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Wojna walutowaDer WährungskriegDer Währungskrieg
Der wahre Krieg des 21. Jahrhunderts ist der Währungskrieg - ohne 
Panzer, Konzentrationslager und ohne Millionen Opfer - Ferdinand Lips

In den letzten zwei Jahren haben zahlre-
iche US-Politiker behauptet, dass we-
der in Fort Knox, noch in den Treso-

ren der FED (Federal Reserve), die eine priva-
twirtschaftliche Einrichtung ist, Gold gelagert 
wird. Und wenn doch, dann nur geringe Men-
gen. US-Parlamentarier haben vollen und öf-
fentlichen Zugang zu den Goldreserven und 
eine Inventur und Untersuchung des Goldes 
gefordert, doch die FED war entschieden da-
gegen. Es besteht der Verdacht, dass viele an-
scheinend goldene Barren Wolfram enthalten 
sollen. Zur Überprüfung wäre eine Einschmel-
zung zufällig ausgewählter Barren notwendig. 
Außerdem ist jeder Barren nummeriert und 
kann recht einfach zugeordnet werden. Doch 
die FED versteckt sich hinter ihrer “Unabhän-
gigkeit“. FED-Vertreter behaupten hin und 
wieder öffentlich, dass sie über kein Gold ver-
fügen. Diese Aussage fiel bei einer Anhörung 
der Kongresskommission im Jahr 2011. Der 
Abgeordnete Ron Paul fragte nach der Kredit-
politik der Federal Reserve und ob Transak-
tionen in Gold getätigt werden. Der FED-Be-
amte meinte, dass sie nur Gold-Zertifikate und 
kein physisches Edelmetall haben. Vieles deu-
tet darauf hin, dass viele Staaten, darunter auch 
Deutschland eines Teils ihrer Goldreserven be-
raubt sein könnten.

Die Gesamtmenge ist kaum   
abzuschätzen

Deutsche Medien berichten, dass der Bun-
desrechnungshof dem Bundestag einen „ge-
schönten“ Bericht vorlegen wollte, in dem die 
Passagen zur Sicherheit des Golddepots in 
Drittländern frisiert wurden. Der Bericht war 
nur in einem separaten Bereich des Bundes-
tages mit der höchsten Geheimhaltungsstu-
fe zugänglich. Deutschen Medien zufolge hat 
der Präsident der Deutschen Bundesbank Jens 
Weidmann versucht Druck auf führende Koali-
tionspolitiker auszuüben, damit der Antrag des 
Bundestages auf Veröffentlichung des Berich-
tes zurückgezogen wird. Deutschland hat mit 
geschätzten 3.400 Tonnen nach den USA die 

weltweit zweitgrößten Goldreserven. Noch vor 
kurzem hat die Bundesregierung kategorisch 
ausgeschlossen, dass die Goldreserven zur Ret-
tung des Euro verwendet werden könnten. „Die 
deutschen Goldreserven bleiben unantastbar“ – 
sagte Bundeswirtschaftsminister Phillip Rösler. 
1968 hatte Deutschland ca. 4.000 Tonnen Gold. 
Ein Großteil davon wurde aus Gründen der Lo-
gistik und Sicherheit niemals in Deutschland 
gelagert. Das deutsche Gold wanderte auf den 
Börsenparketts in New York, Paris und London 
von Hand zu Hand, doch rein physisch kam es 
nie nach Deutschland. Das deutsche Finanzzen-
trum Frankfurt am Main war nicht sicher ge-
nug. NATO-Planer fürchteten eine Invasion der 
Roten Armee. Der damalige Bundesbankpräsi-
dent Hans-Helmut Kotz sagte 2004 im Maga-
zin Stern: „Der größte Teil unserer Goldreser-
ven liegt in der Federal Reserve, der Bank von 
Englang und der Banque de France“. Seit eini-
gen Monaten kritisieren Experten, dass die Auf-
bewahrung der Goldreserven in den USA eine 
Garantie dafür sein sollte, dass Deutschland ein 
enger Partner der USA bleibt.

Ferdinand Lips –    
die Goldverschwörung

Vor einigen Jahren erschien u.a. in Deutsch-
land ein Buch des bekannten Finanzexperten 
Ferdinand Lips mit dem Titel „Die Goldver-
schwörung“. Der Autor skizziert darin den hi-
storischen Überblick und die jüngsten Trends 
in der Bewertung der Bedeutung des Goldes 
für die Weltwirtschaft. Ein zusammenfassen-
der Satz verdeutlich besonders gut seine The-
sen: „Die Goldverschwörung ist nichts ande-
res als der Dritte Weltkrieg. Er ist völlig un-
nötig, am zerstörerischsten von allen Kriegen 
und sollte sofort beendet werden.“ In einigen 
Kapiteln versucht er ebenfalls herauszufinden, 
wo das deutsche Gold aufbewahrt wird. Lei-
der findet er keine eindeutige Antwort auf die-
se Frage.

Woher hat Deutschland   
das Gold?

Es sind teilweise noch Reserven aus der Zeit 
vor 1933 sowie in legalen Transaktionen erwor-
bene Bestände aus der Vorkriegszeit. Raub-

gold war jedoch ein wesentlicher Bestandteil 
des Vermögens Nazideutschlands. Das Drit-
te Reich hatte verschiedene Methoden um an 
Gold zu kommen:

- Staatliche Gewalt mittels Steuer-, Devi-
sen- und Wirtschaftsgesetzen (Kriegsgesetze) 
gegen deutsche Staatsbürger und andere Ein-
wohner des Landes.

- Beschlagnahme und Raub von Gold 
und Schmuck der jüdischen Bevölkerung in 
Deutschland und in den von Deutschland be-
setzten Gebieten. In Auschwitz wurden Tonnen 
von Gold aus Zähnen der Opfer gewonnen.

- Übernahme der Goldreserven der eroberten 
Staaten. Noch vor dem Krieg konnte Deutsch-
land die Goldreserven Österreichs und Tsche-
chiens an sich reißen. Bei der Übernahme der 
Goldreserven der eroberten Staaten sollte der 
Schein der Legalität gewahrt werden. Daher 
erzwang Deutschland von den jeweiligen Zen-
tralbanken schriftliche Transferprotokolle. Das 
Gold aus Italien, das 1943 in die Schweiz ver-
bracht wurde, landete schließlich ebenfalls in 
Deutschland. Ähnlich verlief die Übernahme 
der Goldreserven Belgiens, Griechenlands, aus 
Danzig, Albaniens sowie Jugoslawiens.

Die Angst vor der griechischen 
Pleite

Die ganze Angst um das Gold kam erst auf, 
als die Europäische Zentralbank begann gro-
ße Finanztransaktionen abzuwickeln. Viel-
leicht wird die Entscheidung über den end-
gültigen Zusammenbruch Griechenlands von 
den Politikern aus diesem Grund ständig ver-
tagt. Denn weitere Staaten würden sicherlich 
diesem Beispiel folgen und ebenfalls zahlungs-
unfähig werden: Spanien, Portugal und vor al-
lem Italien. Das würde notwendig machen, dass 
man den tatsächlichen Stand und die Sicherheit 
dieser letzten Reserven in den einzelnen Staa-
ten kennen müsste. Vielleicht tobt dieser Wäh-
rungskrieg schon seit Monaten. Doch auch die-
ser „Papierkrieg“ könnte in letzter Konsequenz 
und bei ungünstigen Konstellationen zu einem 
offenen und brutalen Krieg führen. Den letzten 
Krieg in Europa haben wir im ehemaligen Jugo-
slawien erlebt. Hoffentlich findet sich das deut-
sche Gold und kann zum Wohl Deutschlands 
und eines vereinten Europa verwendet werden.

 Waldemar Gruna 
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Wojna walutowaWojna walutowa
Wojna walutowa  to prawdziwa wojna XXI wieku, bez czołgów, 
obozów koncentracyjnych i milionów ofiar -  Ferdinand Lips

Od wielu lat istnieją podejrzenia, że po-
zbawiony możliwości audytu system Rezer-
wy Federalnej (Fed) wyprzedał rezerwy zło-
ta.  W ciągu ostatnich dwóch lat, wielu po-
lityków z USA  twierdziło, że istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że ani Fort Knox, ani 
w FED (Bank Rezerw Federalnych), któ-
ry jest prywatną instytucją finansową,  nie 
ma żadnego złota, a jeśli jest to tylko bardzo 
mała ilość. Parlamentarzyści w USA  żądali 
pełnej i publicznej inwentaryzacji oraz zba-
dania złota, FED zdecydowanie odmówił. 
Istnieją podejrzenia, że wiele ze sztabek rze-
komo złotych zawiera w sobie wolfram, więc 
sprawdzenie złota wymagałoby przetapiania 
losowych sztabek. Poza tym każda sztabka 
ma numer rejestracyjny i można je zweryfi-
kować dość łatwo na podstawie konfrontowa-
nia stanu z dokumentacją. FED zasłaniał się 
swoją „niezależnością”. 

Przedstawiciele FED twierdzą czasa-
mi publicznie, że nie posiadają złota. Sło-
wa te padły na spotkaniu z komisją Kongre-
su w 2011 roku. Kongresman Ron Paul py-
tał o politykę kredytową Rezerwy Federal-
nej i czy robią transakcje na złocie. Urzęd-
nik FED twierdzi, że to, co posiadają to cer-
tyfikaty na złoto a nie fizyczny kruszec. Wie-
le wskazuje na to, że wiele krajów w tym i 
Niemcy mogło zostać okradzionych z części 
swoich zapasów złota. 

Trudno się doliczyć całych zasobów

W 1968 roku Niemcy mieli ok. 4000 ton 
złota. Większość z niego nigdy nie została 
przeniesiona do Niemiec ze względów lo-
gistycznych i bezpieczeństwa (trwająca do 
1990 roku tzw. zimna wojna). Niemieckie 
złoto przechodziło z rąk do rąk na parkietach 
giełdowych w Nowym Jorku, Londynie i Pa-
ryżu, ale fizyczne nie zobaczyło niemieckiej 
ziemi. Finansowe centrum — Frankfurt nad 
Menem, nie było wystarczająco bezpieczne. 

Planiści z NATO obawiali się inwazji Armii 
Czerwonej. Dawny przewodniczący Bundes-
banku Hans-Helmut Kotz powiedział tygo-
dnikowi „Stern” w 2004 roku: „Największe 
udziały naszych rezerw złota znajdują się w 
Banku Rezerwy Federalnej, Banku Anglii i 
Banque de France”. Od kilku miesięcy poja-
wiają się krytyczne opinie ekspertów, suge-
rujące, że przechowywanie złota w USA było 
rodzajem politycznej gwarancji, aby Niemcy 
pozostały ściśle związane z USA. 

Ferdinand Lips „Złoty spisek” 

Kilka lat temu m.in. w Niemczech ukaza-
ła się książka znanego finansisty szwajcarskie-
go Ferdinanda Lipsa pt. „Złoty spisek”. Książ-
ka dostępna jest także po polsku dzięki wydaw-
nictwu Wektory z Wrocławia. Autor przed-
stawił w niej nie tylko zarys historyczny, ale i 
ostatnie trendy związane z postrzeganiem zło-
ta na rynkach finansowych i jego roli w świa-
towej gospodarce. Powagę jego opinii ilustru-
je zdanie z rozdziału podsumowującego całą 
książkę: „Złoty spisek to nic innego jak III woj-
na światowa. To nie tylko kompletnie niepo-
trzebna wojna, ale i najbardziej niszcząca ze 
wszystkich, która powinna zostać natychmiast 
zakończona”. W kilku rozdziałach docieka tak-
że, gdzie znajduje się niemieckie złoto. Nieste-
ty nie daje jednoznacznej odpowiedzi. 

Skąd Niemcy miały złoto?

Były to rezerwy sprzed 1933 roku oraz 
zasoby uzyskane w legalnych transakcjach 
przed wybuchem wojny. Jednak zrabowa-
ne przez hitlerowców złoto było istotnym 
składnikiem majątkowym Niemiec. Hitle-
rowska III Rzesza pozyskiwała je różnymi 
metodami. Najważniejsze z nich to:

• Przemoc państwowa realizowana za po-
mocą przepisów podatkowych, dewizowych 
oraz gospodarczych (stanu wojennego) wo-
bec obywateli Niemiec i innych osób przeby-
wających w Niemczech.

• Konfiskata i rabunek złota oraz złotej 
biżuterii, złotych zegarków, obrączek ślub-

nych, oprawek okularów, krzyżyków itp. lud-
ności żydowskiej, odbywające się w Niem-
czech i Austrii w ramach ustawodawstwa ra-
sowego, oraz rabunki na mieszkańcach tere-
nów okupowanych. W Auschwitz „zdobywa-
no” tony złota m.in. z wyrywanych zębów.

• Przejęcie złota pochodzącego z rezerw 
walutowych banków centralnych państw 
okupowanych przez Niemcy. Jeszcze przed 
wojną Niemcy przejęły złoto Austrii i Cze-
chosłowacji. Przejmowanie złota banków 
centralnych z okupowanych krajów miało 
mieć pozory legalności, w tym celu Niem-
cy wymuszali od zarządów banków central-
nych sporządzenie pisemnego transferu złota 
do Reichsbanku. Złoto z Włoch, wywiezione 
w 1943 roku do Szwajcarii, ostatecznie trafi-
ło również do Niemiec. Podobnie przebiega-
ło przejęcie złota z Belgii, Grecji, Gdańska, 
Albanii oraz Jugosławii — to ostatnie za po-
średnictwem Włoch. 

Strach o złoto

Cały strach o złoto pojawił się podobno ze 
względu na ciągle rosnące operacje Europej-
skiego Banku Centralnego. Być może dlatego 
od wielu miesięcy przekładana jest przez po-
lityków decyzja o ostatecznym upadku Gre-
cji. Tym bardziej że następne kraje zostały-
by wciągnięte w wir niewypłacalności: Hisz-
pania, Portugalia i przede wszystkim Wło-
chy. Taka sytuacja spowodowałaby koniecz-
ność ukazania prawdziwego stanu i zabez-
pieczenia ostatniej deski ratunku, jakim są 
rezerwy złota w poszczególnych państwach. 
Być może ta „wojna walutowa” trwa od wie-
lu miesięcy i — jak twierdzi Ferdinand Lips 
— to prawdziwa wojna XXI wieku, bez czoł-
gów, obozów koncentracyjnych i milionów 
ofiar. Taka „papierowa”, która niestety przy 
złych konstelacjach doprowadzić może do 
prawdziwej i brutalnej. Jej namiastki w Eu-
ropie doświadczyliśmy niedawno w Jugosła-
wii. Oby tak się nie stało, a niemieckie złoto 
zostało nie tylko zlokalizowane, ale policzo-
ne i dobrze dla Niemiec i Zjednoczonej Eu-
ropy spożytkowane.

 Waldemar Gruna 

Der Währungskrieg
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Cichy PUCZ PUCZ
Władza nad mediami jest zdaniem Jürgena Rotha bardzo ważnym 

elementem cichego puczu elit gospodarczych i politycznych, 
który opisuje w swojej najnowszej książce „Cichy pucz. Jak tajne elity 
gospodarcze i polityczne przejmują władzę nad Europą i Niemcami.”

JÜRGEN ROTH

fot. Copyright © Cyril Schirmbeck
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Jürgen Roth (69) jest najbardziej zna-
nym i cenionym za rzetelność od po-
nad 30 lat niemieckim dziennikarzem 

śledczym, autorem wielu książek i filmów 
dokumentalnych. To europejski  autorytet w 
sprawach związanych z przestępczością zor-
ganizowaną. Niemal co roku publikuje nową 
książkę, która natychmiast staje się bestse-
lerem i sprzedawana jest w ilości 250.000 – 
300.000 egzemplarzy. 

Kim są puczyści? 

Zdaniem Rotha kierownictwo puczu zor-
ganizowane jest w tzw. Trójce czyli grupie 
stworzonej z reprezentantów trzech instytu-
cji: Komisji Unii Europejskiej, Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego oraz Euro-
pejskiego Banku Centralnego. Roth opisuje 
powiązania osobiste ludzi europejskiej po-
lityki z wielkim biznesem oraz wielkie afe-

ry gospodarcze tj. Deutsche Banku czy po-
przedniego kierownictwa firmy SIEMENS. 
Roth przedstawia także zasady przyzna-
wania przez „Trójkę” kredytów, które nie 
wzmacniają gospodarek narodowych państw 
je otrzymujących ale tworzą ich oligarchicz-
ną strukturę oraz działają na korzyść prywat-
nych banków i dużych koncernów przemy-
słowych i handlowych. 

Nieformalne spotkania polityków 
i biznesu

Szeroko opisuje także nieoficjalne spotka-
nia polityków i oligarchów gospodarczych 
a także grup biznesmenów tj. „Gospodar-
cze Spotkania Baden – Baden” czy „Gru-
pa Bilderberg”. Opisując tę pierwszą grupę 
podkreśla, że spotkania niemieckich elit go-
spodarczych w Baden – Baden mają swo-
je korzenie w Harzburgskiej Akademii Elit 
Gospodarczych, która stworzyła tzw. Mo-
del Harzburgski określający zasady szkole-
nia menedżerów dla niemieckiej i europej-
skiej gospodarki. Twórcą tej szkoły, którą do 
tej pory opuściło ponad 600.000 absolwen-
tów był Reinhard Höhn. Niemiecki prawnik 
oraz SS – Oberführer. W III Rzeszy pełnił 
funkcję doradcy prawnego policji i SS oraz 
był Hauptabteilungsleiterem w strukturach 
SD (wywiad) a także osobistym doradcą He-
inricha Himmlera. Wiele lat ukrywano jego 
przeszłość podobnie jak wielu zachodnionie-
mieckich polityków czy przedsiębiorców. 

Okrągłe Stoły 

Puczyści organizują także szereg „Okrą-
głych Stołów”, w czasie których omawiane są 
sprawy związane z działaniami gospodarczo – 
politycznymi. Jedno z takich spotkań odbyło 
się w 2012 roku w Dubaju, w którym uczestni-

czyły elity gospodarcze Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich oraz Szwajcarii i Niemiec. Or-
ganizatorem był prywatny bank Sarasin – Al-
pen, który należy do ważnej szwajcarskiej Sa-
fra-Sarasin-Gruppe. Banki szwajcarskie orga-
nizują także prelekcje polityków. Bank Sarasin, 
który przyczyniał się do podatkowych oszustw 
wobec Niemiec zorganizował w 2012 roku pre-
lekcję polityka SPD Petera Steinbrücka (obec-
nie Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec), 
za którą otrzymał on 15.000 euro honorarium. 
Gdy sprawa wyszła na jaw Steinbrück zade-
klarował przekazanie tej sumy na cele chary-
tatywne. 

Władza nad mediami

Władza nad mediami jest zdaniem Ro-
tha bardzo ważnym elementem cichego 
puczu elit gospodarczych i politycznych w 
Europie. Na przykładzie Niemiec i Szwaj-
carii przedstawia on mechanizmy rządzące 
kształtowaniem opinii publicznej pod ką-
tem korzyści dla tych elit . Opisuje bardzo 
dokładnie jeden z „Biznesowych Okrą-

głych Stołów”, Entrepreneurs Roundtable 
działający w Szwajcarii oraz Niemczech. 
O tej grupie spotykającej się 7-8 razy w 
miesiącu jeszcze nikt do tej pory nie pi-
sał w niemieckich mediach. W jej „okrą-
głostołowych” obradach biorą udział bar-
dzo ważni przedstawiciele nie tylko ban-
ków czy wielkich koncernów przemysło-
wych i handlowych ale także mediów. Są 
to spotkania nieformalne. Tylko jedna oso-
ba z Niemiec odpowiedziała na zapytanie 
Rotha skierowane w tej sprawie. Był to Mar-
tin Blessing z Comerzbanku, który za po-
średnictwem działu prasowego stwierdził: 
„O tym nie możemy rozmawiać”. 

Szwajcaria – centrum nie tylko 
biznesowe

Media działające w Szwajcarii mają swo-
je oddziały i interesy biznesowe w całej Eu-
ropie, także w Polsce. Najważniejszym z 
nich jest zdaniem Rotha grupa Ringier zna-
na w Niemczech jako Ringier – Axlel Sprin-
ger Media (m.in.BILD i Die Welt), która ist-
nieje także od 1994 roku w Polsce i jest wy-
dawcą m.in. takich tytułów jak: „Newsweek”, 
„Forbes” czy „Fakt”. Ważną osobą w „Okrą-
głym Stole” Entrepreneurs Roundtable jest 
Martin Kall, były szef szwajcarskiego Rin-
gier Europa jednocześnie szef rady nadzor-
czej Grupy Medialnej Funke, jednego z naj-
większych konglomeratów mediowych w 
Niemczech. Dla krytycznego dziennikarstwa 
w Niemczech Grupa Funke jest przykładem 
niszczenia jakości dziennikarstwa poprzez 
naciski na dziennikarzy a Niemiecki Zwią-
zek Dziennikarzy dał temu wyraz poprzez 
oskarżenie Grupy Funke przed sądem. Poza 
Kallem tym „Okrągłym Stole” działa tak-
że Marc Walder, prezes Ringier -Group oraz 
Ralph Büchi, szwajcarski „Menedżer Me-

diów 2008”. Jest on prezesem Axel Springer 
Szwajcaria i prezydentem Axel Springer In-
ternational. 

„Menedżer Mediów 2008”   
w Szwajcarii i „Hiena Roku 2013” 
w Polsce

Ralph Büchi otrzymał „nagrodę” SDP 
w Warszawie za 2013 rok. Była to „Hie-
na Roku” za przykład niedopuszczalnego i 
kreującego mechanizm autocenzury inge-
rowania wydawcy w niezależność redakcji 
i dziennikarza towarzyszący publikacji pt. 
„Kadisz za milion dolarów”. Poza nim człon-
kami tej struktury są Martin Spieler, redak-
tor naczelny „Sontags Zeitung” , prowadzą-
cy w niej rubrykę „Doradca w inwestowaniu 
pieniędzy” oraz Roger Köppler, właściciel 
konserwatywnego „Weltwoche”. Do czasu 
gdy przeją on ten tytuł, gazeta była krytycz-
nym medium. Pracował wcześniej w sprin-
gerowskim Die Welt. Obecnie jest także wi-
ceprezydentem Związku Szwajcarskich Me-

diów i od 1991 roku członkiem Rady Nad-
zorczej TAMEDIA, bardzo ważnego koncer-
nu medialnego. Oni zdaniem Rotha działają 
na rzecz rozpowszechniania neorliberalnych 
idei ograniczając jak to możliwe krytyczne 
poglądy i analizy w mediach. Roger Köppler 
był jednym z twórców Entrepreneurs Ro-
undtable Deutschland w Berlinie. Działają w 
nim m.in.: Helmut Kohl, Szef Axel -Sprin-
ger Mathias Döpfner czy burmistrz Berli-
na Klaus Wowereit ale także przedstawiciele 
Lufthansy, Mercedesa, banku Morgan Stan-
ley, członek zarządu Deutsche Bank i zarzą-
dów Metro ( sieci Media – Markt i Real), pre-
zes zarządu Thyssen Krupp (wielki koncern 
stalowy), członkowie zarządów koncernów 
z branży farmaceutycznej od BASF przez 
Böhringer-Ingelheim do Merck-a. Do mło-
dych „sieciowców” należy przede wszyst-
kim młody i dynamiczny prezes zarządu SA-
T1-Pro Sieben oraz Kai Diekmann z impe-
rium Springera. Ważną osobistością tego nie-
mieckiego „Okrągłego Stołu” jest wspomnia-
ny wcześniej Martin Blessing, bankier, pre-
zes zarządu Commerzbanku. Jego dziadek 
był w latach 1958 – 1969 członkiem zarzą-
du Bundesbanku a ojciec członkiem zarzą-
du Deutsche Bank. Jego żona jest także ban-
kierem i pracuje na wysokim stanowisku w 
Goldman Sachs we Frankfurcie nad Menem. 
Roth przytacza wypowiedź jednego z profe-
sorów Uniwersytetu w Amsterdamie, który 
opisuje grupę 16 osób w Europie zarządza-
jącą siecią tzw. „wielkiego Biznesu”. Profesor 
ten mówi m.in. „ Ta mała elita 16 osób obej-
muje połowę połączeń biznesowych między 
najważniejszymi przedsiębiorcami w Euro-
pie. Zasiadają oni razem w 67 różnych ra-
dach nadzorczych i kształtują zarządy w 216 
wielkich firmach.” Także w wielkich koncer-
nach mediowych mających w swym zasięgu 
prasę , TV, Radio i internet.

