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KOMENTARZE

Gazeta dnia jutrzejszego
O

d czasu do czasu słyszę następującą
kwestię: „Nic nie jest tak stare jak gazeta z dnia wczorajszego i nic nie jest tak interesujące jak ta z dnia jutrzejszego”. Politycy
mogliby tu sporo dodać, mają gazetę z dnia
jutrzejszego już dzisiaj w swoich rękach.
Spekulanci giełdowi mogliby z tego przyszłościowego wydania sporo „wyciągnąć”.
Także u wielu innych ludzi tkwi wielka potrzeba związana z taką możliwością. Dlatego zwracają uwagę na horoskopy lub przepowiednie po to by spojrzeć w przyszłość. Tak
to Bóg uregulował i nam dał. Nie będzie dobre dla ludzkości gdy pozna przyszłość. Dlatego Biblia daje Chrześcijanom obcowanie z
tymi sprawami. Za każdym razem gdy ją czytamy okazuje się, że Bóg wiele w niej mówi o
naszej przyszłości. Paradoksalnie tymi sprawami najczęściej ludzie nie bardzo się interesują. Biblia składa się w ok. 18% z informacji o przyszłości. Nie zawiera żadnych przekłamanych proroctw, które potem są weryﬁkowane przez historię. Wszystko w Biblii
jest wyjątkowe. Zawiera ona ok. 300 starych
i sprawdzonych proroctw o Jezusie Chrystusie, które w różnych księgach biblijnych
przez stulecia były opisywane. Wszystkie się
spełniły.
okąd zmierza ta Ziemia i my razem z
nią? Do ekologicznej katastrofy, wojny

światowej czy czegoś innego? To doczytać
można w Biblii. Zapewne te proroctwa nie
będą dotyczyć zysków materialnych czy zaspokojenia naszej ciekawości. One są po
to aby poznać Boga, jego plany wobec
człowieka. Poza tym każdy może
poznać swoją osobistą przyszłość.
Kto naprawdę chce doświadczyć
trochę prawdy o przyszłości powinien czytać Biblię. Dla “Wstępującego”, najlepiej będzie rozpocząć od Ewangelii Świętego Jana.
Życzę Państwu interesującej lektury
Martin Seifert
Aurich/ Niemcy
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SIKORSKI miał rację?
ładysław Bartoszewski, były polski
minister spraw zagranicznych zdecydowanie bronił Radosława Sikorskiego.
Bartoszewski mówił m.in., że oburzenie jakie wywołała wypowiedź Radosława Sikorskiego na temat relacji polsko-niemieckich,
w których przypomniał on pakt Ribbentrop-Mołotow, odebrał jako wyraz nieczystego
sumienia krytyków ministra i nadinterpretację jego słów. Zdaniem byłego ministra spraw
zagranicznych Sikorski zareagował w sposób
całkowicie normalny na powrót niedobrej
praktyki decydowania o sprawach nas
dotyczących ponad naszymi głowami. Zauważył, że jest to kwestia, na
którą Polacy są wyjątkowo wyczuleni i która w sposób oczywisty
przywołuje wspomnienia różnych złych wydarzeń z przeszłości w stosunkach polsko-niemieckich. Minister Radosław Sikorski przytoczył
przykłady takich wydarzeń:
oprócz wspomnianego, niesławnego i zdradzieckiego ze
strony naszych sąsiadów paktu także porozumienie zawarte między Republiką Weimarską a Rosją Sowiecką w Locarno. Bartoszewski stwierdził,
że on osobiście raczej sięgnął by po przykład alian-
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su Fryderyka Wielkiego i Katarzyny. Podkreślił, że „Niezależnie od tego, jakich historycznych metafor użyjemy, najważniejsza jest generalna linia myślenia. Minister
Sikorski uczciwie ukazuje żywe w społeczeństwie polskim lęki związane z tym, że
wielokrotnie już dyplomacja niemiecka i
państwo rosyjskie porozumiewały się ze
sobą, nie uwzględniając faktu, że pomiędzy
nimi leży Polska”. Szczególnie należy podkreślić następujące słowa Bartoszewskiego:
„Od przyjaciół wymagamy szczerości. Jeżeli
mamy jakieś niepokoje czy obawy to mówimy o tym wprost. Sztuczne uśmiechy to domena taktyki. Będąc wobec Niemców przyjazny, wyrażam otwarcie swoje zastrzeżenia”.
Tak też zrobił Radosław Sikorski i tak zrobiła by większość Polaków szczerze otwartych
na naszych zachodnich sąsiadów i im przyjaznych. Niestety Gesine Schwan, koordynatorka niemieckiego rządu ds. współpracy z
Polską, uznała za „całkowitą nie do przyjęcia”
wypowiedź Radosława Sikorskiego. Sytuacja
ta miała miejsce w 2006 roku i odnosiła się
do porównania przez Sikorskiego “rurociągu bałtyckiego” do Paktu Mołotow-Ribbentrop z 1939 roku. Jaki będzie stosunek Pani
Schwan i innych polityków niemieckich do
Radosława Sikorskiego jako Ministra Spraw
Zagranicznych w rządzie Donalda Tuska zobaczymy już niebawem.
Waldemar Gruna

BIO-Kosmetyki
Świat piękna Dr IrenyEris

 LIFESTYLE
str 26...
str 34...
str 36...

Świąteczne inspiracje
Karnawał
On i Ona

 HOBBY
str 38...

Alfa Romeo - Mi Amore

Dystrybucja gazety

KOMENTARE

 nr 7/2007
 GESCHICHTE

Die Zeitung von morgen
I

ch hörte einmal folgenden Spruch: „Nichts
ist so alt wie die Zeitung von gestern und
nichts so interessant wie die von morgen“. Politiker würden viel dafür geben, schon heute die Zeitung von morgen in den Händen
zu haben. Auch Börsenspekulanten könnten
von einer solchen Zukunftsausgabe sehr proﬁtieren. Aber auch bei vielen anderen Menschen existiert eine große Neugier auf kommende Dinge. Deshalb greifen sie zurück auf
Horoskope oder Wahrsager, um einen Blick
in die Zukunft zu erhalten. Dies sind Dinge, die Gott regelrecht hasst und auch verbietet. Denn es wäre nicht gut für den Menschen, wenn er wirklich die Zukunft kennen
würde. Die Bibel verbietet Christen deshalb
den Umgang mit diesen Dingen. Jedoch hat
uns Gott in der Bibel vieles über die Zukunft
berichtet, was wir wissen sollen. Paradoxerweise interessieren sich die meisten Menschen gerade dafür nicht. Die Bibel besteht
zu ca. 18 Prozent aus Zukunftsvoraussagen.
Sie enthält keine einzige fehlerhafte Prophe-

zeiung, die später von der Geschichte widerlegt wurde. Das ist einzigartig. Sie enthält ca.
300 alttestamentliche Prophezeiungen über
Jesus Christus, welche in verschiedenen Bibelbüchern Jahrhunderte vor seiner Geburt
geschrieben wurden und sich alle erfüllten.
Woran wird diese Erde einmal vergehen? An
einem ökologischen Kollaps, einem Weltkrieg
oder etwas anderem? Nachzulesen in der Bibel. Allerdings dienen diese Prophezeiungen
nicht dazu, um daraus materiellen Gewinn zu
erzielen oder seine Neugierde zu stillen. Sondern sie sind dazu da, Gott zu erkennen, den
Menschen Gottes Pläne zu oﬀenbaren. Außerdem kann man seine persönliche Zukunft
erkennen. Wer wirklich etwas Echtes über zukünftige Dinge erfahren möchte, sollte die Bibel lesen. Für „Einsteiger“ empfehle ich, mit
dem Johannes-Evangelium zu beginnen.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen Ihr
Martin Seifert
Aurich/Deutschland

Hatte SIKORSKI Recht?
D

er ehemalige polnische Außenminister
Władysław Bartoszewski nahm den amtierenden Verteidigungsminister Radosław
Sikorski in Schutz. Bartoszewski sieht die
Aufregung, die um eine Aussage des Verteidigungsministers entstand, als Ausdruck eines schlechten Gewissens seiner Kritiker
und als starke Überinterpretation. Sikorski
hatte die deutsch-polnischen Beziehungen
mit dem Ribbentrop-Molotow-Pakt in Beziehung gesetzt. Nach Meinung des ehemaligen Außenministers reagierte Sikorski absolut angemessen auf die unschöne und wiederkehrende Praxis, über etwas zu entscheiden, was Polen betriﬀt, ohne jedoch Polen
selbst dabei mit einzubeziehen. Die Polen
sind in dieser Hinsicht zu Recht sehr empﬁndlich, da sie sich an verschiedene Ereignisse aus der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen erinnert fühlen. Als
Beispiel nannte Minister Sikorski
neben dem erwähnten Pakt, ebenfalls das Abkommen von Locarno
zwischen der Weimarer Republik und Sowjetrussland. Bartoszewski selbst würde nach eigener Aussage in diesem Zusammenhang eher auf die Allianz Friedrichs des Großen mit
Zarin Katarina verweisen. Er
betonte jedoch, dass „unabhängig davon welche historischen

Metaphern genannt werden, der Grundgedanke doch das wichtigste bleibt. Minister
Sikorski nennt einzig oﬀen die in der polnischen Bevölkerung weiterhin bestehenden Ängste, dass die deutsche Diplomatie
und der Russische Staat sich bereits mehrmals verständigten, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass zwischen ihnen doch Polen liegt.“ Besonders wichtig erscheinen Bartoszewskis Worte zum Abschluss, als er betonte, dass „man von Freunden Ehrlichkeit verlangen sollte. Wenn wir irgendwelche Ängste oder Befürchtungen haben, sollten wir das unumwunden aussprechen. Gekünsteltes Lächeln ist eine Domäne des Taktierens. Freundschaft mit den Deutschen
muss auf oﬀenem Gedankenaustausch beruhen.“ Das tat Radosław Sikorski und so würden es auch die meisten ehrlichen und oﬀenen Polen tun.Leiser kommentierte Gesine
Schwan, Bundesbeauftragte für die deutschpolnischen Beziehungen, die Aussage des polnischen Verteidigungsministers als „völlig unannehmbar“. Diese Situation ereignete sich im
Jahr 2006 und bezog sich auf den von Sikorski
gemachten Vergleich der Ostsee-Pipeline mit
dem Molotow-Ribbentrop-Pakt aus dem Jahr
1939. Wie Frau Schwan und andere deutsche
Politiker mit Radosław Sikorski als Aussenminister der Tusk-Regierung umgehen werden,
werden wir bald sehen.
Waldemar Gruna
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Czocha

– Tajemnica szyfrów

Zespół kryptologiczny „Pers Z”opracował maszynę-komputer, łamiącą radzieckie
szyfry jednorazowe. Projekt ten technicznie i technologicznie przewyższał Enigmę.

 Waldemar Gruna

W

zamku Czocha do dziś istnieją
wielkie nieznane i owiane tajemnicą podziemia. To, co się
w nich znajduje, może okazać
się wielką sensacją, o ile naukowcy dotrą do
tych jak dotąd niedostępnych zespołów tuneli i korytarzy. Dlaczego? Latem 1944 roku, do
odległej od Czochy o sto kilometrów Jeleniej
Góry, przyjechał zespół kryptologów tajnej
organizacji „Pers Z”. Zostali oni ewakuowani, na osobisty rozkaz Hitlera, z Berlina ze
względu na zagrożenie nalotami. Zespół ten
opracował maszynę-komputer, łamiącą radzieckie szyfry jednorazowe. W Niemczech
działało wiele zespołów kryptologicznych,
ale był tylko jeden „Pers Z”, złożony z najwybitniejszych specjalistów. Tylko oni mogli skonstruować maszynę, która łamie szyfry jednorazowe, co wówczas wydawało się
niemożliwe. Projekt ten technicznie i technologicznie przewyższał Enigmę.

Ponowna ewakuacja do Czochy?

W

lutym 1945 roku, gdy wojska radzieckie zbliżały się do Jeleniej Góry, zespół
„Pers Z” ponownie ewakuowano, tym razem
na zachód, do zamków Zschepplin w pobliżu
Eilenburga i Naumburg pod Weimarem. Najprawdopodobniej część specjalistów i maszynę deszyfrującą pozostawiono w zamku
Czocha. Zamek był dobrze zabezpieczony i
przygotowany na przyjęcie ekspertów, gdyż
od wielu miesięcy pracował tam oddział
Abwery- niemieckiego wywiadu wojskowego. W tym czasie z Paryża wyruszyło siedem
grup organizacji TICOM, kierowanej przez
amerykańskiego kryptologa Howarda Campaigne’a. Posuwając się za wojskami wdzierającymi się do Rzeszy, ludzie z tego zespołu
poszukiwali kryptologów, szyfrów i przede
wszystkim urządzeń, takich jak niemiecka
maszyna deszyfrująca skonstruowana przez
geniuszy z „Pers Z” . Amerykanie wiedzieli
o zamku we wschodnich Niemczech, w którym znajdowali się kryptolodzy i archiwum.
Niemal pewne jest, że była to Czocha. Niestety nie było tam maszyny deszyfrującej,
której dano nazwę” Ryba miecz”. Amerykanie dotarli do zamku i wywieźli niemieckich
kryptologów oraz dokumenty na dwa dni
przed zajęciem tych terenów przez Armię
Czerwoną. Na Dolnym Śląsku kilku świadków twierdzi, że widziało amerykańskie pojazdy pancerne w rejonie Świeradowa Zdroju. Zapewne była to grupa specjalnej jednostki amerykańskiej delegowanej do przechwycenia kryptologów z „Pers Z”.

6

Ryba miecz znaleziona

N

ajprawdopodobniej wtedy Amerykanie dowiedzieli się, dokąd wywieziono
„Rybę miecz”. Niedługo potem ludzie z TICOM znaleźli ją w podalpejskiej miejscowości Rosenheim i wydobyli z ruin ukryte tam
53 skrzynie. Maszynę przewieziono do bry-

zdradził za pół miliona dolarów fakt istnienia „Ryby miecza”. Miał szczęście, że sprawa
była tak tajna, gdyż nie wytoczono mu procesu o zdradę, a pod innym pretekstem skazano jedynie na rok więzienia. Dzisiaj to już
bardzo zamierzchła historia, ale wciąż głęboko ukryta. W 1992 roku dyrektor NSA przedłużył okres zachowania w tajemnicy wszel-

Wielu amerykańskich naukowców i techników
pracujących nad bombą atomową przez lata zdradzało
Rosjanom najbardziej strzeżone tajemnice. Dzięki
niemieckiemu wynalazkowi wykryto ich i skazano.
tyjskiego ośrodka w Bletchley Park, gdzie
wykonano jej kopię. Potem przetransportowano ją do USA i zainstalowano w Vint Hill
Farms Station - tajnym ośrodku szpiegowskim.

kich dokumentów, dotyczących TICOM i
„Ryby miecza”, do 2012 roku. Może więc za
kilka lat dowiemy się prawdy o wybitnych
niemieckich kryptologach oraz ich pobycie
w zamku Czocha.

“Ryba miecz” ujawnia szpiegów
w Los Alamos

Werner von Braun
i pole elektromagnetyczne

W

W

1949 roku radzieckie depesze, których treść utajniano za pomocą szyfru
jednorazowego, przechwytywane były przez
amerykańskie stacje nasłuchowe. Ich analiza ujawniła wyjątkowej wagi dla USA informacje. Okazało się, że wielu amerykańskich
naukowców i techników pracujących nad
bombą atomową przez lata zdradzało Rosjanom najbardziej strzeżone tajemnice. Jedni
dla pieniędzy, inni z pobudek ideologicznych
przekazywali radzieckim szpiegom tajne materiały z Los Alamos. Szpiedzy dostarczali je
do placówek dyplomatycznych ZSRR. Stamtąd wysyłano je do Moskwy w poczcie dyplomatycznej lub drogą radiową, po zaszyfrowaniu treści za pomocą szyfru jednorazowego. FBI dostało w ten sposób dowody,
że zdrajcami są najwięksi naukowcy: Fuchs,
Hall, Sax. W kręgu podejrzeń znaleźli się ci,
którzy zrobili najwięcej dla bomby atomowej:
Oppenheimer, Pontecorvo i Fermi. Paradoks
polegał na tym, że Ameryka ujawniała zdrajców dzięki niemieckiej maszynie .

Niewygodna prawda?

I

nformacji o tym, że niemiecki intelekt naukowy pozwolił poznać
prawdę o agentach rosyjskich nie
można było rozpowszechniać. Zasługę złamania szyfru przypisano Meredithowi Gardnerowi, genialnemu kryptologowi z ASA.
O „Rybie mieczu” nie śmiał
wspomnieć nikt. W 1949 roku
William Weisband, szyfrant zatrudniony w ASA, zwerbowany
przez Rosjan dwa lata wcześniej,

zamku przebywał także inny wybitny
“Amerykanin”, dzięki któremu USA
wysłała ludzi na księżyc. Był nim “Wrocławianin” Werner von Braun – konstruktor silników rakietowych broni V-1 i V-2. Prawdopodobnie w zamku Czocha prowadzono tajne badania nad paliwem uranowym, które
dostarczane było z pobliskich Kowar podobnie jak tzw. “ciężka woda”.Następna tajemnica związana jest z podziemną fabryką „Gemma Werke” w niedaleko położonym od Czochy Lubaniu. Niemcy prowadzili tu badania
nad silnym polem elektromagnetycznym. Ci
niemieccy prekursorzy techniki radarowej
nie tylko wytwarzali urządzenia radiolokacyjne FREYA, ale i wykonywali bardzo tajemnicze eksperymenty. Polegały one na wytwarzaniu silnego pola elektromagnetycznego, bo przejeżdżające szosą Lubań – Görlitz,
obok zakładu, samochody... same się zatrzymywały. 
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Das Geheimnis der

Codes

Das Kryptologen-Team der „Pers Z” entwickelte eine Rechenmaschine,
die die russischen Einmal-Codes knacken konnte. Das Projekt überragte
die Enigma technisch und technologisch.

 Waldemar Gruna

I

m Schloss Tzschocha gibt es bis heute umfangreiche geheimnisvolle Katakomben. Wenn es den Wissenschaftlern gelingt in das bislang unbekannte Tunnel- und Stollensystem einzudringen,
könnte es eine große Sensation geben. Warum? Weil im Sommer 1944 ein Kryptologen-Team der geheimen Organisation „Pers
Z“ in das nur hundert Kilometer entfernte Jelenia Góra kam. Sie wurden wegen der Gefahr von Luftangriﬀen auf persönlichen Befehl von Adolf Hitler aus Berlin evakuiert.
Das Team entwickelte eine Rechenmaschine,
die die Einmal-Codes der Russen knacken
konnte. In Deutschland gab es vielen Kryptologen-Teams, aber es gab nur eine „Pers Z“,
der die herausragendsten Experten angehörten. Nur sie waren in der Lage, eine Maschine zu konstruieren, die Einmal-Codes knacken konnte, was damals unmöglich erschien.
Das Projekt überragte die Enigma technisch
und technologisch.

Eine weitere Evakuierung nach
Tzschocha?

