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 POLECAMY

 Plakaty zgodne z prawem

Co by było gdyby w Niemczech pojawiły się plakaty 
„Zatrzymać żydowską inwazję”? Czy tak samo argumentowała 

by niemiecka prokuratura jak w przypadku antypolskich plakatów?

W drugiej połowie maja 2009 w Görlitz i 
Dreźnie oraz innych miejscowościach 

na terenach graniczących z Polską zawisły 
plakaty wyborcze niemieckich neonazistów 
z nacjonalistycznymi hasłami, m.in. „Praca 
dla Niemców”, oraz antypolskimi, jak „Za-
trzymać polską inwazję” (foto). Postępowa-
nie po roku od wywieszenia tych plakatów 
ostatecznie umorzono, nie znajdując w tym 
działaniu znamion przestępstwa. Prokuratu-
ra w Görlitz orzekła, że kwestią sporną pozo-
staje, czy i w jakim stopniu antypolskie hasła 
nawoływały do nienawiści rasowej. Jedno-
cześnie podkreśliła, że do stwierdzenia tego 
przestępstwa potrzebne jest udowodnienie, 
że oskarżony działał z takim zamiarem. Tego 
jednak, zdaniem niemieckich prokuratorów, 
nie można było w postępowaniu NPD wyka-
zać w stu procentach. Prokuratorzy z Görlitz 

powołali się na artykuł konstytucji gwarantu-
jący wolność poglądów. Ich zdaniem, odnosi 
się ona także do „krytyki w ramach walki po-
litycznej, wyrażanej czasem w przesadzonej 
lub polemicznej formie”. Co by było gdyby 
w Niemczech pojawiły się plakaty „Zatrzy-
mać Żydowską inwazję”? Czy tak samo argu-
mentowała by niemiecka prokuratura?

Waldemar Gruna

 Normalny chłopak – teraz święty

W czasie studiów palił nawet papierosy i lubił skosztować dobrego koniaku. 
W odróżnieniu od innych już w czasie seminarium posiadał  niezły samochód. 

Normalny chłopak, zwykły kleryk a potem kapłan. Jego droga do świętości 
rozpoczęła się w 1980 roku – od czasu powstania NSZZ „Solidarność”.

Po 1980 roku nauki które głosił w tzw. 
Mszach za Ojczyznę w kościele im św. 

Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie 
– były tak niezwykłe, że już za życia dla swo-
ich bliskich i świetnie znających go ludzi ro-
dziła się ta niezwykła tajemnica jego święto-
ści -  wspomina ks. Jerzego Popiełuszkę jego 
przyjaciel – ks. Bogdan Liniewski. W dniu 13 
czerwca br w kościele pod wezwaniem św. Bar-
tłomieja w Działoszynie (gm Bogatynia, po-
wiat Zgorzelec) miała miejsce uroczysta msza  
święta. Okazją była 38 rocznica prymicyjnej 
mszy ks. Jerzego Popiełuszki, którą właśnie w 
1972 roku  - w Działoszynie - odprawił wtedy 
świeżo wyświęcony ksiądz Jerzy. Fakt, że wy-
darzenie takie w ogóle miało miejsce był dla 
wielu całkowitym zaskoczeniem. Nie odnoto-
wały go nawet kroniki parafialne ale potwier-
dzają bezpośredni uczestnicy tego wydarzenia. 
Najważniejszym świadkiem mszy prymicyj-
nej błogosławionego ks Jerzego był jego przyja-
ciel z seminarium - ksiądz Bogdan Liniewski. 
Dla niego ta niezwykła msza sprzed 38 lat tak-
że była mszą prymicyjną. Wśród kolegów mó-
wiliśmy wtedy – nie możemy się sklerzyć (nie 
stać się symbolicznymi klechami – przyp. auto-
ra) – wspominał ks Liniewski. Jerzego już wte-
dy cechowała pewna szczególna śmiałość lub 
nawet niepokorna odwaga. Otóż w czasie  uro-
czystości religijnej, która miała miejsce w Eu-
ropie Zachodniej,  ks Jerzy zamiast wśród po-
dobnych mu młodych kapłanów znalazł się 
wśród nieznanych mu niezwykle dostojnych 

hierarchów. By jakoś usprawiedliwić swoją 
obecność zaczął rozglądać się wśród przyglą-
dających się mu zdziwionych  dostojników i 
okazując im swoje zakłopotanie, po angielsku 
i półgłosem zapytywał: -  „... Gdzie jest mój bi-
skup?.....  Gdzie jest mój biskup?  ... ”. Po kło-
potliwej dla wszystkich chwili jeden z dostoj-
ników wstał -  podszedł do niego  i rzekł: „Tu-
taj nie ma twojego biskupa, bo jest miejsce dla 
kardynałów. ..  Ale skoro już tu przyszedłeś ? ..... 
to siadaj”  I tak przerażony ksiądz Jerzy zasiadł 
wśród kardynałów – dodał ks. Liniewski.

Kajetan Marcinkowski
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 WIR EMPFEHLEN

 Die Plakate sind rechtskonform

Doch was wäre, wenn in Deutschland Plakate mit der Forderung 
„Juden-Invasion stoppen“ auftauchen würden? Würde die deutsche 

Staatsanwaltschaft dann genauso argumentieren?

Die Görlitzer Staatsanwaltschaft stellte 
fest, dass nicht geklärt werden konnte, 

ob und inwiefern die polenfeindlichen Plaka-
te zur Rassenfeindlichkeit aufriefen. Gleich-
zeitig konstatierten die Staatsanwälte, dass 
es zur Feststellung einer Straftat eines Be-
weises bedarf, dass der Angeklagte vorsät-
zlich handelte. Doch dieser Beweis konnte 
im Verfahren gegen die NPD nicht eindeutig 
erbracht werden. Die Staatsanwälte beriefen 
sich auf das Grundgesetzt und insbesonde-
re auf die Meinungsfreiheit. Ihrer Meinung 
nach garantiert die Meinungsfreiheit auch 
„Meinungsäußerungen im Rahmen einer po-
litischen Auseinandersetzung, die manch-
mal übertrieben oder polemisch erfolgen 
können“. Doch was wäre, wenn in Deutsch-
land Plakate mit der Forderung „Juden-In-

vasion stoppen“ auftauchen würden? Würde 
die deutsche Staatsanwaltschaft dann genau-
so argumentieren?

Waldemar Gruna

 Ein normaler Junge – jetzt ein Heiliger

Während seines Studiums rauchte er sogar Zigaretten und trank auch 
mal gerne einen guten Cognac. Im Gegensatz zu anderen hatte er in seiner 

Zeit am Seminar bereits einen guten Wagen. Ein normaler Junge, ein 
gewöhnlicher Geistlicher und später Kapelan. Sein Weg zur Seligsprechung 

begann im Jahr 1980, als die „Solidarność“ entstand.

Die Predigten, die er nach 1980 während 
der sog. Gottesdienste für das Vater-

land in der Stanisław Kostka Kirche in Żo-
libórz in Warschau hielt, waren so außerge-
wöhnlich, dass er für seine nächsten Bekan-
nten und Freunde bereits zu Lebzeiten das 
Mysterium des Heiligtums in sich trug – be-
richtet ein Freund von Jerzy Popiełuszko, Pa-
ter Bogdan Liniewski. Am 13. Juni dieses Jah-
res wurde in der Kirche in Działoszyn in der 
Gemeinde Bogatynia eine feierliche Messe 
zum Gedenken an eine der ersten Messen ab-
gehalten die der damals frisch geweihte Pater 
Popiełuszko im Jahr 1972 in eben dieser Kir-
che abhielt. Die Tatsache, dass das überhaupt 
möglich war, war für viele eine Überraschung. 
Nicht einmal die Gemeindechroniken haben 
die Tatsache festgehalten, doch die Teilneh-
mer können sich noch gut erinnern. Einer der 
Zeugen dieser Primizmesse war ein Freund 
von Pater Jerzy aus dem Seminar, Pater Bog-
dan Liniewski. Auch für ihn war dieser unge-
wöhnliche Gottesdienst vor 38 Jahren eine 
Primizmesse. Wir haben unter Freunden da-
mals schon darüber gesprochen, dass wir ke-
ine Opportunisten sein dürfen - erinnert sich 
Liniewski. Doch Jerzy war damals schon be-
sonders mutig und unangepasst. Bei einer kir-
chlichen Feier in Westeuropa fand sich Pater 
Jerzy unerwartet unter hohen Kirchenvertre-
tern wieder, statt unter seinesgleichen jungen 
Kapelanen. Um seine Anwesenheit irgendwie 
zu rechtfertigen, begann er sich unter den ihn 

neugierig betrachtenden Kirchenvertretern 
umzuschauen, und fragte leise in unsiche-
rem Englisch: - Wo ist mein Bischof?... Wo ist 
mein Bischof? Nach einer kurzen Stille stand 
einer der Geistlichen auf, kam auf ihn zu und 
sagte: - Dein Bischof ist nicht hier, das ist der 
Ort für Kardinäle. Aber wenn du schon mal 
hier bist, dann setz dich doch. Und so misch-
te sich der erschrockene Pater Jerzy unter die 
Kardinäle. – erzählt Pater Liniewski.

Kajetan Marcinkowski
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Środki z UE pomagają Środki z UE pomagają 
w rozwoju powiatuw rozwoju powiatu
EU-Mittel fördern EU-Mittel fördern 
das Wachstum das Wachstum 
im Landkreisim Landkreis

Projekt „Budowa otwartych obiektów sportowych przy 
ZSO w Bogatyni” otrzyma dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Polska – Saksonia. Unia dopłaci do szkolnych obiektów 
blisko 3,5  mln złotych

Projekt zakłada wybudowanie dużego 
kompleksu sportowego. Znajdzie się 
w nim m.in.  boisko wielofunkcyjne do 
piłki nożnej, 4-torowa bieżnia, skocz-
na do skoku w dal. Wybudowana zo-
stanie także infrastruktura towarzyszą-
ca (chodniki, trybuny, budynek szatni z 
sanitariatem). Realizacja tej ważnej nie 
tylko dla młodzieży inwestycji to nie 
wszystko. Z tych samych środków do-
finansowane będą polsko–niemieckie 
imprezy sportowe i obóz sportowy dla 
młodzieży z pogranicza dolnośląsko–
–saksońskiego. Dla partnerów projek-
tu zaplanowano rozgrywki sportowe 
oraz zawody sprawnościowe, które od-
będą się przy współudziale mieszkań-
ców pogranicza, we  współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. 

Sport jest jedną z niewielu dziedzin ży-
cia, które łączą ponad granicami nie 
tylko narodowymi, ale też językowymi 
czy mentalnymi. Rywalizacja sporto-
wa uczy młodzież każdego kraju (tak-
że z Polski i Niemiec) wytrwałości i pra-
cy. Jest również bardzo dobrym spo-
sobem na wzajemne zrozumienie Po-
laków i Niemców. Wreszcie, promu-
je zdrowy styl życia po obydwu stro-
nach granicy. Niezwykle ważne jest, 
że nowy kompleks sportowy wydatnie 
zwiększy atrakcyjność lokalnej bazy 
edukacyjnej.

Program Polska-Saksonia 2007-2013 
jest ukierunkowany na pogłębienie i 
wzmocnienie relacji polsko-niemiec-
kich w różnych dziedzinach, a budo-
wa mostów poprzez sport należy do 
sprawdzonych w naszym przygranicz-
nym regionie. Okres realizacji przed-
miotowego projektu to 3 lata,  jego 
wartość całkowita to 998.260,36 euro, 
dofinansowanie z UE 848.521,30 euro. 
Prócz powiatu zgorzeleckiego, partne-
rami projektu są: Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Bogatyni, Förderverein 
des Joliot-Curie-Gymnasiums Görlitz, 
Zespół Szkół Zawodowych w Bogaty-
ni, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boga-
tyni i HSG Turbine Zittau e.V.

Jedną z moich pierwszych decyzji po ob-
jęciu funkcji starosty było utworzenie re-
feratu ds. pozyskiwania funduszy UE. 
Przez ostatnie lata w tej dziedzinie nie-
mal nic się nie działo, a powiatu po pro-
stu nie stać na marnowanie szansy na 
rozwój jaką dają dotacje unijne. Staramy 
się maksymalnie wykorzystać atut przy-
granicznego położenia i naturalnego 
partnerstwa z Niemcami, dlatego nowo-
czesny kompleks sportowy, który zastąpi 
wysłużone boisko szkolne to nie jedyny 
projekt, jaki przygotowaliśmy w ramach 
POWT Polska-Saksonia. Zarząd Powiatu 
podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofi-
nansowanie inwestycji pt. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2403D na odcinku 
Węgliniec - Dłużyna Dolna - III etap”, re-
alizowanej w partnerstwie z powiatem 
Görlitz. Wartość projektu to 1.114.526,19 
euro, wnioskowane dofinansowanie 
z UE 947.347,00 euro. Ponadto, trwają 
prace nad przygotowaniem tzw. projek-
tów miękkich. Jeden z nich, pt. „Współ-
praca samorządów szansą na rozwój re-
gionu” właśnie konsultujemy ze stroną 
niemiecką. Jego celem jest zacieśnienie 
współpracy pomiędzy powiatem zgo-
rzeleckim a powiatem Görlitz oraz stwo-
rzenie wspólnych narzędzi promujących 
region pogranicza. Intensywnie pracuje-
my i widać już pierwsze efekty tych dzia-
łań – mówi Starosta Zgorzelecki Ma-
riusz Tureniec. 

Wyjątkowe położenie powiatu zgorze-
leckiego, na styku trzech granic – Pol-
ski, Czech i Niemiec, to atut, który pro-
centuje przy realizacji transgranicz-
nych projektów. 

Nowy (działający od niespełna kilku 
miesięcy) Zarząd Powiatu Zgorzelec-
kiego ze Starostą Mariuszem Tureń-
cem na czele pokazuje jak należy tę 
szansę położenia geograficznego wy-
korzystać. Dla dobra lokalnej społecz-
ności i szerzej, relacji polsko-czesko-
-niemieckich.  

Der Bau offener Sporteinrichtungen am ZSO in Bogatynia 
wird Zuschüsse aus dem Programm für Grenzübergreifende 
Kooperation zwischen Polen und Sachsen erhalten. Die EU wird 
nahezu 3,5 Mio. PLN für die Schulobjekte zur Verfügung stellen.

Das Projekt sieht den Bau eines großen 
Sportkomplexes vor mit einem multifunk-
tionalen Fußballplatz, einer 4-Bahnen-
Laufbahn und einer Weitsprunganlage. Im 
Zuge der Investition werden ebenfalls Geh-
wege, Tribünen und ein Gebäude mit Um-
kleideräumen und Sanitäreinrichtungen 
gebaut. Doch diese nicht nur für die Ju-
gend so wichtige Investition ist nicht alles. 
Aus denselben Mitteln werden deutsch-
polnische Sportveranstaltungen und ein 
Feriencamp für Jugendliche aus der nie-
derschlesisch-sächsischen Grenzregion fi-
nanziert. Für die Projektpartner sind Sport-
wettbewerbe und Geschicklichkeitswett-
kämpfe in Planung, an denen sich Bewoh-
ner aus der Grenzregion und nichtsstaatli-
che Einrichtungen beteiligen können.

Der Sport ist einer der wenigen Lebens-
bereiche, der nicht nur nationale, son-
dern auch sprachliche und mentale Gren-
zen überwindet. Der sportliche Wettkampf 
lehrt die Jugend aller Länder ausdauernd 
zur arbeiten. Er ist auch ein guter Weg, 
um gegenseitiges deutsch-polnisches Ver-
ständnis aber auch einen gesunden Le-
bensstil auf beiden Seiten der Grenze zu 
fördern. Darüber hinaus wird der neue 
Sportkomplex die Attraktivität der lokalen 
Bildungseinrichtungen erheblich erhöhen.

Das Programm Polen-Sachsen 2007-2013 
ist auf eine Vertiefung und Stärkung der 
deutsch-polnischen Beziehungen in unter-
schiedlichen Bereichen ausgerichtet. Der 
Brückenbau über den Sport gehört zu den 
bewährten Mitteln in unserer Region. Das 
Projekt ist auf 3 Jahre angelegt, das Gesam-
tvolumen beträgt 998.260,36 Euro, wobei 
848.521,30 Euro aus EU-Mitteln stammen. 
Neben dem Landkreis Zgorzelec sind we-
itere Projektpartner beteiligt: die Allgeme-
inschule in Bogatynia, der Förderverein des 
Joliot-Curie-Gymnasiums Görlitz, die Beru-
fsschulen in Bogatyna, die Sport- und Fre-
izeiteinrichtung in Bogatynia und der HSG 
Turbine Zittau e.V.

Eine meiner ersten Entscheidungen nachdem 
ich die Funktion des Landrates übernahm, 
war die Bildung eines Referats für EU-Mittel. 
In den letzten Jahren war in diesem Bereich 
fast nichts geschehen, dabei kann es sich der 
Landkreis einfach nicht leisten, eine Chance 
auf Wachstum durch EU-Zuschüsse zu ver-
geuden. Wir versuchen unseren Standortvor-
teil der grenznahen Lage und unserer natür-
lichen Partnerschaft mit Deutschland auszu-
nutzen. Der moderne Sportkomplex, der unse-
ren alten Fußballplatz ersetzen wird, ist nicht 
das einzige Projekt, das wir im Rahmen unse-
rer Polnisch-Sächsischen Partnerschaft pla-
nen. Die Landkreisverwaltung hat beschlos-
sen, einen Antrag auf Bezuschussung der In-
vestition „Ausbau der Landstraße Nr. 2403D 
auf der Strecke Węgliniec - Dłużyna Dolna - 
3. Etappe“ zu stellen und das Projekt geme-
insam mit Görlitz zu realisieren. Das Projek-
tvolumen beträgt 1.114.526,19 Euro, davon 
wurden 947.347,00 Euro aus EU-Mitteln be-
antragt. Darüber hinaus dauern die Arbe-
iten an weiteren sog. Weichen Projekten an. 
Im Rahmen der „Zusammenarbeit der Kom-
munalverwaltungen als Chance für regiona-
les Wachstum“ werden gerade Konsultatio-
nen mit der deutschen Seite geführt. Das Ziel 
dabei ist es, die Zusammenarbeit zwischen 
dem Landkreis Zgorzelec und dem Landkre-
is Görlitz zu stärken und die Region gemein-
sam nach außen zu bewerben. Wir arbeiten 
sehr intensiv zusammen und die ersten Erfol-
ge werden langsam sichtbar – sagt Mariusz 
Tureniec, Landrat von Zgorzelec.

Die einzigartige Lage des Landkreises Zgo-
rzelec am Schnittpunkt der Grenzen von 
Polen, Deutschland und Tschechien ist ein 
Standortvorteil der bei der Realisierung 
grenzübergreifender Projekte entsche-
idend hilft. Die neue, erst seit einigen Mo-
naten zusammenarbeitende Landkreisver-
waltung von Zgorzelec mit Mariusz Ture-
niec an der Spitze zeigt, wie man diese geo-
grafische Lage erfolgreich nutzen kann. 

Starosta Zgorzelecki Mariusz TureniecStarosta Zgorzelecki Mariusz Tureniec
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Wydania z 2009 roku dostępne są za 
zaliczeniem pocztowym tańsze 
o 50%+koszty przesyłki (2,60 zł).

Wystarczy zamówić je internetem poprzez 
e-mail: listy@region.com.pl lub telefonicznie 
SMS-em na numer +48 604 514 369. 

Dla szkół, firm lub stowarzyszeń przy 
zamówieniu powyżej 5 egzemplarzy 
dodatkowy rabat w wysokości 10%. 

Realizujemy także zamówienia 
aktualnych wydań w cenie sprzedaży 
takiej samej jak w salonach 
EMPiK - 7 zł + koszty przesyłki (2,60 zł).

Ausgaben aus dem Jahr 2009 können per 
Vorkasse mit 50% Rabatt zzgl. Versandkosten 
(1,45 Euro) bestellt werden.

Die Bestellung kann per Email: 
listy@region.com.pl oder telefonisch 
per SMS unter der Rufnummer 
+48 604 514 369 erfolgen. 
Schulen, Firmen und Vereine erhalten 
bei einer Bestellung über 5 Exemplaren 
einen zusätzlichen Rabatt von 10%.

Es können ebenfalls aktuelle Ausgaben 
zum regulären Verkaufspreis (2 Euro) zzgl. 
Versandkosten (1,45 euro) bestellt werden.

Radio Wnet założone zostało w 2009 r. przez Krzysztofa Skowrońskiego oraz m.in.   
Jerzego Jachowicza, Grzegorza Wasowskiego i Wojciecha Cejrowskiego. To także polski   
serwis społecznościowy i otwarta platforma radiowa. www.radiownet.pl
Na stronach portalu dostępne są także materiały naszego polsko-niemieckiego   
magazynu pod adresem „Radio REGION Europy”.
Poranna audycja „Poranek Radia Wnet” jest także emitowana na antenie    
Radia Warszawa 106,2 FM w godz. 7.06 – 9.00

Firma z Polski wykona 
nietypowe zlecenia 
z laminatów szklanych i węglowych 
o dowolnych gabarytach 
oraz sprzeda łodzie rybackie 
i wózki do handlu ulicznego. 
Kontakt: Ignacy.Kownacki@wp.pl

Polnische Firma führt 
untypische Arbeiten in Glas- 
und Kohlefaserlaminat-Technik 
in allen Ausführungen und Maßen 
und verkauft Fischerboote und 
Verkaufswagen für Straßenhändler. 
Kontakt: Ignacy.Kownacki@wp.pl
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Waldemar Gruna: W ostatnich 10 latach coraz 
więcej nie tylko polityków, ale także rządzących 
(ministrowie, samorządowcy), tak w Polsce, 
jak i w Niemczech, zamieszanych jest w afe-
ry mające podłoże finansowe. To nie tylko spra-
wy czysto korupcyjne przy przetargach publicz-
nych, ale także sprawy tzw. lobbingu na rzecz 
tworzenia ustaw i systemu prawnego. Czy takie 
przypadki nie są sygnałem, że klasyczne grupy 
przestępcze zajmujące się m.in. handlem nar-
kotykami wchodzą w nowy obszar, jakim jest 
system polityczno-prawny państwa? Jak oce-
nia Pan przyszłość w tym zakresie w Zjedno-
czonej Europie? 

Jürgen Roth: Sprawa jest w zasadzie oczywi-
sta. Reprezentuję tezę, którą poparłem w mo-
jej książce przykładami, o tym, że coraz wię-
cej członków elit gospodarczych i politycz-
nych w Europie traktuje takie zalety, jak pra-
worządność, wysokie morale oraz konstytu-
cyjne wartości, tylko jako teatr, show i insce-
nizację w demokratycznych mediach. Język 
angielski określa takich polityków, których 
można znaleźć w każdym europejskim pań-
stwie, w „subtelny” sposób jako dwulicowych. 
Przyczyny przyjmowania takiej postawy są 
oczywiste. W ostatnich latach ideologicznie 
napędzana kultura bezprawia w przestępczo-

ści zorganizowanej i gospodarczej osiągnę-
ła punkt kulminacyjny. Do tego docho-
dzi globalizacja gospodarki i finansów, 
otwarcie granic, rozpowszechnienie In-
ternetu, mnożenie rajów podatkowych, 
łapówkarstwo i przede wszystkim sła-
bość polityki, która umożliwia przestęp-

czość gospodarczą. To następnie pomaga 
największym przestępcom i ich politycz-
nym wyrobnikom, w szczególności z Eu-
ropy Wschodniej i z byłego Związku Ra-
dzieckiego, inwestować nielegalnie zdoby-
ty majątek na zachodzie, w celu opanowa-

nia rynku. Faktem jest, że globalna sieć 
przestępczości zorganizowanej już te-

raz rządzi w określonych skupiskach 

 Waldemar Gruna 

Wprowadzają dochody z przestępczych matactw do legalnego obiegu 
gospodarczego, aby ostatecznie mieć wpływ na podejmowanie decyzji 

politycznych i równocześnie móc zachwiać regułami wolnego rynku.

GANGSTERSKA GANGSTERSKA 
gospodarkagospodarka
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politycznej władzy, przede wszystkim we 
Włoszech i w Rosji. Do tego dochodzi fakt, 
że Komisja Europejska, podobnie jak rząd 
Niemiec, wydaje się wobec wysoko rozwi-
niętych, lecz przestępczych i skorumpo-
wanych państw niczego nie widzieć. Ta-
kie państwa, jak Uzbekistan, Tadżykistan, 
Kazachstan czy Rosja, znane są z korup-
cji, braku przejrzystości finansowej, prze-
stępczego rabowania dochodów państwa i 
gwałcenia praw człowieka. Na takie prak-
tyki przymykane są oczy, by można było 
zabezpieczyć dostawy surowców energe-
tycznych, ponieważ chodzi o państwa, któ-
re dostarczają lub powinny dostarczać do 
Europy gaz lub ropę. Wiadome jest, że pań-
stwa te swój dzisiejszy potencjał gospodar-
czy i polityczny oraz monopol zawdzięcza-
ją popełnianiu ciężkich przestępstw, takich 
jak wymuszenia, oszustwa, morderstwa, 
fałszowanie dokumentów, łapówkarstwo, 
przemyt narkotyków, papierosów i broni, 
zanieczyszczaniu środowiska oraz oszu-
stwom podatkowym. Ze złodziei i oszu-
stów w przeciągu kilku lat stali się Mogo-
łami (monarchami z dynastii mongolskiej), 
a z bandytów i rabusiów — dominującymi 
na rynku oligarchami. Chcą wymazać swo-
ją kontrowersyjną przeszłość i zacząć pro-
wadzić spokojne życie. I tak, przy pomocy 
najlepiej opłacanych PR-owców, realizu-
ją swój jedyny cel: wprowadzić dochody z 
przestępczych matactw do legalnego obie-
gu gospodarczego, aby ostatecznie, w swo-
im pojęciu, mieć wpływ na podejmowanie 
decyzji politycznych i równocześnie móc 
zachwiać regułami wolnego rynku. Jedno-
cześnie wszyscy reprezentanci kryminal-
nych struktur nie czerpaliby przyjemności 
z wykupowania Niemiec, gdyby nie mieli u 
swego boku chmary czcigodnych adwoka-
tów, doradców podatkowych, politycznych 
pomocników i wyrobników administracyj-
nych (w sąsiednim państwie, Austrii, pro-
ces ten jest jeszcze bardziej rozwinięty).

W.G.: Nowa Pana książka „Gangester Wirt-
schaft” ukaże się w maju. Czy będzie ona 
niejako uzupełnieniem poprzednich Pana 
książek, tj. „Deutschland Clan”, „Anklage 
Unerwünscht” i „Mafialnd Deutschland”? A 
może będzie to nowe spojrzenie na prze-
stępczość XXI już wieku?

J.R.: Naturalnie, w sposób istotny różni się 
ona od wcześniejszych pozycji. Z jednej 
strony — dlatego że o wiele mocniej położo-
ny jest nacisk na analizę społecznych i so-
cjalnych przyczyn, a z drugiej strony — dla-
tego że faktycznie rzuca ona światło na prze-
stępczość XXI wieku. Chodzi tu zawsze o 
upadek demokratycznych państw i mieszka-
jących w nich społeczeństw obywatelskich. 

W.G.: Jakim echem odbiła się ostatnia Pana 
książka „Mafialand Deutschland” w Niem-
czech? Czy były problemy z jej rozpo-
wszechnianiem?

J.R.: Bardzo dużym, jak nigdzie indziej. 
Członek Ndrangheta, który mieszka w Lip-
sku, wniósł pozew. I niestety wygrał sprawę 

w sądzie, chociaż przedłożyłem odpowied-
nie dokumenty z Federalnego Urzędu Kry-
minalnego, które potwierdzały moje zarzuty.

W.G.: Pisze Pan nie tylko o włoskiej ma-
fii czy rosyjskich gangach oraz tzw. oligar-
chach w krajach dawnego ZSRR, ale opisu-
je Pan sprawy korupcji i powiązań mafijnych 
w innych krajach, np. w Bułgarii. Jak tam 
przyjmowane są Pana książki, które raczej 
dotyczą tych krajów? A może te publikacje 
ukazują system powiązań, który opanował 
już praktycznie całą Zjednoczoną Europę?

J.R.: Wciąż uważam, że w Niemczech jest 
względnie stabilne społeczeństwo obywa-
telskie, co prawda obciążone wadami, ale 
dość dobre państwo prawa. To odróżnia nas 
od wielu wschodnioeuropejskich krajów, do 
których zaliczyć można również Bułgarię. 
Moje książki w Bułgarii zostały znakomicie 
przyjęte. Ale któż czyta książki w Bułgarii 
albo w Rumunii czy Rosji? Czyta młoda eli-
ta, która raczej koncentruje się na tym, aby 
stać się jeszcze bardziej egoistyczną, aniże-
li rozwijać w sobie socjalne i etyczne zacho-
wania. Zresztą podobnie jak u nas. Dlatego 
tak wspaniale kwitną wszędzie niestety ma-
fijne struktury. 

W.G.: W Niemczech rocznie publikuje się 
relatywnie dużo pozycji książkowych uka-
zujących mafijny wręcz system powią-
zań biznesu z politykami i zorganizowaną 
przestępczością. W Polsce i pozostałych 
nowych krajach UE takich pozycji jest nie-
wiele. Jakie są Pana zdaniem tego przy-
czyny?

J.R.: Proces transformacji prowadzony był 
odwrotnie, niż przewidywały polityczne ana-
lizy, i to jest jedna z podstaw istnienia ta-
kiej sytuacji. Dalszą, ale też ważną jest to, że 
jak dotąd mamy wprawdzie wielu krytycz-
nych dziennikarzy i autorów w Polsce oraz 
nowych krajach UE, brakuje jednak silnych 

finansowo i niezależnych wydawnictw oraz 
mediów. 

W.G.: Na temat spraw polskich napisał Pan 
tylko jedną książkę — „Ścigana przez pol-
ską mafię”, która ukazała się w 2005 roku, 
tylko w Niemczech. W Polsce sprawę roz-
powszechniła telewizja TVN i miała ukazać 
się polska edycja tej książki, ale do tej pory 
jej nie wydrukowano. Czy po latach planu-
je Pan napisanie publikacji o problematy-
ce zorganizowanej przestępczości w Polsce 
oraz jej powiązaniach z Niemcami czy Au-
strią i krajami dawnego ZSRR?

J.R.: Niestety nie. Moja „zdolność produk-
cyjna“ jest bardzo ograniczona. Teraz pracu-
ję nad nową książką. Traktuje ona o zależno-
ści pomiędzy sportem a korupcją, zorganizo-
waną przestępczością a mafią w Europie. Je-
śli chodzi o piłkę nożną, Polska oczywiście 
odgrywa w niej dużą rolę. 

GANGSTERSKA 
gospodarka

Jürgen Roth (ur.w 1945r.) jest znanym nie-
mieckim dziennikarzem śledczym, autorem 
wielu książek i filmów dokumentalnych. Spe-
cjalizuje się w tematyce przestępczości zorga-
nizowanej, zwłaszcza na terenie Niemiec i Eu-
ropy Wschodniej. Uchodzi za jednego z najlep-
szych znawców tego tematu, niemal co roku 
publikuje nową książkę, która natychmiast sta-
je się bestselerem. Najbardziej znane jego pu-
blikacje to: „Czerwoni bossowie” (1999), „Brud-
ne ręce: jak państwa Zachodu współpracują z 
mafię narkotykową”- 2000, „Oligarcha” (2001), 
„Siatki terroru” (2002), „Gangsterzy ze Wscho-
du”- 2003, „Dochodzenie wzbronione!” (2004), 
„Ścigana przez polską mafię” (2005), „Niemiec-
ki klan” (2006), „Oskarżenie niepożądane: ko-
rupcja w niemieckim wymiarze sprawiedliwo-
ści” (2007), ”Niemcy kraj mafii” (2009). 
J. Rothowi wielu nie tylko niemieckich promi-
nentów wytaczało procesy, domagając się za-
kazu rozpowszechniania jego książek (m.in. 
były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder). Kil-
ka procesów J. Roth nawet przegrał, ponie-
waż nigdy nie zgadzał się ujawnić nazwisk 
swoich informatorów. W swojej ostatniej 
książce „Gangsterska gospodarka” (2010) opi-

suje nowy wy-
miar układów 
korupcyjno-ma-
fijnych w nie-
mieckiej i euro-
pejskiej gospo-
darce. Na zor-
ganizowanym 
przez naszą re-
dakcję spotka-
niu z J. Rothem 
w Warszawie po-
wiedział m.in. 
„Mafia jest pro-
blemem między-
narodowym, po-
nieważ stała się już swego rodzaju międzyna-
rodowym koncernem. Może ona swoim zasię-
giem ogarnąć nawet całą Europę, gdyż ofe-
rujemy jej idealną pożywkę i podłoże. Mamy 
więc już w Niemczech - a zapewne można to 
w jakiejś mierze odnieść też do Polski – kla-
syczne struktury mafii włoskiej.”
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Waldemar Gruna: Innerhalb der letzten zehn Jah-
re haben sind immer mehr Politiker und Regie-
rungsmitglieder auf Bundes- und Kommunalebe-
ne sowohl in Deutschland wie auch in Polen in 
Finanzaffären verwickelt. Dabei handelt es sich 
nicht nur um Korruptionsfälle bei öffentlichen 
Ausschreibungen, sondern immer öfter um Lob-
bing bei Gesetzesinitiativen. Bedeutet das, dass 
bislang klassische kriminelle Gruppen, die sich bi-
slang mit dem Drogenhandel befassten, nun Be-
reiche der Politik und Legislative erobern? Wie 
beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Zu-
kunft des vereinten Europa?

Jürgen Roth: Die Situation ist eigentlich klar. Me-
ine These, die ich im Buch mit Beispielen belege 
ist, dass immer mehr Angehörige der politischen 
und wirtschaftlichen Elite in Europa das Prinzip 
der Legalität, ethisches Gewissen und die Werte-
ordnung der demokratischen Verfassung nur noch 
als Theater, reine Show und Inszenierung in der 
Mediendemokratie verstehen. Die englische Spra-
che umschreibt diese Politiker, die man in fast al-
len europäischen Staaten findet, feinsinnig als do-
uble-dealing politicians.
Die Ursachen liegen auf der Hand. Zum einen 
führt kein Weg daran vorbei, dass die in den letz-
ten Jahren ideologisch angetriebene Kultur der Il-
legalität in der Organisierten Kriminalität und der 

Gangsterwirtschaft kulminierte. Dazu kommt: 
„Die Globalisierung der Wirtschaft und Fi-
nanzen, die Öffnung der Grenzen, die Ver-
breitung des Internet, die Vermehrung der 
Steuerparadiese, die Fähigkeit zur Beste-
chung und vor allem die Schwäche der Poli-
tik dagegen haben die verbrecherische Wirt-

schaft‘ und zusammen mit dieser auch die 
„mafiose Wirtschaft“ ermöglicht.
Das erleichtert denjenigen Top-Kriminellen 
und politischen Handlangern, insbesondere 
aus Osteuropa und der ehemaligen UdSSR, 
ihr kriminell erwirtschaftetes Kapital hier zu 

investieren, mit dem eindeutigen Ziel der 
Marktbeherrschung. Fakt ist, dass die glo-

balen Netzwerke der Organisierten Kri-

Die Gewinne der kriminellen Machenschaften in den legalen Wirtschaftskreislauf 
einzuspeisen, um letztlich Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse nehmen 

zu können und gleihzeitig die freie Marktwirtschaft aushebeln.

GANGSTERGANGSTER
wirtschaftwirtschaft

 Waldemar Gruna 
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minalität bereits jetzt in bestimmten Schalt-
zentren politischer Macht westlicher und östli-
cher Staaten das Sagen haben. Man denke an  
Italien oder die russische Föderation. Dazu 
passt leider, dass sich die Europäische Kom-
mission genauso wie die deutsche Regierung, 
gegenüber krimionell und korrupt durchstruk-
turierten Staaten taub und blind stellen. Je-
nen Staaten wie Usbekistan, Tadschikistan, 
Kasachstan oder Russland, die für Korrup-
tion, fehlende Transparenz, kriminelle Ane-
ignung von Staatseinnahmen und Verletzung 
der Menschenrechte bekannt sind. Das wird 
geflissentlich übersehen, weil es um jene Sta-
aten geht, die Gas oder Erdöl nach Europa lie-
fern oder liefern sollen, um unsere Energiever-
sorgung zu sichern. 
Eigentlich ist es doch eine Binsenweishe-
it, dass sie ihre heutige wirtschaftliche und 
damit politische Potenz und auch Monopol-
stellung vor nicht allzu langer Zeit schweren 
Verbrechen wie Erpressung, Betrug, Mord, 
Urkundenfälschung, Bestechung, dem Dro-
gen- oder Tabakschmuggel, dem Waffen-
schmuggel, der Umweltzerstörung oder der 
Steuerhinterziehung verdankt. 
Aus Dieben und Betrügern wurden inner-
halb weniger Jahre Mogule, aus Banditen 
und Plünderern marktbeherrschende Oligar-
chen. Jetzt wollen sie unbehelligt leben, ihre 
umstrittene Vergangenheit soll eliminiert 
werden. So verfolgen sie mithilfe bestens en-
tlohnter Public-Relations-Agenturen ein ein-
ziges Ziel: die Gewinne der kriminellen Ma-
chenschaften in den legalen Wirtschaftskre-
islauf einzuspeisen, um letztlich Einfluss auf 
politische Entscheidungsprozesse in ihrem 
Sinn nehmen zu können und gleihzeitig die 
freie Marktwirtschaft aushebeln.
Gleichzeitig könnte die jeweiligen Repräsen-
tanten krimineller Strukturen keinen Gefal-
len daran haben, Deutschland aufzukaufen 
(im Nachbarland Österreich ist dieser Pro-
zess schon weiter fortgeschritten), wenn sie 
nicht Heerscharen ehrenwerter Anwälte, 
Steuerberater, politischer Handlanger und 
administrativer Erfüllungsgehilfen auf ihre 
Seite gezogen hätte. 

W.G: Ihr neues Buch „Gangsterwirtschaft“ 
erscheint im Mai. Wird es sich dabei um 
eine Ergänzung Ihrer früheren Bücher wie 
„Der Deutschland-Clan“, „Anklage Unerwün-
scht” oder „Mafialand Deutschland” han-
deln? Oder ist es eher ein neuer Blick auf 
die Kriminalität des 21. Jahrhunderts?

J.R: Natürlich unterscheidet es sich im we-
sentlichen von den genannten Büchern. Zum 
einen weil weitaus mehr Wert auf Analyse 
der gesellschaftlichen und sozialen Ursachen  
gelegt wird und zum anderen weil in der Tat 
der Blick auf die Kriminalität des 21. Jahr-
hunderts gerichtet wird. Und da geht es im-
mer eindeutiger um die Auflösung des bür-
gerlichen demokratischen Staates und der 
ihr innewohnenden Zivilgesellschaft. 

W.G:  Wie wurde Ihr letztes Buch „Mafialand 
Deutschland“ in Deutschland aufgenom-
men? Gab es Probleme bei der Veröffentli-
chung?

J.R: Ja, wie nicht anders zu erwarten. Ein 
Mitglied der Ndrangheta, das in Leipzig 
lebt, hatte geklagt. Und leider vor Gericht 
Recht bekommen, obwohl ich entsprechende 
Dokumente des Bundeskriminalamtes vor-
gelegt habe, die meine Vorwürfe belegten.

W.G: Sie beschreiben nicht nur die italieni-
sche Mafia und russische Oligarchien in den 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion, son-
dern auch Korruption und mafiöse Struktu-
ren in anderen Ländern wir z.B. Bulgarien. 
Wie werden Ihre Bücher dort aufgenom-
men? Oder ist es eher eine Struktur die be-
reits das gesamte vereinte Europa erfasst 
hat?

J.R: Ich glaube immer noch, dass wir in 
Deutschland eine relativ stabile Zivilgesel-
lschaft haben und einen mit Mängeln be-
hafteten, aber einigermaßen guten Rechts-
staat. Das unterscheidet uns hier von vie-
len osteuropäischen Ländern und dazu zählt 
auch Bulgarien. Meine Bücher in Bulgarien 
werden hervorragend angenommen. Nur wer 
liest schon Bücher in Bulgarien oder Ru-
mänien oder Russland? Die junge Elite. Und 
die orientiert sich eher am Ausbau des Ego-
ismus als um soziales und ethisches Verhal-
ten. Genau wie bei uns übrigens. Deshalb 
blühen ja die mafiösen Strukturen überall so 
prächtig.

W.G: In Deutschland erscheinen jährlich re-
lativ mehrere seriöse Bücher über mafiöse 
Verstrickungen von Wirtschaft, Politik und 
organisiertem Verbrechen. In Polen und an-
dere neue EU-Länder hingegen gibt es nur 
wenige Veröffentlichungen zu diesem The-
ma. Wo sehen Sie die Gründe dafür? 

J.R: Der Transformationsprozess hat zu 
einer Abwendung politischer Analysen ge-
führt und das ist mit ein Grund. Ein weiterer 
wesentlicher Grund ist, dass es bislang zwar 
viele kritische Journalisten und Autoren in 

Polen und den neuen EU-Ländern gibt, aber 
es fehlt an finanzkräftigen unabhängigen 
Verlagen und Medien. 

W.G: Über Polen haben Sie bislang nur ein 
Buch verfasst, das 2005 nur in Deutschland 
erschien. In Polen wurde über das Buch nur 
vom Fernsehsender TVN berichtet, worau-
fhin eine polnische Übersetzung ersche-
inen sollte, doch das ist bis jetzt nicht ge-
schehen. Haben Sie vor, sich nochmals mit 
der Problematik des organisierten Verbre-
chens in Polen und den Verstickungen mit 
Deutschland, Österreich und den Staaten 
der ehemaligen Sowjetunion zu befassen?

