 
Die angekaufte Biomasse dient als zusätzlicher Brennstoff, der nicht 
statt sondern zusätzlich zur Kohle verfeuert wird. In der Gemeinde Bo-
gatynia und im Landkreis Zgorzelec gibt es nicht viele Unternehmen, 
die Arbeitsplätze schaffen und eine langfristige Entwicklung der Re-
gion sichern. Die Realisierung dieses Projektes wird 22 neue Arbeit-
splätze beim Betrieb der Anlage schaffen. (ts)

BIOMASSEBIOMASSE
im Kraftwerk Turów S.A.im Kraftwerk Turów S.A.
Die „ELTUR-SERWIS” GmbH aus BogatyniaDie „ELTUR-SERWIS” GmbH aus Bogatynia installiert  installiert 
die Anlagen und betreibt sie und liefert auch die Biomasse.die Anlagen und betreibt sie und liefert auch die Biomasse.
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Przygotowania do budowy Gazocią-
gu Północnego przebiegały dotych-
czas pomyślnie. Kolejne przeszkody, 
jakie stawały na drodze do celu były 

sukcesywnie pokonywane. Projekt ten zyski-
wał poparcie kolejnych państw, zabiegając 
jednocześnie o akceptację następnych. Czę-
sto kontrowersyjne decyzje spółki Nord Stre-
am odbijały się szerokim echem w całe Unii 
Europejskiej. Przedsiębiorczym Rosjanom, 
oraz ich niemieckim partnerom nie brakowa-
ło animuszu i zdecydowania w nieustannym 
promowaniu swego gospodarczego projektu. 

Hossa czy bessa?

Jednak pewne okoliczności natury gospodar-
czej, oraz ich społeczny oddźwięk spowodo-

wały, że sprzyjające dotychczas Gazociągowi 
Północnemu Banki zaczęły poważnie zastana-
wiać się nad tą inwestycją. Momentem w któ-
rym marsz Gazpromu do Europy został zatrzy-
many, a co najmniej znacząco spowolniony, stał 
się kryzys finansowy, który pozwolił odsłonić 
istotny znak zapytania, jaki usytuował się przy 
tej gazowej inicjatywie. Opisując przebieg i 
genezę wydarzeń związanych z finansową 
sferą projektu Nord Stream należy zwrócić 
uwagę na fakt, że na przestrzeni ostatnich lat 
koszty jego budowy wzrosły blisko trzykrot-
nie, obecnie stabilizując się na poziomie ok. 
7,4 mld dolarów. Pojawiające się nowe wydat-
ki sprawiają, że pierwotne założenia kosztowe 
tej inwestycji już dawno straciły na swej aktu-
alności. Projekt ten stał się przedsięwzięciem 
kapitałochłonnym, przez co zmusił jego po-
mysłodawców do przyjęcia nowej finansowej 
strategii. 

Czy Banki pomogą?

Struktura budżetu gazociągu Nord Stream 
zakłada, że zaledwie 30 % kosztów sta-

nowić ma wkład inwestorów, tzn. firm wcho-
dzących w skład koncernu. Pozostałe kosz-
ty mają zostać pokryte ze środków pochodzą-
cych z kredytów bankowych. Jednak to właśnie 
te ostatnie stanowią źródło opóźnień w budo-
wie rurociągu, są także przyczyną nieustan-

nych spekulacji medialnych na temat kondy-
cji finansowej samego Gazpromu. Jest to jeden 
z głównych, czynników, będących przyczyną 
opóźnienia w budowie Gazociągu Północne-
go. Jak wiadomo banki, które są źródłem kredy-
tów dla Nord Stream, nie znajdują się obecnie 
w najlepszej sytuacji pod względem stabilno-
ści finansowej. Z tego właśnie powodu niechęt-
nie spoglądają w stronę tak kosztownych in-
westycji, jaką z każdym rokiem staje się budo-
wa Gazociągu Północnego. Banki te, świadome 
jednak swojego znaczenia dla ukończenia całe-
go przedsięwzięcia starają się ugrać na tej in-
westycji jak najwięcej dla siebie, zanim zdecy-
dują się zaangażować swe środki w jego reali-
zację. Taką właśnie ofertę spółce Nord Stream 
złożyła włoska agencja ubezpieczeń kredytów 
eksportowych SACE. Stwierdziła ona, że zaan-
gażuje się w projekt - oczekując jednak w za-
mian udziałów w późniejszych zyskach gazo-
ciągu. Zagranie to jest posunięciem, które sta-
wia zarząd spółki budującej gazociąg w dość 
niewygodnej dla niej sytuacji. Z jednej strony 
zależy mu bowiem na pozyskaniu środków fi-
nansowych na swoje inwestycje, oraz nie chce 
on zrazić swojego potencjalnego partnera zbyt 
stanowczą odmową, z drugiej zaś strony, nie 
może sobie obecnie na takie rozwiązanie po-
zwolić.  Obecnie zarząd Nord Stream nie do-
puszcza bowiem do świadomości takiego roz-
wiązania twierdząc, że w przypadku wydania 
na nie zgody, z podobnymi oczekiwaniami na-
tychmiast  wystąpi także druga z agencji ubez-
pieczeń, narażając cały koncern na dodatkowe i 
nieprzewidziane koszty.  

Co na to Unia?

Oficjalnie spółka Nord Stream mówi, że 
projekt Gazociągu Północnego zostanie 

dokończony zgodnie z założeniami w 2011. 
Termin ten jednak, tak jak wiele dotychczas 
podawanych, może ulec zmianie. Szukając no-
wych źródeł finansowania dla swego projek-
tu Rosja, a przede wszystkim Niemcy starały 
się o zapewnienie projektowi Nord Stream fi-
nansowania ze środków Unii Europejskiej. Po-
mimo wielu starań, na szczycie Unii Europej-
skiej w dniach 19-20 marca 2009 r. zaakcepto-
wano przyznanie 200 mln euro konkurencyj-
nemu wobec Nord Stream gazociągowi  Nabuc-
co. Będzie to jedna ze strategicznych inwesty-
cji energetycznych Unii w najbliższych latach. 

Gazociąg ten jest w pełni niezależny od Ro-
sji, a jego budowa ma zostać ukończona także 
w 2011 roku. W ramach tego samego podzia-
łu środków zdecydowano się także na dofinan-
sowanie alternatywnych źródeł pozyskiwania 
energii, takich jak technologia wychwytywania 
dwutlenku węgla (Carbon Capture Storage), 
która umożliwia produkcję energii elektrycz-
nej ze znajdującego się w dużych ilościach na 
terenie Unii węgla. To alternatywa wobec me-
tod opartych na spalaniu gazu, pochodzącego 
głównie z Rosji. 

Zmiana planów?

Biorąc pod uwagę przytoczone decyzje Unii 
Europejskiej, w połączeniu z sytuacją spo-

wodowaną kryzysem finansowym i gospo-
darczym należy stwierdzić, że nad projektem 
energetycznym Nord Stream zaczynają gro-
madzić się czarne chmury. Czas pokarze, czy w 
pełnych optymizmu słowach prezesa Gazpro-
mu Aleksieja Millera, mówiącego o pewnym 
ukończeniu projektu Nord Stream w 2011 roku 
tkwi ziarno prawdy. Coraz częściej słyszy się 
o tym, że dotychczasowi inwestorzy Gazocią-
gu Północnego z każdym dniem coraz chęt-
niej przyglądają się projektowi czterokrotnie 
tańszej od Nord Stream drugiej nitki Gazo-
ciągu Jamalskiego, przebiegającego jednak 
już przez terytorium Polski. Należy zauwa-
żyć, że w dobie kryzysu gospodarczego górę 
biorą przedsięwzięcia, które pozwalają osią-
gnąć ten sam ekonomiczny zysk przy zastoso-
waniu tańszych rozwiązań. Rozwiązanie jakie 
ostatecznie wybierze Gazprom, świadczyć bę-
dzie o tym, na zbiciu jakiego rodzaju kapitału 
ostatecznie zależało mu najbardziej. 

 Tomasz Niedziółka

KRYZYSKRYZYS
a Gazociąg Północnya Gazociąg Północny

Oficjalnie spółka Nord Stream mówi, że projekt Gazociągu Północnego 
zostanie dokończony zgodnie z założeniami w 2011. 
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Die Vorbereitungen zum Bau der 
Ostseepipeline verliefen bislang 
problemlos. Hindernisse wur-
den erfolgreich ausgeräumt. Das 

Projekt erhielt die Unterstützung mehrerer 
Ländern und konnte erfolgreich neue Unter-
stützer anwerben. Die oft kontroversen Ent-
scheidungen des Nord Stream-Konsortiums 
wurden in der ganzen EU kommentiert. Die 
unternehmensfreudigen Russen und ihre 
deutschen Partner haben ihr Vorhaben übe-
raus engagiert beworben. 

Hausse oder Baisse?

Doch gewisse Wirtschaftsfaktoren und 
ihr soziales Echo führten dazu, dass 

bislang wohlwollende Banken begannen, die 
Investition erneut zu prüfen. Der Durch-
marsch der Gazprom nach Europa wurde in 
dem Moment gestoppt oder zumindest er-
heblich verlangsamt, als die Finanzkrise aus-

brach und damit ein Fragezeichen über der 
Gas-Investition erschien. Man darf im Zu-
sammenhang der finanziellen Seite des Pro-
jektes nicht vergessen, dass die Baukosten 
innerhalb der letzten Jahre nahezu um das 
Dreifache stiegen und sich momentan bei 
ca. 7,4 Mrd. Dollar eingependelt haben. Im-
mer neue Ausgaben führen dazu, dass die 
ursprünglichen Kostenkalkulationen dieser 
Investition längst nicht mehr aktuell sind. 
Das Projekt ist überaus kapitalintensiv und 
zwang die Projektverantwortlichen, ihre Fi-
nanzstrategie zu überdenken.

Werden die Banken helfen?

Der Finanzierungsstruktur der Ostsee-
pipeline liegt zugrunde, dass nur 30% 

der Baukosten aus Investorengeldern bestrit-
ten werden sollen. Die übrigen Kosten sollen 
durch Bankkredite abgedeckt werden. Doch 
es sind eben die Banken, die für eine Verzö-
gerung des Projektes und ständige Medien-
spekulationen über die finanzielle Liquidi-
tät des Gazprom Konzerns verantwortlich 
sind. Es ist allseits bekannt, dass die Ban-
ken hinsichtlich ihrer finanzieller Stabili-
tät derzeit in keiner guten Verfassung sind. 
Aus diesem Grund genießen sie so kostspie-
lige Investitionen wie den Bau der Ostsee-
pipeline mit größter Vorsicht. Doch im Be-
wusstsein ihrer großen Bedeutung für das 
Projekt versuchen sie so viel wie möglich 
für sich herauszuholen, bevor sie ihre Mit-
tel in die Realisierung stecken. Ein solches 
Angebot hat der italienische Exportkredit-
versicherer SACE vorgelegt. Das Unterneh-
men ist bereit sich am Projekt zu beteiligen, 
erwartet aber im Gegenzug Anteile an zu-
künftigen Gewinnen der Pipeline. Das An-
gebot bringt das Pipeline Konsortium in eine 
schwierige Lage, denn einerseits ist es über-
aus wichtig Investitionsmittel zu akquirieren 
und keinen potentiellen Partner mit einer all-
zu harschen Absage zu verschrecken, ande-
rerseits kann sich das Konsortium eine sol-
che Lösung nicht leisten. Der Nord Steam-
Vorstand will diese Lösung bislang nicht in 
Betracht ziehen aus Angst, auch das ande-
re Versicherungsunternehmen könnte derar-
tige Forderungen erheben und den gesamten 
Konzern zusätzlichen und unvorhersehbaren 
Kosten aussetzen.