I

m Februar 1945, als die russische Armee
sich Jelenia Góra näherte, wurde das Team
von „Pers Z“ erneut evakuiert. Diesmal ging
es nach Westen, in die Schlösser Zscheppin
bei Eilenburg und Naumburg bei Weimar.
Vermutlich wurden ein Teil der Experten und
die Dechiﬀriermaschine in das nahe gelegene Schloss Tzschocha gebracht. Das Schloss
war gut gesichert und auf die Beherbergung
der Experten vorbereitet, da dort bereits seit
Monaten eine Gruppe des deutschen Militärabschirmdienstes tätig war. Zur selben
Zeit brachen von Paris aus sieben Gruppen
der Organisation TICOM unter der Leitung
des amerikanischen Kryptologen Howard
Campaigne auf. Sie bewegten sich mit den
in die Tiefe des Reiches vorstoßenden alliierten Truppen und suchten nach Kryptologen, Chiﬀren und vor allem Geräten,
wie der von den Genies der „Pers
Z“ entwickelten deutschen Dechiﬀriermaschine. Den Amerikanern war das Schloss mit
den Kryptologen und dem
Archiv in Ostdeutschland bekannt. Es gilt
als nahezu sicher, dass
es sich um Tzschocha
handelt. Doch die Dechiﬀriermaschine mit
dem Decknamen „Fisch
Schwert“ war dort nicht
aufzuﬁnden. Die AmeFoto: Jan Jędrzejczak

rikaner gelangten zum Schloss und konnten die deutschen Kryptologen und Unterlagen herausschaﬀen zwei Tage bevor die Rote
Armee anrückte. Einige Zeugen in Niederschlesien meinen, sie hätten amerikanische
gepanzerte Fahrzeuge in der Gegend um
Świeradów Zdrój gesehen. Vermutlich handelte es sich um das amerikanische Spezialkommando zur Übernahme der Kryptologen
der „Pers Z“.

Fisch Schwert aufgefunden

D

ie Amerikaner erfuhren vermutlich
zu diesem Zeitpunkt wohin „Fisch
Schwert“ verbracht wurde. Kurz danach fanden Mitarbeiter der TICOM die Maschine
im Alpenvorort Rosenheim und bargen 53
in Ruinen verborgene Kisten. Die Maschine

Eine unbequeme Wahrheit?

D

ie Information, dass der deutsche Intellekt
geholfen hat, die Wahrheit über russische
Spionagetätigkeiten kennen zu lernen, durfte nicht verbreitet werden. Das Verdienst, den
Code geknackt zu haben wurde oﬃziell Meredith Gardner zugesprochen, einem genialen
Kryptologen der ASA. Den „Fisch Schwert“
wagte niemand zu erwähnen. 1949 verriet William Weisband, ein von den Russen zwei Jahre
zuvor abgeworbener Kryptologe der ASA, für
eine halbe Million Dollar, dass „Fisch Schwert“
existiert. Er hatte Glück, dass die Sache so geheim war, dass ihm nicht einmal ein Prozess
wegen Verrates gemacht wurde, er wurde unter einem anderen Vorwand einzig zu einem
Jahr Gefängnis verurteilt. Heute ist es bereits
eine sehr alte Geschichte. 1992 verlängerte der

Zahlreiche amerikanische Wissenschaftler und Techniker,
die an der Atombombe arbeiteten, haben den Russen über
Jahre die geheimsten Informationen weitergegeben.
Dank einer deutschen Erﬁndung konnten sie enttarnt
und verurteilt werden.
wurde ins britische Bletchley Park gebracht,
wo eine Kopie angefertigt wurde. Anschließend brachte man sie in die USA und installierte sie in der Vint Hill Farms Station – einer geheimen Spionageeinrichtung.

„Fisch Schwert“ enttarnt die
Spione von Los Alamos

1

949 wurden codierte russische Depeschen von amerikanischen Abhörstationen abgefangen. Ihre Analyse oﬀenbarte Informationen von höchster Bedeutung für die
USA. Es stellte sich heraus, dass zahlreiche
amerikanische Wissenschaftler und Techniker, die an der Atombombe arbeiteten über
Jahre die geheimsten Informationen an die
Russen weitergegeben haben. Die einen taten es für Geld, andere aus ideologischen
Gründen. Die Spione übermittelten die Informationen an russische diplomatische Einrichtungen. Von dort wurden sie mit Diplomatenpost oder mit den Einmal-Codes chiﬀriert per Funk nach Moskau übermittelt. Das
FBI bekam auf diesem Weg die Beweise, das
die wichtigsten Wissenschaftler die Verräter
sind: Fuchs, Hall, Sax. Verdächtigt wurden
auch jene, die das Meiste für die Atombombe
getan haben: Oppenheimer, Pontecorvo und
Fermi. Das Paradoxe war, dass Amerika die
Spione dank einer deutschen Maschine enttarnen konnte.

Direktor der NSA die Geheimhaltungszeit für
alle Dokumente bezüglich der TICOM und
des „Fisch Schwert“ bis zum Jahr 2012. Vielleicht werden wir in einigen Jahren die Wahrheit über die herausragenden deutschen Kryptologen und ihren Aufenthalt auf Burg Tzschocha kennen lernen.

Wernher von Braun und
das elektromagnetische Feld.

I

m Schloss hielt sich ebenfalls ein anderer
herausragender „Amerikaner“ auf, dem die
USA zu verdanken haben, dass Menschen auf
dem Mond landen konnten. Es war der Breslauer Wernher von Braun – der Konstrukteur der Raketenaggregate für die V-1 und V2. Im Schloss Tzschocha führte man vermutlich geheime Forschungen zu Uranantrieben
durch – der Rohstoﬀ wurde ähnlich wie das
sog. „schwere Wasser“ aus dem nahe gelegenen
Kowary geliefert. Ein weiteres Geheimnis ist
die unterirdische Fabrik „Gemma Werke“ im
nahe gelegenen Lubań. Die Deutschen haben
dort Forschungen zu starken elektromagnetischen Feldern durchgeführt. Diese deutschen
Vorreiter der Radartechnik haben nicht nur die
Radargeräte FREYA konstruiert, sondern auch
überaus geheimnisvolle Experimente gemacht.
Sie beruhten auf starken elektromagnetischen
Feldern, so dass Fahrzeuge die auf der Straße
von Lubań nach Görlitz fuhren in der Nähe der
Werke ... von alleine stehen blieben. 
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HISTORIA

Banalność

ZŁA

Jest 22 lipca 1944. Rampa kolejowa obozu w Auschwitz.
Żydzi i nie-Żydzi wysiadają z wagonów.
150 sylwetek oblepia upalne, letnie powietrze.
 Anna Sztandera

W

wyniku selekcji 12 kobiet i 21
mężczyzn skierowano do pracy. Reszta traﬁła do komór gazowych – opowiada J. Cohen,
historyk z United States Holocaust Memorial Museum (HMM). Po 60 latach świat dowie się, jakimi ludźmi byli ich oprawcy.

Tu są jagody

W

styczniu 2007 r. na biurko B. Erbelding, archiwistki z HMM traﬁa paczka
od byłego amerykańskiego oﬁcera. W środku
znajduje się album zatytułowany „Auschwitz
21.6.1944” a w nim116 unikalnych fotograﬁi. Na większości widnieje postać ich pierwszego właściciela, SS-mana K. Hoeckera. Na
zdjęciu „Hier gibt es Erdbeeren” (Tu są jagody) widać młode, uśmiechnięte kobiety z
Waﬀen-SS jedzące leśne owoce. Jedna z nich
jak gdyby niezadowolona, odwraca pustą miseczkę do góry nogami. Pod fotograﬁą widnieje data – 22 lipca 1944. I nazwa miejsca
– Solahuette, niewielki ośrodek wypoczynkowy usytuowany zaledwie 30 kilometrów
od Auschwitz. Nie wiadomo, czy jagody były
spożywane przed czy po zagazowaniu przybyłych tamtego dnia do obozu więźniów. Jest
to jednak sprawa marginalna. Bo – jak mówiła ﬁlozof H. Arendt – w centrum czynu może
znajdować się tylko sam sprawca. Nie chodzi
więc o to, co się faktycznie zdarzyło, ale o to
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czego nie było. A tu zabrakło wszystkiego:
od zwykłych odruchów współczucia po faktyczną chęć udzielenia pomocy. Bo tym, co
dzieliło tamtego dnia kobiety z SS od przywiezionych do Auschwitz nie była odległość.
Nie była nią również odmienność kulturowa.
Był nią całkowity zanik moralności.

Niecodzienna codzienność?

C

i ludzie bawią się, śmieją. Są tacy jak
ty czy ja – opisuje postacie ze zdjęć B.
Erbelding w wywiadzie dla J. Fowlera. – To,
co robią, kim są, traktują jak pracę, po której przychodzi czas na zasłużony odpoczynek. Zabawę z dziećmi czy nakarmienie psa.
Ich zachowanie jest akceptowane przez społeczność, w której żyją. I to jest najbardziej
zatrważające – tłumaczy. Na kilkunastu fotograﬁach widać, jak SS-man bawi się ze swoim ulubionym owczarkiem, odpoczywa na
leżaku w towarzystwie młodych kobiet czy
zapala lampki na bożonarodzeniowej choince. Zarazem pozostaje ślepy, jakby owładnięty marskością moralną na wydarzenia, w
których uczestnicy. Trzeba wspomnieć, że album pochodzi tuż sprzed roku 1945. Czyli
z okresu, kiedy komory gazowe były najczęściej eksploatowane.

Kółka w maszynie śmierci

J

uż kilkanaście lat temu, w swojej książce „Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalności zła” H. Arendt zwróciła uwagę na
fakt, że do zła historycznego na wielką ska-

lę nie dochodzi przez sadystycznych morderców czy psychopatów. Mówiła o „banalności zła” jako o stanach degeneracji moralnej, której uczestnikami są zwykli ludzie.
Tym jednak, co ich wyróżnia, jest umiejętność podporządkowania się społeczno-politycznym realiom. Działają niejako w zbiorowym zaślepieniu, amoku, stając się – jak
określił to Eichmann – „kółkami w maszynie”. – Byłem uskrzydlony tysiącem ideałów i podobnie jak wielu innych wpakowałem się w sprawę, z której nie można było już wyjść – wspomina w pamiętniku napisanym tuż przed egzekucją w Izraelu.
Sam siebie określa mianem „prostego żołnierza” czy „wykonawcy rozkazów”. Banalność
Eichmanna – zdaniem H. Arendt – polegała na całkowitym podporządkowaniu się rzeczywistości, wejściu w nią, akceptacji. Nie był
on „potworem” ani „demonem” – przekonuje ﬁlozof. – Ale jednak sprawcą najstraszliwszego zła
– tłumaczy. Powołuje się na F. Dostojewskiego, który pisał, że wśród dziesiątków gwałcicieli i
morderców nigdy nie spotkał człowieka, który byłby w stanie obiektywnie odnieść się do rzeczywistości. Dlaczego? – pyta samą siebie. – Gdyż jego
zbrodnie stanowią jej integralny składnik –
odpowiada za pisarzem. Rzeczywistość Auschwitz sprawia, że uprawnione stają się pytania: Czy Eichmann żyje w każdym z nas?
Czy jesteśmy trybikami, podtrzymującymi życie potężnej maszyny upadku moralnego? Wydaje się, że przeszło 60 lat od momentu masowej zagłady milionów ludzi pytania te wciąż czekają na odpowiedź. 

GESCHICHTE

Die Banalität
DES BÖSEN
Es ist der 22. Juli 1944. An der Rampe des KZ-Auschwitz
steigen Juden und Nichtjuden aus den Waggons.
150 Menschen stehen in der hitzigen und lauen Sommerluft.
 Anna Sztandera

I

nfolge der Selektion wurden 12 Frauen und 21 Männer zur Arbeit eingeteilt. Der Rest kam in die Gaskammern
– erzählt J. Cohen, Historiker am United States Holocaust Memorial Museum
(HMM). Nach 60 Jahren wird er erfahren,
was ihre Henker für Menschen waren.

Hier gibt es Beeren

I

m Januar 2007 landet auf dem Schreibtisch der Archivarin des HMM, B. Erbelding ein Päckchen an einen ehemaligen USOﬃzier. Im Päckchen beﬁndet sich ein Album mit dem Titel „Auschwitz 21.6.1944“
und darin 116 einzigartige Fotograﬁen. Auf
den meisten von ihnen sieht man den ersten
Besitzer der Fotos, den SS-Mann K. Hoecker. Auf dem Foto „Hier gibt es Erdbeeren“
sieht man junge, lächelnde Frauen der Waffen-SS, die gerade Waldfrüchte essen. Eine
von ihnen scheint unzufrieden zu sein, sie
dreht die leere Schüssel um. Unter dem Foto
sieht man das Datum – 22. Juli 1944 und
den Ortsnamen – Solahütte, ein kleines Erholungszentrum 30 km von Auschwitz entfernt. Es lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob die Beeren vor oder nach der Vergasung der an diesem Tag gebrachten Gefangenen gegessen wurden. Doch das ist eine
zweitrangige Frage. Denn bereits der Philosoph H. Arendt sagte: Im Mittelpunkt der Tat
steht einzig und allein der Täter selbst. Es geht
also nicht darum, was tatsächlich geschah,
sondern darum, was vernachlässigt wurde.

Hier aber wurde alles vernachlässigt: vom
gewöhnlichen Mitgefühl bis hin zu tatsächlicher Hilfeleistung. Was an diesem Tag die
Frauen der SS von den Auschwitz-Gefangenen trennte war nicht die Entfernung. Es waren auch nicht die kulturellen Unterschiede.
Es war der völlige Mangel an Moral.

Ein nicht alltäglicher Alltag?

D

iese Menschen vergnügen sich und lachen. Sie sind wie du und ich – so beschreibt B. Erbeling die Personen in seinem Interview mit J. Fowler. Das was sie machen und
wer sie sind betrachten sie als ihre Arbeit, nach
der sie ihren verdienten Feierabend haben, mit
den Kindern spielen oder den Hund füttern.
Ihr Verhalten wir von der Gemeinschaft in der
sie leben akzeptiert. Und das ist das furchterregendste – erklärt er. Auf einigen Fotograﬁen
sieht man, wie ein SS-Mann mit seinem Lieblingsschäferhund spielt, sich auf einer Liege in
Begleitung junger Frauen entspannt oder Lampen am Weihnachtsbaum anzündet. Gleichzeitig scheint er die Ereignisse, an denen er teilnimmt, nicht wahrzunehmen, als wäre er von
einer moralischen Entfremdung übermannt.
Das Album stammt aus der Zeit kurz vor dem
Jahr 1945, also aus einer Zeit, als die Gaskammern am stärksten ausgelastet waren.

Die Zahnräder der Maschinerie
des Todes

B

ereits vor einigen Jahren schrieb H.
Arendt in ihrem Buch „Eichmann in Jerusalem: die Banalität des Bösen“, dass es zu
historischen Verbrechen in diesem Maßstab
nicht dadurch sadistische Mörder oder Psy-

chopaten kommt. Sie sprach von der Banalität des Bösen als Zuständen moralischer Degeneration, denen normale Menschen verfallen. Sie unterscheiden sich durch ihre Fähigkeit, sich des gesellschaftlich-politischen
Realitäten unterzuordnen. Diese Menschen
handeln in einer gemeinschaftlichen Verblendung, im Amok und werden zu „Zahnrädern der Maschinerie“ – wie Adolf Eichmann es bezeichnete. Ich wurde durch Tausende Ideale beﬂügelt und ähnlich, wie
viele andere auch habe ich mich für eine
Sache engagiert, aus der es kein Entkommen mehr gab – erinnert sich Eichmann in
seinen kurz vor der Exekution in Israel verfassten Memoiren. Er selbst bezeichnet sich
als „einfachen Soldaten“ oder „Befehlsempfänger“. Die Banalität des Adolf Eichmann
beruhte nach Arendts Meinung auf einer
vollständigen Unterordnung seiner Person
unter die Realität, dem Eintritt in diese Realität und deren Akzeptanz. Er war weder ein
„Monster“ noch ein „Dämon“ – sagt die Philosophin. Und dennoch war er Schuld am größten
Verbrechen. Sie beruft sich auf F. Dostojewski,
der einst schrieb: unter Dutzenden Vergewaltigern und Mördern hat er niemals einen Menschen
getroﬀen, der fähig wäre, sich mit der Realität objektiv auseinander zu setzen. Warum? – fragt sie
sich selbst. Weil seine Verbrechen ein integraler Bestandteil dieser Realität sind. Die
Realität von Auschwitz führt dazu, dass man
sich fragen muss: Steckt ein Eichmann in
jedem von uns? Sind wir nur Zahnräder
in einer riesigen Maschinerie des moralischen Verfalls? Es scheint, dass diese Fragen auch 60 Jahre nach dem Massenmord an
Millionen Menschen immer noch nicht beantwortet sind. 
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POLITYKA

Kim jest człowiek, który wygrał walkę o “polityczne dusze” Polaków?

CUDOtw
twóórca?
 Waldemar Gruna

K

aszub z pochodzenia, liberał o rodowodzie “Solidarności”, ruchu
robotniczego, którego strajki w
1980 roku doprowadziły do upadku komunizmu i w konsekwencji np. zjednoczenia Niemiec. Historyk z wykształcenia,
zafascynowany Gdańskiem i jego dziejami.
Określa siebie jako polityka proniemieckiego,
proczeskiego i prorosyjskiego gdyż jego zdaniem każde nastawienie “anty” jest szkodliwe
dla Polski i Unii Europejskiej, której jest entuzjastą. Krytykowany za podjęcie rozmów z
Eriką Steinbach odpowiadał, że tylko wymiana poglądów i niekiedy twarda dyskusja jest
w stanie coś zmienić. Jak na gospodarczego
liberała, nie posiada majątku. Za czasów komunistycznych w pewnych okresach nie miał
pracy. W “dużej” polityce także bywało różnie. Bez powodzenia startował w wyborach na
Prezydenta RP. Dwa lata temu, przegrał z Lechem Kaczyńskim. Czy słynny już “dziadek
z Wehrmachtu” mu przeszkodził? Raczej nie.
Przyczyną była zbytnia pewność siebie, którą
prezentował m.in. hasłem wyborczym. Było nim jasne stwierdzenie - “Prezydent Tusk”.
Teraz nie popełnił tego
błędu. Wygrał z dużą
przewagą. Zmiażdżył przeciwnika i
jak stwierdził J. Kaczyński “poszybował bardzo wysoko
w górę”.
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Obiecywał wiele

Argentyńskie tango na parkiecie?

J

D

ednoznaczne określenie Platformy Obywatelskiej , którą kieruje Donald Tusk jako
ugrupowania konserwatywno – liberalnego
(konserwatywne poglądy na życie i liberalne
w przypadku gospodarki) powodowało obawę dużej części Polaków przed niekorzystnymi dla nich konsekwencjami “niewidzialnej ręki rynku”. Jej tragicznych społecznie
skutków doświadczyliśmy w latach 1990-2005 sporo. Włącznie z ponad 24% bezrobociem w pewnym okresie czy olbrzymim
rozwarstwieniem ekonomicznym i społecznym. O powszechnej wręcz korupcji i braku
szacunku dla “szarego człowieka” nie wspomnę. W trakcie kampanii wyborczej okazało
się, że strach przed Kaczyńskimi i Prawem i
Sprawiedliwością był większy jak te obawy
związane z liberalną gospodarką. Dodatkowo
Platforma Obywatelska zaczęła obiecywać
“złote góry” oraz cud gospodarczy po objęciu rządów. Emeryci i pracownicy budżetówki mają otrzymać podwyżki a osoby już
pracujące w Anglii , Irlandii czy Niemczech
wrócą do kraju bo będą zarabiać w Polsce
więcej. Przedsiębiorcy dostaną szanse rozwojowe poprzez lepsze przepisy gospodarcze i redukcję biurokracji. Dzięki
temu zniknie w Polsce korupcja
– bez uciekania się do policyjnych metod w postaci prowokacji czy podsłuchów. Zmniejszą się podatki i zwiększą się
wpływy do budżetu państwa.
Zmniejszą się wysoko ostatnio rosnące ceny np. artykułów spożywczych a zwiększą
się płace. Takie były niektóre
obietnice zwycięskiej partii.
Przedstawienie przez Tuska w
“czarnym świetle” rządów
PiS w ostatnich dwóch
latach nie było uczciwe ale zdało wyborczy egzamin. Czy ten
populizm zda egzamin w praktyce rządzenia? Zobaczymy.

onald Tusk i jego partia mimo zwycięstwa nie będzie rządziła samodzielnie a
Prawo i Sprawiedliwość będzie mocną opozycją, która ma za sobą (duchowo) Prezydenta RP i waleczny związek zawodowy “Solidarność”. Wzrost gospodarczy jaki mieliśmy w
Polsce w ostatnich kilku latach (wzrost roczny
na poziomie 7%) niestety kończy się. Kryzys
jaki dotknął USA w wyniku załamania rynku
tzw. trudnych kredytów hipotecznych powoli
dociera do Polski. Dopiero po zbilansowaniu
2007 roku okaże się, czy nastąpi ogólnoświatowy krach gospodarczy czy też “niewidzialna ręka rynku” uratuje Europę w tym Polskę
przed kryzysem w stylu argentyńskim. Być
może w nowym roku królować będzie nie tylko na parkiecie karnawałowym “argentyńskie
tango” ale także na tym giełdowym, co nie
zwiastuje cudu gospodarczego w Polsce i tym
samym spełnienia obietnic Donalda Tuska.