J.R: Nein. Leider sind meine Kapazitäten 
beschränkt. Ich arbeite aber gerade an einem 
neuen Buch. Es beschäftigt sich mit dem Zu-
sammenhang von Sport und Korruption, or-
ganisierter Kriminalität und Mafia in Euro-
pa. Da spielt Polen natürlich, gerade im Fuss-
ballbereich, eine große Rolle.

Jürgen Roth (geb. 1945) ist ein bekannter 
deutscher Journalist, Autor zahlreicher Bücher 
und Dokumentarfilmer. Er spezialisiert sich auf 
Themen zur organisierten Kriminalität, vor al-
lem in Deutschland und Osteuropa und gilt 
als einer der besten Experten in diesem Bere-
ich, der nahezu jedes Jahr ein neues Buch ve-
röffentlich das stets zu einem Bestseller wird. 
Zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen 
gehören: „Die roten Bosse“ (1999), „Schmutzi-
ge Hände: Wie die westlichen Staaten mit der 
Drogenmafia kooperieren“ (2000), „Der Oli-
garch“ (2001), „Netzwerke des Terrors“ (2002), 
„Die Gangster aus dem Osten“, (2003), „Ermit-
teln verboten!“ (2004), „Gejagt von der Polen-
mafia“ (2005), „Der Deutschland-Clan“ (2006), 
„Anklage unerwünscht: Korruption und Will-
kür in der deutschen Justiz“ (2007), „Mafialand 
Deutschland“ (2009).
Jürgen Roth wurde mehrmals nicht nur von 
deutschen Prominenten verklagt, die den Ver-
kauf seiner Bücher forderten (u.A. der ehema-
lige Bundeskanzler Gerhard Schröder). Einige 
Prozesse hat Roth sogar verloren, weil er nie-
mals bereit war, die Namen seiner Informan-
ten offen zu legen. In seinem jüngsten Buch 

„Gangsterwirt-
schaft“ (2010) be-
schreibt er die 
neue Dimen-
sion von Kor-
ruption und Ma-
fia-Verstrickun-
gen in der deut-
schen und euro-
päischen Wirt-
schaft. Bei einem 
von unserer Re-
daktion veran-
stalteten Treffen 
sagte J. Roth in 
Warschau: „Die 
Mafia ist ein internationales Problem, weil sie 
mittlerweile wie ein internationaler Konzern 
agiert. Sie kann sogar ganz Europa mit ihren 
Einflüssen überziehen, weil wir ihr den perfek-
ten Nährboden liefern. In Deutschland – und 
wahrscheinlich auch schon in Polen – gibt es 
bereits klassische Strukturen der italienischen 
Mafia.“
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Zakusy kolejnych, rządzących ekip 
na prawdziwą władzę sięgają upad-
ku PRL. Jedną z pierwszych ofiar 
śmiertelnych politycznych rozgry-

wek po 1989 roku miał stać się Walerian Pań-
ko, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Tajem-
niczy wypadek samochodowy pokrzyżował 
plany przedstawienia w Sejmie raportu dot. 
afery FOZZ. W tym samym roku zastrzelono 
Andrzeja Stuglika, byłego oficera kontrwy-
wiadu, głównego specjalistę ds. rozliczeń de-
wizowych w Ministerstwie Finansów, a osta-
tecznie doradcę finansowego w Towarzystwie 
Handlu Międzynarodowego DAL SA. Spół-
ka ta trudniła się handlem bronią, nie gar-
dząc przy tym pomocą rosyjskich służb spe-
cjalnych. Kontrowersyjne decyzje polityczne 
pozwalały zaufanym na zdobycie ogromnych 
majątków. Kwestionowana dziś, co do meto-
dy prywatyzacja, ustawy zabezpieczające in-
teresy wpływowych lobbystów lub afery al-
koholowa i paliwowa to jedynie nieliczne 
przykłady nieprawidłowości. Niemal dekadę 
zajęło wprowadzenie, elementarnego dla eu-
ropejskich ustaw karnych, zapisu o świadku 
koronnym oraz zadowalającego unormowa-
nia odpowiedzialności za niegospodarność. 
Dostatecznie długo by rozdysponować ma-
jątkiem państwowym. W późniejszym cza-
sie, wątpliwie samobójczą śmiercią zginął za-
dłużony u Pershinga były wicepremier i po-
seł SLD Ireneusz Sekuła. Rzekomo oddał do 
siebie dwa strzały powodujące trzy rany po-
strzałowe (rykoszet pocisku) oraz stłuczenia 
twarzy. Dokonano egzekucji ministra Jacka 
Dębskiego. Podejrzani o tą zbrodnię gangste-
rzy, egzekutor Sasza i wiedeński boss Bara-
nina, popełnili w więziennych celach samo-
bójstwa, nie ujawniając rzeczywistych mo-
tywów działania. Sasza dzień przed śmiercią 
deklarował złożenie obszernych wyjaśnień. 
Znane są przypadki tajemniczych zgonów 
osób powiązanych z tzw. mafią paliwową. 
Prokuratura nie poświeciła zbyt wiele cza-
su na wyjaśnienie okoliczności śmierci Mar-
ka Karpa. Zginął on w 2004 roku wepchnię-
ty przez białoruskiego tira pod nadjeżdżają-

cą z przeciwka ciężarówkę. Zdarzenie mia-
ło miejsce tuż po spotkaniu Karpia z pro-
kuratorem Wassermannem, na którym obie-
cał on dostarczenie politykowi informacji o 
działaniach rosyjskich przedsiębiorstw naf-
towych. Wątpliwości wzbudzają także oko-
liczności zgonów innych biznesmenów, po-
wiązanych z branżą paliwową. Zwłaszcza w 
świetle dziś już wiadomej współpracy szefa 
górnośląskiej policji Mieczysława K. z pali-
wowymi baronami. 

Toczona w tym czasie na ulicach pol-
skich miast wojna gangów, skutecznie 

odciągała uwagę od wyżyn władzy i sięga-
jącej granicy absurdu korupcji. Można przy-
jąć, iż równocześnie rozwijały się dwa wza-
jemnie powiązane, choć w dużej mierze nie-
zależne skrzydła – grupy zbrojne dla malucz-
kich i białe kołnierzyki z ambicjami by rzą-
dzić krajem. O istnieniu tej swoistej symbio-
zy wiedzieli jednak tylko nieliczni. 

Momentem przełomowym, ewident-
nie łączącym wyższe sfery z awan-

gardą rodzimej gangsterki, stał się dzień 25 
czerwca 1998 roku. Po raz pierwszy w histo-
rii współczesnej Polski odważono się, idąc w 
ślady włoskich syndykatów zbrodni, doko-
nać egzekucji wysokiego rangą oficera po-
licji. Strzałem w głowę uśmiercono komen-
danta głównego Marka Papałę. Tożsamość 
rzeczywistego mocodawcy zbrodni do dziś 
pozostaje tajemnicą. 

Nietykalni bez twarzy

W tym czasie wszelkie służby policyj-
ne oraz media żyły wyłącznie egze-

kucjami i aresztowaniami znanych gangste-
rów, natomiast mafia kojarzona była głów-
nie z młodzieńcami wymuszającymi hara-
cze. Nikt nie zadał istotnego pytania - w jaki 
sposób niewykształceni kryminaliści zbudo-
wali międzynarodowe imperia przestępcze i 
faktycznie podporządkowali sobie bez więk-
szych przeszkód znaczną część Polski? I dla-
czego dygnitarze polskiej filii KGB - Służ-
by Bezpieczeństwa, przeszkoleni na potrze-
by komunistycznego ustroju szpiedzy, tak 
dobrze radzą sobie w biznesie wolnorynko-
wego państwa?

Epidemia zażyłych przyjaźni

Na podstawie zeznań Jarosława Soko-
łowskiego pseud. Masa, skazano wielu 

gangsterów z kryminalną przeszłością, jed-
nak zupełnie zignorowano oskarżenia skiero-
wane pod adresem wpływowych i powszech-
nie znanych osób. Na kilka dni przed koń-
cem swej kadencji, Prezydent RP Aleksan-
der Kwaśniewski ułaskawił Zbigniewa So-
botkę. Były wiceminister MSWiA skaza-
ny został prawomocnym wyrokiem sądu za 
udostępnianie tajnych informacji, które na-
stępnie, za pośrednictwem posłów Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej – Henryka Dłu-
gosza i Andrzeja Jagiełły oraz terenowych 
działaczy tejże partii, dotarły do staracho-
wickiego związku przestępczego. Dekonspi-
racją narażono na śmiertelne niebezpieczeń-
stwo policjantów dokonujących kontrolowa-
nego zakupu nielegalnej broni palnej i amu-
nicji. Tamtejsza grupa przestępcza odpowia-
dać ma m.in. za handel bronią, materiałami 
wybuchowymi, narkotykami oraz wymusza-
nie okupów.

Polska wolna od mafii?

Wielokrotnie dowiedziono serdecznych 
kontaktów pomiędzy najważniejszy-

mi politykami III RP, handlarzami narkoty-
ków oraz powszechnie znanymi biznesme-
nami. Fakty te nadal jednak pozostają wy-
śmiewane, podobnie jak w latach 80-tych 
miało to miejsce we Włoszech. Tam jednak 
w ramach tzw. maksiprocesu doprowadzo-
no w końcu do rozbicia trzonu Cosa Nostry 
uzyskując wyroki skazujące jednocześnie dla 
500 gangsterów, a następnie operacją „Czy-
ste ręce” postawiono w stan oskarżenia 2800 
polityków zamieszanych w konszachty z ma-
fią. Przez wiele lat politycy rządzących opcji 
przekonywali obywateli, iż Polska pozosta-
je krajem od mafii wolnym. Jedynym jej ob-
jawem, jak lapidarnie określono działania 
wpływowych gangsterów, miała pozostawać 
rzekomo niskich lotów zorganizowana prze-
stępczość. Kiedy kończą się początkowe ob-
jawy, a rozpoczyna ciężkie stadium sycylij-
skiej choroby…? 

 Kazimierz Turaliński

Wielokrotnie dowiedziono serdecznych kontaktów pomiędzy najważniejszymi politykami III RP, 
handlarzami narkotyków oraz powszechnie znanymi biznesmenami. 

Białe koszule, 
pokrwawione 

mankiety

GOSPODARKA
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 Kazimierz Turaliński

Der Griff nach der wahren Macht 
durch unterschiedliche Parteila-
ger reicht noch in die Geschich-
te der Volksrepublik hinein. Eines 

der ersten Todesopfer politischer Auseinan-
dersetzungen nach 1989 war Walerian Pań-
ko, der Vorsitzende des Obersten Rechnung-
shofes. Ein geheimnisvoller Verkehrsunfall 
durchkreuzte die Pläne, einen Bericht zur 
sog. FOZZ-Affäre im Parlament vorzutra-
gen. Im selben Jahr wurde der ehemalige Of-
fizier der nachrichtendienstlichen Abweh-
rabteilung Andrzej Stuglik erschossen, der 
zu Lebzeiten Experte für Devisenabrechun-
gen im Finanzministerium war, letztendlich 
aber als Finanzberater beim internationalen 
Handelsunternehmen DAL AG wirkte. Das 
Unternehmen handelte mit Waffen und be-
diente sich dabei der Hilfe russischer Gehe-
imdienste. Durch kontroverse politische Ent-
scheidungen konnten vertraute Personen riesi-
ge Vermögen anhäufen. Die heute in Frage ge-
stellten Methoden der Privatisierung, unter-
schiedliche Gesetze, die einflussreiche Lob-
byisten schützten oder die Alkohol- und Kra-
ftstoffaffären sind nur einige wenige Beispie-
le für Unregelmäßigkeiten. Es dauerte fast ein 
Jahrzehnt bis ein Kronzeugengesetz und zu-
frieden stellende Regelungen zur Strafbarkeit 
von Unwirtschaftlichkeit verabschiedet wer-
den konnten, die sich mit der Strafgesetzge-
bung in anderen europäischen Staaten vergle-
ichen ließen. Doch ein Jahrzehnt genügte, um 
das Staatsvermögen unter sich zu verteilen. 
Später starb der bei Pershing (eine Unterwelt-
größe) verschuldete ehemalige Vize-Premier 
und Abgeordnete der SLD Ireneusz Seku-
ła an einem zweifelhaften Selbstmord. Er soll 
sich selbst mit zwei Schüssen erschossen ha-
ben, wobei sein Körper drei Einschusslöcher 
(ein Abpraller) und Verletzungen im Gesicht 
aufwies. Auch Minister Jacek Dębski wur-
de hingerichtet. Die Verdächtigten, darunter 
der Schütze Sasza und sein Auftraggeber in 
Wien Baranina, haben in ihren Gefängniszel-
len Selbstmord begangen, ohne die tatsächli-
chen Hintergründe der Tat aufzudecken. Sa-
sza hat sich einen Tag vor seinem Tod bere-
it erklärt, ein umfassendes Geständnis abzu-
legen. Bekannt sind ebenfalls geheimnisvolle 

Todesfälle von Personen, die mit der sog. Kra-
ftstoff-Mafia zu tun hatten. Die Staatsanwalt-
schaft hat sich bei der Aufklärung des Todes 
von Marek Karp nicht mit Ruhm bekleckert. 
2004 wurde er von einem Weißrussischen 
Schwerlaster unter einen entgegenkommen-
den Lastzug gedrängt. Der „Unfall“ ereigne-
te sich, als Karp von einem Treffen mit Sta-
atsanwalt Wassermann kam, bei dem er ver-
sprach Informationen über die Tätigkeit rus-
sischer Erdölunternehmen zu liefern. Zwe-
ifelhaft sind auch die Todesumstände anderer 
Geschäftsleute, die in der Kraftstoffbranche 
tätig waren, vor allem im Zusammenhang mit 
der heute bereits bekannten Zusammenarbe-
it des Polizeichefs von Oberschlesien Mieczy-
sław K. mit den Kraftstoff-Baronen.

Der in dieser Zeit auf polnischen Straßen 
geführte Bandenkrieg konnte die Auf-

merksamkeit von den Regierenden und der 
fast schon ins Absurde reichenden Korrup-
tion erfolgreich ablenken. Man muss anneh-
men, dass sich gleichzeitig zwei unabhängi-
ge aber miteinander verflochtene Flügel he-
rausbildeten – die bewaffneten Gruppen für 
die Kleinen und die weißen Hemden, die das 
Land regieren wollen. Das bestehen dieser 
Symbiose war jedoch nur wenigen bekannt.

Ein Umbruch erfolgte am 25. Juni 1998. 
als sich die höheren Sphären mit dem Fu-

ßvolk der Verbrecherwelt gemein machten. 
Zum ersten Mal in der jüngsten Geschichte 
Polens hat man es gewagt nach italienischem 
Muster einen hohen Beamten des Polizeiap-
parates zu exekutieren. Der Hauptkomman-
dant der polnischen Polizei Marek Papała wur-
de mit einem Kopfschuss ermordet. Die Iden-
tität des tatsächlichen Auftraggebers konnte bis 
heute nicht geklärt werden.

Gesichtslose Unantastbare

In dieser Zeit befassten sich die Polizei und 
die Medien ausschließlich mit den Exeku-

tionen und Verhaftungen bekannter Verbre-
cher und die Mafia assoziierte man vor allem 
mit jugendlichen Schutzgelderpressern. Nie-
mand stellte die entscheidende Frage – wie 
konnten ungebildete Kriminelle internatio-
nale Verbrechersyndikate aufbauen und sich 
ohne größere Hindernisse einen Großteil Po-
lens unterordnen? Warum kamen die ehema-
ligen Vertreter der polnischen Delegatur des 
KGB, die einst als Agenten für ein kommu-

nistisches System geschult wurden, so gut in 
der freien Marktwirtschaft zurecht?

Eine Epidemie enger   
Freundschaften

Durch die Geständnisse von Jarosław Soko-
łowski (Pseudonym Masa) konnten zahlre-

iche Gangster wegen ihrer kriminellen Vergan-
genheit verurteilt werden, doch die Vorwürfe ge-
gen einflussreiche und bekannte Persönlichkeiten 
wurden dabei völlig übergangen. Einige Tage vor 
dem Ende seiner Amtszeit hat der damalige Sta-
atspräsident Aleksander Kwaśniewski Zbigniew 
Sobotka begnadigt. Der ehemalige Vize-Minister 
des Inneren war rechtskräftig wegen Geheimni-
sverrats verurteilt. Die von ihm weitergegebenen 
Informationen gelangten über Abgeordnete der 
Partei SLD - Henryk Długosz und Andrzej Ja-
giełło – sowie einige Regionalvertreter derselben 
Partei zu der kriminellen Gruppe von Staracho-
wice. Infolgedessen wurden die Identitäten von 
verdeckten Ermittlern aufgedeckt, die einen kon-
trollierten Ankauf von illegalen Waffen und Mu-
nition durchführten und somit einer tödlichen 
Gefahr ausgesetzt waren. Die kriminelle Gruppe 
von Starachowice soll sich u.A. mit dem Handel 
von Waffen, Sprengstoffen, Drogen und Schut-
zgelderpressungen befasst haben.

Keine Mafia in Polen?

Die guten Beziehungen zwischen promi-
nenten Politikern der 3. Polnischen Repu-

blik und Drogenhändlern sowie allseits bekan-
nten Geschäftsleuten konnten bereits mehr-
mals aufgedeckt werden. Doch die Fakten wer-
den immer noch belächelt – ähnlich wie das in 
Italien in den 1980er Jahren der Fall war. Doch 
dort konnte im Rahmen eines Megaprozes-
ses schließlich der harte Kern der Cosa No-
stra gesprengt werden – insgesamt 500 füh-
rende Gangster wurden verurteilt. Im Rahmen 
der darauf folgenden Operation „Saubere Hän-
de“ wurden 2800 Politiker wegen dunkler Ma-
chenschaften angeklagt. Jahrelang haben Poli-
tiker aller regierenden Parteien versucht die 
Bürger davon zu überzeugen, dass es in Polen 
keine Mafia gibt. Die einigen Sorgen, die sie 
zu haben vorgaben, waren die kleinen Fische 
der organisierten Kriminalität. Wann enden 
Anfangssymptome und ab wann beginnt das 
fortgeschrittene Stadium der sizilianischen 
Krankheit? 

Weiße Hemden, 
blutige Ärmel
Die guten Beziehungen zwischen prominenten Politikern 
der 3. Polnischen Republik und Drogenhändlern sowie 
allseits bekannten Geschäftsleuten konnten bereits 
mehrmals aufgedeckt werden.

WIRTSCHAFT
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Początkowo była ona tylko jedną z 
wielu walut na świecie, ale dość 
szybko zdobyła, a potem ugrunto-
wała swoją pozycję jednej z najbar-

dziej stabilnych i najpewniejszych w wymia-
nie towarowej. Pojęcie „niemiecka marka” 
wiązało się ściśle z określeniami „cud go-
spodarczy” i „socjalna gospodarka rynkowa”. 
Wiele milionów Niemców w tej właśnie wa-
lucie zgromadziło swój majątek, opierając się 
na jej stabilności. Bez pytania niemieckiego 
społeczeństwa waluta ta została zniesiona i 
zastąpiona innym pieniądzem - nazwano go 
euro. Zbiegło się to działaniami w sferze po-
litycznej skierowanymi na rozszerzenie Unii 
Europejskiej na wschód. Globalizacja i świa-
towy system finansowy sprzyjały rozwojowi 
gospodarczemu. Czas prosperity oraz fałszo-
wanie danych statystycznych przez niektóre 
z państw członkowskich Strefy Euro uśpiły 
czujność rządzących, co wpłynęło na osła-
bienie kontroli nad nową walutą. Widoczny 
jeszcze rok temu w wypowiedziach europej-
skich polityków entuzjazm w odniesieniu do 
wspólnej waluty zderzył się ostatnio z tra-
giczną rzeczywistością ekonomiczną budże-
tów Grecji, Hiszpanii czy Portugalii. 

Konieczność ratowania euro oraz gospo-
darczej stabilności Europy spowodowa-

ły stworzenie wyjątkowo kosztownego pro-
gramu ratunkowego skierowanego do tych 
trzech krajów oraz kolejnych, które mogą 
pójść ich drogą. Niemcy, jako jeden z twór-
ców i propagatorów idei Unii Europejskiej 
oraz wspólnej waluty, musiały zgodzić się na 
duży udział w kosztach ratowania zbankru-
towanych krajów. Teraz Niemcy mają coraz 
więcej wątpliwości. W głębi serca wiedzie-
li, że euro nigdy nie będzie tak solidną wa-
lutą, jak „stara dobra marka”. Mimo to zgo-
dzili się na zrezygnowanie z narodowej walu-
ty na rzecz wizji zjednoczonej Europy, która 
rozwijała się bardzo szybko, ale tylko w sfe-
rze politycznej, natomiast gospodarcza stro-
na integracji była traktowana po macoszemu. 
Przykładem mogą być m.in. ograniczenia 
w wolności świadczenia usług czy też brak 
wolności w dostępie do rynku pracy dla oby-
wateli tzw. nowych członków UE. 

Euro - sztuczny twór?

Hans-Werner Sinn, szef jednego z naj-
większych w Niemczech instytutów 

badawczych zajmujących się analizami eko-
nomicznymi, stwierdził w prasie: - Tworzy-
my gigantyczną bańkę długu, która w koń-
cu pęknie z głośnym hukiem. Tak mocne 
stwierdzenie jest sygnałem tego, że cierpli-

wość - nie tylko społeczeństwa niemieckie-
go, ale i specjalistów - wobec działań polity-
ków dochodzi do pewnej nieprzekraczalnej 
wcześniej granicy. Kolejne cięcia budżetowe 
będą należały do najpoważniejszych od 1945 
roku. Eksperci uważają, że dotkną one każ-
dej sfery życia w Niemczech. W takiej sy-
tuacji dyskusje o powrocie marki to na ra-
zie fantazjowanie, które jednak staje się co-
raz bardziej popularne mimo ostrzeżeń kanc-
lerz Merkel, że upadek euro to upadek Euro-
py. „Czy powinniśmy zacząć ponownie dru-
kować marki?” - pytał ostatnio konserwatyw-
ny „Die Welt”. W tygodniku „Der Spiegel” 
popularny w Niemczech holenderski pisarz 
Leon de Winter wzywa do zniesienia euro, 
które nazwał „sztucznym tworem”. Zdaniem 
Karla Otto Pöhla, byłego prezesa niemiec-
kiego banku centralnego, wprowadzenie euro 
zostało przeprowadzone bez odpowiednie-
go oszacowania wiążącego się z tym ryzyka. 
- Grecja na przykład na pewno nie powin-
na zostać dopuszczona do wspólnej waluty - 
mówił w jednym z wywiadów. - Komisja Eu-
ropejska i Europejski Bank Centralny musia-
ły przecież zdawać sobie sprawę, że stosun-
kowo mały kraj bez silnej bazy przemysłowej 
nigdy nie będzie w stanie spłacić długów w 
wysokości 300 miliardów euro.

Problem Niemiec?

Kraje europejskie będą wychodziły z re-
cesji bardzo powoli, a ich obywatele od-

czują boleśnie cięcia wydatków budżeto-
wych. To jednak nie pomoże Grecji i innym 
krajom. Wręcz przeciwnie - zdaniem wielu 
ekspertów ta miliardowa „pomoc” doprowa-
dzi do dalszego spadku wartości euro i na-
kręcania spirali inflacji. Najgorsze, co może 
spotkać teraz Europę, to wycofanie się Nie-
miec z obszaru wspólnej waluty. Jednak oby-
watele tego kraju mają już dość bycia „kasje-
rem” zbankrutowanych i nieefektywnych go-
spodarek. Z wykonanego w końcu maja son-
dażu Allensbach Institut wynika, że za koja-
rzoną z powojenną stabilizacją i dobrobytem 
niemiecką marką tęskni prawie połowa na-
szych zachodnich sąsiadów. Tygodnik „Wirt-
schaftswoche” twierdzi, że do czasu wydru-
kowania i wpuszczenia na rynek nowych ma-
rek możliwe byłoby posługiwanie się tylko 
euro wyprodukowanymi za Odrą. Monety i 
tak się różnią, a na niemieckich banknotach 
przed numerem seryjnym wydrukowany jest 
charakterystyczny znak X. Jako kurs wymia-
ny przyjęto by najpewniej obowiązującą w 
momencie wycofywania marki relację 2 mar-
ki za jedno euro. Skutki ostatniego majowe-
go załamania są dramatyczne dla całej Euro-
py. Opiniotwórczy The Economist zauważa, 
że w Niemczech rośnie zniechęcenie do idei 
Unii Europejskiej. Jej powodzenie zależało 

- i teraz, w czasie kryzysu, jeszcze bardziej 
zależy - od postawy Niemiec. Ale w Niem-
czech wiara w Europę słabnie. The Econo-
mist pisze, że Europa ponownie staje w obli-
czu starego wyzwania - problemu Niemiec.

A Polska?

Europa, mimo traktatu z Lizbony, staje 
się bardziej sojuszem państw niż Unią. 

Szumne hasła prześcignięcia gospodarczo 
USA oraz rywalizacji z Chinami i Indiami, 
a także zapowiedzi stworzenia europejskie-
go „superpaństwa” okazały się mrzonkami 
wygłaszanymi przez polityków tylko w ce-
lach propagandowych. Europa się zmienia i 
tej zmiany nie możemy przegapić. W Niem-
czech tolerowane są już przez niemiecki sys-
tem prawny hasła typu: „Zatrzymać polską 
inwazję”. Po drugiej stronie naszych granic 
mamy „nową” Ukrainę z wielkimi problema-
mi gospodarczymi i perspektywą polityczne-
go rozpadu. To nowa jakość w polityce mię-
dzynarodowej. W Polsce najważniejsze są 
jednak sondaże i słupki PR-owskie przed 
wyborami prezydenckimi latem i samorzą-
dowymi jesienią. Uwagę zajmują: katastrofa 
pod Katyniem, przyspieszone wybory pre-
zydenckie i wielka powódź. Jest jednak wiel-
kim błędem niezauważenie i ignorowanie 
skali kryzysu, w jakim na skutek praktycz-
nego bankructwa Grecji znalazła się cała Eu-
ropa. Efekty takiego bagatelizowania ekono-
mii odczujemy w miarę szybko, bo już jesie-
nią tego roku. Oby nie był to krach na miarę 
„tragedii greckiej” czy „tanga argentyńskie-
go” sprzed kilku lat. 

PowrPowróótt niemieckiej marki? niemieckiej marki?
Marka wprowadzona została do obiegu w Niemczech 20 czerwca 1948 roku 

(teraz świętowałaby swoje 62 urodziny). Dziś słychać żądania przywrócenia tej waluty.

 Waldemar Gruna 

Kommt die D-Mark zurück?
GOSPODARKA

12



Anfangs war sie nur eine von vie-
len Währungen auf der Welt, doch 
sie konnte sich recht schnell als 
eine der stabilsten und sichersten 

Währungen im internationalen Warenhandel 
etablieren. Die „Deutsche Mark“ assoziier-
te man mit Begriffen wie „Wirtschaftswun-
der“ und „Soziale Marktwirtschaft“. Millio-
nen von Deutschen haben ihre Vermögen 
in dieser Währung angehäuft und vertrau-
ten auf ihre Stabilität. Doch die Landeswäh-
rung wurde ohne die Bevölkerung zu fra-
gen abgeschafft und durch eine andere Wäh-
rung ersetzt – man nannte die neue Währung 
Euro. Die Einführung erfolgte im Umfeld 
der EU-Osterweiterung und die Globalisie-
rung und das Weltfinanzsystem sorgten ge-
rade für starkes Wirtschaftswachstum. Die 
Zeit der Prosperity und gefälschte Statistik-
daten einiger Mitgliedsstaaten der Euro-Zo-
ne schläferten die Aufmerksamkeit der Re-
gierenden ein und schwächten die Kontrol-
linstanzen über die neue Währung. Der En-
thusiasmus europäischer Politiker, der noch 
vor einem Jahr in Bezug auf die gemeinsa-
me Währung zu hören war, zerschellte neu-
lich an der tragischen Wirklichkeit der grie-
chischen, spanischen und portugiesischen 
Haushalte.

Die Notwendigkeit den Euro und die Sta-
bilität der Euro-Zone retten zu müssen 

brachte ein ausgesprochen kostspieliges Ret-
tungsprogramm auf den Weg. Die Deutschen 
mussten als Mitbegründer und Fürsprecher 

der Europäischen Union und einer gemeinsa-
men Währung einem Löwenanteil an der Ret-
tung der bankrotten Staaten zustimmen. Doch 
jetzt hat Deutschland immer mehr Zweifel. In 
der Tiefe ihrer Herzen wussten sie wohl, dass 
der Euro niemals eine so stabile Währung sein 
wird, wie die Deutsche Mark. Trotzdem wa-
ren sie bereit, die Landeswährung zum Wohl 
eines vereinten Europa zu opfern, das damals 
zwar politisch rasant wuchs, doch die wirtscha-
ftliche Entwicklung wurde vernachlässigt. Ein 
Beispiel hierfür sind sicherlich die Einschrän-
kungen bei der Dienstleistungsfreiheit oder die 
immer noch fehlende Freizügigkeit bei der Ar-
beitsplatzwahl für Bürger der neuen Mitglieds-
staaten.

Der Euro als künstliches Gebilde?

Hans-Werner Sinn, der Vorsitzende eines 
der größten deutschen Forschungsinsti-

tute für Wirtschaftsanalysen, meinte in einem 
Interview: - Wir erschaffen eine gigantische 
Schuldenblase, die letztendlich mit einem lau-
ten Knall platzen wird. Diese Feststellung ist 
ein Signal dafür, dass die Geduld der deut-
schen Bevölkerung und der Experten mit den 
Politikern langsam an ihre Grenzen stößt. Die 
kommenden Haushaltskürzungen werden die 
radikalsten seit 1945 sein. Experten gehen da-
von aus, dass sie sich auf jeden Lebensbereich 
der Bundesrepublik erstrecken werden. In die-
ser Lage sind Erwägungen einer Wiederein-
führung der Deutschen Mark reine Spekula-
tionen, doch sie werden immer populärer, auch 
wenn die Bundeskanzlerin warnt, der Fall des 
Euro wäre das Ende Europas. „Sollen wir wie-
der die D-Mark drucken?“ – fragte letztens 
die konservative Tageszeitung „Die Welt“. Im 
Magazin „DER SPIEGEL“ rief der bekann-
te holländische Schriftsteller Leon de Winter 
dazu auf, den Euro abzuschaffen und bezeich-
nete ihn als „künstliches Gebilde“. Karl Otto 
Pöhl, der Vorsitzende der Deutschen Zentral-
bank, meinte hingegen, der Euro wäre ohne 
Abwägung der Risiken eingeführt worden. – 
Griechenland hätte auf keinen Fall der geme-
insamen Währung beitreten dürfen – sagte er 
in einem der Interviews. – Die Europäische 
Kommission und die Europäische Zentralbank 
mussten sich doch der Tatsache bewusst sein, 
dass ein so kleines Land ohne nennenswerten 
Industriesektor niemals in der Lage sein wird, 
Schulden in Höhe von 300 Milliarden Euro zu 
tilgen.

Ein rein deutsches Problem?

Die EU-Staaten werden die Rezession nur 
sehr langsam überwinden können und 

die Bürger werden die Haushaltskürzungen 
schmerzvoll verspüren. Doch das wird weder 
Griechenland noch anderen Ländern helfen 

können. Die Milliarden-Hilfen werden nach 
Meinung von Experten ganz im Gegenteil zu 
einer Abwertung des Euro führen und die In-
flation anheizen. Das schlimmste was Euro-
pa jetzt passieren könnte wäre ein Rückzug 
Deutschland aus der Währungsunion. Doch 
die Deutschen haben die Nase voll von den 
Beihilfen für bankrotte und unrentable Wirt-
schaftssysteme. Umfragen des Allensbach 
Instituts vom Ende Mai haben ergeben, dass 
sich fast die Hälfte der Deutschen die D-
-Mark zurückwünscht, die man mit der Na-
chkriegsstabilität und mit Wohlstand asso-
ziiert. Das Wochenblatt „Wirtschaftswoche“ 
meint, dass es möglich wäre bis zur Herstel-
lung neuer DM-Scheine ausschließlich mit 
auf der anderen Seite der Oder gedruckten 
Euro-Scheinen zu bezahlen. Die Münzen 
unterscheiden sich ohnehin und auf deut-
schen Banknoten ist vor der Seriennummer 
ein X abgedruckt. Als Wechselkurs würde 
man sicherlich den zur Einführung des Euro 
geltenden Wechselkurs von 2 DM für einen 
Euro annehmen. Die Folgen des letzten Kur-
seinbruchs vom Mai sind dramatisch. The 
Economist stellte fest, dass in Deutschland 
die Abneigung gegen ein gemeinsames Eu-
ropa wächst. Europas Erfolg hing in großem 
Maß von der Haltung Deutschlands ab, das 
gilt jetzt in der Wirtschaftskrise umso mehr. 
Doch der Glaube an Europa schwächelt in 
Deutschland. The Economist berichtet, dass 
Europa einem alten Problem gegenüber steht 
– dem Problem Deutschland.

Was ist mit Polen?

Europa wird trotz des Lisabonner Abkom-
mens immer mehr zu einem Staatenbund, 

denn zu einer Union. Die Beteuerungen, Eu-
ropa würde die USA wirtschaftlich überho-
len, mit China und Indien konkurrieren und 
zu einem „Superstaat“ werden, offenbarten 
sich als propagandistische Slogans der Politi-
ker. Europa verändert sich und wir dürfen die-
sen Wandel nicht verpassen. An der östlichen 
Grenze Polens kämpft die Ukraine mit immen-
sen Wirtschaftsproblemen und droht politisch 
gespalten zu werden. Das ist eine völlig neue 
Qualität in der internationalen Politik. Doch in 
Polen sind immer noch die Umfragen und Be-
liebtheitsskalen vor der Präsidentschaftswahl 
und der Kommunalwahl im Herbst am wich-
tigsten. Im Mittelpunkt stehen: die Katastrophe 
bei Smolensk, die vorgezogene Präsidentschaft-
swahl und das Hochwasser. Doch es kann fatal 
sein, die Krise nicht zu sehen oder ihr Ausmaß 
zu verharmlosen, in die Europa infolge griechi-
scher Zahlungsunfähigkeit schlittert. Die Fol-
gen werden wir recht schnell zu spüren bekom-
men, vermutlich bereits in diesem Herbst. Hof-
fentlich wird es keine „Griechische Tragödie“ 
und kein „Tango Argentino“. 

 Waldemar Gruna 

Powrót niemieckiej marki? KommtKommt die D-Mark zurück? die D-Mark zurück?
Die D-Mark wurde am 20. Juni 1948 in der Bundesrepublik eingeführt (in diesem Jahr würde sie ihren 

62. Geburtstag feiern). Jetzt werden Forderungen nach einer Wiedereinführung der Landeswährung laut.
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Niewiele jest w polskiej publicy-
styce społecznej i ekonomicznej 
takich pozycji książkowych jak 
„Wędrujący świat” prof. Grzego-

rza Kołodki. Jego książka i wykłady jakich 
wysłuchaliśmy w Jeleniej Górze traktują nie 
tylko o ekonomii czy globalnym rynku, ale 
także o kulturze, cywilizacji i rozwoju ludz-
kości. Autor, były dwukrotny minister finan-
sów i wicepremier opisuje w bardzo cieka-
wy sposób mechanizmy rządzące wielką po-
lityką i biznesem. Książka „Wędrujący świat” 
wydana została już w 2008 roku. Nie była 
i nie jest niestety polecana przez część me-
diów czy tzw. autorytety w naszym kraju. 
Być może jest tak dlatego, że autor wcześniej 
niż te tzw. autorytety przewidział problemy 
z jakimi borykać się będzie nie tylko polska 
ale i światowa gospodarka. Przyczyną tych 
trudności, których apogeum (zdaniem au-
tora) nastąpi za kilka lat, jest neoliberalizm. 
Wszechobecny nie tylko w ekonomii ale i w 
naszym codziennym życiu. 

Na wykładzie w Jeleniej Górze prof. Ko-
łodko opisał go w następujący sposób - 

„ Neoliberalizm to jest PRYWATA, ale nie w 
sensie prywatnej przedsiębiorczości czy ZY-
SKU, co jest działaniem jednoznacznie po-
zytywnym ale w sensie WYZYSKU. Jest to 
kapitalizm finansowy, polegający na speku-
lacji, opierający się na CHCIWOŚCI jako 
nadrzędnej wartości. Neoliberalizm MANI-
PULUJE takimi pozytywnymi wartościa-
mi jak prywatna własność czy konkuren-
cja po to aby poprawiać sytuację material-
ną mniejszości, która się znacznie wzboga-
ciła w historycznym procesie rozwoju, kosz-
tem większości. Szokującą wiadomością jest 
to, że od czasów Regana w USA dochody 
WIĘKSZOŚCI obywateli nie wzrosły. Lu-
dzie pracują coraz wydajniej ale realnie do-
chody pracobiorców są takie same albo na-
wet mniejsze niż były. Całe efekty wzrostu 
tej gospodarki przejmowane były przez wą-
ską grupę elit nie tylko Wall Street ale grupy 
menedżerów. To powoduje oderwanie zarzą-
dzania od własności, co jest także cechą tego 
systemu” (neoliberalizmu -red.) Dodał także, 
iż neoliberalizm należy odróżniać od czegoś 
co jest POZYTYWNE czyli od LIBERA-
LIZMU. Na tych wykładach prof. Grzegorz 
Kołodko mówił bardzo interesująco i co naj-
ważniejsze przekonująco o neoliberalnej pro-
pagandzie, bezrefleksyjnych i służalczych 
mediach, szkodliwych lobbystach, chciwych 
biznesmenach i politykach. Książka „Wędru-
jący świat”, która była podstawą jeleniogór-
skich wykładów, adresowana jest do wszyst-
kich pokoleń, ale przede wszystkim do ludzi 

młodych i ciekawych świa-
ta oraz tego co się z min stanie 
w przyszłości. Książkę tę powinni 
przeczytać także ci, którzy pogubili się w 
gąszczu wszechobecnej informacji (zda-
niem niektórych dezinformacji) i przestali 
rozumieć albo nigdy nie rozumieli, „co jest 
czym” oraz „kto jest kim”. Jest to lektura 
obowiązkowa nie tylko dla studentów 
wszystkich dziedzin ale także dla 
tych, którzy są odpowiedzialni 
za losy Polski , Europy i Świata. 
Przeczytanie książki oraz wy-
słuchanie wykładów prof. Grze-
gorza Kołodki zaleca się specja-
listom różnych dziedzin (od we-
terynarza czy lekarza do politolo-
ga i psychologa). Ja polecam ją zwłasz-
cza polskim i zagranicznym dziennikarzom 
– jako przestroga przed manipulacją i okła-
mywaniem ludzi. 

 Waldemar Gruna 

KRYZYSKRYZYS  dopiero nastąpidopiero nastąpi
Prof. Grzegorz Kołodko na wykładach w Jeleniej Górze jasno, rzeczowo i przystępnie 
opisał istotę, przyczyny oraz skutki kryzysu, którego apogeum dopiero doświadczymy.

DIE KRISE wird erst noch kommen

Profesor Grzegorz W. Kołodko 
jest uznanym w świecie autorytetem w za-
kresie ekonomii rozwoju i polityki gospodar-
czej. Odegrał jedną z głównych ról w trud-
nym dziele transformacji polskiej gospodarki, 
wspierając ten proces także w innych krajach. 
W 1989 roku uczestniczył w debatach Okrą-
głego Stołu, a w latach 1989-91 był członkiem 
Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wi-
cepremier i minister finansów w latach 1994-
-97, dzięki głębokim reformom systemowym 
i nieortodoksyjnej polityce rozwoju, dopro-
wadził Polskę do rekordowego pośród krajów 

posocjalistycznej transformacji tempa wzro-
stu oraz do członkostwa w OECD. W latach 
2002-03 powtórnie  pełnił funkcję wicepre-
miera i ministra finansów, ponownie wprowa-
dził gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzro-
stu i odegrał ważną rolę w integracji Polski z 
Unią Europejską. 

W pracach naukowych zajmuje się głównie 
teoretycznymi i praktycznymi problemami 
globalizacji i transformacji posocjalistycznej 
oraz polityką rozwoju. Jest absolwentem war-
szawskiej SGH, profesorem zwyczajnym eko-
nomii, Dyrektor Centrum Badawczego Trans-
formacji, Integracji i Globalizacji TIGER, wykła-
dowcą Akademii Leona Koźmińskiego w War-
szawie, oraz czołowych amerykańskich uni-
wersytetów: Yale, UCLA i Rochester, Nowy 
York. Ekspert organizacji międzynarodowych, 
m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego. Doktor Ho-
noris Causa zagranicznych uniwersytetów.

Jest także autorem 38 książek i ponad 300 ar-
tykułów i referatów naukowych opublikowa-
nych w 24 językach, z czego ponad 160 po 
angielsku.

Ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia 
sportowe jako maratończyk. Jego zamiłowa-
nie to podróże; zwiedził ponad 130 krajów.
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KRYZYS dopiero nastąpi

Es gibt auf dem polnischen Buch-
markt für Sozial- und Wirtschaft-
sliteratur nur wenige Bücher, die 
sich mit „Wędrujący świat” (Wan-

dernde Welt) von Prof. Grzegorz Kołodko 
vergleichen ließen. Das Buch aber auch die 
Vorträge, denen man in Jelenia Góra beiwoh-
nen konnte, behandeln nicht nur die Weltwirt-
schaft oder globale Märkte, sondern auch die 
Kultur, die Zivilisation und die Entwicklung 
der Menschheit. Der zweimalige Finanzmi-
nister und Vize-Premierminister geht auf 
die Mechanismen ein, die Politik und Wirt-
schaft beherrschen. Das Buch „Wandernde 
Welt“ erschien bereits im Jahr 2008, fand je-
doch weder in Medien noch bei einschlägi-
gen Fachleuten in Polen leider keinen großen 
Zuspruch. Vielleicht liegt das daran, dass 
der Autor viel früher als alle Fachleute die 
Probleme der polnischen und der Weltwirt-

schaft voraus gesehen hat. Die Ursache die-
ser Turbulenzen, deren Höhepunkt nach 
Meinung des Autors erst in einigen Jahren 
erreicht sein wird, ist im Neoliberalismus 
zu suchen, der in der Wirtschaft und im Al-
ltag allgegenwärtig ist. 