Was meint die EU dazu?

Offiziell vertritt das Nord Stream Kon-
sortium den Standpunkt, dass das Ost-

seepipeline-Projekt bis 2011 fertiggestellt 
sein wird. Doch dieser Termin könnte wie 
viele andere auch verschoben werden. Auf 
der Suche nach neuen Finanzierungsquellen 
haben Russland und vor allem Deutschland 
versucht, die Finanzierung des Nord Stream-
Projektes aus EU-Mitteln zu sichern. Trotz 
zahlreicher Bemühungen wurde beim EU-
Gipfel am 19. und 20. März 2009 das Kon-
kurrenzprojekt Nabucco-Pipeline bevorzugt 
und erhielt einen Zuschuss in Höhe von 200 
Mio. Euro. Das wird eine der strategischen 
Energieinvestitionen der EU in den nächsten 
Jahren sein. Die Nabucco-Pipeline ist völlig 
unabhängig von Russland und soll ebenfalls 
im Jahr 2011 fertiggestellt sein. Im Rahmen 
derselben Mittelvergabe entschied man sich 
für eine Bezuschussung alternativer Ener-
giequellen, wie z.B. die Carbon Capture Sto-
rage, die es ermöglicht Energie aus der in der 
EU in großen Mengen vorhandenen Kohle 
zu gewinnen. Das wäre eine Alternative zur 
Energiegewinnung aus Gas, das hauptsäch-
lich aus Russland stammt.

Andere Pläne?

In Anbetracht der jüngsten Entscheidun-
gen der EU und der schwierigen Situati-

on durch die Wirtschafts- und Finanzkrise 
beginnen sich über dem Projekt Nord Steam 
dunkle Wolken zusammenzubrauen. Es wird 
sich zeigen, ob sich die optimistischen Aus-
sichten des Vorstandsvorsitzenden von Gaz-
prom Alexiej Miller, dass das Projekt 2011 
fertiggestellt sein wird, bewahrheiten werden. 
Immer häufiger hört man, dass die bisheri-
gen Nord Steam-Investoren von Tag zu Tag 
immer interessierter auf die vier mal günsti-
gere Jamal-Leitung schauen, die durch pol-
nisches Territorium verlaufen würde. In Zei-
ten der Wirtschaftskrise werden die Vorha-
ben Oberhand gewinnen, die dieselben Pro-
fite bei günstigeren Kosten versprechen. An-
hand der Lösung die die Gazprom schlus-
sendlich bevorzugen wird, wird sich zeigen, 
an welchen Profiten ihnen am ehesten gele-
gen ist. 

 Tomasz Niedziółka

KRYZYS
a Gazociąg Północny

DieDie KRISE KRISE
und die Ostseepipelineund die Ostseepipeline

Das Nord Steam-Konsortium bestätigt, dass die Ostseepipeline 
planmäßig im Jahr 2011 fertig gestellt sein wird.
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Symptomy obecnego kryzysu za-
uważamy w 1971 roku, kiedy to Ri-
chard Nixon zastąpił w gospodarce 
obowiązujące reguły Keynesa teo-

rią liberalną Friedmana. Kierunek ten zako-
rzenił się w USA w czasach rządów Ronal-
da Regana i w Wielkiej Brytanii za Marga-
ret Thatcher. W polityce liberalnej zaczął do-
minować monetaryzm. Zasadą tego ekono-
micznego dogmatu jest wiara, że rynki wie-
dzą wszystko najlepiej a podmioty poddawa-
ne presji konkurencji, funkcjonują sprawniej 
jako własność prywatna. Monetaryzm prefe-
rował potrzebę zdobywania pieniędzy i szyb-
kiego bogacenia się, co powodowało koniecz-
ność zaciągania większej liczby kredytów.

Kredyt jako istota gospodarki 

Ten rodzaj myślenia propagował technikę po-
legającą na braniu pożyczek pod zastaw emi-

towanych papierów wartościowych. By założenie 
to się powiodło, zaczęto używać dźwigni finanso-
wej. Jej istotą jest złożenie depozytu w wielkości 
kilkunastu procent sumy, którą dłużnik otrzymuje 
do dyspozycji. Ten sposób zadłużania się do pro-
wadził stworzenia stylu życia na kredyt. Pierwsze 
tego typu transakcję przeprowadzono w USA na 
początku lat siedemdziesiątych. W Wielkiej Bry-
tanii takie operacje zaczęto realizować w 1987 
roku a w pozostałych krajach Europy Zachodniej, 
w latach dziewięćdziesiątych. 

Alan Greenspan się pomylił!

Bank centralny USA tzw. FED, które-
go szefem był Alan Greenspan, zamiast 

monitorować powyższe zadłużenie uważał, 
że rynek sam będzie najlepszym regulato-
rem. Zamiast wypracować zdrowe zasady 
kredytowania, poparł ustawę senatu ułatwia-
jącą kredytowanie bez zabezpieczeń. Kre-
dyt był łatwo dostępny, więc społeczeństwo 
się zadłużało. Nie tylko ono ale też rząd się 
zadłużał, bo prawie cały świat kupował pa-
piery wartościowe USA. Skutkiem było za-
dłużenie się  obywateli USA na około 30% 
do 40% powyżej ich dochodu, który wyno-
si około 90 bilionów dolarów rocznie. Rząd 
USA posiada dług publiczny w łącznej wy-
sokości 10,6 bilionów dolarów. By spłacić to 
zadłużenie, każdy obywatel musiałby oddać 
państwu 35 tysięcy dolarów. Nie należy się 
dziwić amerykanom, przyzwyczajonych do 
ryzykownych transakcji, ale wprawia w zdu-
mienie, gdy ostrożni i przewidujący europej-
czycy, powielali takie niepewne operacje. 

Banki zamiast produkcji

W świecie w ciągu doby ok.1,5 biliona 
dolarów zmienia właściciela. W tej 

kwocie mamy 20% dóbr materialnych. Po-
zostałe to papiery wartościowe czyli pienią-
dze wirtualne. McKinsey Instytut podaje, że 
w ciągu pięciu ostatnich lat, kapitał aktywów 
finansowych gospodarki światowej, w posta-
ci papierów wartościowych wzrósł o 69%, z 
118 bilionów do 200 bilionów dolarów. Ta 
ogromna suma, nie ma pokrycia w realnie 
wytworzonych wartościach, ponieważ pro-
dukcja brutto świata wynosi około 40 bilio-
nów dolarów. Reszta to aktywa puste, bez 
pokrycia. Z tego należy wyciągnąć wnio-
sek, że niektóre potęgi gospodarcze świa-
ta zaniedbały wytwarzanie dóbr, rozwijając 
sektor finansowy. Podobnie było w niektó-
rych krajach europejskich i to je najbardziej 
dotknął kryzys finansowy. Dane dowodzą, że 
obecny kryzys jest spowodowany niewypła-
calnością, przede wszystkim segmentu fun-
duszy hipotecznych. Takich segmentów po-
siadających puste aktywa jest więcej. Co się 
stanie z zachodnią gospodarką, gdy pękną 
inne puste bańki finansowe?

To dopiero początek?

Na razie tylko drobna część tych 
pustych funduszy została 

ujawniona. Nie wiadomo, któ-
re aktywa i w jakim stopniu 
są „puste”, dlatego upo-
wszechnia się brak zaufa-
nia inwestorów do siebie 
i rynków akcji. Obser-
wujemy zjawisko uciecz-
ki inwestorów od wszyst-
kich akcji jakimi dysponują, 
również od tych dobrych. W tej 
sytuacji inwestorzy uciekają w loka-
tę pieniądza. Ponieważ nikt nie trzyma du-
żej gotówki, bo to nie przynosi zysku, inwe-
storzy kupują amerykańskie papiery skar-
bowe. Przy takim popycie pieniądza, jest go 
ciągle za mało, dlatego też obecny szef Ban-
ku Centralnego USA, Ben S. Bernanke zasila 
system w dolary, zadłużając kraj. W ten spo-
sób nie rozwiązuje się problemu „pustych” 

aktywów a jedynie podtrzymuje funkcjo-
nowanie chorego systemu. Szacunki kształ-
towania się długu publicznego USA niepoko-
ją inwestorów. Są one bardzo pesymistyczne. 
Wskazują, że dług ten w roku 2008 wzrósł 
do 41% Produktu Krajowego Brutto USA a 
w roku 2015 ma wynieść 75% PKB. Powo-
duje to kryzys zaufania do banków jak i ekip 
rządzących.

Chiny jako wzór?

Państwa Azji południowo wschodniej wy-
ciągnęły pozytywne wnioski z poprzed-

nich kryzysowych wydarzeń, jak i z lekcji 
jaką dali im amerykanie w latach 1997-1999, 
gromadząc ogromną nadwyżkę pieniądza, 
wynoszącą 3,6 biliona dolarów. Podobnie 
uczyniły Indie, posiadające nadwyżkę 314 
mld dolarów. Strefa Euro posiada nadwyżkę 
budżetową 440 mld dolarów, w tym Niemcy 
116 mld i Polska 59,3 mld dolarów. Obecny 
kryzys i stabilna polityka społeczno ekono-
miczna Chin udowodniły, że przedsiębior-
stwa prywatne nie muszą być najbardziej 
efektywne a rola państwa jako stymulato-
ra rozwoju gospodarczego i kontrolera, 
jest nieodzowna. Pozwoli zastąpić „nie-
widzialną rękę rynku”, widzialną ręką 
dobrego zarządzania. 

Grzegorz Koselnik

Winny NEOLIBERALIZMWinny NEOLIBERALIZM
Kryzys, który obecnie trawi świat został spowodowany przez przyjęcie 
niewłaściwych założeń systemu ekonomicznego, jakim jest neoliberalizm. 

GOSPODARKA

38



Die Symptome der heutigen Krise 
ließen sich bereits im Jahr 1971 
beobachten, als Richard Nixon 
die bis dahin geltenden Wirt-

schaftsprinzipien von Keynes durch eine li-
berale Theorie von Friedman ersetzte. Diese 
Strömung festigte sich in den USA während 
der Präsidentschaft von Ronald Reagan und 
in Großbritannien unter Margaret Thatcher. 
In der liberalen Politik begann der Moneta-
rismus zu dominieren. Die Grundlage die-
ses Wirtschaftsdogma beruht auf dem Glau-
ben, dass die Märkte alles am besten wüs-
sten und miteinander heftig konkurrierende 
Unternehmen am besten als Privateigentum 
funktionieren können. Der Monetarismus 
implizierte die Notwendigkeit Geld zur Ver-
fügung zu haben und schnellen Wohlstand 
zu erreichen, was zu größeren Kreditaufnah-
men führte.