Cichy PUCZ

Puczyści organizują także szereg „Okrągłych Stołów”, w czasie których omawiane są 
sprawy związane z działaniami gospodarczo – politycznymi.

 Waldemar Gruna 
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Der stilleDer stille  PUTSCHPUTSCH
Die Macht über die Medien ist laut Jürgen Roth Teil eines stillen Putschs 

der Wirtschafts- und Politikeliten in Europa. So beschreibt er es ins einem 
jüngsten Buch “Der stille Putsch. Wie eine geheime Elite aus Wirtschaft 

und Politik sich Europa und Deutschland unter den Nagel reißt.“

JÜRGEN ROTH

fot. Copyright © Cyril Schirmbeck
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Jürgen Roth (69) ist der bekannteste 
und seit über 30 Jahren einer der re-
nommiertesten investigativen Journa-

listen, Autor zahlreicher Bücher und Doku-
mentarfilme. Er ist eine europäische Auto-
rität in Fragen zur organisierten Kriminali-
tät. Nahezu jährlich veröffentlicht er ein neu-
es Buch, das zum Bestseller wird und sich in 
250.000 – 300.000 Exemplaren verkauft.

Wer sind die Putschisten?

Mach Meinung Jürgen Roths geht der 
Putsch auf eine sog. Troika zurück, die sich 
aus Vertretern von drei Institutionen zusam-
mensetzt: der Europäischen Kommission, 
des Internationalen Währungsfonds und der 
Europäischen Zentralbank. Roth beschreibt 
Verbindungen von Europapolitikern mit der 
Wirtschaft und große Wirtschaftsskandale, 
darunter bei der Deutschen Bank oder der 

ehemaligen Konzernführung von Siemens. 
Darüber hinaus schildert er, nach welchen 
Prinzipien die “Troika“ Kredite vergibt, die 
die Wirtschaften der Nationalstaaten nicht 
stärken, sondern Oligarchen-Strukturen 
schaffen und zeigt, dass Vorteile nur Privat-
banken und große Konzerne haben.

Informelle Treffen zwischen   
Politik und Wirtschaft

Roth beschreibt ausführlich inoffizielle 
Treffen zwischen Politikern und Wirtschaft-
soligarchen oder Geschäftsleuten, wie z.B. 
das “Wirtschaftsforum Baden-Baden“ oder 
die “Gruppe Bilderberg“. Bezüglich der er-
sten Gruppe betont er, dass die Gespräche 
deutscher Wirtschaftseliten in Baden-Ba-
den auf die Harzburger Akademie der Wirt-
schaftselite zurückzuführen sind. Diese Aka-
demie etablierte das sog. Harzburger Modell 
zur Schulung von Managern der deutschen 
und europäischen Wirtschaft. Gründer die-
ser Schule, die bislang über 600.000 Absol-
venten besucht haben, war Reinhard Höhn – 
ein deutscher Jurist und SS-Oberführer. Im 
Dritten Reich war er Rechtsberater der Po-
lizei und SS und Hauptabteilungsleiter des 
SD sowie persönlicher Berater von Heinrich 
Himmler. Seine Vergangenheit wurde jahre-
lang verheimlicht, ähnlich wie im Fall zahl-
reicher weiterer westdeutscher Politiker oder 
Unternehmer.

Runde Tische

Die Putschisten organisieren eine Reihe 
“Runder Tische“, bei denen Strategien für 
Wirtschaft und Politik besprochen werden. 

Eines dieser Treffen fand 2012 in Dubai statt 
mit Teilnahme von Wirtschaftsvertretern aus 
den Vereinigten Arabischen Emiraten, der 
Schweiz und Deutschland. Veranstalter war 
die Bank Sarasin-Alpen, die zur schweizeri-
schen Safra-Sarasin-Gruppe gehört. Schwei-
zer Banken veranstalten ebenfalls Vorträ-
ge von Politikern. Die Sarasin-Bank, die an 
Steuervergehen gegen den deutschen Fiskus 
beteiligt war, veranstaltete 2012 einen Vor-
trag des SPD-Politikers Peer Steinbrück, für 
den er 15.000 Euro erhielt. Als die Sache 
ans Tageslicht kam, spendete Steinbrück das 
Honorar für wohltätige Zwecke.

Macht über die Medien

Die Macht über die Medien ist nach Auf-
fassung Jürgen Roths ein wichtiges Element 
des stillen Putsches. Am Beispiel Deutsch-
lands und der Schweiz zeigt er, wie die öf-
fentliche Meinung zum Vorteil der Eliten 
beeinflusst wird. Er beschreibt sehr ausführ-
lich eines der Treffen am Runden Tisch – den 
Entrepreneurs Roundtable in der Schweiz 

und in Deutschland. Über diese Gruppe, die 
sich 7-8 Mal pro Monat trifft, hat in deut-
schen Medien bislang noch niemand berich-
tet. An den Gesprächen nehmen zwar pro-
minente Vertreter von Banken und Großkon-
zernen teil, aber auch Medienvertreter sind 
eingeladen. Die Treffen sind informell. Eine 
einzige Person aus Deutschland war bereit, 
J. Roths Anfrage zu diesen Treffen zu be-
antworten. Es war Martin Blessing von der 
Commerzbank, der mittels seiner Presse-
abteilung verkünden ließ: „Darüber können 
wir nicht reden“.

Die Schweiz – nicht nur   
ein Businesszentrum

Schweizer Medienunternehmen haben ihre 
Filialen und Abteilungen europaweit, dar-
unter auch in Polen. Der bedeutendste Kon-
zern ist nach Roths Meinung die Gruppe Rin-
gier, in Deutschland bekannt als Ringier-Axel 
Springer Media (u.a. Bild und Die Welt), die 
seit 1994 ebenfalls in Polen mit einigen Tages-
zeitungen und Magazinen vertreten ist. Eine 
wichtige Persönlichkeit bei den Gesprächen 
am „Runden Tisch“ ist Martin Krall, ehema-
liger Chef von Rignier Europa und gleichzei-
tig Aufsichtsratschef der Mediengruppe Fun-
ke, eines der größten Medienunternehmen 
in Deutschland. Für kritische Journalisten in 
Deutschland stellt die Gruppe Funke ein Bei-
spiel dar, wie Druck auf Journalisten ausgeübt 
wird. Der deutsche Journalistenverband hatte 
die Gruppe Funke verklagt. Außer Krall sind 
an den „Runden Tischen“ ebenfalls Marc Wal-
der, Geschäftsführer der Ringier-Group sowie 
Ralph Büchi, der Schweizer „Medienmanager 
des Jahres 2008“ vertreten. Er ist Vorsitzender 

von Axel Springer Schweiz und Präsident von 
Axel Springer International.

„Medienmanager des Jahres 
2008“ in der Schweiz und „Hyäne 
des Jahres 2013“ in Polen

Ralph Büchi erhielt in Warschau den 
SDP-Preis für das Jahr 2013. Er war die 
„Hyäne des Jahres“ wegen unzulässiger Ein-
griffe in die Unabhängigkeit der Redaktion 
und Zensurbestrebungen gegen den Journa-
listen und Autor des Artikels „Kadisz za mi-
lion dolarów“. 

Außer ihm gehören auch Martin Spieler, 
Chefredakteur der „Sonntagszeitung“ und 
Autor der Rubrik „Investmentberater“ und 
Roger Köppler, Inhaber der konservativen 
„Weltwoche“, zu diesen Strukturen. Bevor 
er das Blatt übernommen hat, war die Zei-
tung ein durchaus kritisches Medium. Zuvor 
arbeitete er bei „Die Welt“ im Axel Sprin-
ger Verlag. Derzeit ist er ebenfalls Vizevor-
sitzender des Schweizerischen Medienver-
bandes und seit 1991 Mitglied im Aufsichts-
rat von TAMEDIA, eines sehr bedeutenden 
Medienkonzerns. 

Nach Roths Meinung verbreiten beide 
neoliberale Ideen und unterdrücken kritische 
Berichterstattung. Roger Köppler war einer 
der Gründer des Entrepreneurs Roundtable 
Deutschland in Berlin. Vertreten sind dort 
u.a.: Helmut Kohl, Mathias Döpfner, Klaus 
Wowereit aber auch Vertreter von Lufthan-
sa, Mercedes, Morgen Stanley, ein Mitglied 
des Vorstandes der Deutschen Bank und 
der Metro AG, der Vorstandsvorsitzende der 
Thyssen Krupp AG, Vorstandsmitglieder 
von Pharmakonzernen von BASF über Böh-
ringer-Ingelheim bis hin zu Merck. Zu jun-
gen Netzwerkern gehören vor allem der jun-
ge und dynamische Chef der Sat1-Pro Sie-
ben AG sowie Kai Dieckmann. 

Eine wichtige Persönlichkeit des deut-
schen „Runden Tisches“ ist der bereits er-
wähnte Martin Blessing von der Commerz-
bank. Sein Großvater war in den Jahren 
1958-1969 Vorstandsmitglied der Bundes-
bank, sein Vater hingegen Vorstandsmitglied 
bei der Deutschen Bank. Auch seine Frau 
arbeitet in der Bankenbranche und beklei-
det eine hohe Position bei Goldman Sachs in 
Frankfurt am Main. 

J. Roth zitiert einen Professor der Univer-
sität von Amsterdam, der eine Gruppe von 
16 Personen beschreibt, die das „große Busi-
ness“ in Europa in der Hand haben sollen: 
„Diese kleine Elite von 16 Personen hat die 
Hälfte der Geschäftskontakte zwischen den 
wichtigsten europäischen Unternehmen in 
der Hand. Zusammen sind sie in 67 unter-
schiedlichen Aufsichtsräten vertreten und 
bilden die Vorstände von 216 großen Fir-
men.“ Darunter sind auch große Medien-
konzerne mit Einflüssen auf die Presse, das 
Fernsehen, das Radio und das Internet.

Der stille PUTSCH

 Waldemar Gruna 

Die Putschisten organisieren eine Reihe “Runder Tische“, 
bei denen Strategien für Wirtschaft 

und Politik besprochen werden.
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Waldemar Gruna: “Der polnische Staat exi-
stiert nur in der Theorie. In der Praxis gibt es 
ihn nicht“ – sagte in einem abgehörten Ge-
spräch der polnische Innenminister. Premier-
minister Tusk hat ihn nicht abberufen, ob-
wohl er nach der Veröffentlichung der Ge-
spräche selbst seinen Rücktritt angebo-
ten hatte. Kann man in diesem Zusammen-
hang sagen, dass der deutsche Staat weiter-
hin existiert?
Jürgen Roth: Natürlich existiert sowohl 

der polnische wie der deutsche Staat mit 
einer mehr oder weniger funktionierenden 
Gewaltenteilung. Wenn der polnische In-
nenminister so etwas sagt zeigt das nur se-
ine demokratische Unreife, seinen Größen-
wahn und seine grandiose Dummheit, wahr-
scheinlich getrübt von heftigem Alkoholge-
nuss oder Psychopharmaka. Anders sind sol-
che Sätze nicht zu erklären. Oder er ist ein-
fach nur Größenwahnsinnig.

W.G.:  Werden wir durch Sozialkürzungen 
und Einschränkungen der Freiheit nicht seit 
vielen Jahren zu “Sklaven des 21. Jahrhun-
derts“ programmiert? Welche Rolle spielen 
dabei die Medienkonzerne?
J.R.: Ich weiß nicht, ob wir als Sklaven 

programmiert werden. Wir haben ja die 
Möglichkeit uns zu wehren, in dem wir nur 
diejenigen in die Parlamente wählen, die 
die Interessen eines sozialen und demokra-
tischen Systems wahrnehmen. Dazu bedarf 
es eines mündigen Bürgers, der sich nicht 
durch Propaganda beeinflussen lässt. Und es 
bedarf unabhängiger Medien. Daher spielen 
Medienkonzerne natürlich eine große Rolle, 
weil sie heutzutage nur ein Interesse haben, 
die Profitrendite der Aktionäre oder Eigen-
tümerfamilien zu erhöhen. Auf der Seite gibt 
es, gerade im Internet, genügend andere In-
formationsmöglichkeiten. Man muss sie nur 
wahrnehmen. Das ist anstrengend, aber eine 
lebendige Demokratie ist anstrengend.

W.G.:  In Ihrem Buch beschreiben Sie die 
sog. “Runden Tische“ (Wirtschaft, Banken, 
Politik). Auch in den vor Kurzem in Polen ab-
gehörten Gesprächen von Ministern, Politi-
kern und Geschäftsleuten kommen solche 
“Runden Tische“ vor. Für die Chefs polni-
scher Unternehmen ist die Teilnahme an die-
sen Runden Tischen wie ein Ritterschlag. 
Sind diese “Runden Tische nicht ein Miss-
brauch menschlicher Schwächen zur Verwir-
klichung antisozialer Ziele?
J.R.: Nein, sie sind systemimmanente In-

strumente zur Herrschaftssicherung einer 
kleinen Elite, die in der Tat nur ein einzi-
ges Interesse hat, ihren Wohlstand und ih-

ren Besitz abzusichern - und zwar mit al-
len Mitteln der Einflussnahme auf politische 
Entscheidungsträger.  Sie sind abgeschottet 
und ohne jegliche demokratische Legitima-
tion. Hier wird Gehirnwäsche im Interesse 
des neoliberalen Systems betrieben und zwar 
sehr erfolgreich wie wir ja beobachten kön-
nen.

W.G.: Die in Polen veröffentlichten und von 
Restaurantkellnern abgehörten Gespräche 
zeigen wie primitiv die Kommunikation ist 
und offenbaren, dass die Gesprächspartner 
einen Wortschatz benutzen, der schlimmer 
ist, als bei den Mitgliedern der Mafia in “Den 
Paten“. Hier geht es um den Außenminister, 
den Innenminister oder um den “von der Po-
litik unabhängigen“ Chef der Polnischen Na-
tionalbank. Leute auf der Straße reden mi-
tunter kultivierter als Europapolitiker und Mi-
nister. Deutet das auf einen Verfall der Eliten 
aus Wirtschaft und Politik hin? Ist das nicht 
auch ein Verfall unseres Ideals einer Regie-
rung als Grundlage der Staates?
J.R.: Ich kenne so viele Minister die ins 

Bordell gehen, die Kraft Ihres Amtes glau-
ben sich alles erlauben zu können, die fern je-
glicher ethischer Wertvorstellungen sind, die 
ihre Untergebenen nieder machen. Das hat 
nichts mit dem Verfall irgendwelcher Ideale 
zu tun, denn Ideale sind für diese Träger sta-
atlicher Gewalt etwas vollikommen Fremdes, 
Abartiges. Sie sind eher Getriebene in eige-
nem Universum, die vordergründig eine glat-
te Fassade haben, aber in Wirklichkeit genau 
so schwach und noch schwächer sind als die 
sogenannten normalen Menschen. 

W.G.:  Die meisten jungen und gut ausge-
bildeten Polen verdienen in Polen unge-
fähr 350 Euro netto im Monat. Eine Mietwoh-
nung in einer kleinen Stadt kostet 450 Euro 
im Monat. Die meisten Arbeitsverträge jun-
ger Arbeitnehmer umfassen keine Sozialab-
gaben. Wie bewerten Sie ihre Zukunft, wenn 

sie nicht emigrieren? Doch heute bleibt für 
gut ausgebildete Polen einzig die Möglichke-
it nach Großbritannien oder Deutschland au-
szuwandern. Welche Folgen kann das nicht 
nur für Polen haben?
J.R.: Dieser Prozess findet nicht nur in Po-

len, sondern auch in Griechenland, Spanien, 
Italien oder Portugal statt. Es ist eine poli-
tische Tragödie, von der nur die kapitalstar-
ken Nationen, wie zum Beispiel Deutsch-
land oder England profitieren. Es führt dazu, 
dass die Intelligenz und die hoch qualifizier-
ten Fachkräfte dem Land, in diesem Fall Po-
len, fehlen und zu einer weiteren sozialen 
und kulturellen Verelendung führen. Das he-
ißt auch das kritische Potential einer Gesel-
lschaft, notwendig um Veränderungen her-
beizuführen fehlt. Aber vergessen wir nicht, 
genau dieser Prozess ist Ausdruck des kapi-
talitischen neoliberalen Systems. Das gilt es 
zu bekämpfen. Eine andere Alternative gibt 
es in Europa nicht. In Polen wurde das an-
scheinend bis zum heutigen Tag nicht begrif-
fen. Aber auch hier stellt sich die Frage: Wer 
hat in Polen dieses System gewählt? Ansche-
inend eine Mehrheit der Polen. 

W.G.:  Ist die “Gruppe Bilderberg“ eine Ver-
schwörungstheorie? Aus Polen nahmen da-
ran u.a. der ehemalige Staatspräsident  A. 
Kwaśniewski und einer der Gründer der de-
rzeitigen Regierungspartei Andrzej Olechow-
ski teil. Beide waren als inoffizielle Mitarbe-
iter des kommunistischen Sicherheitsdien-
stes registriert. Wird die Wahl der Gespräch-
spartner der “Gruppe Bilderberg“ von oben 
gesteuert? 
J.R.: Natürlich ist die Auswahl derjenigen, 

die zu den Bilderberg-Treffen eingeladen 
werden, von oben ausgewählt. Und zwar von 
einer Art Komitee, in dem ausschließlich Re-
präsentanten der Finanzindustrie sitzen. Sie 
erwarten von solchen Treffen, dass ihre Inte-
ressen in den jeweiligen Ländern umgesetzt 
werden. Da die beiden erwähnten Politiker ja 
der neuen Zeit angepasst haben wie ein Cha-
mäleon passen sie genau zur Garde der Bil-
derberger, die bekanntlich unter strikter Ge-
heimhaltung einmal im Jahr tagen. Nach Au-
skunft des Ex-NATO-Generalsekretärs Wil-
ly Cllaes, auch ein ehemaliger Bilderberg-Te-
ilnehmer, sollen die Teilnehmer der Bilder-
berg-Treffen die Entscheidungen, die wäh-
rend der jährlichen Konferenz formuliert 
werden, in ihrem Wirkungsbereich umset-
zen. Ich gehe einmal davona aus, dass die po-
lnischen Repräsentanten genau das auch in 
Polen gemacht haben.

DemokratieabbauDemokratieabbau
Hier wird Gehirnwäsche im Interesse des neoliberalen 

Systems betrieben und zwar sehr erfolgreich 
wie wir ja beobachten können — sagte Jürgen Roth.
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Waldemar Gruna: „Państwo polskie istnieje teo-
retycznie. Praktycznie nie istnieje” — powie-
dział podczas tej podsłuchanej rozmowy szef 
polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Mimo to nie został zdymisjonowany przez pre-
miera D. Tuska, mimo że sam poprosił o dymi-
sję po publikacji swoich skandalicznych wypo-
wiedzi. Czy w tym kontekście niemieckie pań-
stwo istnieje nadal?
Jürgen Roth: Naturalnie, zarówno polskie, 

jak i niemieckie państwo istnieje, z podziałem 
władz funkcjonującym w mniejszym lub więk-
szym stopniu. Kiedy polski minister spraw we-
wnętrznych tak mówi, to pokazuje tylko swo-
ją demokratyczną niedojrzałość, swoje uroje-
nie wielkości urzędu i wyraźną głupotę, być 
może będącą wynikiem zmącenia umysłu de-
lektowaniem się alkoholem lub braniem leków 
wpływających na stan emocjonalny. Takie opi-
nie są inaczej nie do wyjaśnienia. Być może ma 
on przerost mniemania o swojej sile. 

W.G.: Czy czasami nie jesteśmy od wielu lat 
systematycznie programowani na „niewolni-
ków XXI wieku” poprzez niwelowanie praw so-
cjalnych i życiowych? Jaka jest w tym działaniu 
rola koncernów medialnych (prasy i TV)?
J.R. : Nie wiem, czy programowani jesteśmy 

jako niewolnicy. Mamy kilka możliwości obro-
ny, w tym wybieranie do parlamentów tylko ta-
kich ludzi, którzy zainteresowani są rozwojem 
socjalnego i demokratycznego systemu pań-
stwa. Do tego potrzebni są odpowiedzialni oby-
watele, niemanipulowani przez żadną propa-
gandę. I do tego potrzeba bardziej niezależnych 
mediów. Koncerny medialne grają w tym natu-
ralnie dużą rolę, ponieważ za zadanie mają dzi-
siaj niestety tylko dbanie o interes akcjonariu-
szy i podwyższanie zysków rodzin właścicieli. 
Z drugiej strony akurat w internecie mamy wy-

starczająco istotne inne możliwości informa-
cyjne. Musimy ukierunkować się na postrzega-
nie tylko ich. To jest męczące, jednak żywa de-
mokracja jest także męcząca.

W.G.: W swojej książce podkreśla Pan znaczenie 
tzw. okrągłych stołów (biznesowo-bankowo-po-
litycznych). W publikowanych szeroko w Polsce 
podsłuchanych rozmowach polityków, ministrów 
i ludzi biznesu takie „okrągłe stoły” się pojawiają. 
Dla szefów polskich firm udział w tego typu spo-
tkaniach to wielka nobilitacja. Czy te „okrągłe sto-
ły” nie są wykorzystywaniem ludzkich słabości do 
realizacji antyspołecznych działań?
J.R.: Nie, one są zintegrowanymi z systemem 

instrumentami, które mają na celu zabezpie-
czenie panowania niedużej elity oraz zagwa-
rantowanie jej dobrobytu — z wykorzystaniem 
wszystkich możliwych środków, aby wpły-
wać na polityczne decyzje. Członkowie tej eli-
ty  są wyizolowani i nie posiadają żadnej de-
mokratycznej legitymacji. Pranie mózgu staje 
się istotnym elementem istnienia neoliberalne-
go systemu, co ostatnio widzimy po sukcesach, 
jakie ono odnosi. 

W.G.: Publikowane w Polsce „podsłuchy wyko-
nane przez kelnerów restauracji” ukazują bar-
dzo prostacką i prymitywną komunikację słow-
ną, gorszą niż ta, jaką posługiwali się członko-
wie mafii z filmu „Ojciec chrzestny”. Mówimy tu 
o ministrze spraw zagranicznych czy ministrze 
spraw wewnętrznych lub o „niezależnym od po-
lityki” prezesie Narodowego Banku Polskiego. 
Ludzie spod tzw. budki z piwem wysławiają się 
bardziej kulturalnie niż rządzący w Europie mi-
nistrowie. Czy to nie oznacza degradacji tzw. 
elit, tak politycznych, jak i biznesowych? Czy 
to nie jest także degradacja naszej idei „rządu” 
jako fundamentu kierowania państwem?