In seinem Vortrag in Jelenia Góra beschrieb 
ihn Prof. Kołodko wie folgt: „Der Neolibe-

ralismus ist das „Private“, aber nicht im Sin-
ne der Privatwirtschaft oder der Gewinne, 
die an sich ja etwas Positives sind, sondern 
im Sinne der „Ausbeutung“. Es handelt sich 
hierbei um einen Finanzkapitalismus, der auf 
Spekulationen beruht und von der Gier ge-
steuert wird. Der Neoliberalismus manipu-

liert Werte wie Privateigentum oder 
die Konkurrenzfähigkeit, um den 

Besitz einer Minderheit zu meh-
ren, die sich in einem histori-
schen Entwicklungsprozess 
auf Kosten der Mehrheit be-
reichern konnte. Schockierend 
ist dabei, dass in den USA seit 
der Präsidentschaft Reagans 
das Einkommen der Mehrhe-
it nicht gestiegen ist. Die Men-
schen arbeiten immer effekti-
ver, doch das reale Einkom-
men der Arbeitnehmer sta-
gniert oder sinkt sogar. Die 
gesamten Überschüsse des 
Wirtschaftswachstums 

werden von einer kleinen 

Elite an der Wall Street und in den Führung-
setagen abgegriffen. Das führt zu einer Lo-
slösung des Managements vom Besitz, was 
auch eine der charakteristischen Eigenscha-
ften des Neoliberalismus ist.“ Kołodko er-
gänzte, dass man den Neoliberalismus unbe-
dingt vom positiven Liberalismus untersche-
iden muss. In seinen Vorträgen sprach Prof. 
Kołodko sehr überzeugend von der neolibe-
ralen Propaganda, von gedankenlosen Me-
dien, schädlichen Lobbyisten, gierigen Ma-
nagern und Politikern. Das Buch „Wandern-
de Welt“, das als Grundlage für die Vortrag-
sreihe diente, richtet sich an alle Generatio-
nen, aber vor allem an junge Menschen, die 
sich dafür interessieren, was aus der Welt in 
Zukunft werden soll. Das Buch sollten auch 
all jene lesen, die sich im Dickicht des In-
formationsüberflusses verirrt haben und die 
moderne Welt nicht mehr verstehen oder nie 
verstanden haben. Es ist eine Pflichtlektüre 
nicht nur für Studenten aller Fachrichtun-
gen, aber auch für all jene, die Verantwor-
tung tragen für das Schicksal Polens, Eu-
ropas und der Welt. Das Buch und die Vor-
träge von Prof. Kołodko sind empfehlenswert 
für Experten unterschiedlicher Fachrichtun-
gen (vom Veterinär über Ärzte bis zu Poli-
tikwissenschaftlern und Psychologen). Ich 
empfehle es vor allem polnischen und inter-
nationalen Journalisten als Warnung vor der 
Manipulation und Verlogenheit. 

DIE KRISEDIE KRISE  wird erst noch kommenwird erst noch kommen
Prof. Grzegorz Kołodko hat in Vorträgen in Jelenia Góra das Wesen, die Ursachen und die Folgen 

der Krise, deren Höhepunkt wir erst noch erleben werden, klar, sachlich und verständlich geschildert.

 Waldemar Gruna 

Professor Grzegorz W. Kołodko 
ist ein weltweit anerkannter Experte für En-
twicklungsökonomie und Wirtschaftspolitik. 
Er spielte eine zentrale Rolle bei der schwieri-
gen Transformation der polnischen Wirtschaft 
und unterstützte andere Länder bei diesem 
Prozess. 1989 nahm er an den Gesprächen 
am Runden Tisch teil und war in den Jahren 
1989-91 Mitglied im Ministerrat für Wirtscha-
ftsfragen. Als Finanzminister (1994-97) führ-
te er die polnische Wirtschaft dank tief gre-
ifender Reformen und einer unkonventionel-
len Wachstumspolitik zu ungeahntem Wach-
stum und ermöglichte den Beitritt Polens zur 
OECD. Von 2002 bis 2003 war er erneut Vize-
premier und Finanzminister, sorgte wieder-

holt für schnelles Wirtschaftswachstum und 
spielte eine entscheidende Rolle bei der Inte-
gration Polens in der Europäischen Union.
Seine wissenschaftlichen Abhandlungen be-
fassen sich hauptsächlich mit theoretischen 
und praktischen Aspekten der Globalisierung, 
der postkommunistischen Transformation 
und der Wachstumspolitik. Grzegorz W. Ko-
łodko ist Absolvent der Warschauer Wirtscha-
ftshochschule SGH, Ökonomieprofessor, Di-
rektor des Zentrums für Transformations-, In-
tegrations- und Globalisierungsforschung TI-
GER und hält Vorträge an der Leon Koźmiń-
ski-Akademie in Warschau sowie an füh-
renden Amerikanischen Hochschulen (Yale, 
UCLA und Rochester, New York). Als Experte 
berät er internationale Organisationen, u.A. 
die UNO, die Weltbank und den Internationa-
len Währungsfonds und hat zahlreiche Hono-
ris-Causa-Titel internationaler Universitäten.
Kołodko veröffentlichte bislang 38 Bücher so-
wie über 300 wissenschaftliche Artikel und 
Referate in 24 Sprachen, davon alleine 160 
auf Englisch.
Als Marathonläufer konnte er ebenfalls spor-
tliche Erfolge feiern. Er unternimmt gerne 
Reisen und hat bislang über 130 Länder be-
sucht.
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Jest wczesna wiosna 2008 roku, dochodzi 
godzina 12.00. Wybieram się na wywiad 

z Prezydentową Marią Kaczyńską. Za chwi-
lę będę miała możliwość poznania Pierw-
szej Damy. Jak uhonorować Marię Kaczyń-
ską? Pierwsza myśl skłania mnie do zakupu 
pięknych fioletowych tulipanów. Najpierw 
wita mnie ochrona, a potem energiczna bru-
netka, pani Izabela Tomaszewska. Ma zasad-
niczy głos i uprzedza mnie, że czas na wy-
wiad jest ograniczony, bo Pani Prezydentowa 
źle się czuje. Ale w dalszej rozmowie wyczu-
wam, że troska o Marię Kaczyńską to nie tyl-
ko służbowy obowiązek, to coś więcej. Pani 
Iza prowadzi mnie po przestronnych wnę-
trzach Pałacu Prezydenckiego. Maria Ka-
czyńska wchodząc, tłumaczy się złym samo-
poczuciem, ale jest elegancka i uśmiechnięta. 
Naturalna i ujmująca. Nie stwarza dystansu. 
Częstuje mnie kawą, sama pije zieloną herba-
tę. Pyta mnie o redakcję, o to, jak pracujemy. 
Czuję się, jakbym znała tę osobę od zawsze. 
Głośno martwi się, że nie wiadomo, z jakich 
przyczyn prezydent ma złą prasę. — A przecież 
tak bardzo się z mężem staramy. Troska o męża 
daje się odczuć w każdym z fragmentów roz-
mowy. Nie omijamy trudnych tematów. Jak 
choćby o poprawkach do ustawy zasadniczej 
— o aborcji czy in vitro, które popiera Maria 
Kaczyńska. Interesuje mnie również reakcja 
środowiska na jej wolność przekonań. Odpo-
wiada:  — Myślę, że jak każda inna osoba mam 
prawo do wyrażania własnych poglądów. Nie chcę 
nikomu robić krzywdy. Wydaje mi się, że czasami 
mój głos nie różni się od głosu wielu innych ludzi. 
Tak samo trudną sprawą było in vitro. Co dla mnie 
jest oczywiste. Jeżeli tyle rodzin na świecie jest szczę-
śliwych dzięki in vitro, to jak mogę to negować? Py-
tam, jak spędziła rocznicę ślubu i czy Pre-
zydent jest romantyczny. Trochę zmiesza-
na pytaniem odpowiada, że tak. Przyznaje, 
że mąż często obdarowuje ją różami. Nigdy 
nie zapomina o żadnych uroczystościach ro-
dzinnych, o rocznicach: datach ślubu, urodzi-
nach, imieninach czy nawet o Dniu Kobiet. 
Mają podobne gusta muzyczne. Razem słu-
chali Grechuty, Maryli Rodowicz, Ewy De-
marczyk. Zwierzyła się, że teraz szuka dla 
męża składanki zespołu Raz Dwa Trzy, któ-
ry wystąpił na koncercie wieczornym z oka-
zji Powstania Warszawskiego. Prezydentowi 
szczególnie spodobał się utwór „Jutro może-
my być szczęśliwi”. Jest otwarta, w natural-
ny sposób prezentuje swoje stanowisko. Nie 
chce pozować i upodabniać się do kogoś in-
nego. Rozwija wiele osobistych wątków, jak 

choćby o swojej przyjaciółce, które nie ujrzą 
światła dziennego, bo miejsce w magazynie 
jest ograniczone. Zapytałam o stosunki pol-
sko-rosyjskie i znajomość z Ludmiłą Putin. 
O ironio losu! Nigdy nie przypuszczałabym, 
że 2 lata później na rosyjskiej ziemi znaj-
dzie śmierć. Dawno przekraczamy ustalony 
czas rozmowy. Po godzinie żegnam się z Pa-
nią Prezydentową. Ku mojemu zaskoczeniu 
Pierwsza Dama wraz z panią Izą towarzyszy 
mi w drodze pałacowym korytarzem do wyj-
ścia. Odprowadzają mnie jak kogoś bliskiego. 
Żegnamy się w miłej atmosferze. 

Opracowuję wywiad i przesyłam do auto-
ryzacji. Dostaję odpowiedź, ale kilka kwe-
stii jest wyciętych. Dziwię się, bo zniknę-
ło m.in. pytanie i odpowiedź, czy Prezydent 
jest romantyczny, i parę innych ciekawych 
czy zabawnych wątków. Dzwonię i piszę ma-
ila do pani Izy i do Pani Prezydentowej, by 
ratować wywiad. Będąc pod urokiem Pierw-
szej Damy, chciałabym, aby wszyscy dowie-
dzieli się, jak wspaniała jest to osoba. Ubo-
lewam, że te dobre gesty nie są pokazywa-
ne całemu społeczeństwu. Przekonuję, żeby 
zostawić te wypowiedzi, że Holendrzy mogli 
poznać Prezydentową od normalnej ludzkiej 
strony, dlaczego nie mogą tego Polacy? Prze-
cież o dobrych rzeczach trzeba mówić. Bo 
to jest ludzkie. Dostaję autoryzację w umó-
wionym terminie i prawie pierwotnej wersji! 
Magazyn trafia do druku. Maria Kaczyńska 
na okładce. To zdjęcie wybierałyśmy razem. 
Zostawiam egzemplarz magazynu „Essence” 
dla którego robiłam ten wywiad wraz z pły-

tą zespołu Raz Dwa Trzy i utworem „Jutro 
możemy być szczęśliwi”,  której Prezydento-
wa szukała. Po jakimś czasie otrzymuję kore-
spondencję z Pałacu Prezydenckiego na ad-
res domowy. Czytam. Maria Kaczyńska pi-
sze odręcznie, że wzruszyła się płytką. Dzię-
kuje mi za wywiad, który jej i znajomym bar-
dzo się podoba. Ja też jestem zadowolona, i to 
bardzo! Cieszę się, że inni też mogą poznać 
Pierwszą Damę taką, jaka jest naprawdę. 

Prezydentowo, Pani Izo — wielkie podzięko-
wanie! 

W dniu tragedii też zakupiłam piękne tulipa-
ny, jak 2 lata temu. Jasnofioletowe.

Wiem, że Prezydentowa je lubiła. Gdy kie-
rowałam się pod Pałac Prezydencki, aby zło-
żyć hołd Marii i Lechowi Kaczyńskim i 
wszystkim, którzy zginęli w katastrofie, nie-
bo było pochmurne i delikatnie padał deszcz, 
podobnie jak w dniu wywiadu. Tym razem 
nie zmierzałam tam sama. Takich, co nieśli 
kwiaty i znicze, było wielu. Pałac Prezydenc-
ki ten sam, ale inny. Może w nim gdzieś na 
półce leży płyta zespołu Raz Dwa Trzy, któ-
rej Prezydent już nie odsłucha. Zerknęłam 
na zamieszczony w necie wywiad z Pierwszą 
Damą, który żyje teraz własnym życiem. Ty-
tuł w oryginale brzmiał „Kawa z prezyden-
tową”, ktoś ostatnio dopisał „Ostatnia kawa z 
prezydentową”.

Kto by się spodziewał…

Jutro będziemy szczęśliwiJutro będziemy szczęśliwi
Maria Kaczyńska zwierzyła się, że szuka dla męża składanki zespołu Raz, Dwa, Trzy, 

który wystąpił na koncercie wieczornym z okazji Powstania Warszawskiego. 
Lechowi Kaczyńskiemu szczególnie spodobał się utwór „Jutro możemy być szczęśliwi”.

 Beata Steć 

Morgen werden wir glücklich sein
ŻYCIE
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Jutro będziemy szczęśliwi

Es ist Frühlingsanfang 2008, gegen 12:00 
Uhr. Ich gehe zu einem Interview mit der 

Präsidentengattin Maria Kaczyńska. In weni-
gen Augenblicken werde ich die First Lady ken-
nen lernen können. Wie kann man Maria Ka-
czyńska würdigen? Mein erster Gedanke sind 
lila Tulpen. Ich werde zuerst von den Personen-
schützern, dann von einer energischen Brünet-
ten, Frau Izabela Tomaszewska begrüßt. Sie ist 
kurz angebunden und sagt, dass die Gespräch-
szeit beschränkt ist, weil sich die Präsidenten-
gattin schlecht fühlt. Doch im weiteren Ge-
sprächsverlauf spüre ich, dass ihre Sorge um 
das Wohl von Maria Kaczyńska nicht nur dien-
stlich ist. Frau Iza führt mich durch die gro-
ßen Räume des Präsidentenpalastes. Als Ma-
ria Kaczyńska eintritt, bittet sie um Verständ-
nis für ihr schlechtes Befinden doch sie ist ele-
gant und lächelt natürlich und freundlich. Sie 
ist nicht distanziert, bietet mir Kaffee an, sie 
selbst trinkt grünen Tee. Sie fragt mich nach 
meiner Redaktion und wie wir zusammenar-
beiten. Ich fühle mich, als würde ich sie schon 
Ewigkeiten kennen. Sie macht sich Sorgen, 
dass der Präsident in den Medien schlecht be-
schrieben wird. – Dabei bemühen wir uns doch 
so sehr. Die Sorge um ihren Mann ist im ge-
samten Gespräch erkennbar. Auch schwierige 
Themen kommen zur Sprache, wie zum Be-
ispiel die Grundgesetzänderungen zur Abtre-
ibung oder zur künstlichen Befruchtung, die 
Maria Kaczyńska unterstützt. Ich interessiere 
mich auf für die Reaktionen in ihrer nächsten 
Umgebung auf ihre souveräne Meinung. Sie 
sagt: - Ich denke, dass ich das Recht auf eige-
ne Meinungen habe, genauso wie alle anderen 
auch. Ich will niemanden verletzen. Ich denke, 
dass sich meine Meinung oft von der Meinung 
vieler anderer Menschen nicht unterscheidet. 
Das Thema künstliche Befruchtung war sehr 
schwierig. Doch das kann ich verstehen. Wenn 
aber so viele Familien weltweit dank der kün-
stlichen Befruchtung glücklich sein können, 
dann kann ich das doch nicht außen vor las-
sen. Ich frage, wie sie den Jahrestag ihrer Hoch-
zeit verbracht hat und ob der Präsident ein ro-
mantischer Mensch ist. Etwas verlegen sagt sie 
ja. Sie gibt zu, dass ihr Mann ihr häufig Ro-
sen schenkt. Er vergisst keine Familienfeiern 
und Jahrestage, Hochzeiten, Geburtstage, Na-
menstage oder den Frauentag. Sie haben ähnli-
che musikalischen Vorlieben. Gemeinsam ha-
ben sie Grechuta, Maryla Rodowicz oder Ewa 
Demarczyk gehört. Sie gesteht, dass sie für ih-
ren Mann derzeit ein Album der Gruppe Raz, 
Dwa Trzy sucht, die beim Abendkonzert zum 

Jahrestag des Warschauer Aufstands auftrat. 
Dem Präsidenten gefiel besonders das Stück 
„Jutro możemy być szczęśliwi” (Morgen kön-
nen wir glücklich sein). Sie ist offen für alles 
und kann ihren Standpunkt ungezwungen dar-
legen. Sie möchte nicht künstlich wirken und 
als jemand anders wahrgenommen werden. Sie 
bringt Privates zur Sprache, erzählt von ihrer 
Freundin, doch das alles wird nicht ans Tage-
slicht kommen, weil der Unfang der Zeitung 
nicht ausreichen würde. Ich frage sie nach den 
polnisch-russischen Beziehungen und ihr Ver-
hältnis zu Ludmilla Putin. Welch eine Iro-
nie des Schicksals! Ich hätte niemals gedacht, 
dass sie zwei Jahre später auf russischem Bo-
den sterben wird. Wir haben die Gesprächsze-
it längst überschritten. Nach einer Stunde ve-
rabschiede ich mich von der Präsidentengat-
tin. Zu meinem Erstaunen begleitet mich die 
First Lady mit Frau Iza durch die Palastflure 
zum Ausgang. Sie begleiten mich wie einen al-
ten Bekannten. Wir verabschieden uns in ange-
nehmer Atmosphäre.

Ich bearbeite das Interview und schicke es 
zur Autorisierung. Als das Interview zu mir 
zurückkommt stelle ich fest, dass einige Teile 
fehlen. Verwundert stelle ich fest, dass u.A. 
die Frage entfernt wurde, ob der Präsident ein 
romantischer Mensch ist und einige weitere 
interessante und unterhaltsame Fragmente. 
Ich telefoniere und schreibe Emails an Frau 

Iza und die Präsidentengattin, um das Inte-
rview noch zu retten. Unter dem Eindruck 
der First Lady wollte ich dieses positive Bild 
an alle weiter geben. Ich finde es schade, dass 
diese herzlichen Gesten nicht der ganzen 
Nation gezeigt werden. Ich versuche zu übe-
rzeugen, dass zum Beispiel die Holländer die 
Präsidentengattin von ihrer menschlichen, 
normalen Seite kennen lernen konnten, wie-
so soll das den Polen verwehrt bleiben? Posi-
tive Dinge muss man doch ansprechen. Das 
ist nur menschlich. Ich erhalte die Autorisie-
rung der Ursprungsfassung termingerecht. 
Die Zeitschrift wird gedruckt. Maria Ka-
czyńska ist auf dem Titelbild. Das Foto ha-
ben wir gemeinsam ausgesucht. Ich hinter-
lege eine Ausgabe des Magazins „Essence”, 
für das ich das Interview gemacht habe so-
wie ein Album der Gruppe Raz, Dwa, Trzy 
mit dem Lied „Jutro możemy być szczęśli-
wi” (Morgen können wir glücklich sein), das 
die Präsidentengattin haben wollte. Einige 
Zeit später bekomme ich an meine Privatan-
schrift einen Brief aus dem Präsidentenpa-
last. Ich lese ihn. Maria Kaczyńska schreibt 
eigenhändig, dass das Album sie sehr bewegt 
hat. Sie dankt mir für das Interview, das ihr 
und ihren Bekannten sehr gefällt. Auch ich 
bin sehr zufrieden! Ich freue mich, dass auch 
Andere die First Lady so kennen lernen kön-
nen, wie sie wirklich ist.

Frau Präsidentengattin, Frau Iza – ich dan-
ke sehr!

Am Tag des Unglücks kaufte ich wunder-
schöne Tulpen, so wie vor zwei Jahren. Hell 
lila. Ich weiß, dass die First Lady sie mochte. 
Als ich zum Präsidentenpalast ging, um Ma-
ria und Lech Kaczyński und allen anderen, 
die den Tod fanden die letzte Ehre zu erwe-
isen war der Himmelbewölkt und es nieselte, 
ähnlich wie am Tag des Interviews. Diesmal 
war ich nicht alleine auf dem Weg zum Pa-
last. Viele wollten Blumen niederlegen und 
Kerzen anzünden. Der Präsidentenpalast 
war derselbe und doch ein anderer. Vielle-
icht liegt dort irgendwo auf einem Regal ein 
Album der Gruppe Raz, Dwa, Trzy, das der 
Präsident nicht mehr hören können wird. Ich 
las noch einmal das Interview mit der Präsi-
dentengattin im Internet. Der Originaltitel 
lautete „Kaffee mit der Präsidentengattin“, 
jemand hat letztens hinzugefügt: „Der letzte 
Kaffee mit der Präsidentengattin“.

Wer hätte das erwartet…

Morgen werden wir glücklich seinMorgen werden wir glücklich sein
Maria Kaczyńska gestand, dass sie für ihren Mann ein Album der Gruppe Raz, Dwa Trzy sucht, 

die beim Abendkonzert zum Jahrestag des Warschauer Aufstands auftrat. Lech Kaczyński gefiel 
besonders das Stück „Jutro możemy być szczęśliwi” (Morgen können wir glücklich sein).

 Beata Steć 

DAS LEBEN
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Ein Anschlag wie der Präsident.



Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 
„ELTUR-SERWIS” Sp. z o.o. 
ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia
www.eltur-serwis.com.pl
eltur.serwis@elturow.bot.pl
tel. 75 772 30 01, fax. 75 772 30 02

Prace remontowe, modernizacyjne i diagnostycz-
ne w branży energetycznej to dla „ELTUR-SER-
WIS” Sp. z o.o. codzienność – działamy nieustan-
nie od prawie pół wieku – najpierw w strukturach 
Elektrowni Turów (obecnie PGE Elektrownia Tu-
rów S.A.), a od grudnia 2000 roku jako samodziel-
ny podmiot.

Jesteśmy generalnym wykonawcą usług serwiso-
wych oraz remontów średnich i kapitalnych bloków 
energetycznych w PGE Elektrowni Turów S.A.

Mocną stroną „ELTUR-SERWIS” Sp. z o.o. jest 
przede wszystkim posiadanie doskonale wypo-
sażonego zaplecza warsztatowego oraz wysoko 
wykwalifikowanego i doświadczonego persone-
lu, który w połączeniu z niezbędnymi uprawnie-
niami Urzędu Dozoru Technicznego oraz wdro-
żonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania, 
zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-
-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, są gwa-
rancją wysokiej jakości wytwarzanych produktów 
oraz terminowo i kompleksowo realizowanych 
przez nas usług.

„ELTUR-SERWIS” Sp. z o. o. świadczy komplek-
sowe usługi budowlano-montażowe, remontowe 
oraz serwisowe dla potrzeb budownictwa prze-
mysłowego sektora energetycznego w zakresie:
• Projektowania 
• Organizacji budowy 
• Dostaw materiałów i urządzeń 
• Wykonawstwa 
• Nadzoru 
• Kontroli jakości 
• Serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Oferujemy prace spawalnicze w zakresie napra-
wy, modernizacji i wytwarzania urządzeń podle-
gających UDT oraz wytwarzania, remontów sta-
lowych konstrukcji budowlanych. Weryfikację ja-
kości prowadzonych prac spawalniczych zapew-
nia nasze Laboratorium Badań Niszczących i Nie-
niszczących, które uzyskało uznanie II stopnia 
nadane przez Centralne Laboratorium Dozoru 
Technicznego potwierdzające spełnienie wyma-
gań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W 2009 
roku uzyskaliśmy uprawnienia UDT do spawania 
rur aluminiowych metodą TIG (141) w zakresie 
średnicy powyżej 25 mm i grubości 3-10 mm.

Reparaturarbeiten, Modernisierungen und Mes-
sungen in der Energiebranche gehören für die El-
tur-Serwis GmbH zum Alltag – wir sind seit fast 
einem halben Jahrhundert erfolgreich – anfangs 
im Rahmen des Kraftwerks Turów und seit Dez-
ember 2000 als selbstständiges Unternehmen.

Als Generalunternehmer sind wir für die Wartung 
und Erneuerung der Kraftwerksblöcke im Kra-
ftwerk Turów AG zuständig.

Die Eltur-Serwis GmbH verfügt über eine hervorra-
gend ausgestattete Werkstattinfrastruktur und exzel-
lent qualifiziertes und erfahrenes Personal, das in 
Verbindung mit allen notwendigen Genehmigun-
gen der Technischen Aufsichtsbehörde und dem In-
tegrierten Managementsystem entsprechend den 
Normen PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 
14001:2005, PN-N-18001:2004 eine hohe Qu-
alität unserer Produkte und Dienstleistungen 
garantiert.

Die Eltur-Serwis GmbH bietet umfassen-
de Dienstleistungen in den Bereichen Bau 
und Montage, Renovierung und Wartung 
für die Energiebranche und insbesondere:

• Entwürfe
• Projektmanagement
• Material- und Anlagenlieferung
• Ausführung
• Überwachung
• Qualitätskontrolle
• Wartung und Garantieleistungen

Wir bieten Schweißarbeiten bei Repa-
raturen, bei Modernisierungen und bei 
der Herstellung von Anlagen und Stahl-
konstruktionen. Die Qualität der ausge-
führten Arbeiten garantiert unser Unter-
suchungslabor. Es erfüllt alle Normen der 

Technischen Aufsichtsbehörde (darunter PN-EN 
ISO/IEC 17025:2005). Im Jahr 2009 erhielten wir 
die UDT-Genehmigung zum Schwe-
ißen von Aluminiumrohren mit der 
TIG-Methode bei Durchmessern 
von mehr als 25 mm und einer 
Wandstärke von 3-10 mm.

Kompleksowe usługi budowlano-montażowe, Kompleksowe usługi budowlano-montażowe, 
remontowe oraz serwisoweremontowe oraz serwisowe

Umfassende Dienstleistungen in den Bau Umfassende Dienstleistungen in den Bau 
und Montage, Renovierung und Wartungund Montage, Renovierung und Wartung
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„Langsam aber sicher” znaczy „Powoli, ale dokładnie”. 
W Niemczech jest to popularne przysłowie i duży komplement. Odnosi się ono 

także do działań PGE Elektrowni Turów S.A. w zakresie ochrony przed hałasem - 
wyjątkowo trudnej od strony technicznej i kosztownej finansowo.

Powoli, Powoli, 
ale dokładnieale dokładnie

Po zakończeniu w 2004 r. moderniza-
cji Elektrownia Turów S.A. stała się 
wzorcowym pod wieloma wzglę-
dami w Polsce i Europie wytwórcą 

energii opartej na węglu brunatnym. Nie tyl-
ko od strony technicznej (unikatowa w świe-
cie technologia - kotły fluidalne tak dużej 
mocy), czy ekologicznej (radykalny spadek 
emisji wszelkich zanieczyszczeń). Zakład od 
wielu lat powoli, ale systematycznie zwięk-
sza swoją sprawność i bezpieczeństwo wy-
twarzania energii, przyczyniając się tym sa-
mym do zwiększenia bezpieczeństwa ener-
getycznego nie tylko Polski, ale także Unii 
Europejskiej. Obecnie PGE Elektrownia Tu-

rów S.A. dysponuje mocą osiągalną 2.106 
MW, natomiast moc zainstalowana wyno-
si 2.088 MW. Nowe bloki – oprócz większej 
mocy (bloki nr 1,2,3 – 235 MW oraz bloki 
nr 4,5,6 – 260 MW) mają znacznie wyższą 
sprawność przemiany energii chemicznej pa-
liwa w energię elektryczną. Produkcja ener-
gii elektrycznej w Turowie w 2009 r. wynio-
sła 11,89 TWh brutto. Udział elektrowni w 
produkcji energii w rynku ogólnopolskim 
osiąga poziom ok. 8,3%. 

Energia elektryczna jak tlen

W XXI wieku energia elektryczna dla ży-
cia ludzi utożsamiana jest z tlenem.       

Bez przysłowiowego prądu, nawet tego tlenu 
współczesnemu człowiekowi może zabrak-
nąć np. w szpitalach. Przekaz informacji, czy 

działanie światowych systemów finansowych 
nie były by możliwe (komputery, internet, te-
lefony komórkowe). Bez prądu świat pogrą-
żył by się w chaosie. Niestety nawet po kom-
pleksowej modernizacji PGE Elektrownia 
Turów S.A. miała wieloletni problem zwią-
zany z hałasem. Odczuwalny był on i jesz-
cze jest, ale w mniejszym stopniu, po stronie 
naszych niemieckich sąsiadów m.in. w miej-
scowościach Hirschfelde i Rosenthal.

Hałas to zanieczyszczenie   
środowiska

Dopuszczalne poziomy hałasu dla tere-
nu w jakim usytuowana jest PGE Elek-

trownia Turów S.A. wynoszą 55 dB w porze 
dnia i 45 dB w nocy. Właśnie bezpośrednie 
sąsiedztwo terenów zamieszkałych, stanowi-

 Waldemar Gruna 
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Powoli, 
ale dokładnie

ło przez wiele lat problem funkcjono-
wania zakładu. Hałas ten był jednym z 
czynników decydujących o jakości ży-
cia  okolicznych mieszkańców. Nega-
tywne odczucia nasilały się szczególnie 
w porze nocnej, przy normalnych wa-
runkach pracy elektrowni, gdy inne źró-
dła hałasu (np. komunikacyjne) przesta-
wały dominować. Wiele czasu poświę-
cono na zlokalizowanie źródła tego - 
jakże uciążliwego - zanieczyszczenia. 
Okazało się, że tzw. Worek Turoszow-
ski charakteryzuje się dość rzadko wy-
stępującymi gdzie indziej  warunka-
mi meteorologicznymi, mającymi istot-
ny wpływ na rozprzestrzenianie się fal 
akustycznych. To te warunki związa-
ne z różami wiatrów miały szczegól-
ny wpływ na negatywny odbiór  hałasu 
przez m.in. naszych niemieckich sąsia-
dów. W zakresie oddziaływania trans-
granicznego PGE Elektrownia Turów 
S.A. współpracuje od wielu lat z Sak-
sońskim Ministerstwem Stanu ds. Śro-
dowiska i Rolnictwa w Dreźnie, a także 
władzami lokalnymi w Zittau. Wspólne 
spotkania, podczas których analizowano 
wyniki pomiarów, przedstawiano plano-
wane i zrealizowane prace, odbywały się 
kilka razy w roku. Ostatnie z nich mia-
ło miejsce 09.06.2010 roku w siedzi-
bie PGE Elektrowni Turów S.A. w Bo-
gatyni. Szeroko przedstawiono polskim 
i niemieckim przedstawicielom władz 
samorządowych i krajowych (Sakso-
nia) oraz wojewódzkich (Dolny Śląsk) 
problematykę walki z hałasem i uroczy-
ście rozpoczęto przebudowę wentylato-
rów rewersyjnych (SAH) na bloku nr 3 
(foto). Wcześniej  wykonano kosztow-
ne prace wyciszające na zidentyfiko-
wanych  źródłach hałasu. Sukcesywnie 
budowane są osłony dźwiękochłonne 
stacji napędowych i ciągów transporto-
wych, montowane są także cichobieżne 
krążniki przenośników popiołowych. 
Zakończyły się również prace związa-
ne z instalowaniem ekranów akustycz-
nych na przenośniku odprowadzającym 
popiół oraz na bocznicy kolejowej, któ-
rą odbywa się transport wapna. 

Blok 11 - nowa nie tylko  
proekologiczna inwestycja 

Długoletni proces modernizacji 
realizowany w Elektrowni Tu-

rów spowodował znaczne podwyższe-
nie sprawności i wydajności urządzeń 
technicznych. Dzięki temu możliwa jest 
nowa bardzo ważna inwestycja – budo-
wa kolejnego, „jedenastego” bloku ener-
getycznego o mocy 460 MW. Pozwoli 
ona na odtworzenie wyłączanej w przy-
szłości mocy bloków nr 8, 9, 10 (618 
MW). Planowana data uruchomienia 
bloku energetycznego nr 11 to 2016 r. 
Inwestycja ta dodatkowo znacznie po-
prawi sprawność wytwarzania energii 
elektrycznej. Planowana sprawność to 
45%. Parametry ekologiczne będą zgod-
ne z najnowszymi i najbardziej wyma-

gającymi wskaźnikami, które obowią-
zują nie tylko w Europie, ale i na świe-
cie. Budowa takiego bloku energetycz-
nego, wymaga bardzo wielu studiów i 
analiz, a także konsultacji, które z ra-
cji położenia Elektrowni Turów w tzw. 
Worku Turoszowskim na styku trzech 
granic: Polski-Niemiec-Czech, muszą 
mieć  transgraniczną formułę. Elek-
trownia Turów od kilku lat powoli, ale 
systematycznie i kompleksowo zajmu-
je się informacją skierowaną nie tylko 
do mieszkańców terenów znajdujących 
się po polskiej stronie. Duży nacisk kła-
dzie się na rzetelne poinformowanie 
strony niemieckiej i czeskiej a szczegól-
nie mieszkańców nadgranicznych tere-
nów sąsiadujących z elektrownią. Dzia-
łania te będą w najbliższych miesią-
cach intensyfikowane i skierowane tak-
że do młodzieży studiującej w nieda-
lekim Zittau. Władze Saksonii w tym 
Minister ds. Ochrony Środowiska Pan 
Frank Kupfer (foto) z uznaniem wypo-
wiadają się o osiągnięciach moderniza-
cyjnych i perspektywach rozwoju Elek-
trowni Turów. Ze zrozumieniem odno-
szą się także do problemu związanego 
z hałasem i starają się w ramach part-
nerskiej współpracy z Urzędem Mar-
szałkowskim we Wrocławiu rozwiązać 
ten jakże istotny dla mieszkańców Hir-
schfelde czy Rosenthal problem. Zaan-
gażowanie wszystkich stron, polskiej, 
czeskiej i niemieckiej daje pozytywne 
efekty i jest przykładem na współpra-
cę między narodami, która realizowa-
na jest przez lokalne społeczności. To 
przykład  dobrej współpracy w ramach 
Zjednoczonej Europy. 

Ważne dla Polski, Niemiec   
i Czech

Elektrownia Turów realizować bę-
dzie dalsze ważne dla poprawy ży-

cia mieszkańców Polski , Niemiec i 
Czech inwestycje proekologiczne. Jed-
nymi z najważniejszych będą m.in. roz-
budowa przemiałowni kamienia wa-
piennego w celu obniżenia emisji SO2, 
budowa instalacji obniżania emisji NOx 
dla bloków energetycznych 1- 6 oraz  
wymiana układu paliwa rozpałkowe-
go (zamiana oleju opałowego ciężkiego 
na lekki). Ta ostatnia spowoduje znacz-
ną redukcję emisji tlenków siarki o 100 
t i dwutlenku węgla o 16 000 t. Nie wy-
stąpi już pojawienie się od czasu do 
czasu tzw. „czarnego dymu”. W latach 
2010 – 2011 planowana jest także roz-
budowa istniejącej od ponad roku insta-
lacji do współspalania biomasy na blo-
kach 1- 4. Wszystkie te działania dadzą 
efekt w postaci wytwarzania lepszej, bo 
szanującej naturalne środowisko i tań-
szej z ekonomicznego punktu widzenia 
energii. Energii na miarę wyzwań XXI 
wieku. 

Prezes PGE Elektrowni Turów S.A prezentuje historię, dzień 
dzisiejszy oraz peerspektywy rozwoju Elektrowni Turów.

Otwarcie kolejnej modernizacji związanej 
z  poprawą w dziedzinie hałasu.

Saksoński Minister ds. Ochrony Środowiska Pan Frank Kupfer
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Nachdem im Jahr 2004 die Mo-
dernisierung des Kraftwerks Tu-
rów abgeschlossen war, wurde es 
zu einem polen- und europaweit 

mustergültigen Energieerzeuger im Bereich 
der Braunkohleverbrennung. Und das betraf 
nicht nur die Technik (einzigartige Wirbel-
schichtöfen-Technologie) oder den Umwelt-
schutz (erhebliche Senkung der Schadstof-
femissionen). Der Betrieb verbessert seit 
Jahren konsequent die Stromerzeugungsef-
fizienz und Sicherheit und trägt damit zur 
Energiesicherheit Polens und der EU bei. 
Derzeit verfügt das Kraftwerk über eine ma-
ximale Stromerzeugungskapazität von 2.106 

MW, wobei die momentane Auslastung bei 
2.088 MW liegt. Die neuen Kraftwerksblöc-
ke haben neben einer größeren Energieerzeu-
gungskapazität (Blöcke 1,2,3 – 235 MW und 
Blöcke 4,5,6 – 260 MW) auch eine höhere Ef-
fizienz bei der Umwandlung von Brennstof-
fen in elektrische Energie. Die Gesamtener-
gieerzeugung in Turów betrug im Jahr 2009 
11,89 TWh netto. Der Anteil des Kraftwerks 
Turów an der Gesamtenergieerzeugung in 
Polen beträgt ca. 8,3%.

Elektrische Energie wie   
der Sauerstoff zum Atmen

Im 21. Jahrhundert kommt der elektri-
schen Energie für das Leben der Men-

schen dieselbe Bedeutung zu, wie dem Sau-
erstoff. Denn ohne Strom könnte der moder-

ne Mensch unter Umständen nicht einmal 
genug Sauerstoff bekommen, z.B. in Kran-
kenhäusern. Weder Informationsaustausch, 
noch das weltweite Finanzsystem wären 
ohne Strom möglich. Die Welt würde im 
Chaos versinken. Leider hatte das Kraftwerk 
Turów auch nach der umfassenden Moder-
nisierung immer noch große Probleme mit 
Lärmemissionen. Die Lärmbelästigung war 
und ist immer noch, wenn auch in geringe-
rem Maß, auf der deutschen Seite u.A. in 
den Ortschaften Hagenwerder und Rosen-
thal wahrnehmbar.

Auch Lärm ist Umweltverschmutzung

Die zulässigen Grenzwerte für Lärme-
missionen liegen im Bereich des Kra-

ftwerks Turów bei 55 dB am Tag und 45 dB 

 Waldemar Gruna 

Das bekannte Sprichwort wird meistens als Kompliment verstanden. 
Man kann es auch auf das Engagement des Kraftwerks Turów AG 

im Bereich des Lärmschutzes als technisch besonders anspruchsvolle 
und finanzintensive Maßnahmen beziehen.

Langsam Langsam 
aber sicheraber sicher
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Langsam 
aber sicher

nachts. Die direkte Nachbarschaft zu 
Wohngebieten war jahrelang ein großes 
Problem für den Betrieb. Die Lärmbe-
lästigung hatte erheblichen Einfluss auf 
die Lebensqualität der Anwohner. Die 
negativen Auswirkungen waren vor al-
lem nachts und bei normalen Arbeits-
bedingungen des Kraftwerks spürbar, 
wenn andere Lärmquellen (Verkehr) 
die Betriebsgeräusche nicht mehr über-
lagerten. Man hat viel Zeit gebraucht 
um die Quelle der Lärmbelästigung zu 
ermitteln. Es stellte sich jedoch heraus, 
dass im sog. Turower Sack besondere 
und recht seltene meteorologische Be-
dingungen herrschen, die entscheiden-
den Einfluss auf die Ausbreitung aku-
stischer Wellen haben. Diese Bedin-
gungen und die vorherrschenden Win-
de förderten die Lärmausbreitung auch 
über die Landesgrenze hinaus. Das Kra-
ftwerk Turów kooperiert im Bereich der 
grenzüberschreitenden Emissionen be-
reits seit Jahren mit dem Sächsischen 
Umweltschutzministerium in Dresden 
und der Kommunalverwaltung in Zit-
tau. Gemeinsame Analysen von Mess-
daten und Besprechungen geplanter 
und realisierter Vorhaben fanden mehr-
mals pro Jahr statt. Das letzte Treffen 
erfolgte am 09.06.2010 im Kraftwerk 
in Bogatynia. Polnische und Deutsche 
Kommunalvertreter konnten sich mit 
der Problematik der Lärmbekämpfung 
vertraut machen und feierten den Bau-
beginn neuer Reversiv-Ventilatoren am 
3. Kraftwerksblock (Foto). Zuvor wur-
den bereits sehr kostenintensive Däm-
marbeiten an den größten Lärmquel-
len ausgeführt. Nach und nach werden 
Dämmungen an den Antriebsaggrega-
ten und Transportstrecken sowie Le-
ichtlaufräder an den Aschetransportern 
eingebaut. An den Ascheabführanlagen 
und den Bahngleisen zum Kalktran-
sport wurden zusätzlich Lärmschut-
zwände installiert.