System dwupartyjny:
KACZOR - DONALD?

W

ydaje się, że największym osiągnięciem Tuska bez względu na to czy
uczyni cud gospodarczy “aby wszystkim
żyło się lepiej” czy przyczyni się do “argentyńskiego tanga” na parkiecie giełdowym, będzie stworzenie w Polsce podwalin pod normalny, dwupartyjny system polityczny. Podobny do tego jaki mamy w Irlandii czy USA. System, w którym nie ma
miejsca na skrajności typu Samoobrona czy
Liga Polskich Rodzin lub komuniści. System, w którym liczy się efektywne działanie
w gospodarce a nie efektowne przedstawianie wizji “krainy szczęśliwości” jakie znamy
z czasów sprzed 1990 roku. Donald Tusk jest
szansą dla Polski i Europy gdyż może pokazać inne oblicze prawicy, która po dojściu
do władzy w Niemczech czy Francji może
stać się trwałym elementem w Unii Europejskiej. Będzie gwarantem tego, że nie stanie
się ona powtórką z ZSRR. Sytuacja, w której
zmiana rządów w Polsce odbywać się będzie
w konstelacji PO i PiS wydaje się być realna. Jak ją wykorzystają wywodzący się z tego
samego pnia wielkiej “Solidarności”- Jarosław Kaczyński, często określany w Polsce
mianem KACZOR i DONALD Tusk, okaże się już niedługo. Próbą “ognia i wody” będzie organizacja EURO 2012 oraz wybudowanie pierwszego stadionu piłkarskiego. Donald Tusk znany jest ze swojego zamiłowania do futbolu. Oby nie strzelił gola do własnej bramki. 

Foto: Zdzisław Szostek

POLITIK

Wer ist der Mann, der den Kampf um die „politischen Seelen“
der Polen gewonnen hat?

Der WUNDER
WUNDERttäter
ter??
 Waldemar Gruna

E

r ist kaschubischer Abstammung,
ein Liberaler aus der SolidarnośćTradition, ein Mann der Arbeiterbewegung, deren Streiks aus dem
Jahr 1980 den Kommunismus zu Fall brachten und dadurch mittelbar die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglichten. Er ist
Historiker, seine Faszination ist Danzig und
seine Geschichte. Er bezeichnet sich selbst
als deutschland-, tschechien- und russlandfreundlichen Politiker, da seiner Meinung
nach jede Anti-Haltung sowohl Polen als
auch der Europäischen Union schadet. Er
selbst ist pro europäisch. Auf die Kritik hin,
er hätte Gespräche mit Erika Steinbach aufgenommen, entgegnete er, dass nur ein Meinungsaustausch und manchmal eine energische Diskussion etwas verändern können. Er
ist zwar wirtschaftsliberal, doch er hat kein
Vermögen. Im Kommunismus gab es Zeiten,
als er arbeitslos war. Auch in der „großen“
Politik war es unterschiedlich. Er hat sich vor
zwei Jahren erfolglos um das Amt des Polnischen Staatspräsidenten beworben, er verlor gegen Lech Kaczyński. Hat ihm sein bereits berühmter „Großvater aus der Wehrmacht“ geschadet? Eher nicht. Ursache war
eher seine übermäßige Selbstsicherheit, die
er im Wahlkampf zeigte. Es war damals eine
einzige klare Aussage: „Präsident Tusk“. Jetzt
hat er diesen Fehler nicht gemacht. Er gewann die Wahlen mit großem Vorsprung. Er
zermalmte seinen Gegner, wie J. Kaczyński
feststellte und „schwebte auf Wolke sieben“.

Er versprach viel

D

ie eindeutige Zuordnung der Platforma Obywatelska (Bürgerplattform), deren Vorsitzender er ist, als liberal-konservative Gruppierung (konservative Ansichten in
Bezug auf das Leben und liberal in Bezug
auf die Wirtschaft) führte dazu, dass zahlreiche Polen unangenehme Folgen durch die
„unsichtbare Wirkung des Marktes“ fürchteten. Diese Folgen erlebte Polen bereits in
den Jahren 1990-2005. Darunter zeitweise 24% Arbeitslose oder die immense wirtschaftliche und soziale Kluft wie auch die
ausufernde Korruption oder die Ignoranz
gegenüber dem „Normalbürger“. Im Wahlkampf stellte sich heraus, dass die Furcht
vor den Kaczyński-Brüdern und ihrer Partei größer ist, als die Ängste vor der Libe-

ralisierung der Wirtschaft. Die Bürgerplattform begann zusätzlich noch, „Goldene Berge“ und ein Wirtschaftswunder zu versprechen. Rentner und Angestellte des öﬀentlichen Dienstes sollen Gehaltserhöhungen bekommen und Menschen, die in England, Irland oder Deutschland arbeiten, werden
nach Polen zurückkehren, weil sie dort mehr
verdienen werden. Die Unternehmer werden
Wachstumschancen bekommen indem die
Wirtschaftsbedingungen verbessert werden
und die Bürokratie abgebaut wird. Dank dessen wird in Polen die Korruption reduziert,
ohne auf Polizeimethoden wie Abhöraktionen oder Provokationen zurückgreifen zu
müssen. Die Steuern werden gesenkt und
die Einnahmen des Staatshaushalts werden
steigen. Die Preise für Lebensmittel werden
sinken, die Löhne werden steigen. Das waren
nur einige Wahlversprechen der siegreichen
Partei. Die Praxis wird zeigen, in wie fern sie
sich bewahrheiten werden.

Argentinischer Tango?

Samoobrona (Selbstverteidigung), die LPR
(Liga Polnischer Familien) oder die Kommunisten. Ein System, in dem eﬀektives Handeln in der Wirtschaft wichtig ist und keine Visionen eines „Paradieses“ aus der Zeit
vor 1990. Donald Tusk ist eine Chance für
Polen und Europa, da er ein anderes Antlitz
der Konservativen zeigen könnte, ein Antlitz das nach den Wahlsiegen in Deutschland
und Frankreich ein fester Bestandteil der
Europäischen Union werden könnte. Er wird
ein Garant dafür sein, dass ein UdSSR-System niemals wieder eine Chance haben wird.
Eine Situation in der sich PO und PiS Regierungen abwechseln scheint durchaus real.
Wie die beiden aus derselben Solidarność
entstammenden Politiker Kaczyński und
Donald Tusk diese Chance nutzen werden,
werden wir schon bald erleben. Eine Feuertaufe wird die Austragung der Fußballeuropameisterschaft 2012 und der Bau des ersten Fußballstadions sein. Donald Tusk ist für
seine Liebe zum Fußball bekannt. Hoﬀentlich schießt er kein Eigentor. 

D

onald Tusk und seine Partei
werden trotz des Wahlsieges nicht alleine regieren können –
Recht und Gerechtigkeit aber wird
eine starke Opposition sein, die den
Staatspräsidenten und die Gewerkschaft
Solidarność hinter sich hat. Das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre (jährlich
7%) wird leider zurückgehen. Die Kreditkrise in den USA umfasst langsam auch Polen.
Erst nach der Bilanz für 2007 wird sich zeigen, ob es eine weltweite Wirtschaftskrise geben wird oder ob die „unsichtbare Hand des
Marktes“ Europa retten wird, darunter auch
Polen, oder ob es eine Krise nach argentinischem Muster geben wird. Vielleicht erleben
wird zu Jahrebeginn einen „argentinischen
Tango“ nicht nur auf den Tanzparketten sondern auch auf dem Börsenparkett – das aber
wäre kein polnisches Wirtschaftswunder
sondern eine Niederlage für Donald Tusk.

Ein Zwei-Parteien-System:
ENTE - DONALD?

E

s scheint, dass Tusks größtes Verdienst
die Schaﬀung der Grundlagen für ein
Zwei-Parteien-System sein wird – unabhängig davon, ob es ein Wirtschaftswunder geben wird oder einen argentinischen Tango –
ein System ähnlich dem irischen oder amerikanischem. Es wäre ein System, in dem es
keinen Platz gibt für Extremitäten wie die

Foto: Zdzisław Szostek
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GRANICA

zniknie

Od grudnia tego roku Niemcy i Polacy oraz obywatele państw
należących do tzw. strefy Schengen nie będą już poddawani
kontroli na granicy.
 Mariusz Klonowski

K

ilka tygodni temu Sejm uchwalił
ustawę o wejściu Polski do Systemu Informacyjnego Schengen
(SIS) oraz Systemu Informacji
Wizowej. Jej przyjęcie było warunkiem, aby
z dniem 01.01.2008 Polska została przyjęta do strefy Schengen, a Polacy nie byli poddawani kontroli przy przekraczaniu granicy
państw należących do UE. System Informacyjny Schengen zawiera informacje kryminalne i sądowe oraz dane związane ze swobodnym przepływem osób. Rozwiązanie to
pozwala m.in. na skuteczniejszą identyﬁkację poszukiwanych osób oraz przedmiotów,
np. skradzionych samochodów.

Kontrola wewnątrz
Polski i Niemiec

W

konsekwencji przyjęcia ustawy, nie będzie już kontroli granicznej na przejściach z unijnymi sąsiadami Polski - z Niemcami i Czechami. Natomiast od marca 2008 r.
kontrola zostanie zlikwidowana także na lotniskach w streﬁe Schengen. Już od 1 września
tego roku Polska uczestniczy informatycznie
w wymianie informacji. Przekazujemy dane i
uzyskaliśmy dostęp do informacji SIS. Obecnie na granicach wewnętrznych Unii prowadzi się kontrole przepływu osób, czyli dowodów osobistych lub paszportów. Po rozszerzeniu strefy Schengen zlikwidowane zostaną
wszelkie kontrole na tych granicach, zarówno
dla obywateli państw sąsiadujących ze sobą, jak
i dla obywateli państw trzecich. Nie będzie też
kontroli przy przekraczaniu granicy poza obszarami przejść. Rozszerzono natomiast tzw.
strefę przygraniczną. W Niemczech o kilka
kilometrów w głąb tego kraju. Zrobiono to w
celu wzmożenia kontroli na drogach podmiejskich czy autostradach wewnątrz Niemiec. Pogranicznicy naszych sąsiadów przejdą do pracy w Policji i będą uczestniczyć w tego typu akcjach także w Polsce, razem z polskimi funkcjonariuszami.
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Przejścia na wschodzie pozostaną

P

olska w dalszym ciągu będzie jednak
stosować kontrolę graniczną wobec obywateli państw nienależących do Unii. Będą
oni mogli przekraczać granicę Polski tylko
w wyznaczonych przejściach granicznych.
W określonych godzinach ich otwarcia i po
dokonaniu odprawy granicznej. Warunkiem
będzie posiadanie ważnej wizy oraz środków
utrzymania na pobyt i powrót do państwa
pochodzenia. W tej sytuacji należało wypracować kompleksową politykę migracyjną, w
ramach której Ukraińcy, Białorusini czy Rosjanie mogliby bez większych przeszkód podejmować studia, pracę oraz działalność gospodarczą w Polsce. Tego nie zrobiono mimo,
że Polska bardzo potrzebuje pracowników ze
wschodu. Może to spowodować w 2008 poważne problemy gospodarcze w naszym kraju.

Irlandia i Anglia nie są
w Schengen!

P

o wejściu Polski do strefy Schengen jeszcze przez kilka miesięcy utrzymywana będzie kontrola graniczna w portach lotniczych dla wszystkich osób, a potem nadal
będą działały stanowiska odprawy pasażerów
odlatujących do krajów spoza strefy Schengen. Utworzone zostaną oddzielne stanowiska pełnej kontroli paszportowej dla osób odlatujących do krajów spoza strefy Schengen,
a więc także do Wielkiej Brytanii i Irlandii,
które do niej nie przystąpiły i USA.

Zagrożenia przestępczością
zorganizowaną

P

rzystąpienie Polski do pełnej realizacji
Układu z Schengen spowoduje szereg
zmian w sposobie działania wielu instytucji
i służb państwowych, których zadaniem jest
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Konsekwencją zniesienia kontroli
granicznej na odcinkach granicy wewnętrznej UE będzie zwiększenie aktywności działań mobilnych Straży Granicznej w streﬁe

nadgranicznej i na obszarze naszego kraju. Dotychczasowy zasięg
działania placówek SG zostanie rozszerzony o obszar poza strefę nadgraniczną, co umożliwi podjęcie aktywnych działań na tym terenie.
Doświadczenia służb granicznych krajów wchodzących w
skład Strefy Schengen wskazują, że swoboda przepływu osób i towarów wewnątrz tego terytorium
sprzyja rozwojowi różnych form przestępczości, w tym międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Świadczą o tym
również raporty Europolu i
Interpolu. W wyniku takiej sytuacji, służby niektórych „starych” Państw Członkowskich
UE (w tym Niemiec) nie tylko
utrzymały liczbę funkcjonariuszy ochraniających odcinki granicy wewnętrznej, lecz nawet
ją zwiększyły. Wstąpienie Polski do UE, zwiększyło możliwość swobodnego przekraczania granicy stwarzając jednocześnie czynnik stymulujący
wzrost zagrożenia przemytem
nielegalnych towarów oraz przerzutem nielegalnych migrantów.
Sytuacja polityczna na obszarach
podwyższonego ryzyka oraz tranzytowych wywiera istotny wpływ
przede wszystkim na poziom zagrożenia nielegalną migracja oraz przerzutem narkotyków. Niski standard
życia w krajach pochodzenia migrantów oraz przyczyny demograﬁczne powodować będą rosnące zagrożenie napływem migrantów do Europy przez terytorium Polski. 

DAS LEBEN

Ab Dezember dieses Jahres werden
Deutsche und Polen aber auch Bürger
anderer Schengen-Staaten ohne
Grenzkontrollen reisen können.

Die GRENZEN
verschwinden
 Mariusz Klonowski

und sich an ähnlichen Aktionen auch in Polen gemeinsam mit polnischen Grenzschützern beteiligen.

Die Grenzübergänge im Osten bleiben

V

or einigen Wochen beschloss der
polnische Sejm den Beitritt Polens
zum Schengen-Informationssystem
(SIS) und zum Visa-Informationssystem. Die Ratiﬁzierung war Bedingung, damit Polen ab dem 01.01.2008 den Schengen-Staaten beitreten kann und damit polnische
Staatsbürger keinen Grenzkontrollen an den
EU-Binnengrenzen mehr unterzogen werden
müssen. Das schengener Informationssystem
enthält Angaben über Vorstrafen, Rechtskonﬂikte und weitere Informationen im Zusammenhang mit dem freien Personen- und Warenverkehr.
Das System ermöglich eine bessere Identiﬁzierung
gesuchter Personen und Gegenstände, z.B. gestohlener Fahrzeuge.

Kontrollen innerhalb
von Deutschland und Polen

I

n Folge des neuen Gesetzes werden die Grenzkontrollen an den Grenzen zu den polnischen
EU-Nachbarn – Deutschland und Tschechien - abgeschaﬀt. Ab März 2008 werden auch die Kontrollen auf den Flughäfen der Schengen-Staaten abgeschaﬀt. Polen beteiligt sich bereits ab 1. September
dieses Jahres am Informationsaustausch. Es übermittelt Daten und hat Zugang zu Informationen des
SIS. An den EU-Binnengrenzen werden momentan noch Personenkontrollen durchgeführt (Personalausweise oder Reisepässe). Nach der Erweiterung der Schengen-Zone werden alle Kontrollen
an diesen Grenzen abgeschaﬀt. Das betriﬀt sowohl Bürger der angrenzenden Staaten als auch
Bürger aus EU-Drittländern. Es wird auch keine
Kontrollen bei Grenzübertritten außerhalb der
Grenzübergänge geben. Im Gegenzug wurde aber
die grenznahe Zone ausgeweitet – in Deutschland
um mehrere Kilometer ins Landesinnere. Das soll
dazu dienen, die Kontrollen auf Landstraßen und
Autobahnen innerhalb Deutschlands auszuweiten. Die Grenzschutzbeamten unserer Nachbarstaaten werden Polizei-Aufgaben wahrnehmen

P

olen wird weiterhin Grenzkontrollen für Nicht-EU-Bürger
durchführen. Diese dürfen die polnische Grenze weiterhin nur
an den gekennzeichneten Stellen während der Öﬀnungszeiten und
nach eingehender Kontrolle überschreiten. Sie müssen dann ein gültiges Visum und entsprechende Mittel zum Unterhalt und zur Rückreise vorweisen. In diesem Zusammenhang war es notwendig, eine
entsprechende komplexe Einwanderungspolitik vorzubereiten, damit
Ukrainer, Weißrussen oder Russen ohne größere Hindernisse in Polen studieren oder selbstständig tätig sein können. Das wurde nicht
getan, obwohl Polen auf die Arbeitskräfte aus dem Osten dringend
angewiesen ist. Das könnte in Polen zu ernsthaften wirtschaftlichen
Problemen im Jahr 2008 führen.

Irland und England sind keine Schengen-Staaten!

A

uch nach dem Beitritt Polens zur Schengen-Zone wird es an Flughäfen einige Monate lang weiterhin Personenkontrollen geben. Danach wird es Kontrollen für EU-Bürger geben, die die Schengen-Zone
verlassen wollen. Es wird separate Abfertigungsschalter für vollständige
Personenkontrollen jener Bürger geben, die die Schengen-Zone verlassen
und nach Irland, England oder z.B. in die USA reisen wollen.

Gefahren durch die organisierte Kriminalität

D

er vollständige Beitritt Polens zur Schengen-Zone wird eine
Reihe Veränderungen in der Arbeitsweise zahlreicher Institutionen und staatlicher Sicherheitsdienste nach sich ziehen. In Konsequenz der Abschaﬀung der Kontrollen an den Binnengrenzen werden die mobilen Kontrollen des Grenzschutzes im grenznahen Gebiet und im Landesinneren verstärkt. Der bisherige Einsatzradius
des Grenzschutzes wird erweitert. Die Erfahrungen der Grenzschützer der Schengen-Staaten zeigen, dass der freie Personen- und Warenverkehr die Kriminalitätsentwicklung fördert und vor allem die
internationale organisierte Kriminalität beﬂügelt. Das belegen auch
Berichte der Europol und der Interpol. Infolge dieser Situation haben
die Grenzschutzbehörden einiger „alter“ Schengen-Mitglieder (darunter Deutschland) die Anzahl der Beamten nicht nur beibehalten
sonder sie sogar vergrößert. Der Beitritt Polens zur EU hat zwar den
freien Grenzverkehr ermöglicht, doch gleichzeitig gute Bedingungen
für den Schmuggel von Waren und illegalen Einwanderern geschaffen. Die politische Situation in den Risikogebieten hat entscheidenden Einﬂuss auf das Gefahrenpotential durch die illegale Einwanderung und den Drogenschmuggel. 
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POLITYKA

SUPERpaństwo?
13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego w 1981r.,
przywódcy UE podpiszą nowy eurotraktat - podwalinę pod superpaństwo.
 Waldemar Gruna

P

arafowana przez liderów 27 państw
umowa nie różni się istotnie od odrzuconej w 2005r. przez Francję i
Holandię eurokonstytucji. Nie będzie tylko ﬂagi, hymnu i preambuły. Minister
spraw zagranicznych nazywać się będzie wysokim przedstawicielem ds. zagranicznych
a prezydent Unii przewodniczącym Rady
UE. Krytykowana wcześniej unijna konstytucja wejdzie w życie “tylnymi drzwiami”
- bez rozgłosu i społecznej dyskusji w krajach członkowskich. Kanclerz A.Merkel podkreślała, że traktat lizboński jest kamieniem
milowym na drodze do pełnego zjednoczenia państw unii, a prezydent L.Kaczyński
zapewniał, że polskie interesy w UE zostały trwale zabezpieczone. Niedługo przyjdzie
czas na unijną armię i wspólną policję.