Der Kredit als Wesenszug der 
Wirtschaft 

Diese Denkweise hatte zur Folge, dass 
Kredite durch Wertpapiere abgesichert 

wurden. Damit diese Strategie erfolgreich 
sein kann, begann man Finanzhebel zu nut-
zen. Kredite wurde mit mehreren Prozent 
der eingeräumten Kreditsumme abgesichert. 
Dadurch entstand ein Lebensstil auf Pump.

Die ersten Transaktionen wurden zu 
Beginn der 1970er Jahre in den USA 

durchgeführt. In Großbritannien begann 
man 1987 solche Transaktionen durchzufüh-
ren, in anderen Ländern Westeuropas folgten 
sie erst in den 1990er Jahren.

Alan Greenspan irrte sich!

Die Zentralbank der USA, die sog. FED, 
deren Präsident Alan Greenspan war, 

vertrat die Meinung, dass der Markt sich 
selbst regulieren könnte, statt die Verschul-
dung zu regulieren. Statt solide Finanzie-
rungsgrundlagen zu schaffen, unterstützte 
Greenspan ein Senatsgesetz zur vereinfach-
ten Kreditvergabe ohne Absicherungen. Kre-
dite wurden leichter erhältlich wodurch sich 
die Bevölkerung verschuldete. Nicht nur die 
Bevölkerung, auch die Regierung verschul-
dete sich, weil fast die gesamte Welt US-
Amerikanische Staatanleihen kaufte. In Fol-
ge dessen verschuldeten sich die US-Bürger 
zu 30-40% über ihrem Einkommen von un-
gefähr 90 Billionen Dollar jährlich. Die US-
Regierung sitzt auf Staatsschulden in Höhe 
von 10,6 Billionen Dollar. Um diese Schul-
den zu tilgen müsste jeder US-Bürger seiner 
Regierung 35 Tausend Dollar geben. Man 
kann sich über die an riskante Transaktionen 
gewöhnten Amerikaner nicht wundern, doch 
erstaunlich ist, dass die sonst so vorsichtigen 
und vorausschauenden Europäer so unsiche-
re Operationen wiederholten.

Banken statt Produktionsstätten

Weltweit wechseln innerhalb von 24 Stun-
den ca. 1,5 Billionen Dollar den Besitzer. 

Diese Summe setzt sich zu ca. 20% aus mate-
riellen Gütern zusammen. Der Rest sind Wert-
papiere, also virtuelles Geld. Das McKinsey-
Institute gibt an, dass das Kapital der Finanz-
aktiva der Weltwirtschaft in Form von Wertpa-
pieren innerhalb der letzten fünf Jahre um 69% 
von 118 Billionen auf 200 Billionen Dollar ge-
stiegen ist. Diese immense Summe hat keine 
Deckung in reell existierenden Werten, da die 
weltweite Bruttoproduktion nur ca. 40 Billio-
nen Dollar beträgt. Der Rest sind leere Aktiva. 
Daraus lässt sich schließen, dass einige Wirt-
schaftsmächte die Erzeugung von Gütern ver-
nachlässigt und stattdessen auf ein Wachs-
tum des Finanzsektors gesetzt haben. Ähn-
lich war es in einigen europäischen Ländern 
– diese Staaten hat die Finanzkrise am här-
testen getroffen. Die Daten belegen, dass 

die derzeitige Krise auf Zahlungsunfä-

higkeit vor allem im Bereich der Hypotheken-
fonds zurückzuführen ist. Es gibt allerdings 
weitere Bereiche mit leeren Aktiva. Was wird 
mit der Wirtschaft geschehen, wenn weitere Fi-
nanzblasen platzen?

Ist das erst der Anfang?

Bislang wurde nur ein kleiner Teil der lee-
ren Fonds offengelegt. Es ist nicht bekannt 

welche Aktiva in welchem Umfang „leer“ sind, 
daher macht sich mangelndes Vertrauen der 
Investoren in sich selbst und den Aktienmarkt 
breit. Es ist eine Flucht der Investoren aus allen 
Aktien in ihrem Besitz, auch den guten, zu be-
obachten. In dieser Situation flüchten sich die 
Investoren in Festgeldanlagen. Da jedoch nie-
mand über große Bargeldmengen verfügt, weil 
Bargeld geringe Gewinne bringt, kaufen die In-
vestoren amerikanische Staatsanleihen. Bei ei-
ner so großen Nachfrage nach Geld, fehlt es an 
Mitteln, daher überflutet der Chef der ameri-
kanischen Zentralbank Ben. S. Bernanke den 
Markt mit frischem Geld und treibt die USA 
in immer weitere Schulden. Dadurch wird das 
Problem der „leeren“ Aktiva nicht gelöst, man 
erhält einzig ein krankes System am Leben. 
Die sehr pessimistischen Schätzungen über die 
Verschuldung der USA beunruhigen die Inves-
toren. Schätzungen zufolge wird die Verschul-
dung im Jahr 2008 41%, im Jahr 2015 hinge-
gen bereits 75% des Bruttoinlandprodukts der 
USA betragen. Das führt zu einer Vertrauens-
krise gegenüber den Banken und Regierungen.

China als Beispiel?

Die südostasiatischen Staaten haben po-
sitive Rückschlüsse aus früheren Kri-

sen und aus der Lehre gezogen, die sie in 
den Jahren 1997-1999 von den USA beka-
men und häuften einen immensen Geldü-
berschuss in Höhe von 3,6 Billionen Dol-
lar an. Ähnlich handelte Indien, das über ei-
nen Überschuss in Höhe von 314 Mrd. Dol-
lar verfügt. Die Euro Zone verfügt über einen 
Überschuss von 440 Mrd. Dollar, Deutsch-
land alleine hat 116 Mrd. und Polen 59,3 
Mrd. Dollar auf der hohen Kante. Die der-
zeitige Krise und die stabile Wirtschaftspoli-
tik Chinas haben bewiesen, dass Privatunter-
nehmen nicht unbedingt die effektivste Wirt-
schaftsform sind und die Rolle des Staates 
als Motor des Wirtschaftswachstums und als 
Kontrollinstanz wichtig sind. Die unsichtba-
re Hand des Marktes lässt sich so durch die 
sichtbare Hand vernünftigen Managements 
ersetzen. 

Grzegorz Koselnik

Schuld ist der Schuld ist der NEOLIBERALISMUSNEOLIBERALISMUS
Die Krise, die derzeit die Welt in Atem hält wurde durch falsche Grundannahmen 
des Wirtschaftssystems, des Neoliberalismus, hervorgerufen.

Winny NEOLIBERALIZM
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Działalność każdej kopalni odkrywkowej powoduje 
zmiany w naturalnym środowisku otaczającym wyrobiska.
Jednak w przypadku PGE Kopalnia Węgla Brunatnego
Turów SA w Bogatyni, rekultywacja jest „oczkiem 
w głowie” nie tylko kierownictwa firmy.

Kopalnia Turów posiada specyficzne położenie. Zlokalizowana jest bowiem u zbiegu 
trzech granic: Polski, Czech i Niemiec. Powoduje to, że sprawy ochrony środowiska są 
szczególnie istotne nie tylko dla mieszkańców okolicznych wiosek po polskiej stronie. 
Szczególnie ważne stały się one po wejściu Polski i Czech do Układu z Schengen. W 

Turowie globalne myślenie o ochronie środowiska jest obowiązującą strategią od wielu lat. 

Uznanie Niemców i Czechów

Wszelkie nowe inwestycje i przedsięwzięcia technologiczne projektuje się i realizuje w spo-
sób jak najmniej uciążliwy dla środowiska. Lokalizacja przemysłu wydobywczego i energe-

tycznego w terenie zamieszkałym oraz rygorystyczne prawo ekologiczne z jednej strony, a z dru-
giej – nowe możliwości, jakie daje postęp techniczny i dostęp do nowoczesnych technologii, przy-
czyniły się do zrealizowania wielu przedsięwzięć, które spotkały się z uznaniem nie tylko miesz-
kańców Bogatyni, ale też naszych sąsiadów – Czechów i Niemców. Należy zaznaczyć, że wydatki 
na te cele było dość duże. Polityka kierownictwa Turowa oraz pracowników odpowiedzialnych za 
inwestycje i ochronę środowiska jest bardzo często weryfikowana i dostosowywana do zmian za-
chodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Podjęte kilka lat temu w Turowie działania skierowane 
zostały także na kształtowanie świadomości ekologicznej pracowników, wciąż podnosząc wiedzę 
i świadomość ekologiczną. Rozwój firmy prowadzony jest ze świadomością tego, jakie możli-
wości zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych będą najlepsze w przyszłości, najlep-
sze dla środowiska, czyli przede wszystkim dla człowieka. Rekultywacja terenów pokopalnia-
nych to coś, co najłatwiej dostrzec w postaci wyrosłego, potężnego już lasu, gdzie chodzi się zbie-
rać grzyby i oprowadza wycieczki. 

Nie z dnia na dzień

Osiągnięcia rekultywacyjne, jakimi może poszczycić się PGE KWB Turów SA w Bogaty-
ni, nie zaistniały z dnia na dzień. Zasadnicze znaczenia miała zmiana w sposobie myśle-

nia, podejścia do inwestowania w działania na rzecz ochrony środowiska, długofalowa polity-
ka prac rekultywacyjnych, ale też działania na rzecz ochrony wody czy ograniczenia hałasu. 
Rekultywację rozpoczęto już w latach 60. ubiegłego wieku. Pozwoliła ona uzyskać teren za-
lesiony na 22,67 km2, z czego ponad 18,88 km2 zostało przekazanych Skarbowi Państwa. Na 
terenach tych prowadzona jest gospodarka leśna. W całokształcie procesu ochrony środowi-
ska uczestniczą wszystkie służby PGE KWB Turów SA. Wśród inicjatyw wystarczy wymie-
nić budowę oczyszczalni wód, sieci kanalizacji deszczowej i sieci sanitarnych czy urządzeń 
ograniczających emisję hałasu. Rekultywacja zarówno techniczna, jak i biologiczna przyczy-
nia się znacząco do ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko i jest zbieżna 
z przyjętą przez Polskę politykę zrównoważonego rozwoju. Kopalnia działa zgodnie z prawem 
ochrony środowiska zarówno polskim, jak i unijnym. 

Działania perspektywiczne

Działania dotyczące ekologii mają również swój wymiar ekonomiczny; są to szeroko zakrojo-
ne działanie perspektywiczne. Odkrywkowa eksploatacja kopalin to przede wszystkim prze-

kształcenia terenu i zmiany w otaczającym krajobrazie; wymaga ona zajmowania na bieżąco tere-
nów pod „odkrywkę”. Ograniczenie ujemnego wpływu na powierzchnię terenu zajętego pod dzia-
łalność górniczą odbywa się poprzez odpowiednią gospodarkę terenami, rekultywację i zagospo-
darowanie terenów zrekultywowanych, profilaktykę górniczą i budowlaną. Intensywna realizacja 
przedsięwzięć proekologicznych w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku pozwoliła na pełne uregu-
lowanie stanu formalno-prawnego w zakresie korzystania ze środowiska.