Block 11 – Eine neue,  
nicht nur umweltfreundliche 
Investition

Der langjährige Modernisierung-
sprozess ermögliche eine erhe-

bliche Steigerung der Effizienz und 
Produktivität der technischen Anla-
gen. Dank dessen ist eine neue sehr 
wichtige Investition möglich gewor-
den – der Bau eines weiteren „elften“ 
Kraftwerksblocks mit einer Leistung 
von 460 MW. Dadurch wird in Zu-
kunft die fehlende Kapazität der kurz 
vor der Abschaltung stehenden Blöc-
ke 8, 9 und 10 (618 MW) ersetzt wer-
den können. Die Inbetriebnahme des 
11. Kraftwerksblocks ist im Jahr 2016 
geplant. Die Investition wird die Effi-
zienz der Energieerzeugung steigern, 
die dann bei ca. 45% brutto liegen sol-
lte. Die Umweltschutzdaten werden 
den neuesten und höchsten Vorga-

ben entsprechen, die derzeit in Euro-
pa und weltweit gelten. Der Bau eines 
solchen Kraftwerksblocks erfordert 
zahlreiche Studien und Analysen so-
wie Beraterleistungen, um der beson-
deren Lage des Kraftwerks Turów am 
Schnittpunkt der Grenzen von Po-
len, Deutschland und Tschechien im 
sog. Turower Sack gerecht zu werden. 
Das Kraftwerk bemüht sich seit eini-
gen Jahren konsequent um eine sys-
tematische und umfassende Informa-
tionspolitik gegenüber den Anwoh-
nern. Es wird sehr viel Wert darauf 
gelegt, auch die grenznahen Bewoh-
ner auf deutscher und tschechischer 
Seite umfassend zu informieren. Die-
se Informationspolitik wird innerhalb 
der nächsten Monate zusätzlich inten-
siviert und auf Studenten im nahe ge-
legenen Zittau ausgeweitet. Die Säch-
sische Landesregierung   darunter der 
Minister für Umweltschutz Frank 
Kupfer (Foto) äußert sich anerken-
nend über den Modernisierungsfort-
schritt und die weiteren Wachstum-
sperspektiven. Viel Verständnis wird 
auch der Problematik der Lärmemis-
sionen entgegen gebracht. Gemein-
sam mit dem Marschallamt in Wro-
cław werden Lösungen für die Bewoh-
ner von Hagenwerder und Rosenthal 
erarbeitet. Das Engagement aller Se-
iten zeitigt positive Effekte und ist ein 
gutes Beispiel für grenzübergreifen-
de Zusammenarbeit auch auf lokaler 
Ebene in einem vereinten Europa.

Wichtig für Polen,  
Deutschland und Tschechien

Das Kraftwerk Turów wird auch in 
Zukunft umweltfreundliche Vor-

haben zur Verbesserung der Leben-
squalität in der Umgebung des Kra-
ftwerks realisieren. Eines der wich-
tigsten Ziele ist dabei der Ausbau der 
Kalksteinmahlanlage um die SO2-
-Emissionen zu senken, der Bau einer 
Anlage zur Senkung der NOx-Emis-
sionen an den Kraftwerksblöcken 1-6 
und ein Austausch der Anfeuerung-
sanlage (Wechsel von Schwer- zu Le-
ichtöl). Die letztgenannte Maßnahme 
wird eine Reduzierung der Schwefel-
monoxid-Emissionen um 100 t und 
der Kohlendioxid-Emissionen um 
16.000 t ermöglichen. In folge dessen 
wird es nicht mehr zu dem von Zeit 
zu Zeit auftretenden Phänomen des 
„schwarzen Rauches“ kommen. Für 
die Jahre 2010-2011 ist ein Ausbau der 
seit über einem Jahr im Betrieb befin-
dlichen Anlage zur Biomasseverbren-
nung an den Kraftwerksblöcken 1-4 ge-
plant. All diese Vorhaben werden dazu 
beitragen, dass das Kraftwerk bessere 
weil umweltfreundlichere und billigere 
Energie erzeugen kann – Energie, die 
den Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts gerecht wird. (ts)

Der Geschäftsführer des Kraftwerks Turów AG zeigt die Geschichte, 
die Gegenwart und Zukunftsperspektiven des Unternehmens.

Beginn einer weiteren Modernisierung zur besseren   
Lärmbekämpfung.

Der Sächsische Minister für Umweltschutz Frank Kupfer.
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Urodził się w Zgorzelcu, ma nie-
mieckie obywatelstwo i prowa-
dzi kilka firm specjalizujących 
się w określaniu położenia i wy-

dobywaniu niewypałów będących pozosta-
łością po II wojnie światowej, a także innych 
niebezpiecznych ładunków znajdujących się 
pod ziemią lub w dnie morskim, które na 
skutek korozji mogą nagle eksplodować. Jest 
wysokiej klasy specjalistą, których niewielu 
mamy w Europie. Po ponad 30 latach życia w 
Niemczech wrócił do Polski. Zbigniew Su-
szek, bo o nim tu mowa, w 2004 r. wpadł jed-
nak na minę, i to nie tę z czasów wojny, ale 
minę mentalną pozostawioną przez dawny 
system komunistyczny. Kupił wtedy zrujno-
wany pałac w Kościelniku, znajdującym się 
między Lubaniem a Leśną na Dolnym Ślą-
sku. Wieś założona została przez czeskich i 
bawarskich osadników w XIII wieku. Chciał 
uratować ten schowany w przepięknych tere-
nach, niedaleko zamku Czocha, bardzo cie-
kawy obiekt zabytkowy. Za czasów komuni-
stycznych znajdował się tam PGR. Pałac ma 
ok. 2000 m2 powierzchni. Pierwotna budow-
la pochodzi z XVII wieku. Pałac gruntownie 
przebudowano w latach 1866-67. 

Skarb w pałacu

Ten charakter, a raczej duch budowli za-
uroczył Zbigniewa Suszka. W okolicach 

od dawna mówiono, że na terenie kompleksu 
znajduje się skarb. Zdaniem nowego właści-
ciela skarbem tym są duch i atmosfera obiek-
tu, który wykorzystać chce w przyszłości na 
centrum wypoczynku artystów z całej Euro-
py. Niestety jest to idea wyjątkowo trudna do 
realizacji, a na pewno Polsce. Przy takim pro-
jekcie niezbędna jest nie tylko pomoc finan-
sowa, ale też co najmniej przychylność biu-
rokratycznego otoczenia. 

„Niszczyciel” pod sąd!

W tym przypadku można mówić nawet 
o pewnej wrogości, bo czym jest spra-

wa sądowa wytoczona Zbigniewowi Suszko-
wi przez jeleniogórską delegaturę Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków i jej szefa, 
pana Wojciecha Kapałczyńskiego? Oskarżono 
pana Suszka o to, że od maja 2008 r. „na tere-
nie kompleksu pałacowego będąc zobowiązany 
do uzyskania w drodze decyzji zezwolenia na 
przeprowadzenie prac remontowych na terenie 
pałacu (...) dokonał prac remontowych polega-
jących na zbijaniu tynków, odkrywaniu posa-
dzek, zdemontowaniu boazerii stolarki drzwio-
wej i okiennej, wyburzaniu ścianek działowych 
i wybudowaniu nowych, demontażem wszel-
kiego rodzaju instalacji, demontażu podsufitek 
na poddaszu”. Jeleniogórska „ochrona zabyt-
ków” oskarżyła go więc o działalność niszczy-
cielską. Sąd zgodził się z pracownikami urzę-
du i ukarał „niszczyciela”... naganą. Po ponad 4 
latach od kupienia kompleksu uważa, że prze-
liczył się w swoich nadziejach co do „przyja-
znego państwa” i jego urzędników. Nie jest mi-
lionerem, ale pasjonatem działań mających za 
podstawę zrobienie czegoś pożytecznego na 
wiele lat. Działań, które zaznaczą jego obec-
ność na tej ziemi, gdy podobnie jak poprzed-
ni właściciele odejdzie. Zbigniew Suszek czu-
je się oszukany. — Poświęciłem już 4 lata na ra-
towanie tego zabytku nie tylko niemieckiej kul-
tury, ale kultury europejskiej. Wydałem sporo 
pieniędzy na prace, które pozwoliły zatrzymać 
dalsze niszczenie pałacu. Swoistą „nagrodą” za 
moje zaangażowanie w Polsce była sprawa są-
dowa, a jest w dalszym ciągu nieprzychylność 
urzędnicza, niedoinformowywanie, wprowa-
dzanie w błąd czy brak jakiegokolwiek wspar-
cia w bardzo skomplikowanych procedurach — 
mówi Zbigniew Suszek. 

Czy wygra batalię w Brukseli?

Swoim dotychczasowym dorobkiem na 
polu tak trudnym, jak m.in. wydobywa-

nie niewybuchów w głębinach morskich, po-

kazał, że takim wyzwaniom może podołać. 
Czy da radę mentalności urzędniczej z lat 
PRL, gdzie w sposób co najmniej zastana-
wiający posługiwano się przepisami prawa, 
które często były wzajemnie sprzeczne czy 
nielogiczne w swojej konstrukcji, podobnie 
zresztą, jak dzieje się to obecnie? Zbigniew 
Suszek będzie walczył w Brukseli o czytel-
ne i przejrzyste prawo oraz pomoc dla osób 
ratujących zabytki na Dolnym Śląsku. Jak się 
okazuje, nie tylko on ma problemy z jelenio-
górskimi urzędnikami chroniącymi zabytki. 
Grupa ok. 14 właścicieli podobnych obiek-
tów zrzesza się w stowarzyszenie, które wal-
czyć będzie z niedogodnościami, jakie spo-
tykają ich na Dolnym Śląsku w trakcie re-
alizacji inwestycji w dziedzinie ochrony za-
bytków. Ważne jest to, że stan dawnych nie-
mieckich obiektów i podejście Polski do ich 
ratowania świadczy o naszej kulturze i od-
powiedzialności za współpracę i pojednanie 
polsko-niemieckie. 

Tylko dla silnych psychicznie?

W wypowiedzi dla tygodnika „Polity-
ka” kilka lat temu szef urzędu ochro-

ny zabytków z Jeleniej Góry, pan Wojciech 
Kapałczyński, podkreślał, że rewitalizacja 
dolnośląskich zabytków to zajęcie dla boga-
tych i silnych psychicznie. — W tym terenie 
sprawdzają się nieliczni. Dobrze wróżę spo-
kojnym Belgom, tolerancyjnym Holendrom 
i stanowczo cierpliwym Niemcom — mówił 
Kapałczyński gazecie. Zbigniew Suszek jest 
Niemcem, ale ma polską duszę i w głębi ser-
ca jest Polakiem. Czy przyczyną jego proble-
mów jest to, iż nie jest spokojnym Belgiem, 
tolerancyjnym Holendrem czy w pełni sta-
nowczo cierpliwym Niemcem? W następ-
nym wydaniu magazynu szerzej przedstawi-
my plany „niszczyciela” pałacu w Kościelni-
ku i opinię jeleniogórskich urzędników chro-
niących poniemieckie zabytki. 

 Waldemar Gruna 

Niszczyciel?Niszczyciel?
Chciał ratować wyjątkowy zabytek, a wpadł na minę Chciał ratować wyjątkowy zabytek, a wpadł na minę 

mentalną pozostawioną przez dawny system.mentalną pozostawioną przez dawny system.

Der Zerstörer?
Er wollte ein einzigartiges Denkmal retten trat aber auf 

eine mentale Mine des altes Systems.

ŻYCIE
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 Waldemar Gruna 

Niszczyciel?
Chciał ratować wyjątkowy zabytek, a wpadł na minę 

mentalną pozostawioną przez dawny system.

Geboren wurde er in Zgorzelec, 
hat die deutsche Staatsbürger-
schaft und leitet einige Firmen, 
die Blindgänger aus dem Zweiten 

Weltkrieg und andere Sprengkörper an Land 
und unter der Meeresoberfläche lokalisie-
ren und bergen. Er ist ein absoluter Experte, 
von denen es in Europa nicht viele gibt. Doch 
im Jahr 2004 trat Zbigniew Suszek auf eine 
Mine. Es war kein Sprengsatz aus dem Krieg, 
sondern eine mentale Mine, die das ehema-
lige kommunistische System gelegt hatte. Er 
kaufte einst ein heruntergekommenes Pala-
is in Kościelnik, zwischen Lubań und Leśna 
in Niederschlesien. Das Dorf wurde im 13. 
Jahrhundert von tschechischen und bayeri-
schen Siedlern angelegt. Er wollte dieses alte, 
in einer wundervollen Landschaft in der Nähe 
der Burg Czocha gelegene Objekt erhalten. In 
Zeiten des Kommunismus war dort eine LPG 
angesiedelt. Das Palais hat eine Grundfläche 
von 2000 m2 und wurde im 17. Jahrhundert 
errichtet. In den Jahren 1866-67 wurde das 
Palais ungebaut. 

Der Schatz im Palais

Dieser Charakter begeisterte Zbigniew 
Suszek. In der Gegend wurde seit lan-

gem gemunkelt, dass im Palais ein Schatz ver-
steckt ist. Der neue Besitzer meinte aber, der 
Schatz wäre der Geist und die Atmosphäre 
des Objektes, das er in Zukunft als Erholung-
szentrum für Künstler aus ganz Europa nut-
zen möchte. Das Vorhaben erwies sich je-
doch als schwer durchsetzbar. Bei einem sol-
chen Projekt ist man nicht nur auf finanzielle 
Hilfe, sondern auch auf Entgegenkommen se-
itens der staatlichen Bürokratie angewiesen. 

Der Zerstörer wird angeklagt!

Man könnte angesichts der Anzeige durch 
die Denkmalschutzbehörde der Woje-

wodschaft in Jelenia Góra und ihren obersten 
Denkmalpfleger Wojciech Kapałczyński so-
gar von offener Feindschaft sprechen. Zbi-
gniew Suszek wurde angeklagt, ab Mai 2008 
„im Bereich des Palaiskomplexes ohne Ge-
nehmigung Renovierungsarbeiten durchge-
führt zu haben. Er habe Putz von den Wänden 
geschlagen, Fußböden herausgerissen, Wand-
schalungen entfernt, Fenster- und Türverkle-
idungen abgerissen, Trennwände eingerissen 
und neue errichtet, sämtliche Installationen 
demontiert sowie Deckenverkleidungen im 
Bereich des Dachbodens entfernt.“ Die Denk-
malschutzbehörde in Jelenia Góra hat ihn we-
gen der „Zerstörungen“ angezeigt. Das Ge-
richt gab der Behörde Recht und bestrafte den 
„Zerstörer“ mit einer Rüge. Nach fast 4 Jahren 
seit dem Kauf meint er, dass er sich in Bezug 
auf den „bürgerfreundlichen Staat“ verspeku-
liert hat. Er ist kein Millionär, sondern möch-
te etwas nützliches und langfristiges aufbau-
en. Er wollte in dieser Region etwas hinter-
lassen, wenn er, so wie die früheren Besitzer 
aus dem Leben scheidet. Zbigniew Suszek 
fühlt sich betrogen. – Ich habe 4 Jahre in die 
Rettung dieses Baudenkmals der deutschen 
und europäischen Kultur investiert. Ich habe 
viel Geld ausgegeben, um den Verfall zu stop-
pen. Als „Preis“ für mein Engagement in Po-
len wurde ich angeklagt und muss weiterhin 
mit der ablehnenden Haltung der Behörden 
kämpfen. Ich bekomme keinerlei Unterstüt-
zung bei den überaus komplizierten Prozedu-
ren. – sagt Zbigniew Suszek.

Wird er den Kampf in Brüssel  
gewinnen können?

In seinem bisherigen Berufleben und bei 
der Bergung von Blingängern aus dem 

Meer hat er gezeigt, dass er mit Herausfor-
derungen umgehen kann. Doch wird er die 
an kommunistische Zeiten erinnernde Beam-
tenmentalität überwinden können, die höchst 
fraglich mit Rechtsvorschriften umgeht? Er 
wird sich für eindeutige und durchsichtige 
Gesetze und Hilfe jene in Brüssel einsetzen, 
die Baudenkmäler in Niederschlesien ret-
ten wollen. Denn nicht nur er hat Probleme 
mit den Denkmalschützern in Jelenia Góra. 
14 weitere Besitzer ähnlicher Objekte haben 
einen Verband gegründet und wollen sich ge-
gen die Schikanen einsetzen, denen man sie 
in Niederschlesien bei ähnlichen Investitio-
nen bei denkmalgeschützten Objekten aus-
setzt. Schließlich zeugt der Zustand der ehe-
maligen deutschen Objekte und die Haltung 
Polens zu ihrem Erhalt von der polnischen 
Verantwortung für das Kulturerbe und den 
deutsch-polnischen Beziehungen. 

Nur für psychisch starke?

Im Magazin „Polityka“ hat der oberste 
Denkmalschützer von Jelenia Góra vor 

einigen Jahren betont, das die Erneuerung 
der niederschlesischen Baudenkmäler etwas 
für Wohlhabende und psychisch starke Men-
schen ist. – In diesem Bereich sind nur weni-
ge erfolgreich. Erfolg haben sicherlich die ru-
higen Belgier, die toleranten Holländer und 
die sehr geduldigen Deutschen – sagte Ka-
pałczyński. Zbigniew Suszek ist Deutscher, 
ist aber in seinem Herzen Pole. Aber liegen 
die Ursachen seiner Probleme darin, dass er 
kein ruhiger Belgier, kein toleranter Hollän-
der oder kein wirklich geduldiger Deutscher 
ist? In der nächsten Ausgabe werden wir 
über die Pläne des „Zerstörers“ des Palais in 
Kościelnik und über die Beamten von Jelenia 
Góra noch ausführlicher berichten. 

Der Zerstörer?Der Zerstörer?
Er wollte ein einzigartiges Denkmal retten trat aber auf Er wollte ein einzigartiges Denkmal retten trat aber auf 

eine mentale Mine des altes Systems.eine mentale Mine des altes Systems.
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Jeżeli przypuszczasz, że drzemie w To-
bie jeszcze wiele nieodkrytych zdolno-

ści? - Mogą się one ujawnić podczas Bole-
sławieckiego Święta Ceramiki, bo tutaj masz 
też okazję samodzielnie lepić w glinie oraz 
formować na kole garncarskim fantazyjne 
wyroby ceramiczne. Towarzyszą temu licz-
ne atrakcje (m.in. parady ceramiczne i gli-
noludów), w tym atrakcje muzyczne. Na te-
gorocznym święcie ceramiki koncertować 
będą: Shakin Dudi oraz Perfect. Ponadto 
każdego dnia przewidziane są liczne niespo-
dzianki, happeningi, dobra kuchnia, a przede 
wszystkim wspaniała atmosfera, która przy-
ciąga wielu turystów. Impreza rozpocznie się 
już 18.08 i potrwa do 22.08. 

Jedyne w Polsce muzeum

Bolesławieckie Święto Ceramiki jest sym-
bolem uznania dla tradycji garncarskich. 

Również w sierpniu odbywa się Międzyna-
rodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. Jest 
to prestiżowa i uznana impreza, której korze-
nie sięgają 1964 roku. Wysoki poziom arty-
styczny pleneru zapewnia udział profesjo-
nalnych artystów ceramików i rzeźbiarzy z 
niemal całego świata, którzy w miejscowych 
zakładach tworzą unikatowe dzieła sztuki. 
Artyści włączają się do BŚC organizując na 
bolesławieckim rynku happeningi. Ich dzie-
ła można podziwiać na wystawach poplene-
rowych, a także - podobnie jak wyroby użyt-
kowe - w jedynym w Polsce Muzeum Cera-
miki. 

Kilkaset lat tradycji

Warto przypomnieć, że Bolesławiec wy-
różnia trwająca od kilku stuleci trady-

cja wyrobu ceramicznych naczyń. Źródła po-
dają, że już w XIV wieku istniały tu warsz-

taty garncarskie, a naczynia z Bolesławca 
wędrowały w odległe zakątki Europy. Tak 
też jest i teraz. Dzisiejszy Bolesławiec nie-
zmiennie pozostaje „stolicą ceramiki”. Cera-
mika bolesławiecka trafia na światowe stoły i 
cieszy się niesłabnącą popularnością wśród 
klientów, którzy doceniają jej artyzm i trady-
cyjne rękodzieło z charakterystycznym mo-
tywem stempelków. 

Śladami słynnych Europejczyków

W Bolesławcu istnieje siedem szlaków 
pieszych pod wspólną nazwą „Ślada-

mi słynnych Europejczyków”. Zostały one 
tematycznie zorganizowane wokół określo-
nych osobowości, zabytków i zjawisk w hi-
storii Europy, które szczególnie mocno wpły-
wały w różnych okresach na kształt, dzieje, 
kulturę Bolesławca. Kolejne trasy wiodą śla-
dami: kopaczy złota i średniowiecznych bu-
downiczych, poetów renesansu, architektów 
i przemysłowców, przyrodoznawców i archi-
tektów ogrodów, ceramików i rzeźbiarzy, za-
konników i kronikarzy, a także szlakiem na-
poleońskim. Bezpośredni kontakt z histo-
rycznymi miejscami w naturalny sposób po-
zwoli Ci poczuć magię i klimat tego niezwy-
kłego miasta. 

W Bolesławcu odkryjW Bolesławcu odkryj
swoje nowe pasjeswoje nowe pasje

W przedostatni weekend sierpnia odbędzie się Bolesławieckie Święto Ceramiki, 
podczas którego można kupić, podziwiać lub samemu zrobić ceramiczne naczynia.

In Bolesławiec kann man 
sich begeistern lassen

Urząd Miasta Bolesławiec / Sta
Ratusz – Rynek 41, 
Tel. +48 75 645 64 0

Fax +48/75
E-mail: umboleslawie

www.boles
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W Bolesławcu odkryj
swoje nowe pasje

Wer ungeahnte Talente bei sich vermu-
tet, könnte diese beim Keramikfest 

von Bolesławiec entdecken, denn hier hat 
man die Möglichkeit, selbstständig Ton zu 
kneten und auf einer Töpferscheibe phanta-
sievolle Keramikgefäße zu töpfern. Im Be-
gleitprogramm finden sich zahlreiche weite-
re Attraktionen (u.A. Keramikparaden) und 
Musikacts. In diesem Jahr spielen Shakin 
Dudi und Perfect. Darüber hinaus sind für 
jeden Tag weitere Überraschungen in Pla-
nung, Happenings, gute Küche und eine he-
rvorragende Stimmung, die zahlreiche Touri-
sten anzieht. Das Fest beginnt am 18.08. und 
dauert bis zum 22.08.

Einziges polnisches Museum

Das Keramikfest von Bolesławiec ist eine 
Würdigung der Keramiktraditionen. 

Ebenfalls im August findet ein internationa-
ler Keramik- und Bildhauerworkshop statt. 
Diese renommierte Veranstaltung findet re-
gelmäßig seit 1964 statt. Das hohe künstle-
rische Niveau garantieren professionelle Ke-
ramikkünstler und Bildhauer aus der ganzen 
Welt, die in den örtlichen Werkstätten einzi-
gartige Werke erschaffen. Die Künstler wer-
den ebenfalls am Keramikfest teilnehmen 
und Happenings auf dem Marktplatz veran-

stalten. Ihr Werke können auch bei Open-
-Air-Ausstellungen und im einzigen polni-
schen Keramikmuseum bewundert werden.

Jahrhundertealte Traditionen

Bolesławiec zeichnet sich durch mehrere 
hundert Jahre alte Keramiktraditionen 

aus. Unterschiedlichen Quellen ist zu ent-
nehmen, dass es hier bereits im 14. Jahrhun-
dert Keramikwerkstätten gab und Gefäße 
aus Bolseławiec in die entferntesten Ecken 
Europas gelangten. So ist es auch heute. Bo-
lesławiec ist die inoffizielle Keramikhaupt-
stadt. Die Produkte finden ihren Weg auf Es-
stische in der ganzen Welt und erfreuen sich 
großer Popularität bei Käufern, die die Kun-
stfertigkeit und das traditionelle Handwerk 
mit den charakteristischen Stempelmotiven 
zu schätzen wissen.

Auf den Spuren berühmter Europäer

In Bolseławiec kreuzen sich sieben Wan-
derwege unter der gemeinsamen Bezeich-

nung „Auf den Spuren berühmter Europäer“. 
Alle sind rund um bestimmte Persönlichke-
iten, Denkmäler und historische Ereignisse 
angeordnet, die in unterschiedlichen Zeiten 
besonderen Einfluss auf die Form, die Ge-
schichte und die Kultur von Bolesławiec hat-
ten. Die Wanderwege verlaufen auf den Spu-
ren der Goldgräber und mittelalterlicher Bau-
herren, Dichter der Renaissance, Architekten 
und Industrieller, Naturkundler, Landschaft-
sarchitekten, Keramiker und Bildhauer, Or-
densmänner und Chronisten wie auch auf den 
Spuren Napoleons. Der Besucher kann dabei 
die Magie und die Stimmung dieser unge-
wöhnlichen Stadt hautnah erleben. 

In Bolesławiec kann man In Bolesławiec kann man 
sich begeistern lassensich begeistern lassen
Am vorletzten Augustwochenende findet das Keramikfest in Bolesławiec statt, 

bei dem man Keramikgefäße kaufen, bewundern oder selbst herstellen kann.

adtverwaltung von Bolesławiec
59-700 Bolesławiec

00, +48 75 645 64 01
5/ 645 64 02
ec@um.boleslawiec.pl 
slawiec.eu
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PGE Kopalnia Węgla Brunatne-
go Turów S.A. należy do jednych 
z największych zakładów wydo-
bywczych węgla brunatnego w Pol-

sce. Eksploatacja przeprowadzana jest meto-
dą odkrywkową. Obszar odkrywki jest impo-
nujący – ok. 25 km2  powierzchni i 225 m 
głębokości. Efektem działań górniczych jest 
m.in. zmiana stosunków wodnych, zarówno 
powierzchniowych jak i podziemnych. Po-
woduje to konieczność ujęcia i odprowadza-
nia znacznych ilości wód w ciągu roku. Oce-
nia się, że jest to 15 do 21 mln m3 wód z cze-
go ok. 80% wymaga oczyszczenia. Opady at-
mosferyczne,wycieki ze skarp i dna wyro-
biska górniczego oraz wody z odwodnienia 
wgłębnego wyrobiska górniczego to głów-
ne źródła dopływu wód. Odwodnienie tere-
nów kopalnianych jest wyjątkowo ważne ze 
względu na bezpieczeństwo działania Kopal-
ni, pracy na odkrywkach oraz ochronę krajo-
brazu i środowiska naturalnego w tzw. Wor-
ku Turoszowskim – obszarze na styku trzech 
granic: Polski, Niemiec i Czech. 

Najważniejszą rolę w zabezpieczeniu eks-
ploatacji wyrobiska odgrywa odwodnie-

nie powierzchniowe. Obszar zlewni wynosi 

25 km2  z tego 9,7 km2  przypada na zlewnię 
zachodnią, 17,1 km2 na wschodnią.  Wody po-
wierzchniowe doprowadza się do pompowni 
pomocniczych i głównych a następnie pom-
puje się je do odbiorników zewnętrznych – 
docelowo jest nim Nysa Łużycka. Bardzo 
ważnym elementem systemu odwodnienia po-
wierzchniowego są drenaże odwadniające jego 
podłoże. Zabezpieczają one geotechnikę zwa-
łowiska. Tylko w 2009 roku w Kopalni Turów 
wykonano około 11.100 mb różnego rodzaju 
drenaży, kilka studni drenażowych i wypom-
powano ok. 3,5 miliona m3 wody, co ukazuje 
wielkość produkcji górniczej w tym regionie 
oraz skalę odpowiedzialności za utrzymanie 
prawidłowego stanu hydrologicznego w tym 
obszarze.Wody głębinowe odprowadzane są 
poprzez system studzienny bezpośrednio do 
odbiorników zewnętrznych lub do pompow-
ni pomocniczych i głównych. Wodę z pozio-
mów roboczych sprowadza się za pomocą sie-
ci rowów i przepustów do obiektów hydro-
technicznych (min.pompowni), z których jest 
ona wypompowywana na zewnątrz wyrobiska 
poprzez oczyszczalnie. Zabezpieczenie wod-
ne kopalni od strony przedpola polega na kie-
rowaniu wód opadowych w kierunku natural-
nych cieków, do których należą: Nysa Łużyc-

ka, Miedzianka, Biedrzychówka, Ślad. Zbie-
ra się wodę w rowach odwadniających wybu-
dowanych na przedpolu oraz w pompowni A 
w Opolnie Zdroju. Organizacja i regulacja od-
pływu wody z terenu kopalni to nie wszystko. 
Istotne dla zachowania naturalnego środowi-
ska w kopalni i w jej otoczeniu jest oczyszcze-
nie wód. Spływając do pompowni ulegają one 
po drodze zanieczyszczeniu ilastą zawiesi-
ną koloidalną, w skład której wchodzą: cząst-
ki węgla, piasku, iłów oraz glin. Zadaniem 
oczyszczalni wód kopalnianych jest głównie 
usuwanie tych zawiesin. 

Około 2000 r. oddano do użytku dwie 
oczyszczalnie mechaniczno – chemicz-

ne. Jedną w Bogatyni a drugą nad Nysą Łu-
życką. Przyczyniło się do dalszej redukcji 
problemu zanieczyszczenia wód w regionie 
pogranicza polsko-czesko-niemieckiego oraz 
znacznej poprawy warunków środowisko-
wych. Oczyszczalnię nad potokiem Ślad od-
dano do użytku w 1999 r. a w 2007 r. grun-
townie ją zmodernizowano poprzez rozbudo-
wanie jej o system Actiflo. Związane to było 
z zaostrzeniem wymogów w prawie wod-
nym, minimalizacją oddziaływania na śro-
dowisko oraz z dostosowaniem do wymogów 

Ochrona środowiska naturalnego na obszarze pogranicza 
polsko-czesko-niemieckiego i bezpieczeństwo wydobycia należą 

do priorytetów działania PGE KWB Turów S.A.

Czysta Czysta 
wodawoda
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zawartych w prawie europejskim. Actiflo jest 
nowoczesnym i wyjątkowo sprawnym syste-
mem opartym na procesie koagulacji dyna-
micznej. Jest to kompaktowy konwencjonal-
ny proces klarowania wody, w którym wyko-
rzystuje się mikropiasek kwarcowy. Oczysz-
czalnia nad Nysą Łużycką pracuje w syste-
mie oczyszczania mechaniczno – chemicz-
nego i jest to pierwszy etap klarownia wody. 
Drugim etapem jest wspomniany wyżej sys-
tem Actiflo. Trzeba w tym miejscu podkre-
ślić, że bardzo ważnym elementem w pro-
cesie Actiflo jest odpowiedni dobór dawek 
środków chemicznych. Aby proces klarowa-
nia wody przebiegał poprawnie należy odpo-
wiednio ustawić dawkę polimeru, mikropia-
sku i koagulantu, gdyż między ilością dozo-
wanych środków chemicznych zachodzi ści-
sła zależność. W związku z tym układ jest 
bardzo wrażliwy na złe dawki środków che-
micznych. W ciągu kilku minut może dojść 
do załamania procesu. Także w podobnie 
krótkim czasie proces powraca do popraw-
nego działania, po skorygowaniu ustawień 
dozowanych środków chemicznych. Rozbu-
dowany system alarmów ostrzegawczych po-
zwala na odpowiednio szybką reakcję opera-
tora i przywrócenie poprawnego działania 
systemu Actiflo już na początku załamywa-
nia się procesu klarowania wody. 

W maju 2008 r. rozpoczęto prace umożli-
wiające pozyskanie środków unijnych 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR) na planowaną w 2009 r. in-
westycję pn. „Nowa oczyszczalnia wód ko-
palnianych jako istotny element rozbudowy 
Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A.”

Kopalnia Turów złożyła do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej wniosek na dofinansowa-
nie w/w projektu w ramach programu po-
mocowego Unii Europejskiej, tzw. Priory-
tet IV Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko Działanie 4.4 – Wsparcie dla 
przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej. Po uzyskaniu pozytywnej oce-
ny formalnej i merytorycznej projekt Kopal-
ni Turów S.A znalazł się na liście rankingo-
wej wśród innych 7 projektów rekomendo-
wanych do wsparcia. Otrzymał kwotę dofi-
nansowania, 9,6 mln zł. Jednocześnie w/w 
inwestycja została dofinansowana ze środ-
ków krajowych NFOŚiGW w wysokości 2,6 
mln zł. W efekcie współpracy służb tech-
nicznych, inwestycyjnych i ekonomicznych 
Kopalni oraz zmagań z obowiązującymi pro-
cedurami w czerwcu 2009 r. podpisano umo-
wy z NFOŚiGW o dofinansowanie w/w pro-
jektu na łączną kwotę 12,2 mln zł. 

Zastosowane tech-
nologie a w szcze-
gólności system Ac-
tiflo oraz wykorzy-
stywane środki che-
miczne w oczysz-
czalniach wód ko-
palnianych w PGE 
Kopalnia Węgla Bru-
natnego Turów 
S.A pozwalają na 
oczyszczanie i zrzu-
canie wód o wyso-
kich parametrach, 
dozwolonych w po-
zwoleniu wodno – 
prawnym. W celu dotrzymania wymogów 
zawartych w normach Unii Europejskiej, 
oraz przeciwdziałając pogarszającej się ja-
kości wód kopalnianych firma nasza  prze-
prowadziła modernizację oczyszczalni wód 
kopalnianych nad potokiem Ślad, oraz roz-
poczęła budowę nowej oczyszczalni nad 
potokiem Biedrzychówka. W celu kontro-
li jakości oczyszczonych wód, kopalnia na-
sza wprowadziła centralny, niezależny sys-
tem wizualizujący pracę wszystkich oczysz-
czalni (bazujący na technologii GPRS) z au-
tomatycznym zapisem i archiwizacją pomia-
rów wartości parametrów fizyko – chemicz-
nych odprowadzanych wód. Na odpływach 
z oczyszczalni zainstalowane zostały także 
samplery - automatyczne stacje okresowo 
pobierające próbki wody, która jest następ-
nie badana laboratoryjnie. Działania te dają 
pewność, iż jakość odprowadzanych wód 
będzie zgodna z wymogami prawnymi i nie 
będzie wpływać negatywnie na środowisko 
naturalne.

Budowa oczyszczal-
ni wód kopalnia-
nych została roz-
poczęta w sierpniu 
2009 roku. Zakoń-
czenie tej inwestycji 
wraz z przeprowa-
dzeniem prób efek-
tywności oczysz-
czania planowane 
jest na przełomie 
tego i następnego 
roku. Przedsięwzię-
cie to o wartości po-
nad 30 mln zł sfinansowane będzie w 30% 
ze środków unijnych. Otrzymanie tych środ-
ków oraz innych dotacji na realizację tak 
ważnej dla ochrony środowiska inwestycji, 
zawdzięczamy dużemu wysiłkowi pracow-
ników wszystkich służb uczestniczących w 
opracowywaniu dokumentacji na potrzeby 
wniosku. Budowa kolejnej oczyszczalni wód 
jest teraz szczególnie ważna. W minionym 
roku Kopalnia uzyskała bardzo dobre wyni-
ki finansowe. Wzrosła sprzedaż węgla na ry-
nek poza elektrownią Turów S.A. aż o 104%. 
W tym roku planujemy utrzymanie tego po-
ziomu sprzedaży. Ochrona środowiska natu-
ralnego na obszarze pogranicza polsko-cze-
sko-niemieckiego i bezpieczeństwo wydo-
bycia należą do naszych priorytetów działa-
nia także od strony ekonomicznej.

Czysta 
woda

Kierownik Robót  
Górniczych, Odwodnienia  
i Przygotowania Eksploata-
cji mgr inż. Jan Brylski

Dyrektor d/s Ekonomiczno 
- Finansowych  
mgr Danuta Makos

Oczyszczalnia wód kopalnianych nad potokiem   
Biedrzychówka - w budowie.

Pompownia pomocnicza.
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Der Braunkohletagebau PGE 
KWB Turów AG gehört mit 
einer Fläche von ca. 25 km² und 
einer Tiefe von 225 m zu den 

größten Braunkohletagebaubetrieben in Po-
len. Der Bergbau hat jedoch erheblichen 
Einfluss auf die Oberflächen- und Grundge-
wässer. Zwischen 15 und 21 Mio. m³ Was-
ser müssen jedes Jahr entnommen und ab-
geleitet sowie zu ca. 80% gereinigt werden. 
Das Wasser stammt überwiegend aus Nie-
derschlägen, Ausflüssen aus Abraumhalden 
und aus Grundwasseransammlungen. Die 
Entwässerung des Abbaugebietes ist für die 
Arbeitssicherheit im Tagebau aber auch für 
den Landschafts- und Umweltschutz im Tu-
rower Sack im polnisch-tschechisch-deut-
schen Grenzgebiet unerlässlich. Am wich-
tigsten für die Sicherung des Abbaugebietes 
ist dabei die Oberflächenentwässerung. 

Das Entwässerungsgebiet umfasst 25 
km², davon werden 9,7 km² dem westli-

chen und 17,1 km² dem östlichen Bereich zu-
gerechnet. Die Oberflächengewässer werden 
zunächst zu den Hilfs- und Hauptpumpwer-
ken geleitet und anschließend in die Lausit-

zer Neiße abgeführt. Ein wichtiges Element 
der Oberflächenentwässerung sind Abfluss-
drainagen, die die Geotechnik der Kipphal-
den vor der Erosion schützen. Allein im Jahr 
2009 wurden ca. 11.100 laufende Meter ver-
schiedener Drainagen und mehrere Draina-
gebrunnen angelegt und ca. 3,5 Mio. m³ Was-
ser abgepumpt. Damit werden der immense 
Umfang des Bergbaus in dieser Region und 
die große Verantwortung für den Wasserhau-
shalt deutlich. Tiefengewässer werden über 
ein Brunnensystem direkt in äußere Ge-
wässer oder zu Hilfs- bzw. Hauptpumpwer-
ken abgeleitet. Das Wasser aus den Aushub-
bereichen wird über Gräben und Durchläs-
se zu den hydrotechnischen Anlagen geleitet 
und über Klärwerke aus dem Tagebau nach 
draußen gepumpt. Zur Absicherung des Ta-
gebaus wird das Niederschlagwasser in na-
türliche Wasserreservoirs und Flüsse abgele-
itet, dazu gehören die Lausitzer Neiße sowie 
die Flüsse Miedzianka, Biedrzychówka und 
Ślad. Das Wasser wird in Gräben auf dem 
Vorgelände und im Pumpwerk A in Opolno 
Zdrój aufgefangen. Doch die Regulierung der 
Wasserabflüsse aus dem Tagebau ist nicht al-
les. Um natürliche Umweltbedingungen im 

Tagebau und in der Umgebung erhalten zu 
können, müssen die Gewässer gereinigt wer-
den. Auf dem Weg zum Pumpwerk wird das 
Abwasser durch lehmige Kolloidalsuspen-
sionen mit Anteilen von Kohle, Sand, Lehm 
und Ton verunreinigt. Im Klärwerk werden 
diese Verunreinigungen heraus gewaschen. 

Im Jahr 2000 wurden zwei chemisch-me-
chanische Klärwerke in Betrieb genom-

men – eines in Bogatynia und eines an der 
Lausitzer Neiße. Dadurch konnten die Ge-
wässerverunreinigung im polnisch-tsche-
chisch-deutschen Grenzgebiet reduziert und 
die Umweltbedingungen erheblich verbes-
sert werden. Das Klärwerk am Ślad wur-
de 1999 in Betrieb genommen und im Jahr 
2007 durch ein Activflow-System moder-
nisiert. Das hing mit den verschärften Was-
serschutzvorschriften, der Minimalisierung 
der negativen Umwelteinflüsse und der An-
passung an europäische Gesetze zusammen. 
Activflow ist ein modernes und effizientes 
System der dynamischen Gerinnung. Es ist 
ein kompakter konventioneller Wasserreini-
gungsprozess unter Verwendung von Quarz-
sand. Das Klärwerk an der Lausitzer Neiße 

Der Umweltschutz im polnisch-tschechisch-deutschen Grenzgebiet und sichere 
Kohleabbaubedingungen sind die Prioritäten der PGE KWB Turów AG.

Sauberes Sauberes 
WasserWasser
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arbeitet mit chemisch-mechanischen Prozes-
sen und bildet die erste Reinigungsetappe. 
In einer zweiten Phase kommt das erwähn-
te Activflow-System zum Einsatz. Dabei ist 
hierbei zu beachten, dass die Dosierung der 
Chemikalien im Activflow-Prozess überaus 
wichtig ist. Damit der Reinigungsprozess 
erfolgreich ist, müssen die Zusatzstoffe gut 
aufeinander abgestimmt sein. Bei einer fal-
schen Dosierung könnte der Reinigungspro-
zess innerhalb weniger Minuten zum Stil-
lstand kommen. Wird die Dosierung kor-
rigiert, kommt der Prozess innerhalb einer 
ebenso kurzen Zeit erneut in Gang. Zahl-
reiche Alarmsysteme ermöglichen entspre-
chend schnelle Reaktionen des Betriebsle-
iters, um den Reinigungsprozess aufrechtzu-
erhalten.

Im Mai 2008 wurden Bemühungen unter-
nommen, um EU-Mittel aus dem Euro-

päischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) für eine ab 2009 geplante „Kläranla-
ge zur Reinigung von Bergbauabwässern als 
wichtiges Element im Ausbau des Braunkoh-
letagebaus Turów AG“ zu erhalten. Der Ta-
gebau Turów stellte beim Nationalfonds für 
Umweltschutz und Wasserwirtschaft einen 
Antrag auf Bezuschussung des oben genan-
nten Projektes aus den Mitteln eines opera-
tiven EU-Hilfsprogramms. Nach einer posi-
tiven Beurteilung fand sich die Investition 
auf einer Positivliste mit 7 anderen Projek-
ten, die Unterstützung verdienen. Das Pro-
jekt erhielt die Bezuschussung in Höhe von 
9,6 Mio. PLN. Die Investition wurde gleich-
zeitig mit landeseigenen Mitteln in Höhe 
von 2,6 Mio. PLN gefördert. Dann wurden 
im Juni 2009 die Verträge mit dem Natio-
nalfonds für Umweltschutz und Wasserwirt-
schaft über einen Zuschuss in Höhe von 12,2 
Mio. PLN unterzeichnet. 

Durch die zur An-
wendung kommen-
den Technologien, 
insbesondere das 
Activflow-System 
und die Chemika-
lien zur Klärung der 
Abwässer im Braun-
kohletagebau Turów 
AB, können die ho-
hen Standards und 
Richtlinien zur Was-
serreinheit eingehal-
ten werden. Um die 
Anforderungen der 
EU-Normen einhalten zu können und der 
sich verschlechternden Qualität der Berg-
bauabwässer entgegen zu wirken hat das 
Unternehmen das Klärwerk am Ślad moder-
nisiert und den Bau eines neuen Klärwerks 
am Fluss Biedrzychówka begonnen. Um die 
Qualität der geklärten Abwässer überwa-
chen zu können, hat der Tagebau ein zen-
trales unabhängiges Überwachungssys-
tem für alle Klärwerke eingeführt, bei dem 
die physikalisch-chemischen Messdaten au-
tomatisch gespeichert und archiviert wer-
den. An den Abflüssen wurden automati-
sche Einrichtungen zur Probenentnahme in-
stalliert. Dadurch haben wir die Gewisshe-
it, dass die Qualität der abgeleiteten Gewäs-
ser allen rechtlichen Vorschriften entspricht 
und keine negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt hat.