J.R.: Znam wiele przypadków ministrów, 
którzy odwiedzają domy publiczne, wykorzy-
stują siłę państwa, myślą, że wszystko im wol-
no, i są dalecy od realizacji nakazów moralnych 
i wartości, które muszą obowiązywać ludzi na 
dole. To nie ma nic wspólnego z degradacją ja-
kichkolwiek ideałów, ponieważ te ideały są tym 
„tragarzom państwowej przemocy” nieco obce 
i w ich wykonaniu zwyrodniałe. Oni są raczej 
trybikami w ich własnym świecie, mają gładką 
fasadę, ale w rzeczywistości są tak samo słabi 
jak „normalni” ludzie, a nawet słabsi. 

W.G.: Większość młodych Polaków, bardzo do-
brze wykształconych, zarabia w Polsce w gra-
nicach 350 euro miesięcznie netto. Wynaję-
cie mieszkania w małej miejscowości to 450 
euro miesięcznie. Większość umów o pracę 
tych młodych ludzi nie była objęta składkami na 
ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Jak Pan 
ocenia ich przyszłość poza możliwością emigra-
cji? Obecnie jedynym wyjściem dla dobrze wy-
kształconych Polaków jest wyjazd do do Wiel-
kiej Brytanii lub w ostateczności do Niemiec. Ja-
kie mogą być tego skutki, nie tylko dla Polski?
J.R.: Z tym procesem mamy do czynienia nie 

tylko w Polsce, lecz także w Grecji, Hiszpanii, 
Włoszech lub Portugalii. Jest to polityczna tra-
gedia, na której zyskają tylko silne kapitałowo 
narody, takie jak na przykład Niemcy lub An-
glia. Skutkuje ona tym, że inteligencja i wyso-
ko kwalifikowani pracownicy, w tym przypad-
ku Polacy, biedują, co prowadzi do ich dalsze-
go socjalnego i kulturalnego zubożenia. To uka-
zuje także krytyczny stan potencjału społeczeń-
stwa, który jest niezbędny do tego, aby przepro-
wadzić potrzebne zmiany. Jednak nie zapomi-
najmy, że ten proces jest wynikiem istnienia ka-
pitalistycznego, neoliberalnego systemu. To zo-
bowiązuje, aby z nim walczyć. Innej alternaty-
wy w Europie nie mamy. To nie zostało podjęte 
w Polsce do dnia dzisiejszego. Ale i tu pojawia 
się pytanie: kto wybierał w Polsce ten system? 
Pozornie wydaje się, że większość Polaków. 

W.G.: Grupa Bilderberg — spiskowa teoria dzie-
jów? Z Polski brali w niej udział m.in. były pre-
zydent A. Kwaśniewski oraz Andrzej Olechow-
ski (jeden z założycieli Platformy Obywatel-
skiej) rejestrowani w aktach komunistycznej 
służby bezpieczeństwa jako jej Tajni Współpra-
cownicy. Czy dobór osób do dyskusji w ramach 
Bilderbergu nie jest czasami sterowany? 
J.R.: Naturalnie dobór osób, które uczestniczą w 

spotkaniach Grupy Bilderberg, jest ustalany od-
górnie, przez Komitet Sterujący, w którym głów-
ni przedstawiciele pochodzą z wielkiego „prze-
mysłu”, jakim są finanse. Oczekują oni po takich 
spotkaniach, że artykułowane tam ich oczekiwa-
nia i interesy przełożone zostaną na inne kraje. 
Tych dwóch wspomnianych polityków dostoso-
wało się do obecnych czasów jak kameleony, któ-
re teraz spotykają się w ramach utrzymywanych 
w tajemnicy rozmów Grupy Bilderberg, organi-
zowanych raz do roku. Po informacji byłego Se-
kretarza Generalnego NATO Willy’ego Claes-a, 
także uczestnika obrad Grupy Bilderberg, wiemy, 
że ustalenia formułowane przez członków Grupy 
Bilderberg podczas corocznych konferencji po-
winny być stosowane także w ich obszarach dzia-
łania. Wychodzę z założenia, że polscy przedsta-
wiciele zrobili dokładnie to samo w Polsce.

NNISZCZENIEISZCZENIE
demokracjidemokracji
Pranie mózgu staje się istotnym elementem istnienia 
neoliberalnego systemu, co ostatnio widzimy po sukcesach, 
jakie ono odnosi — mówi Jürgen Roth.

Jürgen Roth na spotkaniu w Görlitz.

Demokratieabbau
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NIEWOLNICY NIEWOLNICY 
skorumpowanychskorumpowanych  

debilidebili
Państwa są na usługach oligarchii powiązanej z rynkami. 

Rządzą nami skorumpowani debile – twierdzi Emmanuel Todd, 
francuski demograf, historyk i politolog.

EMMANUEL
TODD
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Europa nie odbiega daleko od ame-
rykańskiego życia ponad stan. Za-
dłużanie się skierowane było ra-

czej na bieżące dobra konsumpcyjne, tak jak 
miało to miejsce w Polsce. Już w 2007 roku 
w naszym kraju zauważalne było spłacanie 
rat kart kredytowych poprzez zaciąganie no-
wych zobowiązań. Oczywiście podawanie 
nieprawdziwych danych w formularzach 
bankowych było „normą”, lecz akceptowa-
ną przez system bankowy, który korzystał na 
tym „rozwoju”. Pracownicy banków niejed-
nokrotnie pomagali „upiększać” formularze, 
które w centrali przyjmowano, przymykając 
oko. Cel był jeden — zwiększyć obroty in-
stytucji finansowych, by zarabiać jak najwię-
cej. Czy taka sytuacja była przypadkowa, czy 
też był to element systemu zniewolenia lu-
dzi, „złapania” ich na kartę kredytową spła-
caną aż do śmierci? Z Europy powoli tworzą 
się Stany Zjednoczone i najmniejszy zakręt 
życiowy może zepchnąć człowieka w finan-
sową przepaść. 

Oligarchowie —   
zglobalizowane elity

Najpierw światowa, a potem europej-
ska gospodarka w szale rozwoju globaliza-
cji skierowała się na sferę wirtualnego wzro-
stu i zarabiania pieniędzy na wszystkim. To 
zaowocowało krociowymi zyskami elit finan-
sowych i politycznych, rozwarstwieniem do-
chodów i zależnością ekonomiczną. Lenin i 
jemu podobni mieliby sporo roboty w dzi-
siejszych czasach. XIX- i XX-wieczne pań-
stwa działały w interesie ogólnym, tworzy-
ły obszar ekonomiczny dla wszystkich oby-
wateli. Obecnie państwa stają się narzędziem 
elit finansowych i politycznych grup, które 
z powodzeniem można nazwać „nową kla-
są”. Już w czasach PRL-u popularne było po-
równywanie tzw. „nomenklatury partyjnej” 
do odrębnej klasy społecznej. Tamta komu-
nistyczna panowała za pomocą siły militar-
nej i propagandy. Obecna otrzymała nowy 
element: siłę pieniądza zaklętą w karcie kre-
dytowej. Można parafrazować słowa Leni-
na, który stwierdził: „Kapitaliści sprzeda-
dzą nam sznurek, na którym ich powiesimy”. 
W ostatnich 20 latach społeczeństwa nie tyle 
sprzedały, ile dały bankierom i politykom, 
czyli zglobalizowanym oligarchom, „sznur”, 
aby związać je zależnością. Najtrwalszą, bo 
dotyczącą podstawy życia. 

Emmanuel Todd, francuski historyk i poli-
tolog, stwierdził, że oligarchowie po zawład-
nięciu państwem zaczęli wykorzystywać je 
do łupienia ludności, korzystając z pozornie 
liberalnej logiki systemu. Przytacza przy-
kład Francji, gdy państwo (czytaj: politycy) 
obniżyło podatki najbogatszym, a teraz oli-
garchowie pożyczają państwu te zasoby, któ-
rych ono się wcześniej na ich rzecz wyrze-
kło. Marks wskazywał w jednej z publikacji, 
że „bogacze uwielbiają dług publiczny”. Czy 
coś się zmieniło od tamtych czasów? Anali-
zuje się teraz dług publiczny z punktu wi-

dzenia kredytobiorcy, który ponosi winę za 
życie ponad stan, bez liczenia się z koszta-
mi. Jednakże zdaniem E. Todda to nie kre-
dytobiorcy są zasadniczo źródłem zadłuże-
nia, lecz kredytodawcy, czyli banki, finansje-
ra i politycy. W jednym z wywiadów stwier-
dził m.in., że: „Nakłoniono Greków do za-
ciągnięcia długów, aby móc ich tym łatwiej 
przydusić. Proszę włączyć telewizor: rekla-
my nieustannie zachęcają nas do pożyczania. 
Lichwiarze lubią zajmować dobra, jeżeli nie 
możemy sobie poradzić ze spłatą. Na przy-
kład prywatyzując grecki majątek państwo-
wy”. Taka opinia naukowca nieco szokuje za-
wartą w sobie „teorią spiskową”, ale okazuje 
się, że nie jest ona bezpodstawna, gdyż prak-
tycznie w czasach nowożytnych świat oligar-
chii i świat władzy to świat spisków. Istota 
działań człowieka się nie zmieniła. Zmieni-
ły się narzędzia, metody oraz stroje. Słynne: 
„I ty, Brutusie, przeciwko mnie?” słychać tak-
że obecnie w polityce czy biznesie. Wynika z 
tego, że E. Todd może mieć sporo racji. 

Jak powstał obecny kryzys?

Coraz większa grupa ekonomistów uzna-
je, że podstawą obecnego kryzysu było zbyt 
szybkie i gwałtowne przejęcie przede wszyst-
kim przez Chiny, a także Indie czy Brazylię 
dużego udziału w światowej produkcji. Dzia-
ło się to za pomocą taniej siły roboczej. Spo-
wodowało zmniejszenie dochodów, a więc 
i brak popytu w krajach bogatych. Efektem 
był spadek płac, ale i wzrost produkcji. Słyn-
ne określenie „PKB rośnie!” dawało ułudę 
rozwoju gospodarczego dzięki uwielbianej 

przez polityków i finansistów globalizacji. 
Amerykanie zadłużali się nie tylko aby ku-
pić nowy dom, ale także po to, aby konsumo-
wać chińskie produkty. Podobnie było i jest 
w Europie, bo często nawet „markowe” nie-
mieckie wyroby oznaczone był małymi liter-
kami „Made in China”. Duże światowe kon-
cerny uzależniły się od produkcji w Chinach 
jak narkoman od swojej używki. Wielu eko-
nomistów uważa, że powrót do tradycyjnych 
obszarów wytwarzania przez globalne struk-
tury ekonomiczne, czyli np. do Europy, nie 
jest już z przyczyn kosztowych możliwy. No, 
może gdyby Europejczycy pracowali za „mi-
skę ryżu”.

Protekcjonizm debili

Politycy i grupy finansowe stworzyli pla-
ny ożywienia gospodarek. Jednak ożywa ra-
czej potwór, który pogrąży jeszcze bardziej 
społeczeństwa w kryzysie zadłużenia. Na-
prawianie systemu polega na zwiększaniu 
zadłużenia, które pomaga zabezpieczyć pie-
niądze już bogatych. Obecne państwo stało 
się zakładnikiem globalnych oligarchów i ma 
na celu ocalenie ich oraz banków, bo banki z 
kolei wzięły za zakładników swoich akcjona-
riuszy. Koło się zamyka, również jako obręcz 
na szyi przeciętnego obywatela z długiem w 
kieszeni. Wspominany E. Todd stwierdził w 
tym kontekście, że: „Zaciskanie pasa może 
jawić się jako bierna odmowa przyczyniania 
się do wzrostu w Chinach, swoista trzecia 
droga, którą nazwę «protekcjonizmem debi-
li». Oto smutna prawda — jesteśmy rządze-
ni przez imbecyli. Ludzie, którzy są u steru, 
powinni być pociągani do odpowiedzialności 
za swoje działania. Nie chodzi o to, aby ich 
powywieszać, lecz przywołać do rozsądku” 
— podkreśla naukowiec. 

Odmowa spłaty długu?

Zdaniem części politologów obecny sys-
tem biurokratyczno-monetarno-oligarchicz-
ny nie stabilizuje demokracji. Przykładem 
może być kolejny wybór na „cara Rosji” W. 
Putina. Teraźniejsza sytuacja zdaniem nie-
których naukowców pokazuje, że istnieje po-
ważne ryzyko odrodzenia się sytuacji z lat 
30. XX w. Konflikty ekonomiczne przera-
dzały się w działania zbrojne nieprzypadko-
wo, bo niosły ze sobą także zysk dla finan-
sjery i polityków. Zdaniem części ekonomi-
stów istnieją tylko dwa warianty rozwoju 
obecnej sytuacji: druk pieniądza i odmowa 
spłaty długów. Trzeci wariant, już realizowa-
ny w historii świata, czyli wojna z tragiczny-
mi skutkami dla człowieka, jest także możli-
wy, ale na skalę globalną na szczęście trudny 
do przeprowadzenia w taki sposób, aby kto-
kolwiek ocalał. 

Wydaje się, że odmowa spłaty długów 
uderzy tylko w polityków i finansjerę, choć 
tzw. drobni ciułacze mogą też być zagrożeni. 
Jednakże, jak twierdzi wspominany E.Todd: 
„Odmowa spłaty będzie oznaczać początek 
odzyskiwania państwa przez ideał demokra-
tyczny, państwa łupionego obecnie przez oli-
garchię finansową”. 

(REGION EUROPA 2/2012)

 Waldemar Gruna 
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korrupter korrupter 

DummköpfeDummköpfe
Staaten sind die Diener der marktbeherrschenden Oligarchen. 

Regiert werden sie von korrupten Dummköpfen - 
sagt der französische Demograph, Historiker und Politologe Emmanuel Todd.

EMMANUEL
TODD
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Europa ist vom amerikanischen Le-
bensstandard nicht weit entfernt. 
Die Verschuldung ist auf das priva-

te Konsumverhalten zurückzuführen. Schon 
im Jahr 2007 war in Polen zu beobachten, 
dass Kreditkartenschulden mit neuen Kre-
diten gedeckt wurden. Falsche Angaben in 
Bankformularen waren die Norm, doch es 
wurde von den Banken hingenommen, die 
sich aus dieser Entwicklung Profite verspra-
chen. Die Bankmitarbeiter selbst halfen häu-
fig, die Formulare zu frisieren, die in den 
Zentralen dann wohlwollend geprüft wur-
den. Das Ziel war, die Umsätze zu steigern 
und die Gewinne zu maximieren. War die-
se Situation zufällig oder war es ein System, 
um die Menschen zu versklaven und sie mit 
einer Kreditkarte, die sie bis zum Ende ihres 
Lebens abzahlen müssen in Abhängigkeit zu 
manövrieren? Europa entwickelt sich lang-
sam in Richtung Vereinigte Staaten, wo je-
des kleine Ungeschick im Leben einen Men-
schen in den finanziellen Abgrund stürzen 
lassen kann.

Oligarchen –     
die globalisierten Eliten

Die Weltwirtschaft richtete sich in Zei-
ten der rasanten Globalisierung auf virtuel-
les Wachstum und Profite aus allem aus. Ge-
winne erzielten vor allem die Finanzeliten, 
die Kluft zwischen Arm und Reich vergrö-
ßerte sich und ökonomische Abhängigkei-
ten nahmen zu. Lenin und seine Anhänger 
hätten heutzutage viel zu tun. Die einstigen 
Staaten des 19. und 20. Jahrhunderts dienten 
hauptsächlich dem Gemeinwohl, sie schufen 
Wirtschaftszonen für alle Bürger. Heute sind 
aber die Staaten zu einem Instrument der 
Finanzeliten und politischer Gruppierun-
gen verkommen, die man getrost als „Neue 
Klasse“ bezeichnen kann. Schon in Zeiten 
der Volksrepublik sah man die politische No-
menklatur als einzelne soziale Schicht. Die 
Kommunisten herrschten mit Hilfe des Mi-
litärs und der Propaganda. Die heutige Eli-
te hat ein zusätzliches Instrument zur Ver-
fügung: Die Macht des Geldes in Form von 
Kreditkarten. Man könnte Lenins Worte zi-
tieren: „Die Kapitalisten werden uns das Seil 
verkaufen, an dem wir sie aufknöpfen.“ In-
nerhalb der letzten 20 Jahre haben die Ge-
sellschaften den Banken und Politikern eben-
falls das Seil geliefert, mit dem sie abhängig 
gemacht werden und diese Abhängigkeit be-
trifft die Existenzgrundlagen.

Emmanuel Todd stellte fest, dass die Olig-
archen begannen die Bevölkerungen auszu-
beuten nachdem sie sich zuvor den Staat 
Untertan gemacht und dabei das liberale Sy-
stem ausgenutzt haben. Als Beispiel führt er 
Frankreich an, wo der Staat (die Politiker) die 
Steuern für die Reichsten senkte, so dass die 
Oligarchen jetzt dem Staat das verleihen kön-
nen, worauf der Staat zuvor verzichtet hatte. 
Marx schrieb in einer seiner Publikationen: 
„Die Reichen lieben verschuldete öffentli-

che Haushalte.“ Hat sich seit damals etwas 
verändert? Jetzt werden öffentliche Schul-
den aus Sicht des Kreditnehmers analysiert, 
der die Schuld für überhöhte Ausgaben ohne 
Rücksicht auf die Kosten trägt. Doch nach 
Todds Meinung sind nicht die Kreditnehmer 
schuld an der Überschuldung, sondern die 
Kreditgeber, also die Banken. In einem Inter-
view sagte er: „Die Griechen wurden dazu 
gedrängt Schulden zu machen, damit man 
sie leichter beeinflussen kann. Schalten sie 
doch mal den Fernseher ein: Die Werbung 
drängt uns dauernd zu Anleihen. Die Gläu-
biger besetzen gerne Güter, wenn man mit 
den Rückzahlungen in Rückstand gerät. So 
wird zum Beispiel das griechische Staatsver-
mögen privatisiert.“ Diese Verschwörungs-
theorie mag etwas schockierend klingen, 
doch es zeigt sich, dass sie nicht ganz grund-
los ist, denn die Welt der Oligarchen und der 
Mächtigen ist seit der Neuzeit voller Ver-
schwörungen. Das Wesen der Menschen hat 
sich nicht verändert. Es haben sich nur die 
Instrumente, die Kleider und die Methoden 
verändert. Das berühmte „Auch du Brutus 
gegen mich?!“ hört man heutzutage auch in 
der Politik und in der Wirtschaft. Todd könn-
te demnach Recht haben.

Wie kam es zur derzeitigen Krise?

Immer mehr Wirtschaftswissenschaftler stel-
len fest, dass die Ursachen der derzeitigen Kri-
se in der zu schnellen Übernahme eines Groß-
teils der Weltproduktion durch China, Indien 
und Brasilien zu suchen sind. Billige Arbeits-
kräfte haben die Entwicklung beschleunigt. 

Dadurch sanken die Einkommen und damit die 
Nachfrage in wohlhabenden Staaten. Die Löh-
ne sanken, die Produktion stieg. Das berühmte 
Wachstum des BIP täuschte dank der Globa-
lisierung gutes Wirtschaftswachstum vor. Die 
Amerikaner haben sich verschuldet, nur um 
ein neues Haus zu kaufen, aber auch um chine-
sische Produkte zu konsumieren. Ähnlich war 
und ist es immer noch in Europa, wo häufig so-
gar deutsche Markenprodukte „Made in Chi-
na“ sind. Die Weltkonzerne sind von der Pro-
duktion in China abhängig wie Drogensüchti-
ge. Zahlreiche Wirtschaftfachleute gehen davon 
aus, dass eine Rückverlagerung der Produkti-
on nach Europa aus Kostengründen nicht mehr 
möglich ist. Es sei denn die Europäer wären be-
reit, für eine Schüssel Reis zu arbeiten.

Protektionismus der Deppen

Politiker und Finanzmanager schufen einen 
Plan zur Belebung der Wirtschaft. Doch belebt 
wird eher das Monster, das die Bevölkerun-
gen in immer größere Schulden treiben wird. 
Die Rettung des Systems soll auf immer grö-
ßeren Schulden beruhen, die nur die Gewin-
ne der Reichen absichern. Die Staaten wur-
den zu Geiseln der globalen Oligarchen und 
Banken, die wiederum ihre Aktionäre als Gei-
seln genommen haben. Der Kreis schließt sich, 
aber auch die Schlinge am Hals des verschul-
deten Durchschnittsbürgers. Todd stellte in 
diesem Zusammenhang fest: „Den Gürtel en-
ger zu schnallen könnte in China als Verweige-
rung des Wachstums verstanden werden. Die-
sen „Dritten Weg“ bezeichne ich als Protektio-
nismus der Deppen. Das ist die traurige Wahr-
heit – wir werden von Deppen regiert. Die Ver-
antwortlichen sollten für ihre Taten zur Verant-
wortung gezogen werden. Es geht nicht dar-
um, sie zu hängen, sie sollten nur zur Besin-
nung kommen.“

Verweigerung     
der Schuldenrückzahlung

Einige Politikwissenschaftler meinen, der 
derzeitige bürokratisch-monetäre Zustand 
stabilisiert nicht die Demokratie. Ein Bei-
spiel ist die erneute Wahl Putins in Rus-
sland. Die derzeitige Lage birgt das Risiko 
einer erneuten Situation wie in den 1930er 
Jahren. Ökonomische Konflikte sind nicht 
zufällig zu militärischen Konflikten gewor-
den, denn sie versprachen Profite für die Fi-
nanzmogule. Nach Meinung der Ökonomen 
gibt es nur zwei Lösungen für die derzeiti-
ge Situation: Gelddrucken und die Verwei-
gerung der Schuldenrückzahlung. Der drit-
te Weg mit folgenschweren Kriegen ist zwar 
auch noch möglich, doch im globalen Aus-
maß zum Glück kaum vorstellbar, ohne dass 
die Welt untergehen würde.

Es scheint, dass eine Verweigerung der 
Schuldenrückzahlung nur Politiker und die 
Finanzwelt hart treffen würde, obwohl auch 
die Kleinsparer bedroht sein könnten. Todd 
meint dazu: „Eine Verweigerung der Schul-
denrückzahlung könnte eine Rückkehr zu 
den Idealen der Demokratie einleiten.“

(REGION EUROPA 2/2012)

 Waldemar Gruna 
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Próbkę takich działań mieliśmy kil-
ka lat temu, gdy światem zawład-
nął wirus tzw. świńskiej grypy. Rzą-

dy wielu państw w Europie, a przede wszyst-
kim Niemcy czy Włochy, wydały miliardy 
euro na szczepionki, które okazały się mało 
przydatne. Skutkiem były wielkie straty wie-
lu państw, które pogłębiły i tak wysokie de-
ficyty budżetowe. Za te i inne nieprawidło-
wości w „branży zdrowotnej” zapłacili zwy-
kli obywatele, często nie tylko chorobami, ale 
i wręcz śmiercią. Już w 2006 roku Global-
ny Raport Korupcji (Global Corruption Re-
port 2006 — GCR) szacował, że przeciętnie 
w każdym z państw na świecie ponad 5% bu-
dżetu poświęconego na służbę zdrowia było 
marnowane w wyniku korupcji, zanim jesz-
cze pieniądze te opuściły władzę centralną. 
„Korupcja firm farmaceutycznych może wy-
woływać śmiertelne skutki” — twierdzi Dora 
Akunyili, dyrektor nigeryjskiej agencji rzą-
dowej ds. kontroli leków. „Podrabianie leków, 
które jest łatwiejsze dzięki korupcji, zabija 
na skalę masową i każdy może stać się jego 
ofiarą” — dodaje w jednym z wywiadów. Or-
ganizacja, którą kieruje, odkryła w firmach 
farmaceutycznych przypadki, gdy adrena-

lina ratująca życie była zastępowana przez 
wodę, aktywne składniki zaś rozcieńczano 
podrobionymi, wywołując w ten sposób cho-
roby odporne na działanie leków — malarię, 
gruźlicę i AIDS. 