Opracowano na podstawie materiałów PGE KWB Turów SA. (ts)
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u styku trzech granic
UMWELTSCHUTZUMWELTSCHUTZ

Jeder Tagebau verursacht Landschaftsveränderungen in der 
Umgebung des Tagebaus, doch im Fall des Braunkohletage-
baus Turów S.A. in Bogatynia ist die Rekultivierung nicht nur 
für die Firmenleitung von besonders großer Bedeutung.

Der Tagebau Turów zeichnet sich durch seine besondere Lage am Schnittpunkt 
dreier Staatsgrenzen zwischen Polen, Tschechien und Deutschland aus. Das be-
deutet, dass der Umweltschutz nicht nur für die Bewohner der nahegelegenen 
Dörfer auf polnischer Seite von Bedeutung ist. Besonders wichtig wurde der Um-

weltschutz nach dem Beitritt Polens und der Tschechischen Republik zum Schengen Raum. 
In Turów gehört ist das globale Denken im Bereich des Umweltschutzes bereits seit Jahren 
Hauptbestandteil der Konzernstrategie.

Anerkennung seitens der Deutschen und Tschechien

Sämtliche neuen Investitionen und Technologieprojekte werden unter größtmöglicher Beach-
tung von Umweltschutzkriterien geplant und druckgeführt. Die Ansiedlung von Bergbau- und 

Energieindustrien in bewohnten Gebieten unter strengsten Umweltschutzauflagen einerseits so-
wie neue Perspektiven durch technischen Fortschritt und modernste Technologien ermöglichten 
zahlreiche Vorhaben, die nicht nur seitens der Bewohnern von Bogatynia, sondern auch der deut-
schen und tschechischen Nachbarn Anerkennung fanden. Die Investitionen im Zuge dieser Vor-
haben waren immens. Die Unternehmens-, Investitions- und Umweltschutzpolitik wird ständig 
überprüft und an sich verändernde Bedingungen im Umfeld des Unternehmens angepasst. Die 
vor einigen Jahren eingeschlagene Strategie richtete man ebenfalls auf Schulungen des Personals 
im Bereich des Umweltschutzes aus, um ein ökologisches Bewusstsein herauszubilden. Die Fir-
menentwicklung gestaltet sich im Bewusstsein dessen, welche Möglichkeiten in Zukunft zur um-
weltgerechtesten Rekultivierung der ehemaligen Abbaugebiete zur Verfügung stehen könnten. Die 
Rekultivierung ehemaliger Abbaugebiete ist das sichtbarste Anzeichen für gelungene Umwelt-
schutzinitiativen – z.B. in Form eines großen Waldes, wo man Pilze sammeln und wandern kann.

Nicht von einem Tag auf den anderen

Die Rekultivierungserfolge des Konzerns PGE KWB Turów S.A stellten sich nicht von 
einem Tag auf den anderen ein. Von fundamentaler Bedeutung waren ein Wandel der 

Denkstrukturen, eine gänzlich neue Herangehensweise an Investitionen im Bereich des Um-
weltschutzes sowie eine langfristige Rekultivierungspolitik aber auch Initiativen im Bereich 
des Wasserschutzes und der Lärmbekämpfung. Mit der Rekultivierung begann man bereits in 
den 1960er Jahren. Dadurch konnten bewaldete Gebiete auf einer Fläche von 22,67 km2 an-
gelegt werden, davon wurden über 18,88 km2 an den Staat übergeben. Auf dem Gelände wird 
heute Forstwirtschaft betrieben. Am Umweltschutz beteiligen sich alle Bereiche der PGE 
KWB Turów S.A. Zu erwähnen sind dabei die Kläranlage, die Regenwasser- und Sanitär-
kanalisation sowie Lärmschutzanlagen. Die technische wie auch biologische Rekultivierung 
trägt erheblich zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt bei und entspricht 
der von Polen unterstützten Politik des ausgeglichenen Wachstums. Der Tagebau arbeitet im 
Einklang mit polnischen und europäischen Umweltschutzbestimmungen.

Engagement für die Zukunft

Die Umweltschutzvorhaben haben auch eine ökonomische Dimension. Es ist ein Engagement 
für die Zukunft. Der Bergbau im Tagebau impliziert vor allem Gelände- und Landschaftsver-

änderungen und erfordert eine ständige Erschließung von Flächen für neue Abbaugebiete. Die Mi-
nimierung der negativen Auswirkungen des Bergbaus auf die Landschaft erfolgt vor allem durch 
ein ausgeglichenes Geländemanagement, durch Rekultivierung und durch die Bewirtschaftung re-
kultivierter Flächen sowie durch vorbeugende Maßnahmen im Bereich des Bergbaus und Bauwe-
sens. Die in der letzten Dekade des 20. Jh. intensiv vorangetriebenen Umweltschutzvorhaben er-
möglichten eine Regulierung des rechtlichen Status der Nutzung neuer Abbaugebiete.

Zusammenstellung auf Grundlage von Material der PGE KWB Turów S.A. (ts)

in Dreiländereckin Dreiländereck

ych gatunków fauny na zwałowisku
tenreichen Fauna auf der Abraumhalde
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Na początku lat 70-tych poprzed-
niego wieku wśród meteorologów 
i klimatologów wzrastało przeko-
nanie, że klimat ziemski znalazł 

się w toku gwałtownych przemian. Symptomy 
zmian jakie były zauważalne to m.in.: ochła-
dzanie się Atlantyku północnego i przesuwa-
nie się lodowców na południe. Zimą 1972/73 
można było zauważyć lodowce z wysokości 
Lisbony czyli ponad 400 km dalej na południe 
niż poprzedniej zimy. Na półkuli północnej po-
krywa lodów wzrosła o 12% a w kręgu polar-
nym zanotowano najniższe od 200 lat tempe-
ratury zimowe. Wpływy zimnego kręgu polar-
nego stały się w tych latach bardzo odczuwalne 
w Wielkiej Brytanii i Islandii. W tych krajach 
zmniejszyły się znacznie zbiory płodów rol-
nych a okres wegetacji  upraw roślinnych skró-
cił się o 2 tygodnie. 

Raz zimno a raz gorąco

Zapowiadano globalne i gwałtowne zmia-
ny klimatu nie tylko w Europie czy USA. 

W 1974 roku opisywano tragiczne w skutkach 
przypominające potop oberwania chmur w Ja-
ponii i Peru. Podkreślano nie notowany od 300 
lat spadek temperatury w Argentynie, Indiach 
i Afryce. Wieszczono nową erę atmosferycz-
ną – powszechne oziębienia klimatu. Erę lo-
dowcową. Porównywano początek lat 70-tych 
do lat 1890 – 1945, w których zarejestrowa-
no powszechne ocieplenie klimatu ziemskiego. 
Globalna średnia temperatura roczna wzrosła 
w tym okresie o około 0,7 proc. Ten „niewiel-
ki” wzrost temperatury wystarczył aby znacz-
nie zmniejszyć pola lodowe, które pokrywa-
ły w tym czasie około 6% powierzchni ziemi. 
Spowodował zmniejszenie się grubości pokry-
wy lodowej na biegunie półn. o 30% a o 10% 

zmalała jej powierzchnia. W wysokich partaich 
gór na wszystkich kontynentach zniknęły zlo-
dowacenia.

Ponad 50 hipotez

Już ponad 33 lata temu istniało ponad 50 
hipotez naukowych i teorii mających wy-

jaśnić cykliczność powstawania powłoki lo-
dowej. Ówcześni naukowcy jednomyślni byli 
tylko co do niektórych czynników determi-
nujących zmiany klimatyczne a mianowi-
cie: wahania aktywności słońca, nieregular-
ność przebiegu Ziemi dookoła słońca, ko-
łyszące się ruchy osi ziemskiej, promienio-
wanie z głębi wszechświata a także zmia-
ny w polu magnetycznym. Tylko niewie-
lu naukowców sygnalizowało zagrożenie ja-
kie stwarza CO2 a o „dziurze ozonowej” sły-
szało niewielu. Raczej groziło nam, zdaniem 
naukowców, zamarznięcie i głód wywołany 

zimnymi porami roku niż upały i susze, któ-
rych doświadczamy od prawie 10 lat. Kil-
ka lat temu znaleziono „winowajcę” ocieple-
nia klimatu i jest nim emisja dwutlenku wę-
gla. Walka z nim rozpoczęła się tzw. Porozu-
mieniem w Kioto i polega na ograniczaniu 
emisji gazów cieplarnianych. Międzynaro-
dowa Agencja Energetyczna szacowała, że w 
ciągu najbliższych kilkunastu lat świat musi 
wydać aż 15 trylionów dolarów na urucho-
mienie nowych źródeł energii. A co się sta-
nie gdy za kilaka lat podobnie jak w latach 
70-tych (nie z winy CO2) nastąpi gwałtow-
ne i globalne oziębienie znacznie poważniej-
sze od tego, które wieściło erę lodowcową? 
Jest to teoretycznie możliwe bo i ocieplenie 

klimatu z jakim mamy obecnie do czynienia 
jest większe od tego z lat 1890-1945.

Rozregulowanie klimatu

Wydaje się, ze prawdziwym zagrożeniem 
dla człowieka jest deregulacja natural-

nych zmian klimatycznych na ziemi. Epo-
ki lodowcowe już były, podobnie jak okresy 
gorąca na ziemi. Oczywiście wyodrębniamy 
je w dłuższym okresie czasu. Spoglądając 
na ich powstawanie z dalekiej perspektywy. 
Niektórzy naukowcy twierdzą, że tzw. „efekt 
cieplarniany” nie jest wynikiem emisji CO2 
i nie prognozuje w dłuższej perspektywie 
czasowej ocieplenia klimatu. Jest  tylko wstę-
pem do zlodowacenia dużej części naszego 
globu. Groźne dla życia na ziemi wydają się 
być gwałtowne i nagłe zmiany temperatury 
oraz skracanie się czasu pomiędzy okresem 
„zimnym” a „ciepłym”. Ostatnio normą są 

upalne tygodnie i nagle po nich przychodzą-
ce zimne dni z różnicą temperatury docho-
dzącą do 10 a nawet 15 stopni Celsjusza. Ta-
kich nagłych skoków temperatury i ciśnienia  
wcześniej człowiek nie doświadczał. Być 
może walczymy z „wiatrakami” chcąc unik-
nąć katastrofy klimatycznej bo ona już nie-
stety trwa od wielu lat. Może poświecić wię-
cej czasu i energii na przystosowanie się do 
nowej sytuacji, gdy okaże się, że zmniejsze-
nie emisji CO2 i tak nic nie da, co zdaniem 
części naukowców jest pewne. Nowe źródła 
energii będą wyjątkowo potrzebne do ogrze-
wania zimnych mieszkań, firm, szpitali czy 
szkół. O tym teraz nikt nie myśli, koncentru-
jąc się na „tymczasowych” upałach. 

 Waldemar Gruna 

era lodowcowa?