Państwo wielonarodowe?

T

raktat daje podstawy do stworzenia olbrzymiego państwa europejskiego, które na pewno będzie miało mocną pozycję
w kontaktach z Rosją czy Indiami. Powstaną większe szanse na rozwój ekonomiczny
Europy. Unia będzie mogła dążyć do przywództwa w procesie globalizacji. Stanie się
bardziej spójna politycznie. Niestety nad tą
“świetlaną przyszłością” na podobieństwo
ZSRR wiszą czarne chmury. Są to chmury
państwa wielonarodowego, którego istnienie
w Europie nigdy nie trwało długo. Przykładami mogą być ZSRR, Jugosławia lub Czechosłowacja. Tych państw nie ma już na mapach świata. Rozpadły się w dramatycznych
okolicznościach. Niewiele brakowało a przez
rozpad Jugosławii doszło by do poważnego
konﬂiktu w Europie. W trakcie tych wydarzeń zginęło tysiące ludzi. Przyszły ewentualny rozpad Unii Europejskiej będzie z pew-
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nością tragiczniejszy w skutkach. Tym tragiczniejszy im bardziej niesamodzielne będą
narody wchodzące w jej skład. Im bardziej
scentralizowana i zbiurokratyzowana będzie
Unia Europejska. Idea “zniesienia” istnienia na przykład narodu niemieckiego czy
narodu polskiego jest utopią, która doprowadzić może do tragicznego ﬁnału. Zjednoczona Europa, której podstawy budowania były czysto ekonomiczne niepostrzeżenie przeskoczyła na tory ideologicznego rozwoju. Sprawy gospodarcze nie są eksponowane bo i na razie nie ma z czego się cieszyć.
Ciągle przegrywamy “wyścig” technologiczny nie tylko z USA ale Indiami czy Chinami. Jak rynek samochodowy w Europie opanują auta “made in China” za 5000 dolarów,
to okaże się, że mamy wprawdzie Unię polityczną ale z ciągle niekonkurencyjną gospodarką. Każdy kryzys gospodarczy na świecie przeniesiony na obszar UE, przy jej ideologizacji i centralizacji przerodzić się może
w katastrofę ekonomiczną podobną do “wielkiego kryzysu” w USA. Tego poszczególne
narody europejskie mogą nie wytrzymać –
może dojść między nimi do poważnych konﬂiktów. Wspólna wielonarodowa i wielokulturowa armia w takiej sytuacji nie pomoże.

Good bye niepodległość?

Z

daniem eurosceptyków kierunek obrany przez obecnych polityków w Europie jest zły. Traktat według nich to zamach
na niepodległość państw członkowskich i
ich społeczeństw. Uważają oni, że obywatele poszczególnych państw pozbawieni zostaną prawa do decydowania w wielu istotnych
dla nich kwestiach, także w sprawach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Może
są to obawy na wyrost ale jak wiadomo liczba komisarzy zostanie zmniejszona o 1/3.
Oznacza to, że co trzecie państwo UE nie będzie miało swojego przedstawiciela w unijnym rządzie. Groźne jest to, że tacy komisa-

rze mają być wybierani kwaliﬁkowaną większością głosów przez Radę Unii, a nie jak
obecnie wskazywani przez rządy. Efektem
może być całkowite oderwanie ich od rządów i obywateli swoich krajów. Wtedy decyzje, które powinny być podejmowane przez
demokratyczne społeczeństwa, będą podejmowane zakulisowo przez urzędników, na
których wybór i działanie nie będziemy mieli wpływu. Jak to się może skończyć – proszę
przeczytać “Folwark zwierzęcy” lub “Rok
1984” G. Orwella.

Zjednoczeni na wzór USA?

N

ajważniejszą zmianą jaką wprowadza
traktat jest system głosowania w Radzie Unii. Polsce udało się go odłożyć o 10
lat do 2017 roku. W setną rocznicę Rewolucji Październikowej z 1917 roku w Rosji nasza Europa stanie się wspólnotą, w której
Polska, Niemcy lub inne państwo może zostać, zgodnie z prawem, zmuszone do niechcianej decyzji. Straci atrybut suwerenności. Najważniejsza będzie unia jako całość a
nie poszczególne jej składniki czyli państwa.
Podobnie jak w słowach Lenina – nie będzie
państw ale jedna ojczyzna ludu pracującego
miast i wsi. U zarania USA i ZSRR państwa
czy stany (United States- zjednoczone państwa) wchodzące w ich skład były formalnie “niepodległe”. Problem polega na tym, że
niestety UE bliżej jest kulturowo i mentalnie do ZSRR niż do “wolnej amerykanki” rodem zza oceanu. Dzięki nowemu traktatowi
orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości będą także dotyczyły spraw wewnętrznych. Wyroki sędziów tego trybunału nie będą mogły być zaskarżane. Z pewnością Polsce i Niemcom ten sąd nieraz zagra
na nerwach. Oby nie był to marsz pogrzebowy. 

POLITIK

Der SUPERstaat?
Am 13. Dezember, am Jahrestag der Ausrufung des Kriegszustands in Polen
im Jahr 1981, werden die Anführer der EU-Mitgliedsstaaten den neuen
europäischen Vertrag unterzeichnen – die Grundlage für einen Superstaat

 Waldemar Gruna

D

as von den 27 Staats- und Regierungschefs zu unterzeichnende
Vertragswerk unterscheidet nur
unwesentlich von der im Jahr 2005
von den Franzosen und Niederländern abgelehnten EU-Verfassung. Es wird einzig keine gemeinsame Fahne, keine Hymne und keine Präambel geben. Der Außenminister wird
Bevollmächtigter für Auswärtige Angelegenheiten und der Unionspräsident Vorsitzender
des EU-Rats heißen. Die zuvor heftig kritisierte Verfassung kommt so durch die Hintertür –
ganz ohne Widerstand und ohne heftige gesellschaftliche Debatten in den Mitgliedsländern.
Bundeskanzlerin Merkel betonte, dass der Vertrag von Lissabon ein Meilenstein auf dem
Weg zu einer vollen Vereinigung aller EU-Mitgliedsstaaten ist. Polens Präsident Kaczyński
versicherte, dass die Interessen Polens in der
EU auf Dauer gewahrt wurden. Bald kommt
die Zeit für eine EU-Armee und eine gemeinsame Polizei.

Ein Vielvölkerstaat?

D

er Vertrag schaﬀt die Grundlagen für
einen riesigen europäischen Staat, der
bei Beziehungen zu Russland oder Indien sicherlich eine starke Position vertreten wird.
Die Chancen auf wirtschaftliches Wachstum in Europa werden steigen. Die EU wird
im Prozess der Globalisierung eine führende
Rolle spielen können. Sie wird politisch homogener. Leider ziehen sich über dieser sonnigen Zukunft dunkle Wolken zusammen. Es
sind die Wolken eines Vielvölkerstaates, der
in der Vergangenheit in Europa niemals lange
Bestand hatte. Bespiele sind hier die UdSSR,
Jugoslawien oder die Tschechoslowakei. Diese Staaten existieren auf heutigen Landkarten nicht mehr. Sie zerﬁelen unter dramatischen Bedingungen. Es fehlte nicht viel, und
es wäre durch den Zerfall Jugoslawiens zu

einer ernsthaften europäischen Krise gekommen. Im Zuge dieser Ereignisse starben Tausende Menschen. Ein eventueller zukünftiger Zerfall der Europäischen Union wäre in
seinen Folgen noch tragischer, umso tragischer, je unselbstständiger die Mitgliedsvölker wären. Die Idee von der „Abschaﬀung“
zum Beispiel des Deutschen oder Polnischen
Staates ist und bleibt eine Utopie, die ein tragisches Finale haben könnte. Ein vereintes
Europa, dessen Grundlagen einst rein ökonomisch waren entglitt unbemerkt auf eine
ideologische Schiene. Wirtschaftsfragen werden nicht mehr so sehr in den Vordergrund
gestellt, weil es ja momentan nichts Erfreuliches gibt. Wir verlieren ständig den technologischen Wettlauf nicht nur gegen die
USA sondern auch Indien oder China. Wenn
der europäischen Fahrzeugmarkt von Autos „Made in China“ für 5000 Dollar überschwemmt wird, wird sich herausstellen,
dass wir zwar eine politische Union, aber
eine immer noch keine konkurrenzfähige
Wirtschaft haben. Jede Weltwirtschaftskrise
könnte bei dieser Zentralisierung und Ideologisierung in Europa zu einer Wirtschaftskatastrophe ausufern, wie der „großen Krise“ in den USA. Das könnten einzelne europäische Völker nicht aushalten – es käme
zu ernsthaften Konﬂikten. Eine gemeinsame
multinationale Armee könnte in dieser Situation nichts ausrichten.

Good Bye Unabhängigkeit?

E

uroskeptiker meinen, die von europäischen Politikern eingeschlagene Richtung wäre falsch. Sie meinen, die Verfassung sei ein Angriﬀ auf die Unabhängigkeit der Mitgliedsstaaten und ihrer Bevölkerungen. Die Bürger werden ihrer Rechte auf
Mitbestimmung bei zahlreichen wichtigen
Fragen beraubt, auch bei Fragen der Rechtsprechung. Vielleicht sind es unbegründete
Ängste, doch man weiß bereits, dass die Zahl
der Kommissare um 1/3 reduziert wird. Das
bedeutet, dass jeder dritte Staat in der EU
ohne eigenen Vertreter in der EU-Regierung

auskommen werden muss. Gefährlich dabei
ist, dass die Kommissare mit einer einfachen
Mehrheit im EU-Rat gewählt und nicht wie
bisher von den einzelnen Regierungen bestimmt werden. Eine Folge kann sein, dass
sie von den Regierungen und Bürgern ihrer Länder völlig abgekoppelt werden. Dann
werden die Entscheidungen, die eigentlich
von den Bevölkerungen getroﬀen werden
sollten, hinter den Kulissen von Politikern
entschieden, auf deren Wahl und Arbeit wir
keinen Einﬂuss mehr haben. Wie das enden
kann, kann man gerne in „Farm der Tiere“
oder „1984“ von George Orwell nachlesen.

Vereint nach amerikanischem
Muster?

D

ie wichtigste Veränderung, die der neue
Vertrag bringt, ist ein neues Abstimmungssystem im EU-Rat. Polen ist es gelungen, das Abstimmungssystem um 10 Jahre bis 2017 zu verschieben. Am hundertsten Jahrestag der Oktoberrevolution 1917 in
Russland wird unser Europa zu einer Gemeinschaft, in der Polen, Deutschland oder
andere Staaten rechtmäßig zu einer ungewollten Entscheidung gezwungen werden
können. Das Attribut der Souveränität wird
aufgehoben. Die EU als Ganzes wird Vorrang haben, nicht die einzelnen Mitgliedsstaaten. Wie Lenin sagte – es wird keine
Staaten geben, sondern nur eine Heimat der
arbeitenden Stadt- und Landbevölkerung.
Die Grundlagen der USA (Vereinigte Staaten von Amerika) oder der UdSSR bildeten
einst unabhängige Staaten. Das Problem beruht darauf, dass die EU mental und kulturell der UdSSR näher ist, als dem „freien“
Amerika. Dank des neuen Abkommens werden Urteile des EU-Tribunals auch für innere Angelegenheiten der Mitgliedsstaaten verbindlich. Die Urteile können nicht angefochten werden. Polen und Deutschland werden
diese Gerichte sicherlich noch häuﬁg Ärger
bereiten. Hoﬀentlich kommt es dabei nicht
zu einer Grabesstille. 
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Wsłuchana w głos ludu?
Lauscht der Stimme des Volkes.

Po “ﬁlipińskich” przejściach?
Nach “philipinischen” Problemen?

Ścięty ale nie wzruszony!
Gefällt aber nicht beeindruckt!

FOTO
POLITYKON
“Czarna Owca” Platformy Obywatelskiej?
“Schwarzes Schaft” der Platforma Obywatelska?

Kierunek V RP!
In Richtung V RP!
Jestem wesoły Romek...
Ich bin der fröhliche Romek...
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„Krwawy” Ludwik? | „Blutiger” Ludwig?
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DREZNO/
/DRESDEN
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Foto: Jörg Schöner, Drezno

Magiczne stroje
Zespół Tańca Dawnego „Serenissima Vratislavia” powstał przy bractwie Rycerskim Zamku Bolków. Jego członkami są bez wyjątku rodowici wrocławianie. Swoją uwagę kierują szczególnie na odtworzenie klimatu dawnego Wrocławia i regionu Dolnego Śląska. Nawiązują do wzorów i lokalnych tradycji późnośredniowiecznego i renesansowego Wrocławia jako miasta
wielokulturowego, znaczącego ośrodka handlowego, miejsca krzyżowania się dróg i wpływów z całej ówczesnej Europy. Zgodnie z duchem
epoki jednym z głównych celów tańców dawnych, poza ich oczywistymi urokami towarzyskimi, była prezentacja urody dworu. Świadczyła o niej nie tylko maestria tancerzy ale nade wszystko ich stroje. Zmierzch średniowiecza był równocześnie złotym wiekiem Wrocławia. Znajdowało to swoje oczywiste odzwierciedlenie w noszonych przez jego ówczesnych mieszkańców
ubiorach. Rozmaitość form szat, jakie spotykamy na tym terenie w tej epoce, była niewątpliwym skutkiem bogactwa kontaktów kulturowych dawnego Wrocławia, co wynikało z rangi regionu na mapie ówczesnej Europy. Świadectwem przeszłości Wrocławia są jego wspaniałe zabytki, takie jak
koronkowy budynek Ratusza, czy potężne kościoły. Jednak to tylko milczące
świadectwo historii i trzeba przewodnika, aby wprowadzić zwiedzających w
świat ludzi im współczesnych. Nic tak nie oddaje ducha swojej epoki jak jej
muzyka. Jednak ta sama muzyka zilustrowana ruchem, osadzona w scenerii dla której była tworzona, ożywiona obecnością odzianych w stroje z epoki tancerzy staje się elementem magicznej całości, mającej niezwykłą siłę oddziaływania i moc przenoszenia w czasie.
dr arch. Magdalena Gruna - Sulisz

Magische Kleider
Die Gruppe alter Tänze „Serenissima Vratislavia“ entstand bei der Ritterbrüderschaft der Burg Bolków. Mitglieder sind ausnahmslos gebürtige Breslauer. Ihre Aufmerksamkeit richtet die Gruppe besonders auf die Wiederbelebung der Stimmung des alten Breslau und der Region Niederschlesien.
Eine der programmatischen Hauptannahmen ist das Anknüpfen an lokale Breslauer Traditionen des Spätmittelalters und der Renaissance eines multikulturellen und bedeutenden Handelszentrums an der
Kreuzung vieler Wege und Einﬂüsse des damaligen Europa. Entsprechend dem Geist der Zeit war doch eines der Hauptziele der alten Tänze,
abgesehen von den oﬀensichtlichen gesellschaftlichen Umgangsformen, die
Präsentation der Schönheit des Hofes. Von ihr zeugte nicht nur die Kunst der
Tänzer, sondern mehr noch ihre Kleider. Das Spätmittelalter war gleichzeitig die Blütezeit Breslaus. Dies spiegelte sich selbstverständlich in den
von den damaligen Einwohnern getragenen Kleidern wider. Die Vielfältigkeit der Trachten, die man in diesem Gebiet und in dieser Zeit antreﬀen konnte, war ein Eﬀekt des Reichtums an kulturellen Kontakten des alten Breslau und des hohen Ranges der Region
des damaligen Europa. Ein Zeugnis des alten Glanzes von Breslau sind seine Denkmäler, so wie das Rathaus oder die mächtigen Kirchen. Die sind jedoch nur stumme Zeugen und es ist ein
Fremdenführer von Nöten, um die Besucher in die alten Zeiten zu versetzten. Es ist wohl so, dass nichts den Geist der alten Zeit wiedergibt, wie die Musik. Doch dieselbe Musik, von
Bewegung begleitet und in der Szenerie eingebettet, in der
sie ursprünglich entstand, von der Anwesenheit in Trachten
der Epoche gekleideten Tänzern belebt wird zu einem magischen Element einer Ganzheit, die unheimlich Ausdrucksstark
ist und den Betrachter in eine andere Zeit versetzt.
Dr. Magdalena Gruna-Sulisz
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URODA

BIO-KOSMETYKI
BIO
-KOSMETYKI
Często nie zdajemy sobie sprawy
z tego, co natura nam oﬁarowała
i kupujemy np. bardzo drogie
kremy, które i tak na ogół nie
dają pożądanych rezultatów.

 Ewa Gruna

K

osmetyki naturalne znane były
od wieków. Starożytne kobiety, o
urodzie których krążyły legendy, dbały o wygląd wyłącznie w
naturalny sposób np. stosując kąpiele w miodzie i mleku. W tamtych czasach znane było
również działanie olejków eterycznych, z
których każdy zapach pomagał w innych dolegliwościach, odprężał, czy uspokajał. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co natura nam oﬁarowała i kupujemy np. bardzo
drogie kremy, które i tak na ogół nie dają pożądanych rezultatów.

Biokosmetyki

K

osmetyki naturalne, to inaczej biokosmetyki, bądź kosmetyki organiczne.
Nazywa się je w taki sposób, gdyż
nie zawierają żadnych substytutów ani szkodliwych substancji. Istnieją bardzo znaczące dla ludzkiej skóry różnice między kosmetykami naturalnymi, a chemicznymi.
Obrazuje to niżej umieszczona tabela.

tkwi ich siła? Przedstawiamy kilka powszechnie dostępnych i wykorzystywanych
warzyw oraz owoców wraz z ich pozytywnym oddziaływaniem na skórę człowieka.
Pietruszka - wspomaga metabolizm skóry, a
dzięki zawartości witamin A, C i E zapobiega zmarszczkom
Miód - jest idealnym kosmetykiem dla szarej i zmęczonej skóry. Zmiękcza i wygładza
skórę, wzmacnia jej elastyczność i utrzymuje
odpowiedni poziom nawilżenia. Łagodzi także podrażnienia i przyspiesza gojenie się naskórka. Ten słodki przysmak zawiera witaminy z grupy D, C, A, B oraz E.
Marchew - to warzywo nazywane jest eliksirem młodości. Zapobiega odwodnieniu skóry, a także chroni ją przed szkodliwym działaniem promieni UVA. Dzięki zawartości beta-karotenu likwiduje zmarszczki. Ponadto
działa na skórę kojąco i wygładzająco, poprawia jej koloryt. Marchew pomaga nie tylko
naszej skórze, dba także o włosy. Stymuluje
ich porost oraz zapobiega łamliwości.
Jabłko - pomaga w zwalczaniu łupieżu. Jest
idealne dla skóry zmęczonej, podrażnionej
oraz skłonnej do wyprysków. Zawiera witaminę C, fruktozę oraz pektynę. Ujędrnia skórę, poprawia jej koloryt oraz napięcie. Dzięki naturalnemu alkoholowi (sorbitol) łagodzi
wszelkie podrażnienia oraz wypryski.