Zamiast dbać o zdrowie,   
dbają o kasę?

Coraz częściej widzimy, jak dyrekto-
rzy szpitali, firmy ubezpieczeniowe, leka-
rze i koncerny farmaceutyczne nieuczciwie 
się wzbogacają. Nadużywają powierzonej 
im władzy i zaufania. To pokazuje, jak groź-
ne mogą być koncerny farmaceutyczne, któ-
re z zasady swojego istnienia powinny dbać o 
zdrowie ludzi. Dbają o nie wyraziście w spo-
tach reklamowych, którymi bombardowa-
ni są codziennie oglądający telewizję. Zdro-
wie stało się wielkim globalnym przemy-
słem, kluczowym obowiązkiem i wydatkiem 
dla rządów. To, że jest powszechnym prawem 
człowieka, już mniej zajmuje „biznesmenów 
w białych fartuchach”, zwanych także leka-
rzami. Teraz często stają się „managerami 
przemysłu zdrowotnego”, podobnie jak wie-
lu naukowców i wiele autorytetów. Oni także 

— obok polityków — ponoszą dużą winę za 
to, co się dzieje w opiece zdrowotnej. 

Autorytety ważniejsze   
od badań klinicznych

Branża medyczna w Niemczech jest przy-
kładem zależności od autorytetów. Informa-
cja podawana przez autorytety medyczne 
jest bardzo często ślepo przyjmowana przez 
wszystkich lekarzy niższych rangą. Powodu-
je to, że wiele terapii i leków jest przez leka-
rzy stosowanych, choć nie zostały odpowied-
nio przetestowane w warunkach klinicznych. 
W przeszłości pociągało to za sobą także 
skutki śmiertelne. Było tak w Niemczech w 
przypadku zaburzeń rytmu serca. Osoby z tą 
chorobą przez lata poddawano typowemu le-
czeniu na arytmię. Rytm serca się stabilizo-
wał, ale tysiące pacjentów umierały. Dlacze-
go? Dopiero badania kliniczne wykazały nie-
właściwość zastosowanych leków i metod le-
czenia. Becker-Brüser, znany niemiecki kry-
tyk przemysłu, farmaceutycznego stwier-
dził: „Musimy położyć kres tajemnicom. 
(…) Należy prawnie zobowiązać producen-
tów, by publikowali wszystkie badania i ra-

Koncerny farmaceutyczne wydają ponad 35 tys. euro rocznie na jednego lekarza, 
by przepisywał ich produkty. Ponad 75% czołowych naukowców w dziedzinie medycyny 
jest opłacanych przez przemysł farmaceutyczny.

Skutek uboczny:Skutek uboczny: ŚMIERĆ! ŚMIERĆ!

 Waldemar Gruna 

Często działanie bardzo silnych medykamentów bada się na 
ludziach bez ich wiedzy — są traktowani jak króliki doświadczalne.
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porty dotyczące skutków ubocznych, które 
mogą wpłynąć na dopuszczenie leku do ob-
rotu, najpóźniej w chwili jego wprowadzenia 
na rynek”. Niestety praktyka jest inna. Czę-
sto działanie bardzo silnych medykamen-
tów bada się na ludziach bez ich wiedzy — 
są traktowani jak króliki doświadczalne. Tak 
było w przypadku słynnego leku przeciw-
bólowego Vioxx, który spowodował tysią-
ce zgonów na całym świecie. Winnym był 
jeden z aktywnych składników preparatu, 
który już kilkanaście lat temu zabijał ludzi. 
Zmieniono w nim tylko jedną cząsteczkę, 
aby móc opatentować nową substancję. Istot-
ne jest to, że każda nowość opatentowana nie 
może być kopiowana przez 20 lat, co powo-
duje, że koncerny farmaceutyczne tak moc-
no walczą o patenty, gdyż to one generują dla 
nich miliardowe zyski. Koncentrują się także 
na łagodzeniu przebiegu chorób, a nie na ich 
leczeniu. Przede wszystkim osoby przewle-
kle chore zapewniają im przychody do końca 
życia. Tak jest z popularną zgagą i prepara-
tami tylko czasowo łagodzącymi dolegliwo-
ści. Wprawdzie na opakowaniach jest wyraź-
nie napisane o możliwości tylko doraźnego 
ich stosowania, ale procedura walki z przy-
czyną także wrzodów żołądka, czyli z bak-
terią Helicobacter pylori, jest długa i skom-
plikowana. Dlatego szereg takich preparatów 
sprzedawany jest masowo nawet na stacjach 
benzynowych. 

Afera goni aferę

Ostatnia wielka afera w Polsce związana z 
lekami refundowanymi czy brak podstawo-
wych leków ratujących życie ukazują grozę 
zależności obywateli od koncernów farma-
ceutycznych. W Polsce powszechne jest od-
mawianie pacjentom przysługujących im le-
ków czy badań profilaktycznych. Tłumaczy 
się to kosztami, ale chodzi o badania podsta-

wowe, takie, które np. w Niemczech są często 
badaniami obowiązkowymi po 50 roku ży-
cia. Tak jest w Polsce z badaniami w kierun-
ku raka jelita grubego. Media pełne są infor-
macji o możliwości ich przeprowadzenia za 
darmo i bez kilkumiesięcznego oczekiwania. 
Niestety jest to nieprawda, bo ci 50-latkowie 
muszą za nie zapłacić 200-400 zł i czekać 
kilka miesięcy w kolejce na ich wykonanie w 
tzw. państwowej służbie zdrowia. Niektórzy 
mogą tych badań nie dożyć. 

Koncerny farmaceutyczne   
i polityka

Tak jak w przypadku firm zbrojeniowych 
czy wydobywających ropę lub gaz, także w 
koncernach farmaceutycznych pojawiają się 
politycy różnych opcji. Znana z wprowa-
dzenia na początku lat 90. na rynek specyfi-
ku Prozac, który miał uszczęśliwić ludzkość 
(lek na depresję, który przyczyniał się tak-
że do samobójstw), firma Eli Lilly jest jed-
nym z większych „sponsorów” partii republi-
kańskiej w USA. George Bush senior praco-
wał na wysokim stanowisku dla tej firmy po 
odejściu z CIA w 1977 roku. Został powoła-
ny przez Dana Quayle’a, który posiadał pa-
kiet kontrolny tego koncernu. Cała rodzina 
Bushów była dużymi udziałowcami w fir-
mach Lilly, Abbott, Bristol, Pfizer i innych. 
Faktem jest, że Bush w 1981 roku jako wi-
ceprezydent aktywnie i nielegalnie wspierał 
przemysł farmaceutyczny, aby pozwolić im 
pozbywać się lekarstw niechcianych, przeter-
minowanych oraz zakazanych w USA, wysy-
łając je do niczego niepodejrzewających kra-
jów Trzeciego Świata. Wiceprezydent Bush 
nielegalnie występował w imieniu firm far-
maceutycznych, osobiście chodził do IRS po 
specjalne zwolnienia podatkowe dla pewnych 
firm farmaceutyczny produkujących w Pu-
erto Rico (np. Lilly). W 1982 roku dostał on 

polecenie z Sądu Najwyższego, aby zaprze-
stać lobbowania w IRS w imieniu firm far-
maceutycznych. Przestał — ale firmy farma-
ceutyczne wciąż otrzymywały 23-procen-
towe zwolnienie podatkowe. O skandalu pi-
sał „Washington Post”, ale europejskie media 
wspominały o nim marginalnie. Tymczasem 
była to jedna z największych afer politycz-
nych w historii USA. 

W Niemczech jest podobnie — przedstawi-
ciele firm farmaceutycznych zaprosili kiedyś 
ówczesnego kanclerza Schrödera na szkla-
neczkę wina, gdy zbliżająca się reforma zdro-
wotna groziła redukcją zysków koncernów. 
Po spotkaniu Schröder ogłosił „poprawki” do 
reform. W Polsce jest jeszcze gorzej. Znany 
lewicowy krytyk rządu D. Tuska tak mocno 
go atakował, że aż został ministrem zdrowia 
i ostatniej zimy zaczął wprowadzać reformę 
związaną z odpłatnością za leki. Spowodowa-
ła ona olbrzymie protesty aptekarzy, lekarzy i 
pacjentów — ci ostatni z dnia na dzień zosta-
li bez leków ratujących życie lub też mogli je 
otrzymać, ale za niekiedy 100-krotnie zwięk-
szoną odpłatnością. Tak było w przypadku 
leków na raka. To, co działo się w polskich ap-
tekach w styczniu i lutym, opisuje informacja 
prasowa z początku tego roku: „Trwają cha-
os i ogromne zamieszanie w związku z wpro-
wadzoną od nowego roku ustawą refundacyj-
ną. Farmaceutka Aleksandra Kuźniak przed-
stawia sytuację klienta, który musiał zrezy-
gnować z zakupu leków. Po zmianach wpro-
wadzonych przez rząd musiał on zapłacić za 
leki ponad 1000 złotych. Wcześniej za medy-
kamenty płacił około 30 złotych. Według jej 
oceny za obecną sytuację w aptekach odpo-
wiadają rząd i Ministerstwo Zdrowia”. Nie-
stety odpowiedzialność polityków w tym za-
kresie jest iluzoryczna, a skutkiem ubocznym 
ich działań i biznesu farmaceutycznego jest 
często śmierć pacjentów.

(REGION EUROPA 2/2012)

Skutek uboczny: ŚMIERĆ!
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Einen ersten Vorgeschmack gab 
es vor einigen Jahren als die sog. 
Schweinegrippewelle anrollte. Viele 

europäische Regierungen, darunter vor allem 
die deutsche und die italienische, haben Mil-
lionen für Impfstoffe ausgegeben, die sich 
später als nutzlos erwiesen. So haben vie-
le Staaten Verluste erlitten, die noch größe-
re Löcher in die Haushalte rissen. Für die-
se und andere Unregelmäßigkeiten im Ge-
sundheitssektor zahlen am Ende den Steu-
erzahler, manchmal sogar mit ihrem Leben. 
Schon im Jahr 2006 hat der Global Corrup-
tion Report – GCR geschätzt, dass in jedem 
Staat der Erde durchschnittlich 5% der Hau-
shaltsmittel für den Gesundheitsdienst in 
Folge von Korruption verschwendet werden 
noch bevor sie die Regierungskassen ver-
lassen. „Korruption bei Pharmaunterneh-
men kann tödliche Nebenwirkungen haben“ 
– sagt Dora Akunyili, Direktorin der nige-
rianischen Medikamentenaufsichtsbehörde. 
„In Folge von Korruption gefälschte Medi-
kamente töten massenhaft Menschen“ – sagt 
sie in einem Interview. Ihre Behörde deckte 
Fälle bei Pharmaunternehmen auf, in denen 
das lebensrettende Adrenalin durch Wasser 

ersetzt wurde und aktive Wirkstoffe mit ge-
fälschten verdünnt wurden, so dass sich re-
sistente Krankheitserreger bilden konnten – 
u.a. Malaria, Tuberkulose und AIDS.

Statt sich um die Gesundheit zu 
sorgen, sorgen sie sich ums Geld

Es wird immer häufiger publik, dass sich 
Krankenhausdirektoren, Versicherer, Ärzte 
und Pharmakonzerte illegal bereichern. Sie 
missbrauchen das ihnen angetragene Vertrau-
en und ihre Macht. Das zeigt wie gefährlich 
Pharmakonzerne sein können, die eigentlich 
für das Wohl der Menschen sorgen sollten. 
In Werbekampagnen sorgen sie sich. Doch 
die Gesundheit ist mittlerweile eine globa-
le Industrie geworden und generiert Kosten 
für die Regierungen. Dass die Gesundheit 
ein Grundrecht des Menschen ist beschäf-
tigt die „Geschäftsleute in weißen Kitteln“, 
wie Ärzte auch genannt werden, weitaus we-
niger. Heutzutage sind sie häufiger Manager 
der Gesundheitsindustrie, ähnlich wie zahl-
reiche Wissenschaftler. Auch sie tragen ne-
ben den Politkern die Verantwortung für die 
Situation im Gesundheitswesen.

Autoritäten sind wichtiger   
als klinische Untersuchungen

Die deutsche Medizinbranche ist ein Bei-
spiel für die Abhängigkeit von medizinischen 
Autoritäten. Die Informationen die sie weiter-
geben werden häufig von allen Ärzten niede-
ren Ranges unkritisch übernommen. Das führt 
dazu, dass Ärzte viele Therapien und Medi-
kamente verordnen, die nicht ausreichend ge-
testet wurden. Das hatte in der Vergangenheit 
auch tödliche Folgen. So war es in Deutschland 
mit Herzrhythmusstörungen. Menschen die 
darunter litten wurden jahrelang mit typischen 
Methoden behandelt. Der Herzrhythmus sta-
bilisierte sich, doch Tausende Patienten starben 
trotzdem. Warum? Erst klinische Untersuchun-
gen haben ergeben, dass die angewandten Me-
dikamente und Behandlungsmethoden fehler-
haft waren. Der bekannte deutsche Kritiker der 
Pharmaindustrie, Becker-Brüser, sagte dazu: 
„Wir müssen der Geheimniskrämerei ein Ende 
machen. (…) Die Hersteller müssen per Ge-
setz dazu verpflichtet werden, alle Forschungs-
ergebnisse zu veröffentlichen und alle Neben-
wirkungen publik zu machen. Das muss späte-

Pharmakonzerne geben im Schnitt über 35 Tausen Euro jährlich pro Arzt aus, 
damit er ihre Produkte verschreibt. Mehr als 75% der führenden Medizinwissenschaftler 
werden von der Pharmaindustrie bezahlt.

Nebenwirkung:Nebenwirkung: TOD! TOD!

 Waldemar Gruna 

Häufig werden sehr starke Medikamente an Menschen getestet, die 
das gar nicht wissen. Sie werden wie Versuchskaninchen behandelt.
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stens dann erfolgen, wenn ein Medikament sei-
ne Marktzulassung bekommt.“ Die Praxis sieht 
jedoch leider anders aus. Häufig werden sehr 
starke Medikamente an Menschen getestet, die 
das gar nicht wissen. Sie werden wie Versuchs-
kaninchen behandelt.

So war es im Fall des bekannten Schmerz-
mittels „Vioxx“, das zu Tausenden Todes-
fällen weltweit führte. Ursächlich war ein 
Wirkstoff des Präparats, der schon Jahrzehn-
te zuvor für Todesfälle verantwortlich war. 
Es wurde dabei nur ein Teilchen verändert, 
um die neue Substanz patentieren zu kön-
nen. Entscheidend ist dabei, dass jedes Pa-
tent 20 Jahre lang nicht kopiert werden darf, 
daher kämpfen die Pharmakonzerne so sehr 
um neue Patente, weil diese ihnen Milliar-
dengewinne bringen. Man konzentriert sich 
auch auf die Linderung des Krankheitsver-
laufs, statt die Krankheit an sich zu behan-
deln. Schließlich garantieren vor allem chro-
nisch Kranke Gewinne bis zum Ende ihres 
Lebens. So ist es mit dem weit verbreiteten 
Sodbrennen und Präparaten, die nur zeit-
lich begrenzt die Symptome heilen. Auf den 
Verpackungen steht zwar, dass man sie nur 
akut anwenden darf, doch die Behandlung 
von Magengeschwüren und den sie hervor-
rufenden Bakterien ist langwierig und kom-
pliziert. Daher werden viele dieser Präparate 
massenhaft sogar an Tankstellen verkauft.

Eine Affäre jagt die andere

Der jüngste große polnische Skandal um 
Rückerstattungen von Medikamentenkosten 
oder den Mangel an wichtigen lebensret-
tenden Medikamenten verdeutlicht die Ab-
hängigkeit der Bürger von den Pharmakon-
zernen. In Polen ist es Gang und Gebe Pa-
tienten die ihnen zustehenden Medikamente 
oder vorbeugenden Untersuchungen zu ver-
sagen. Als Vorwand dienen stets die hohen 

Kosten, dabei handelt es sich um Grund-
untersuchungen, die in Deutschland häufig 
nach dem 50. Lebensjahr Pflicht sind. So ist 
es in Polen mit Darmuntersuchungen. Die 
Medien sind voller Informationen, dass man 
sie umsonst machen kann, ohne mehrmona-
tige Wartezeiten fürchten zu müssen. Leider 
stimmt das nicht. Die über 50-jährigen müs-
sen 200 bis 400 Zloty dafür bezahlen und 
mehrere Monate lang auf einen Termin im 
staatlichen Gesundheitsdienst warten. Eini-
ge könnten den Termin nicht mehr erleben.

Pharmakonzerne und die Politik

Ähnlich wie im Fall von Rüstungs- oder 
Erdölkonzernen sind auch in Pharmakon-
zernen Politiker unterschiedlicher Couleur 
vertreten. Der Konzern Eli Lilly, der in den 
1990er Jahren das Medikament Prozac (ge-
gen Angstzustände) in den Handel brach-
te, ist einer der größten Sponsoren der Re-
publikaner in den USA. George Bush Seni-
or bekleidete bei diesem Unternehmen einen 
wichtigen Posten, nachdem er 1977 aus der 
CIA ausgeschieden war. Er wurde von Dan 
Quayle berufen, der die Mehrheit an diesem 
Unternehmen hält. Bushs gesamte Familie 
war Großaktionär der Firmen Lilly, Abbott, 
Bristol, Pfizer und anderer. Tatsache ist auch, 
dass Bush als Vizepräsident im Jahr 1981 
die Pharmaindustrie aktiv und illegal unter-
stützte indem er zuließ, dass sie ungewoll-
te, abgelaufene und in den USA verbotene 
Medikamente loswerden und diese in Dritte 
Welt Staaten schicken können. Bushs Vize-
präsident vertrat illegal Pharmaunternehmen 
und begab sich persönlich zur IRS, um Steu-
ernachlässe für bestimmte Pharmakonzerne 
in Puerto Rico zu erwirken, wie zum die Fir-
ma Lilly. 1982 verfügte das Oberste Gericht, 
dass er seine Lobbyarbeit für Pharmaunter-
nehmen einstellen soll. Er hörte auf, doch die 

Pharmaunternehmen bekamen immer noch 
25% Steuernachlässe. Über den Skandal be-
richtete die Washington Post, doch europä-
ische Medien berichteten darüber nur am 
Rande. Dabei war es einer der größten politi-
schen Skandale in der Geschichte der USA.

       In Deutschland ist es ähnlich – Vertre-
ter von Pharmaunternehmen haben einst den 
damaligen Bundeskanzler Schröder (SPD) 
auf ein Glas Wein eingeladen als eine nahen-
de Reform des Gesundheitssystem ihre Ge-
winne zu schmälern drohte. Nach dem Tref-
fen kündigte Schröder „Korrekturen“ am 
Gesetzesvorhaben an. In Polen ist es noch 
schlimmer. Ein bekannter linker Kritiker der 
Regierung Tusk hat so lange heftig kritisiert, 
bis er Gesundheitsminister wurde und be-
gann im letzten Winter eine Reform der Me-
dikamentenrückerstattungen auf den Weg zu 
bringen. Das führte zu scharfen Protesten der 
Apotheker, Ärzte und Patienten, die von ei-
nem Tag auf den anderen ohne lebenswichti-
ge Medikamente dastanden oder sie sich für 
das hundertfache des ehemaligen Preisen be-
schaffen hätten müssen. So war es zum Bei-
spiel mit Krebsmedikamenten. Was in polni-
schen Apotheken im Januar und Februar vor 
sich ging beschreibt eine Pressemeldung: „Es 
herrscht Chaos und große Verwirrung im 
Zusammenhang mit der Medikamentenre-
form. Die Pharmazeutin Aleksandra Kuzni-
ak berichtet von einem Kunden, der sich kei-
ne Medikamente mehr leisten konnte. Nach 
Einführung der Reform müsste er über 1000 
Zloty für seine Medikamente bezahlen. Da-
vor zahlte er 30 Zloty. Ihrer Meinung nach 
sind für die derzeitige Situation die Regie-
rung und das Gesundheitsministerium ver-
antwortlich.“ Die Verantwortung der Politi-
ker ist in diesem Bereich leider rein illuso-
risch und die Nebenwirkungen sind oft töd-
lich für die Patienten.

(REGION EUROPA 2/2012)

Nebenwirkung: TOD!
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SZPIEGUJSZPIEGUJ
KUPUJKUPUJ

SZANTAŻUJ!SZANTAŻUJ!
Panują sitwy, w których splecione są ze sobą służby wywiadowcze, 

oligarchowie i policja powiedział W. Havel dla niemieckiego „Die Zeit”. 
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Rosjanie „drezdeńczyka” Putina szpie-
gują i kupują co popadnie. Szczegól-
nie chodzi im o energetykę, paliwa, 

telekomunikację i transport. Świetnie znają-
cy Niemców Putin, według doniesień praso-
wych, uważa Niemcy za swojego największe-
go przyjaciela ale szpieguje go na potęgę. Pol-
ska jest dla niego „barierą” do lepszego świa-
ta czyli wejścia w struktury Unii Europej-
skiej. U nas stosuje metodę „kupić za wszel-
ką cenę”. Taka jest rola Bondów 007 made in 
ZSRR lub Rosji, jak kto woli. Świetną komi-
tywę Putina z byłym kanclerzem Schröde-
rem - wspólnota języka (języka niemieckie-
go) symbolizuje Gazprom i jego sztandaro-
wy projekt Gazociągu Północnego. Być może 
dlatego teraz Putin tak „kocha” Niemcy, że 
chce o nich wiedzieć jak najwięcej. Przypo-
mnijmy, Putin był szpiegiem KGB i rezydo-
wał w Dreźnie w latach 1985- 1990. 