Der Bau der Klärwer-
ke wurde im August 
2009 begonnen. Die 
Fertigstellung der In-
vestition mitsamt al-
len technischen Pro-
beläufen ist für das 
Ende dieses Jahres 
geplant. Das Vorha-
ben mit einem Ge-
samtvolumen von 
30 Mio. PLN wird 
zu 30% aus EU-Mit-
teln finanziert. Diese und andere Zuschüs-
se für diese für den Umweltschutz so wich-
tige Investition verdanken wir den großen 
Anstrengungen unserer Mitarbeiter, die an 
der Vorbereitung der Anträge mitgewirkt 
haben. Der Bau eines weiteren Klärwerks ist 
jetzt besonders wichtig. Im vergangenen 
Jahr konnte der Tagebau hervorragende Za-
hlen vorweisen. Der Absatz von Braunkoh-
le an andere Abnehmer als das Kraftwerk 
Turów AG stieg um 104%. Dieses Absatzni-
veau möchten wir dieses Jahr halten. Doch 
das wird zur Folge haben, dass noch mehr 
Abwässer anfallen und geklärt werden müs-
sen. Der Umweltschutz im polnisch-tsche-
chisch-deutschen Grenzgebiet und die Ab-
bausicherheit gehören auch aus ökonomi-
scher Sicht zu unseren Prioritäten.

Sauberes 
Wasser

Leiter der Bereiche  
Bergbau, Entwässerung 
und Abbauvorbereitung, 
Mgr. Ing. Jan Brylski

Wirtschafts- und  
Finanzdirektorin,  
Mgr. Danuta Makos

Kläranlage am Biedrzychówka-Bach – im Bau

Hilfspumpwerk
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 Uli Suckert

Jesienią 2009 roku fizycy Rosyjskiego Pań-
stwowego Uniwersytetu im. Immanu-

ela Kanta w Kaliningradzie, przeprowadza-
jąc badania georadarem, zlokalizowali dotąd 
nieznane puste przestrzenie. Natychmiast po 
tym wydarzeniu pomysłodawca wykopalisk, 
Sergej Trifonow, postanowił powiadomić ro-
syjskie Służby Specjalne FSB. Od tego mo-
mentu bunkier znajdował się pod stałą kon-
trolą. Trifonow przypuszcza, że w tym se-
kretnym miejscu mogły być przechowywane 
ważne dokumenty Wehrmachtu czy też pry-
watne przedmioty nazistowskich komendan-
tów z Królewca. Nie wyklucza się również, 
że w tym tajnym schronie mogą znajdować 
się panele z Bursztynowej Komnaty. Dziesięć 
metrów w głąb tego pomieszczenia, pod bun-
krem w śródmieściu, wnętrze pokrywa gumo-
wa warstwa o grubości 20 centymetrów, do-
skonale chroniąca przed wilgocią. Rezultat 
tego odkrycia nie jest jeszcze znany.

Już w 1945 roku, wraz z końcem II Wojny 
Światowej, na terenie Niemiec — podzie-

lonych wówczas na cztery strefy okupacyjne 
— rozpoczęto poszukiwania wywiezionych 
czy też przeniesionych dóbr kultury i sztu-
ki. Nazistowskie oddziały odpowiedzialne 
za rabowanie dzieł sztuki zakładały magazy-
ny do ich składowania, najczęściej w odda-
lonych, wybudowanych na uboczu zamkach, 
pałacach, klasztorach oraz kopalniach, znaj-
dujących się przede wszystkim w południo-
wej części Niemiec oraz w Austrii, w któ-
rych składowane były eksponaty pochodzące 
z niemieckich muzeów. Znajdowały się jed-
nak tam przede wszystkim zrabowane z oku-
powanych krajów dobra kultury i sztuki.

Natomiast we wschodniej części Niemiec, 
na skutek zaciekłego oporu Wehrmach-

tu, doszło do ciężkich spustoszeń. Nad Odrą 
i Nysą znajdowała się pokaźna liczba miejsc 
ewakuacyjnych dla muzeów ze Środkowych 
Niemiec i Berlina oraz archiwów i bibliotek. 
W wielu z nich składowano również dobra 
kulturowe pochodzące z terenów, które przez 
jakiś czas były okupowane przez Niemców, 
czyli z Polski i Związku Radzieckiego. W 
roku 1945 wysadzano lub podpalano maga-
zyny — w przypadku gdy skarby kultury nie 
mogły zostać ponownie przetransportowane. 
Były to działania wojenne, które również po-
ciągały za sobą ofiary.

W 1945 roku Sowiecka Administracja 
Wojskowa w Niemczech (SMAD) 

utworzyła w swoim sektorze Centralny Za-
rząd ds. Powszechnego Kształcenia. Na jego 
czele stał urodzony w Mannheim niemiec-
ki komunista Paul Wandel — członek Biura 
Spraw Zagranicznych Komunistycznej Par-
tii Niemiec (KPD) w Moskwie. Był rów-
nież osobistym sekretarzem Wilhelma Piec-
ka w Dziale ds. Krajów Bałkańskich Komi-
tetu Wykonawczego Komunistycznej Mię-
dzynarodówki. Dział ds. Sztuk Plastycznych 
Głównego Oddziału Sztuki i Literatury po-
wierzono historykowi sztuki, drowi Gerhar-
dowi Straußowi. Strauß należał do Partii 
Komunistycznej od roku 1929. W Królew-
cu pracował w Państwowym Urzędzie Kon-
serwatora Zabytków, należącym do nazistów. 
Jego najważniejszym zadaniem było poszu-
kiwanie Bursztynowej Komnaty. Czas spę-
dzony w Królewcu pozwolił drowi Straußo-
wi posiąść wiedzę o planowanym przewo-
zie dóbr kulturowych z Prus Wschodnich do 
Środkowych Niemiec. Na kilka tygodni przed 
szturmem Armii Czerwonej na Królewiec, w 
siedzibie Miejskiego Urzędu Kultury, do-
wiedział się od jednego z pracowników, jako-
by transport z Bursztynową Komnatą dotarł 
do miejsca położonego na wschód od Gör-
litz. Z racji przeprowadzanych w tym regio-
nie badań dra Straußa szczególnie zaintere-
sowała informacja o tym, że część ekspona-
tów dawnej fundacji Borgerloh, znajdującej 
się w posiadaniu Akademii Sztuk Pięknych, 
odnaleziono w pobliżu Zittau. Chodziło o ry-
sunki i akwarele, które znaleziono w ostrze-

lanej w kwietniu 1945 roku ciężarówce na-
leżącej do Sił Powietrznych Luftwaffe. Nie-
stety wskazówki o odnalezieniu fragmentów 
dzieł sztuki pochodzących z Królewca nie 
zawsze wiązały się ze śladami wiodącymi 
dalszym ich tropem. O tym, że jedna z osób 
pracujących przy zbiorach sztuki Królewca 
w latach 1945-47 była mieszkanką Görlitz, 
przez co mogła wiedzieć więcej o transpor-
cie, po którym ślad zaginął właśnie w okoli-
cach tego miasta, dowiedziano się znacznie 
później, bo pod koniec lat 60. W międzycza-
sie ta mieszkanka Görlitz zmarła. To właśnie 
ona, wraz z Idą Kruger — nadzorczynią zam-
ku, pracownicami administracji Helene Albi-
nus, Christel Preushoff i Magdeleną Rau, na-
leżała do administracji zamku w Królewcu. 
Po wojnie zarówno nadprezydent prowincji 
Prus Wschodnich Hellmuth von Wedelsta-
edt, jak i nadburmistrz dr Hellmuth Will za-
pewniali, jakoby nic nie wiedzieli o transpor-
cie Bursztynowej Komnaty. Na przeszkodzie 
teorii o rzekomym przewozie komnaty na 
zachód przez długi czas stał przebiegający 
w rejonie Królewca front. Królewiec ucho-
dził za miejsce całkowicie niedostępne. Ran-
kiem 22 stycznia 1945 roku, zaraz po pocią-
gu specjalnym, tylko jeden pociąg z ucieki-
nierami jadący w kierunku zachodnim wyje-
chał z Królewca. Wyniki przeprowadzonych 
w NRD badań na temat poszukiwań wywie-
zionych dóbr kultury pozwalają potwierdzić 
tezę, że Bursztynowej Komnaty należałoby 
raczej szukać w samym Królewcu lub w jego 
okolicach.

W październiku 1944 Erich Koch, na-
zistowski gauleiter, Komisarz Obro-

ny Prus Wschodnich, zwrócił się w zaufaniu 
do Martina Mutschmanna w sprawie rozlo-
kowania w Dreźnie wartościowych dóbr kul-
turowych z zamku w Królewcu. Przez dłuż-
szy czas Koch zabraniał ewakuowania tych 
dóbr. Tylko dla siebie zrobił wyjątek. Przy 
portowym mieście Pillau przez cały czas sta-
ły dalekomorskie holowniki, gotowe, by uła-
twić mu ucieczkę drogą morską. Poza tym 
miał również do dyspozycji dwa samoloty 
z lotniczego oddziału specjalnego z Kwate-
ry Głównej Hitlera w Rastenbergu. Część 
zbiorów sztuki, które skwapliwie zagarnął 
dla siebie, kazał przetransportować do Środ-
kowych Niemiec już latem 1944 roku. 

PolowaniePolowanie nana 
zaginionyzaginiony skarbskarb caracara

Na początku 2010 roku rosyjscy archeolodzy odkryli tajne 
pomieszczanie pod bunkrem ostatniego komendanta Wehrmachtu 

z Królewca.

Die Jagd nach dem
verlorenem Zarenschatz

Erich Koch

HISTORIA
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Im Herbst 2009 waren zuletzt von Physikern 
der Kalingrader Kant-Universität bei Geo-

radar-Untersuchungen bislang nicht bekannte 
Hohlräume geortet worden. Grabungsinitiator 
Sergej Trifonow hat daraufhin sofort den rus-
sischen Geheimdienst FSB verständigt, worauf 
der ehemalige Bunker unter dauerhafte Bewa-
chung gestellt wurde. Trifonow vermutet, dass 
in dem Geheimraum wichtige Dokumente der 
Wehrmacht oder private Gegenstände der Nazi-
-Kommandanten Königsbergs liegen könnten. 
Man schließt auch nicht aus, dass sich in dem 
Versteck auch Paneele des Bernsteinzimmers 
befinden können. Der Geheimraum in zehn 
Meter Tiefe unter dem Bunker in der Stadt-
mitte ist durch eine starke 20 Zentimeter dicke 
Gummierung perfekt feuchtigkeitsisoliert. Das 
Ergebnis der Entdeckung steht noch aus.

Schon 1945, mit Ende des Zweiten Welt-
krieges, begann in den vier Besatzungszo-

nen Deutschlands die Suche nach ausgelager-
ten und verlagerten Kunst- und Kulturgütern. 
Vor allem in Süddeutschland und Österreich 
haben die Nazi-Kunstraubkommandos gro-
ße Depots in abgelegenen Schlössern, Burgen, 
Klöstern und Bergwerken angelegt, in denen 
die Exponate deutscher Museen, vor allem aber 
die aus den okkupierten Ländern gestohlenen 
Kunst- und Kulturgüter, eingelagert sind. In der 
östlichen Region Deutschlands hingegen kam 
durch den erbitterten Widerstand der Wehr-
macht, wie er bis zur bedingungslosen Kapitu-
lation am 9. Mai 1945 geleistet wird, zu schwe-
ren Verwüstungen. An Oder und Neiße hat-
te sich eine beträchtliche Anzahl von Auslage-
rungsorten mitteldeutscher und Berliner Mu-
seen, Archive und Bibliotheken befunden. In 
mehreren davon waren auch Kulturgüter ein-
gelagert worden, die aus den zeitweilig besetz-
ten Gebieten Polens und der UdSSR stamm-
ten. Soweit die Kunstschätze 1945 nicht noch-
mals abtransportiert werden konnten, wurden 
diese Depots in vielen Fällen gesprengt oder an-
gezündet, teilweise auch Opfer der schweren 
Kriegshandlungen. 

Die Sowjetische Militäradministration in 
Deutschland (SAMD) errichtete 1945 in 

ihrem Sektor die Zentralverwaltung für Volks-
bildung. An ihrer Spitze stand der in Mannhe-
im geborene deutsche Kommunist Paul Wan-
del - Mitglied der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion (KPdSU) und des Auslands-
büros der Kommunistischen Partei Deutsch-
land (KPD) in Moskau sowie persönlicher Se-

kretär von Wilhelm Pieck im Balkanländer-
referat des Exekutivkomitees der Kommuni-
stischen Internationale. Das Referat Bilden-
de Kunst der Hauptabteilung Kunst und Lite-
ratur wurde dem Kunsthistoriker Dr. Gerhard 
Strauß übertragen. Strauß gehörte seit 1929 der 
Kommunistischen Partei an. In Königsberg war 
er im staatlichen Provinzialdenkmalamt der 
Nazis tätig. Zu seinen wichtigsten Aufgaben ge-
hörte nun die Suche nach dem Bernsteinzim-
mer. Dr. Strauß wusste aus seiner Königsber-
ger Zeit, dass geplant gewesen war, ostpreußi-
sche Kunstschätze nach Mitteldeutschland zu 
verlagern. Wenige Wochen vor der Erstürmung 
Königsbergs durch die Rote Armee erfuhr er 
noch im Kulturamt der Stadt  von einem Mitar-
beiter, „der Transport mit dem Bernsteinzim-
mer sei in einen Ort östlich von Görlitz ange-
kommen“. Für Dr. Strauß war bei seinen Na-
chforschungen in dieser Region auch die Mitte-
ilung von besonderem Interesse, dass Teile der 
ehemaligen Borgerlohschen Stiftung, die sich 
im Besitz der Kunstakademie Königsberg be-
funden hatte, bei Zittau entdeckt worden wa-
ren. Es handelte sich um Zeichnungen und 
Aquarelle, die sich im April 1945 als Reste auf 
einem zerschossenen Lastwagen der Luftwaf-
fe gefunden wurden. Leider waren mit diesem 
Hinweis über das Auffinden von Fragmenten 
aus Königsberg stammender Kunstwerke ke-
ine weiterführenden Spuren verbunden gewe-
sen. Dass eine Mitarbeiterin der Kunstsamm-
lungen Königsbergs von 1945 bis 1947 in Gör-
litz wohnhaft war und vielleicht mehr über den 
Transport wusste, dessen Spur sich offensich-
tlich in der Umgebung von Görlitz verloren hat-
te, erfuhr man erst später, Ende der 60er Jah-
ren. Die Görlitzerin war inzwischen verstorben. 

Sie gehörte mit Ida Krüger, der Schlossaufse-
herin, den Verwaltungsmitarbeiterinnen Hele-
ne Albinus, Christel Preuschoff, und Magda-
lena Rau, zur Königsberger Schlösseradmini-
stration. Nach dem Krieg versicherten der Obe-
rpräsident der Provinz Ostpreußen, Helmuth 
von Wedelstädt, sowie der Oberbürgermeister 
Dr. Hellmuth Will, von einem Abtransport des 
Bernsteinzimmers nichts zu wissen. Der Auf-
fassung, das Bernsteinzimmer sei nach We-
sten abtransportiert worden, stand lange Zeit 
der angenommene Frontverlauf im Königsber-
ger Raum entgegen. Königsberg galt als kom-
plett eingeschlossen.  Am Morgen des 22. Janu-
ar 1945 verließ nach dem Gauleiter-Sonderzug 
nur noch ein letzter D-Zug mit Flüchtlingen 
Königsberg in Richtung Westen. Die Ergeb-
nisse der in der DDR angestellten Suche nach 
verschleppten Kunstgütern schien die These zu 
bestätigen, dass das Bernsteinzimmer in oder 
bei Königsberg zu suchen sei. 

Im Oktober 1944 wandte sich der Nazigaule-
iter und Reichsverteidigungskommissar von 

Ostpreußen Erich Koch wegen Unterbringung 
von wertvollen Kulturgütern aus dem Königs-
berger Schloss vertrauensvoll an den Nazigau-
leiter und Reichsstatthalter von Sachsen, Mar-
tin Mutschmann, in Dresden. Koch hatte lange 
Zeit jede Evakuierung von Kunstgütern verbo-
ten. Nur bei sich selbst machte er eine Ausnah-
me. Sogar für seine Flucht auf dem Seeweg la-
gen bei Pillau zwei Hochseeschlepper ständig 
bereit. Außerdem standen ihm aus der Flugbe-
reitschaft von Hitlers Hauptquartier in Rasten-
burg persönlich zwei Flugzeuge zur Verfügung. 
Ein Teil seiner für sich selbst zusammengeraf-
ften Kunstschätze ließ er bereits im Sommer 
1944 nach Mitteldeutschland transportieren. 

 Uli Suckert

Polowanie na 
zaginiony skarb cara

DieDie JagdJagd nachnach demdem
verlorenemverlorenem ZarenschatzZarenschatz

Unter dem Bunker des letzten Wehrmachtskommandanten 
von Königsberg haben russische Archäologen Anfang 2010

einen Geheimraum entdeckt.

Erich Koch
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Zgodnie z planem dowódcy I Frontu 
Ukraińskiego armia miała działać 
w ramach ugrupowania składające-
go się z II AWP i części 52 Armii 

Radzieckiej, którego zadaniem były: przeła-
manie obrony niemieckiej na Nysie Łużyc-
kiej i natarcie na Drezno i Bautzen (Budzi-
szyn) oraz ochrona głównych sił Frontu od 
strony Czechosłowacji. Planowano, że trze-
ciego dnia operacji zgrupowanie to dokona 
wyłomu o głębokości 45-60 km i dotrze do 
rejonu Buchwalde, Königswarthy, Budziszy-
na, a w dalszych działaniach osiągnie Dre-
zno.

Świerczewski: „Sam 
zdobędę Drezno”

Podczas przygotowań do operacji nie roz-
poznano właściwie sił przeciwnika, są-

dząc, że obrona niemiecka ma jedynie cha-
rakter kordonowy wzdłuż Nysy. W rzeczy-
wistości w rejonie Zgorzelca, Bautzen i Dre-
zna ześrodkowane zostały niemieckie dywi-
zje pancerne i inne jednostki, które mogły 
być wprowadzone do walki. Ponadto dalej na 
wschód, w rejonie Lubania, Gryfowa i Jele-
niej Góry, znajdowały się kolejne oddziały, 
które mogły zostać przerzucone na kierunek 
budziszyński. Generał Karol Świerczewski - 
Walter, który dowodził swoimi jednostkami 
w pijanym widzie, zabronił odwrotu, ponie-
waż chciał samodzielnie zdobyć Drezno.

Na pewną śmierć

W wyłom, który powstał między po-
szczególnymi jednostkami WP, wysłał 

5 Dywizję Piechoty. Z wojskowego punktu 
widzenia rozkaz ten był tak absurdalny, że 
Rosjanie nie mogli uwierzyć w jego wyda-
nie. Piąta Dywizja II Armii WP, dowodzo-
na przez wybitnego dowódcę, który sprze-
ciwiał się niejednokrotnie bezsensownym 
rozkazom Świerczewskiego, generała bryga-
dy Aleksandra Waszkiewicza, nie podołała 
doborowym jednostkom SS i Wehrmachtu. 
Dostała się w okrążenie i przeszła do obrony. 
Niestety, jednostki niemieckie pod dowódz-
twem generała majora Hermanna von Bro-
nikowskiego, szefa tzw. Zgrupowania Zgo-
rzeleckiego, które wchodziło w skład armii 
Mitte feldmarszałka Ferdinanda Schörnera, 
zaciskały pierścień wokół 5 DP. W rezulta-
cie cały sztab 5 Dywizji dostał się do niewo-
li pod Tauer i został wymordowany przez es-
esmanów von Bronikowskiego, podobnie jak 

polscy żołnierze w Podgajach zimą 1945. Pa-
radoksem jest, że generał Hermann von Bro-
nikowski był z pochodzenia Polakiem, po-
dobnie zresztą jak SS-Obergruppenfüh-
rer Erich von dem Bach-Żelewski, na rozkaz 
którego mordowano powstańców Warszawy 
i właśnie polskich żołnierzy we wspomnia-
nych Podgajach. Dlaczego ci generałowie ze-
zwolili na tak okrutne zbrodnie wojenne w 
obliczu nieuchronnej klęski?

Polegli, zaginieni, 
ranni 

Dwudziestego czwartego kwietnia woj-
ska niemieckie, po dwóch dniach wal-

ki, odbiły Budziszyn i zaczęły zacieśniać 
pierścień okrążenia. Wojska polskie pono-
siły coraz cięższe straty i sytuacja stawała 
się dramatyczna. By nie dopuścić do całko-
witego rozbicia 2 armii WP, marszałek Ko-
niew skierował na pomoc aż osiem dywizji I 
Frontu Ukraińskiego. Nakazał także ściągnąć 
spod Drezna 8 Dywizję Piechoty, co okazało 
się fatalne w skutkach dla pozostającej tam 
9 Dywizji, która w ciągu najbliższych go-
dzin została okrążona. W okolice miejscowo-
ści Niesky dotarł szef sztabu frontu, gen. Pie-
trow, aby osobiście dowodzić wojskami pol-
skimi w tym rejonie. Nim jednak dotarły z 
odsieczą sowieckie jednostki, 25 kwietnia 
zginął oficer łącznikowy 9 Dywizji. Niem-
cy znaleźli przy nim rozkazy wycofania jed-
nostki wraz z mapą przemarszu na nowe po-
zycje. Hitlerowcy postanowili wykorzystać 
okazję i zniszczyć kolejną dywizję. Ran-
kiem 27 kwietnia kolumny wojska w „doli-
nie śmierci” - pomiędzy Panschwitz, Kuckau 
i Crostwiz - wpadły w zasadzkę i 9 Dywi-
zja poniosła bardzo poważne straty. Podobnie 
było z innymi polskimi jednostkami. 

Uwierzyłem w Boga   
i sprawiedliwość

Fragmenty protokołu sekcji zwłok gene-
rała Aleksandra Waszkiewicza, którego 

ciało znaleziono 4 maja 1945 roku w lesie 
koło miejscowości Stiftwiess: „Na podstawie 
oględzin lekarskich... stwierdzono, że za ży-
cia był męczony i bity tępym narzędziem... 
Za życia wyrżnięto mu lewe oko i powiekę, 
a prawe wykłuto. Następnie uderzony tępym 
wielkim narzędziem w okolicę czoła, które 
to uderzenie spowodowało całkowite znisz-
czenie mózgu i złamanie podstawy czaszki, 
nastąpił zgon”. Generał Aleksander Wasz-
kiewicz miał w chwili śmierci 44 lata, był 
zdecydowanym, odważnym i mającym sza-
cunek żołnierzy oficerem i dowódcą. Być 
może Świerczewski specjalnie wysłał jego 
i jednostkę na szafot. Waszkiewicz mógł po 
wojnie być jego konkurentem, tym bardziej 
że Waltera nienawidzili wszyscy: od szere-
gowców po pułkowników i generałów w woj-
sku polskim i po marszałków Koniewa i Żu-
kowa z Armii Czerwonej. Za to był pupilem 
Stalina i nie wiadomo zresztą, dlaczego dyk-
tator go lubił. O Operacji Łużyckiej w cza-
sach PRL nie powstał żaden film, a śmierć 
gen. Aleksandra Waszkiewicza i jego żołnie-
rzy była skutecznie przysłaniana przez mit 
Karola Świerczewskiego. Pewien oficer WP, 
który służył u boku gen. Waszkiewicza, w 
przypływie szczerości wyznał, że kiedy do-
wiedział się o śmierci Świerczewskiego w 
Bieszczadach, pod Baligrodem w 1947 roku, 
w dwa lata po rzezi na Łużycach, poczuł 
ogromną ulgę: ,,Znów uwierzyłem w Boga i 
jego sprawiedliwość” - powiedział. 

 Sławomir Piguła

TragicznaTragiczna historiahistoria
Nieudolność, niekompetencja i alkoholizm generała 

Karola Świerczewskiego kosztowały życie oraz zdrowie 
prawie 20 tysięcy polskich żołnierzy.
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Entsprechend der Pläne des Befehl-
shabers der 1. Ukrainischen Front 
sollte die Armee im Rahmen der 
Frontgruppe gemeinsam mit der 2. 

Polnischen Armee und Teilen der 52. Rus-
sischen Armee kämpfen, die deutsche Ver-
teidigung an der Lausitzer Neiße durch-
brechen, auf Dresden und Bautzen vorrüc-
ken und die Hauptfront von tschechoslowa-
kischer Seite sichern. Geplant war ein 45-60 
km tiefer Durchbruch am dritten Tag der 
Operation und ein Vormarsch auf Buchwal-
de, Königswartha, Bautzen und Dresden.

Świerczewski – „Ich 
werde Dresden alleine 
einnehmen“

Während der Vorbereitungen wurden 
die feindlichen Verbände nicht ausre-

ichend aufgeklärt. Man meinte die deutsche 
Verteidigung hätte einzig einen Sperrcharak-
ter entlang der Neiße. In Wirklichkeit lagen 
in der Region Zgorzelec, Bautzen und Dres-
den deutsche Panzerdivisionen und andere 
Einheiten, die den Kampf aufnehmen kon-
nten. Weiter im Osten, bei Lubań, Gryfów 
und Jelenia Góra, lagen weitere Einheiten, 
die rasch nach Bautzen verlegt werden kon-
nten. General Karol Świerczewski-Walter, 
der seine Einheiten im alkoholischen Wahn 
befehligte, untersagte den Rückzug, weil er 
Dresden alleine einnehmen wollte.

In den sicheren Tod

In die Lücken, die zwischen den einzelnen 
Einheiten der Polnischen Armee entstan-

den, schickte er die 5. Infanteriedivision. Aus 
militärischer Sicht war dieser Befehl so absurd, 
dass die Russen ihn nicht wahrhaben wollten. 
Die 5. Division der 2. Polnsichen Armee wur-
de von Brigadegeneral Aleksander Waszkie-
wicz befehligt, einem herausragenden Befehl-
shaber, der sich mehrmals einigen sinnlosen 
Befehlen von Świerczewski widersetzt hatte. 
Die 5. Division konnte den Einheiten der SS 
und der Wehrmacht nichts entgegensetzen, sie 
wurde eingekesselt und musste zur Defensive 
übergehen. Die deutschen Einheiten der sog. 
Armeegruppe Zgorzelec unter dem Befehl von 
Generalmajor Hermann von Bronikowski wa-
ren Teil der Heeresgruppe A unter General-
feldmarschall Ferdinand Schörner und schlos-
sen den Kessel um die 5. polnische Division. 
Der gesamte Befehlsstab der 5. Division wur-
de bei Tauer gefangen genommen und von den 

SS-Einheiten von Bronikowskis ermordet. Pa-
radoxerweise war General Hermann von Bro-
nikowski polnischer Abstammung, ähnlich wie 
SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach-
-Żelewski, der unter anderem die Ermordung 
von Aufständischen im Warschauer Aufstand 
befahl. Warum haben diese Generäle so grau-
same Kriegsverbrechen angesichts der una-
bwendbaren Niederlage des 3. Reiches gesche-
hen lassen?

Gefallen, verschol-
len, verwundet

Am 24. April konnten die deutschen Trup-
pen Bautzen nach zweitägigen Kämpfen 

zurückerobern und zogen den Kessel enger. 
Die polnischen Einheiten erlitten große Verlu-
ste, die Lage war dramatisch. Um einen völli-
gen Zerfall der 2. Polnischen Armee zu verhin-
dern schickte Marschall Konjew acht Divisio-
nen der 1. Ukrainischen Front zur Unterstüt-
zung. Er befahl ebenfalls den Abzug der 8. In-
fanteriedivision aus Dresden, was für die dort 
verbliebene 9. Division schwerwiegende Folgen 
hatte, da diese innerhalb weniger Stunden ein-
gekesselt werden konnte. Der Chef des Gene-
ralstabs, General Pietrow, fuhr persönlich in die 
Nähe der Ortschaft Niesky, um die polnischen 
Einheiten in diesem Frontabschnitt zu befehli-
gen. Doch noch bevor die sowjetischen Einhe-
iten eintreffen konnten, starb am 25. April der 
Nachrichtenoffizier der 9. Division. Die Deut-
schen fanden bei ihm die Befehle zum Rück-
zug der Einheit mitsamt einer Landkarte mit 
aufgezeichneten Marschrouten und neuen Stel-
lungen. Die Deutschen wollten die Gelegenhe-
it nutzen und eine weitere Division vernichten. 
Am Morgen des 27. April gelangte die 9. Divi-
sion im „Todestal“ zwischen Panschwitz-Kuc-
kau und Crostwitz in einen Hinterhalt und er-
litt schwere Verluste. Ähnlich erging es ande-
ren polnischen Verbänden.

Ich glaubte an Gott   
und die Gerechtigkeit

Im Obduktionsprotokoll der Leiche von 
General Aleksander Waszkiewicz, die am 

4. Mai 1945 in einem Wald bei Stiftwiess ge-
funden wurde ist zu lesen: „Die medizini-
sche Untersuchung (…) hat ergeben, dass er 
zu Lebzeiten gefoltert und mit einem stump-
fen Gegenstand geschlagen wurde (…). Als 
er noch lebte wurden ihm das linke Auge 
und das Augenlid herausgeschnitten, sein 
rechtes Auge wurde ausgestochen. Anschlie-
ßend wurde er von einem großen stumpfen 
Gegenstand in der Stirngegend getroffen, in-
folge dessen wurde das Gehirn beschädigt, es 
kam zu einem Schädelbasisbruch und zum 
Tod.“. General Aleksander Waszkiewicz war 
44 Jahre alt. Er war ein mutiger Befehlshaber 
und wurde von den ihm unterstellten Solda-
ten und Offizieren sehr geschätzt. Vielleicht 
hat Świerczewski ihn und seine Einheit ab-
sichtlich in den Tod geschickt. Waszkiewicz 
hätte nach dem Krieg zu einem ernstzuneh-
menden Konkurrenten für ihn werden kön-
nen, auch weil Świerczewski von den Me-
isten gehasst wurde, vom einfachen Soldaten, 
über Obristen und Generäle der Polnischen 
Armee bis hin zu Marschall Konjew und 
Schukow in der Roten Armee. Einzig Sta-
lin mochte ihn aus unbekannten Gründen. In 
Zeiten der Volksrepublik Polen wurde über 
die Operation Lausitz kein einziger Film ge-
dreht und der Tod von General Aleksander 
Waszkiewicz und seiner Soldaten wurde er-
folgreich vom Mythos von Karol Świerczew-
ski überschatten. Ein Offizier der Polnischen 
Armee, der noch unter General Waszkiewicz 
gedient hatte, erinnerte sich: Als er vom Tod 
Świerczewskis im Bieszczady-Gebirge im 
Jahr 1947 erfuhr fühlte er großer Erleich-
terung. „Ich glaubte wieder an Gott und die 
Gerechtigkeit“ – sagte er. 

 Sławomir Piguła

Tragiczna historia Tragische GeschichteTragische Geschichte
Die Unfähigkeit, Inkompetenz und den Alkoholismus

von General Karol Świerczewski bezahlten fast 20 Tausend
polnische Soldaten mit ihrem Leben.
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Beata Steć: Czy pewność siebie, arogancja, 
dążenie po trupach do celu są cechami po-
żądanymi w życiu, biznesie i polityce? Czy 
dzisiejsze czasy nie wymuszają na człowie-
ku pewnych zachowań?

Piotr Tymochowicz: Nie do końca. W bizne-
sie nie, bo proszę zauważyć, że takie bardzo 
agresywne formy w wyjątkowych przypad-
kach doprowadziły do celu pewne znane dziś 
osoby, ale to są absolutne wyjątki. Natomiast 
w większości przypadków liczy się coraz 
bardziej lojalność i strategia win-win, liczą 
się pozytywne relacje w biznesie. Tam takie 
aspekty, jak dążenie po trupach do celu czy 
różne kwestie związane z prymitywizmem i 
brakiem lojalności, będą coraz mniej pożą-
dane. Liczy się pewna klasa, którą reprezen-
tują różne kluby biznesowe. Natomiast ma 
pani rację, gdy chodzi o media. Proszę za-
uważyć, że w mediach polskich jakoś nie wy-
stępują ani profesor Turski — wielki fizyk, 
wspaniały umysł, ani pan Wolszczan, któ-
ry odkrył połowę księżyca i parę planet. Na-
tomiast widzimy Nelly Rokitę, Dorotę Rab-
czewską, więc zapotrzebowanie na masowe-
go widza jest ważniejsze niż na niszowego. 

B.S.: W jakim kierunku to zmierza?

P.T.: Ja bym nie ubolewał nad tym. Myślę, że 
w dobrym. Każde pokolenie od wieluset lat, 
przynajmniej odkąd Gutenberg wymyślił 
druk, mówi, że nowe pokolenie już nie ceni 
poprzednich wartości, że generuje chaos i bę-
dzie tragedia. Proszę sobie przypomnieć, jaki 
skandal wywołał Hans Johan Strauss, gdy lu-
dzie nagle zaczęli tańczyć, stykając się cia-
łami. To była obraza boska! To wywoływało 
zgorszenie absolutne. Były powszechne arty-
kuły, czy świat zmierza ku upadkowi moral-
nemu. Jakoś nic się nie stało. Potem Beatlesi, 
którzy byli powszechnie krytykowani. Miko-
łaj Kozakiewicz, pierwszy marszałek sejmu 
kontraktowego, z którym przyjaźniłem się 
przez wiele lat, aż do jego śmierci, opowiadał 
mi zapomniane historie. Jak w Polsce był za-
lew artykułów, plakatów, jak była wielka na-
gonka, o której nikt nie pamięta teraz, wsty-
dliwie to zatajając. Jak Kościół i tzw. świec-
cy wyznawcy Kościoła bardzo atakowali ko-
biety, a wręcz niektóre były linczowane na 
ulicy za to, że jechały gdziekolwiek na rowe-
rze. Nie wolno było kobietom jeździć na ro-
werach. Też były powszechne opinie, że bę-
dzie coraz gorzej i świat chyli się ku upadko-

wi. Jakoś się tak nie stało. Tak więc teraz na-
sze ubolewanie nad tym, że świat jest taki zły 
i że media promują rzeczy prymitywne emo-
cjonalnie, pewnie ma taki sam wydźwięk. 
Nic z tego złego nie powstanie. Świat będzie 
inny, wcale nie gorszy. 

B.S.: Dlaczego, według Pana, ludzie lubią 
taką rozrywkę? Jaka czeka nas przyszłość 
związana z mediami?

P.T.: Dlatego że żyją szybciej. Jeżeli myśli-
my o starych mediach, tzn. telewizji i ra-
diu, to powiedzmy sobie, że te media mają 
przed sobą 4, 5 lat. Ich po prostu potem nie 
będzie. Dlatego że wszystko wchłonie Inter-
net. To jest taka agonia telewizji naziemnej 
i satelitarnej, agonia trochę stacji radiowych. 
Co mogą więc zrobić, żeby przedłużyć stan 
agonalny? Po pierwsze — podkręcić emocje. 
Drugim wyznacznikiem jest powierzchow-
ność. Mamy coraz mniej czasu na oglądanie 
telewizji. A to oznacza, że widz będzie co-
raz bardziej wybiórczo oglądać wszelkie pro-
gramy i coraz powierzchowniej będzie oce-
niać pewne rzeczy. Dlatego mówimy o pa-
sywnym, bezrefleksyjnym oglądaniu telewi-
zji. Dlatego teatr telewizji nie ma sensu, bo 
nawiązywał do tzw. aktywnego, refleksyjne-
go oglądania. Nikt na to nie ma czasu. Lu-
dzie chcą relaksu i dowartościowania przed 
telewizorem. Relaks otrzymują wtedy, kie-
dy mają teleturnieje albo talk-show, które za-
początkowała Annabelle w Niemczech. Tak-
że Harald Schmidt w niezwykle błyskotli-
wy sposób prowadził w SAT 1 program ze 
słynnymi dowcipami niemieckimi. I tutaj nie 
trzeba jakiejś głębokiej refleksji, po prostu się 
go słucha i ludzie się zaśmiewają. Czyli tele-
turnieje i rozrywka. A dowartościowanie jest 
realizowane w bardzo prosty sposób. Cho-
dzi o to, żeby widz zobaczył na ekranie ko-
goś głupszego, niż sam jest. Wtedy poczuje 
się lepszy, powie sobie: ze mną nie jest jesz-
cze tak źle, skoro takich idiotów i kretynów 
promują. Dlatego tak wielkie kariery uczest-
ników „Big Brothera” w Niemczech na przy-
kład, dlatego tak wielkie kariery kretynów i 
idiotów, na których w normalnym życiu by-
śmy nie zwrócili uwagi. Ale w telewizjach 
oni pełnią bardzo ważną rolę, bo dowarto-
ściowują nas. Kiedyś w Polsce, w okresie 
średniowiecza, tę samą rolę pełnił cyrk tzw. 
przydrożny, gdzie eksponowano wsiowych 
głupków. Ludzie chętnie na nich patrzyli, bo 
dzięki temu czuli się znacznie lepsi. Dlate-
go Kiepscy cieszyli się tak wielkim powodze-
niem, dlatego Benny Hill, Mr Bean są tak faj-
ni, bo to są ludzie niepełnosprawni umysło-
wo. Dlatego Forrest Gump miał tak wielkie 

powodzenie, bo to już nie jest komiczne, to 
jest niepełnosprawność umysłowa. 

B.S.: Nawiązując do programu telewizyjne-
go „Władcy marionetek”, wyemitowanego 
w TVN — czy nie uważa Pan, że media za 
mało rozliczają polityków z obietnic przed-
wyborczych?

P.T.: To wygląda tak, jakbyśmy nie mieli w 
Polsce dobrej szkoły dziennikarskiej. To wy-
gląda tak, jakby media były zainteresowa-
ne tylko zdarzeniami doraźnymi, a szkoda, 
to właśnie powinna być rola mediów. Mi-
sją wielu mediów powinno być patrzenie na 
ręce politykom. Tylko nikt z polityków tego 
nie lubi i tacy dziennikarze są zwalczani. Są 
ciągani po sądach, są dyskryminowani we 
własnym środowisku. Byłem świadkiem ta-
kich scen, że politycy postulowali wobec na-
czelnych wymianę określonych dziennikarzy, 
którzy są najbardziej kłopotliwi. Ludzi nie-
wygodnych się eliminuje, pozostają ci, któ-
rzy nie będą im patrzeć na ręce.

B.S.: Rozumiem intencje autorów tego pro-
gramu, natomiast czy niektóre fakty nie zo-
stały przejaskrawione?

P.T.: Rzeczywistość jest jeszcze mocniejsza. 
A co by pani powiedziała na scenkę, która 
została wycięta z tego filmu, niejedną zresz-
tą? Scenka ta przedstawiała sylwetkę pewne-
go młodego polityka z 2001 roku, który zde-
cydował się na kampanię antysemicką tylko 
po to, żeby zwrócić uwagę na sprawę Jedwab-
nego. Z pełnym cynizmem produkował ulot-
ki antysemickie. Tego w filmie nie pokaza-
no, bo obawiano się, że będzie to zbyt mocne. 
Ten film był znacznie słabszy niż rzeczywi-
stość. A co by pani powiedziała na morder-
stwo Barbary Blidy? O niej też za dużo nie 
było mowy. Co by pani powiedziała na oszu-
stwo PR-owe związane z tym, jak ludziom 
można było zrobić wodę z mózgu? Proszę 
zauważyć, że wszystkie stacje niemieckie, 
polskie powtarzały jedno hasło, za które PR-
-wiec, który to wymyślił, wziął około 2 mln 
dolarów. Stowarzyszony, jak sprawdziłem, z 
firmą Lockheed, producentem F16, wymy-
ślił hasło „tarcza antyrakietowa” — w stosun-
ku do wyrzutni międzykontynentalnych ra-
kiet dalekiego zasięgu. To piękne — nazwać 
rakiety międzykontynentalne, rakiety dale-
kiego zasięgu „tarczą antyrakietową”. Bardzo 
głośno było o fortunach, do których doszły 
banki szwajcarskie w wyniku holokaustu — 
280 mln dolarów kosztowało zatuszowanie 
tej sprawy. Niech pani spojrzy na efekt: któ-
ra gazeta na świecie o tym cokolwiek jeszcze 
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napisze? Tematu nie ma. Zniknięcie tematu 
na całym świecie kosztowało 280 mln dola-
rów. Rzeczywistość jest znacznie gorsza, niż 
pokazał to film. Ja sam pisałem 5 programów 
wyborczych na kolanie na kilka godzin przed 
występem w telewizji. To o czym my mówi-
my? Nie myślę o Samoobronie, myślę o zu-
pełnie innych partiach. 

B.S.: Czy pęd za atrakcyjnym wyglądem i 
kult młodości oraz wizerunku połączony z 
najnowszymi technologiami komputerowy-
mi nie powodują wirtualizacji życia oraz jego 
deformacji? 