GLINKI – skarby ziemi

I

ch upiększające właściwości znane są od
setek lat. Istnieją różne rodzaje glinek i
każdy pomaga w innych dolegliwościach.
Ogólnie wiadomo, że działają wspaniale na
skórę-wygładzają ją, oczyszczają, a czasem
nawet leczą.
• Biała-jest bardzo łagodna. Delikatnie ściąga pory, odżywia skórę, wygładza i przywraca blask skórze zmęczonej i poszarzałej.
• Zielona-pomaga w leczeniu trądziku i wyprysków, łagodzi stany zapalne i wszelkie podrażnienia. Pomaga w likwidowaniu
zmarszczek oraz odżywia cerę
• Czerwona-łagodzi trądzik różowaty. Świetnie nadaje się do pielęgnacji cery tłustej i
mieszanej oraz naczynkowej.
• Żółta-idealnie nadaje się do pielęgnacji
cery normalnej, tłustej i mieszanej.

P

rzedstawiliśmy tylko część naturalnych
kosmetyków. Kosmetyki konwencjonalne są o wiele droższe od naturalnych, a mimo
to i tak najczęściej jednak sięgamy właśnie
po środki chemiczne. Działają one szybko,
lecz na dłuższą metę często wręcz szkodzą.
Skoro mamy więc taką możliwość, dlaczego
nie korzystać z darów natury? 

W czym pomagają
biokosmetyki?

K

osmetyki
naturalne
mogą pomóc we wszelkiego rodzaju bólach,
bezsenności, ogólnym zmęczeniu
bądź złym samopoczuciu. Dbają także
o tak ważną dla kobiet
urodę - np. zwalczają
cellulit, opóźniają
procesy starzenia, czy wygładzają powstałe
już zmarszczki. W czym
Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia
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SCHÖNHEIT

Wir sind uns oft nicht der
Tatsache bewusst, dass die
Natur uns reichlich beschenkt hat
und kaufen zum Beispiel
sehr teuere Cremes, die im
Allgemeinen nicht die
gewünschte Wirkung erzielen.

BIO-KOSMET
BIO
-KOSMETIKA
IKA
 Ewa Gruna

N

atürliche Kosmetika sind seit Jahrhunderten bekannt. Frauen im
Altertum sorgten für ihre heute schon legendäre Schönheit einzig mit Hilfe natürlicher Substanzen: z.B. Honig- oder Milchbäder. In den damaligen Zeiten
kannte man ebenfalls die Wirkung von ätherischen Ölen, wobei jede Geruchsnote bei anderen Beschwerden half, entspannte oder beruhigte. Wir sind uns oft nicht der Tatsache bewusst, dass die Natur uns reichlich beschenkt
hat und kaufen zum Beispiel sehr teuere Cremes, die im Allgemeinen nicht die gewünschte
Wirkung erzielen.

Bio-Kosmetika

N

atürliche Kosmetika, Bio-Kosmetika
oder auch organische Kosmetika. Sie
werden so bezeichnet, weil sie keine Ersatzstoﬀe oder schädliche Substanzen enthalten.
Es gibt für die menschliche Haut einen großen Unterschied zwischen natürlichen und
chemischen Kosmetika. Die folgende Tabelle verdeutlicht den Unterschied.

Wie helfen Biokosmetika?

N

atürliche Kosmetika können bei allen
Schmerzen, bei Schlaﬂosigkeit, bei al-

lgemeinen Erschöpfungszuständen oder bei
schlechtem Allgemeinbeﬁnden helfen. Sie
sorgen auch für die so begehrte Schönheit bei Frauen und wirken z.B. gegen Zellulitis, verlangsamen den Alterungsprozess oder
glätten bereits bestehende Falten. Worauf
beruht ihr Wirkung? Wir zählen einige allgemein bekannte Gemüse- und Obstsorten
und ihre positive Wirkung auf die menschliche Haut auf.
Petersilie – unterstützt den Stoﬀwechsel der
Haut. Dank des hohen Vitamin A, C und E
Anteils wirkt sie gegen Falten.
Honig – ist ein idealen Mittel gegen graue
und ermüdete Haut. Er weicht die Haut auf
und glättet sie, verbessert ihre Elastizität
und sorgt für den richtigen Feuchtigkeitsgehalt. Honig lindert ebenfalls Hautreizungen
und verbessert die Heilung der oberen Hautschichten. Diese süße Leckerei enthält Vitamine der Gruppen D, C, A, B und E.
Karotten – werden auch als Lebenselixier
bezeichnet. Sie verhindern eine Entwässerung der Haut und schützen sie auch vor der
schädlichen Wirkung der UV-Strahlung. Das
Beta-Caroten wirkt gegen Falten und glättet
die Haut. Karotten helfen nicht nur unserer Haut, sie haben auch eine positive Auswirkung auf die Haare. Sie stimulieren das
Wachstum und minimieren die Brüchigkeit.
Äpfel – helfen gegen Schuppen. Sie helfen gegen erschöpfte, gereizte und pickelige
Haut. Äpfel enthalten Vitamin C, Fructose
und Pektin. Sie beleben die Haut, verbessern

ihre Farbe und ihre Spannung. Dank des natürlichen Alkohols (Sorbitol) lindern sie alle
Reizungen und Ausschläge.

Tonerden – Schätze
aus dem Boden

I

hre wohltuenden Eigenschaften sind seit
Jahrhunderten bekannt. Es gibt verschiedene Arten von Tonerden, wobei jede Art bei
anderen Beschwerden hilft. Es ist allgemein bekannt, dass sie wohltuend auf die Haut
wirken – sie glätten, reinigen und heilen sogar.
• Weiße: wirken sanft. Verengen die Hautporen, beleben die Haut, glätten sie und verleihen erschöpfter und ergrauter Haut ihren ursprünglichen Glanz.
• Grüne: hilft bei der Behandlung von Ausschlag und Pickeln, lindert Entzündungen
und sämtliche Reizungen. Hilft, die Haut
zu glätten und wirkt belebend.
• Rote: lindert rosafarbene Ausschläge.
Eignet sich hervorragend zur Behandlung
von fettiger Haut.
• Gelbe: eignen sich hervorragend zur Behandlung normaler, fettiger und gemischter Haut.

W

ir haben nur einige wenige natürliche
Kosmetika vorgestellt. Konventionelle
Kosmetika sind weitaus teurer als natürliche
und trotzdem kaufen wir meistens chemische Mittel. Sie wirken schnell, doch auf lange Dauer schaden sie oft sogar. Wenn wir also
schon die Möglichkeit haben, warum nutzen
wir dann nicht die Gaben der Natur? 
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ŚWIĄTECZNE
Specjalnie dla Państwa wybraliśmy kilka propozycji gwiazdkowych prezentów.
Być może posłużą jako źródło inspiracji podczas świątecznych zakupów.

Lifting Radiance (Błysk Piękności)
marki MARY COHR.
Cena 124 zł za 50 ml

Wisiorek. Cena 149 zł

Sukienka ﬁrmy MAKALU.
Cena 219 zł.

Zegarek MICHAEL KORS MK2101. Cena 610 zł

Komplet marki YES:
Kolczyki. Cena 239 zł
Wisiorek. Cena 149 zł

Zegarek CITIZEN BL9009-54F. Cena 2285 zł

Żel na okolicę oka MARY COHR. Cena 101 zł za 25 ml
Łagodzący Krem po Goleniu MARY COHR. Cena 95 zł za 50 ml

Złote spinki mankietowe, marki YES.
Cena 915 zł
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PRODUKTY: · Makalu, www.makalu.com.pl · Mary Cohr, www.mary-cohr.pl ·YES, www.yes.com.pl ·

WEIHNACHTLICHE
Wir haben speziell für Sie einige Vorschläge für Weihnachtsgeschenke
herausgesucht. Vielleicht können unsere Ideen als Inspiration
für Ihre Weihnachtseinkäufe dienen.

Eine Serie aus Gold der Firma YES.
Ring – Preis 649 zł
Ohrringe – Preis 429 zł

Goldener Männer-Armreif der Firma YES.
Preis 3.595 zł

Klasische Dammen-Armreif der Firma YES.
Preis 1.049 zł

Ein satinierter Rock der Firma MAKALU.
Preis 219 zł

EMPORIO ARMANI.
Preis 1415 zł

FOSIL.
Preis 395 zł
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ŻYCIE

 Ewa Gruna

Kupuj z
GŁOWĄ!
J

uż za parę tygodni będziemy obchodzić
Boże Narodzenie. Od jak dawna jednak
widujemy w supermarketach choinki,
bombki, czekoladowe Mikołaje, czy zestawy świąteczne? Praktycznie już od końca września. Sprzedawcy stosują mnóstwo
tricków marketingowych, aby nakłonić ludzi do kupowania często niepotrzebnych im
rzeczy. Manipulacja jest powszechnie stosowana wśród sprzedających. Jak się przed nią
bronić?

Słowa klucze, którymi
zwabia się klientów to:

„okazja”,
„tylko 99,99”
„promocja”
Promocja?

W

chodząc do sklepu, słyszymy powszechnie lubianą muzykę, otaczają
nas przemiłe hostessy, które namawiają nas
do zakupu różnych rzeczy. Wmawiają, że są
one niezbędne w naszym domu. Wszystko
jest kolorowe. Włączona klimatyzacja tworzy dobrą atmosferę, a na półkach widnieją
ogromne czerwone napisy PROMOCJA. Ten
miły klimat w supermarketach ma służyć naszemu odprężeniu, abyśmy kupili więcej niż
zamierzaliśmy. Istnieje sporo technik manipulacji. Wiele z nich uczy się na tzw. „kursach technik sprzedaży”.

Zasada korzyści

J

est to powszechnie stosowana psychomanipulacja, która opiera się na słowach „płacisz TYLKO, dostajesz AŻ”. Jest ona tak niezauważalna przez kupujących, że ulegają jej
niemal wszyscy. Stosuje się ją prawie w każdej reklamie. W sklepach-kupujesz dwa produkty w cenie jednego (choć tak naprawdę
wcale nie potrzebujesz aż dwóch takich samych produktów). Często idziemy po jeden sweter, jednak „przy okazji” zauważamy, że jest wyjątkowa okazja-wiszą spodnie
z wielką przekreśloną, bardzo wysoką ceną,
a pod spodem dużo niższa i kupujemy także spodnie. Tak naprawdę niższa cena była
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Manipulacja jest powszechnie stosowana wśród
sprzedających. Jak się przed nią bronić?

tą normalną, o którą od początku chodziło
sprzedawcom. Jednak przy tak dużym kontraście z ceną przekreśloną, spodnie wydają się być niesłychanie tanie. Reklama bezlitośnie wykorzystuje ludzką potrzebę kupienia „tak wiele za tak niską cenę”. Warto zadać sobie pytanie „niska cena? w porównaniu z czym?”.

Reklamy manipulują

W

arto także z uwagą oglądać reklamy. One bowiem manipulują ludźmi w najrozmaitszy sposób, a przed Świętami nie można się od nich odgonić. Znaną
wszystkim (choć nie zawsze rozróżnianą) zasadą stosowaną w reklamie jest zasada społecznego dowodu słuszności. Wszystko da
się sprzedać, wystarczy powiedzieć, że już
np. 97% Polaków kupuje dany produkt. Psychika ludzka działa w ten sposób, iż w niedługim czasie rzeczywiście 97% społeczności będzie to kupowało. Każdy myśli - przecież prawie cała Polska nie może się
mylić… A jednak, jest to wyłącznie
manipulacja ze strony marketingowców. Podobnie jest z zasadą autorytetu. Ile razy widzieliśmy w reklamie ludzi znanych i lubianych, bądź
przebranych za naukowców, promujących różne produkty? Wzbudza to
zaufanie wśród potencjalnych klientów, a w
związku z tym zwiększa częstotliwość wybierania przez nich tych produktów, które są
reklamowane.

Klient to marionetka?

W

dzisiejszych czasach człowiek z każdej strony otaczany jest manipulacją. Dzieje się tak nie tylko w Polsce,
lecz na całym świecie i to coraz częściej. Wyszukuje się nowych sposobów oszukiwania ludzi i „wciskania im” swoich produktów. Nie jest to już tylko (jak
wiele lat temu) namawianie i za-

chwalanie. Wraz z nauką o psychice ludzkiej, wzrasta świadomość wśród sprzedawców. Wykorzystują oni swą wiedzę do zarabiania. Kupowanie pod wpływem manipulacji powoduje, że tracimy pieniądze na coś
często zupełnie niepotrzebnego. Warto zwrócić uwagę na te sprawy i nie być marionetką w rękach ludzi chcących na nas
zarobić. Manipulacja jest wykorzystywaniem wiedzy o
ludzkich zachowaniach
w celu oszukania ich.


DAS LEBEN

 Ewa Gruna

Kauf mit
KÖPFCHEN!
I

n wenigen Wochen werden wir das Weihnachtsfest feiern. Ab wann sehen
wir in Supermärkten Weihnachtsbäume, Weihnachtsbaumkugeln, Schokoladenweihnachtsmänner oder Christbaumschmuck? Fast ab Ende September. Die Verkäufer wenden zahlreiche Marketing-Tricks an,
um Menschen zum Kauf häuﬁg unnötiger
Dinge zu bewegen. Die Manipulationen sind
unter Verkäufern weit verbreitet. Wie kann
man sich dagegen wehren?

Werbung?

W

enn man einen Laden betritt, hört man
angenehme Musik und wird von netten Hostessen umringt, die uns zum Kauf
verschiedener Dinge überreden. Sie reden uns ein, die Dinge seien in unserem Haushalt unentbehrlich. Alles
ist bunt. Die Klimaanlage sorgt
für ein gutes Klima und an den
Regalen kleben große rote Rabatt-Schilder. Die angenehme Atmosphäre soll entspannen, damit man mehr kauft,
als man braucht. Es gibt zahlreiche Manipulationstechniken. Viele davon erlernt
man bei sog. „Verkaufstechnik-Kursen“.

Manipulationen werden von Verkäufern sehr häuﬁg
angewandt. Wie kann man sich dagegen wehren?

Vorteilnahme

E

s gibt eine allgemein angewandte Psychomanipulation, die sich in den Worten ausdrückt: „Du zahlst nur..., bekommst
aber dazu...“. Diese Technik wird von Käufern als solche nicht wahrgenommen, so dass
ihr nahezu alle Menschen zum Opfer fallen.
Dieser Trick wird in nahezu jeder Werbung
angewandt. Man kauft in einem Geschäft
zwei Produkte zum Preis von einem (auch
wenn man gar keine zwei Produkte derselben Sorte braucht). Man will z.B. einen Pullover kaufen, doch „nebenbei“ sehen wir ein
besonderes Angebot – eine Hose mit einem
durchgestrichenen sehr hohen Preis, darunter steht ein viel niedrigerer Preis und wir
kaufen auch die Hose. In Wirklichkeit war
der niedrigere Preis der Normalpreis, den
die Verkäufer von Anfang an im Sinn hatten. Doch bei einem riesigen Unterschied
zwischen dem durchgestrichenen und dem
neuen Preis, scheint die Hose sagenhaft günstig zu sein. Die Werbung nutzt gnadenlos
das menschliche Bedürfnis, „sehr viel für
sehr wenig Geld“ kaufen zu wollen. Dabei lohnt sich die Frage „niedriger Preis? Im Vergleich womit?“

Werbung manipuliert

E

s lohnt sich, Werbung aufmerksam zu studieren. Werbung manipuliert Menschen
mit verschiedenen Methoden. Vor allem vor Weihnachten kann man sich nur schwer
dagegen wehren. Eine allgemein bekannte (obwohl nicht immer als solche erkannte) Werbemethode ist das Prinzip des gesellschaftlichen Richtigkeitsbeweises. Man kann alles verkaufen, es reicht zu sagen, dass z.B.
bereits 97% der Polen das gegebene Produkt gekauft haben.
Die menschliche Psyche funktioniert so, dass in kurzer Zeit
tatsächlich 97% der Menschen

das Produkt kaufen werden. Jeder denkt,
dass sich doch nicht alle Menschen irren
können... Trotzdem ist es eine Manipulation
seitens der Werber. Ähnlich verhält es sich
mit dem Autoritätsprinzip. Man sieht in der
Werbung häuﬁg bekannte und beliebte Menschen, oder als Wissenschaftler verkleidete
Schauspieler, die verschiedene Produkte bewerben. Das weckt das Vertrauen der potentiellen Käufer und steigert so die Nachfrage
nach einem bestimmten Produkt.

Schlüsselwörter, mit denen
häuﬁg geworben wird:

„Aktion”,
„nur 99,99”
„Rabattaktion”
Der Kunde als Marionette?

D

er Mensch ist heutzutage von allen Seiten von Manipulationen umgeben. So
ist es nicht nur in Polen, sondern weltweit.
Man sucht nach immer neuen Methoden,
um Menschen zu betrügen und ihnen die eigenen Produkte „anzudrehen“. Dabei bleibt
es nicht mehr (wie noch vor einigen Jahren)
einzig bei der Überzeugungsarbeit. Parallel zum Fortschritt in der Erforschung der
menschlichen Psyche, wächst das Bewusstsein der Verkäufer. Sie nutzen ihr Wissen zu
Geldverdienen. Wenn man unter Manipulationseinﬂuss einkauft, passiert es häuﬁg,
dass man Dinge ersteht, die häuﬁg nicht gebraucht werden. Es lohnt sich darauf zu achten und keine Marionette von Menschen zu
sein, die an uns verdienen wollen. Manipulation ist die Ausnutzung von Wissen über das
menschliche Verhalten, um den Menschen
zu betrügen. 
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URODA

ŚWIAT
piękna
Foto: Mariusz Szachowski

 Beata Steć

P

iaseczno, siedziba Laboratorium
Kosmetycznego Dr Irena Eris. Zza
okien samochodu wyłania się niewysoki budynek. To tu pracuje jedna z najbardziej znanych bizneswoman w
Polsce. W recepcji panuje niezwykła cisza. Żadnego przepychu w wystroju wnętrza.
Minimalistyczny styl, ale jest wszystko, czego potrzeba, aby pracownicy i klienci czuli
się komfortowo. W oczekiwaniu na spotkanie z jedną z czołowych polskich bizneswoman zapoznaję się z linią kosmetyków wystawionych w szklanej gablocie. Otwierają
się drzwi i wychodzi wysoka, elegancka kobieta z ciepłym uśmiechem na ustach. Siadamy w przyjemnym, dużym gabinecie.

Jak powstawało imperium piękna?

S

woje Laboratorium założyła w 1983 roku.
Zaczęła od produkcji jednego kremu w
kameralnych warunkach. - Początkowo cały
dzień spędzałam z pracownicą w Laboratorium. Opracowywałam receptury, następnie razem przygotowywałyśmy masy, nakładałyśmy
je do pudełeczek- wspomina. Kosmetyki, które
sprzedawała cieszyły się dobrą opinią, klienci
chcieli więcej. Na tyle więcej, że do 1989 roku
nie nadążała z zaspokojeniem popytu na rynku.
Nie od razu działała na własną rękę. Po studiach
farmaceutycznych z doktoratem i świetną znajomością języków obcych zaczęła pracę w warszawskiej Polﬁe. Jednak socjalistyczne struktury hamowały jej kreatywność. – Nadrzędnym
motywem do działania nie były pieniądze, tylko chęć znalezienia miejsca do samorealizacji
- opowiada pani doktor. Nowe możliwości pojawiły po 1989 roku, kiedy wprowadzono gospodarkę rynkową. – Zaczęliśmy budować własny zakład, bo dotychczas ﬁrma mieściła się w
3 wynajmowanych pomieszczeniach. Mogliśmy zacząć rozwijać różne gałęzie i wchodzić
w nietypowe segmenty rynku. Było dla mnie
oczywiste, że buduję świat piękna, czyli holistyczne podejście do życia- wspomina.