Niektórzy naukowcy twierdzą, że tzw. „efekt cieplarniany” 
nie jest wynikiem emisji CO2 i nie prognozuje w dłuższej 
perspektywie czasowej ocieplenia klimatu.

Obecne ocieplenie klimatu może być zwiastunem ery lodowcowej
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 Waldemar Gruna NADCHODZI
Zu Beginn der 70er Jahre des vergan-

genen Jahrhunderts herrschte unter 
Klimaforschern und Meteorologen 
die Überzeugung, dass das Erdkli-

ma einen abrupten Wandel durchmacht. Zu 
den sichtbaren Symptomen gehörten u. a.: die 
Abkühlung des Nordatlantiks und eine Wan-
derung der Eismassen nach Süden. Im Winter 
1972/73 konnte man Eisberge auf der Höhe 
Lissabons beobachten, also über 400 Kilome-
ter weiter südlich als im vorherigen Winter. Die 
Eisdecke auf der Nordhalbkugel nahm um 12% 
zu und am Polarkreis wurden die niedrigsten 
Wintertemperaturen seit 200 Jahren gemessen. 
Die Einflüsse des kalten Polarkreises waren 
in diesen Jahren besonders in Großbritannien 
und Island zu spüren. Die Ernten fielen in die-
sen Jahren besonders mager aus, und die Vege-
tationszeit verkürzte sich um 2 Wochen.

Mal kalt, mal warm

Es wurden nicht nur in Europa und den 
USA heftige Klimaveränderungen pro-

phezeit. 1974 wurde von folgenschweren und 
nahezu sintflutartigen Regenfällen in Japan 
und Peru berichtet. In Argentinien, Indien und 
Afrika wurde das größte Temperaturgefälle seit 
300 Jahren registriert. Eine neue Klimaepoche 
und eine allgemeine Klimaabkühlung kündig-
ten sich an - eine Eiszeit. Man verglich die 70er 
Jahre mit den Jahren 1840-1945, in denen eine 
allgemeine Erwärmung des Erdklimas verze-
ichnet wurde. Die Erddruchschnittstemperatur 
stieg in dieser Zeit um ca. 0,7 %. Dieser rela-
tiv geringe Temperaturanstieg genügte, um die 
Polkappen, die bis dahin ca. 6 % der Erdober-
fläche bedeckten, deutlich zu verkleinern. Die 
Eisdicke am Nordpol sank in dieser Zeit um 30 
%, die Eisoberfläche verkleinerte sich um 10 %. 
Auf allen Kontinenten schmolz das Eis in den 
hohen Berglagen.

Über 50 Hypothesen

Bereits vor 33 Jahren existierten über 
50 wissenschaftliche Hypothesen und 

Theorien zur zyklisch entstehenden Eis-
decke. Die damaligen Wissenschaftler wa-
ren sich einzig in Bezug auf einige ent-
scheidende Klimafaktoren einig: Schwan-
kungen der Sonnenaktivität, die unregel-
mäßige Erdumlaufbahn um die Sonne, 
Schwankungen der Erdachse, Strahlung 
aus dem Weltall und Veränderungen des 
Erdmagnetfelds. Nur wenige Wissenscha-
ftler haben auf die Bedrohung durch das 
CO2 hingewiesen, von einem „Ozonloch“ 
gar, haben noch weniger gehört. Uns droh-
ten eher das Erfrieren und eine Hungernot 
durch Temperaturabfall statt die Hitze und 
Dürre, die wir seit fast 10 Jahren erleben. 
Vor einigen Jahren identifizierte man den 
Kohlendioxid-Ausstoß als „Schuldigen“ an 
der Klimaerwärmung. Der Kampf dagegen 
begann mit dem Protokoll von Kyoto und 

beruht auf einer Reduzierung des Aussto-
ßes von Treibhausgasen. Die internationa-
le Energiekommission schätzte, dass in-
nerhalb der nächsten Jahrzehnte weltweit 
15 Trillionen Dollar für die Erschließung 
neuer Energiequellen aufgewendet werden 
müssten. Aber was passiert, wenn in eini-
gen Jahren ähnlich wie in den 70er Jahren 
die Temperaturen fallen (nicht durch das 
CO2) und sich das Weltklima noch stärker 
als damals abkühlt? Das wäre theoretisch 
möglich, da die Erderwärmung, mit der 
wir es heute zu tun haben, sich viel stärker 
als die in den Jahren 1840-1945 zeigt.

Dereguliertes Klima

Für den Menschen ist eine Deregulierung 
des natürlichen Klimaverlaufs eine wirkli-

che Gefahr. Es gab auf der Erde bereits Eisze-
iten und Hitzeperioden. Der Wechsel erstreck-
te sich natürlich über lange Zeitperioden. Eini-
ge Wissenschaftler meinen, dass der so genan-
nte „Treibhauseffekt“ nicht die Folge der CO2-
-Emission ist und sich daraus auch keinerlei 
Vorhersage für eine eventuelle Klimaerwär-
mung treffen lässt. Es ist demnach einzig der 
Beginn einer Vereisung großer Teile unserer 
Weltkugel. Eine Gefahr für das Leben auf der 
Erde sind sicherlich die heftigen und plötzli-
chen Temperaturschwankungen und verkürz-
te Abstände zwischen kalten und warmen Ze-
iten. In der letzten Zeit wurden  wochenlan-
ge Hitzewellen und anschließend kalte Tage 
zum Alltag, wobei die Temperaturunterschie-
de sogar 10 bis 15 Grad betragen. So radika-
le Temperatur- und Luftdruckschwankungen 
haben die Menschen früher nicht erlebt. Viel-

leicht kämpfen wir gegen Windmühlen, wenn 
wir versuchen, eine Klimakatastrophe abzu-
wenden, weil sie nämlich schon seit vielen Jah-
ren anhält. Möglicherweise sollten wir mehr 
Zeit und Energie für die Anpassung an die 
neue Situation aufwenden, weil sich heraus-
stellen wird, dass eine Reduzierung des CO2-
-Ausstoßes nichts bewirken wird. Davon gehen 
einige Wissenschaftler aus. Neue Energiequel-
len werden angesichts kalter Wohnungen, Fir-
men, Krankenhäuser oder Schulen von großer 
Bedeutung sein. Doch derzeit denkt niemand 
darüber nach und konzentriert sich lieber auf 
die „vorläufige“ Hitzewelle. 

Einige Wissenschaftler meinen, dass der so genannte 
„Treibhauseffekt“ nicht die Folge der CO2-Emission 
ist und sich daraus auch keinerlei Vorhersage für eine 
eventuelle Klimaerwärmung treffen lässt.

die Eiszeit?
Die momentane Klimaerwärmung 

könnte der Vorbote einer Eiszeit sein.KOMMTKOMMT
UMWELTSCHUTZ
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To nowe Forum Sztuki i Muzyki stać się powinno w najbliż-
szej przyszłości najwartościowszą wizytówką stolicy Dol-
nego Śląska. Na tysiącach metrów kwadratowych stworzo-
na została swoista „wizualizacja” losów miasta, okresów 

jego tryumfów i czasów upadku, momentów chwały i klęski. Boha-
terami tej ekspozycji będą sami wrocławianie – poczynając od cza-
sów średniowiecza po dzień obecny. Ambicją organizatorów jest po-

kazanie wyjątkowej lekcji historii ludzi i ich dokonań, ich niełatwych 
nieraz decyzji, błędów i sukcesów. W ramach ekspozycji zgromadzo-
no ponad 3000 obiektów ilustrujących dzieje Wrocławia od wcze-
snego średniowiecza po czasy współczesne. Ogromną atrakcję sta-
nowią  zrekonstruowane komnaty rezydujących tu niegdyś władców 
oraz oryginalne wnętrze Pokoju Beyersdorfów. Wystawę historycz-
ną uzupełnia kolekcja dzieł sztuki wrocławskich artystów z ostatnich 
dwóch stuleci. Celem autorów wystawy było w ciekawy i przystęp-
ny sposób zaprezentować najważniejsze wydarzenia z dziejów mia-
sta na przykładzie wyjątkowych, w większości nigdy wcześniej nie 
pokazywanych, eksponatów. Atrakcyjność i jakość ekspozycji podno-
si jej interaktywność: środki audiowizualne, oprawa muzyczna oraz 
odpowiednia aranżacja wnętrz. 

Historia obiektu

W 1750 roku król pruski, nowy władca Śląska, zakupił od rodzi-
ny barona Heinricha Gottfrieda Spätgena barokowy pałac z 

przyległym ogrodem, wzniesiony w stylu wiedeńskim w 1717 roku 
(przy obecnej ul. Kazimierza Wielkiego). W latach 1751-53 królew-
ski architekt Johann Boumann St. przystosował budowlę na potrze-
by Fryderyka II Wielkiego. W latach 1795-1796, na życzenie Fryde-
ryka Wilhelma II, Karl Gotthard Langhans przeprowadził przebu-
dowę najstarszej części barokowego pałacu w duchu klasycyzmu. W 
1809 roku kolejny król Fryderyk Wilhelm III przygotował dla sie-
bie pomieszczenia w najstarszej części pałacu – piętra traktu połu-
dniowego. Sale zgodnie z życzeniem monarchy miały być urządzo-
ne skromnie meblami mieszczańskimi w stylu empirowym. Kolej-
ne zmiany nastąpiły w połowie XIX stulecia, kiedy to berliński ar-
chitekt Friedrich August Stüler zaprojektował generalną rozbudo-
wę monarszej rezydencji. W latach 1843-46 wzniesiono dla Fryde-
ryka Wilhelma IV nowe południowe skrzydło w duchu florenckie-
go renesansu, którego fragment zachował się do chwili obecnej.  W 
1918 roku zamek został przekazany władzom miejskim Wrocławia, 
które przystosowały go do celów muzealnych. W dniu 20 września 
1926 roku w dawnym Pałacu Królewskim otwarto Muzeum Zamko-
we. W prawej części skrzydła południowego zorganizowano ekspozy-
cję poświęconą czasom Fryderyka II Wielkiego. Prezentowano rów-
nież zbiory śląskiego szkła i ceramiki oraz odlewy żeliwne. Na gór-
nym piętrze odtworzono wnętrza z okresu baroku, rokoka oraz klasy-
cyzmu. Kolejne wnętrza wypełniono obrazami i rzeźbami z kolekcji 
Albrechta Säbischa. W 1938 roku boczne skrzydła, zajmowane do-
tychczas przez władze wojskowe, przekazano również na cele muze-
alne. Organizowano tutaj wystawy historyczne, rzemiosła śląskiego 
oraz sztuki współczesnej. W ostatnich miesiącach II wojny światowej 
zamek uległ zniszczeniu. Do czasów obecnych zachował się dawny 
pałac Spätgena ze skrzydłami północnymi, oraz fragment skrzydła 
południowego. Po ich odbudowie w latach 1963-1999 znajdowało się 
tutaj Muzeum Archeologiczne oraz do 2004 roku Muzeum Etnogra-
ficzne. W 2008 roku zakończono gruntowny remont i modernizację 
gmachu dla Muzeum Miejskiego Wrocławia. 