P.T.: Powodują — i ta przepaść staje się coraz 
większa. Proszę zauważyć, że ludzie traktują 
świat wirtualny jako formę ucieczki. Kiedyś 
Niemcy szukali albo przygody, albo wygod-
niejszego życia, albo czegoś nowego. Jednym 
z najczęściej odwiedzanych przez Niemców 
krajów w tej chwili jest Australia, nie mówiąc 
o Hiszpanii. Teraz jest prościej, nie musimy 
pakować rzeczy, sprzedawać domu, teraz mo-
żemy uciec w świat Internetu. W świat wir-
tualny. Wystarczy, że się zalogujemy i utonie-
my w tym świecie mentalnie — psychicznie 
da nam to podobne wrażenia, jak wyjazd do 
Australii czy wyjazd do Hiszpanii, więc lu-
dzie będą to preferować i to zjawisko będzie 
się nasilać. Dlatego wymyśliłem wraz z gru-
pą przyjaciół taki projekt internetowy Sola-
ris Gate, który łączy real ze światem wirtu-
alnym. Ponieważ przewiduję, że ucieczka w 
świat wirtualny będzie coraz mocniejsza. 

B.S.: Czego politycy się obawiają?

P.T.: Są dwie rzeczy, których każdy poli-
tyk się boi. Pierwsza rzecz to ocena retro-
spektywna, jeżeli polityk cokolwiek obie-
cuje, to najbardziej się obawia pytania bar-
dzo prostego, dosadnego i konkretnego, po-
nieważ jest pewna zależność między obiet-
nicą a dokonaniami. Im mocniejsze obietni-
ce i niemożność pochwalenia się jakimkol-
wiek sukcesem dotąd, tym bardziej oznacza 
to wyłącznie fałszywe obietnice. Jeśli poli-
tyk cokolwiek obiecuje, warto mu zadać jed-
no pytanie: co panu udało się konkretnie do 
dziś? Jakim sukcesem wobec swoich wybor-
ców może pan się dzisiaj pochwalić? Jeże-
li żadnym, to tyle samo warte będą obietni-
ce. Dlatego media, politycy, będą tuszować 
tę relację między czasem dokonanym a cza-
sem przyszłym niedokonanym. Jest jeszcze 
druga rzecz, której się bardzo obawiają po-
litycy, bo jest związana z obnażeniem. Z doj-
ściem do źródeł. Media mogą oferować tyl-
ko wizerunek. Politycy zgrabnie występujący 
w debatach mogą tylko utrwalać wizerunek. 
A kto zna prawdę? Prawdę zna środowisko 
lokalne. Dlatego każdy polityk tak panicznie 
boi się dojścia dziennikarzy do środowisk lo-
kalnych. Do ludzi, którzy od dziecka czy od 
młodości znają daną postać i wiedzą, czy to 
jest drań, oszust, czy też był niezwykle wraż-
liwym i uczciwym człowiekiem. I to oni mo-
gliby powiedzieć najwięcej. Bo przecież nikt 
nie wierzy, że parę lat pracy w parlamencie 
mogło zmienić osobę w stosunku do tego, jak 
kilkadziesiąt lat funkcjonowała. Te środowi-

ska lokalne są dwojakiego typu: albo to jest 
lokalne miejsce dłuższego zamieszkania da-
nego polityka i sąsiedzi, którzy mogą powie-
dzieć bardzo dużo, na ogół nie chcą, bo się 
boją. Drugie środowisko, bardziej wirtualne, 
to ludzie, którzy z danym człowiekiem przez 
wiele lat pracowali. 

B.S.: Czy rzeczywiście należy przykładać 
wagę do PR-owskiej zasady 3 pierwszych 
sekund?

P.T.: Jestem jej przeciwnikiem. Uważam, że 
jest to nadużycie psychologów. Jest to ja-
kiś absurd — mówienie o tym, że pierwsze 
wrażenie jest najważniejsze. Co z tego, że 
ja pierwszą swoją żonę poznałem w miłych 
okolicznościach przyrody? Będę ją pamiętać 
nie przez te miłe okoliczności przyrody, kie-
dy się poznaliśmy, tylko przez ostatnią spra-
wę rozwodową. Kiedy postąpiła tak, a nie in-
aczej. Dlatego nie należy chodzić na pogrze-
by ludzi bliskich, bo uważam, że wtedy już 
na zawsze będziemy pamiętać bliską osobę 
poprzez jej pogrzeb. A to bardzo psuje jej 
obraz. Dlatego uważam, że ostatnie wrażenie 
jest decydujące, nie pierwsze. Jeśli dla pani 
ktoś jest cudownym człowiekiem, a 
potem się okaże, że był ostatnim dra-
niem, to pani już o nim nigdy nie po-
myśli jako o cudownym człowieku. 
I odwrotnie, wyobrażała sobie pani, 
że ktoś jest bestią, a okazał się cie-
płym, miłym człowiekiem, to pani 
już zawsze będzie o nim tak my-
śleć. Czyli ostatnie wrażenie się 
liczy, a nie pierwsze. Jest jeden 
wyjątek, w którym rzeczywi-
ście pierwsze wrażenie się liczy, 
ale tylko wtedy, kiedy pierw-
sze wrażenie jest jednocześnie 
wrażeniem ostatnim. 

B.S.: Czy jest jakaś nadzieja 
na przyszłość, na to, że świat 
polityki przestanie być kre-
acją PR-ową?

P.T.: Jest szansa, widać ją na por-
talach internetowych w Niem-
czech znacznie mocniej niż w 
Polsce. Myślę, że ten trend przy-
płynie do Polski przede wszyst-
kim z Ameryki, ale i Francji, gdzie 
powstała tzw. internetowa partia, 
którą obywatele sami sobie wy-
myślili. Jest nadzieja, a powiem 
jakby wbrew sobie, że się odsunie 
od polityki PR-owców politycznych, 
że to nie oni będą głównie dyktować 
kształt strategii. Jest taka nadzieja w 
think-tankach. Na świecie, również 
i w Europie, powstaje coraz moc-
niejsze zaplecze intelektualne. Mam 
nadzieję, że będzie się to tworzy-
ło tak jak w USA. Partia politycz-
na bez zaplecza intelektualnego nie 
będzie miała racji bytu. Think-tan-
ki zastąpią wielkie ideologie. Tink-
-tanki złożone ze specjalistów róż-
nych dziedzin, też ponadpartyjnych. 
Think-tanki, które będą miały for-

mułę otwartą, będą przyjmować internautów, 
którzy po raz pierwszy w historii będą inte-
raktywnie współtworzyć obraz partii, taki, 
jakiego by chcieli. Głównymi rozliczającymi 
polityków z obietnic będą think-tanki, w du-
żej mierze niezależne, ale też i dające swój 
potencjał danej partii czy kilku partiom jed-
nocześnie. Takie zaplecza intelektualne będą 
się tworzyć i w nich jest pewna iskierka na-
dziei, że one ograniczą te zapędy PR-owe. 
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 Beata Steć 

Beata Steć: Sind Selbstsicherheit, Arroganz 
und das bedingungslose Streben zum Ziel 
wichtige Eigenschaften im Leben, im Ge-
schäftsleben und in der Politik? Erzwingt die 
heutige Zeit bestimmte Verhaltensweisen?

Piotr Tymochowicz: Nicht wirklich. Be-
stimmt nicht im Geschäftsleben, denn man 
muss bedenken, dass sehr aggressives Ver-
halten zwar einige heute berühmte Men-
schen in besonderen Situationen zwar weit 
gebracht hat, aber das sind absolute Ausnah-
men. In den meisten Fällen sind Loyalität, 
eine Win-win-Strategie und gute Geschäfts-
beziehungen viel wichtiger. Bedingungslo-
ses Streben zum Ziel, primitives Verhalten 
und mangelnde Loyalität sind im Geschäft-
skleben immer weniger gefordert. Wichti-
ger ist ein Stil, den verschiedene Business-
-Clubs vertreten. Dabei muss ich Ihnen im 
Fall der Medien absolut zustimmen. In po-
lnischen Medien werden sie weder Profes-
sor Turski, den bedeutenden Physiker und 
großen Denker, noch Herrn Wolszczan, den 
Mondforscher und Entdecker einiger Plane-
ten sehen, sondern Personen wie Nelli Rokita 
und Dorota Rabczewska. Denn die Nachfra-
ge nach dem Massenzuschauer ist größer als 
nach Minderheitenvertretern.

B.S.: Welche Tendenz ist da erkennbar?

P.T.:  Ich würde mir da keine Sorgen machen. 
Ich denke die Tendenz ist gut. Jede Genera-
tion seitdem Gutenberg den Buchdruck er-
funden hat sagt, dass die neue Generation 
nichts von vergangenen Werten hält, Chaos 
erzeugt und das alles in einer Tragödie en-
den wird. Erinnern sie sich daran, welchen 
Skandal Johann Strauss verursachte, als 
Menschen sich beim Tanzen plötzlich mit 
den Körpern berührten. Das war damals mit 
Gotteslästerung vergleichbar und sorgte für 
allgemeine Empörung. In Artikeln wurde ge-
fragt, ob die Welt kurz vor dem moralischen 
Abgrund steht. Doch am Ende ist nichts pas-
siert. Später wurden die Beatles überall kri-
tisiert. Mikołaj Kozakiewicz, der erste Mar-
schall des Sejm nach 1989, mit dem ich jah-
relang bis zu seinem Tod eng befreundet war, 
hat mir einige sehr interessante Geschich-
ten erzählt. In Polen gab es zahlreiche Arti-
kel, Plakate, eine regelrechte Hetzjagd, an die 
sich heute niemand mehr erinnern will, als 
die Kirche und so genannte weltliche Kir-
chenanhänger Frauen angriffen und eini-

ge sogar lynchten, weil diese Fahrradfuhren. 
Frauen durften damals nicht Fahrradfah-
ren. Auch damals meinte man, dass es im-
mer schlimmer ist und die Welt bald unter-
gehen wird. Aber nichts ist passiert. Von da-
her sind auch unsere heutigen Klagen, dass 
die Welt so furchtbar ist und die Medien nur 
primitive Gefühle befördern ebenso unbe-
deutend. Es wird nichts Schlimmes passie-
ren. Die Welt wird anders, aber keineswegs 
schlechter sein.

B.S.: Warum mögen die Menschen solche 
Unterhaltung? Wie werden sich die Medien 
in Zukunft wandeln?

P.T.: Weil sie das Gefühl haben, schneller zu 
leben. Die alten Medien, wie das Fernsehen 
oder das Radio haben noch sagen wir mal 4-5 
Jahre vor sich, danach wird es sie nicht mehr 
geben. Das Internet wird alles aufsaugen. Das 
ist eine Agonie des terrestrischen Fernsehens 
und der klassischen Radiosender. Deswegen 
unternehmen sie alles, um diesen Zustand 
zu verlängern. Deswegen schüren sie Emo-
tionen und werden oberflächlich. Wir haben 
immer weniger Zeit zum Fernsehen. Das be-
deutet, dass der Zuschauer immer selekti-
ver schauen und viele Dinge nur noch obe-
rflächlich beurteilen können wird. Deswegen 
sprechen wir über das passive und gedanken-
lose Fernsehen. Aus diesem Grund hat auch 
das Fernsehtheater keinen Sinn mehr, weil es 
mehr Aufmerksamkeit vom Zuschauer erfor-
derte. Dafür hat heute keiner mehr die Zeit. 
Die Menschen wollen sich entspannen und 
sich vor dem Fernseher aufwerten. Entspan-
nen können sie bei Quiz- oder Talk-Shows, 
wie Harald Schmidt es bei der ARD he-
rvorragend vormacht. Da braucht man nicht 
viel nachzudenken, man hört einfach zu und 
lacht. Die Aufwertung erfolgt hingegen durch 
einen sehr einfachen Mechanismus. Der Zu-
schauer sieht auf dem Bildschirm Menschen, 
die noch dümmer sind als er selbst. Dadurch 
fühlt er sich besser, weil er sich denkt, dass 
es mit ihm noch nicht so schlimm sein kann, 
wenn solche Idioten im Fernsehen geze-
igt werden. Deswegen machen die Teilneh-
mer von Big Brother und andere Vollidio-
ten so große Karrieren, im normalen Leben 
würden wir solche Menschen gar nicht be-
achten. Doch im Fernsehen erfüllen sie eine 
sehr wichtige Aufgabe, weil sie uns aufwer-
ten. Im Mittelalter kam diese Aufgabe dem 
Wanderzirkus zu, wo Dorftrottel vorgeführt 
wurden. Leute haben sich das gerne ange-
schaut, weil sie sich dadurch selbst besser 
gefühlt haben. Deswegen haben Benny Hill 
und Mr. Bean so großen Erfolg, weil sie ein-

fach geistig zurückgeblieben sind. Deswegen 
hatte auch Forrest Gump so großen Erfolg. 
Das ist nicht mehr lustig, das ist geistige Be-
hinderung.

B.S.: Meinen Sie bezugnehmend auf die Se-
rie „Władcy marionetek“ des Senders TVN, 
dass Medien generell zu selten gebroche-
ne Wahlversprechen von Politikern thema-
tisieren? 

P.T.: Das sieht so aus, als hätten wir in Polen 
keine guten Journalismusschulen. Es sieht 
auch so aus, als würden sich Medien nur für 
aktuelle Ereignisse interessieren, dabei wäre 
genau so etwas eine wichtige Aufgabe der 
Medien. Die Medien sollten den Politikern 
auf die Finger schauen. Leider mögen die Po-
litiker das nicht und bekämpfen solche Jour-
nalisten. Sie werden verklagt und in ihrem 
eigenen Milieu diskriminiert. Ich selbst war 
zugegen, als Politiker von Chefredakteuren 
die Absetzung bestimmter unbequemer Jo-
urnalisten forderten. Unbequeme Menschen 
werden eliminiert, es bleiben jene übrig, die 
niemandem auf die Finger schauen.

B.S.: Ich kann die Absichten der Autoren 
diesen Programms erkennen, aber sind eini-
ge Tatsachen nicht etwas übertrieben?

P.T.: Die Wirklichkeit ist noch härter. Eine 
der Szenen, die aus dem Film herausgesch-
nitten wurden, verdeutlicht die Lage sehr 
gut. Ein junger Politiker führte im Jahr 2001 
eine antisemitische Kampagne und ließ anti-
semitische Flugblätter herstellen, um dem Je-
dwabne-Fall mehr Gehör zu verschaffen. Im 
Film kam das nicht vor, weil man befürch-
tete, dass es zu hart wäre. Der Film war viel 
sanfter, als die Wirklichkeit. Was sagen Sie 
denn zum Mord an Barbara Blida? Darüber 
wurde auch nicht viel gesprochen. Oder der 
PR-Betrug, mit dem allen Leuten die Wahr-
heit verschleiert wurde. Alle deutschen und 
polnischen Sender wiederholten das Schla-
gwort eines PR-Beraters, der ca. 2 Mio. Dol-
lar dafür bekam. Dieser Berater kooperierte 
eng mit der Firma Lockheed – ich habe es 
überprüft – dem Hersteller der F16 Düsen-
jäger. Er dachte sich die Bezeichnung „An-
tiraketenschild“ für Abschussvorrichtungen 
von Interkontinentalraketen aus. Das ist doch 
wundervoll, Interkontinentalraketen als „An-
tiraketenschild“ zu bezeichnen. Viel Aufse-
hen wurde auch um die Vermögen gemacht, 
in deren Besitz Schweizer Banken durch den 
Holocaust gelangten. 280 Mio. Dollar hat es 
gekostet, um diese Sache zu vertuschen. Heu-
te schreibt keine Zeitung mehr darüber. Das 
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Thema ist vom Tisch. Die Beseitigung des 
Themas hat 280 Mio. Dollar gekostet. Die 
Wirklichkeit ist viel schlimmer als der Film. 
Ich habe selbst schon 5 Wahlprogramme we-
nige Stunden vor einem Fernsehauftritt ver-
fasst und die waren nicht für die „Samoobro-
na“, sondern für ganz andere Parteien.

B.S.: Führen das Streben nach attraktivem 
Aussehen, der Jugendkult und Imagekre-
ationen sowie neueste Computertechnolo-
gien nicht zu einer Virtualisierung und De-
formierung des Lebens?

P.T.: Das Stimmt und dieser Abgrund wird 
immer tiefer. Menschen sehen die virtuel-
le Welt als Fluchtmöglichkeit. Früher ha-
ben die Deutschen nach Abenteuern, nach 
einem besseren Leben oder nach etwas Neu-
em gesucht. Die am häufigsten von Deut-
schen besuchten Länder waren Australien 
und Spanien. Doch heute ist alles viel ein-
facher, man muss nicht einmal seine Sachen 
packen oder sein Haus verkaufen, man kann 
sich einfach ins Internet, in die virtuelle Welt 
flüchten. Es genügt sich einzuloggen, ge-
istig und psychisch in diese Welt einzutau-
chen und man wird ähnliche Eindrücke ha-
ben, wie bei einer Reise nach Australien oder 
Spanien. Die Menschen werden das vorzie-
hen und diese Tendenz wird sich noch ver-
stärken. Deswegen habe ich gemeinsam mit 
einigen Freunden das Internetprojekt Solaris 
Gate gestartet, das die reale und die virtuel-
le Welt verbindet. Ich denke, dass die Flucht 
in die virtuelle Welt sich immer mehr ver-
stärken wird.

B.S.: Wovor haben Politiker Angst?

P.T.: Es gibt zwei Dinge, vor denen sich je-
der Politiker fürchtet. Zum einen retrospekti-
ve Beurteilungen. Wenn Politiker etwas ver-
sprechen, dann fürchten sie sehr einfache, 
konkrete und direkte Fragen weil es meistens 
Diskrepanzen gibt zwischen Versprechen 
und Taten. Je größer die Versprechen desto 
stärken stellen sie sich als falsch heraus, wenn 
keine Erfolge vorzuweisen sind. Wenn Politi-
ker etwas versprechen, sollte man sie fragen: 
Was genau ist ihnen bis heute gelungen? We-
lche Erfolge können sie gegenüber den Wäh-
lern vorweisen? Wenn sie keine Erfolge vo-
rzuweisen haben, sind die Versprechungen 
wahrscheinlich nichts wert. Deswegen wer-
den Medien und Politiker versuchen, dieses 
Verhältnis zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft zu vertuschen. Es gibt noch etwas an-
deres, wovor sich Politiker sehr fürchten. Das 
hat etwas mit Entblößung und mit einer Of-
fenlegung von Quellen zu tun. Medien kön-
nen nur ein Image anbieten. Politiker können 
in den Medien dieses Image aufrechterhal-
ten. Doch wer kennt schon die Wahrheit? Die 
Wahrheit kennen lokale Gesellschaften. De-
swegen hat jeder Politiker Angst, dass Jour-
nalisten an ihren Ursprung gelangen könn-
ten und mit Menschen sprechen, die sie seit 
ihrer Kindheit kannten und wissen, was für 
ein Mensch der jeweilige Politiker wirklich 
ist. Diese Menschen hätten das Meiste zu sa-
gen. Denn niemand glaubt daran, dass einige 

Jahre Arbeit im Parlament einen Menschen 
von Grund auf ändern können. Dabei gibt es 
zweierlei lokale Gesellschaften: Es sind en-
tweder langjährige Wohnorte des Politikers 
und die Nachbarn, die viel zu sagen hätten, 
aber aus Angst nichts sagen wollen oder eine 
eher virtuelle Gesellschaft mit der der jewe-
ilige Mensch zum Beispiel jahrelang gearbe-
itet hat.

B.S.: Sollte man wirklich so viel Wert auf die 
PR-Grundregel der ersten 3 Sekunden le-
gen? 

P.T.: Ich denke nein. Ich meine, dass Psycho-
logen da zu weit gehen. Es ist absurd zu be-
haupten, dass der erste Eindruck der wich-
tigste ist. Auch wenn ich meine Frau unter 
wunderschönen Bedingungen kennen gelernt 
habe, so werde ich mich an sie nicht im Zu-
sammenhang mit dem ersten Treffen erin-
nern, sondern eher im Zusammenhang mit 
der Scheidung am Ende der Beziehung. De-
swegen meine ich, dass man nicht zu Be-
gräbnissen naher Menschen gehen sollte, 
weil man sich dann an diese Person nur im 
Zusammenhang mit ihrem Begräbnis erin-
nert. Ich meine daher, dass der letzte 
Eindruck der entscheidende ist und 
nicht der erste. Wenn sie jemanden 
für einen wundervollen Menschen 
halten und sich später heraus stellt, 
dass er ein Schuft war, dann wer-
den sie ihn nie mehr für jeman-
den tollen halten. Das funktioniert 
auch anders herum. Wenn sie je-
manden für eine Bestie hielten 
und er sich als toller Mensch he-
rausstellt, dann wird dieser letz-
te Eindruck für immer bleiben. 
Daher zählt der letzte Ein-
druck und nicht der erste. Da-
bei gibt es eine gewisse Au-
snahme und zwar dann, wenn 
der erste Eindruck auch der 
letzte ist.

B.S.: Gibt es eine Hoffnung 
für die Zukunft, dass die Poli-
tik keine PR-Kreation mehr sein 
wird?

P.T.: Es gibt Chancen und die kann 
man im deutschen Internet eher se-
hen, als im polnischen. Dieser Trend 
wird nach Polen vor allem aus Ame-
rika aber auch aus Frankreich kom-
men. Ich denke hier an so genannte In-
ternet-Parteien, die von Bürgern ge-
gründet wurden. Diese Strategien wer-
den dann nicht mehr von PR-Beratern 
bestimmt werden. Hoffnung besteht 
auch im Fall der Think-Tanks. Es bil-
den sich weltweit sehr starke intellek-
tuelle Infrastrukturen heraus und ich 
hoffe, dass sich so etwas ähnlich wie 
in den USA auch bei uns etablieren 
kann. Politische Parteien ohne intellek-
tuellen Background werden keine Da-
seinsberechtigung haben. Think-Tanks 
werden die großen Ideologien ersetzen. 
Offene Think-Tanks werden die Ideen 

von Internetusern aufnehmen, die dann zum 
ersten Mal in der Geschichte das Programm 
einer Partei mitbestimmen werden können. 
Die Abrechung mit Politikern wird auch über 
unabhängige Think-Tanks erfolgen, der ihr Po-
tenzial auch an eine oder mehrere Parteien we-
itergeben können werden. Solche intellektuel-
len Strukturen werden verstärkt gebildet und es 
besteht die Hoffnung, dass sie den PR-Wahn-
sinn bremsen werden.

Gefühle zu verkaufen
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Polki wyjeżdżają do zachodnich landów i 
niemal w ogóle nie jadą na tereny byłej 

NRD,z wyłączeniem Berlina gdzie polskich 
opiekunek jest sporo. Dlaczego? Otóż emery-
tury obywateli byłej NRD są niewspółmier-
nie niskie w stosunku do ich rówieśników na 
zachodzie kraju. Kilka lat temu ten rodzaj za-
jęcia zarobkowego za granicą nie był zbyt po-
pularny, a kobiety- opiekunki niechętnie opo-
wiadały o specyfice tej niezwykle ciężkiej 
pracy. Dzisiaj jest inaczej. Niemieckie ro-
dziny szukają przede wszystkim Polek , któ-
re dobrze mówią po niemiecku, z referencja-
mi i doświadczeniem, mimo że mają do wy-
boru mniej wymagające Litwinki czy Sło-
waczki, a po ostatnim rozszerzeniu Wspól-
noty Bułgarki i Rumunki. Polska opiekunka 
jest w cenie.

Musi być dyspozycyjna 

Pani Krystyna, mieszkanka Zgorzel-
ca, trudni się opieką u naszych zachod-

nich sąsiadów od niemal 9 lat. Kiedy zaczy-
nała, jak sama mówi - było bardzo ciężko. Bar-
dzo źle znosiłam rozłąki z rodziną. Motywował 
ją jednak brak pracy dla kobiet w jej wie-
ku, no i pieniądze które mogła zarobić. Kil-

ka lat temu gaże opiekunek wynosiły 1000 
– 1500 euro miesięcznie. Czyli wg. ówcze-
snego kursu  ok. 5 – 7 tyś zł. Przy czym na-
leży zaznaczyć, że kobieta była dyspozycyj-
na przez 24 godziny na dobę, a oprócz typo-
wych prac opiekuńczych zajmowała się np. 
ogrodem, praniem, prasowaniem gotowa-
niem, zakupami itd. Jednak obecny kurs eu-
ropejskiej waluty i ciągły wzrost cen w kra-
ju powoduje, że ten rodzaj zatrudnienia staje 
się coraz mniej opłacalny. Ale pani Krysty-
na jest optymistką, może dlatego że teraz to 
ona dyktuje warunki pracy i wynagrodzenia, 
a Niemcy chętnie ją zatrudniają. Dalej tęsk-
ni za rodziną i miewa chwile słabości, jednak 
się nie poddaje.

Ciężki kawałek chleba

Pani Ela już nie jeździ do opieki. Ma kło-
poty z kręgosłupem, ale kilkuletni pobyt 

wspomina pozytywnie - Pracowałam z normal-
nymi ludźmi ,było  ciężko ,jednak atmosfera ,co w 
tej pracy  jest niezwykle ważne ,była bardzo dobra 
.jeżeli byłabym zdrowa na pewno pojechałabym 
tam jeszcze raz, choć już nie tak często ale np. 2 razy 
w roku na 1 miesięczny pobyt, czemu nie.

Podobne wspomnienia z pracy ma jej ko-
leżanka po fachu pani Aldona, miesz-

kanka Jeleniej Góry, 5 lat  „przy opiece” . Ma 
44 lata, mąż pracuje jako brygadzista w nie-
wielkim zakładzie metalurgicznym. Kie-

dyś pracowała w księgowości, zakład zban-
krutował, zjadały ich kredyty .Znała język w 
stopniu podstawowym i odważyła się na wy-
jazd .Trafiła do przyzwoitej rodziny, opieko-
wała się babcią. Pani Aldona była traktowa-
na jak dodatkowy członek familii. Miała le-
galne zatrudnienie, dobre wynagrodzenie, 
urlopy. Mąż z synem kilkakrotnie ją odwie-
dzali. Niestety, po 2 latach staruszka zmar-
ła. Później była jeszcze u 5 rodzin, czas pra-
cy wspomina miło.

Zawiodłam się tylko u jednej rodziny – nie chcę 
o tym mówić, były problemy z jedzeniem, z pie-

niędzmi, ze wszystkim, no cóż, na takich właśnie 
ludzi trafiłam. Tacy zdarzają się na całym świecie. 
Wszystkie opiekunki twierdzą zgodnie że to 
ciężki kawałek chleba i duża odpowiedzial-
ność, jednak dzięki  doświadczeniu i znajo-
mości języka dostaną pracę w każdym biu-
rze pośrednictwa na terenie Polski lub Nie-
miec. Kilkuletnia rozłąka odbija swe piętno 
na życiu osobistym. Czasami wyjazdy koń-
czą się rozwodami, rozluźnieniem więzi ro-
dzinnych dobrego kontaktu z dziećmi. Ale 
taka jest cena, jaką coraz więcej polskich ko-
biet płaci za w miarę, podkreślam w miarę 
godne utrzymanie i życie rodziny. Kwota-
1000 euro w dzisiejszych czasach i przy dzi-
siejszych cenach nie jest żadną rewelacją. 

 Sławomir Piguła
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Altenpflegerinnen
Nieoficjalne dane mówią o 10, a nawet 20 procentach aktywnych zawodowo mieszkanek 
powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego, lubańskiego i lwóweckiego, które regularnie 

wyjeżdżają do opieki nad staruszkami i starcami w Niemczech.
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Polinnen arbeiten fast ausschließlich in den 
westlichen Bundesländern und in Berlin. 

Die Ursache liegt auf der Hand. Die Renten 
der ehemaligen DDR-Bürger sind niedriger 
im Vergleich zum Westen der Bundesrepublik.
Noch vor einigen Jahren war diese Arbeit nicht 
besonders beliebt und die Altenpflegerinnen 
sprachen nur ungern über die Besonderheiten 
dieser überaus anstrengenden Tätigkeit. Doch 
das hat sich geändert. Deutsche Familien su-
chen vor allem Polinnen, die gut Deutsch spre-
chen und Berufserfahrungen vorweisen kön-
nen, auch wenn weniger anspruchsvolle Li-
tauerinnen, Slowakinnen und nach der letzten 
EU-Erweiterung auch Bulgarinnen und Ru-
mäninnen zur Verfügung stünden. Polnischen 
Altenpflegerinnen sind sehr beliebt.

Sie muss flexibel sein

Frau Krystyna kommt aus Zgorzelec und 
ist seit fast 9 Jahren als Altenpflegerin in 

Deutschland tätig. Als sie anfing war es sehr 
schwer – gibt sie zu. Sie hat die Trennung von 
ihrer Familie sehr schwer ertragen. Doch für 
Frauen in ihrem Alter gab es in Polen keine Ar-
beit und der Verdienst war auch gut. Vor eini-
gen Jahren konnte eine Altenpflegerin 1000 – 

1500 Euro im Monat verdienen. Nach den da-
maligen Wechselkursen waren das ca. 5 – 7 
Tausend PLN. Dafür musste die Frau 24 Stun-
den lang zur Verfügung stehen und musste ne-
ben den typischen Pflegetätigkeiten zum Bei-
spiel auch Gartenarbeit leisten, Wäsche wa-
schen, bügeln, kochen oder einkaufen. Durch 
die gegenwärtige Krise der europäischen Wäh-
rung und den stetigen Preisanstieg in Polen 
wird diese Beschäftigung immer unrentabler. 
Doch Frau Krystyna ist optimistisch – viel-
leicht weil sie jetzt die Arbeits- und Lohn-
bedingungen bestimmen kann und eine rege 
Nachfrage besteht. Ihre Familie vermisst sie 
immer noch und hat manchmal Zweifel, doch 
sie gibt nicht auf.

Harte Arbeit

Frau Ela fährt nicht mehr zur Arbeit, sie 
hat Rückenprobleme aber ihre langjäh-

rige Arbeit hat sie in guter Erinnerung: Ich 
arbeitete mit normalen Menschen, es war anstren-
gend, doch die Stimmung, die bei dieser Art der Tä-
tigkeit sehr wichtig ist, war gut. Wäre ich gesund, 
würde ich sicherlich weiterhin dort arbeiten. Viel-
leicht nicht mehr so häufig, aber vielleicht 2 Mal 
im Jahr für jeweils einen Monat.

Ähnliche Erinnerungen hat ihre Arbeits-
kollegin Aldona aus Jelenia Góra, die 5 

Jahre bei der Altenpflege arbeitete. Sie ist 
44 Jahre alt, ihr Mann ist Vorarbeiter in ei-

nem kleinen Metallverarbeitungsbetrieb. 
Früher war sie Buchhalterin, doch ihre Fir-
ma ging Pleite und sie konnten ihre Kredi-
te nicht mehr zurückzahlen. Sie konnte et-
was Deutsch und wagte den Schritt. Sie kam 
zu einer anständigen Familie und pflegte die 
Großmutter. Frau Aldona wurde wie ein Fa-
milienmitglied behandelt, sie war legal be-
schäftigt, hatte guten Lohn und Urlaub. Ihr 
Mann hat sie mit ihrem Sohn mehrmals be-
sucht. Leider starb die Großmutter nach 2 
Jahren. Danach war sie noch bei 5 Famili-
en, auch an diese Zeit erinnert sie sich ger-
ne. Ich wurde nur ein Mal enttäuscht. Ich will nicht 
darüber sprechen, es gab Probleme mit dem Essen, 
mit dem Geld, mit allem. Was soll’s auch so et-
was kann passieren. Alle Altenpflegerinnen sa-
gen einstimmig, dass es harte Arbeit ist und 
man viel Verantwortung trägt, doch dank ih-
rer Erfahrungen und ihrer Sprachkenntnis-
se werden sie in jeder Arbeitsvermittlung 
in Polen und in Deutschland einen Job fin-
den können. Doch die langjährige Trennung 
von der Familie hinterlässt Spuren im Privat-
leben. Manchmal endet es mit einer Schei-
dung, das Verhältnis zu den Kindern ändert 
sich. Doch das ist der Preis, den immer mehr 
polnische Frauen zu zahlen bereit sind, um 
ihre Familie und sich selbst einigermaßen 
würdig unterhalten zu können. 1000 Euro 
sind in der heutigen Zeit und bei den heuti-
gen Preisen nicht viel Geld. 

POLNISCHEPOLNISCHE
AltenpflegerinnenAltenpflegerinnen

Nach inoffiziellen Angaben arbeiten 10-20% aller berufstätigen Bewohnerinnen 
der Landkreise Zgorzelec, Bolesławiec, Lubań und Lwówek regelmäßig 

als Altenpflegerinnen in Deutschland.

 Sławomir Piguła
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Na początku czerwca w obecności parlamentarzystów, sa-
morządowców, lekarzy oraz zaproszonych gości odby-
ła się uroczystość poświęcenia nowoczesnego rezonansu 
magnetycznego. Dzięki temu nowoczesnemu urządzeniu 

w zgorzeleckim szpitalu możliwe będzie teraz diagnozowanie nowo-
tworów we wczesnej fazie rozwoju choroby. Środki na ten cel uzy-
skano z Ministerstwa Zdrowia a zakup rezonansu wspomagały tak-
że samorządy powiatu zgorzeleckiego oraz odpisy podatkowe pacjen-
tów. Całość kosztowała 3,74 miliona złotych. Do tej inwestycji zgo-
rzelecki szpital im. Jana Pawła II został wybrany wraz z pięcioma in-
nymi szpitalami w Polsce w drodze konkursu. Minister Zdrowia Ewę 
Kopacz reprezentował jej zastępca – sekretarz stanu – Jakub Szulc. 
Zaproszeni goście z wielkim uznaniem komplementowali zespół fa-
chowców stworzony i kierowany przez dyrektor zgorzeleckiego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej – Panią Zofię Barczyk a zgorzelecki staro-
sta Mariusz Tureniec nadał jej tytuł „ Zasłużony dla Powiatu Zgo-
rzeleckiego”. 

Rozmowa z  v-ce ministrem zdrowia - Jakubem Szulcem 

Kajetan Marcinkowski: Jak Pan ocenia zgorzelecki szpital powiatowy?
Jakub Szulc: Jest to jak na nasze polskie warunki, bardzo nowoczesny ośro-
dek lecznictwa. Muszę podkreślić, że z ministerialnej perspektywy to także 
jedna z najlepiej zarządzanych placówek w naszej służbie zdrowia.
K.M. :Jaki czynnik wpływa na taką ocenę?
Jakub Szulc: By wszystko to co dobre mogło się zdarzyć w zgorze-
leckim lecznictwie, musiały powstać ku temu sprzyjające warunki 
ekonomiczne. Jednym z podstawowych parametrów dla sukcesu każ-
dego szpitala jest wskaźnik zatrudnienia na jedno łóżko szpitalne. Tu-
taj w Zgorzelcu jest on bardzo niski czyli wyjątkowo korzystny. 
K.M. Jaką widzi Pan przyszłość dla małych szpitali? W naszym powiecie 
mamy taką placówkę w Bogatyni. Funkcjonuje jako odrębny szpital za-
rządzany przez gminę. 
Jakub Szulc: Każda sytuacja podlega indywidualnej ocenie. Są w 
Polsce szpitale małe i jednocześnie efektywne. Jeżeli jednak blisko 
siebie funkcjonują dwie publiczne placówki służby zdrowia to praw-
dopodobnie ponoszone są chociaż by podwójne koszty zarządzania.

TRANSGRANICZNETRANSGRANICZNE  
leczenie w Zgorzelculeczenie w Zgorzelcu

Strategiczne znaczenie w Polsce
SPZOZ w Zgorzelcu zasięgiem swojego działania 
obejmuje powiat zgorzelecki a w zakresie opieki spe-
cjalistycznej powiaty zgorzelecki, lubański i część bo-
lesławieckiego i lwóweckiego. Od 2004 roku  nie przy-
nosi strat ekonomicznych i jest na finansowym plusie. 
Do 1999 roku  funkcjonowało w nim 7 oddziałów szpi-
talnych,  a obecnie jest ich 19. W ciągu ostatnich czte-
rech lat na nowe wyposażenie i modernizację szpitala 
wydano ponad 15 mln. zł, z czego 8,8 mln. pozyskano 
w formie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w 
tym ze środków unijnych. Szpital  został uwzględniony 
w sporządzonym przez Ministerstwo Zdrowia  wykazie 
160 zakładów opieki zdrowotnej (spośród ponad 800 
szpitali w Polsce) mających strategiczne znaczenie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Transgraniczne zdrowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgo-
rzelcu prowadzi także szeroko zakrojoną współpracę z ni-
miecką służbą zdrowia. Wraz z Kliniką w Görlitz współ-
tworzy Transgraniczne Centrum Kardiologii Inter-
wencyjnej Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz. W ra-
mach tego projektu zgorzelecki szpital wzbogaci się 
o angiograf, rtg do wszczepiania rozruszników ser-
ca oraz specjalistyczny stół operacyjny. Także wraz z 
niemieckim stowarzyszeniem „Initiative Görlitz” e.v. reali-
zuje w Zgorzelcu i w Horce (miejscowości po niemieckiej 
stronie) projekt pod nazwą „Antystygma”. Jego efektem 
po polskiej stronie będzie utworzenie Dziennego Centrum 
Psychiatrii przy ulicy Warszawskiej a w Niemczech re-
mont i wyposażenie obiektów w Horce w których znajdzie 
się Ośrodek Terapeutyczny dla Psychicznie Chorych. 
Z niemieckim partnerem będzie także realizowany wnio-

sek „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa“. Transgraniczne 
przedsięwzięcie modelowe w zakresie usług medycznych 
w Europamieście Zgorzelec/Görlitz. Dzięki niemu dzieci w 
nadgranicznym mieście będą mogły skorzystać z najno-
wocześniejszych metod diagnostyki i terapii wad posta-
wy. Zgorzelecki SP- ZOZ wraz z Pogotowiem Ratunko-
wym w Jeleniej Górze realizuje także polsko-czeski pro-
jekt pod nazwą „Ponadgraniczna współpraca Służb Ra-
townictwa Medycznego w Euroregionie NYSA”. Tu cze-
skim partnerem jest Pogotowie w Libercu. Efektem tego 
projektu obok zakupu specjalistycznych karetek pogoto-
wia jest stworzenie sieci kooperacji polskich i czeskich 
służb ratownictwa medycznego w polskiej i czeskiej czę-
ści Euroregionu Nysa. Wyżej wymienione projekty realizo-
wane są ze środków Unii Europejskiej a wkład własny – 
niezbędny przy korzystaniu z dotacji - stanowią środki Po-
wiatu Zgorzeleckiego.

Projekt „Zakup specjalistycznego sprzętu dla Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Na zdjęciu: dyrektor ZOZ w Zgorzelcu - Zofia Barczyk i v-ce minister zdrowia - Jakub Szulc.
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Anfang Juni fand im Beisein von Parlamentariern, Kommunal-
politikern, Ärzten und geladenen Gästen eine Veranstaltung 
zur Magnetresonanztomographie statt. Dank diesem neuen 
Verfahren können im Krankenhaus von Zgorzelec jetzt Tu-

more in einem frühen Entstehungsstadium diagnostiziert werden. Die 
Mittel für die neue Ausstattung kamen vom Gesundheitsministerium, 
unterstützt von einigen Kommunalverwaltungen des Landkreises Zgo-
rzelec und den Steuerabschreibungen von Patienten. Die Investition ko-
stete 3,74 Mio. PLN. Ausgewählt wurde das Johannes Paul II. Kranken-
haus in Zgorzelec mit fünf anderen Krankenhäusern aus ganz Polen im 
Frühjahr 2009 in einem Wettbewerb des Gesundheitsministeriums. Da 
die Gesundheitsministerin Ewa Kopacz trotz Zusagen nicht anwesend 
sein konnte, wurde sie von Staatssekretär Jakub Szulc vertreten. Die ge-
ladenen Gäste haben das Expertenteam und die Leiterin des Gesundhe-
itszentrums von Zgorzelec Frau Zofia Barczyk überschwänglich gelobt, 
der Landrat von Zgorzelec verlieh ihr einen Titel für Verdienste für den 
Landkreis Zgorzelec.

Gespräch mit dem Vizeminister Jakub Szulc 

Kajetan Marcinkowski: Wie beurteilen Sie das Landkreiskrankenhaus von 
Zgorzelec? 
Jakub Szulc: Für unsere polnischen Verhältnisse ist das eine sehr 
moderne Einrichtung. Aus der ministerialen Sicht ist das eine der am 
besten Verwalteten Einrichtungen in unserem Gesundheitssystem.
K.M.: Welche Faktoren führen zu dieser Beurteilung?
Jakub Szulc: Damit all das im Gesundheitssystem von Zgorzelec 
geschehen konnte, bedurfte es zunächst guter wirtschaftlicher Aus-
gangsbedingungen. Eine der Grundlagen für den Erfolg eines Kran-
kenhauses ist die Zahl der Beschäftigten pro Krankenhausbett. Hier 
in Zgorzelec ist die Zahl sehr niedrig, also ausgesprochen günstig.
K.M. Welche Zukunft sehen Sie für kleine Krankenhäuser? In unserem 
Landkreis haben wir in Bogatynia eine solche Einrichtung, die als selbst-
ständiges Krankenhaus von der Gemeinde verwaltet wird.
Jakub Szulc: Man muss jede Situation individuell bewerten. Es gibt 
in Polen auch kleine wirtschaftlich arbeitende Krankenhäuser. Wenn 
zwei öffentliche Gesundheitseinrichtungen nah beieinander liegen, 
dann haben sie vermutlich unnötige doppelte Verwaltungskosten.
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Strategische Bedeutung in Polen
Der Einzugsbereich des allgemeinmedizinischen Kran-
kenhauses in Zgorzelec umfasst den Landkreis Zgo-
rzelec, bei Spezialuntersuchungen umfasst der Ein-
zugsbereich die Landkreise Zgorzelec, Lubań und Te-
ile von Bolesławiec und Lwówek. Das Krankenhaus 
hat seit 2004 keine Verluste ausgewiesen und schre-
ibt schwarze Zahlen. Bis 1999 verfügte es über 7 Ab-
teilungen, derzeit sind es 19. Innerhalb der letzten vier 
Jahre wurden über 15 Mio. PLN in neue Ausstattung 
und Modernisierungen investiert, davon stammten 8,8 
Mio. aus Drittmitteln, darunter aus EU-Zuschüssen. 
Das Krankenhaus wurde in eine Liste des Gesundhe-
itsministeriums mit 160 medizinischen Einrichtungen 
(ausgewählt aus 800 Krankenhäusern in Polen) aufge-
nommen, denen eine strategische Bedeutung im lan-
desweiten Gesundheitssystem zukommt.