Na podbój świata

D

ziś markę Dr Ireny Eris rozpoznaje wg
instytutu Pentor 93 % Polaków. Posiada
26 Instytutów Kosmetycznych w kraju i trzy
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Najbardziej znana, kobieca twarz polskiego
biznesu. Ujmuje ciepłem i otwartością.
Jest przykładem kogoś, kto osiągnął sukces.

za granicą: Kaliningradzie, Pradze i w Bogocie. Z uruchomieniem Instytutu w Bogocie, w
Kolumbii wiąże się romantyczna historia młodego Kolumbijczyka, który będąc na wakacjach w Europie zakochał się w Polce. Spędził
w naszym kraju miesiąc, po czym za namową dziewczyny zakupił w prezencie dla swojej
mamy kosmetyki Dr Irena Eris. Zawiózł je do
Kolumbii, a jego mamie tak się spodobały, że
postanowiła wraz z mężem otworzyć taki Instytut u siebie w kraju. – To była dla nas wielka przygoda. Oceniliśmy lokal, przeszkoliliśmy
załogę i przekazaliśmy całe know-how- wspomina dr Irena Eris. - Na inaugurację wybrałam
się osobiście, by przeciąć wstęgę. Jej kosmetyki znane są również w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, a nawet na Tajwanie. Jakimi produktami ujęła Azjatów? – od zawsze tęsknili za jasną skórą i głównie zainteresowali się preparatami wybielającymi i odżywczymi- opowiada
pani doktor. Czy trudno było zaistnieć na międzynarodowych rynkach? – Polskie kosmetyki nie są popularne na świecie ze względu na
małą jeszcze znajomość naszego kraju, długo
pozostającego za tzw. „żelazną kurtyną.” Szczególnie uważają tak ci, którzy nie mieli z nim
kontaktu. Bardzo dobrze postrzegana jest natomiast polska żywność- jako ekologiczna i zdrowa, dlatego, że nasz kraj kojarzy się z przaśnością, brakiem przemysłu i nowoczesności. Natomiast trudniej jest z rodzimą branżą kosmetyczną. Ale dr Irena Eris znalazła na to sposób.- Nasze kosmetyki są bardziej innowacyjne od zachodnich np. jako pierwsi na świecie
wprowadziliśmy kwas foliowy, pierwsi w Europie wprowadziliśmy do produkcji kosmetyków witaminę K. To dzięki wysokiej jakości,
badaniom naukowym i wymianie doświadczeń
produkty Dr Ireny Eris zyskały międzynarodowe uznanie. A nie byłoby to możliwe, gdyby nie
Centrum Naukowo-Badawcze – jedyna w Polsce i nieliczna w Europie placówka badawcza
działająca w ramach ﬁrmy kosmetycznej.

Laboratorium pełne pomysłów

H

enryków –zabytkowy pałacyk na warszawskim Mokotowie. To tu w przestronnych wnętrzach, którym przywrócono dziewiętnastowieczny wystrój, mieści się siedziba
Centrum. Prowadzone są tu badania na światową skalę. Placówka jest oczkiem w głowie pani
doktor. - Badamy ﬁzjologię skóry, odkrywamy
nowe substancje aktywne, prowadząc badania
na pozaustrojowych hodowlach komórek skó-

ry. Gotowe już kosmetyki testujemy na ochotnikach tzw. probantach, mierzymy parametry
skóry czyli natłuszczenie, nawilżenie i głębokość zmarszczek – zdradza pani Irena Eris. A
co się dzieje, jeśli kosmetyki nie spełniają założeń?- Szlifujemy dalej tę recepturę w Laboratorium Technologiczno- Wdrożeniowym i dopiero wtedy, kiedy kosmetyk jest skuteczny,
bezpieczny i innowacyjny pojawia się na sklepowej półce- wyjaśnia pani doktor. Wie, że nie
może pozwolić sobie na chwilowe zaniedbanie.
– Marka jest znana i ceniona, to nas zobowiązuje. A markę budowała przez długie lata, początkowo nieświadomie. - Intuicyjnie zaczęłam
brać odpowiedzialność za każde pudełko kremu, bo podpisywałam je swoim nazwiskiem.
Zawsze starłam się dbać nie tylko o jakość produktu, jego opakowanie, sposób sprzedaży, ale
również i o klienta. Słuchałam, czego oczekuje i wychodziłam na przeciw z nowymi propozycjami- wspomina. A z roku na rok tych propozycji przybywało: linie nowych kosmetyków,
Kosmetyczne Instytuty i Hotele SPA, ﬁrmowane logo Dr Irena Eris.

Rodzina podporą

T

o wraz z mężem budowała imperium
piękna. Wspierał ją kiedy chciała otworzyć własne Laboratorium i później, kiedy
już powstało. Nigdy nie została postawiona
przed wyborem: rodzina czy ﬁrma. – Udało
mi się pogodzić obie sfery życia, które są dla
mnie równe ważne. Ma dwójkę dzieci. – Jedno już opuściło dom, drugie mieszka w nim
wraz z mamą i tatą. Jeśli ma się udane życie rodzinne i nie myśli się cały czas o pracy, to człowiek jest bardziej kreatywny i ma
większy dystans do tego co robi - zwierza się
pani doktor. Jak się relaksuje? – Czasu wolnego mam niewiele. Aby odpocząć, wyjeżdżamy z mężem z dala od miejsca zamieszkania. Zabieram zaległe książki. Lubię przebywać na powietrzu, po prostu nic nie robić
– opowiada. Choć wolałaby być anonimowa,
interesują się nią media, uczelnie i instytucje ekonomiczne prowadzące case study, bo
jest przykładem kogoś, kto coś w życiu osiągnął. A sama o sobie mówi: – Jestem normalnym człowiekiem, który wie co chce robić i ma wiedzę na ten temat. Udało mi się
połączyć pracę zawodową z zainteresowaniami, co uważam za rzecz fantastyczną! 

SCHÖNHEIT

Welt
der Schönheit
Dr. Irena Eris ist das bekannteste weibliche
Gesicht der polnischen Wirtschaft und ist
ein gutes Beispiel für einen erfolgreichen
Unternehmer mit menschlichem Antlitz.
Foto: Mariusz Szachowski

 Beata Steć

D

er Hauptsitz des Laboratorium
Kosmetyczne Dr Irena Eris beﬁndet sich in Piaseczno. Es ist
von Außen ein unscheinbares
niedriges Gebäude. Hier arbeitet eine der bekanntesten polnischen Businesswoman. Am
Empfang herrscht außergewöhnliche Stille.
Die Innenräume sind sehr dezent eingerichtet. Während der Wartezeit auf das Treﬀen
mit Dr. Irena Eris betrachte ich die in einer
Vitrine ausgestellte Kosmetikserie. Die Tür
öﬀnet sich und eine große, elegante Frau begrüßt mich lächelnd.

Wie entstand
das Schönheitsimperium?

D

as Labor hat sie 1983 gegründet. Sie begann mit der Produktion einer Creme
unter recht einfachen Bedingungen. Anfangs
verbrachte ich fast den ganzen Tag mit einer
Angestellten im Labor. Ich arbeitete an Rezepten, anschließend haben wir zusammen die
Mixturen gemischt und abgefüllt – erinnert sie
sich. Die Kosmetikartikel, die sie verkaufte, erfreuten sich großer Beliebtheit, die Kunden
wollten mehr. So viel mehr, dass sie ab 1989
die Nachfrage nicht mehr befriedigen konnte. Sie war jedoch nicht von Anfang an selbstständig.
ach ihrem Pharmakologie-Studium, der
Doktorarbeit und mit ihren Fremdsprachenkenntnissen bekam sie einen Arbeitsplatz
beim Pharma-Konzern Polfa in Warschau. Doch
die sozialistischen Strukturen bremsten ihre Kreativität. Ihr Hauptmotiv war nicht das Geld, sondern der Wunsch nach Selbstverwirklichung –
sagt Frau Doktor. Neue Möglichkeiten ergaben
sich erst nach 1989, als die Marktwirtschaft eingeführt wurde. Wir begannen dann, einen eigenen
Betrieb aufzubauen, weil sich das Unternehmen
bis dahin in 3 Mitwohnungen befand. Wir konnten endlich anfangen, einzelne Geschäftszweige aufzubauen und untypische Marktsegmente
zu besetzen. Es war mir schon damals klar, dass
ich ein Schönheitsimperium aufbauen möchte –
erinnert sie sich.

N

Die Eroberung der Welt

D

ie Produkte der Firma Dr. Irena Eris werden heute nach neuesten Erhebungen
von 93% der Polen erkannt. Die Firma betreibt 26 Kosmetikinstitute in Polen und 3 im Ausland: in Kaliningrad, Prag und Bogota. Das
Institut in Bogota wurde infolge einer romantischen Geschichte eines jungen Kolumbianers
gegründet. Während seines Urlaubs in Europa verliebte er sich in eine Polin. Er verbrachte
einen Monat in Polen und ließ sich von seiner
Freundin überreden, seiner Mutter Kosmetikartikel von Dr. Irena Eris als Geschenk mitzubringen. Er brachte sie nach Kolumbien und
sie haben seiner Mutter so gut gefallen, dass sie
mit ihrem Mann beschlossen hat, ein Institut
in ihrem Heimatland zu gründen. Das war ein
riesen Abenteuer für uns. Wir haben das Lokal begutachtet, die Mitarbeiter geschult und
das gesamte notwendige Know-how übermittelt – erinnert sich Dr. Irena Eris. Sie ist persönlich angereist, um das Institut feierlich zu eröffnen. Die Kosmetikartikel dieser Firma sind
ebenfalls in Großbritannien,Irland, den USA
und sogar in Taiwan bekannt. War es schwierig, auf internationalen Märkten Fuß zu fassen?
Polnische Produkte sind nicht so gut Popular in
der Welt durch „Eisene Vorgang. Doch Dr. Irena Eris hat ein Mittel dagegen gefunden. Unsere Kosmetikartikel sind innovativer als ausländische Produkte, wir haben z.B. als erste Firma
weltweit Folsäure angewandt und als erste Firma in Europa das Vitamin K in unsere Produktionsprozesse eingeführt. Die Produkte von Dr.
Irena Eris erfreuen sich dank ihrer hohen Qualität, dank der wissenschaftlichen Grundlagenforschung und durch Erfahrungsaustausch
weltweit großer Beliebtheit. Doch das wäre
ohne das Wissenschafts- und Forschungszentrum undenkbar.

Ein Labor voller Ideen

H

enryków- einen restaurierten Schloss in
Warschau. Hier beﬁndet sich das Wissenschafts- und Forschungszentrum. Wir erforschen hier die Physiologie der Haut. Fertige Produkte werden an Freiwilligen, sog.
Versuchspersonen getestet. Wir messen verschiedene Hautparameter wie den Feuch-

tigkeitsgehalt, den Fettgehalt und die Hautfaltentiefe. Wir arbeiten weiter an der Rezeptur in unserem Technologie- und Markteinführungslabor und bringen das Produkt
erst dann in den Handel, wenn es wirkungsvoll, sicher und innovativ ist – sagt Frau
Eris. Sie weiß, dass sie sich keine Nachlässigkeit erlauben darf. Die Marke ist bereits
bekannt und beliebt, das verpﬂichtet. Sie hat
die Marke über Jahre aufgebaut, anfangs geschah das noch unbewusst. – Ich begann intuitiv die volle Verantwortung für jede Cremedose zu übernehmen, weil ja mein Name
darauf stand. Ich habe immer schon großen
Wert nicht nur auf die Qualität, die Verpackung und den Vertriebsweg des Produktes
gelegt, sondern mich auch intensiv um die
Kunden gekümmert. Ich habe darauf geachtet, was der Kunde erwartet und habe mit
neuen Angeboten versucht, diese Erwartungen zu befriedigen. Das Angebot erweiterte
sich von Jahr zu Jahr: neue Kosmetikserien,
Kosmetikinstitute und SPA-Hotels.

Die Familie als wichtigste Stütze.

S

ie hat ihr Schönheitsimperium gemeinsam mit ihrem Mann aufgebaut. Er unterstützte sie, als sie ein eigenes Labor gründen
wollte. Sie stand niemals vor der Wahl: Familie oder die Firma. - Es ist mir gelungen, zwei
Sphären miteinander zu verbinden, die für
mich beide sehr wichtig sind. Ich habe zwei
Kinder. Das eine ist schon aus dem Haus, das
andere möchte noch zu Hause bei Mutter
und Vater bleiben. Wenn man ein gelungenes
Familienleben hat und nicht ständig an die
Arbeit denken muss, ist man kreativer und ist
distanzierter bei dem, was man macht – gesteht Frau Eris. Wie entspannen sie sich? Ich habe wenig Freizeit. Ich verreise mit meinem Mann gerne weit weg. Ich nehme dann
die Bücher mit, die ich gerne lesen möchte.
Ich bin gerne an der frischen Luft und widme mich gerne dem Nichtstun.Ich bin ein
ganz normaler Mensch, der weiß, was er will
und über das entsprechende Fachwissen verfügt. Es ist ihr gelungen, das Berufsleben mit
Privatinteressen zu verbinden, was unserer
Meinung nach hervorragend ist! 
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ŻYCIE

Boże Narodzenie w Polsce
W Polsce nie spędza się tych świąt „publicznie” np. w pubach czy restauracjach.
Nawet jeśli są one otwarte, to świecą pustkami. Te dni spędza się z rodziną.
 Ewa Gruna

Ś

więto Bożego Narodzenia w tradycji chrześcijańskiej upamiętnia narodziny Jezusa Chrystusa. Przypada ono na okolice zimowego przesilenia. Boże Narodzenie to radość, dostatek
i obdarowywanie. Jest to liturgiczne Święto
stałe, przypadające na 25. grudnia, poprzedzone czterotygodniowym okresem oczekiwania – Adwentem. W tym czasie wierni i
to nie tylko praktykujący katolicy przygotowują się duchowo na okres świąteczny. Często odmawiają sobie pewnych przyjemności
na korzyść innych ludzi. Niestety w Polsce
podobnie jak w Niemczech i na całym świecie są także ludzie biedni, dla których Święto Bożego Narodzenia może nie być tak radosne. Przez cały Adwent spotkamy w sklepach kosze i pojemniki z wypisaną prośbą o
wkładanie do nich produktów żywnościowych przeznaczonych dla najuboższych. Akcje takie organizują: Polski Czerwony Krzyż,
Polskie Banki Żywności oraz wiele lokalnych ośrodków pomocy społecznej. Włączają się w nie harcerze. Tuż przed Świętami są
one przekazywane potrzebującym. Żywność
dla najuboższych jest także zbierana w kościołach. W wielu paraﬁach dzieje się to w
ostatnią przedświąteczną niedzielę, lub inny
dzień tuż przed Wigilią. Wierni dzielą się z
najuboższymi swoimi świątecznymi potrawami. Zbierane są również pieniądze. Często właśnie na potrzeby ubogich są przeznaczane wpływy z tacy, zebrane podczas Mszy
kościelnych w ciągu jednej z adwentowych
niedziel. Okazuje się, że właśnie wtedy oﬁary wiernych są znacznie hojniejsze. W czasie
Adwentu kapłani katoliccy odprawiają Msze
w specjalnych szatach koloru ﬁoletowego.
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Wigilia - wolne miejsce przy stole

W

niektórych Kościołach chrześcijańskich
Święto Bożego Narodzenia rozpoczyna
się dzień przed rocznicą Narodzin Jezusa Chrystusa - 24. grudnia. Wówczas punktem kulminacyjnym w tym dniu jest wspólna kolacja, do
której zasiada cała rodzina. Tak też jest w Polsce. Kolację wigilijną rozpoczyna się zgodnie z tradycją, gdy wzejdzie na niebo pierwsza gwiazdka. Polska wyróżnia się spośród innych krajów tym, że dzień ten jest obchodzony
wyjątkowo rodzinnie. Przed tą bardzo uroczystą kolacją wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia świąteczne. Jest to bardzo
typowy obrzęd, występujący w Polsce oraz na
terenach podlegających wpływom kulturalnym
Polski (Litwa, północna Słowacja). Używanie
w czasie Wigilii siana, kładzionego pod obrus,
to elementy zaduszkowych obrzędów przedchrześcijańskich. Dziś na ogół wyjaśnia się, że
to na pamiątkę, iż Pan Jezus urodził się w stajence i miał posłanie z siana. W polskiej tradycji
bożonarodzeniowej istnieje większa niż w innych krajach gościnność. Charakterystycznym
jest przygotowanie zastawy i wolnego miejsca
przy stole dla osoby, która może niespodziewanie z “ulicy” przyjść na kolację wigilijną. W
Wigilię Bożego Narodzenia nie ma ludzi obcych, każdego przybyłego powinno się traktować jak upragnionego gościa. Dlatego zawsze
zostaje to wolne miejsce przy stole, na którym
powinno znajdować się dwanaście potraw. Ma
to nawiązywać do liczby dwunastu apostołów.
Nie powinno zabraknąć takich dań, jak: śledzie,
ryba na gorąco, barszcz lub zupa grzybowa, a
także potrawy z użyciem maku (mak z łamańcami, kluski z makiem czy makówka), miodu
(piernik) i orzechów czy przygotowywany tylko na te święta karp. Smażony lub w galarecie.
Przepisy wigilijne przekazywane są w Polsce z
pokolenia na pokolenie.

Kolędy i Gwiazdor wspólne śpiewanie oraz prezenty

P

ięknym zwyczajem w Polsce jest wspólne śpiewanie kolęd po zjedzeniu kolacji
wigilijnej. Wszystkie one opowiadają o narodzinach Jezusa Chrystusa. Po odśpiewaniu kolęd przychodzi najbardziej oczekiwany przez dzieci moment-rozdanie prezentów,
które wedle tradycji przyniósł w nocy i włożył pod choinkę Gwiazdor. Dzień przed Wigilią, cała rodzina wraz z dziećmi ubiera choinkę w łańcuchy, bombki, zabawki, cukierki i
lampki. Ciągle tradycyjne drzewko świerkowe wygrywa u nas ze sztucznym. Nie jest to
może “ekologiczne” ale zapach drzewka roznosi się po całym domu i nadaje niepowtarzalny klimat tych świąt.

Pasterka – msza o północy

P

o kolacji wigilijnej rodziny idą na pasterkę. Jest to uroczysta Msza rozpoczynająca się o północy. Po Pasterce wszyscy życzą
sobie nawzajem wesołych, pogodnych i obﬁtych Świąt Bożego Narodzenia, które obchodzone są z nie mniejszą czcią i entuzjazmem niż Wigilia. Towarzyszą im odwiedziny u najbliższych lub osób chorych i samotnych. 25 grudnia zwany jest Bożym Narodzeniem. W tym dniu jemy dużo i dobrze. Na
stołach królują mięsa. Nie ma w Polsce zwyczaju spędzać tego dnia „publicznie” np. w
pubach czy restauracjach. Nawet jeśli są one
otwarte, to świecą pustkami co najmniej do
popołudnia. Ten dzień spędza się z rodziną.
26. grudnia to w Polsce drugi dzień Świąt obchodzony na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską.
W tym dniu Polacy odwiedzają swoich przyjaciół. 