Pałac Pałac 
Królewski Królewski 
we Wrocławiuwe Wrocławiu
Wybór Pałacu Spätgena na muzeum, w którym zaprezentowane zostało 1000-letnie 
dziedzictwo historyczne i kulturowe stolicy Dolnego Śląska, nie jest dziełem przypadku.

Zabytek ten ma prawo zaliczać się to 
najwartościowszych pamiątek bogatej 
i niezwykle skomplikowanej historii 
naszego regionu Europy. 

Das Königsschloss 
in Wrocław
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Dieses neue Forum für Kunst und Musik sollte in nächster 
Zukunft zu einem der wichtigsten Aushängeschilder der 
Neiderschlesischen Hauptstadt avancieren. Auf Tausen-
den Quadratmetern werden das Schicksal der Stadt, ihre 

größten Triumphe und Schicksalsschläge, Siege und Niederlagen 
dargestellt. Protagonisten dieser Ausstellung sind die Bewohner von 
Wrocław – vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Die Veranstalter wol-
lten die einzigartige Geschichte der Menschen, ihrer oft schwierigen 
Entscheidungen, Fehler und ihrer Erfolge präsentieren. Im Rahmen 
der Ausstellung wurden über 3000 Exponate zusammengetragen, die 
die Geschichte der Stadt vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart 
zeigen. Besonders sehenswert sind die originalgetreu rekonstruierten 
Säle der früheren Residenten sowie der Originalsaal der Beyersdorfs. 
Die historische Ausstellung wird ergänzt durch eine Sammlung von 
Kunstwerken der lokalen Künstler aus den letzten zwei Jahrhunder-
ten. Die Ausstellungsmacher wollten die wichtigsten Ereignisse der 
Stadtgeschichte anhand einzigartiger und meistens nie zuvor ausge-
stellter Exponate interessant und verständlich darstellen. Die Attrak-
tivität und die Qualität der Ausstellung werden durch ihren interak-
tiven Charakter gesteigert: audiovisuelles Material, musikalische Be-
gleitung und entsprechende Innenraumarrangements.

Die Geschichte des Hauses

1750 hat der Preußische König und neue Herrscher Schlesiens das 
barocke, 1717 im Wiener Stil errichtete Palais (an der heutigen 

Kazimierza-Wielkiego-Strasse) samt angrenzendem Garten von der 
Familie des Barons Heinrich Gottfried Spätgen erworben. In den Jah-
ren 1751-53 passte der Architekt seiner Majestät Johann Boumann 
d.Ä. den Bau an die Bedürfnisse Friedrichs des Großen an.

In den Jahren 1795-1796 hat Karl Gotthard Langhans den ältesten 
Teil des Gebäudes nach klassizistischen Maßstäben auf Wunsch 

Friedrich Wilhelms II. umgebaut. 1809 ließ sich der nachfolgende 
König Friedrich Wilhelm III. Räume im ältesten Teil des Gebäudes 

einrichten – die Obergeschosse des Südtraktes. Die Säle wurden ent-
sprechend den Wünschen des Monarchen bescheiden mit bürgerli-
chen Möbeln im Empire-Stil möbliert. Weitere Veränderungen er-
folgten Mitte des 19. Jh., als der Berliner Architekt Friedrich Au-
gust Stüler einen Generalausbau der Monarchenresidenz entwarf. In 
den Jahren 1843-46 wurde für Friedrich Wilhelm IV. ein neuer Süd-
flügel im Geiste der florentinischen Renaissance errichtet, ein Teil 
davon ist bis heute erhalten. 1918 wurde das Palais der Stadtverwal-
tung von Wrocław übereignet, das Gebäude wurde zu Museumsz-
wecken umgebaut. Am 20. September 1926 wurde im ehemaligen 
Königs-Palais das Schlossmuseum eröffnet. Im rechten Teil des Süd-
flügels widmete sich eine Ausstellung der Zeit Friedrichs des Gro-
ßen. Es wurden ebenfalls Sammlungen Schlesischer Glas- und Kera-
mikkunst sowie Gusseisenexponate ausgestellt. Auf der oberen Etage 
rekonstruierte man Räume aus den Epochen des Barock, der Renais-
sance und des Klassizismus. In anderen Sälen präsentierte man Bil-
der und Skulpturen aus der Sammlung von Albrecht Säbisch. 1938 
wurden die Seitenflügel, die bis dahin von der Militärführung ge-
nutzt wurden, ebenfalls zu Museumszwecken bestimmt. Hier wur-
den historische Ausstellungen sowie Expositionen mit schlesischer 
Handwerkskunst und Moderner Kunst gezeigt. Das Schloss wurde 
in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs zerstört. Bis heute 
sind das ehemalige Spätgen-Palais mit den Nordflügeln sowie ein teil 
des Südflügels erhalten geblieben. Nach dem Wiederaufbau in den 
Jahren 1963-1999 befand sich hier das Archäologische Museum so-
wie das Ethnographische Museum bis 2004. 2008 wurde die Grund-
sanierung und die Modernisierung des Baus zu Zwecken des Städti-
schen Museums von Wrocław abgeschlossen. 

Pałac 
Królewski 
we Wrocławiu

Das Königsschloss Das Königsschloss 
in Wrocławin Wrocław
Die Wahl des Spätgen-Palais zum Museum, 
wo das 1000-jährige Kulturerbe und die 
Geschichte der Hauptstadt Niederschlesiens 
präsentiert werden sollen, ist kein Zufall.

Das Baudenkmal wird zurecht zu den 
wertvollsten Überresten der langen und 
überaus komplizierten Geschichte die-
ser Region Europas gezählt.
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ŚWIATŚWIAT
pięknapiękna

Swoje Laboratorium założyła w 1983 roku. Zaczęła od produkcji jednego kremu w ka-
meralnych warunkach. - Początkowo cały dzień spędzałam z pracownicą w Labora-
torium. Opracowywałam receptury, następnie razem przygotowywałyśmy masy, na-
kładałyśmy je do pudełeczek- wspomina. Kosmetyki, które sprzedawała cieszyły się 

dobrą opinią, klienci chcieli więcej. Na tyle więcej, że do 1989 roku nie nadążała z zaspokoje-
niem popytu na rynku. Nie od razu działała na własną rękę. Po studiach farmaceutycznych z 
doktoratem i świetną znajomością języków obcych zaczęła pracę w warszawskiej Polfie. Jed-
nak socjalistyczne struktury hamowały jej kreatywność. – Nadrzędnym motywem do działa-
nia nie były pieniądze, tylko chęć znalezienia miejsca do samorealizacji - opowiada pani dok-
tor. Nowe możliwości pojawiły  po 1989 roku, kiedy  wprowadzono gospodarkę rynkową. 
– Zaczęliśmy budować własny zakład, bo dotychczas firma mieściła się w 3 wynajmowa-
nych pomieszczeniach. Mogliśmy zacząć rozwijać różne gałęzie i wchodzić w nietypowe 
segmenty rynku. Było dla mnie oczywiste, że buduję świat piękna, czyli holistyczne po-
dejście do życia- wspomina.

Na podbój świata

Dziś markę Dr Ireny Eris rozpoznaje wg  instytutu Pentor 93 % Polaków. Posiada 26 
Instytutów  Kosmetycznych w kraju i trzy za granicą: Kaliningradzie, Pradze i w 

Bogocie. Z uruchomieniem Instytutu w Bogocie, w Kolumbii wiąże się romantyczna 
historia młodego Kolumbijczyka,  który będąc na wakacjach w Europie zakochał się 
w Polce. Spędził w naszym kraju miesiąc,  po czym za namową dziewczyny zakupił 
w prezencie dla swojej mamy kosmetyki Dr Irena Eris. Zawiózł je do Kolumbii, a 
jego mamie tak się spodobały, że postanowiła wraz z mężem  otworzyć taki Instytut 
u siebie w kraju. – To była dla nas wielka przygoda. Oceniliśmy lokal, przeszkolili-
śmy załogę i  przekazaliśmy całe know-how- wspomina dr Irena Eris. -  Na inau-
gurację wybrałam się osobiście, by przeciąć wstęgę. 

Jej kosmetyki znane są również w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, a nawet 
na Tajwanie. Jakimi produktami ujęła Azjatów? –  od zawsze tęsknili za ja-

sną skórą i głównie zainteresowali się preparatami wybielającymi i odżyw-
czymi- opowiada pani doktor. Czy trudno było zaistnieć na międzynarodo-
wych rynkach? – Polskie kosmetyki nie są popularne na świecie ze względu 
na małą jeszcze znajomość naszego kraju, długo pozostającego za tzw. „że-
lazną kurtyną.” Szczególnie  uważają tak ci, którzy nie mieli z nim kontak-
tu. Bardzo dobrze postrzegana jest natomiast polska żywność- jako ekolo-
giczna i zdrowa, dlatego, że nasz kraj  kojarzy się z przaśnością, brakiem 
przemysłu i nowoczesności. Natomiast trudniej jest z rodzimą branżą ko-
smetyczną. Ale dr Irena Eris znalazła na to sposób.- Nasze kosmetyki są 
bardziej innowacyjne od zachodnich np. jako pierwsi na świecie  wpro-
wadziliśmy kwas foliowy,  pierwsi w Europie wprowadziliśmy do pro-
dukcji kosmetyków witaminę K. 

Rodzina podporą 

To wraz z mężem budowała imperium piękna. Wspierał ją kiedy chcia-
ła otworzyć własne Laboratorium i później, kiedy już powstało. Nig-

dy nie została postawiona przed wyborem: rodzina czy firma. – Udało mi się 
pogodzić obie sfery życia, które są dla mnie równe ważne. Ma dwójkę dzieci.  – 
Jedno już opuściło dom, drugie mieszka  w nim wraz  z  mamą i tatą. Jeśli ma się 
udane życie rodzinne i nie myśli się cały czas o pracy, to człowiek jest bardziej kre-
atywny i ma większy dystans do tego co robi - zwierza się pani doktor. Udało mi się połą-
czyć pracę zawodową z zainteresowaniami, co uważam za rzecz fantastyczną! 

 Beata Steć 

Dr Irena Eris to najbardziej znana, kobieca twarz polskiego biznesu.
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ŚWIAT
piękna

 Beata Steć 

Das erste Labor hat sie 1983 gegründet. Sie begann mit der Produktion einer Creme unter recht einfachen Bedingun-
gen. Anfangs verbrachte ich fast den ganzen Tag mit einer Angestellten im Labor. Ich arbeitete an Rezepten, anschlie-
ßend haben wir zusammen die Mixturen gemischt und abgefüllt – erinnert sie sich. Die Kosmetikartikel, die sie ver-
kaufte, erfreuten sich großer Beliebtheit, die Kunden wollten mehr. So viel mehr, dass sie ab 1989 die Nachfrage nicht 

mehr befriedigen konnte. Sie war jedoch nicht von Anfang an selbstständig. Nach ihrem Pharmakologie-Studium, der Doktorarbeit 
und mit ihren Fremdsprachenkenntnissen bekam sie einen Arbeitsplatz beim Pharma-Konzern Polfa in Warschau. Doch die so-

zialistischen Strukturen bremsten ihre Kreativität. Ihr Hauptmotiv war nicht das Geld, sondern der Wunsch nach Selbstver-
wirklichung – sagt Frau Doktor. Neue Möglichkeiten ergaben sich erst nach 1989, als die Marktwirtschaft einge-

führt wurde. Wir begannen dann, einen eigenen Betrieb aufzubauen, weil sich das Unternehmen bis 
dahin in 3 Mitwohnungen befand. Wir konnten endlich anfangen, einzelne Geschäftszweige 
aufzubauen und untypische Marktsegmente zu besetzen. Es war mir schon damals klar, dass 
ich ein Schönheitsimperium aufbauen möchte – erinnert sie sich.