Grenzübergreifendes 
Gesundheitswesen
Das Krankenhaus von Zgorzelec arbeitet umfassend mit 
dem deutschen Gesundheitswesen zusammen. Geme-
insam mit der Kilnik in Görlitz bildet es das Grenzüber-
greifende Kardiologie Zentrum der Europastadt Zgorze-
lec/Görlitz. Im Rahmen dieses Projektes wird das Kran-
kenhaus einen Angiographen für Herzschrittmacherope-
rationen und einen speziellen OP-Tisch erhalten. In Zu-
sammenarbeit mit dem deutschen Verein „Initiative Gör-
litz e.V.“ wird in Zgorzelec und auf der deutschen Seite 
ein Projekt unter dem Titel „Antistigma“ entstehen. Auf 
polnischer Seite wird infolge dessen ein ambulantes Psy-
chiatriezentrum an der Warschauer Strasse entstehen, in 
Deutschland hingegen wird ein Therapiezentrum für psy-
chisch Kranke renoviert und neu ausgestattet. Gemein-
sam mit deutschen Partnern wird ebenfalls ein grenzüber-

greifender Modellversuch für grenzübergreifende me-
dizinische Dienstleistungen in der Europastadt Zgorze-
lec/Görlitz unter dem Titel „Gesunde Kinder – Gesundes 
Europa“ entstehen. Dank dessen werden Kinder in der 
Grenzregion modernste Diagnosemethoden und Thera-
pien zu Haltungsschäden in Anspruch nehmen können. 
Das Krankenhaus von Zgorzelec und der Rettungsdienst 
von Jelenia Góra realisieren ein polnisch-tschechisches 
Projekt unter dem Titel „Grenzübergreifende Zusamme-
narbeit der medizinischen Rettungsdienste in der Eurore-
gion NEISSE“. Tschechischer Partner ist hierbei der Ret-
tungsdienst in Liberec. Neben dem Ankauf von speziel-
len Rettungswagen wird ein Kooperationsnetz polnischer 
und tschechischer medizinischer Rettungsdienste in die-
ser Region aufgebaut. Die genannten Projekte werden mit 
EU-Mitteln finanziert. Die zur Antragstellung notwendigen 
Eigenanteile stammen aus dem Haushalt der Gemeinde 
Zgorzelec.

Projekt „Zakup specjalistycznego sprzętu dla Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Auf dem Foto Direktor des Krankenhauses von Zgorzelec 
und der Gesundheitsvizeminister Jakub Szulc.



Bądź panem swojego samopoczucia! 
Okazuje się, że największy, bo aż 
50% wpływ na Twoje zdrowie ma 
Twój styl życia czyli prawidłowe 

odżywianie, aktywność fizyczna, unikanie 
stresu i dymu tytoniowego. Ponieważ sama 
wiedza to tylko początek drogi do zdrowia, 
przedstawiam kilka zasad „w pigułce”, które 
pomogą ją stosować. Prof. Stanisław Berger, 
fizjolog żywienia, zaproponował pięć podsta-
wowych reguł Twojego zdrowego stylu ży-
cia. Oto „5 U” prof. Bergera:

Urozmaicenie

Niech urozmaicone jedzenie będzie pod-
stawą Twojego jadłospisu. Im więcej ko-

lorów ma Twój posiłek, tym większa szansa 
na dostarczenie organizmowi wszystkich nie-
zbędnych składników odżywczych. Wybie-
raj pełnoziarniste produkty zbożowe: natural-
ne płatki i otręby, razowe pieczywo, kasze, ryż. 
Do każdego posiłku jedz różne warzywa, kil-
ka razy w tygodniu strączkowe (soję, soczewi-
cę, fasolę, groch, cieciorkę). Nawet ziemniaki 
są zdrowe! Owoce mogą stanowić odrębny po-
siłek (np. 2 śniadanie, podwieczorek) lub jego 
część. Mleko lub produkty mleczne (np. biały 
chudy ser, jogurt, kefir, maślankę) jedz 2 razy 
na dobę.  Najlepsze jest mięso chude (drób, cie-
lęcina, chuda wołowina), pamiętaj o rybach. 
Najlepiej przyrządzić je gotując na parze lub w 
wodzie, dusząc czy piekąc w folii aluminiowej.  
Stosuj oleje roślinne, zamiast tłuszczu zwierzę-
cego. Jeśli nie masz nadwagi lub otyłości mo-
żesz jeść różne orzechy, pestki, suszone owo-
ce (są bardzo kaloryczne). Pamiętaj o przypra-
wach ziołowych i korzennych, które znakomi-
cie zastąpią sól.

Uregulowanie

Uregulowane pory posiłków to kolejny 
krok do sukcesu. Jedz 5 razy dziennie. 

Dzień zaczynaj od śniadania, a kolację zjedz 
2-3 godziny przed snem. Jedząc regularnie, 
co 3-4 godziny zapomnisz o głodzie. Poma-
gasz swojemu organizmowi w trawieniu i 
dbasz o metabolizm. Wystrzegasz się niepo-
trzebnego, niekontrolowanego podjadania, a 
tym samym chorób cywilizacyjnych (otyło-
ści, chorób serca i naczyń krwionośnych). 

Umiarkowanie

Umiarkowanie w jedzeniu też jest dla Cie-
bie niezmiernie ważne. Skoro jesz 5 razy 

dziennie, to powinny być to małe porcje. Bez 
dokładek i przejadania się. Dzięki temu unik-
niesz uczucia ciężkości w brzuchu czy odbija-
nia po posiłku. Wszystko, ale z umiarem - to 
dobra zasada. Pij między posiłkami, zamiast 
popijania w trakcie jedzenia. Umiarkowanie 
dotyczy także picia alkoholu. Okazjonalnie wy-
pita lampa wina czy drink to nie grzech. Nato-
miast nadmiar „procentów”, może powodować 
zatrucie organizmu i niepotrzebne obciążenie 
wątroby. Późniejszy skutek to rozwój marsko-
ści wątroby, zapalenia trzustki i nowotwory.

Unikanie

Unikaj przede wszystkim soli i cukru. To 
biała śmierć naszych czasów. Jeśli zrezy-

gnujesz z dosalania i cukrzenia okaże się, że 
naturalny smak potraw, wzbogacony różnymi 
ziołami i egzotycznymi przyprawami, jest na-
prawdę wyjątkowy! Bo czy wszystko musi być 
albo słone, albo słodkie? Początki mogą oka-
zać się trudne, a potrawy mdłe. To przez kub-
ki smakowe, które upośledziłeś swoim nad-
miernym doprawianiem. Jednak po tygodniu 
czy dwóch podziękujesz sobie za tę decyzję. 
Sól często ukryta jest w gotowych produk-
tach fast-food, wędlinach, wędzonych rybach, 
a cukier w napojach gazowanych, sokach i jo-
gurtach owocowych. Sól może prowadzić do 
nadciśnienia tętniczego, a przez to do udaru 
mózgu i zawału serca. Cukier dodaje niepo-
trzebnych kilogramów.

Uprawianie sportu

Systematyczne ćwiczenia to istota Two-
jej witalności. Wybierz sport, który Cię 

cieszy i jest dostosowany do Twojej wydol-
ności fizycznej. Jeśli trzeba ćwicz ze specja-
listą, który pokaże Ci, jak prawidłowo wyko-
nywać dane ruchy. Pamiętaj, że „ruch jest le-
karstwem, ale żadne lekarstwo nie za-
stąpi ruchu”. Letnia pogoda zachę-
ca do sportów na świeżym powie-
trzu, więc skorzystaj! Codzienna, re-
gularna aktywność fizyczna popra-
wia wydolność organizmu i poma-
ga utrzymać równowagę pomię-
dzy tkanką mięśniową i tłuszczo-
wą w naszym ciele. Tak napraw-
dę leniwy odpoczynek na kana-
pie męczy organizm. To wła-
śnie ćwiczenia pozwalają po-
czuć się lepiej i zdobyć po-
trzebną energię. Jeśli będą do-
stosowane do Twoich możli-
wości i skończą się przyjem-
nym uczuciem zmęczenia, a 
nie morderczego wykończe-
nia, to świat jest Twój! 

 Ewa Ehmke vel Emczyńska

PiPięć ęć reguregułł Fünf Schritte
Prof. Stanisław Berger, 
fizjolog żywienia, 
zaproponował 
pięć podstawowych 
reguł Twojego 
zdrowego stylu życia.
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 Ewa Ehmke vel Emczyńska

Pięć reguł
Sei Herr über dein Wohlbefinden! Tat-

sächlich hat der Lebensstil, also die Er-
nährung, sportliche Betätigung, Stres-
svermeidung und Nikotinabstinenz bis 

zu 50% Einfluss auf den Gesundheitszustand. Da 
das Wissen allein nur der Beginn des Weges zu 
einem gesunden Leben ist, stelle ich hier einige 
Grundregeln vor die das Ziel zu erreichen helfen. 
Prof. Stanisław Berger schlug fünf Grundregeln 
für einen gesunden Lebensstil vor.

Abwechslung

Abwechslungsreiches Essen sollte die 
Grundlage der Ernährung bilden. Je far-

benfroher ein Menü ist, desto größer ist die 
Chance, dass du alle notwendigen Nährstoffe 
zu dir nimmst. Wichtig sind Vollkornprodukte: 
Weizenflocken und Kleie, Vollkornbrot, Grieß 
und Reis. Zu jeder Mahlzeit sollte man unter-
schiedliches Gemüse sowie mehrmals pro Wo-
che Hülsenfrüchte essen (Soja, Linsen oder 
Erbsen). Sogar Kartoffeln sind gesund. Obst 
kann separate Mahlzeiten oder Teile davon bil-
den (z.B. Frühstück oder frühes Abendbrot). 
Milch und Molkereiprodukte (Quark, Joghurt, 
Kefir, Buttermilch) sollte man zwei Mal am 
Tag zu sich nehmen. Am besten sind magere 
Fleischsorten (Geflügel, Kalbfleisch, mageres 
Rindfleisch) und Fisch, den man kocht, dünstet 
oder in Alufolie im Backofen zubereitet. Statt 
tierischem Fett sollte man Pflanzenöle verwen-

den. Wenn man nicht übergewichtig ist kann 
man Nüsse oder getrocknetes Obst (sehr 
kalorienreich) essen. Statt Salz sollte man 
Kräutergewürze verwenden.

Regelmäßigkeit

Regelmäßige Mahlzeiten sind ein 
weiterer Schritt zum Erfolg. Man 

sollte 5 Mal am Tag essen. Der Tag 
sollte mit dem Frühstück beginnen, 
das Abendbrot sollte 2-3 Stunden 
vor dem Schlaf gegessen werden. 
Wenn man regelmäßig alle 3-4 
Stunden isst, vergisst man rasch 
den Hunger. Man hilft seinem 
Körper bei der Verdauung 
und sorgt für einen guten Me-
tabolismus. Man sollte sich 
vor unkontrolliertem und un-
nötigem Naschen hüten, das 
vermeidet viele Zivilisation-
skrankheiten (Übergewicht, 
Herz- und Gefäßkrankhe-
iten).

Mäßigung

Auch gemäßigtes Essen ist sehr wichtig. 
Wenn man 5 Mahlzeiten am Tag zu sich 

nimmt, sollten die Portionen klein sein. Man wird 
dadurch ein Schweregefühl im Magen und unan-
genehmes Aufstoßen vermeiden. Alles aber in 
Maßen ist eine gute Grundregel. Man sollte zwi-
schen den Mahlzeiten statt während des Essens 
trinken. Mäßigung sollte auch den Alkoholkon-
sum betreffen. Ein gelegentliches Glas Wein oder 
ein Drink sind keine Sünde. Doch zu viel Hoch-
prozentiges kann den Organismus vergiften und 
die Leber unnötig belasten. Folgen könnten Le-
berzirrhose, Entzündungen der Bauchspeichel-
drüse und Tumore sein.

Vermeiden

Man sollte vor allem Salz und Zucker meiden 
– beides ist der weiße Tod unserer Zeit. 

Wenn man auf zu viel Zucker und Salz verzich-
tet, wird man den wahren Geschmack der Spe-
isen und natürliche Zutaten wie Kräutergewürze 
und exotische Zutaten intensiver schmecken kön-
nen. Es muss nicht alles salzig oder süß sein. Die 
Anfänge sind schwierig, denn vieles könnte flau 
schmecken. Das liegt daran, dass wir unsere Ge-
schmacksnerven durch Überwürzung unempfin-
dlich gemacht haben. Doch nach einer oder zwei 
Wochen wird man mit dieser Entscheidung sehr 
glücklich sein. Salz steckt häufig in fertigen Fast-
-Food-Produkten, in Wurst oder geräuchertem 
Fisch. Zucker hingegen versteckt sich in kohlen-
säurehaltigen Getränken, Säften und Fruchtjo-
ghurt. Salz kann zu Bluthochdruck führen und 
damit zu Schlaganfällen und Herzinfarkten. Zuc-
ker lässt einen unkontrolliert zunehmen.

Sport

Regelmäßige sportliche Betätigung ist die 
Grundlage der Vitalität. Man sollte sich 

eine Sportart aussuchen, die einem Spaß macht 
und den eigenen Möglichkeiten angepasst ist. 
Wenn notwendig kann man mit einem Exper-
ten trainieren, er wird einem die richtigen Be-
wegungsabläufe zeigen. Denk dran: „Bewe-
gung ist Medizin, aber keine Medizin wird die 
Bewegung ersetzen können!“ Das Sommer-
wetter lädt zum Sport an der frischen Luft ein, 
das sollte man ausnutzen. Tägliche, regelmäßi-
ge Bewegung erhält das Gleichgewicht zwi-
schen Fett und Muskelmasse. Faulenzen auf 
dem Sofa ist in Wirklichkeit viel anstrengen-
der für unseren Körper. Nur Sport liefert uns 
die notwendige Lebensenergie, aber auch nur 
dann, wenn er an unsere Möglichkeiten ange-
passt ist und mit einem angenehmen Erschöp-
fungsgefühl statt völliger Erschöpfung endet. 
Dann gehört die ganze Welt uns! 

FünfFünf  SchritteSchritte
Der Ernährungsphysiolo-
ge Prof. Stanisław Berger 
nannte fünf Grundregeln 
für einen gesunden 
Lebensstil
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Beata Steć: Skąd wziął się pomysł na Pana biznes?
Jarosław Cybulski: Można powiedzieć, że 
przypadkiem, chociaż niektórzy twierdzą, że 
nie ma w życiu przypadków. Studiowałem teo-
logię na Akademii Teologii Katolickiej. Studia 
były bardzo rozwijające, bo uczyłem się filozo-
fii, socjologii, psychologii, a przede wszystkim 
teologii. Jednak nie miałem sprecyzowanych 
planów zawodowych po ich ukończeniu. Tra-
fiłem do firmy, która jako jedna z pierwszych 
zajmowała się importem wysokiej jakości win, 
początkowo francuskich. To był 1990 rok, za-
cząłem od sprzedaży win, które to przedsię-
biorstwo importowało, szybko się rozwijałem, 
po czterech latach trafiłem do następnej firmy, 
w której byłem dyrektorem, prawą ręką właści-
ciela, i tam przepracowałem pięć lat, a w ko-
lejnej spółce już zostałem prezesem i tworzy-
łem od zera firmę Centrum Wina. To była fir-
ma Ambra, która zainwestowała w nowy pro-
jekt czyli Centrum Wina, w której jeszcze wte-
dy przewodniczącym rady nadzorczej był J. Pa-
likot.  Aktualnie od 6 lat jestem właścicielem 
dwóch firm Wine4you oraz Maison du Vin 
(Dwór Chotynia – hotel i restauracja).

B.S.: Jaki był Pana dom rodzinny?
J.C.: W domu nauczono mnie pracowitości, so-
lidności i wytrwałości. Pochodzę ze wsi. Ro-
dzice mieli gospodarstwo, więc przyzwyczajo-
ny byłem do ciężkiej pracy na swoim. Nikt nie 
dawał i nikt nie obiecywał, mieliśmy samowy-
starczalne gospodarstwo. To na pewno stano-
wi dla mnie cenne doświadczenie, poza tym w 
wieku 15 lat opuściłem rodzinny dom, miesz-
kałem w internacie, na studiach zaś przepra-
cowałem rekordowe liczby godzin. Angażowa-
łem się w różnego rodzaju prace: między inny-

mi przeprowadzki, sprzątanie. Prawie dwa lata 
przepracowałem w zakładzie na automatycz-
nych maszynach, obsługiwałem pięć automa-
tów jednocześnie, gdy normalnie dwóch pra-
cowników etatowych operowało na dwóch ma-
szynach. A ja pracowałem na akord: robiłem 
trzy razy więcej niż etatowy pracownik. Poru-
szałem się szybciej niż inni i zarabiałem trzy 
razy więcej niż pracownicy etatowi. Zakładom 
opłacało się zatrudniać studentów ze względu 
na mniejsze opłaty ZUS, itp. Wyjeżdżałem też 
za granicę, jako student imałem się różnych za-
jęć: przy szparagach, na polu, w rzeźni, restau-
racji, na zmywaku, więc żadna praca fizyczna 
nie jest dla mnie zaskoczeniem. 

B.S.: Gdzie nauczył się Pan zarządzania, bo chy-
ba nie na studiach teologicznych?
J.C.: Skończyłem technikum elektroniczne, 
ale też te i komputery, które wtedy na rynku 
się pojawiły, nie pociągały mnie i teraz można 
powiedzieć, że mam dwie lewe ręce do elek-
troniki. Studia teologiczne poszerzyły moje 
horyzonty. Na pewno trochę brakowało mi 
wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu, księ-
gowości i ekonomii. Nauczyłem się tego stop-
niowo, przeszedłem wszystkie stopnie kariery, 
doświadczenia nabrałem przez praktykę. Jak 
robię warsztaty winiarskie, a proszę mi uwie-
rzyć — sporo ich w swoim życiu przeprowa-
dziłem, potrafię przewidzieć pytania i reak-
cje uczestników swoich szkoleń. Inne pyta-
nia zadają farmaceuci czy pracownicy banku, 
ludzie, którzy więcej zarabiają i więcej wina 
wypijają, inne przedstawiciele firmy budow-
lanej, którzy przyjeżdżają z całej Polski na in-
tegrację, a atrakcją wieczoru są warsztaty wi-
niarskie. Często oni mają małe pojęcie o wi-
nie. Ja też początkowo na winach się nie zna-
łem. Pracowałem najpierw jako przedstawi-
ciel handlowy, potem dyrektor marketingu, 
czuję marketing i mam dużo pomysłów, bo 

sprzedaż i marketing są ze sobą powiązane. 
Przykładem jest Chotynia. Kiedyś siedzę so-
bie na tarasie jako anonimowy człowiek i sły-
szę rozmowę: „Co to za wariat, który zainwe-
stował pieniądze na tej wsi zabitej deskami! 
Tak ładnie wszystko jest tu zrobione: antyki, 
dachy strzechą kryte, taras, park, kwiaty, prze-
cież to jest od strony ekonomicznej jakieś wa-
riactwo!”. A ja nie narzekam, bo ten biznes do-
brze funkcjonuje. 

B.S.: Takich obiektów przeznaczonych na szko-
lenia jest sporo, czym wyróżnia się Chotynia?
J.C.: To jest dworek, który mieści się 75 km 
od Warszawy. Trzeba było przetrwać rok, dwa, 
zanim ludzie poznali to miejsce. Dobra lokali-
zacja na wyjazd, szkolenie, konferencję i inte-
grację na świeżym powietrzu. Szczycę się su-
per kuchnią, staram się, aby obsługa była jak 
najlepsza. Także wystrój wnętrza jest cieka-
wy, ponieważ każdy pokój jest inny (dedyko-
wany i inspirowany różnymi odmianami wi-
nogron), każda łazienka jest inna. Wszyst-
ko w antykach — stare meble, bibeloty i ob-
razy tworzą niepowtarzalny klimat. Chciałem 
stworzyć odpowiedni nastrój. Meble przesta-
wialiśmy wiele razy, aż uzyskałem oczekiwa-
ny efekt. Oświetlenie, materiały, tapety i de-
tale były długo dopasowywane, aż doszliśmy 
do perfekcji. 

B.S.: Właśnie, cóż to za pomysł z kolekcjonowa-
niem korkociągów, w Polsce chyba nie jest to 
zbyt powszechne hobby?
J.C.: W swoich zbiorach mam ponad 1000 sta-
rych korkociągów, które gromadzę od 10 lat. 
Prawdopodobnie jest to największa taka ko-
lekcja w Polsce. Jak jeżdżę na Koło po starocie, 
to często wykupuję te korkociągi. U nas nie 
jest to powszechne hobby, ale za granicą jest 
więcej kolekcjonerów korkociągów. Czasami 
trafiają się okazje, że można kupić stary kor-
kociąg taniej niż za granicą. Tam kosztuje 30 
euro, a tu zapłacę 15 euro. Kolekcjonuję rów-
nież stare butelki, karafki, koszyczki do czer-
wonego wina, podstawki, testery, małe prasy 
czy korkownice. Gromadzę wszystko, co z wi-
nem jest związane. Z tych zbiorów powstało 
muzeum, które mieści się w sali bankietowej: 
cztery kominki, bar i całe mnóstwo gablot z 
korkociągami i winiarskimi rzeczami. Na ko-
rytarzach i klatkach również znajdują się de-
koracje z tych starych elementów winiarskich. 
To wszystko tworzyło się w czasie, gdy ja na-
bierałem doświadczenia. 

B.S.: Pogoda sprzyja wypoczynkowi na świe-
żym powietrzu. Jakie wina poleciłby Pan do po-
traw z grilla?
J.C.: Latem absolutnie przestawiam się na 
białe wina. Zimą spożywam ich mało, po-
nieważ do cięższych potraw przyjemnie jest 

WINOWINO  na latona lato
Wina z kostką lodu, to nie jest fo paux, to nie grzech - mówi Jarosław Cybulski w rozmowie z Beatą Steć.

 Beata Steć 
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WINO na lato
wypić kieliszek czerwonego, rozgrzewające-
go wina. Latem do lekkich potraw lubię wy-
pić jako aperitif wino delikatne i lekkie, nawet 
czasami bez jedzenia. Nie ma na świecie nic 
lepszego niż szampan brut, zwłaszcza całkiem 
wytrawny, który stanowi 90% produkowanych 
szampanów. Po drugiej fermentacji uzupełnia 
się go w różnych ilościach likierem, tzw. do-
sage, w zależności od tego, jaki efekt chce się 
uzyskać, brut ma tylko kilka gramów cukru, 
jest jeszcze brut zero, czyli zupełnie wytraw-
ny, bez cukru. Polecam również wino musują-
ce uzyskane metodą szampańską, czyli dobre 
włoskie spumante lub popularne lekkie pro-
secco, którego kieliszeczek można wypić do 
śniadania, zwłaszcza na tarasie w letni week-
end. Na wyróżnienie zasługuje również hisz-
pańska cava — wino musujące, uzyskiwane 
metodą szampańską, czy niemiecki sekt, ale 
przede wszystkim szampan lub ewentualnie  
też pozyskiwane metodą szampańską tylko z 
innych regionów niż Szampania, m.in. cre-
mant de Bordeaux, cremant de Bourgogne, 
cremant de Alsace — to jest świetne wino ro-
bione sposobem naturalnym. Teraz nie można 
używać metody szampańskiej, bo przynale-
ży ona tylko do Szampanii, więc zastępuje się 
ją metodą tradicional, która opiera się na fer-
mentacji w kadziach i rozlewaniu wina musu-
jącego pod ciśnieniem do butelek, lub natural-
ną, polegającą na fermentacji w butelce, trze-
cia, coraz rzadziej stosowana, to gazowanie 
wina — dodawanie dwutlenku węgla do wina 
stałego, zwykle kombinowanego z jeszcze in-
nych dodatków, przykładem są najtańsze wina 
w Polsce. Preferuję wina młode, świeże, deli-
katne, wytrawne i mocno schłodzone. Sauvi-
gnon blanc zawsze polecam, bo to jest szczep 
bardzo aromatyczny i świeży o dobrej kwaso-
wości. Wina świeże mocno kwaskowe należy 
koniecznie schłodzić.

B.S.: Wszystkie wina latem podajemy schłodzo-
ne?
J.C.: Kluczem jest chłodzenie wina! Nie-
którzy twierdzą, że białe należy schłodzić, a 
czerwone podawać w temperaturze pokojo-
wej. Nic bardziej mylnego! Latem w pokoju 
mamy 28 stopni, zatem wychodzi nam efekt 
grzanego wina. A po wypiciu lampki grzanego 
wina, które działa uderzająco, człowiek zaraz 
padnie. Dlatego wina przechowujemy pół go-
dziny albo chociaż 15 minut w lodówce, aby 
schłodzić je do 15 stopni, bo i tak za chwilę 
temperatura wina dojdzie do 18 stopni. Lek-
kie wina typu beaujolais, stołowe, lżejsze, tań-
sze i prostsze, powinny być podawane w niż-
szej temperaturze (14-16 stopni). Czerwo-
ne, mocne, dojrzałe szlachetne wino powinno 
być podawane w temperaturze 17-18 stopni, a 
białe , młode, lekkie w temperaturze 6 stop-
ni, średnio zbudowane w temperaturze 8-10 
stopni a beczkowe mocne oraz starsze roczni-
ki w temperaturze 12 stopni. 

B.S.: Czy dodanie kostek lodu do wina to już pro-
fanacja?
J.C.: Nie. Po moim ostatnim pobycie we Wło-
szech, wracając do Polski zatrzymaliśmy się 
w Krems nad Dunajem, niedaleko Wiednia. 
Tam są wyjątkowe, eleganckie, świeże, mine-
ralne i nowoczesne w sensie technologii wina. 

Oni zbierają niektóre winogrona już w sierp-
niu i w grudniu rozlewają białe wino — go-
towe do sprzedaży. Chodzi o świeżość. Wina 
takie jak austriackie czy niemieckie, chilijskie 
sauvignon blanc (zielona trawa, zielony liść 
pomidora, cytrusy, świeże jabłko) czy nowo-
zelandzkie sauvignon blanc albo włoskie, de-
likatne pinot grigio (gruszkowo-cytrusowo- 
migdałowe) należy mocno schłodzić i do kie-
liszka można wrzucić kostkę lub dwie lodu. 
Latem dobrze schłodzić a nawet należy prze-
chłodzić wino do 5 stopni, bo pijąc ono szyb-
ko się ogrzewa. Takie wina z kostką lodu to 
nie jest faux pas, to nie grzech (oczywiście 
tylko do tych prostych tańszych win jak Gru-
ner Veltliner austriacki), bo po pierwsze — pi-
jemy więcej wody, a musimy się latem nawod-
nić, a po drugie — takie wino jest przyjem-
niejsze, bo chłodne i zawiera mniej alkoholu, 
który uderza nam do głowy. 

B.S.: Mówiliśmy o aperitifie, a teraz danie głów-
ne z grilla, a do niego polecane wino...
J.C.: Generalnie do grillowanych ryb i wa-
rzyw podajemy białe mocniejsze wino w tem-
peraturze 8-12 stopni. Ale uwaga, aby się nie 
przegrzało! Ja z lodówki przekładam wino 
do zamrażarki, zwłaszcza latem, gdy są wy-
sokie temperatury, przeczekuję 15 minut, aż 
się schłodzi, wtedy je rozlewam. Do łososia, 
który jest tłusty, dobre będzie chardonnay — 
kilkuletnie, cięższe wino (zwykle beczkowe 
tzw barrique). We Francji odnotowano ostat-
nio większe spożycie różowych win niż bia-
łych. Teraz na całym świecie bardziej popular-
ne, modne i przyjemne jest rose. Dlaczego? 
Wina różowe to wina młode, generalnie 
niezbyt drogie, niekoniecznie wytrawne, 
zmierzają w kierunku półwytrawnego, 
poprzez truskawkę i wiśnię są 
soczyste. Łososiowe za-
barwienie powstaje 
tylko z wytłocze-
nia czerwonych 
odmian wino-
gron i mamy 
lekkie ró-

żowe wino, bez kontaktu ze skórką lub bardzo 
krótki kontakt czyli maceracja. Wczoraj wypi-
łem kieliszek włoskiego, różowego wina. Była 
to lampka rose koloru prawie czerwonego, ma-
linowego. Takie ciemniejsze, różowo-czerwo-
ne wina powstają w wyniku dłuższej macera-
cji soku ze skórkami, w tym przypadku sok 
ze skórką pozostaje na dobę, a nie kilka go-
dzin. Pigment znajduje się w skórkach i po-
przez macerację możemy z czerwonych wino-
gron zrobić białe wino, np. białe szampany z 
czerwonych winogron. Rozróżniamy jeszcze 
wina claire w kolorze wiśniowo-malinowym, 
produkowane w Bordeaux. Mamy na rynku 
nowo światowe, czyli chilijskie rose, bardzo 
przyjemne, argentyńskie i australijskie. Różo-
we wino jest na tyle uniwersalne, że pije się je 
jako drink, aperitif i do jedzenia — sałat, ryb. 
Różowe wino będzie za cienkie do grillowa-
nego mięsa wieprzowego i wołowego, może-
my zjeść grillowaną karkówkę, a wino popijać 
przed i po jedzeniu. Drugi wariant: do czer-
wonego mięsa proponuję butelkę czerwone-
go wina, np. dobre francuskie bordeaux, bur-
gunda czy wyjątkowe i mocne wino z Hisz-
panii, Ribera del Duero, włoskie z Toskanii 
lub Pinot Noir z chłodniejszych, położonych 
na północ regionów winiarskich. Jeśli potra-
wy są zmiksowane, np. przekąska z czerwone-
go mięsa, a później jako danie główne ryba, 
zwykle proponuję podać lekkie białe wino na 
aperitif i przekąskę, a ciężkie, bogatsze, starsze 
białe wino do dania głównego. 
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Beata Steć: Wie kamen Sie auf Ihre Geschäft-
sidee?
Jarosław Cybulski: Man könnte sagen, dass es 
ein Zufall war, obwohl einige meinen, dass es 
im Leben keine Zufälle gibt. Ich habe Theolo-
gie an der Theologischen Akademie studiert. 
Das Studium war sehr vielseitig, es umfasste 
Philosophie, Soziologie, Psychologie aber vor 
allem Theologie. Ich hatte jedoch keine präzi-
sen Pläne in Bezug auf meinen Berufsweg. Ich 
kam zu einer Firma, die als eine der ersten ho-
chwertige, zunächst französische Weine im-
portierte. Das war im Jahr 1990 und ich be-
gann die Weine zu verkaufen, die diese Firma 
importierte. Ich ging schnell bergauf und nach 
vier Jahren kam ich zu einem weiteren Unter-
nehmen, wo ich Direktor und rechte Hand des 
Inhabers war. Dort blieb ich fünf Jahre lang. In 
der nächsten Firma war ich bereits Geschäfts-
führer und habe die Firma Centrum Wina 
von Grund auf aufgebaut. Hauptinvestor die-
ses Unternehmens war die Firma Ambra. Da-
mals war J. Palikot noch Vorstandsvorsitzen-
der. Seit 6 Jahren bin ich Inhaber zweier Fir-
men: Wine4you und Maison du Vin (Dwór 
Chotynia – Hotel und Restaurant).

B.S.: Wie war Ihr Elternhaus?
J.C.: Zuhause hat man mir beigebracht fle-
ißig, solide und ausdauernd zu sein. Ich bin 
auf dem Land aufgewachsen. Meine Eltern 
hatten einen Hof, so dass ich harte Arbe-
it gewohnt war. Niemand hat etwas gegeben 
und niemand hat etwas versprochen, wir ha-
ben uns selbst versorgt. Das war eine wichti-
ge Erfahrung für mich. Im Alter von 15 Jah-
ren habe ich mein Elternhaus verlassen, lebte 
dann im Internat und musste während meines 

Studiums viel arbeiten. Ich habe alles mögli-
che gemacht: Umzüge oder Reinigungsarbe-
iten. Ich habe fast zwei Jahre lang in einem 
Betrieb mit automatisierten Maschinen gear-
beitet und habe fünf Maschinen gleichzeitig 
bedient, während normale Festangestellte je-
weils nur eine Maschine bedienten. Ich aber 
arbeitete im Akkord und schaffte drei Mal so 
viel, wie ein normaler Angestellter. Ich war 
schneller als die anderen und habe drei Mal 
mehr verdient. Die Betriebe haben gerne Stu-
denten eingestellt, weil sie dann weniger So-
zialabgaben abführen mussten. Ich arbeite-
te auch im Ausland, beim Spargelstechen, im 
Feld, im Schlachthof, im Restaurant oder als 
Spüler, so dass mir keine physische Arbeit 
fremd ist. 

B.S.: Wo haben Sie das Management gelernt, 
doch wohl nicht beim Theologiestudium?
J.C.: Ich habe eine elektronische Realschule 
absolviert, doch die Computer, die es damals 
gab haben mich nicht wirklich begeistert, so 
dass ich heute praktisch zwei linke Hände in 
Bezug auf Elektronik habe. Das Theologie-
studium hat meinen Horizont erweitert. Mit 
hat es sicherlich an Wissen und Erfahrung 
im Management, in der Buchhaltung und in 
Wirtschaftsfragen gemangelt. Das alles habe 
ich erst nach und nach gelernt und habe alle 
Karriereleitern erklommen. Die Erfahrungen 
kamen mit der Praxis. Wenn ich Weinwork-
shops machen, und sie können mir glauben, 
dass ich schon viele gemacht habe, dann kann 
ich die Fragen und Reaktionen der Teilnehmer 
vorausahnen. Pharmazeuten oder Bankange-
stellte und Menschen die generell mehr ver-
dienen und mehr Wein trinken stellen ande-
re Fragen, als Vertreter von Baufirmen, die ein 
Integrationstreffen absolvieren bei dem der 
Weinworkshop Teil des Programms ist. Sie 
haben oft keine Ahnung vom Wein. Auch ich 

hatte Anfangs keine Ahnung vom Wein. Ich 
arbeitete zunächst als Handelsvertreter und 
dann als Marketingleiter. Mit dem Marketing 
kenne ich mich aus, ich habe viele Ideen, weil 
das Marketing und der Verkauf miteinander 
verflochten sind. Chotynia ist ein gutes Be-
ispiel. Einmal saß ich anonym auf der Terras-
se und hörte ein Gespräch: „Welcher Irre hat 
denn in diesem Dorf investiert? Hier ist alles 
so schön, die Dächer, die Terrasse, der Park, 
die Blumen, aber Wirtschaftlich ist das doch 
der reine Wahnsinn!“ Aber ich kann nicht kla-
gen, weil das Geschäft gut läuft.

B.S.: Es gibt zahlreiche solcher Objekte, was ist 
das Besondere an Chotynia?
J.C.: Das ist ein Landgut 75 km von Warschau 
entfernt. Es hat ein bis zwei Jahre gedauert, bis 
der Ort bekannt wurde. Es ist eine gute An-
laufstelle für Schulungen, Konferenzen und 
Integrationstreffen an der frischen Luft. Wir 
bieten gute Küche und ich bemühe mich um 
den besten Service. Auch die Innenausstat-
tung kann sich sehen lassen. Jedes Zimmer 
ist anders gestaltet (inspiriert durch unter-
schiedliche Rebensorten) und jedes Badezim-
mer ist unterschiedlich. Überall stehen anti-
ke Möbel, Dekorationen und Bilder. Ich wollte 
unbedingt eine gute Stimmung erzeugen. Wir 
haben die Möbel lange hin und her gerückt, 
bis ich zufrieden war. Die Beleuchtung, die 
Tapeten und alle Details wurden lange Zeit 
ausgesucht, bis wir alles perfekt aufeinander 
abgestimmt haben.

B.S.: Woher kommt die Idee Korkenzieher zu 
sammeln? In Polen ist das Hobby wohl nicht 
besonders weit verbreitet?
J.C.: Meine Sammlung umfasst über 1000 
alte Korkenzieher, die ich seit über 10 Jahren 
sammle. Das ist wahrscheinlich die größte 
Sammlung in Polen. Ich kaufe sie meistens 
auf Trödel- und Antikmärkten. In Polen ist 
das Hobby nicht sonderlich bekannt, doch 
im Ausland gibt es einige Sammler. Manch-
mal bieten sich Gelegenheiten, so dass man 
einen alten Korkenzieher günstiger als im Au-
sland kaufen kann. Dort kostet er manchmal 
30 Euro, hier zahle ich 15 Euro. Ich samm-
le auch alte Flaschen, Karaffen, Flaschenkör-
be, Untersetzer, Tester und kleine Weinpres-
sen. Ich sammle alles was mit Wein zu tun 
hat. Diese Sammlung war der Grundstein für 
das heutige Museum im Bankettsaal: vier Ka-
mine, eine Bar und jede Menge Vitrinen mit 
Korkenziehern und Weinzubehör. Auch auf 
den Fluren und in den Treppenhäusern fin-
den sich Dekorationen aus alten Weingerät-
schaften. All das stammt aus der Zeit, als ich 
meine Erfahrungen sammelte.

 Beata Steć 

WeinWein  für den Sommerfür den Sommer
Ein Glas Wein mit einem Eiswürfel muss kein Fauxpas und auch keine Sünde sein – 
sagt Jarosław Cybulski, ein Weinkenner und Experte im Gespräch mit Beata Steć.
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Wein für den Sommer
B.S.: Das Wetter ist für Erholung an der fri-
schen Luft sehr gut. Welche Weine würden Sie 
zum Grillen empfehlen?
J.C.: Im Sommer trinke ich fast ausschließlich 
weiße Weine. Im Winter trinke ich weniger 
von denen, weil zu schweren Speisen besser 
ein roter, wärmender Wein passt. Im Sommer 
passt zu leichten Speisen ein leichter und za-
rter Wein als Aperitif. Den kann man auch 
ohne Essen genießen. Es gibt weltweit nichts 
besseres, als einen Brut Champagner, vor al-
lem den trockenen, der 90% der hergestell-
ten Champagner ausmacht. Nach der zweiten 
Fermentation wird er mit Likör ergänzt, die 
sog. Dosage, je nachdem, welchen Effekt man 
erzeugen möchte. Brut enthält nur wenige 
Gramm Zucker. Es gibt auch Brut Zero, also 
den ganz trockenen, ohne Zucker. Ich empfeh-
le auch Schaumweine, die mit der Champa-
gner-Methode hergestellt werden, also einen 
guten italienischen Spumante oder einen be-
liebten leichten Prosecco, den man auch zum 
Frühstück, zum Beispiel auf der Terrasse an 
einem Sommerwochenende trinken kann. 
Empfehlenswert ist auch der spanische Cava 
– ebenfalls ein Schaumwein, oder der deut-
sche Sekt, aber vor allem Champagner sowie 
die anderen Champagner-Weine wie cremant 
de Bordeaux, cremant de Bourgogne, cremant 
de Alsace – das sind hervorragende, natürlich 
gekelterte Weine. Die Champagner-Metho-
de darf man nicht anwenden, weil sie nur der 
Campagne vorbehalten ist, daher bedient man 
sich der tradicional-Methode, die auf einer 
Fermentierung in Gärkesseln und der Abfül-
lung des Schauweins in Flaschen oder auch 
einer Reifung in Flaschen beruht. Bei der drit-
ten, selteneren Methode wird das Kohlendio-
xid einem ruhenden Wein hinzugefügt. Der 
Wein wird dabei aus unterschiedlichen Zuta-
ten gemischt, ein Beispiel sind hier die billig-
sten polnischen Weine. Ich bevorzuge junge, 
frische, zarte, trockene und gut gekühlte We-
ine. Einen Sauvignon blanc kann ich immer 
empfehlen. Die Reben sind sehr aromatisch, 
frisch und haben einen guten Säuregehalt. Fri-
sche und säuerliche Weine müssen unbedingt 
gekühlt werden.

B.S.: Sollten im Sommer alle Weine kühl se-
rviert werden?
J.C.: Die Kühlung ist entscheidend. Einige 
meinen, dass man Weißwein kühlen und Ro-
twein bei Zimmertemperatur servieren soll-
te. Das ist aber falsch. Im Sommer liegt die 
Zimmertemperatur manchmal bei 28 Grad, 
dabei bekommen wir einen Glühwein. Wenn 
man ein Glas so erhitzten Weins trinkt, ist 
man gleich platt. Daher sollte man Weine eine 
halbe Stunde oder mindestens 15 Minuten 
im Kühlschrank aufbewahren, um sie auf 15 
Grad herunterzukühlen, weil die Weintempe-
ratur beim Servieren sowieso 18 Grad erre-
ichen wird. Leichte Weine wie der Beaujolais, 
Tafelweine, auch billigere und einfache Weine 
sollten bei niedrigeren Temperaturen serviert 
werden (14-16 Grad). Rote, kräftige, reife und 
edle Weine sollten bei einer Temperatur von 
17-18 Grad serviert werden, junge  und leich-
te Weißweine bei 6 Grad, die mittleren Weine 
bei 8-10 Grad und die kräftigen Barriquewe-
ine und ältere Jahrgänge bei 12 Grad.