Jak za „zimniej wojny”

Raport niemieckiego Federalnego Urzę-
du Ochrony Konstytucji (takie niemieckie 
ABW) stwierdzał: „Choć stosunki polityczne 
krajów (Niemiec i Rosji- red.) rozwijają się 

pozytywnie to aktywność rosyjskich służb w 
Niemczech nie maleje”. Jak zawsze w historii 
Rosjanie nie mają skrupułów także w „przy-
jacielskiej” walce i polityce. Jak podaje pra-
sa, podsłuchują, filmują i werbują agentów 
gdzie się da i jak się da. Biorą wszystko „jak 
leci”. Od planów wojskowych do projektów 
gospodarczych (teraz to cenniejsze jak mili-
taria). Rosyjscy agenci występują pod przy-
kryciem dyplomatów, biznesmenów lub sty-
pendystów a także policjantów przysyłanych 
w ramach współpracy w zwalczaniu między-
narodowej przestępczości. Niemcy twierdzą, 
że są świetnie wyszkoleni  przez to trudni do 
wykrycia. Ostatniego szpiega made in Rosja 
ujawniono w 1999 roku. Od tego 
czasu nic, zero efektu niemieckie-
go kontrwywiadu. W tygodniku 
„Focus” anonim z tej instytucji ja-
kiś czas temu stwierdził: „Twarde 
postępowanie z rosyjskimi agenta-
mi nie jest przez rząd w Berlinie po-
żądane”. Jeśli coś się już w tej materii 
robi to jest to przeprowadzanie bez rozgło-
su. Wspomniany raport niemieckiego Fede-
ralnego Urzędu Ochrony Konstytucji zwraca 
uwagę na rozbudowanie kontroli rosyjskich 
służb nad Internetem oraz próby dostępu do 
danych w niemieckich firmach telekomuni-
kacyjnych. Niedawna „akcja” związana z 
przejęciem 25% aktywów firmy Telekom jest 
wyraźnym przykładem takich działań. Zda-
niem wielu nie tylko niemieckich ekspertów 
zagrożeniem dla stabilizacji ekonomicznej 
a tym samym politycznej Europy może być 

związek rosyjskich grup przestępczych, tzw. 
oligarchów oraz dawnych i obecnych służb 
specjalnych. Waclav Havel w wywiadzie dla 
Die Zeit powiedział m.in. „Mamy tendencje 
w kierunku nowej formy rządów autorytar-
nych, które są bardzo wyrafinowane. Formal-
nie wszystko przebiega demokratycznie, jest 
parlament, są wybory i partie polityczne. Ale 
panują także sitwy, w których splecione są 
ze sobą służby wywiadowcze, oligarchowie i 
policja”. W nawiązaniu do państw w rodzaju 
Rosji ostrzegał „zachodnią Europę tzw. sta-
re demokracje” przed sprzedawaniem wolno-
ści „za ropę”. Przedstawił dość pesymistycz-
ną ocenę obecnej rosyjskiej rzeczywistości. 
- „W niewyjaśnionych okolicznościach ginie 
trzech lub czterech dziennikarzy. Reszta tra-

ci później krytycyzm. Pytanie polega na tym, 
czy te próby zastraszania będą skuteczne - 
zaznaczył Havel. Dodał, że podczas pobytu 
w Moskwie spotkał ludzi, „którzy angażują 
się na rzecz praw człowieka i są krytyczni”, 
ale mają do dyspozycji tylko miesięczniki o 
niewielkich nakładach. Natomiast duże me-
dia opiniotwórcze, jak telewizja, są „bardzo 
dobrze nadzorowane” (przez służby specjal-
ne-red).

Polska – kraj do kupienia?
U nas w gospodarce raczej niewiele można 

„wyszpiegować”. Wojsko otrzymuje „prze-
chodzone” technologie z USA( F-16 ) lub 
Niemiec (czołgi Leopard), które są bardzo 
dobrze znane naszym sąsiadom z Rosji. Co 
pozostaje? Ano coś kupić i potem wykorzy-
stać w grze dyplomatycznej. 

Być może niedługo wyjdą na jaw informacje 
o siatce spółek w Polsce, które wykonują zada-
nia dla rosyjskiego wywiadu. Na jego „celowni-
ku” od lat  jest PKN „ORLEN”( największa ra-
fineria w Polsce i jedna z największych w Eu-
ropie). Posiada ona także rafinerię na Litwie 
(Możejki), która ostatnio mało co się nie spali-
ła oraz sieć stacji benzynowych w Niemczech. 
Potentatem na rynku ropy jest rosyjski Łukoil, 
który niedawno kupił w Polsce 83 stacje ben-
zynowe JET należące do amerykańskiego „Co-
noco- Philips”. Planuje u nas przejąć lub wy-
budować następnych 300 stacji benzynowych. 
Marzeniem jego jest jednak przejęcie choć czę-
ści PKN „ORLEN” i jego stacji w Niemczech.

Energetyka i ropa

Polska jako kraj nie mający surowców ener-
getycznych prócz węgla kamiennego i brunat-
nego zdana jest na „łaskę” Rosji i dalszych geo-
graficznie dostawców (być może dlatego za-
angażowała się w wojnę w Iraku). Raport z li-
kwidacji polskich tajnych służb wojskowych 
(WSI) ujawnia, że przynajmniej od 2003 roku 
Rosja planowała opanować polski sektor ener-
getyczny. Agenci KGB interesowali się przeję-
ciem polskich kopalń węgla i technologią po-
zyskiwania z niego syntetycznego paliwa. Nie 
udało się zrealizować im tych planów i  agenci 
„przyjaciele” KGB skoncentrowali się na roz-
woju kontrolowanych przez nich firm w Unii 
Europejskiej. Dzięki temu za kilka lat polskie 
firmy mogą być przejęte przez np. „niemiecką” 
spółkę, nie budząc sprzeciwu Polski. Pomysł 
dobry, godny biznesowego „Oskara” ale czy 
do zrealizowania przy „dystansie” jaki wobec 
Niemców i Unii Europejskiej ma część elity 
rządzącej Polską?

REGION EUROPA 3/2009

 Waldemar Gruna 

„W niewyjaśnionych okolicznościach ginie trzech lub czterech dziennikarzy. 
Reszta traci później krytycyzm. Pytanie polega na tym, czy te próby 
zastraszania będą skuteczne - zaznaczył Waclav Havel.
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Putin jest Drezdeńczykiem.
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ERPRESSEN!ERPRESSEN!
Herrschen Interessengruppen aus Geheimdiensten, Oligarchen 

und Polizeibehörden – sagte Waclav Havel (Die Zeit)
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Putin, der Deutschland hervorragend 
kennt, betrachtet das Land nach Pres-
seberichten als seinen größten Freund. 

Dennoch lässt er dort in großem Umfang spio-
nieren. Polen hingegen stellt für ihn eine Bar-
riere zu einer besseren Welt, der EU, dar. In 
Deutschland lässt er die Methode „kaufen 
um jeden Preis“ anwenden. Welche Rolle spie-
len dabei die James Bonds made in UdSSR? 
Putins hervorragende Bekanntschaft mit dem 
ehemaligen Bundeskanzler Schröder, darun-
ter die sprachliche Nähe (Deutsch). Die Gaz-
prom und die Ostseepipeline sind ein Symbol 
für die hervorragenden Beziehungen zwischen 
Ex-Kanzler Schröder und Putin.Sie ging zu 
Putin und seinen weltweiten Ansprüchen auf 
Distanz. Vielleicht liebt Putin Deutschland de-
swegen so sehr, dass er alles über dieses Land 
erfahren möchte. Er war in den Jahren 1985-
-1990 als Spion für den KGB in Dresden sta-
tioniert.

Wie im Kalten Krieg

Der Bericht des Bundesverfassungsschut-
zes stellt dazu fest: „Obwohl die politischen Be-
ziehungen beider Länder (Deutschlands und 
Russlands, Anm. d. red.) sich positiv entwik-

keln, so nimmt die Aktivität der russischen Ge-
heimdienste nicht ab“. Die Russen haben wie 
immer in der Geschichte keine Skrupel beim 
„Bruderkampf“ und in der Politik. Die Presse 
berichtet von Abhöraktionen, Filmaufnahmen 
und Agentenanwerbungen mit allen Mitteln. 
Sie nehmen alles, wie es kommt – von militä-
rischen Plänen bis hin zu Wirtschaftsinforma-
tionen (heute sind diese wertvoller als militäri-
sche Informationen). Russische Agenten treten 
als Diplomaten, Stipendianten, Geschäftsleute 
aber auch als Polizisten auf, die zur Bekämp-
fung der internationalen Kriminalität entsandt 
werden. Deutsche Quellen geben an, sie seien 
hervorragend ausgebildet und dadurch schwer 
zu enttarnen. Der letzte russische Spion wurde 
1999 enttarnt. Seitdem geschah nichts, es folg-
te kein einziger Erfolg der deutschen Spio-
nageabwehr. Das Wochenmagazin „Focus“ 
veröffentlichte vor kurzem einen anonymen 
Brief aus dieser Institution: „Ein hartes Vorge-
hen gegen die russischen Agenten ist von der 
Bundesregierung nicht erwünscht“. Wenn in 
diesem Bereich etwas geschieht, so wird dies 
ohne Aufsehen erledigt. Der erwähnte Bericht 
des Bundesverfassungsschutzes macht auf die 
Kontrolle der russischen Geheimdienste über 
das Internet und Versuche aufmerksam, an Da-
ten bekannter deutscher Telekommunikations-
unternehmen zu kommen. Der neuerliche Ver-
such, 25 % der deutschen Telekom zu überneh-
men, ist das beste Beispiel dafür. Nach Mei-
nung vieler nicht nur deutscher Experten stel-

len die Verflechtungen zwischen russischen 
Verbrecherorganisationen, Oligarchen und Ge-
heimdiensten eine reale Gefahr für die Wirt-
schaftsstabilität und damit auch die Politik Eu-
ropas dar. Waclav Havel sagte im Interview für 
„Die Zeit“ u.a.: „Wir erleben gerade eine Ten-
denz zu neuen autoritären und überaus raffi-
nierten Regierungsformen. Formell verläuft al-
les sehr demokratisch, es gibt ein Parlament, es 
gibt Wahlen und politische Parteien. Aber in 
Wirklichkeit herrschen Interessengruppen aus 
Geheimdiensten, Oligarchen und Polizeibe-
hörden.“ Bezug nehmend auf Staaten wie Rus-
sland ermahnte er Westeuropa und die sog. al-
ten Demokratien, ihre Freiheit nicht für Erd-
öl zu verkaufen. Die derzeitige russische Rea-
lität beurteilte er recht pessimistisch: „Drei 
oder vier Journalisten sterben unter ungeklär-

ten Umständen. Den anderen kommt anschlie-
ßend ihre kritische Haltung abhanden. Es stellt 
sich die Frage, ob diese Einschüchterungs-
versuche erfolgreich sein werden.“ Havel füg-
te hinzu, dass er während seines Aufenthaltes 
in Moskau Menschen traf, die sich für Men-
schenrechte engagieren und kritisch sind, aber 
nur für auflagenschwache Monatsmagazine ar-
beiten können. Die großen meinungsbildenden 
Medien, wie das Fernsehen, werden hingegen 
„sehr gut überwacht“ (von den Geheimdien-
sten – Anm. d. Red.)

Polen – zu verkaufen?
In der polnischen Wirtschaft gibt es eigent-

lich nicht viel zu spionieren. Die Armee be-
kommt „veraltete“ Technologien aus den USA 
(F-16) oder Deutschland (Leopard-Panzer), die 
unserem östlichen Nachbarn bestens bekannt 
sind. Was bleibt da noch? Es wird etwas gekauft, 
um es dann in diplomatischen Spielen auszu-
nutzen. Vielleicht kommen bald Informationen 
ans Tageslicht, dass Konzerne in Polen Aufga-
ben des russischen Geheimdienstes ausführen. 
Dieser interessiert sich seit Jahren für PKN Or-
len (die größte polnische und eine der größ-
ten europäischen Raffinerien). Das Unterneh-
men besitzt ebenfalls eine Raffinerie in Litau-
en (Możejki), die vor kurzem fast abgebrannt 
ist und ein Tankstellennetz in Deutschland. Der 
russische Erdöl-Riese Lukoil erwarb zuletzt in 
Polen 83 JET-Tankstellen des amerikanischen 
Unternehmens „Conoco- Philips”. Weitere 300 
Tankstellen sollen gebaut oder übernommen 
werden. Ein Traum ist es jedoch, zumindest 
einen Teil von Orlen und die entsprechenden 
Tankstellen in Deutschland zu übernehmen.

Energie und Erdöl

Polen ist als Land ohne eigene Energierohstof-
fe außer Stein- und Braunkohle auf den „guten 
Willen“ Russlands und weiter gelegener Länder 
angewiesen (vielleicht hat sich Polen deswegen 
im Irak-Krieg engagiert). Der Bericht von der 
Auflösung der polnischen Militärgeheimdien-
ste zeigt, dass Russland zumindest seit 2003 
versucht hat, den polnischen Energiesektor zu 
beherrschen. Die KGB - Agenten haben sich 
für polnische Kohlebergwerke und Technolo-
gien zur Gewinnung synthetischer Brennstoffe 
interessiert. Ihre Pläne sind gescheitert, wonach 
sich Agenten des KGB für das Wachstum der 
von ihnen kontrollierten Firmen in der EU zu 
konzentrieren begannen. Dadurch könnten pol-
nische Unternehmen in einigen Jahren zum Bei-
spiel von einer „deutschen“ Firma übernommen 
werden, ohne dabei einen Einspruch Polens er-
warten zu müssen. Dies ist keine schlechte Idee, 
die durchaus einen Wirtschafts-Oscar verdie-
nen würde und die mit Blick auf die Distanz 
zwischen Deutschland (und der EU) und ei-

nem Teil der polnischen Regierungselite sogar 
Wirklichkeit werden könnte.

REGION EUROPA 3/2009

 Waldemar Gruna 
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„Drei oder vier Journalisten sterben unter ungeklärten Umständen. 
Den anderen kommt anschließend ihre kritische Haltung abhanden. 
Es stellt sich die Frage, ob diese Einschüchterungsversuche 
erfolgreich sein werden.“ - sagte Waclav Havel
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Probleme einiger Politiker mit den Ak-
ten der ehemaligen kommunistischen 
Geheimdienste sind nicht ausschlie-

ßlich eine polnische Spezialität. Die Stasi hat-
te über 1.500 Agenten und 20.000 inoffiziel-
le Mitarbeiter in der BRD – darunter wa-
ren Politiker, Journalisten und Geschäftsleu-
te. Die Dokumentation dieser Zusammenarbe-
it wurde kurz vor der Wiedervereinigung zer-
rissen und geschreddert. Im Stasi-Hauptquar-
tier fand man 16.000 Säcke mit Aktenschnip-
seln. Das Zusammenfügen war bis vor kurzem 
noch eine Sysiphus-Arbeit, doch Experten ha-
ben ein neues Computersystem entwickelt, um 
die Unterlagen wieder zusammenzufügen. Die 
Operation Stasi-Puzzle wird ca. 5 Jahre dauern. 
Das Zusammenfügen dieser von der Geschich-
te zerrissenen Unterlagen könnte Europa vor 
einem neuen Schock bewahren.

Geld, Gewinn, Kapital

Die deutschen Medien haben die polnische 
Aufarbeitung der kommunistischen Vergan-
genheit oft kritisiert, doch auch in Deutschland 
wurde und wird immer noch in aller Ruhe auf-
gearbeitet. Auch hier geschieht es nicht ohne 
Skandale, wie zum Beispiel um den Vorsitzen-
den der IHK, der in eine Regierungsinstituti-
on befördert werden sollte oder der Skandal um 
eine Journalistin einer wichtigen deutschen Ta-
geszeitung. Doch es zeigt sich, dass es Lappali-
en sind angesichts neuester Presseberichte, wo-
nach im Schatten dieser Affären andere Agen-
ten und Stasi-Mitarbeiter in der neuen kapita-
listischen Wirklichkeit hervorragend zurecht-
kommen. Auch ihre Kollegen von der KGB 
fühlen sich wie Fische im Wasser, sie haben 
jetzt schließlich etwas besseres in der Hand, 
als Atomwaffen – Erdöl und Erdgas. Sie rei-

chen damit ihren alten Kollegen aus der DDR, 
die heute Geschäftsleute in der BRD sind, die 
Hand. Gefährlich ist die Tatsache, dass so wich-
tige Lebensbereiche, wie die Energieerzeugung 
von Menschen beherrscht werden könnten, die 
sich nicht unbedingt an die Grundsätze der 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit halten. 
Ihr Motto ist eher „Geld, Gewinn, Kapital”.

Fachleute Made in DDR

Im Konsortium der Ostseepipeline wim-
melt es geradezu von alten „Kampfgenos-
sen“ des ehemaligen russischen Staatspräsi-
denten und heutigen Premierministers. Putin 
war von 1985-1990 KGB-Agent in Dresden. 
Unter den Mitarbeitern des ehemaligen Bun-
deskanzlers Schröder (Aufsichtsratsmitglied 
der Ostseepipeline) sollen ebenfalls verlässli-
che deutschsprachige Freunde der ehemali-
gen UdSSR agieren. Bauleiter der Pipeline soll 
Matthias Warning sein, ein ehemaliger Mit-
arbeiter des DDR-Geheimdienstes, der einst 
westdeutsche Banken ausspionierte. Ein an-
deres Beispiel ist Hans-Joachim Gornig, ehe-
malig Sprecher der DDR-Regierung für Pipe-
linefragen in der UdSSR und später Vizemi-
nister des ostdeutschen Energieministeriums. 
Jetzt ist er Vorsitzender der Gazprom-Germa-
nia und verantwortet deren Expansion im We-
sten. Es ist zu befürchten, dass der Energiesek-
tor schon bald von einer kleinen Gruppe Men-
schen beherrscht werden könnte, deren Interes-
sen sich einzig nach Gewinnen und einer Poli-
tik richten, die mit Erdöl, Gas und Strom ge-
führt wird. Eine solche Entwicklung könnte 
für Deutschland, Polen und Europa (für den 
Durchschnittsbürger) sehr unvorteilhaft sein. 
Bereits jetzt erreichen die Energiepreise astro-
nomische Summen. Dazu kommt noch der ra-
sante Anstieg der Lebensmittelpreise. Medi-
kamente waren immer schon teuer, doch jetzt 
wird sich mancher entscheiden müssen: essen, 
behandeln lassen oder Auto fahren.

Der polnische Energiesektor   
im Fadenkreuz der KGB und Stasi

Polen hat keine eigenen Energieressourcen 
außer Stein- und Braunkohle und ist daher 
von Russland und weiter gelegenen Energie-
lieferanten abhängig (deswegen hat es sich 
am Irak-Krieg beteiligt). Der Bericht von der 
Auflösung des ehemaligen polnischen Mili-
tärgeheimdienstes (WSI) offenbarte, dass 
Russland mindestens seit dem Jahr 2003 
plante, den polnischen Energiesektor zu kon-
trollieren. Die Agenten des KGB interessier-
ten sich für die Übernahme polnischer Koh-
lebergwerke und für Technologien zur Er-
zeugung synthetischer Brennstoffe aus Koh-
le. Die Pläne schlugen fehl und so konzen-
trierte sich der KGB auf das Wachstum der 
von ihnen kontrollierten Unternehmen in der 
EU. Dadurch könnten polnische Firmen bald 
zum Beispiel von einem „deutschen“ Un-
ternehmen ohne Hindernisse übernommen 
werden. Die Idee ist gut und würde sicher-
lich einen Wirtschafts-Oscar verdienen, doch 
bei dem Misstrauen polnischer Politikereli-
ten gegenüber der EU und Deutschland ist 
dieses Szenario eher unwahrscheinlich. Der-
zeit freuen sich noch alle, dass Polen eine 
neue Regierung hat und dass der Lebens-
standard wächst. Wie lange das noch anhält 
weiß niemand. Vielleicht ist die starke pol-
nische Währung ein erstes Signal, dass die-
se Tendenz zu Ende geht. Wie wird das Ende 
aussehen? Wir werden sehen. Hoffentlich 
nicht so, wie das Schicksal der Menschen in 
der ehemaligen UdSSR und DDR. 

In Zeiten des Kommunismus schlug das 
Herz der DDR und der UdSSR bei der KGB 
und STASI (manchmal tödlich). Denken wir 
daran, wenn wir das nächste mal tanken oder 
das Licht anschalten.

 Waldemar Gruna 

Es ist zu befürchten, dass der Energiesektor schon bald von einer kleinen 
Gruppe Menschen beherrscht werden könnte, deren Interessen sich einzig nach 
Gewinnen und einer Politik richten, die mit Erdöl, Gas und Strom geführt wird. 

BrüderlichkeitBrüderlichkeit
in der  in der  ENERGIEBRANGEENERGIEBRANGE
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Problemy polityków z teczkami daw-
nych komunistycznych służb specjal-
nych to nie domena tylko i wyłącznie 

polskich „elit”. NRD - owskie STASI miało w 
RFN ponad 1500 agentów oraz 20.000 współ-
pracowników - polityków, dziennikarzy i ludzi 
biznesu. Dokumentacja tej współpracy zosta-
ła podarta i pocięta tuż przed zjednoczeniem 
Niemiec. W siedzibach STASI zostało przeję-
te 16.000 worków ze skrawkami akt bezpieki. 
Sklejanie ich było do niedawna „syzyfową pra-
cą” ale nasi sąsiedzi opracowali nowy kompute-
rowy system dobierania strzępków kartek tak 
aby otrzymać całe, czytelne dokumenty. Ope-
racja, którą można nazwać „Puzzle STASI” po-
trwa ok. 5 lat. Złożenie tych „porozrywanych” 
przez historię dokumentów może uratować 
Europę przed kolejnym wstrząsem.

Pieniądz, Zysk, Kapitał

W niemieckich mediach krytykowano lu-
strację w Polsce ale ona spokojnie realizo-
wana była i jest w Niemczech. Nie obywa 
się tam bez skandali takich jak ten z sze-
fem ważnej organizacji gospodarczej IHK 
(Izby Przemysłowo - Handlowej), który miał 
awansować do instytucji rządowych czy zna-
na sprawa dziennikarzy jednej z ważnych 
niemieckich gazet. Okazuje się jednak, że 
to są sprawy błahe, gdyż jak donosi prasa w 
„cieniu” tych afer inni agenci i pracownicy 
STASI świetnie sobie radzą w nowych ka-
pitalistycznych warunkach. Ich koledzy „po 
fachu” z KGB czują się jak „ryby w wodzie” 

gdy mają w ręku coś ważniejszego jak bom-
ba atomowa – paliwa, gaz i energię. Podają 
rękę „towarzyszom” z NRD a obecnie sza-
nowanym biznesmenom z RFN. Groźnym 
jest to, że te tak ważne dziedziny życia czło-
wieka jak energetyka mogą zostać opanowa-
ne przez grupy ludzi, którzy niekoniecznie 
mają wypisane na swoich sztandarach „Wol-
ność, Równość, Braterstwo”. Ich hasłem ra-
czej jest „Pieniądz, Zysk, Kapitał”. 

Fachowcy made in DDR?

W spółce budującej gazociąg po dnie Bałty-
ku aż roi się od dawnych „towarzyszy broni” 
byłego Prezydenta Rosji a obecnie jej Premie-
ra. Przypomnijmy Putin był szpiegiem KGB 
rezydującym w Dreźnie w latach 1985-1990. 
Jak podaje prasa, współpracownikami byłe-
go kanclerza Niemiec G. Schrödera (rada nad-
zorcza Gazociągu Bałtyckiego) są sprawdze-
ni niemieckojęzyczni przyjaciele ZSRR z cza-
sów NRD. Pisano, że funkcję dyrektora „ga-
zociągu w budowie” powierzono Matthiaso-
wi Warnigowi, byłemu pracownikowi NRD - 
owskiego wywiadu, który w przeszłości zaj-
mował się szpiegowaniem zachodnioniemiec-
kich banków. Podaje się także przykład Han-
sa - Joachima Gorniga, który był rzecznikiem 
rządu NRD do spraw budowy gazociągów w 
ZSRR a potem wiceministrem wschodnionie-
mieckiej energetyki. Teraz jest on szefem Gaz-
prom-Germania i czuwa nad realizacją jej ener-
getycznej ekspansji za granicą. Istnieją obawy, 
że już za kilka lat sektor energetyczny opano-
wany będzie przez niewielką grupę ludzi ukie-
runkowanych włącznie na zysk i politykę, którą 
prowadzić będą za pomocą ropy, gazu i prądu. 
Dla Polski, Niemiec i całej Europy (myślę tu o 

normalnych „szarych” obywatelach) taki obrót 
wydarzeń może być katastrofą. Już teraz ceny 
energii i paliw osiągnęły astronomiczny pułap. 
Do tego dochodzi wzrost cen żywności. Le-
karstwa zawsze były drogie ale teraz niestety 
niektórzy muszą wybierać: jeść, leczyć się czy 
użyć samochodu. 