Die Eroberung der Welt

Die Produkte der Firma Dr. Irena Eris werden heute nach neuesten Erhebungen 
von 93% der Polen erkannt. Die Firma betreibt 26 Kosmetikinstitute in Polen 

und 3 im Ausland: in Kaliningrad, Prag und Bogota. Das Institut in Bogota wurde in-
folge einer romantischen Geschichte eines jungen Kolumbianers gegründet. Während 
seines Urlaubs in Europa verliebte er sich in eine Polin. Er verbrachte einen Monat 
in Polen und ließ sich von seiner Freundin überreden, seiner Mutter Kosmetikarti-
kel von Dr. Irena Eris als Geschenk mitzubringen. Er brachte sie nach Kolumbien 
und sie haben seiner Mutter so gut gefallen, dass sie mit ihrem Mann beschlossen 
hat, ein Institut in ihrem Heimatland zu gründen. 

Das war ein riesen Abenteuer für uns. Wir haben das Lokal begutachtet, die 
Mitarbeiter geschult und das gesamte notwendige Know-how übermittelt – 

erinnert sich Dr. Irena Eris. Sie ist persönlich angereist, um das Institut feierlich 
zu eröffnen. Die Kosmetikartikel dieser Firma sind ebenfalls in Großbritannien, 
den USA und sogar in Taiwan bekannt. Welche Produkte sind besonders in Asi-
en interessant? – Die Asiaten haben sich immer schon für eine helle Hautfarbe 
begeistert, deswegen interessieren sie sich besonders für Hautaufheller und an-
dere Produkte zur Hautpflege – sagt Frau Doktor. War es schwierig, auf inter-
nationalen Märkten Fuß zu fassen? Polen wird in der Welt nicht positiv wahr-
genommen. Eine negative Meinung haben vor allem jene, die noch nie in unse-
rem Land waren. Polnische Nahrungsmittel hingegen, sind weltweit sehr be-
liebt weil sie als ökologisch und gesund gelten. Das ist darauf zurückzufüh-
ren, dass Polen meistens mit Landwirtschaft, Rückständigkeit und fehlender 
Industrie in Verbindung gebracht wird. Schwieriger ist die Lage in der po-
lnischen Kosmetikindustrie.  Doch Dr. Irena Eris hat ein Mittel dagegen ge-
funden. Unsere Kosmetikartikel sind innovativer als ausländische Produkte, 
wir haben z.B. als erste Firma weltweit Folsäure angewandt und als erste Fir-
ma in Europa das Vitamin K in unsere Produktionsprozesse eingeführt. 

Die Familie als wichtigste Stütze.

Sie hat ihr Schönheitsimperium gemeinsam mit ihrem Mann aufgebaut. Er unter-
stützte sie, als sie ein eigenes Labor gründen wollte. Sie stand niemals vor der 

Wahl: Familie oder die Firma. - Es ist mir gelungen, zwei Sphären miteinander zu 
verbinden, die für mich beide sehr wichtig sind. Ich habe zwei Kinder. Das eine ist 
schon aus dem Haus, das andere möchte noch zu Hause bei Mutter und Vater ble-
iben. Wenn man ein gelungenes Familienleben hat und nicht ständig an die Arbeit 
denken muss, ist man kreativer und ist distanzierter bei dem, was man macht – gesteht 
Frau Eris. Es ist ihr gelungen, das Berufsleben mit Privatinteressen zu verbinden, was 

unserer Meinung nach hervorragend ist! 

Dr. Irena Eris ist das bekannteste weibliche Gesicht der polnischen Wirtschaft.

WELTWELT
der der SchönheSchönheitit
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W okresie zimowym cierpimy z 
powodu braku odpowiedniej 
dawki światła słonecznego, co 
niekorzystnie wpływa na na-

sze samopoczucie. Ten niedobór wpływa na 
obniżenie poziomu serotoniny, hormonu od-
powiedzialnego m.in. za równowagę emocjo-
nalną. Najlepszą ochroną przed utratą dobre-
go humoru z powodu braku światła zimą jest 
częstsze wychodzenie na powietrze. Jednak 
jak sami wiemy, nie jest to takie łatwe (pra-
ca, obowiązki, nie mówiąc już o ponurej po-
godzie na zewnątrz). Wiosną, kiedy słońce 
zaczyna świecić jest inaczej. Robi się dużo 
cieplej, a na dworze słychać śpiew ptaków, 
sami pragniemy wyjść chociażby na spacer z 
dziećmi. Zamiast jechać samochodem, woli-
my pójść do pracy na piechotę. To sprawia, iż 
wychodzimy częściej na światło słoneczne, a 
jednocześnie mamy więcej ruchu, a to bar-
dzo pozytywnie wpływa na nasz nastrój. 

Ważny jest uśmiech!

Nie tylko słońce jest ważne dla nasze-
go samopoczucia. Także uśmiech po-

trzebny jest nam na co dzień! Ludzie któ-
rzy częściej się uśmiechają, mają szczęśliw-
sze związki, rzadziej chorują, mają dużo lep-
sze od innych relacje społeczne. Śmiech jest 
doskonałym lekarstwem, które potrafi wyle-
czyć często nawet z ciężkiej choroby. Istnie-
je nawet dziedzina wiedzy zwana śmiecho-
terapią. Co ciekawsze, badania wykazały, iż 
uśmiech wywołany nawet wbrew sobie-za-
trzymany chociażby na parę sekund-powo-
duje wzrost hormonów odpowiedzialnych za 
dobry nastrój.

Optymizm to wiara

Ludzie dzielą się na pesymistów i opty-
mistów. Optymiści wyróżniają się pozy-

tywnym podejściem do życia. W związku z 

tym łatwiej niż pe-
symiści radzą so-
bie z drobnymi nie-
powodzeniami dnia co-
dziennego. Optymizm jako posta-
wa życiowa, pozwala cieszyć się z ży-
cia każdego dnia, ponieważ optymiści 
nawet w trudnych chwilach wierzą, że 
w końcu wszystko się ułoży. Jest to ważne 
właśnie dla naszego zdrowia. Oczywiście nie 
chodzi tu o to, aby śmiać się ze wszystkiego, 
jednak należy zawsze wierzyć, że będzie le-
piej. To pomaga naszemu organizmowi wal-
czyć z przeciwnościami losu.

Ruch to zdrowie

Nie wolno zapominać o codziennym ru-
chu! Nie tylko chodzi tu tylko o spacery 

w ciepłe dni, lecz o większy wysiłek fizycz-
ny. Ruch sprawia, iż lepiej funkcjonują we-
wnętrzne narządy, dzięki czemu lepiej czuje-
my się fizycznie, psychicznie i rzadziej cho-
rujemy. Zdrowi fizycznie, częściej będziemy 
się uśmiechać, a to przyciąga ludzi. Podczas 
wysiłku fizycznego mózg jest lepiej dotlenio-
ny, co wpływa na wydajność umysłową, a to 
z kolei na wydajność w pracy, gdzie będzie-
my lepiej się czuli radząc sobie z zadaniami. 
Idealną formą mobilizacji jest basen. Moż-
na się tam wybrać z całą rodziną i wyśmie-
nicie aktywnie spędzić wolny czas. Spokoj-
ne pływanie nie męczy za bardzo, a zapew-
nia doskonały relaks i bardzo dobrze wpływa 
na organizm oraz sylwetkę. Ludzie, którzy 
nie lubią pływać, bądź nie mogą ze wzglę-
dów zdrowotnych, powinni wybrać inną for-
mę aktywności (uwzględniając swoje upodo-
bania oraz stan zdrowia), np. rower, bieganie, 
spacery, gry zespołowe itd. Cieszmy się nad-
chodzącą wiosną. Wykorzystajmy aktywnie 
z rodziną i przyjaciółmi każdą wolną chwi-
lę. Nauczmy się dbać o własną kondycję, ra-
dować z każdego dnia, uśmiechać do innych 
zamiast „zabijać wzrokiem”, a na pewno bę-
dziemy mieli do kogo zwrócić się o pomoc 
w trudnych chwilach. 

 Ewa Gruna-Skowron 

Nauczmy się radować z każdego dnia, uśmiechać do innych zamiast „zabijać 
wzrokiem”, a będziemy mieli do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych chwilach.

Na kryzysNa kryzys  
OPTYMIZMOPTYMIZM!!
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In der Winterzeit leidet man unter dem 
Mangel an Sonnenlicht, was negativen 
Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. 
Dieser Mangel lässt den Serotonin-Spie-

gel sinken, das Hormon Serotonin aber ist u.a. 
für das emotionale Gleichgewicht verantwor-
tlich. Das beste Mittel gegen schlechte Laune 

im Winter sind häufige Spaziergän-
ge an der frischen Luft. Doch das 
ist nicht so einfach, wie man weiß 
(Arbeit, Pflichten und das schlech-
te Wetter draußen). Im Frühling, 
wenn die Sonne zu strahlen be-
ginnt, ist es schon ganz anders. Es 

wird viel wärmer, man hört die Vögel 
zwitschern und man bekommt richtig Lust, 

z.B. mit den Kindern spazieren zu gehen. Statt 
mit dem Auto zu fahren, gehen wir zur Arbe-
it lieber zu Fuß. Dadurch kommen wir häufi-
ger ins Sonnenlicht und bekommen gleichze-
itig mehr Bewegung, was sich sehr positiv auf 
unsere Stimmung auswirkt.

Lächeln ist wichtig!

Nicht nur die Sonne ist wichtig für unser 
Wohlbefinden. Auch ein Lächeln brau-

chen wir täglich. Menschen die häufiger la-
chen, leben in glücklicheren Beziehungen, 
werden seltener krank und haben viel besse-
re soziale Bindungen als andere. Lachen ist 
die beste Medizin und kann fast alles heilen, 
häufig sogar die schwersten Krankheiten. Es 
gibt sogar ein Fachgebiet unter der Bezeich-
nung „Lachtherapie“. Interessanterweise ha-
ben Untersuchungen ergeben, dass sogar La-
chen gegen unseren Willen oder sehr kurzes 
und angehaltenes Lachen zur Hormonpro-
duktion beitragen und unsere Stimmung he-
ben.

Optimismus bedeutet Glauben

Menschen teilen sich in Pessimisten und 
Optimisten. Optimisten zeichnen sich 

durch eine positive Haltung zum Leben aus. 
Deswegen können sie besser als Pessimisten 
mit Alltagsproblemen umgehen. Optimi-
sten freuen sich über jeden Tag, denn auch 
in schwierigen Momenten glauben sie daran, 
dass am Ende alles gut wird. Diese Haltung 
ist wichtig für unsere Gesundheit. Es geht 
selbstverständlich nicht darum, ständig über 
alles zu lachen, doch man sollte stets daran 
glauben, dass es besser wird. Das hilft unse-
rem Körper, sich gegen Schicksalsschläge 
zur Wehr zu setzen.