B.S.: Sind Eiswürfel im Wein Blasphemie?
J.C.: Nein. Nach meinem letzten Aufenthalt in 
Italien hielten wir auf dem Rückweg in Krems 
an der Donau in der Nähe von Wien. Dort 
gibt es hervorragende, elegante, frische, mine-
ralhaltige und technologisch moderne Weine. 
Die ernten einige Reben bereits im August 
und füllen im Dezember den verkaufsferti-
gen Weißwein ab. Hier geht es um die Frische. 
Weine wie die österreichischen, deutschen 
oder chilenischen Sauvignon blanc (grünes 
Gras, Tomatenblätter, Zitrusfrüchte, frischer 
Apfel) oder den neuseeländischen Sauvignon 
blanc aber auch den italienischen Pinot Gri-
gio (Birne, Zitrusfrucht, Mandel) muss man 
gut kühlen und man kann einen oder zwei 
Eiswürfel ins Glas werfen. Im Sommer muss 
man einen Wein gut kühlen oder sogar auf 
5 Grand unterkühlen, weil er beim Trinken 
rasch warm wird. Ein Eiswürfel im Wein ist 
kein Fauxpas und auch keine Sünde (das be-
trifft natürlich nur die billigeren und einfa-
chen Weine wie den österreichischen Grünen 
Veltiner). Man trinkt dabei einerseits mehr 
Wasser, was im Sommer nicht schaden kann, 
und der Wein ist angenehmer, weil er kühler 
ist und weniger Alkohol enthält.

B.S.: Wir sprachen über Aperitifs. Doch was 
würden Sie zu einem gegrillten Hauptgang 
empfehlen?
J.C.: Zu gegrilltem Fisch oder Gemüse reichen 
wir einen kräftigeren Weißwein mit einer 
Temperatur von 8-12 Grad. Doch man soll-
te drauf achten, dass er nicht zu warm wird. 
Ich lege einen Wein aus dem Kühlschrank ins 
Tiefkühlfach, vor allem im Sommer bei ho-
hen Temperaturen, warte 15 Minuten und se-
rviere ihn erst dann. Zu fettigem Lachs passt 
ein Chardonnay – ein mehrjähriger, schwerer 
Wein (aus dem Fass oder Barrique). In Fran-
kreich werden in der letzten Zeit mehr Rose-
weine als Weißweine getrunken. Der Ro-
sewein ist damit auch weltweit be-
liebter und in Mode. Warum? 
Roseweine sind junge We-
ine, kosten nicht viel, 
müssen nicht unbedingt 
trocken sein, sind eher 
halbtrocken und 
schmecken durch 
die Erdbeeren und 
Kirschen sehr saftig. 

Die Lachsfarbe entsteht durch die Pressung 
roter Weinsorten. Leichte Rosefärbungen er-
hält man, wenn man Kontakt mit der Reben-
schale verhindert oder nur kurzen Kontakt 
zulässt. Erst gestern trank ich ein Glas italie-
nischen Rose. Der Wein war fast rot, himbeer-
farben. Diese dunkleren, rosa-roten Weine er-
hält man durch längere Verweildauer der Re-
benschalen im Saft. In diesem Fall sind es 24 
Stunden und nicht nur einige wenige Stun-
den. Die Pigmente stecken nur in den Scha-
len und so kann man mit diesem Verfahren 
aus roten Rebensorten Weißwein herstellen 
oder auch weißen Champagner aus roten Re-
ben. Man unterscheidet noch die Claire-We-
ine mit einer dunklen Kirsch- oder Himbe-
erfärbung aus der Bordeaux-Region. Auf 
dem Markt sind auch sehr angenehme Ro-
seweine aus Chile, Argentinien und Austra-
lien. Roseweine sind so universell, dass man 
sie als Drink, als Aperitif und zu Salat oder 
Fisch trinken kann. Doch diese Weine sind 
zu gegrilltem Rind- oder Schweinefleisch zu 
schwach. Man kann ein Nackensteak essen, 
doch den Wein sollte man vor oder nach dem 
Essen genießen. Zu rotem Fleisch empfehle 
ich eher Rotweine, z.B. einen guten französi-
schen Bordeaux, einen Burgunder oder einen 
kräftigen und einzigartigen spanischen Wein 
(Ribera del Duero) oder einen toskanischen 
Pinot Noir aus der kühleren, nördlichen We-
inregion. Wenn die Gerichte gemischt sind, 
z.B. ein Zwischengang mit rotem Fleisch und 
dann ein Hauptgang mit Fisch, dann sollte 
man einen leichten Weißwein als Aperitif und 
einen schwereren und reichhaltigeren, älteren 
Rotwein zum Hauptgang servieren. 
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Mariusz Klonowski: Polska przeżywa głębo-
ką traumę po drugiej katastrofie katyńskiej. 
Przeżywamy też fenomen powrotu do war-
tości do niedawna jawnie wyszydzanych, ta-
kich jak patriotyzm, identyfikacja z Ojczyzną 
i naszymi symbolami narodowymi, do dumy 
z bycia Polakami. Jakie są Pana odczucia w 
tym czasie?

Mirosław Fiedorowicz: Myślę, że w ciągu 
ostatnich lat, od śmierci naszego wielkiego 
rodaka Jana Pawła II, często zapominamy o 
fakcie, że jesteśmy wielką rodziną z ponad-
tysiącletnią historią, często chlubną, rzadko 
mniej, zarówno z wszelkimi jej zaletami, jak 
i przywarami, rodziną z bogatymi tradycja-
mi, z niemałym wkładem w historię Euro-
py i świata, której absolutnie nie możemy się 
wstydzić. Wśród wielu innych rodzin wypa-
damy naprawdę nieźle. Różnimy się i sprze-
czamy, lecz nadal pozostajemy rodziną, z 
której czerpiemy siłę i w której znajdujemy 
oparcie. Tak jak dbamy i walczymy o nasze 
rodziny, dbajmy i walczmy o Polskę. Jesteśmy 
przewrotnym narodem. Im intensywniej me-
dia próbują odwrócić naszą uwagę od rze-
czywistości, tym bardziej utwierdzamy się w 
przekonaniu, że jednak mamy rację. Ostatnie 
tragiczne okoliczności wyraźnie to pokazały. 
Patriotyzm jest w nas. Czasem lekceważony i 
wyśmiewany, uśpiony. Ale jest - więc obudź-
my się i pielęgnujmy to wspaniałe uczucie.

MK: Bez wątpienia takim symbolem Pol-
ski jest „Mazurek Dąbrowskiego”. Czy jest 
prawdą, że kolebką naszego hymnu narodo-
wego jest Zgorzelec?

MF: To bardzo intrygująca kwestia, która bez 
wątpienia może porwać historyków, a miesz-
kańcom Zgorzelca i Görlitz dałaby powód 
do dumy. Zespół przygotowujący dla Görlitz 
i Zgorzelca aplikacje do walki o miano Euro-
pejskiej Stolicy Kultury trafił na niezmier-
nie ciekawe informacje z życia Jana Henry-
ka Dąbrowskiego, który choć wychował się 
na Łużycach, w Kamenz (Kamieńcu), a ofi-
cerskie szlify zdobył w służbie saksońskiego 
króla, nie zapomniał o swoim patriotyzmie i 
o Ojczyźnie. Jego pułk stacjonował w Gör-
litz i tutaj właśnie Jan Henryk wygłosił peł-
ne nadziei i odwagi zdanie: „Jeszcze Polska 
nie zginęła!”.Słowa te miały być wypowie-
dziane po niemiecku, czyli: „Noch ist Polen 

nicht verloren!”. Jan Henryk Dąbrowski jest 
honorowym obywatelem Görlitz. Nie mogę 
jednak definitywnie odpowiedzieć na to py-
tanie, ponieważ dzisiaj byłoby to chyba jesz-
cze pewne nadużycie. 

MK: Dlaczego? Przecież „na mieście” mówi 
się, że jeśli czegoś nie wiesz, idź do Fiedo-
rowicza.

MF: Brak argumentów i merytorycznej dysku-
sji generuje plotki i złośliwości, choć jak w każ-
dej plotce - i w tej jest część prawdy. Podejmuję 
próby odpowiedzenia na pytania dotyczące ca-
łego wachlarza zgorzeleckich problemów, prze-
szłości i przyszłości naszego miasta - teraźniej-
szość każdy zna. Jestem politykiem z wielolet-
nim doświadczeniem, jestem też żołnierzem 
oraz rodowitym zgorzelczaninem i dlatego czu-
ję się zobowiązany do wyjaśnienia tej sprawy. 
Nie jestem jednak historykiem i bardzo żału-
ję, że obecna władza nie kontynuowała zaini-
cjowanych przez nas działań, gdyż potwierdze-
nie tych informacji mogłoby rozsławić Zgorze-
lec, a obywatele naszego miasta mieliby powód 
do dumy i satysfakcji.

MK: Kto może odpowiedzieć na to intrygują-
ce pytanie?

MF: Chciałoby się zażartować, że pewnie 
Norman Davies. Jestem jednak przekona-
ny, iż znajdą się u nas pasjonaci i historycy, 
którym to pytanie nie pozwoli spać, dopó-
ki nie dotrą do prawdy. Tak ważny fakt lub 
nawet jego możliwość zasługuje na poczyt-
ne miejsce w historii naszego miasta, a Jan 
Henryk Dąbrowski na odświeżenie pamięci 
o sobie i swoich zasługach, zarówno dla Pol-
ski, jak i Saksonii. Przecież jest to bohater łą-
czący nasze narody, jest przykładem patrio-
tyzmu. Zamierzam powrócić do tego histo-
rycznego tropu niezależnie od wyniku wybo-
rów samorządowych i zaprosić do współpra-
cy naszych zgorzeleckich badaczy oraz nie-
mieckich przyjaciół z Görlitz. Zarówno hi-
storia polskiego hymnu, jak i postać nasze-
go wspólnego bohatera zasługują na urucho-
mienie transgranicznego projektu badawcze-
go. Niebawem zwrócę się do specjalistów o 
wskazanie możliwości finansowania takich 
badań. Mam głęboką nadzieję, że zebrane in-
formacje zostaną potwierdzone i to my, zgo-
rzelczanie, będziemy mogli powiedzieć, że 
właśnie u nas narodził się hymn nie tylko 
Polski, gdyż na jego kanwie prawdopodobnie 
powstały hymny innych narodów słowiań-
skich. 

 Mariusz Klonowski

GÖRLITZ/ZGORZELECGÖRLITZ/ZGORZELEC  
kolebką polskiego hymnu?kolebką polskiego hymnu?

Jego pułk stacjonował w Görlitz i tutaj właśnie Jan Henryk wygłosił pełne nadziei i odwagi zdanie: 
„Jeszcze Polska nie zginęła!”. Słowa te miały być wypowiedziane po niemiecku, czyli: „Noch ist Polen nicht verloren!”.

GÖRLITZ/ZGORZELEC 
Die Wiege der Polnischen Nationalhymne?
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GÖRLITZ/ZGORZELEC 
kolebką polskiego hymnu?

Mariusz Klonowski: Polen hat nach der zwe-
iten Katastrophe von Katyn ein zweites 
Trauma erlebt. Wir erleben auch die Rück-
kehr zu vor kurzem noch belächelten Tugen-
den wie Patriotismus, Verbundenheit mit 
dem Heimatland und polnischen National-
symbolen und Nationalstolz. Welche Gefüh-
le haben Sie diesbezüglich?

Mirosław Fiedorowicz: Ich denke, dass wir seit 
dem Tod unseres großen Landmanns Johannes 
Paul II. oft vergessen, dass wir eine große Fa-
milie sind mit einer über tausendjährigen Ge-
schichte, die oft glorreich und manchmal weni-
ger glorreich war, Höhen und Tiefen hatte, eine 
Familie mit Traditionen und einem großen Be-
itrag zur europäischen und Weltgeschichte, vor 
der wir uns nicht schämen müssen. Unter vie-
len anderen Familien kommen wir wirklich gut 
weg. Wir sind verschieden und streiten, doch 
wir bleiben eine Familie, aus der wir Kraft 
schöpfen und die uns Trost spendet. So wie wir 
uns um unsere Familien sorgen, so sorgen und 
kämpfen wir auch für Polen. Wir sind ein li-

stiges Volk. Je intensiver die Medien versuchen 
unsere Aufmerksamkeit von der Realität abzu-
lenken, desto stärker sind wir davon überzeugt, 
dass wir Recht haben. Die jüngsten tragischen 
Ereignisse konnten das eindrucksvoll belegen. 
Der Patriotismus ist in uns verwurzelt. Manch-
mal wird er ignoriert und belächelt oder einge-
schläfert. Aber er ist da. Also wachen wir auf 
und pflegen dieses wundervolle Gefühl.

MK: Ein polnisches Symbol ist zweifelsfrei 
die Nationalhymne. Stimmt es, dass Zgorze-
lec die Wiege der polnischen Hymne ist?

MF: Das ist eine sehr interessante Frage, für die 
sich Historiker begeistern würden. Die Bewoh-
ner von Zgorzelec und Görlitz könnten sehr 
stolz sein. Die Arbeitsgruppe, die die Kandi-
datur unserer Europastadt um den Titel Kul-
turhauptstadt Europas vorbereitet fand übe-
raus interessante Informationen aus dem Le-
ben von Jan Henryk Dąbrowski, der zwar in 
Kamenz in der Lausitz aufwuchs und in Dien-
sten des Sächsischen Königs zum Offizier aus-
gebildet wurde doch seinen Patriotismus und 
seine Heimat nie vergaß. Sein Regiment war 
in Görlitz stationiert und eben hier sprach Jan 
Henryk den hoffnungsvollen und mutigen Satz 
„Noch ist Polen nicht verloren!“. Diesen Satz 

soll er auf Deutsch gesagt haben. Jan Henryk 
Dąbrowski ist Ehrenbürger von Görlitz. Doch 
ich kann diese Frage nicht eindeutig beantwor-
ten, nach heutigem Wissen wäre es eine Anma-
ßung.

MK: Warum? In der Stadt sagt man doch: Wenn 
du etwas nicht weißt, geh zu Fiedorowicz.

MF: Fehlende Argumente führen zu Gerüchten 
und Gehässigkeiten, obwohl wie in jedem Ge-
rücht auch hier sicherlich ein Quantum Wahr-
heit steckt. Ich beantworte sicherlich viele Fra-
gen zu einer Reihe von Problemen, die Zgorze-
lec betreffen, Fragen zur Geschichte und Zu-
kunft unserer Stadt, denn die Gegenwart kennt 
jeder. Ich habe als Politiker langjährige Erfah-
rung, ich war auch Soldat und bin in Zgorze-
lec geboren und fühle mich somit verpflichtet, 
diese Frage zu klären. Aber ich bin kein Histo-
riker und es tut mir sehr Leid, dass die derze-
itige Kommunalverwaltung unsere Vorhaben 
nicht fortgesetzt hat, denn eine Bestätigung 
dieser Informationen könnte Zgorzelec bekan-
nter machen und die Bürger unserer Stadt hät-
ten einen Grund mehr, um Stolz zu sein.

MK: Wer kann diese Frage beantworten?

MF: Man könnte scherzhaft sagen: sicherlich 
Norman Davies. Doch ich bin überzeugt, dass 
sich auch bei uns begeisterte Historiker fin-
den werden, denen die Frage keine Ruhe ge-
ben wird bis sie die Wahrheit herausgefunden 
haben. Eine so wichtige Tatsache oder zumin-
dest die Vermutung verdienen einen wichti-
gen Platz in der Geschichte unserer Stadt und 
die Erinnerung an Jan Henryk Dąbrowski und 
seine Verdienste für Polen wie auch für Sach-
sen sollte angemessen gewürdigt werden. Als 
Held verbindet er unsere beiden Völker und 
ist ein führendes Beispiel für Patriotismus. Ich 
möchte dieses Thema unabhängig von den Er-
gebnissen der Kommunalwahlen weiter ver-
folgen und Forscher aus Zgorzelec aber auch 
aus Görlitz zur Zusammenarbeit einladen. Die 
Geschichte der polnischen Nationalhymne und 
die Person unseres gemeinsamen National-
helden sollten der Anstoß für ein grenzüber-
greifendes Forschungsprojekt sein. Ich werde 
mich in kürze an Experten wenden, um Finan-
zierungsmöglichkeiten für Forschungen au-
szuloten. Ich hoffe, dass die vorliegenden Infor-
mationen bestätigt werden und wir in Zgorze-
lec sagen können, dass bei uns nicht nur die po-
lnische Nationalhymne entstand, sondern dass 
hier die Grundlagen für die Hymnen anderer 
slawischer Völker ihren Ursprung haben. 

GÖRLITZ/ZGORZELECGÖRLITZ/ZGORZELEC  
Die Wiege der Polnischen Nationalhymne?Die Wiege der Polnischen Nationalhymne?

Sein Regiment war in Görlitz stationiert und eben hier sprach Jan Henryk den hoffnungsvollen und mutigen Satz 
„Noch ist Polen nicht verloren!“. Diesen Satz soll er auf Deutsch gesagt haben.

 Mariusz Klonowski
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Cel podróży: Cel podróży: ŚląskŚląsk
Wystawa w Muzeum Śląskim w Görlitz: 1.5. 2010 - 7.11.2010

Śląsk jest zawsze celem godnym podróży! 
Tutejsza przyroda, kurorty i atrakcje tury-
styczne, już od wieków przyciągały podró-
żujących. Wystawa przedstawia wybór naja-
trakcyjnieszych celów podróży w kraju oraz 
informuje o rozwoju turystyki na Śląsku od 
końca XVIII w. 
Początek podróży stanowi dawny dworzec 
Görlitzer Bahnhof w Berlinie, skąd zwiedza-
jący „przybywają“ do Görlitz. Mierząca pra-
wie 6 metrów makieta wiaduktu nad Nysą 
w Görlitz, obrazuje znaczenie kolei dla roz-
woju turystyki od roku 1850. Kolejny cel po-
dróży to Wrocław, słynąca z bogatego życia 
kulturalnego stolica Śląska. Podróżując da-
lej, mijamy sanktuarium w Trzebnicy i do-
cieramy na Górny Śląsk, gdzie przedstawie-
ni zostali wcześni świadkowie uprzemysło-
wienia kraju. Na Śląsku Austriackim istnieje 
możliwość zapoznania się z „wygodami“ po-
dróży w karocy oraz bagażem dawnych po-
dróżnych. Ważnym powodem podróży była 
(i nadal jest) potrzeba wypoczynku, który 
oferują liczne kurorty Śląska. Słynne kurorty 
Hrabstwa Kłodzkiego, posiadające właśnie 
źródła mineralne i lecznicze, zapraszają na 
kuracje pitne. Stąd już niedaleko do Kakono-

szy, gdzie wiele atrakcji konkuruje ze sobą w 
walce o gości: Chojnik – siedziba rodu Schaf-
fgotschów, z którą związana jest legenda o 
Kunegundzie; Śnieżka – owiany legendą naj-
wyższy szczyt Śląska, Karpacz – centrum 
sportów zimowych oraz Jelenia Góra – baza 
wypadowa wędrówek do pobliskich zamków 
oraz w Karkonosze, gdzie różnego rodzaju 
pamiątki czekają na nabywców. 
Niektóre z celów podróży są nadal aktualne, 
niektóre straciły na znaczeniu po roku 1945, 

wiele nowych powstało. Zadaniem tej infor-
macji wzbogaconej w multimedia oraz fan-
tazyjne aranżacje wystawy, jest zapoznanie 
zwiedzającego z licznymi, aktualnymi cela-
mi podróży na Śląsku, oraz zachęta do (po-
nownego) odkrycia kraju. Zwraca się ona za-
równo do osób powiązanych losami ze Ślą-
skiem, jak i do tych, którzy dopiero planują 
jego zwiedzenie.

SrebroSrebro ze  ze Śląska 1871-1945Śląska 1871-1945
Wystawa w Muzeum Sląskim w Görlitz w dniach 27.3.2010 – 3.10.2010

Powstanie Cesarstwa Niemieckiego w 1871 
było pozytywnym impulsem dla gospodar-
ki, na czym skorzystali również producenci 
wyrobów ze srebra i złota na Śląsku. W cią-
gu kilku lat w tutejszych miastach powstały 
liczne warsztaty i fabryki, a także ogromna 

liczba sklepów, oferujących przede wszyst-
kim miejscowe wyroby. Producenci i sprze-
dawcy skutecznie reklamowali swoje pro-
dukty wśród klientów: sztućce, przedmio-
ty codziennego użytku, czy biżuterię; udo-
wodnili, że mogą mierzyć się z konkurencją 
z Berlina czy południowo-zachodnich Nie-
miec. Chociaż śląscy producenci nie odgry-
wali w rozwoju form i wzornictwa tak zna-
czącej roli jak duże firmy działające na ryn-
ku międzynarodowym, to nie ustępowali im 
jakością ręcznie czy przemysłowo produko-
wanych wyrobów z metali szlachetnych. Do-
tychczas można tego było dowieść jedynie 
na przykładzie najbardziej znaczącego i jed-
nocześnie największego śląskiego producen-
ta, fabryki Juliusa Lemora z Wrocławia. 
Dzięki przychylności licznych zarówno pry-
watnych jak i państwowych właścicieli ko-
lekcji z Niemiec i Polski, na wystawie „Sre-
bro ze Śląska“ udało się zaprezentować po raz 
pierwszy wybrane aspekty szerokiej działal-
ności wielu innych firm tej branży. Obok ser-
wisów kawowych i herbacianych, świeczni-
ków, pucharów, talerzy i tac, odznaczeń oko-
licznościowych i pamiątek służby wojsko-
wej, podziwiać można różnorodne i okazałe 
kielichy, cyboria i monstrancje, a także wie-
lorakie formy sztućców i zaskakujące bogac-

two elementów, przeznaczonych do wyszu-
kanych potraw pojawiających się na bogato 
zastawionym stole.
Wystawie, którą można oglądać jedynie w 
Görlitz, towarzyszy bogato ilustrowany kata-
log z wykazem znaków oraz portretami naj-
ważniejszych śląskich firm.

Reiseziel: Schlesien

Silber aus Schlesien 1871-1945

KULTURA

52



Cel podróży: Śląsk

Srebro ze Śląska 1871-1945

Reiseziel:Reiseziel:  SchlesienSchlesien
Sonderausstellung im Schlesischen Museum zu Görlitz 1.5.2010 bis 7.11.2010

Schlesien ist immer eine Reise wert! Seine 
Natur, Kurorte und Sehenswürdigkeiten ha-
ben seit Jahrhunderten Reiselustige angezo-
gen. Die Ausstellung stellt einige der attrakti-
vsten Reiseziele vor und informiert über die 
Geschichte des Tourismus in Schlesien seit 
dem Ende des 18. Jahrhunderts. Sechzehn 
„Reisestationen“ laden zu einer imaginären 
Rundreise durch Nieder- und Oberschlesien 
ein. Ausgangspunkt ist der ehemalige Görlit-
zer Bahnhof in Berlin. Von hier gelangen die 
Ausstellungsbesucher nach Görlitz. Ein fast 
6 Meter langes Modell des Viadukts über 
die Neiße in Görlitz verweist auf die Bedeu-
tung der Eisenbahn für die Entwicklung des 
Reisens ab 1850. Der Weg führt weiter nach 
Breslau, die Hauptstadt Schlesiens mit ih-
rem breiten kulturellen Angebot. Von dort 
geht es über den Wallfahrtsort Trebnitz nach 
Oberschlesien, wo frühe Zeugnisse der Indu-
strialisierung vorgestellt werden. In Österre-
ichisch-Schlesien gibt es Interessantes über 
die „Bequemlichkeit“ von Postkutschen und 
über Reisegepäck zu erfahren. 
Ein wichtiger Grund für eine Reise war (und 
ist) das Bedürfnis nach Erholung, die in den 
zahlreichen Bädern Schlesiens zu finden ist. 

In der Grafschaft Glatz laden berühmte Ba-
deorte mit ihren Mineral- und Heilwässern 
zur Trinkkur ein. Von dort geht es in das 
Riesengebirge, wo viele Ausflugsziele um die 
Gunst der Besucher konkurrieren: der Ky-
nast mit der Stammburg der Familie Schaf-
fgotsch und Ursprungsort der Kunigunden-
-Sage, die Schneekoppe als höchster Gipfel 
Schlesiens und romantisch verklärter Berg, 
Krummhübel als Zentrum des Wintersports 
und Hirschberg als Ausgangspunkt für Wan-
derungen zu den umliegenden Schlössern 
und ins Riesengebirge, wo Souvenirs aller 
Art auf Käufer warten. 
Manche Reiseziele bleiben immer aktuell, 
andere verloren nach 1945 an Bedeutung, 
neue kamen hinzu. Die informationsreiche, 
mit Medien und phantasievollen Inszenie-
rungen ausgestattete Ausstellung möchte 
ihre Besucher mit den zahlreichen aktuel-
len Reisezielen in Schlesien bekanntmachen 
und anregen, das Land (neu) zu entdecken. 
Wer einen lebensgeschichtlichen Bezug zur 
Region Schlesien hat, ist ebenso angespro-
chen wie diejenigen, die erst eine Reise do-
rthin planen.

Silber ausSilber aus  Schlesien 1871-1945Schlesien 1871-1945
Sonderausstellung im Schlesischen Museum zu Görlitz 27.03.2010 bis 3.10.2010

Die Gründung des deutschen Kaiserreiches 
1871 bewirkte einen wirtschaftlichen Au-
fschwung, von dem auch die Hersteller von 
Gold- und Silberwaren in Schlesien profi-
tierten. Innerhalb weniger Jahre entstanden 
in allen schlesischen Städten zahlreiche neue 
Werkstätten, Fabriken und eine große Zahl 
von Geschäften, die bevorzugt einheimi-
sche Erzeugnisse anboten. Erfolgreich war-
ben die Hersteller und Verkäufer für Bestec-
ke, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstän-
de oder Schmuckwaren. Selbstbewusst ver-
wiesen sie darauf, sich mit der Konkurrenz 
in Berlin oder in Südwestdeutschland mes-
sen zu können. Es gelang den schlesischen 
Herstellern zwar nicht, bei der Entwicklung 
neuer Formen und Dekore gleichermaßen 
bahnbrechend zu wirken wie große inter-
national tätige Firmen, doch in der Qualität 

der handwerklich wie auch industriell gefer-
tigten Edelmetallarbeiten standen sie ihnen 
nicht nach. Bisher konnte dies nur am Be-
ispiel des bedeutenden und zugleich größten 
schlesischen Unternehmens, der Firma Ju-
lius Lemor in Breslau, aufgezeigt werden.  
Die Ausstellung „Silber aus Schlesien“ bie-
tet erstmals einen Überblick über das breite 
Schaffen der vielen anderen Hersteller. Die 
Präsentation ausgewählter Produkte ist dank 
zahlreicher Leihgaben aus privaten und öf-
fentlichen Sammlungen in Deutschland und 
Polen möglich geworden. 
Kaffee- und Teeservice, Leuchter, Pokale, 
Teller und Tabletts, Ehrenpreise und Erin-
nerungsstücke an die Militärzeit sind ebenso 
in ihrer Vielfalt und ihrem Glanz zu bewun-
dern wie Kelche, Ziborien und Monstranzen 
oder die Vielzahl der Besteckformen und 

eine überraschende Fülle von Besteckteilen 
für spezielle Aufgaben am festlich gedeck-
ten Tisch.
Zur Ausstellung, die nur in Görlitz zu sehen 
ist, erscheint ein reich bebilderter Katalog 
mit einem Markenverzeichnis und Porträts 
der wichtigsten schlesischen Firmen.
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W rodzinie E. Dedek dziadek był 
organistą, pradziadek skrzyp-
kiem. Dlatego decyzja, iż Elż-
bieta zostanie pianistką, za-

padła jeszcze przed jej urodzeniem. Ojciec 
- Wacław Dedek - uwielbiał muzykę. Grał na 
wielu instrumentach. Postanowił, że pierw-
sze dziecko, które przyjdzie na świat, będzie 
pianistą. Kiedy w Warszawie, kilka tygodni 
przed powstaniem warszawskim, przyszła 
na świat mała Ela, instrument już na nią cze-
kał. Pierwszą rzeczą, którą zrobił szczęśli-
wy ojciec, było sprawdzenie, czy dziecko ma 
wszystkie palce. W wieku czterech lat Elż-
bieta opanowała około 50 utworów. Kiedy 
skończyła pięć lat, ojciec uznał, że jest już 
gotowa, aby zostać prawdziwą pianistką. 

Chopin „wchodzi” w place sam

Elżbieta studiowała fortepian w klasie Ha-
liny Kukiel i Haliny Pietkiewicz w Pań-

stwowej Szkole Muzycznej nr 1 w Warsza-
wie. W wieku piętnastu lat wyjechała z ro-
dzicami do Belgii, gdzie uczęszczała na zaję-
cia w Konserwatoriach Królewskich w Bruk-
seli i Mons. Od 1960 roku była uczennicą 
Stefana Askenase, później Jacques’a Genty, z 
którym specjalizowała się w utworach Rave-
la. W Mons otrzymała dyplom Premier Prix, 
czyli pierwszą nagrodę z fortepianu i muzy-
ki kameralnej. W 1966 roku uczestniczyła w 
swoim pierwszym dużym koncercie na Uni-
wersytecie de La Paix w Huy. Po przepro-
wadzce do Liege została wykładowcą Aka-
demii Getry i mianowana profesorem Kon-
serwatorium w Aix-la-Chapelle. Zaczynała 
od muzyki Ravela. Potem pytano ją, dlacze-

go nie gra Chopina, przecież jest Polką. Ła-
twiej jej grać utwory Chopina niż jakiegokol-
wiek innego kompozytora. Jak sama mówi: - 
On „wchodzi” w palce, inni nie.

Każdy ma pięć minut

Mówi się, że każdy człowiek ma w ży-
ciu swoje pięć minut. Elżbiecie Dedek 

wystarczyły niecałe trzy. Wszystko zaczęło 
się od Etiudy Rewolucyjnej, którą zagrała w 
popularnej audycji telewizyjnej „Visa pour le 
Monde” („Wiza na świat”). I tak w dwie mi-
nuty i czterdzieści sekund stała się znana. Za-
częły się koncerty, podróże, zaszczyty. Muzy-
ka otworzyła jej prawie wszystkie drzwi do 
światowej kariery. W 1975 roku, na zapro-
szenie konsula generalnego Belgii, wystąpiła 
w Montrealu, w radiu Canada. W 1981 roku 
została profesorem konserwatorium w Ve-
rviers. W 1994 roku wzięła udział w koncer-
cie charytatywnym na rzecz dzieci dotknię-
tych katastrofą nuklearną w Czarnobylu. - Ja 
miałam szczęście, całe swoje życie. Dlatego 
jestem wzburzona, myśląc o tych dzieciach. 
Ich rodzice nie mogą dla nich zrobić nic wiel-
kiego, to musi być dla nich straszne. Dlate-
go akcja była niezwykła. Starałam się im po-
móc na swój sposób. Z okazji koncertu w 
Santa Cruz, poświęconego zbiórce pieniędzy 
dla rodziców dzieci autystycznych, otrzyma-
ła dyplom honorowy stowarzyszenia kultu-
ralnego Casa america en Canarias. Elżbieta 
dzieliła tam afisz z talentami tak wielkiej sła-
wy, jak Gitis czy Legrand. W 1998 roku zo-
stała zaproszona na obchody 20-lecia pon-
tyfikatu Jana Pawła II. Audiencja u papieża 
wywarła na niej ogromne wrażenie była nie-
zapomnianym przeżyciem. Jak wspomina: - 
Od papieża biła ogromna dobroć i chęć po-
dania każdemu z osobna ręki, na samo wspo-
mnienie chwili bliskości łzy same cisną się 

do oczu. Jego pielgrzymowanie było pobud-
ką dla chrześcijan (i nie tylko).

Nomen omen

Niemal każda jej podróż to przygody i 
nowe doświadczenia. Występując w 

Egipcie, często słyszała pytanie, czy Dedek 
to nazwisko jej przodków. Nie przypuszcza-
ła, że sądzono, iż to wymyślony na potrze-
by kariery pseudonim artystyczny. W pi-
śmie hieroglificznym połączenie liter „d” i 
„e” przedstawia znak ręki. W Dedek jest dwa 
razy „de” - dwie ręce pianistki. Z zachwytem 
wspomina pałace maharadżów w Indiach, 
piramidy egipskie, rzekę Chari w Czadzie, 
ciszę na pustyni i Żelazową Wolę. Do karne-
tu swych wypraw wpisała również podróże 
po Ameryce Południowej, gdzie odbyła tra-
sę koncertową. Występowała w Peru, dając 
koncerty, z których najbardziej niesamowity 
był ten, który odbył się w środku dziewicze-
go lasu wśród Indian Jivaros. Po występach 
w San Paulo i Rio de Janeiro została okrzyk-
nięta przez prasę brazylijską „Królową for-
tepianu”.

Szamanka voodoo

Czasami najgorsze przeżycia stają się naj-
lepszymi wspomnieniami. Takim stał się 

dla niej występ w nigeryjskiej telewizji. Nie-
samowity upał. W studiu brak klimatyzacji, 
pomieszczenia nagrzane nie do wytrzyma-
nia. Po zamknięciu drzwi nie ma czym oddy-
chać. Palce ślizgają się po klawiszach. - Nie 
wiedziałam, co ze sobą zrobić, bałam się pić 
wodę, bo już kiedyś o mały włos nie umar-
łam od zwykłej wody w Indiach. Poprosiła o 
dzbanek wody i zamiast pić, zaczęła skrapiać 
podłogę. Powstało wodne koło. Organizato-
rzy oniemieli z przerażenia. Pani Dedek, nie 
zdając sobie sprawy, zrobiła znak rytualny 
rozpoczynający ceremonię voodoo, właśnie 
krąg wodny. Przed występem w Montrealu, 
sprawdzając fortepian, poprosiła o zdjęcie 
kółek. Wieczorem przyjechała w ostatniej 
chwili. Wpadła na salę, ukłoniła się, usiadła, 
pierwsze uderzenie w klawisze i... fortepian 
odjechał. Zapomnieli zdjąć kółka. 

Mężczyzna życia

Ma dwoje dzieci. Oboje grają na fortepia-
nie, ale nie poszli w ślady mamy. Córka 

jest biologiem, choć także bardzo dobrą inter-
pretatorką Gershwina, syn gra z pamięci. Waż-
nym wydarzeniem było zostanie babcią. Ma 
ośmioro wnucząt. O mężczyznach mówi, że 
dla niej to przede wszystkim słuchacze. Pyta-
na o to, z kim mieszka, z kim żyje, odpowiada: 
- Jednemu jestem wierna: Chopinowi, dzień i 
noc, a on nic o tym nie wie. 

 Renata Turowicz

Elżbieta Dedek - belgijska pianistka polskiego pochodzenia. Ambasadorka kultury oraz 
jedna z fundatorek Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego w Belgii.
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Ihr Großvater war Organist, ihr Urgro-
ßvater Geiger. Deswegen ist die Ent-
scheidung, dass Elżbieta Pianistin wer-
den soll noch vor ihrer Geburt gefallen. 

Der Vater - Wacław Dedek – liebte die Mu-
sik. Er spielte auf vielen Instrumenten und 
beschloss, dass das erste Kind das auf die 
Welt kommt Pianist werden soll. Als die kle-
ine Ela in Warschau einige Wochen vor dem 
Ausbruch des Warschauer Aufstands zur 
Welt kam hat das Instrument bereits auf sie 
gewartet. Als erstes überprüfte der glückli-
che Vater, ob das Kind alle Finger hat. Im Al-
ter von vier Jahren konnte Elżbieta bereits 
50 Stücke spielen. Als sie fünf wurde me-
inte ihr Vater, dass sie so weit ist, um eine 
echte Pianistin zu werden. .

Chopin kommt von alleine   
„in die Finger“

Elżbieta studierte Klavierspiel bei Ha-
lina Kukiel und Halina Pietkiewicz 

an der 1. Staatlichen Musikschule in War-
schau. Mit fünfzehn Jahren fuhr sie geme-
insam mit ihren Eltern nach Belgien, wo 
sie an den Königlichen Konservatorien in 
Brüssel und Mons lernte. Ab 1960 war sie 
Schülerin bei Stefan Askenase. Danach bei 
Jacques Genty, bei dem sie sich auf Stüc-
ke von Ravel spezialisierte. In Mons be-
kam sie das Diplom Premier Prix, also den 
ersten Preis für Klavier und Kammermu-
sik. 1966 gab sie ihr erstes großes Kon-
zert an der Universität de La Paix in Huy. 
Nach ihrem Umzug nach Liege hielt sie 
Vorträge an der Akademie von Getry und 
wurde am Konservatorium in Aix-la-Cha-
pelle zur Professorin ernannt. Sie begann 
mit der Musik von Ravel. Später wurde sie 
gefragt, wieso sie keinen Chopin spielt, sie 
sei doch schließlich Polin. Chopin fällt ihr 
leichter, als alle anderen Komponisten. Sie 
selbst sagt – Chopin kommt von alleine in 
die Finger, andre nicht.

Jeder hat fünf Minuten

Man sagt, dass jeder Mensch in seinem 
Leben seine fünf Minuten hat. Elż-

bieta Dedek genügten drei. Alles begann 
mit der Revolutionsetüde, die sie in der 
populären Fernsehsendung „Visa pour le 
Monde” spielte. So wurde sie in zwei Mi-
nuten und vierzig Sekunden bekannt. Es 
folgten Konzerte, Reisen und Ehrungen. 
Die Musik öffnete ihr fast alle Türen zu 
einer Weltkarriere. 1975 trat sie auf Ein-

ladung des Generalkonsuls von Belgien 
im Radio „Canada“ in Montreal auf. 1981 
wurde sie Professorin am Konservatorium 
in Verviers. 1994 spielte sie beim Wohl-
tätigkeitskonzert für die Opfer der Kern-
kraftkatastrophe in Tschernobyl. – Ich hat-
te mein ganzes Leben lang Glück. Deswe-
gen bin ich erschüttert wenn ich an die 
Kinder von Tschernobyl denke. Ihre Eltern 
können für sie nichts Großes tun, das muss 
furchtbar für sie sein. Deswegen war das 
eine einzigartige Initiative. Ich versuch-
te ihnen zu helfen. Für ein Wohltätigke-
itskonzert für autistische Kinder in Santa 
Cruz bekam sie ein Ehrendiplom des Kul-
turverbandes „Casa america en Canarias”. 
Elżbieta trat dort mit Berühmtheiten wie 
Gitis oder Legrand auf. 1998 wurde sie 
zu den Feierlichkeiten aus Anlass des 20. 
Pontifikats-Jubiläums von Johannes Paul 
II. eingeladen. Die Audienz beim Papst hat 
sie sehr beeindruckt und war ein unverges-
sliches Erlebnis: - Der Papst strahlte Güte 
aus und wollte jedem einzeln die Hand ge-
ben. Allein die Erinnerung an seine Nähe 
treibt mir die Tränen in die Augen. Se-
ine Pilgerreisen waren eine Stütze für alle 
Christen (und nicht nur).

Nomen est omen

Fast jede ihrer Reisen war ein Aben-
teuer. Als sie in Ägypten spielte, frag-

te man sie, ob Dedek ihr tatsächlicher Fa-
milienname ist. Sie konnte nicht glauben, 
dass die Ägypter ihren Namen für einen 
Künstlernamen halten. In der Hierogly-
phenschrift ist die Verbindung der Buch-
staben „d“ und „e“ das Zeichen für Hand. 
In Dedek kommt das „de“ zwei Mal vor – 
die zwei Hände der Pianistin. Sie erinnert 
sich gerne an die Paläste des Maharadschas 
in Indien, an die Ägyptischen Pyramiden, 
an den Fluss Schari im Tschad, an die Stil-
le in der Wüste und an Żelazowa Wola. Sie 
reiste und ebenfalls durch Südamerika, wo 
sie zahlreiche Konzerte gab. Eines der be-
eindruckendsten Konzerte war ein Auftritt 
im Urwald von Peru, wo sie für Indianer 
des Jivaros-Stammes spielte. Nach ihren 
Auftritten in Sao Paolo und Rio de Jane-
iro bezeichnete die brasilianische Presse 
sie als „Königin des Klaviers“.

Voodoo Schamanin

Manchmal werden die schlimmsten 
Erlebnisse zu besten Erinnerungen. 

Eine davon ist ihr Auftritt im nigeriani-
schen Fernsehen. Es war furchtbar heiß. 
Im Studio gab es keine Klimaanlage, die 
Räume waren unerträglich aufgeheizt. Na-

chdem die Türen geschlossen waren, gab 
es keine Luft zum atmen, die Finger rut-
schten über die Tasten. – Ich wusste nicht, 
was ich machen soll, ich hatte Angst Was-
ser zu trinken, denn ich bin schon mal am 
gewöhnlichen Wasser in Indien fast gestor-
ben. Sie bat um einen Krug Wasser, doch 
statt zu trinken, besprenkelte sie den Fu-
ßboden. Es bildete sich ein Wasserkre-
is. Die Veranstalter erstarrten vor Angst. 
Frau Dedek machte ohne es zu wissen 
ein rituelles Zeichen, ein Wasserkreis be-
ginnt normalerweise eine Voodoo-Zere-
monie. Vor ihrem Auftritt in Montreal bat 
sie während der Probe darum, die Rollen 
am Flügel abzuschrauben. Abends kam sie 
erst im letzten Augenblick in den Konzert-
saal, verbeugte sich, setzte sich hin, spiel-
ten den ersten Ton und… der Flügel rollte 
davon. Man hatte vergessen, die Rollen ab-
zuschrauben.

Der Mann ihres Lebens

Sie hat zwei Kinder. Beide spielen Kla-
vier, doch sie traten nicht in die Fu-

ßstapfen ihrer Mutter. Ihre Tochter ist Bio-
login, obwohl sie auch sehr gut Gershwin 
spielen kann. Ihr Sohn spielt aus dem Ge-
dächtnis. Ein wichtiges Ereignis war für 
sie, als sie Großmutter wurde. Sie hat acht 
Enkelkinder. Über Männer sagt sie, dass 
sie für sie vor allem Zuhörer sind. Auf die 
Frage mit wem sie wohnt und mit wem 
sie lebt, antwortet sie: - Ich bin nur einem 
Mann Tag und Nacht treu – Chopin – doch 
er weißt nichts davon. 

 Renata Turowicz

Mieszkam z Chopinem
Elżbieta Dedek – eine belgische Pianistin polnischer Abstammung, Kulturbotschafterin 
und eine der Stifterinnen der Fryderyk Chopin und Karol Szymanowski Gesellschaft in Belgien.
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