DAS LEBEN

Weihnachten
in Polen
In Polen wird dieses Fest nicht in der „Öﬀentlichkeit“, in Cafes oder Kneipen gefeiert.
Auch wenn diese geöﬀnet haben, bleiben sie meistens leer. Es wird im Familienkreis gefeiert.
 Ewa Gruna

D

as Weihnachtsfest erinnert in der
christlichen Tradition an die Geburt von Jesus Christus. Das Fest
ﬁndet stets im Winter statt und
ist ein Fest der Freude, des Wohnstands und
der Geschenke. Das liturgische Fest fällt stets
auf den 25. Dezember, die vorhergehende
vierwöchige Wartezeit nennt man Advent. In
dieser Zeit bereiten sich die Gläubigen, und
zwar nicht nur die praktizierenden Christen,
auf die Weihnachtszeit vor. Oft versagt man
sich einige Freuden, um anderen eine Freude
zu machen. Leider gibt es in Polen ähnlich
wie in Deutschland viele arme Menschen,
die das Wehnachtsfest nicht so freudig begehen können. Den ganzen Advent über können wir in Geschäften Körbe und Behälter
mit Spendenaufrufen für Arme ﬁnden. Die
Aktionen werden organisiert vom Polnischen
Roten Kreuz, von polnischen Kommunalbanken und zahlreichen lokalen Hilfseinrichtungen. Auch Pfadﬁnder beteiligen sich daran.
Kurz vor dem Fest werden die Spenden den
Bedürftigen übergeben. Essen für die Ärmsten wird auch in Kirchen gesammelt. In zahlreichen Gemeinden geschieht das am letzten
Sonntag vor Weihnachten, oder an einem anderen Tag kurz vor Heiligabend. Die Gläubigen teilen ihre Weihnachtsgerichte mit
den Armen. Auch Geld wird gesammelt. Oft
wird die Kollekte eines der Adventsgottesdienste an die Ärmsten gespendet. Es zeigte
sich, dass die Gaben der Gläubigen dann am
größten sind. In der Adventszeit halten die
katholischen Priester die Messen in speziellen lilafarbenen Gewändern ab.

Heiligabend – ein freier
Platz am Tisch

I

n einigen katholischen Kirchen beginnt
das Weihnachtsfest einen Tag vor Chris-

ti Geburt – am 24. Dezember. Der Höhepunkt dieses Tages ist dann das gemeinsame
Abendessen, bei dem sich die ganze Familie versammelt. So ist es auch in Polen. Heiligabend beginnt traditionell, wenn der erste
Stern am Himmel zu sehen ist. Das Besondere in Polen ist, dass dieser Tag im engsten Familienkreis begangen wird. Vor diesem sehr
feierlichen Abendessen, teilen alle einen Oblaten und wünschen sich alles Gute. Das ist
eine Tradition, die sehr typisch ist für Polen
aber auch die Gebiete mit polnischen Kultureinﬂüssen (Litauen, die nördliche Slowakei). Das Heu auf dem Esstisch erinnert hier
an alte heidnische Bräuche aus der vorchristlichen Zeit. Doch heute sagt man eher, es sei
ein Symbol dafür, dass Jesus in einem Stall
geboren wurde und auf Heu schlief. Die polnischen Weihnachtstraditionen zeichnen sich
durch eine größere Gastfreundschaft aus, als
es in anderen Ländern üblich ist. Charakteristisch ist ein Tischgedeck, bei dem ein
Platz immer frei bleibt – wenn jemand unerwartet „von der Straße“ zu Besuch kommt.
Am Heiligabend gibt es keine Fremden, jeder Ankömmling sollte wie ein gern gesehener Gast behandelt werden. Deswegen wird
stets ein leerer Platz am Tisch gelassen, auf
dem Tisch sollten zwölf Gerichte stehen.
Das symbolisiert die zwölf Apostel. Darunter
sollten Gerichte sein wie: Heringe, warmer
Fisch, Borschtsch oder Pilzsuppe aber auch
Gerichte aus Mohn, Honig und Nüssen sowie speziell zubereiteter Karpfen – gebraten
oder in Aspik. Die weihnachtlichen Kochrezepte werden in Polen von Generation zu Generation weitergebenden.

Weihnachtslieder und der
Weihnachtsmann – gemeinsames
Singen und Geschenke

Alle Lieder handeln von der Geburt Christi. Nach den Weihnachtsliedern kommt der
von Kindern am sehnlichsten erwartete Moment – die Geschenke, die der Weihnachtsmann nachts unter den Weihnachtsbaum gelegt hat. Der Weihnachtsbaum wird von der
ganzen Familie am Tag vor Heiligabend mit
Kugeln, Ketten, Bonbons und Lämpchen
geschmückt. Dabei liegt der traditionelle
Weihnachtsbaum im vergleich zum künstlichen Baum immer noch weit vorne. Das
ist vielleicht nicht besonders umweltfreundlich, doch der Geruch durchströmt die ganze
Wohnung und schaﬀt eine unvergleichliche
Weihnachtsatmosphäre.

Die Weihnachtsmesse
um Mitternacht

N

ach dem Abendessen gehen die Familien zur Weihnachtsmesse. Es ist ein feierlicher Gottesdienst um Mitternacht. Nach
der Messe wünschen sich alle alles Gute und
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest,
das dann mit ebensolcher Hingabe und Anmut gefeiert wird, wie Heiligabend. Es ist
die Zeit für Besuche bei der Familie oder
bei Kranken und Einsamen Menschen. Der
25. Dezember wird als der Tag Christi Geburt bezeichnet. An diesem Tag wird reichlich und gut gegessen. Es wird viel Fleisch
serviert. Dieser Tag wird in Polen nicht in
der Öﬀentlichkeit, in Cafes oder Restaurants
gefeiert. Auch wenn die Gastronomie geöﬀnet hat, sind die Lokale meist bis in den späten Nachmittag hinein leer. Diesen Tag verbringt man im Familienkreis. Der 26. Dezember ist in Polen der zweite Weihnachtstag und der Tag des hl. Stephanus, des ersten
christlichen Märtyrers, der für seinen Glauben starb. An diesem Tag besuchen die Polen
ihre Freunde und Bekannten. 

E

ine schöne polnische Tradition ist das
gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern nach dem Abendessen am Heiligabend.
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Karnawał
Najsłynniejsze zabawy odbywają się w Wenecji,
Nicei, Wiedniu, na Wyspach Kanaryjskich i Niemczech.
Największym na świecie jest karnawał w Rio de Janeiro.

N

azwa pochodzi od włoskiego słowa carnevale, zaczerpniętego z
łacińskiego wyrażenia carrus navalis, co oznacza wóz w kształcie
okrętu. Według innej teorii karnawał pochodzi od łacińskiego słowa carnavale i oznacza
pożegnanie mięsa, ponieważ jest to okres poprzedzający Wielki Post.

Kolonia - noc niewiast

R

eńska Piąta Pora Roku, czyli karnawał
w Niemczech w Nadrenii-Westwalii zaczyna się dokładnie 11 listopada o godz.11.11
i trwa do Środy Popielcowej (także podczas
Adwentu). Kulminacyjny punkt przypada w
tzw. „różany poniedziałek”. W Kolonii pod
katedrą i na starówce w Düsseldorﬁe w tzw.
„noc niewiast” władzę przejmują kobiety.
Uzbrojone w nożyce obcinają mężczyznom
krawaty. Kobiety są przebrane za praczki,
Indianki, pasterki, młynarki, narzeczone piratów. Ustami pomalowanymi szminką pozostawiają kolorowe całusy na policzkach przechodniów. Z kolei mężczyźni to klauny, diabły, szejki naftowe. Piwo leje się strumieniami. Pachnie kiełbasą z grilla, a z głośników
lecą szlagiery.

„zmarłej” sardynce. Kondukt żałobny tworzą
m.in mężczyźni przebrani za kobiety w ciąży
i wdowy. Nad morzem sardynka zostaje rytualnie spalona, potem następuje pokaz fajerwerków. Mieszkańcy bawią się przy rytmach ﬂamenco.

Wiedeń – króluje walc

Rio de Janeiro nędzarze kupują “fantasię”

W

iedeń podczas karnawału szczyci się
ponad 300 balami. Najbardziej ekskluzywne wśród nich to: Bal Kwiatów w ratuszu, Bal Filharmoników w Musikverein, Bal
Lekarzy w Hofburgu oraz Szlagierowy Bal w
Staatsoper. Osoby nie umiejące tańczyć walca mogą się wybrać na błyskawiczny kurs do
którejś z wiedeńskich szkół.

Nicea - Kwiatowa Bitwa

C

harakterystyczne są pantonimy, deﬁlady i powozy wiozące bajecznie udekorowane „żywe obrazy” z różnych stron świata. Na poczatku marca dochodzi do Kwiatowej Bitwy! Ciekawostką jest, że wybierany
król karnawału co roku nosi inne imię. Zabawa kończy się spaleniem kukły króla.

Wenecja - królują “Maski”

Wyspy Kanaryjskie pogrzeb sardynki

W

Z

Wenecji mężczyźni występują w kostiumach kobiet, one zaś przebierają się za księży. Ludzie w maskach: złotego
słońca, srebrnego księżyca, ptaków z purpurowymi skrzydłami, piratów i sułtanów wymieniają między sobą ukłony. O północy
„Maski” wsiadają do gondoli, płyną na bale
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do otwartych specjalnie na ten czas rezydencji. W ostatni dzień karnawału, na Placu św.
Marka na platformie, “Maski” tańczą i bawią
się pod rozgwieżdżonym niebem. Właściciele restauracji wytaczają na wąskie uliczki
beczki z kwaśnym , młodym piwem...

e wszystkich imprez podczas dziesięciu
dni karnawałowych najciekawszą jest
ceremonia „pogrzebu” sardynki, która odbywa się 8 marca. Ogromna drewniana ryba
uroczyście przewożona jest na brzeg morza.
Idący za wozem tłum „żałobników” głośno
zawodzi i lamentuje w udawanym smutku po

K

arnawałowe tradycje trwają tu od 1641
roku i przyciągają, na cztery dni i cztery noce, miliony odwiedzających to miasto.
Tłum tratuje wszystko i wszystkich. Dzieje
się to pod trzydziestometrowym posągiem
czuwającego nad miastem Chrystusa, który rozciąga swe ręce nad Rio. Bezdomni, nędzarze, ludzie żyjący na wysypiskach śmieci,
cały rok oszczędzają, by kupić sobie „fantasię” - strój karnawałowy i zamienić się na te
kilka dni w cesarza bądź królową.

Polska - proza życia

K

arnawał w Polsce najczęściej jest świętowany przez młodzież w dyskotekach
i na imprezach, a przez dorosłych na balach
i spotkaniach towarzyskich. W górach i nie
tylko organizowane są zimowe wyprawy na
saniach tzw. kuligi kończące się zwykle biesiadą przy ognisku. Jednak coraz mniej Polaków ma ochotę świętować, bawić się. Przytłaczająca proza życia, nie pozwala nam na
zapomnienie i zabawę. Najważniejsze jest
spędzanie czasu w miłej i wesołej atmosferze
wśród przyjaciół i ludzi nam życzliwych. 
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Der Karneval
Die berühmtesten Karnevalsfeiern gibt es in
Venedig, Wien, auf den Kanaren und in Deutschland.
Den weltweit größten Karneval gibt es in Rio de Janeiro.

D

ie Bezeichnung stammt von
dem italienischen Wort carnevale ab, das wiederum von der lateinischen Phrase carrus navalis,
ein Wagen in Schiﬀsform abgeleitet wurde.
Nach einer andere Theorie stammt das Wort
Karneval vom lateinischen carnavale ab und
bedeutet die Verabschiedung des Fleisches,
weil diese Zeit das große Fasten einleitet.

Köln – Nacht der Narren

D

ie fünfte Jahreszeit am Rhein, also der
Karneval in Deutschland in Nordrehein-Westfahlen beginnt genau am 11. November
um 11.11 Uhr und dauert bis zum Aschermittwoch (auch während der Adventszeit). Höhepunkt ist der sog. „Rosenmontag“. „In der Nacht der Hexen” übernehmen am Kölner Dom
und in der Düsseldorfer Altstadt die Frauen
die Macht. Mit Scheren schneiden sie Männern
die Krawatten ab. Die Frauen sind als Wäscherinnen, Indianerinnen, Schäferinnen, Müllerinnen oder Piratenbräute verkleidet. Mit ihren
Lippen hinterlassen sie Lippenstiftspuren auf
den Wangen der Passanten. Männer hingegen
treten als Clowns, Teufel oder Ölscheichs auf.
Es riecht nach gegrillter Wurst, aus den Boxen
dröhnen Schlager.

In Venedig dominieren die Masken

I

n Venedig verkleiden sich Männer als Frauen, Frauen hingegen verkleiden sich als Priester. Menschen in Masken: goldene Sonne, silberner Mond, Vögel mit purpurnen Flügeln, Piraten und Sultans verbeugen sich einander. Um
Mitternacht steigen die „Masken“ in Gondeln

und fahren zu den Bällen in den oﬀenen Residenzen. Am letzten Karnevalstag tanzen und
vergnügen sich die „Masken“ auf dem Markusplatz auf einer Plattform unter dem Sternenhimmel. Restaurantbesitzer rollen Fässer mit
saurem, jungem Bier in die engen Gassen …

Wagen mit der „verstorbenen“ Sardine her. Den
Trauerzug bilden unter anderem als schwangere Frauen oder Witwen verkleidete Männer.
Am Meer wird die Sardine rituell verbrannt,
danach gibt es ein Feuerwerk. Die Menschen
vergnügen sich bei Flamenco-Rhythmen.

Wien – der Walzer

Rio de Janeiro – Bettler kaufen
sich die „Phantasie“

W

ien kann während des Karnevals auf
über 300 Bälle stolz sein. Die exklusivsten davon sind: der Blumenball im Rathaus, der Philharmoniker Ball im Musikverein, der Ärzteball in der Hofburg und
der Schlager Ball in der Staatsoper. Falls jemand nicht tanzen kann, kann er gerne einen
der zahlreichen Crashkurse an den Wiener
Schulen besuchen.

Nizza – die Blumenschlacht

C

harakteristisch sind in Nizza die Pantomime, die Paraden und die Wagen mit sagenhaft geschmückten „lebendigen Bildern“ aus
allen Teilen der Welt. Anfang März kommt es
zur Blumenschlacht! Interessanterweise trägt
der gewählte Karnevalskönig jedes Jahr einen
anderen Namen. Das Fest endet mit der Verbrennung der Puppe des Königs.

Kanarische Inseln –
Begräbnis der Sardine

V

on allen Festen während der zehn Karnevalstage ist die Zeremonie des „Begräbnisses der Sardine“ am 8. März sicherlich die
interessanteste. Die „Trauernden“ gehen laut
weinend und mit gespielter Trauer hinter dem

D

ie Karnevalstradition reicht bis ins Jahr
1641 zurück, der Karneval lockt für diese vier Tage und vier Nächte Millionen Besucher in die Stadt. Die Menschenmassen trampeln alles und jeden nieder. Das alles geschieht
unter der 30 Meter hohen Jesus-Statue, die ihre
Arme beschützend über Rio ausbreitet. Obdachlose, Bettler und Menschen, die auf Müllkippen leben sparen das ganze Jahr über, um sich
ihre eigene „Phantasie“ zu kaufen – ein Karnevalskostüm – und sich für einige Tage in einen
Kaiser oder eine Königin zu verwandeln.

In Polen

D

er Karneval wird in Polen meistens von
Jugendlichen in Diskotheken und auf Partys und von Erwachsenen auf Bällen und Tanzveranstaltungen gefeiert. Nicht nur in den
Bergen werden Schlittenfahrten und Lagerfeuer veranstaltet. Doch immer weniger Polen haben Lust zu feiern und sich zu vergnügen. Der
erdrückende Alltag erlaubt uns keinen Augenblick des Vergessens und des Vergnügens. Dabei ist eine Freizeit in angenehmer und fröhlicher Atmosphäre unter Freunden und Bekannten doch das Wichtigste. 
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Jesteśmy zadziwiająco różni. Dlaczego więc decydujemy się spędzić ze sobą życie?
 Urszula Załucka

O

t taka zwykła kobieta, istota łagodna, troskliwa, żona i matka…
jej wrodzona delikatność i powściągliwość kojąco wpływa na
mocny temperament mężczyzny. On otacza
ją opieką … jest silny, zdecydowany. Podejmie każde ryzyko, by chronić swój największy skarb…rodzinę.

konsekwentny, stanowczy, odważny. Rolą kobiety będzie tu spokojne przemyślenie sprawy, rozważenie wszystkich za i przeciw. Jej
niepewność pomoże mężczyźnie z dystansu
spojrzeć na rzeczywistość. Również w sferze emocjonalnej istnieją w nas dwa odmienne wewnętrzne światy. Kobiecie słowa pomagają odzyskać równowagę, są jej siłą w walce
z problemem. Rozmowa z bliską osobą uspokoi, wyciszy, doda pewności siebie. Nie widzi ona nic złego w mówieniu o sobie i swo-

Różnimy się i uzupełniamy.

Wspólne życie możliwe
jest dzięki wyrozumiałości
obojga partnerów

J

uż po tym krótkim i uogólnionym opisie
widać jak bardzo różnią się nasze płci między sobą. Można by powiedzieć, że właśnie
dzięki nim tak świetnie się nawzajem uzupełniamy. Tak rzeczywiście jest, ale nie byłoby to możliwe bez ogromnej cierpliwości
i wyrozumiałości obojga partnerów. Jeszcze
ważniejsze jest to, aby zdawać sobie sprawę
z tych różnic i jako wrodzone starać się je po
prostu zaakceptować. Młodzi ludzie dopiero
rozpoczynający wspólne życie z pewnością
zetkną się z problemem „władzy w domu”.
Już od najdawniejszych czasów mężczyźnie przypisana była rola głównego żywiciela, opiekuna i głowy małej społeczności, jaką
jest rodzina. Również i teraz będzie to dla
niego naturalne dążenie pomimo zmieniającej się rzeczywistości. Zaznaczenie swojej
pozycji jest ogromnym wyzwaniem. Mężczyzna w tym ważnym momencie musi udowodnić sobie i swojej kobiecie, że jest gotowy
podjąć odpowiedzialność za najbliższych.

Emocje – dwa różne światy

M

łodą parę czeka jeszcze wiele dylematów, problemów i konieczności podejmowania ważnych decyzji. W trudnym czasie każde z nich będzie radziło sobie inaczej. On szybko podejmie decyzje, będzie
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ich uczuciach. Traktuje to jako wyraz zaufania i szczególnej więzi ze swoim rozmówcą.
Przez mężczyznę natomiast zwierzanie się
rozumiane jest jako oznaka słabości i bezradności. Uczucia są sprawą intymną wiec nikt
poza nim samym nie powinien mieć do nich
dostępu. Różnice w podejściu do tej sprawy
w życiu codziennym partnerów rodzą wiele problemów. Każde z nas chce być kochanym i okazywać miłość, robimy to niestety w
bardzo różny i często niezrozumiały dla ukochanej osoby sposób. Kobieta oczekuje wyznań, zaufania, troski, miłych gestów, zrozumienia… Dla mężczyzny ważne jest wsparcie i podziw dla jego działań.

Wszystkiemu winne
hormony i mózg?

J

ak wiemy, ogromny wpływ na to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy mają hormony. Kształtują one biologiczne cechy obu płci. Miedzy
innymi odpowiadają za funkcje naszych mózgów, które w wielu wymiarach różnią się
od siebie. Dzięki określonym jego właściwościom kobiety w większym stopniu niż męż-

czyźni są istotami społecznymi. Lepiej rozumieją zachowania i emocje innych ludzi. Ich
sposób komunikowania się jest znacznie lepiej rozwinięty. Szczególnie widoczne jest
to u dzieci od drugiego do piątego roku życia, kiedy to nabywają i udoskonalają mowę.
Dziewczynki szybciej zaczynają posługiwać
się pełnymi zdaniami, mają zwykle większy
niż chłopcy zasób słów. Specyﬁką męskiego
mózgu jest wyobraźnia przestrzenna, dlatego zdecydowanie warto im zaufać na przykład przy posługiwaniu się przez nich mapą.
Wyższy niż u kobiet poziom testosteronu
sprawia również, że mają większą umiejętność skupiania uwagi i logicznego myślenia. Są zdecydowanie lepszymi ścisłowcami,
podczas gdy kobiety górują w przedmiotach
humanistycznych.