Bewegung ist gesund

Man darf die tägliche Bewegung nicht 
vergessen! Es geht hierbei nicht nur 

um Spaziergänge bei schönem Wetter, son-
dern um körperliche Anstrengung. Bewe-
gung lässt unsere inneren Organe besser 
funktionieren, dank dessen fühlt man sich 
physisch und psychisch besser und wird sel-
tener krank. Ist man physisch gesund, dann 
lacht man auch häufiger und das wirkt auf 
andere anziehend. Bei körperlich anstren-
genden Tätigkeiten wird das Gehirn besser 
mit Sauerstoff versorgt. Das steigert unse-
re Geisteskraft und unsere Arbeitseffektivi-
tät. Eine der besten Möglichkeiten für Be-
wegung ist ein Schwimmbadbesuch. Man 
kann mit der ganzen Familie hingehen und 
seine Freizeit mit aktiver Erholung verbrin-
gen. Entspanntes Schwimmen ist nicht an-
strengend, beruhigt und ist gut für die Fi-
gur. Menschen, die nicht gerne Schwimmen, 
oder es aus gesundheitlichen Gründen nicht 
dürfen, sollten eine andere Sportart wählen 
(je nach Vorlieben und Gesundheitszustand) 
z. B. Fahrradfahren, Joggen, Wandern, Man-
nschaftssportarten usw. Erfreuen wir uns 
am beginnenden Frühling. Nutzen wir jeden 
Augenblick für unsere Familie und Freun-
de. Tun wir etwas für unsere Fitness, freu-
en wir uns über jeden neuen Tag, lächeln wir 
statt mit Blicken zu töten und wir werden in 
schwierigen Zeiten sicherlich Unterstützung 
finden. 

 Ewa Gruna-Skowron 

OPTIMISMUSOPTIMISMUS
für die Krise!für die Krise!

Freuen wir uns über jeden Tag, lächeln wir, statt mit „Blicken zu töten“ 
und wir werden in schwierigen Zeiten auf Unterstützung hoffen können.

Na kryzys 
OPTYMIZM!
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Są to kolejne techniki jego wykony-
wania. Rozróżniamy jeszcze między 
innymi masaż sportowy czy kosme-
tyczny. Są też inne wariacje na te-

mat - masaż tajski, indonezyjski czy erotycz-
ny. W każdym z jego rodzajów chodzi o po-
budzenie tkanek najczęściej za pomocą rąk. 
Początki masażu, jako techniki terapeutycz-
nej, sięgają starożytności. Już Hipokrates pi-
sał o jego wykorzystaniu w różnych jednost-
kach chorobowych. Stosuje się je od wieków 
w Chinach czy Indiach.

Masaż bywa przeciwwskazany

Masaż klasyczny jest naturalną metodą 
leczniczą. Można korzystać z jego do-

brodziejstwa w niektórych chorobach skóry, 
schorzeniach układu krążenia, mięśniowego 
lub nerwowego czy nerwobólach. Jednak nie-
kiedy bywa przeciwwskazany. Dobry masa-
żysta zapyta o kamicę wątrobową i nerkową. 
Będzie ciekawy, czy w naszym organizmie 
toczą się określone stany zapalne lub choro-
by przebiegające z krwawieniem (np. wrzody 
żołądka, owrzodzenia jelit). Czy mamy ten-
dencję do krwotoków lub zmiany dermato-
logiczne na skórze (np. łuszczycę lub egze-
mę). Wczesny okres po złamaniach, skręce-
niach, także zwichnięciach też nie pozwala 
na wykonanie masażu klasycznego. Również 
gorączka lub czas menstruacji.

Dlaczego tak dobrze się po nim 
czujemy?

Masaż wpływa na naszą skórę, mię-
śnie, stawy, układ krążenia oraz ner-

wowy. Dzięki pobudzeniu krążenia, wpływa 
na wzrost ciepłoty ciała. Ponadto zwiększa-
jąc przepływ krwi przez żyły i tętnice po-
lepsza działanie układu oddechowego, po-
karmowego, a także moczowego. Uelastycz-
nia skórę i pozwala na lepsze jej odżywienie. 
Zapobiega zanikom mięśni u ludzi leżących, 
a u lubiących wysiłek - pozwala na szybszą 
ich regenerację. W zależności od zastosowa-
nej techniki, masaż może wpływać pobudza-
jąco lub rozluźniająco i wspaniale relaksuje 
nasze ciało! Można sobie wyobrazić, że dzię-

ki zwiększonemu przepływowi krwi, każda z 
komórek naszego ciała dostaje odpowiednią 
porcję tlenu oraz składników odżywczych 
potrzebnych jej do życia. W tym samym cza-
sie może zwrócić zbędne, a nawet toksyczne 
związki przemiany materii, które później zo-
staną wydalone poza nasz organizm.

Masaż odchudzający to bujda

Masaż odchudzający, czyli gubienie ki-
logramów bez wysiłku? Brzmi rewe-

lacyjnie! Na pewno byłoby to dużo łatwiej-
sze, niż stosowanie prawidłowej diety oraz 
codziennej aktywności fizycznej. Ale jak do 
tej pory nikt nie wymyślił pigułki cud na od-
chudzanie oraz masażu o takim działaniu! To 
bujda! Masaż wspomaga tylko proces dojścia 
do prawidłowej masy ciała. A to dzięki wyżej 
wspomnianemu działaniu na nasz organizm. 

Nie widzę więc przeszkód, żeby włączyć go 
podczas procesu odchudzania. Pamiętajmy 
jednak o zrównoważonym odżywianiu, pi-
ciu ok. 1,5-2 litrów płynów dziennie oraz re-
gularnym wysiłku. Dzięki nim skład nasze-
go ciała, czyli ilość tkanki tłuszczowej, mię-
śniowej i wody będzie odpowiedni. 

Na granicy bólu i przyjemności

Żeby odczuć zbawienny wpływ masa-
żu klasycznego na własnym ciele do-

brze jest poddać się serii zabiegów. Każde 
leczenie wymaga systematyczności, masaż 
również. Może dotyczyć on jednej, określo-
nej części naszego ciała, albo być całościo-
wy. Taki masaż od stóp do głów trwa ok.45-
-60 minut. Jak mówią specjaliści powinien 
być wykonywany na granicy bólu i przyjem-
ności… 

 Ewa Ehmke vel Emczyńska

NA GRANICYNA GRANICY
bólu i przyjemnościbólu i przyjemności

Głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wibracja, 
wałkowanie i wyciskanie? O co chodzi? O masaż klasyczny!

ZDROWIE
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Das sind unterschiedliche Massa-
getechniken. Darüber hinaus gibt 
es noch die kosmetische und die 
Sportmassage. Selbstverständlich 

gibt es noch weitere Varianten – die Tha-
imassage, die indonesische und die erotische 
Massage. Jede Massage beruht auf einer An-
regung der Haut überwiegend mit Hilfe der 
Hände. Die Anfänge der Massagen als The-
rapietechnik reichen bis ins Altertum. Bere-
its Hippokrates empfahl Massagen bei unter-
schiedlichen Krankheitsbildern. In China 
und Indien werden sie seit Jahrhunderten 
angewandt.

Massagen werden nicht immer 
empfohlen

Die klassische Massage ist eine natür-
liche Heilungsmethode und hilft bei 

einigen Hautkrankheiten, oder Kreislauf-, 
Muskel- oder Nervenbeschwerden. Doch 
manchmal sind Massagen nicht empfehlen-
swert. Ein guter Masseur sollte nach Leber- 
oder Nierensteinen fragen. Er sollte sich da-
für interessieren, ob man irgendwelche Ent-
zündungen oder Blutungen hat (z.B. Magen- 
oder Darmgeschwüre), ob man zu Blutun-
gen neigt oder Hautveränderungen hat. Auch 
kurz nach Zusammenbrüchen oder Verstau-
chungen sollte man keine Massagen machen 
lassen. Ebenso bei Fieber und während der 
Menstruation.

Warum fühlt man sich so gut danach?

Die Massage hat Einfluss auf unsere Haut, 
die Muskeln, die gelenke, das Kreislauf-

system und das Nervensystem. Dank der anre-
genden Wirkung auf die Durchblutung steigt 
nach einer Massage die Körpertemperatur. In 
Folge der besseren Durchblutung der Arte-
rien und Venen verbessert sich die Atmung, die 
Verdauung und die Harnproduktion. Die Haut 
wird elastischer und wird besser mit Nähr-
stoffen versorgt. Massagen beugen Muskel-
schwund bei liegenden Personen vor, nach an-
strengenden Aktivitäten hingegen unterstützen 
sie den Muskelaufbau. Je nach angewandter 
Technik können Massagen anregend oder ent-
spannend wirken. Dank der besseren Durch-
blutung wird jede Zelle unseres Körpers bes-
ser mit Sauerstoff und lebenswichtigen Nähr-
stoffen versorgt. Gleichzeitig werden überflüs-
sige oder sogar giftige Stoffwechselprodukte 
abgegeben und später ausgeschieden.

Schlankheitsmassagen gibt es nicht

Eine Schlankheitsmassage und Abnehmen 
ohne Anstrengung? Das klingt hervorra-

gend! Das wäre sicherlich viel einfacher, als 
richtige Diäten und tägliche Bewegung. Doch 
bislang hat niemand eine Wunderpille zum 
Abnehmen oder Schlankheitsmassagen er-
finden können. Massagen können einzig den 
Weg zum richtigen Körpergewicht unterstüt-
zen und zwar dank der erwähnten Wirkungen 
auf unseren Körper. Es spricht also nichts da-
gegen, Massagen beim Abnehmen einzubezie-
hen. Doch man darf die ausgewogene Ernäh-
rung nicht vergessen, das Trinken (1,5-2 Li-
ter pro Tag) und regelmäßige Bewegung. Dank 
dessen wird das Verhältnis von Muskelmasse, 
Fett und Wasser das richtige Niveau halten.

An der Grenze von Schmerz   
und Vergnügen

Um die wohltuende Wirkung einer klassi-
schen Massage spüren zu können, sollte 

man mehrere Massagen über sich ergehen las-
sen. Jede Behandlung erfordert Regelmäßigke-
it, auch Massagen. Sie kann sich auf eine be-
stimmte Körperregion oder auf den gesamten 
Körper beziehen. Eine Massage von Kopf bis 
Fuß dauert ca. 45-60 Minuten. Experten sa-
gen, sie sollte an der Grenze zwischen Schmerz 
und Vergnügen erfolgen... 

 Ewa Ehmke vel Emczyńska

NA GRANICY
bólu i przyjemności

ZWISCHENZWISCHEN
Schmerz und VergnügenSchmerz und Vergnügen

Streicheln, zerreiben, kneten, klopfen, vibrieren, walzen, drücken? 
Was soll das sein? Die klassische Massage!
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