Polska energetyka    
na celowniku KGB?

Polska jako kraj nie mający surowców 
energetycznych prócz węgla kamiennego i 
brunatnego zdana jest na „łaskę” Rosji i dal-
szych geograficznie dostawców (być może 
dlatego zaangażowała się w wojnę w Iraku). 
Raport z likwidacji polskich tajnych służb 
wojskowych (WSI) ujawnia, że przynajmniej 
od 2003 roku Rosja planowała opanować pol-
ski sektor energetyczny. Agenci KGB intere-
sowali się przejęciem polskich kopalń węgla i 
technologią pozyskiwania z niego syntetycz-
nego paliwa. Niestety nie udało się zrealizo-
wać im tych planów i agenci KGB skoncen-
trowali się na rozwoju kontrolowanych przez 
nich firm w Unii Europejskiej. Dzięki temu 
za kilka lat polskie firmy mogą być przeję-
te przez np. „niemiecką” spółkę, nie budząc 
sprzeciwu Polski. Pomysł dobry, godny biz-
nesowego „Oskara” ale czy do zrealizowa-
nia przy „dystansie” jaki wobec Niemców 
i Unii Europejskiej ma część polskiej eli-
ty politycznej? Jaki będzie koniec tych dzia-
łań i obywateli UE? Zobaczymy. Oby nie taki 
jak ten, który spotkał ludzi w ZSRR i NRD, 
gdzie „bijącymi sercami” (niekiedy śmiertel-
nie) były KGB i STASI. Pamiętajmy o tym, 
także wtedy gdy tankujemy paliwo czy włą-
czamy prąd.

 Waldemar Gruna 

Energetyka może zostać opanowana przez grupy ludzi, którzy niekoniecznie 
mają wypisane na swoich sztandarach „Wolność, Równość, Braterstwo”. 
Ich hasłem raczej jest „Pieniądz, Zysk, Kapitał”. 

Braterstwo broni
ENERENERGEGETYCZNEJTYCZNEJ

Brüderlichkeit
in der  ENERGIEBRANGE
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Aby sprostać wyzwaniom współcze-
snego świata, związanym m.in. z 
ochroną klimatu,  Elektrownia Tu-

rów podejmuje wiele działań modernizacyj-
nych i inwestycyjnych skierowanych na po-
prawę sprawności wytwarzania energii elek-
trycznej w tym także jej oddziaływania na 
środowisko naturalne człowieka. Po zakoń-
czeniu w 2004 r. wielkiej wartej ponad 1 mld 
USD modernizacji Elektrownia Turów stała 
się wzorcowym pod wieloma względami w 
Polsce i Europie wytwórcą energii opartym 
na węglu brunatnym. Nie tylko od strony 
technicznej (wyjątkowe w świecie technolo-
gie oparte na kotłach fluidalnych), czy ekolo-
gicznej (radykalny spadek poziomów wszel-
kich zanieczyszczeń). Aby odpowiedzialnie i 
świadomie kształtować relacje między wzro-
stem gospodarczym, a troską o środowisko 
naturalne, elektrownia inicjuje liczne działa-
nia związane z badaniami i rozwojem, ana-
lizuje wpływ na środowisko oraz realizuje 
działania służące jego ochronie i produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych.

Wysoka ocena niemieckich   
sąsiadów 

Prace prowadzone na rzecz ograniczenia 
oddziaływania akustycznego to efekt współ-
pracy Elektrowni Turów z mieszkańcami są-
siadujących z przedsiębiorstwem miejsco-
wości, którzy odczuwali dyskomfort zwią-
zany z hałasem. Elektrownia podejmowa-
ła już wcześniej działania ograniczające ha-
łas, jednak nie przynosiły one efektu po stro-
nie niemieckiej. Z przeprowadzonych badań 

wynikało, że przedsiębiorstwo dotrzymuje 
norm hałasu na granicy obszaru zabudowy 
chronionej. Podwyższony poziom hałasu po 
stronie niemieckiej w Rosenthal wynikał z 
ukształtowania terenu oraz parametrów me-
teorologicznych.

W latach 2008-2009 przeprowadzono 
analizy i sesje pomiarowe dzięki współpra-
cy z Saksońskim Ministerstwem ds. Środo-
wiska i Rolnictwa (SMUL). Okazało się, iż 
głównym winowajcą jest powstały w cza-
sie modernizacji komin sześcioprzewodo-
wy, który strugą spalin przenosi hałas gene-
rowany przez wentylatory spalin, a jedno-
cześnie sam działa jak gwizdek. Analiza po-
zwoliła na opracowanie programu napraw-
czego, a także powołanie zespołu projekto-
wego ds. ograniczania emisji hałasu. Duże 
uznanie jakie przedstawiciele rządu Saksonii 
czy miasta Zittau oraz Parlamentu Saksoń-
skiego skierowali do władz i pracowników 
elektrowni za osiągnięcia techniczne i orga-
nizacyjne w walce z hałasem było w ostat-
nich latach widoczne. Strona niemiecka za-
deklarowała jeszcze większe poparcie i pro-
mocję chroniących środowisko działań Elek-
trowni Turów. 

Nowy blok energetyczny 

Największą inwestycją rozwojową Elek-
trowni Turów będzie budowa nowego blo-
ku energetycznego, w miejsce sukcesywnie 
już wyłączanych, wyeksploatowanych blo-
ków. Dnia 10 lipca 2014 r. PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz 
konsorcjum firm w składzie: MHPS Euro-

pe GmbH, Budimex S.A., Tecnicas Reunidas 
Energia podpisały kontrakt na budowę tego 
bloku energetycznego, którego moc  netto za-
wiera się w 450 MW. Wartość umowy to 3 
mld 250 mln zł netto.

- Ta inwestycja jest bardzo ważna, nie tylko z 
przyczyn biznesowych, środowiskowych, ale także 
społecznych. Dziś kompleks Turów jest pracodaw-
cą dla kilku tysięcy osób. Budowa nowego bloku po-
zwoli na utrzymanie tych miejsc pracy – powie-
dział po podpisaniu umowy Jacek Kaczorow-
ski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

- Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów 
to nowa era technologiczna bloków konwencjonal-
nych opalanych paliwami stałymi. Światowy roz-
wój technologii materiałowej oraz ciągłe starania o 
poprawę efektywności wytwarzania energii i ogra-
niczania negatywnego oddziaływania na środowi-
sko, doprowadziły do stworzenia rozwiązań, które 
łączą w sobie te cele – dodał Tadeusz Witos, wi-
ceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania 
majątkiem PGE GiEK S.A.

Paliwem podstawowym nowego bloku w 
Elektrowni Turów będzie węgiel brunat-
ny. Wysoką sprawność wytwarzania energii 
elektrycznej przekraczającą 45 proc. brutto, 
jednostka osiągnie dzięki zastosowaniu nad-
krytycznych parametrów pary wytwarzanej 
w kotle. Będzie to możliwe dzięki m.in. no-

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów od lat koncentruje się na wytwarzaniu 
i sprzedaży ekologicznie czystej energii elektrycznej. Ważne jest to szczególnie 
w obszarze pogranicza Polsko-Czesko-Niemieckiego,  miejscu w którym 
zlokalizowana jest elektrownia.

Energetyka i ekologiaEnergetyka i ekologia
Przy granicy Polski, Niemiec i CzechPrzy granicy Polski, Niemiec i Czech

Parametry techniczne bloku:
1. Moc znamionowa netto bloku: 450 MW
2. Sprawność znamionowa netto bloku: 43,40 proc.
3. Dyspozycyjność bloku: 

• w pierwszym roku okresu gwarancji: 90,90 proc.
• w drugim roku okresu gwarancji: 92,00 proc.

Wizualizacja Elektrowni Turów (2019).
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woczesnym materiałom, z których zbudowa-
ne będą wysokociśnieniowe elementy kotła i 
turbiny oraz odpowiednio dobranym dla da-
nej jednostki elementom technologicznym 
bloku. 

Paramenty techniczne nowego bloku będą 
spełniać wymagania związane z ochroną śro-
dowiska wynikające z przepisów krajowych i 
dyrektyw unijnych, przy jednoczesnym wy-
pełnieniu kryteriów BAT, czyli najlepszych 
dostępnych technik. Ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń do powietrza takich jak pyły, tlen-
ki azotu, tlenki siarki i metale ciężkie, zostanie 
osiągnięte dzięki zastosowaniu wysokospraw-
nych urządzeń i układów technologicznych.  
Nowy blok nie spowoduje istotnych zmian w 
krajobrazie i pozwoli w maksymalny sposób 
zintegrować pomocnicze układy technologicz-
ne z istniejącymi już w funkcjonującej elek-
trowni. Zastosowanie najnowocześniejszych 
światowych rozwiązań technologicznych za-
gwarantuje wysoką sprawność produkcji ener-
gii elektrycznej oraz pozwoli na efektywne wy-
korzystanie zasobów złoża węgla brunatne-
go Turów. Rewitalizacja mocy produkcyjnych 
Elektrowni Turów polegająca na budowie no-
wego bloku energetycznego w miejsce zlikwi-
dowanych już bloków energetycznych nr 8, 9 i 
10 wpłynie korzystnie na środowisko natural-
ne. Szacuje się, że w 2020 roku emisja dwu-
tlenku siarki zmniejszy się ponad dwudzie-
stokrotnie, tlenków azotu ponad trzykrotnie a 
pyłu ponad trzydziestokrotnie w stosunku do 
roku 1994.

Instalacja do Ograniczenia   
Emisji Tlenków Siarki

To kolejna ważna szczególnie dla pograni-
cza Polsko-Czesko-Niemieckiego inwestycja 
proekologiczna. Dnia 04.07.2014 r. wmurowa-
no kamień węgielny pod budowę tej instalacji 
na blokach 4 – 6. Dzięki budowie tej instalacji 
wytwarzanie energii elektrycznej w Elektrow-
ni Turów spełni wymogi dyrektywy o emisjach 
przesyłowych (IED) – jednego z najistotniej-
szych unijnych aktów prawnych z dziedziny 
ochrony środowiska. Wykorzystanie techno-
logii mokrego odsiarczania na blokach 4-6 po-
zwoli obniżyć emisję SO2 do poziomu poniżej 
200mg/nm3. Dodatkową korzyścią z zastoso-
wanej technologii będzie obniżenie emisji pyłu 
do atmosfery.

Wykonawcę Instalacji do Ograniczenia Emi-
sji Tlenków Siarki wyłoniono spośród czterech 
złożonych ofert. Za najkorzystniejszą uzna-
no złożoną przez niemieckie konsorcjum firm 
Babcock Noell GmbH – Würtzburg, Niemcy i 
Bilfinger Infrastructure S.A. – Warszawa. Kon-
trakt opiewa na kwotę ponad 500 mln zł netto. 
Na realizację inwestycji Spółka pozyskała po-
nad 244 mln zł środków z unijnych funduszy 
pomocowych. Inwestycja znajduje się w grupie 
projektów unijnych polegających na dostoso-
waniu majątku do nowych wymagań proeko-
logicznych, zgodnie z dyrektywą IED. Środki 
finansowe pozyskane z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości 100 mln zł, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu w wysokości ponad 104 mln 
zł oraz 40 mln zł w ramach Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego pozwoliły na osiągnię-
cie poziomu niemal 50 procent dofinansowania 
projektu. 

Przedmiotem kontraktu jest wybudowanie 
trzech absorberów o wysokości 32 m i średni-
cy 12 metrów o określonych parametrach (każ-
dy absorber przeznaczony jest dla odsiarcza-
nia spalin z  bloków  4, 5 i 6), a także wymiana 

istniejących wentylatorów spalin na większe, o 
mocy 3 MW każdy, które dzięki wprowadze-
niu innowacyjnej regulacji wydajności, będą 
generowały mniej hałasu. Ponadto w istnieją-
cym kominie wymienione zostaną ceramicz-
ne kanały spalin (nie przystosowane do odpro-
wadzania „mokrych” spalin zza absorbera) na 
150 metrowe przewody z tworzywa sztuczne-
go wzmacnianego włóknem szklanym. W ra-
mach kontraktu wybudowane zostaną także 
obiekty towarzyszące, tj. budynek elektryczny 
z nastawnią, budynek pompowni oraz magazyn 
gipsu i stacja przygotowania sorbentu. Budowa 
IOS w Elektrowni Turów odbywa się w formu-
le „pod klucz”. Przekazanie wszystkich trzech 
linii technologicznych odsiarczania spalin na 
blokach 4-6 ma nastąpić nie później, niż do 31 
grudnia 2015 roku.

Energetyka i ekologia

Podpisanie kontraktu na budowę nowego bloku energetycznego. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę IOS na blokach 4 – 6.

Budowa IOS na blokach 4 - 6 (lipiec 2014).

Wizualizacja IOS na blokach 4 - 6 (grudzień 2015).

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5
tel. 44 737 7300, fax 44 737 7301
e-mail: kancelaria.giek@gkpge.pl
www.pgegiek.pl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów
59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12
tel. 75 773 4900, fax 75 773 4002
e-mail: elektrowniaturow.giekelt@gkpge.pl
www.elturow.pgegiek.pl
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Um den Herausforderungen der 
heutigen Welt u.a. beim Klima-
schutz gerecht zu werden, unter-

nimmt das Kraftwerk Turów zahlreiche Mo-
dernisierungen und Investitionen und ver-
bessert damit die Energieerzeugungseffi-
zienz und den Umweltschutz. Nach der 
2004 abgeschlossenen Modernisierung im 
Umfang von 1 Mrd. US-Dollar entwickelte 
sich das Kraftwerk Turów in vielerlei Hin-
sicht zu einem in Polen und Europa vorbil-
dlichen Energieerzeuger aus Braunkohle. 
Nicht nur in technischer (einzigartige Wir-
belschichtofen-Technologien) oder ökologi-
scher (Reduzierung aller Emissionen) Hin-
sicht. Um verantwortungsvoll und bewusst 
das Verhältnis zwischen Wachstum und 
Ökologie zu gestalten, initiiert das Kraftwerk 
zahlreiche Entwicklungsforschungen und 
analysiert den Einfluss auf die Natur, enga-
giert sich aber auch für den Umweltschutz 
und die Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern.

Hohe Noten von deutschen   
Nachbarn

Die Maßnahmen zur Reduzierung der 
Lärmbelastung sind auf eine Zusammenarbeit 
des Kraftwerks Turów mit den Anwohnern 
und Nachbarn des Kraftwerks zurückzuführen, 
die sich durch den Lärm belästigt fühlten. Das 
Kraftwerk hatte bereits zuvor Maßnahmen zur 
Lärmreduzierung ergriffen, die jedoch keinen 
Erfolg auf deutscher Seite brachten. Untersu-
chungen haben ergeben, dass das Kraftwerk die 

Lärmbelastungsnormen an der Grenze der be-
wohnten Gebiete einhält. Die erhöhte Lärmbe-
lastung auf der deutschen Seite in Rosenthal 
resultierte aus der Geländebeschaffenheit und 
war Wetterbedingt.

In den Jahren 2008-2009 wurden in Zu-
sammenarbeit mit dem Sächsischen Ministe-
rium für Landwirtschaft und Umweltschutz 
Analysen und Messungen    durchgeführt. 
Es stellte sich heraus, dass für die Lärm-
belastung der im Rahmen der Modernisie-
rung installierte Schornstein mit sechs Roh-
ren verantwortlich ist, der mit den Abgasen 
den Lärm der Abluftventilatoren verstärkt 
und dabei wie eine Pfeife wirkt. Die Analyse 
führe zu einem Reparaturprogramm und es 
wurde ein Projektteam zur Reduzierung der 
Lärmbelastung gebildet. Vertreter der Säch-
sischen Landesregierung, der Stadt Zittau 
und des Sächsischen Landesparlaments lob-
ten gegenüber Vorständen und Mitarbeitern 
des Kraftwerks die technischen und orga-
nisatorischen Erfolge bei der Lärmbekämp-
fung. Die deutsche Seite sicherte weitere 
Unterstützung für die Umweltschutzbemü-
hungen des Kraftwerks Turów zu.

Neuer Kraftwerksblock

Die größte Investition des Kraftwerks 
Turów wird der Bau eines neuen Kraft-
werksblocks sein, der die nach und nach ab-
geschalteten und veralteten Kraftwerksblök-
ke ersetzt. Am 10. Juli 2014 haben die Un-
ternehmen PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. und das Konsortium 

MHPS Europe GmbH, Budimex S.A., Tecni-
cas Reunidas Energia einen Vertrag über den 
Bau des neuen Kraftwerksblocks unterzeich-
net, der 450 MW Strom erzeugen soll. Das 
Vertragsvolumen beläuft sich auf 3,25 Mrd. 
Zloty netto.

Diese Investition ist nicht nur aus wirt-
schaftlicher Hinsicht, sondern auch öko-
logisch und sozial überaus wichtig. Der 
Turów-Komplex bietet heute mehreren Tau-
send Menschen einen Arbeitsplatz. Der Bau 
eines neuen Blocks wird diese Arbeitsplätze 
sichern – sagte der Vorstandsvorsitzende der 
PGE GiEK S.A. Jacek Kaczorowski nach der 
Unterzeichnung des Vertrages.

Ein neuer Kraftwerksblock für das Kraft-
werk Turów läutet eine neue Ära der konven-
tionellen Kraftwerksblocktechnologie ein. Die 
weltweite Entwicklung der Materialtechnolo-
gie und permanente Bemühungen um größere 
Energieeffizienz sowie die Reduzierung schäd-
licher Umwelteinflüsse ermöglichten Lösun-
gen, die all diese Ziele miteinander vereinen – 
ergänzte der stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende  für Investitionen und Vermögensfragen 
der PGE GiEK S.A. Tadeusz Witos.

Hauptbrennstoff des neuen Kraftwerks-
blocks ist die Braunkohle. Die hohe Ener-

Das Unternehmen PGE GiEK SA Abt. Kraftwerk Turów fokussiert sich seit 
Jahren auf Erzeugung und Vertrieb ökologisch sauberen Stroms. Vor allem im 
polnisch-deutsch-tschechischen Grenzgebiet, wo das Kraftwerk seinen Standort 
hat, hat das einen hohen Stellenwert.

Energie und UmweltschutzEnergie und Umweltschutz
an der polnisch-deutsch-tschechischen Grenzean der polnisch-deutsch-tschechischen Grenze

Technische Daten des Kraftwerksblocks:
1. Leistung: 450 MW
2. Energieeffizienz: 43,40%
3. Verfügbarkeit des Blocks:

• Im ersten Garantiejahr: 90,90%
• Im zweiten Garantiejahr: 92,00%

Simulation des Kraftwerks Turów (2019)
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gieerzeugungseffizienz von über 45% brutto 
wird die Anlage dank übersteigerter Dampf-
parameter im Kessel erreichen können. Mög-
lich ist das dank moderner Materialien, aus 
denen die Hochdruckelemente des Kessels 
und die Turbinen gefertigt sind sowie dank 
der speziellen Technologien der Anlage.

Die technischen Parameter des neuen 
Blocks werden alle polnischen und europä-
ischen Anforderungen des Umweltschut-
zes bei gleichzeitiger Einhaltung der BAT-
Richtlinien erfüllen. Die Reduzierung der 
Luftbelastung durch Emissionen von Fein-
staub, Schwefeloxide, Stickstoffoxide und 
Schwermetalle wird durch die Anwendung 
überaus effizienter Anlagen und Technologi-
en erreicht. Der neue Block wird das Land-
schaftsbild nicht wesentlich verändern und 
wird die peripheren technologischen Anla-
gen mit den bestehenden und bereits in Be-
trieb befindlichen Anlagen integrieren. Die 
Anwendung modernster Technologien er-
möglicht eine hohe Energieerzeugungseffi-
zienz und eine effektive Nutzung der vor-
handenen Braunkohlevorkommen in Turów. 
Eine Aufstockung der Erzeugungskapazi-
täten durch den neuen Kraftwerksblock an 
Stelle der abgeschalteten Blöcke 8, 9 und 
10 wird sich positiv auf die Umwelt auswir-
ken. Schätzungen zufolge werden sich die 
Schwefelemissionen bis zum Jahr 2020 um 
das 20-fache verringern und die Stickstoffe-
missionen um das 30-fache im Verhältnis zu 
den Emissionen im Jahr 1994.

Anlage zur Reduzierung   
der Schwefelemissionen

Das ist eine weitere, für die polnisch-
deutsch-tschechische Grenzregion beson-
ders wichtige ökologische Investition. Am 
04.07.2014 erfolgte die Grundsteinlegung 
für die Entschwefelungsanlagen an den Blök-
ken 4-6. Dank dieser Anlagen kann die En-
ergieerzeugung im Kraftwerk Turów unter 
Einhaltung der Emissionsvorschriften (IED) 
– eines der wichtigsten EU-Paragraphen zum 
Umweltschutz – erfolgen. Die Technologie 
der feuchten Entschwefelung in den Blöcken 
4-6 ermöglicht eine Reduzierung der SO2–
Emissionen auf unter 200mg/nm3usr. Zu-
sätzliche Vorteile ergeben sich durch deut-
lich reduzierte Feinstaub-Emissionen. 

Mit der Installation der Anlage zur Re-
duzierung der Schwefel-Emissionen wurde 
ein Unternehmen beauftragt, das eines von 
vier Angeboten eingereicht hat. Das günstig-
ste Angebot war das des deutschen Konsor-
tiums der Firmen Babcock Noell GmbH aus 
Würzburg und Bilfinger Infrastructure S.A. 
aus Warschau. Das Investitionsvolumen be-
läuft sich auf über 500 Mio. Zloty netto. Da-
von konnten über 244 Mio. Zloty aus EU-
Mitteln akquiriert werden. Die Investition ist 
eines von mehreren EU-Projekten zur An-
passung vorhandener Anlagen an Umwelt-
schutzrichtlinien entsprechend der EU-Vor-
schrift IED. Darüber hinaus stammen 100 
Mio. Zloty aus dem Nationalfonds für Um-
weltschutz und Wasserwirtschaft, über 104 
Mio. Zloty aus dem Wojewodschaftsfonds 
für Umweltschutz und Wasserwirtschaft in 
Wrocław sowie 40 Mio. Zloty aus dem Nor-
wegischen Finanzsystem. Somit wurde das 
Projekt zu fast 50% bezuschusst.