Rola zmysłów

O

bie płci w różny sposób poznają otaczający nas świat. Kobieta zbada go i doświadczy za pomocą zmysłów. Są one kilkakrotnie bardziej wrażliwe na odbiór niż
w przypadku mężczyzn. Przykładowo każdą zdrową kobietę wyrwie ze snu kapiący w
kuchni kran lub zapach spalenizny dobiegający z mieszkania sąsiadów. Będzie się ona
również swobodniej poruszała w ciemnościach dzięki lepiej wyspecjalizowanej niż
u płci przeciwnej zdolności przystosowania
wzroku. Dla mężczyzny drogą do zrozumienia są badania, fakty naukowe, doświadczenia. Będzie on próbował zrozumieć pewne
zależności i prawa rządzące światem. Jesteśmy zadziwiająco różni. Dlaczego wiec decydujemy się spędzić ze sobą życie? Co tak
bardzo zbliża nas do siebie? Być może odpowiedzią są podobne marzenia i cele?! W końcu wszyscy chcemy czuć się spełnieni w naszych rolach, pragniemy szczęścia. Wspaniale jest iść przez życie z ukochana osobą, która zawsze będzie dla nas tajemnicą.
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SIE und ER
Wir sind erstaunlich
unterschiedlich. Warum
entscheiden wir uns dann,
unser Leben gemeinsam zu
verbringen? Was bringt uns
einander nä
näher?

 Urszula Załucka

S

o eine gewöhnliche Frau, ein zartes Wesen, sorgenvoll, Ehefrau und
Mutter... ihre angeborene Sanftheit
und Zurückhaltung wirkt auf starke männliche Temperamente besänftigend.
Es sorgt für sie... ist stark und entschieden.
Er wird jedes Risiko auf sich nehmen, um seinen größten Schatz zu schützen – seine Familie.

Wir verstehen einander und ergänzen uns.

B

ereits diese kurze und sehr allgemeine
Beschreibung zeigt, wie sehr sich unsere Geschlechter unterscheiden. Man könnte sagen, dass wir uns dank der Unterschiede gegenseitig so gut ergänzen. So ist es tatsächlich, doch es wäre nicht möglich ohne
Geduld und Verständnis seitens beider Partner. Noch wichtiger ist es, sich dieser Unterschiede bewusst zu sein und sie zu akzeptieren. Junge Menschen an der Schwelle zum
Erwachsenenleben werden sicherlich vor
dem Problem der „Macht im Hause“ stehen.
Bereits zu Beginn der Menschheitsgeschichte hatte der Mann die Rolle des Ernährers,
Beschützers und Vorstands der Familie inne.
Auch heute noch ist sein Drang danach natürlich, obwohl sich die Realität stark gewandelt hat. Die Hervorhebung der eigenen Position ist eine große Herausforderung. Der
Mann muss in diesem wichtigen Moment
sich selbst und seiner Frau beweisen, dass er
bereit ist, die Verantwortung für seine Nächsten zu übernehmen.

Die Gefühle – zwei verschiedene
Welten

E

in junges Paar wird vor zahlreichen Konﬂikten, Problemen und wichtigen Entscheidungen stehen. In schwierigen Zeiten
wird jeder von ihnen versuchen, die Probleme anders zu bewältigen. Er wird schnell

eine Entscheidung treﬀen, wird konsequent,
entschieden und mutig sein. Die Frauenrolle
ist hier ein ruhigen Überdenken, sie wird alle
Eventualitäten genau erwägen. Ihre Unsicherheit wird dem Mann erlauben, die Realität aus der Distance zu betrachten. Auch
in der Gefühlssphäre bestehen in uns zwei
entgegengesetzte Welten. Worte helfen der
Frau, ihr Gleichgewicht zu ﬁnden, aus ihnen schöpft sie ihre Kraft in Auseinandersetzungen mit Problemen. Ein Gespräch
mit einer nahen Person wird sie beruhigen

Ein gemeinsames Leben
ist möglich dank des
Verständnisses beider Partner.
und ihr Selbstsicherheit verleihen. Sie sieht
nichts Schlimmes darin, sich mit Anderen
über sich und ihre Gefühle auszutauschen.
Sie betrachtet es als einen Vertrauensbeweis und als Beweis für eine besondere Beziehung zu ihrem Gesprächspartner. Männer
betrachten Geständnisse als ein Zeichen der
Schwäche und Hilﬂosigkeit. Gefühle sind
eine intime Angelegenheit und niemand außer ihm selbst sollte zu ihnen Zugang bekommen. Diese unterschiedliche Herangehensweise verursacht im Alltag der Partner
zahlreiche Probleme. Jeder von uns will geliebt werden und Liebe geben, wir machen es
leider unterschiedlich und für unseren Geliebten oft auf unverständliche Art und Weise. Eine Frau erwartet Geständnisse, Vertrauen, Sorge, nette Gesten, Verständnis...
Ein Mann braucht Unterstützung und Bewunderung für seine Taten.

Schuld sind Hormone und das
Gehirn?

E

s ist bekannt, dass die Hormone entscheidenden Einﬂuss darauf haben, wer und
wie wir sind. Sie bestimmen die biologischen
Eigenschaften beider Geschlechter und sind
verantwortlich für die Funktionen unserer
Gehirne, die sich in zahlreichen Details vo-

neinander unterscheiden. Dank bestimmter
Hormone sind Frauen in gewissem Maße sozialer als Männer. Sie können die Gefühle
und das Verhalten anderer Menschen besser
verstehen. Ihre Kommunikationsfähigkeit ist
besser entwickelt. Besonders deutlich wird
das bei Kindern vom zweiten bis zum fünften Lebensjahr, wenn sich die Sprache herausbildet. Mädchen beginnen schneller, in
ganzen Sätzen zu sprechen und haben normalerweise einen größeren Wortschatz als
Jungen. Das Besondere am männlichen Gehirn ist die räumliche Vorstellungskraft, deswegen kann man ihnen auf jeden Fall vertrauen, wenn es darum geht, sich einer Landkarte zu bedienen. Die größere Testosteronausschüttung führt auch dazu, dass sie
sich besser konzentrieren und logischer denken können. Sie sind die besseren Naturwissenschaftler, während Frauen im humanistischen Bereich erfolgreicher sind.

Die Rolle der Sinne

B

eide Geschlechter nehmen die sie umgebende Welt unterschiedlich wahr. Die
Frau wird sie erforschen und mit ihren Sinnen wahrnehmen. Diese sind viel sensibler,
als bei Männern. Ein Beispiel: jede gesunde Frau wird von einem tropfenden Wasserhahn in der Küche oder vom Brandgeruch
aus der Nachbarwohnung geweckt. Die Frau
kann sich auch besser im Dunkeln bewegen, da sich ihre Sehkraft besser den Lichtverhältnissen anpassen kann. Für den Mann
führt der Weg zum Verständnis über Forschung, wissenschaftliche Fakten, Erfahrungen. Er wird versuchen, die Zusammenhänge und die Gesetzmäßigkeiten der Welt zu
verstehen. Wir sind erstaunlich unterschiedlich. Warum entscheiden wir uns dann, unser
Leben gemeinsam zu verbringen? Was bringt
uns einander näher? Vielleicht sind es ähnliche Sehnsüchte und Ziele? Schließlich wollen wir uns doch alle in unserer Rolle verwirklichen und streben nach Glück. Es ist
wundervoll mit seinem liebsten Menschen
durchs Leben zu gehen, auch wenn er immer
ein Geheimnis für uns bleiben wird. 
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Enzo Ferrari, założyciel
i właściciel ﬁrmy Frerrari,
był jednym z kierowców
wyścigowych Alfa Romeo

S

amochody – stwory mechaniczne
wyprodukowane tylko w jednym
celu – usprawnienia komunikacji z
punktu A do punktu B. Postrzegane przez wielu jako element niemalże krajobrazu, a na pewno jako nieodzowna konsekwencja rozwoju cywilizacyjnego. O ile z
drugą tezą mogę się zgodzić o tyle jako “Alﬁsta” nie mogę się podpisać pod teorią postrzegania samochodów jedynie jako środka
transportu.

Chęć posiadania

K

iedy zaczyna działać tak zwany virus
Alfa Romeo? Pierwsze objawy są typowe – widzimy samochód taki jakich jest
coraz więcej czyli na przykład model 156.
Stwierdzamy, że ma ładną linię, nawet jesteśmy skłonni przyznać, że wiemy i rozumiemy czemu ten samochód wygrał prestiżową
nagrodę „Car of The Year 1998”. Z czasem
dowiadujemy się, że ten właśnie model przełamał złą passę ﬁrmy, która na przełomie lat
80 i 90 dwudziestego wieku została wykupiona przez koncern Fiat. Z niejakim zdumieniem odkrywany, że aktualnie wszechobecne silniki diesla z technologią „Common Rail” zostały po raz pierwszy zastosowane seryjnie właśnie w Alﬁe. Kolejny etap
to chęć sprawdzenia jaki jest w środku i posłuchania silnika. Wsiadamy więc i znów zaskoczenie. Jest wygodnie, aczkolwiek z lekką
i wyraźną nutą sportu objawiającą się chociażby w fotelach, które dziwnie skutecznie trzymają nasze dolne rejony ciała. Pierwsze spojrzenie na deskę rozdzielczą i zdumienie – oddzielnie licznik i obrotomierz w
głębokich tunelach? A gdzie reszta wskaźników? Na szczęście znajdują się – są na konsoli środkowej. Rozsiadamy się i przymierzamy do samochodu, i nie wiedzieć kiedy
uśmiech pojawia się na naszych twarzach.
Już siedząc w modelu z silnikiem benzynowym o pojemności między 1600 a 2000 cm3
słysząc dźwięk silnika uśmiech poszerza się;
jeżeli odpalamy samochód z jednostką 2,5
V6 słyszymy muzykę bogów, czyli typowy
dźwięk włoskiego silnika w układzie V. Natomiast jeżeli należymy do grona szczęśliwców to możemy ożywić „potwora” czyli Alfę
Romeo 156 oznaczoną literami GTA, mającą
pod maską sześć cylindrów i 3200 cm3 pojemności, który gdy nie jedzie pięknie mruczy, a po dodaniu gazu zaczyna atakować nasze narządy słuchu istną symfonią lub jak
kto woli rykiem tygrysa.
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Chęć jazdy

P

owstaje ona nawet u potencjalnego posiadacza samochodu tej marki – nie tylko modelu 156 ale i 147 (Samochód Roku
2001). Wszystkie Alfy prowadzą się „jak po
sznurku”. Zestrojenie zawieszenia, układu
napędowego i kierownicy daje niesamowite
poczucie kontroli nad samochodem oraz idealne wyczucie tego się z nim dzieje podczas
jazdy. Ukoronowaniem tego co oferuje posiadaczowi Alfa Romeo jest najnowszy model
sportowy, wyprodukowany tylko w ilości 500
sztuk - model 8C. Ma on silnik z fabryki koncernu Fiata. Wspólny dla Maserati i Ferrari,
4500 cm3 pojemności, 8 cylindrów, piekielne przyspieszenie i anielski wygląd.

Zakup

O

biegowe opinie o jakości tych samochodów oraz niewybredne dowcipy nie dają
nam spać. Szukamy informacji. I tu skarbem
są kluby zrzeszające właścicieli samochodów tej marki. Większość takich klubów –
chociażby Alfa Romeo Club Poland prowadzi własne strony wraz z forami dyskusyjnymi. Pierwsze spojrzenie na takie forum i załamanie nerwowe, przed którym nie można
uciec. Aż 99% wypowiedzi dotyczy problemów, awarii i niekompetencji oraz niewiedzy
serwisów. Gdzie jest prawda? Zastanawiamy
się, i stwierdzamy, że tak może być – przecież
„normalny” człowiek nie będzie pisał o tym
co jest w samochodzie w porządku ale o
tym co mu nastręcza kłopotów. Dzięki
temu wiemy co trzeba będzie naprawić, gdzie i jakie są newralgiczne
punkty samochodów a co za tym
idzie jak o nie zadbać.

Design i jakość

K

ształty
tych
samochodów nie ulegają typowemu starzeniu. Modele wyprodukowane 10, 15 a nawet 30 la temu
wciąż tchną świeżością, lekkością
i stylem. Z własnego doświadczenia
mogę stwierdzić, że pomimo ciągłego słu-

chania, że ja i moja Alfa spędzamy więcej czasu w serwisie
niż na drodze, te samochody
wciąż sprawiają ,że ma się
uśmiech na twarzy. Mity o
awaryjności Alfy biorą się
z niewiedzy posiadaczy innych marek, które aktualnie
mają lepszą pozycję rynkową. Oddanie do naprawy samochodu niemieckiego czy japońskiego to przypadek lub zwykła eksploatacja, natomiast naprawa
samochodu włoskiego a w szczególności
Alfy to tak zwana codzienność „nieszczęśliwego” posiadacza tego pojazdu. Fascynujący
jest fakt, iż Japończycy, producenci samochodów postrzeganych jako najmniej awaryjne,
są zakochani w Alfa Romeo. Ilość samochodów tej marki w Japonii wciąż się zwiększa,
co dotyczy zarówno samochodów nowych
jak i starszych, a ilość sklepów z częściami
i akcesoriami oraz ﬁrm modyﬁkujących samochody tej marki wielokrotnie przewyższa
to co jest dostępne na rynku europejskim.
Marcin Gierlicz- BladeRunner
Współzałożyciel Alfa Romeo Club Poland
www.alfaclub.pl
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ROMEO
more
A

utos sind mechanische Geräte, die
eines zum Ziel
haben – die Fortbewegung von A nach B
zu ermöglichen. Doch viele Menschen sehen sie auch
als Bestandteil der Landschaft und mit Sicherheit als
unumgängliche Konsequenz
der Zivilisation. Mit der zweiten These bin ich absolut einverstanden, doch als Alfa-Fan kann ich
der Theorie, dass Autos einzig Transportmittel sind, nicht zustimmen.

Besitzwunsch

W

ann beginnt der Alfa-Virus zu wirken? Die ersten Symptome sind sehr
typisch – man sieht ein erstes Fahrzeug aus
einer beliebten Baureihe, z.B. das Modell 156.
Man stellt fest, dass die Linienführung sehr
schön ist und man ist sogar geneigt zu sagen,
dass man verstehen kann, warum der Wagen
zum „Car of the Year 1998“ gewählt wurde.
Mit der Zeit erfahren wir, dass dieses Modell die Pechsträne der Firma durchbrechen
konnte, die Ende der 80er Jahre durch den
Fiat-Konzern gekauft wurde. Erstaunt stellt
man dann fest, dass die heute allgegenwärtigen Diesel-Motoren mit
der Common-Rail-Technologie serienmäßig
eben in

einem Alfa eingebaut wurden. Eine weitere Etappe ist der Wunsch, den Innenraum
zu sehen und den Motor zu hören. Man steigt ein und ist wieder erstaunt. Es ist sehr
bequem auch wenn der sportliche Charakter durch z.B. die Sitze, die unsere niederen
Körperregionen überaus eﬀektiv im Sitz halten, deutlich erkennbar ist. Der erste Blick
auf die Instrumententafel erstaunt – separate
Geschwindigkeits- und Umdrehungsmesser
in tiefen Tunneln? Aber wo bleiben die anderen Anzeigen? Sie liegen auf der Mittelkonsole. Man setzt sich rein und beginnt sofort
zu grinsen. Bereits im Modell mit Benzin-Motor und einem Hubraum zwischen 1600
und 2000 cm3 verbreitert sich das Lächeln
beim Anlassen des Motors. Starten wir
aber das Modell mit dem 2,5 Liter V6 Motor erklingt Musik der Götter also das typische Geräusch eines italienischen V-Motors.
Wenn man hingegen zu den wenigen Glücklichen zählt, die das „Monster“ zum Leben
erwecken können, den Alfa Romeo 156 GTA
mit sechs Zylindern und 3200 cm3, dann
vernimmt man im Stand ein wundervolles
Knurren, beim Gasgeben hingegen werden
unsere Hörorgane mit einer wahren Symphonie oder auch einem Tigerbrüllen überrollt.

Fahrspaß

F

ahrspaß bieten alle Modelle dieser Marke – nicht nur der 156 sondern auch der
147 (Auto des Jahres 2001). Alle Alfas lassen
sich wie auf Schienen lenken. Die Aufhängung, der Antrieb und das Lenkrad vermitteln dem Fahrer absolute Kontrolle über das
Fahrzeug und lassen ihn spüren, was während der Fahrt geschieht. Die Krönung
der Alfa-Modellpalette ist das neueste
Sportmodell, hergestellt in einer Miniserie von nur 500 Stück – das Modell 8C. Der Wagen hat einen Motor
aus dem Fiat-Sortiment. Denselben wie
Maserati und Ferrari: 4500 cm3 Hubraum, 8 Zylinder, eine wahnsinnige Beschleunigung und ein himmlisches Aussehen.

Enzo Ferrari, Gründer und
Inhaber der Firma Ferrari,
war einer der Rennfahrer im
Rennstall von Alfa Romeo
Der Kauf

W

eit verbreitete Meinungen über die
Qualität dieser Fahrzeuge und die zahlreichen Witze sorgen für schlaﬂose Nächte. Wir suchen nach Informationen. Als hilfreich erweisen sich die Fan-Clubs dieser
Marke. Die meisten Fan-Clubs, wie z.B. der
Alfa Romeo Club Poland, haben eigene Internetseiten mit Diskussionsforen. Ein erster
Blick in das Forum könnte bereits einen Herzinfarkt hervorrufen. 99% der Beiträge handelt von Problemen, Defekten und inkompetenten oder unwissenden Werkstätten. Wo
liegt die Wahrheit? Wir stellen fest, dass
es durchaus so sein kann: ein „normaler“
Mensch wird ja nicht darüber schreiben, was
am Auto in Ordnung ist, sondern eher darüber, was ihm Probleme bereitet. Dank dessen erfahren wir, was man in Zukunft eventuell reparieren muss, wo die Schwachstellen
des Fahrzeugs liegen und vor allem, wie man
den Wagen pﬂegen soll.

Das Design und die Qualität

D

ie Formen dieser Fahrzeuge altern
eigentlich nicht. Die Modelle von vor
10, 15 oder sogar 30 Jahren strahlen immer
noch Frische, Leichtigkeit und Stil aus. Ich
kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man
sich zwar ständig anhören muss, man verbringe mit seinem Alfa mehr Zeit in der Werkstatt, als auf der Straße, doch diese Fahrzeuge lassen immer wieder ein Lächeln in
meinem Gesicht aufkommen. Die Mythen
über die Störanfälligkeit der Alfa Romeos stammen von unwissenden Fahrern anderer Fahrzeuge, die momentan eine bessere Marktposition haben: eine Reparatur an
einem deutschen oder japanischen Auto ist
auf Verschleiß oder reinen Zufall zurückzuführen, eine Reparatur an einem Alfa hingegen, soll die Normalität eines Alfa-Besitzers
sein. Faszinierend ist die Tatsache, dass Japaner, die als Hersteller der am wenigsten
störanfälligen Fahrzeuge gelten, in die Marke Alfa Romeo verliebt sind. In Japan gibt es
immer mehr Fahrzeuge dieses Herstellers,
das betriﬀt sowohl ältere Fahrzeuge wie auch
Neuwagen und die Anzahl von Ersatzteilund Zubehörgeschäften wie auch Tuningﬁrmen übersteigt bei Weitem das, was in Europa auf dem Markt ist.
Marcin Gierlicz- BladeRunner
Mitbegründer des Alfa Romeo Club Poland

39