Vertragsgegenstand ist der Bau von drei Ab-
sorbern mit einer Höhe von 32 Metern und 
einem Durchmesser von 12 Metern mit be-
stimmten Parametern (jeder Absorber soll die 
Abgase der Blöcke 4, 5 und 6 entschwefeln) so-

wie der Tausch der vorhandenen Abluftventila-
toren gegen größere mit einer Leistung von je-
weils 3 MW. Dank einer innovativen regulier-
baren Steuerung werden diese erheblich we-
niger Lärm erzeugen. Darüber hinaus werden 
im bestehenden Schornstein (der für “feuchte“ 
Abgase hinter dem Absorber nicht geeignet ist) 
die keramischen Abgaskanäle gegen 150 Me-
ter lange Leitungen aus mit Glasfaser verstärk-
tem Kunststoff ersetzt. Im Rahmen des Vertra-
ges werden ebenfalls Nebenanlagen errichtet, 
darunter ein Elektrogebäude mit Stellwerk, ein 
Pumpenhaus sowie ein Gipslager. Der Bau der 
Entschwefelungsanlage im Kraftwerk Turów 
erfolgt bis zur “Schlüsselübergabe“. Die Inbe-
triebnahme aller drei Entschwefelungsanlagen 
an den Blöcken 4-6 soll bis zum 31. Dezember 
2015 erfolgen.

Energie und Umweltschutz

Unterzeichnung des Bauvertrages für den neuen Kraftwerksblock Grundsteinlegung für die Entschwefelungsanlage an den Blöcken 4-6

Bau der Entschwefelungsanlage an den Blöcken 4-6 (Juli 2014)

Simulation der Entschwefelungsanlage an den Blöcken 4-6 (Dezember 2015)

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5
tel. 44 737 7300, fax 44 737 7301
e-mail: kancelaria.giek@gkpge.pl
www.pgegiek.pl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów
59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12
tel. 75 773 4900, fax 75 773 4002
e-mail: elektrowniaturow.giekelt@gkpge.pl
www.elturow.pgegiek.pl
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To chyba największy absurd pol-
skiej rzeczywistości – od kilku 
lat bez problemów podsłuchiwa-

no kilkanaście osób z polskiego rządu z in-
nymi członkami rządu i biznesmenami. Mi-
nister Spraw Wewnętrznych odpowiedzialny 
za ochronę rządu sam dał się podsłuchiwać.     
Są jeszcze inne ważne rekordy absurdu „teo-
retycznego państwa” , które można przedsta-
wić  w kilku grupach tematycznych.

EMERYTURY 

Były wicepremier Waldemar Pawlak twierdził 
publicznie, że nie wierzy w państwowe emery-
tury, co premier wytłumaczył jako pełny wyraz 
zaufania do państwowego ZUS-u.  Znany biz-
nesmen związany z Platformą Obywatelską w 
innej podsłuchanej niedawno rozmowie stwier-
dził m.in. :  „Za 30 lat będzie kompletnie rozj***y 
system emerytalny. Nie będzie istniał w takim 
sensie, jak dzisiaj istnieje. I wszyscy będziemy 
otrzymywać emeryturę 700 zł, 900, 1200, czyli 
taką, żeby przeżyć, natomiast absolutnie umoż-
liwiającą wegetację (...). Bo to jest ten problem 
taki właśnie, który ja mam z tymi emeryturami. 
Że ja nie wierzę, że to dojedzie”. Twierdzenia, 
że „ZUS ma zbankrutować” albo że „za 40 lat 
nie będzie pieniędzy na emerytury”, są w Polsce 
dosyć popularne. Wcześniej w publicznych wy-
powiedziach takie opinie wygłaszała m.in. pro-
fesor Krystyna Iglicka-Okólska.  - „Ratowanie 
ZUS-u nie ma sensu. ZUS to bankrut, ta insty-
tucja zbankrutuje w 2022 roku.”  

BIZNES 

Ponad połowa polskich przedsiębiorców do-
strzega olbrzymi wzrost absurdów prawnych 
w swojej działalności gospodarczej. Wpraw-
dzie sprzedano 20 Ferrari (za każdy zapłaco-
no powyżej 1 miliona złotych), a nowy salon 
otwiera właśnie Maserati, ale jednocześnie już 
ponad 5 tysięcy Polaków rocznie popełnia sa-
mobójstwo, w tym coraz więcej - już ok.1 tysiąc 
z nich - czyni to z powodów ekonomicznych. 

Wielkie sieci handlowe przy obrotach rzę-
du ponad 120 miliardów złotych zapłaciły 
rocznie podatki w symbolicznej wysokości ok. 
700 milionów złotych. A złotą kurę podatko-
wą KGHM i tylko i jeszcze aż w 30 procen-

tach będący polską własnością dorzyna się sku-
tecznie podatkiem od kopalin, najwyższym na 
świecie, i zabójczą dywidendą na rzecz budże-
tu, podobnie jak inne jeszcze zarabiające spółki 
wydobywczo - surowcowe. Czyż nie jest para-
doksem, że ten częściowo tylko polski podmiot 
gospodarczy płaci sam tyle podatków, składek 
i opłat, ile cały zagraniczny sektor banków ko-
mercyjnych działających w Polsce - ok. 5 mi-
liardów złotych? A przecież banków komercyj-
nych mamy w Polsce blisko 43.

WOJSKO 

Nasza armia dorównuje dziś chińskiej. 
Oczywiście nie w liczebności czy uzbroje-
niu, ale w liczbie generałów. Tak, tak, to nie 
kolejny żart. W Armii Chińskiej służy obec-
nie 191 generałów, w USA mniej niż 50, a w 
Wojsku Polskim mamy 111 plus 20 nowych 
przeznaczonych do awansu. 

RODZINA 

Liczba polskich dzieci uprawnionych do 
świadczeń rodzinnych od 2004 roku, czyli od 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, do 
2012 roku spadła z 5,5 do zaledwie 2,7 milio-
na? Mamy przecież ciągle minimalną pomoc 
dla polskiej rodziny. To zaledwie symboliczne 
68 złotych, a więc wystarczające zaledwie na 
1-2 pary tanich butów. To wszystko, na co dziś 
stać polskie państwo. Co prawda od 1 listopada 
2012 zasiłek rodzinny w ramach polityki pro-
rodzinnej podniesiono o całe 9 złotych do 77 
złotych. To obok Bułgarii i Rumunii najniższe 
zasiłki rodzinne w Unii. 

TANIE  PAŃSTWO 

W ramach podobno taniego państwa w 
2012 roku koszty bieżące funkcjonowania ad-
ministracji państwowej wzrosły do 55 miliar-
dów złotych. Same tylko koszty wynagrodzeń 
wszystkich jednostek budżetowych wyniosły 
rekordowe 37 miliardów złotych. W samorzą-
dach był jeszcze większy luksus, wydano aż 
54 miliardy złotych. Tu też najszybciej przy-
bywało urzędników. Łącznie to nasze podob-
no „tanie państwo”, w tym aparat państwowy, 
choć tak mocno nieprzyjazny zwykłemu oby-
watelowi, kosztuje nas gigantyczne wprost pie-
niądze - 240 miliardów złotych rocznie. Usta-
nowiliśmy kolejny europejski rekord w liczbie 
ministrów i wiceministrów w rządzie, mamy 
ich aż 111. 

KOSZTY

Najdrożej w Europie płacimy za ropę i gaz, 
energię elektryczną. Mamy najwyższe w UE 
prowizje za płatność kartami. Droższe niż w 
bogatych Niemczech, i to nawet o kilkanaście 
procent, są u nas m.in.: woda mineralna, mąka 
pszenna, śmietana, mleko zagęszczone, wino. 
Dzieje się tak, pomimo że przecież wynagro-
dzenia w Niemczech są 3-4-krotnie wyższe, 
a pomoc socjalna jest tam znacząca i wszech-
stronna. Niemiecki bezrobotny przez rok po 
utracie pracy dostaje 70 procent swojej ostat-
niej pensji. Ubogiemu bezrobotnemu należą się 
dopłaty do czynszu, energii i pomoc na dzieci. 
Nic dziwnego, że co miesiąc do Niemiec wy-
jeżdża blisko 5 tysięcy Polaków. W Polsce za-
siłek dla bezrobotnych za pierwsze 3 miesiące 
wynosi niewiele ponad 700 złotych (ok. 150 
euro), później maleje do 600 złotych. 

KKraj raj absurdówabsurdów
„Państwo polskie istnieje teoretycznie. Praktycznie nie istnieje” – 
powiedział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz podczas podsłuchanej rozmowy.

 Janusz Szewczak
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Nic dziwnego, że młodzi wykształceni wy-
bierają Irlandię, Hiszpanię czy Włochy, nie mó-
wiąc już o Niemczech, Holandii czy Francji, 
gdzie średnia płaca wynosi ok.12 tysięcy zło-
tych (3 tysiące euro), przy średniej w Polsce, na 
poziomie 3650 złotych (900 euro), choć praw-
dziwa średnia to ok. 400-500 euro. 

To, co się dzieje z cenami żywności w Polsce 
od kilku lat, to prawdziwe szaleństwo. W czasach 
PRL-u przy znacznie niższych podwyżkach mie-
liśmy zamieszki uliczne i ofiary śmiertelne tych-
że. Od 2007 roku ceny żywności wzrosły śred-
nio o ok. 30 procent, realnie rosną co roku o kolej-
ne 10-15 procent, choć według GUS tylko o 5,5 
procent. Polska świnia staje się zbyt droga dla Po-
laka. Stado tych prawdziwych świń jest najniższe 
od 40 lat, rośnie więc import, ale spada spożycie. 
Jemy więc holenderską sałatę, chińskiego węgo-
rza i wietnamską pangę, nowozelandzkie jabłka i 
hiszpańskie kartofle.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD) w indeksie poziomu życia wśród 
należących do niej krajów zaliczyła Polskę do 
dziesiątki tych państw, w których żyje się najgo-
rzej. Oceniając jakość życia, dochody, warunki 
mieszkaniowe, pracę, edukację, środowisko, zdro-
wie, satysfakcję z życia, bezpieczeństwo, OECD 
zaliczyła naszą „zieloną wyspę” nad Wisłą do 
grupy takich krajów, jak Turcja, Meksyk, Brazy-
lia, Węgry, Portugalia i Grecja. Delikatnie mówiąc 
- średnie towarzystwo. Nic dziwnego, że aż 40 ty-
sięcy Polaków testuje na sobie leki dla zarobku.

KOMORNIK – SĄDY 

W Polsce komornik może zabrać nasze do-
bra i pieniądze, nawet jeśli nie mamy żad-
nych długów, wystarczy tylko mieć popular-
ne imię i nazwisko oraz by nastąpiła przypad-
kowa zbieżność z nazwiskiem rzeczywistego 
dłużnika. Wystarczy, że wniosek o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego wskaże błędne 
dane, przypadkowo lub wręcz świadomie nie-
poprawnie sformułowany. Komornik nie we-
ryfikuje danych wierzyciela, wystarczy orze-
czenie sądu. Brylują w tym sądy elektroniczne, 
wystarczy podać imię i nazwisko, często błęd-
ny PESEL i nawet całkowicie niewinna osoba 
może strącić dorobek życia i zdrowie. Bezpod-

stawnie zajęte pieniądze bardzo ciężko później 
odzyskać w procesie cywilnym. Prokuratury z 
reguły umarzają postępowanie wobec komorni-
ków, którzy zajęli pieniądze niewłaściwej oso-
bie, uznając, że było to nieumyślne. Sprawie-
dliwość jest tu jak widać wielce pobłażliwa, zu-
pełnie inaczej niż w przypadku Janusza Z., któ-
rego jeden ze stołecznych sądów rejonowych 
skazał na trzy miesiące pozbawienia wolności 
za kradzież energii elektrycznej w wysokości... 
70 groszy. Tak, tak, 70 groszy. Stało się to, po-
mimo że oskarżony chciał naprawić szkodę. W 
innej sprawie, agencji finansowej „Grosik”, w 
której sprzeniewierzono 1,7 miliona złotych 8 
tysięcy niezamożnych osób, opłacających tam 
swoje rachunki, białostocki sąd był z kolei bar-
dzo wyrozumiały. Stwierdził, że oskarżeni po-
pełnili po prostu błędy w zarządzaniu i choć 
dopuścili się niedbalstwa, to nie muszą zwra-
cać poszkodowanym pieniędzy. Generalnie gdy 

idzie o maluczkich, państwo jest niezwykle re-
presyjne. Za nieodbieranie przesyłek poleco-
nych z mandatem za przekroczenie prędkości 
kierowca może trafić do aresztu: pięć dni aresz-
tu za 300 złotych czy 25 dni za mandat 500-
-złotowy.

AUTOSTRADY 

Według raportu Światowego Forum Ekono-
micznego pod względem jakości dróg Polska zaj-
muje 125. miejsce na 132 oceniane kraje na świe-
cie, gorzej jest tylko w Bośni, Haiti, Mołdawii i 
Mongolii. Pod względem dostępności i przepu-
stowości dróg jesteśmy na 101. miejscu na świe-
cie, a pod względem infrastruktury kolejowej na 
75. miejscu. Ale mamy też się, czym pochwalić: 
np. koszt 1 kilometra obwodnicy Warszawy wy-
niósł blisko 200 milionów złotych, czyli drożej 
niż w Alpach i norweskich fiordach, nie mówiąc 
już o nizinach Niemiec czy Francji. Nasze drogi 
budujemy w iście bizantyjskim stylu, średnio są 
one droższe o 7 milionów euro niż te budowane 
np. w Niemczech. To nie koniec drogowych ab-

surdów; tylko w Polsce jest możliwe, żeby Chiń-
czycy, którzy zeszli z placu budowy w atmosferze 
skandalu, zarobili jednak potężne miliony. Fiskus 
oddał konsorcjum COVEC aż 51 milionów zło-
tych z tytułu nadpłaconego VAT-u, bo urzędnicy 
zapomnieli złożyć wniosek o umożliwienie wy-
egzekwowania kar umownych od Chińczyków. 
Wniosek, którego koszt to zaledwie 100 złotych. 
Polacy domagają się, i słusznie, od Chińczyków 
ponad 600 milionów złotych gwarancji. Czyli za-
miast skutecznego zabezpieczenia roszczeń, była 
nagroda dla partaczy. 

KOLEJ 

W roku 1989 mieliśmy 24 tysiące kilome-
trów linii kolejowych, w 2013 już tylko 19 ty-
sięcy kilometrów, w 2015 ma być zaledwie 16 
tysięcy kilometrów. Pierwsza linia w III RP zo-
stała zbudowana dopiero w 2008 roku przez...... 

Deutsche Bahn. Zamknięto 50 dworców, PKP 
wydzierżawią lub sprzedadzą kolejne 900 jesz-
cze istniejących. Są również pięknie wyremon-
towane dworce kolejowe za miliony złotych, jak 
choćby w miejscowości Psie Polej, które są za-
mknięte dla pasażerów w obawie, że mogą zo-
stać zdewastowane.

ZDROWIE 

Polska medycyna sama wymaga pilnej re-
animacji, według niektórych statystyk na 33 
państwa zajmujemy 27 miejsce w Europie pod 
względem jakości usług. Zapowiedź katastro-
fy finansowej mieliśmy już w 2012 roku, gdy 
NFZ-etowi brakowało pieniędzy ze składek. 
Nic dziwnego, że na operację zaćmy czeka się 
2-3 lata, wszczepienia endoprotezy stawu kola-
nowego czy biodrowego od 3 do 8 lat, a na po-
radę kardiologiczną nawet rok. Na endokryno-
logię pacjenci zapisują się „już” na 2017 rok. 
Mamy też prawdziwą kolejkową listą hańby na 
zabieg czy wizytę dla dzieci. I tak: do alergolo-
ga w Płocku dzieci czekają czasem 250 dni, w 
Olsztynie - 124 dni, do ortodonty w Inowro-
cławiu - nawet 340 dni, w Warszawie - „tylko” 
75 dni, do dermatologa w Krakowie - 75 dni, a 
w Katowicach - 56 dni. Do okulisty w Często-
chowie dzieci muszą czekać czasami 200 dni, 
a do pulmonologa w Poznaniu i Grudziądzu - 
ponad 60 dni. Ale są miejsca, gdzie na lekarza 
czeka się tylko kilkanaście dni - to zakłady kar-
ne. Chcesz się szybko wyleczyć, idź do więzie-
nia. Czy nie jest totalnym nonsensem, że kilku-

letnie dzieci dostają ze szpitali rachunki na-
wet na kilkanaście tysięcy złotych za le-

czenie - choć wiadomo, że do 18 lat 
są ustawowo ubezpieczone?

Kraj absurdów

Osoby reprezentujące państwo polskie od wielu lat są świadome 
jego słabości i nic nie robią aby to zmienić.
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Das ist wohl das Absurdeste was Po-
len je erlebt hat – jahrelang wur-
den Dutzende Regierungsmit-

glieder bei Gesprächen mit anderen Regie-
rungsvertretern und Geschäftsleuten unge-
hindert abgehört. Selbst der für die Sicher-
heit der Regierung zuständige Innenminister 
ließ sich abhören. Es gibt noch weitere ab-
surde Anzeichen für den “theoretischen Sta-
at“, die man in einigen Themenbereichen zu-
sammenfassen kann.

Die Renten

Der ehemalige Vizepremier Waldemar 
Pawlak behauptete öffentlich, dass er an die 
staatliche Rente nicht glaubt, woraufhin der 
Premierminister dies als Zeichen für vollstes 
Vertrauen in die staatliche Rentenvorsor-
ge verstanden wissen wollte. Ein bekannter 
und der Partei Platforma Obywatelska naher 
Geschäftsmann sagte in einem anderen ab-
gehörten Gespräch: “In 30 Jahren wird das 
Rentensystem völlig im Arsch sein und in 
der heute bekannten Form nicht mehr beste-
hen. Alle werden 700, 900 oder 1.200 Zloty 
Rente bekommen, so dass sie gerade so über 
die runden kommen, so dass man absolut vor 
sich hin vegetieren kann (...). Das ist ja eben 
das Problem, das ich mit den Renten habe. 
Ich glaube nicht daran, dass das gut geht“. 
Meinungen wonach die staatliche Rentenver-
sicherungsanstalt ZUS bankrott ist, oder es 
in 40 Jahren kein Geld mehr für Renten ge-
ben wird, sind in Polen weit verbreitet. Zuvor 
hatte sich u.a. Prof. Krystyna Iglicka-Okóls-
ka öffentlich ähnlich geäußert: “Eine Rettung 
der Rentenversicherungsanstalt hat keinen 
Sinn. Die Rentenversicherungsanstalt ist fast 
bankrott, diese Institution wird 2022 bank-
rott sein.“

Die Wirtschaft

Mehr als die Hälfte polnischer Geschäfts-
leute sieht eine Zunahme absurder Geset-
zesregelungen in ihren jeweiligen Geschäfts-
bereichen. Zwar wurden in Polen 20 Ferraris 
verkauft (Stückpreis über eine Million Zlo-
ty) und Maserati eröffnet gerade neue Ver-
kaufsräume, doch gleichzeitig begehen mehr 
als 5 Tausend Polen jährlich Selbstmord, dar-
unter immer mehr – Tausend davon – aus 
wirtschaftlichen Gründen.

Große Einzelhandelsketten zahlen bei 
Umsätzen von rund 120 Mrd. Zloty einzig 
symbolische Steuern in Höhe von ca. 700 
Mio. Zloty jährlich. Gleichzeitig wird der 
Goldesel des polnischen Fiskus – das noch 
zu 30% in Staatsbesitz befindliche Rohstof-
funternehmen KGHM mit Rohstoffsteu-
ern erstickt, die weltweit zu den höchsten 
gehören und einer mörderischen Dividen-
de für den Staatshaushalt belastet – ähnlich 
wie zahlreiche andere noch profitable Roh-
stoffkonzerne. Ist es nicht paradox, dass die-
ser zum Teil staatliche Konzern alleine so 
viele Steuern, Beiträge und Gebühren zahlt, 
wie der gesamte ausländische kommerziel-
le Bankensektor in Polen – ca. 5 Mrd. Zlo-
ty? Dabei gibt es in Polen doch annähernd 43 
kommerzielle Banken.

Die Streitkräfte

Die polnischen Streitkräfte haben mit der 
chinesischen Armee gleichgezogen. Natür-
lich nicht hinsichtlich der Mannstärke oder 
der Bewaffnung, sondern in der Zahl der Ge-
neräle. Auch das ist kein Witz. In der chine-
sischen Armee dienen derzeit 191 Generäle, 
in den USA sind es unter 50, bei den polni-
schen Streitkräften gibt es derzeit 111 Gene-
räle und 20 neue Generalsanwärter.

Die Familie

Die Anzahl polnischen Kinder, denen Fa-
milienleistungen zustehen ist seit 2004, also 
seit dem Beitritt Polens zur Europäischen 
Union, bis 2012 von 5,5 auf 2,7 Mio. gefal-
len. Polnische Familien werden weiterhin 
nur geringfügig unterstützt. Es sind lediglich 
68 Zloty, was gerade mal für 1-2 Paar billi-
ger Schuhe reicht. Das ist alles, zu was der 
heutige polnische Staat in der Lage ist. Zu-
letzt wurde das Familiengeld ab dem 1. No-
vember 2012 um 9 Zloty auf 77 Zloty ange-
hoben. Das sind neben Bulgarien und Rumä-
nien europaweit die niedrigsten Familienlei-
stungen.

Billiger Staat

Im Rahmen der Politik des “billigen Staa-
tes“ stiegen die laufenden Kosten der staatli-
chen Verwaltung auf 55 Mrd. Zloty im Jahr 
2012. Alleine die Löhne für sämtliche Staats-
angestellten beliefen sich auf 37 Mrd. Zloty. 
In den Kommunen herrscht ein noch größe-
rer Luxus, dort gab man 54 Mrd. Zloty aus. 
Auch in diesem Bereich nahm die Zahl neu-

er Angestellter am schnellsten zu. Insgesamt 
kostet dieser “billige Staat“ und sein Staats-
apparat den polnischen Steuerzahler giganti-
sche 240 Mrd. Zloty jährlich. Und es gibt ei-
nen weiteren polnischen EU-Rekord bei der 
Zahl der Minister und Vizeminister – es sind 
derzeit 111.

Die Preise

In Polen zahlt man europaweit die höchsten 
Preise für Heizöl, Gas und Strom. Es gibt die 
europaweit höchsten Gebühren für Kartenzah-
lungen. Um viele Prozent teurer als im wohl-
habenden Deutschland sind in Polen u.a. Mi-
neralwasser, Weizenmehl, Sahne, Kondens-
milch, Wein. Und das obwohl in Deutschland 
die Löhne um das 3-4-fache höher und die So-
zialleistungen besser sind. Ein deutscher Ar-
beitsloser bekommt im ersten Jahr seiner Ar-
beitslosigkeit 70% seines letzten Lohns ausge-
zahlt. Einem mittellosen Arbeitslosen stehen 
Wohngeld und Zuzahlungen zum Strom so-
wie Unterstützung für Kinder zu. Kein Wun-
der, dass jeden Monat annähernd 5 Tausend 
Polen nach Deutschland übersiedeln. In Polen 
beträgt das Arbeitslosengeld in den ersten drei 
Monaten über 700 Zloty (ca. 150 Euro), da-
nach sinkt es auf 600 Zloty. Kein Wunder, dass 
junge gut ausgebildete Menschen sich eher für 
Irland, Spanien oder Italien entscheiden, ganz 
zu schweigen von Deutschland, Holland oder 
Frankreich, wo der Durchschnittslohn ca. 12 
Tausend Zloty beträgt (3 Tausend Euro) bei ei-
nem durchschnittlichen Lohn in Polen in Höhe 
von 3650 Zloty (900 Euro) obwohl der reale 
Durchschnittslohn bei 400-500 Euro liegt.

Die Entwicklung der polnischen Lebensmit-
telpreise innerhalb der letzten Jahre ist der rei-
ne Wahnsinn. In Zeiten der Volksrepublik gab 
es bei weitaus geringeren Preiserhöhungen 
schon Straßenproteste mit Todesopfern. Seit 
2007 sind die Lebensmittelpreise im Schnitt 
um ca. 30% gestiegen, real steigen sie jähr-
lich um weitere 10-15%, obwohl es laut Stati-
stischem Hauptamt nur 5,5% sein sollen. Das 
polnische Schwein wird für den Polen zu teuer. 
Die Zahl dieser Tiere ist so niedrig wie seit 40 
Jahren nicht mehr. Der Import nimmt zu aber 
der Verzehr nimmt ab. So essen wir holländi-
schen Salat, chinesischen Aal und vietname-
sischen Pangasius, Äpfel aus Neuseeland und 
spanische Kartoffeln.

Die OECD führt Polen im Ranking der 
Lebensqualität in den Mitgliedsstaaten un-
ter den letzten 10 der Rangliste, in denen die 
Lebensqualität am schlechtesten ist. Bei der 
Bewertung von Kriterien wie Einkommen, 

AbsurdesAbsurdes  LandLand
“Der polnische Staat existiert in der Theorie. In der Praxis gar nicht.“ – 
sagte Innenminister Bartłomiej Sienkiewicz in einem abgehörten Gespräch.

 Janusz Szewczak
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Wohnverhältnisse, Arbeit, Bildung, Umwelt, 
Gesundheit, Lebensfreude und Sicherheit 
platzierte die OECD die “grüne Insel“ Polen 
neben Staaten wie die Türkei, Mexiko, Bra-
silien, Ungarn, Portugal und Griechenland. 
Kein Wunder, dass 40 Tausend Polen sich 
als medizinische Studienobjekte gegen Be-
zahlung zur Verfügung stellen.

Gerichtsvollzieher – Gerichte

In Polen kann ein Gerichtsvollzieher sämt-
liches Vermögen und alle Güter einziehen, 
selbst wenn man gar keine Schulden hat, es 
genügt einen relativ weit verbreiteten Nach-
namen zu haben, der zufällig dem eines 
Schuldners gleicht. Es genügt, dass der Voll-
ziehungsbescheid falsche Angaben enthält 
oder zufällig oder absichtlich falsch formu-
liert ist. Gerichtsvollzieher prüfen die An-
gaben des Gläubigers nicht nach, ihnen ge-
nügt ein Gerichtsbeschluss. Vorreiter sind 
dabei die elektronischen Gerichte, dort rei-
chen Vorname und Nachname sowie eine 
häufig falsche persönliche Steueridentifi-
kationsnummer und ein völlig unschuldi-
ger Mensch verliert sein gesamtes Vermö-
gen. Unrechtmäßig beschlagnahmte Güter 
müssen anschließend in langwierigen Zivil-
prozessen zurückerstritten werden. Staats-
anwaltschaften stellen die Ermittlungen ge-
gen Gerichtsvollzieher, die fälschlicherwei-
se Vermögen beschlagnahmt haben, mei-
stens ein, weil kein Vorsatz erkennbar ist. 
Die Exekutive ist hier wie man sieht sehr 
nachsichtig, ganz anders als im Fall von Ja-
nusz Z., den ein Warschauer Bezirksgericht 
zu 3 Monaten Haft wegen Diebstahls von 
Strom im Wert von 70 Groschen verurteilte. 
Und das obwohl der Angeklagte den Scha-
den erstatten wollte. Im Fall der Finanzagen-
tur “Grosik“, über die 8 Tausend nicht ver-
mögende Menschen ihre Rechnungen begli-
chen und die 1,7 Mio. Zloty veruntreut hat, 
war das Gericht hingegen überaus nachsich-
tig. Es stellte fest, dass die Angeklagten zwar 
Fehler in der Buchhaltung begingen und 
sich der Fahrlässigkeit schuldig gemacht ha-
ben, sie aber den Geschädigten kein Geld zu-
rückerstatten müssen. Wenn es um die klei-
nen Leute geht ist der Staat sehr repressiv. 
Nimmt man einen Strafbefehl wegen über-

höhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr 
nicht entgegen kommt man in Haft: Fünf 
Tage Haft für 300 Zloty oder 25 Tage Haft 
für einen 500-Zloty-Strafzettel.

Die Autobahnen

Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums 
liegt Polen in der Rangliste der Straßenquali-
tät auf Platz 125 von 132 Plätzen. Schlimmer 
ist es nur noch in Bosnien, Haiti, Moldawien 
und der Mongolei. Bei der Verfügbarkeit und 
Kapazität der Verkehrswege liegt Polen welt-
weit auf Platz 101, bei den Schienenstrek-
ken auf Platz 75. Doch es gibt auch Grund 
zu Stolz: 1 Kilometer Umgehungsstraße in 
Warschau kostete annähernd 200 Mio. Zloty 
und war damit teurer als in den Alpen und in 
den norwegischen Fjords, ganz zu schweigen 
von den deutschen oder französischen Tief-

ebenen. Polnische Straßen werden wahrlich 
im byzantinischen Stil errichtet. Sie sind im 
Schnitt um 7 Mio. Euro teurer als z.B. neue 
Straßen in Deutschland. Doch das ist nicht 
das Ende der verkehrstechnischen Absurdi-
täten; nur in Polen ist es möglich, dass Chi-
nesen, die nach einem Skandal die Baustel-
len räumten, daran auch noch Millionen ver-
dienen. Der Fiskus erstattete dem COVEC-
Konsortium 51 Mio. Zloty als Umsatzsteu-
errückerstattung, weil Beamte vergessen hat-
ten, einen Antrag auf Vollstreckung der Ver-
tragsstrafen zu stellen. Der Vollstreckungs-
antrag hätte lediglich 100 Zloty gekostet. Die 
Polen fordern von den Chinesen zurecht 600 
Mio. Zloty an Garantien. Statt einer erfolg-
reichen Forderungsvollstreckung gab es eine 
Prämie für die Baupfuscher.

Die Bahnen

1989 gab es in Polen 24 Tausend Kilome-
ter Bahnstrecken, 2013 waren es nur noch 19 
Tausend Kilometer und 2015 sollen es nur 
noch 16 Tausend Kilometer sein. Die er-
ste Bahnstrecke nach der Wende wurde erst 
2008 von... der Deutschen Bahn gebaut. 50 

Bahnhöfe wurden außer Betrieb genommen, 
die Staatsbahnen werden weitere 900 ver-
pachten oder verkaufen. Es gibt auch wun-
derschöne für Millionen restaurierte Bahn-
höfe, wie zum Beispiel in Psie Pole, die je-
doch geschlossen bleiben, weil man Vanda-
lismus befürchtet.

Die Gesundheit

Das polnische Gesundheitssystem muss 
dringend reanimiert werden. Einige Statisti-
ken sehen Polen bei der Qualität medizini-
scher Dienstleistungen auf Platz 27 von 33 
möglichen Plätzen in Europa. Der prophe-
zeite finanzielle Zusammenbruch war 2012 
fast da als dem Nationalen Gesundheits-
fonds das Geld ausging. Kein Wunder, dass 
die Wartezeit bei einer Augenoperation 2-3 

Jahre, einer Kniegelenk- oder Hüftprothese 
3-8 Jahre und einer kardiologischen Unter-
suchung bis zu einem Jahr beträgt. Für eine 
Endokrinologie tragen sich Patienten schon 
für das Jahr 2017 ein. Es gibt eine noch haar-
sträubendere Wartezeitliste bei Kinderme-
dizinern: Auf einen Termin beim Allergo-
logen warten Kinder in Płock mitunter 250 
Tage, in Olsztyn 124 Tage, beim Kiefernor-
thopäden in Inowrocław bis zu 340 Tage, in 
Warschau “nur“ 75 Tage, beim Hautarzt in 
Kraków 75 Tage und in Katowice 56 Tage. 
Einen Termin beim Augenarzt bekommen 
Kinder in Częstochowa erst nach 200 Tagen, 
beim Lungenarzt in Poznań und Grudziądz 
nach über 60 Tagen. Es gibt aber auch Orte, 
an denen man nur eine Woche auf einen Arzt 
warten muss – in Strafvollzugsanstalten. 
Wenn man also schnell gesund werden will, 
muss man ins Gefängnis. Ist es nicht kom-
pletter Nonsens, dass kleine Kinder Rech-
nungen für Behandlungen über mehrere Tau-
send Zloty von Krankenhäusern bekommen 
– obwohl allgemein bekannt ist, dass sie bis 
zum 18 Lebensjahr gesetzlich krankenversi-
chert sind?

Absurdes Land

Polnische Staatsdiener wissen seit Jahren um die Schwächen des 
polnischen Staates, unternehmen aber nichts, um das zu ändern.
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Trotz der überwältigenden Über-
macht der Deutschen und der fein-
dlichen Gleichgültigkeit der Sow-

jets konnten die schwach bewaffneten Au-
fständischen über zwei Monat lang gegen die 
totalitäre deutsche Kriegsmaschinerie kämp-
fen. Während der 63 Tage des Aufstands ge-
lang es den Aufständischen große Teile der 
Stadt zu erobern und dem Feind erhebliche 
Verluste zuzufügen. Leider waren die polni-
schen Befehlshaber angesichts Stalins Ent-
scheidung, die Offensive im Osten zu stop-
pen und mangels jeglicher Hilfe vom östli-
chen Weichselufer gezwungen die Kapitula-
tion zu unterzeichnen.

Freies Polen

Innerhalb dieser zwei Monate war War-
schau freies Polen mit einer legalen Regie-
rung, Verwaltung, Armee und sämtlichen 
Attributen eines unabhängigen Staates. Es 
war ein moderner und demokratischer Staat 
– unter den extremen Bedingungen schwerer 
Stadtkämpfe erscheinen zwei „Gesetzblät-
ter“, die Rahmenbedingungen für die Zivil-
verwaltung schufen und die Grundlagen des 
Staates für die Nachkriegszeit ebnen sollten. 
Im aufständischen Warschau erschienen über 
100 Zeitungen aller politischen Strömungen 
und das Kino „Palladium“ zeigte Filmchro-
niken über die Ereignisse.

Enthusiasmus

Die Bevölkerung begrüßte den Aufstand 
enthusiastisch – nach 5 Jahren furchtbarer 
Besatzungszeit war die Stadt endlich frei. In 
den Straßen erschienen Hunderte weiß-roter 
Fahnen, aus Lautsprechern waren polnische 
Lieder zu hören. Die Warschauer Zivilbevöl-
kerung bestand eine ungewöhnlich schwieri-
ge Prüfung – sie unterstützte die Kämpfen-
den und organisierte gleichzeitig sehr diszi-
pliniert das Leben der Großstadt – es bilde-
ten sich Häuserkomitees, Sozialküchen, das 
religiöse und kulturelle Leben blühte. Die 
Warschauer der Monate August und Sep-
tember 1944 kann man sicherlich als Zivil-
gesellschaft bezeichnen.

Aktion „Sturm“ 

Der Warschauer Aufstand war Höhepunkt 
der in ganz Polen geplanten Aktion „Sturm“. 
Der Plan umfasste Angriffe auf die sich zu-
rückziehenden Deutschen Einheiten im Ver-
lauf der zurückweichenden Frontlinie und 
die anschließende Eroberung der Gebie-
te und die Etablierung einer polnischen Zi-
vilverwaltung. Die Polen wollten gegenüber 
den einmarschierenden Einheiten der Roten 
Armee als Hausherren auf eigenem Territori-
um auftreten. In der Praxis nahm die Aktion 
„Sturm“ die Form lokaler Aufstände an, die 
sich mit der Front bewegten und eine Reihe 
militärische Erfolge mit sich brachten, wie 
die Befreiung von Vilnius oder Lemberg. 
Leide gingen mit den militärischen keine 
politischen Erfolge einher – nach dem Ein-
marsch sowjetischer Sicherheitskräfte auf 

polnisches Territorium wurden die Zivilver-
waltungen und Militärbefehlshaber verhaf-
tet, die Soldaten wurden entwaffnet, in die 
Sowjetunion verbannt oder in Berlings Ar-
mee einverleibt.

Polen – gegen die Sowjetunion 
und Deutschland

Die polnische Freiheit passte zwei ver-
brechnerischen und totalitären Regimes 
nicht. Nachdem Hitler die Nachricht über 
den Warschauer Aufstand erhielt, gab er den 
Befehl, alle Stadtbewohner zu töten und die 
Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Mit 
diesem Befehl nahm er einem Massenmord 
an einer Million Menschen in Kauf. Anfangs 
wurde der Befehl von den SS Einheiten von 
Reinefarth und Dirlewanger im Stadtbezirk 
Wola sehr gewissenhaft ausgeführt. Inner-
halb weniger Tage wurden 40 Tausend Zi-
vilpersonen ermordet. Auch Stali trug viel 
dazu bei, um Warschau keine Hilfe zukom-
men zu lassen – er stoppte die Offensive und 
versuchte die Deutschen im Kampf gegen 
die Aufständischen nicht zu beunruhigen. 
Westliche Unterstützung aus der Luft war 
sehr schwierig, da die Sowjets den alliierten 
Flugzeugen keine Landegenehmigungen auf 
ihren Flugplätzen erteilen wollten.

Das Schlüsselereignis

Der Warschauer Aufstand ist ein Schlüs-
selereignis zum Verständnis nicht nur der 
Geschichte Warschaus sondern auch Po-
lens, Europas und des Zweiten Weltkriegs. 
Er zeigt die Situation in Mitteleuropa gegen 
Ende des Krieges – eine Situation, in de es 
nicht möglich war, einem totalitären Regime 
auszuweichen. Am Beispiel des Warschauer 
Aufstands wird ebenfalls deutlich, dass sich 
drei Seiten am Krieg beteiligten und nicht 
wie das vor allem im Westen dargestellt wird 
zwei (Gut und Böse). Tatsache ist, dass die 
Sowjets erst nach der Deutschen Aggression 
1941 der Anti-Hitler-Koalition beitraten und 
ihre Ziele nicht mit den Zielen der Westalli-
ierten übereinstimmten. Am schmervollsten 
mussten dies die mitteleuropäischen Staaten 
erfahren, als sie sowjetisiert oder trotz ihrer 
formellen Unabhängigkeit einverleibt wur-
den. Ein Hauptbeweis für die sowjetischen 
Absichten war die unterlassene Hilfeleistung 
während des Warschauer Aufstands.

 Paweł Ukielski

Am 1. August 1944 nahmen um 17.00 Uhr 25 Tausend Soldaten der 
Heimatarmee und anderer Verbände den Kampf gegen die Deutschen auf.

Warschauer Warschauer 
AufstandAufstand
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Mimo przeważających sił niemiec-
kich oraz wrogiej obojętności 
Sowietów, słabo uzbrojeni po-

wstańcy przez ponad dwa miesiące ofiarnie 
walczyli z totalitarną machiną wojenną na-
zistowskich Niemiec. W trakcie 63 dni walk 
Powstańcom udało się opanować znaczne ob-
szary miasta i zadać wrogowi poważne straty. 
Niestety, w obliczu decyzji Stalina o wstrzy-
maniu sowieckiej ofensywy na zachód i bra-
ku jakiejkolwiek pomocy ze wschodniego 
brzegu Wisły, polskie władze zostały zmu-
szone do podpisania kapitulacji.

Wolna Polska

Przez te dwa miesiące Warszawa była wol-
ną Polską z legalnymi władzami, administra-
cją, armią i wszystkimi atrybutami niepodle-
głego państwa. Była ona państwem nowocze-
snym i demokratycznym – w ekstremalnych 
warunkach ciężkiej bitwy miejskiej wyda-
no dwa „Dzienniki Ustaw”, tworzące ramy 
prawne dla krajowych władz cywilnych oraz 
przygotowujące podstawy ustrojowe wolne-
go państwa po wojnie. W powstańczej War-
szawie wychodziło ponad 100 tytułów gazet 
wszystkich opcji politycznych, zaś kino „Pal-
ladium” wyświetlało kroniki filmowe doku-
mentujące wydarzenia.

Entuzjazm

Ludność stolicy wybuch Powstania przyję-
ła z entuzjazmem – po 5 latach okrutnej oku-
pacji miasto było wolne. Na ulicach pojawiły 
się setki biało-czerwonych flag, z głośników 
popłynęły polskie pieśni. Warszawscy cywile 
zdali niezwykle trudny egzamin – wspierali 
walczących, ale również w sposób niezwykle 
zdyscyplinowany zorganizowali życie wiel-
kiego miasta - powstały komitety blokowe, 
kuchnie społeczne, kwitło życie kulturalne 
i religijne. Warszawiaków z sierpnia i wrze-
śnia 1944 r. z pewnością można nazwać spo-
łeczeństwem obywatelskim. 

Akcja „Burza” 

Powstanie Warszawskie było zwieńcze-
niem ogólnopolskiego planu – Akcji „Bu-
rza”. Zakładała ona w miarę przesuwania się 

frontu na zachód uderzanie na wycofujące 
się oddziały niemieckie a następnie opano-
wywanie terenu i obejmowanie na nim wła-
dzy przez polskie struktury administracyj-
ne. Polacy chcieli występować wobec wkra-
czających oddziałów Armii Czerwonej jako 
gospodarz na swoim terytorium. W prakty-
ce Akcja „Burza” przyjęła charakter szeregu 
lokalnych powstań przesuwających się wraz 
z frontem, przynoszących szereg sukcesów 
militarnych, takich jak wyzwolenie Wil-
na czy Lwowa. Niestety, za sukcesami woj-
skowymi nie poszły sukcesy polityczne – po 
wkroczeniu na tereny opanowane przez pol-
skie oddziały sowieckich sił bezpieczeństwa 
władze cywilne oraz dowództwo wojskowe 
były aresztowane, zaś żołnierze rozbrajani i 
wysyłani w głąb Związku Sowieckiego bądź 
wcielani do armii Berlinga.

Polska – wbrew Związkowi So-
wieckiemu i Niemcom

Polska wolność była nie w smak dwóm 
zbrodniczym, totalitarnym reżimom. Hitler 
na wieść o wybuchu Powstania wydał rozkaz 
zabicia wszystkich mieszkańców Warszawy 
oraz zrównania miasta z ziemią. Podejmując 
tę decyzję zakładał ludobójstwo na około mi-
lionie osób. Rozkaz ten początkowo był wy-
pełniany bardzo skrupulatnie przez zbrodni-
cze jednostki SS Reinefartha i  Dirlewangera, 
podążające przez warszawską Wolę. W ciągu 
paru dni w wyniku akcji eksterminacyjnej 

zamordowanych zostało 40 tysięcy cywili. 
Również Stalin uczynił wiele, by Warszawie 
nie pomóc – wstrzymał ofensywę i nie nie-
pokoił Niemców walczących z Powstańcami, 
mordujących ludzi i burzących miasto. Lot-
nicze próby pomocy z Zachodu były niezwy-
kle ograniczone, gdyż Sowieci nie zezwolili 
na lądowanie alianckich samolotów na swo-
ich lotniskach.

Klucz

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

 Paweł Ukielski

1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 do walki z Niemcami stanęło 
25 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz innych oddziałów. 

Powstanie Powstanie 
WarszawskieWarszawskie

35



Der 16. September 1939 war kein Tag wie 
die vorangegangenen. Bei der Analyse der 
unregelmäßigen Frontmeldungen gewann 
man den Eindruck einer positiven Wendung 
der Lage: der deutsche Angriff verlor an Stär-
ke und der polnische Widerstand nahm en-
dlich zu und verfestigte sich. Der Krieg er-
reichte das „Polen B“, wo ein spärliches Stra-
ßen- und Eisenbahnnetz und die natürliche 
Geländebeschaffenheit eine Verteidigung be-
günstigten. Der deutsche Vorstoß schnel-
ler Einheiten kam in Folge der Verluste, des 
Materialverschleißes und zunehmender Ver-
sorgungsschwierigkeiten vor allem bei Treib-
stoffen deutlich ins Stocken. In den östlichen 
Gebieten an der Sowjetischen Grenze, die vor 
der deutschen Luftwaffe relativ sicher waren, 
begann unter der energischen Leitung des 
Kriegsministers General Tadeusz Kasprzyc-
ki ein Wiederaufbau der zerschlagenen Ein-
heiten unter Zuhilfenahme von Reservisten 
und Waffenrücklagen. Erfreulich war, dass 
im Westen deutliche und systematische Vor-
bereitungen zu einer Generaloffensive sicht-
bar waren. Die Gegenoffensive sollte entspre-
chend Absprachen auf höchster militärischer 
Ebene zwischen den Alliierten am fünfzehn-
ten Tag nach der allgemeinen Mobilmachung 
in Frankreich erfolgen – das wäre am 17. Sep-
tember. Diese Nachrichten verursachten eine 
Panik unter den deutschen Generalstabsmit-
gliedern, die eine Verlegung eines Teils der 
Einheiten an den Rhein forderten. Im polni-
schen Führungsstab kam verhaltener Optimi-
smus auf, der vom Vertreter der französischen 
Militärgesandtschaft General Louis Faury ge-
teilt wurde. 

Oberst Stanisław Kopański schreibt dazu: 
Die allgemeine Lage schien auf die Möglich-
keit hinzudeuten, Widerstand am „Rumä-
nischen Brückenkopf” zu leisten und wei-

terkämpfen zu können. (...) Einige Kollegen 
meinten sogar sehr optimistisch, dass wir nun 
den Wendepunkt der Kampagne hinter uns 
haben. Die Stimmung hat sich soweit ver-
ändert, dass einige Offiziere sogar ihre noch 
aus der Zeit vor dem Krieg für diesen Au-
genblick aufgehobenen Champagnerflaschen 
öffneten.Es fällt natürlich schwer zu beurtei-
len, wie lange sich Polen noch verteigt ha-
ben könnte, wäre nicht die sowjetische Inva-

sion erfolgt. Vielleicht einige Wochen – was 
sicherlich keine größere Bedeutung hätte, 
oder einige Monate, vielleicht bis zum Früh-
ling – was die gesamte strategische Lage än-

dern könnte. Angesichts dieser Erwägungen 
steht zweifelsfrei fest, dass Hitler den Sieg 
über Polen von Stalin auf einem Silbertablett 
serviert bekam. Der sowjetische Diktator hat 
Hitler durch das September-Abkommen in 
den Krieg gedrängt und sicherte ihm später 
als verlässlicher und treuer Koalitionär gute 
Bedingungen für weitere Eroberungen. Der 
Krieg des Jahres 1939 war mehr Stalins als 
Hitlers Krieg.

 Prof. Paweł Wieczorkiewicz

Der Krieg des Jahres 1939 war mehr Stalins als Hitlers Krieg.
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16 września 1939 roku nie był takim sa-
mym dniem, jak poprzednie. Analizując nie-
regularnie napływające z frontu meldun-
ki, można było dostrzec symptomy korzyst-
nej odmiany sytuacji: niemiecki napór słabł, 
a polski opór zaczynał się wreszcie zazębiać 
i tężeć. Wojna wkroczyła na obszar „Polski 
B”, gdzie rzadka sieć drożna i kolejowa oraz 
warunki naturalne w większym stopniu pre-
ferowały obronę. Impet niemiecki, zwłasz-
cza wojsk szybkich, tak w związku z ponie-
sionym stratami, jak zużyciem sprzętu i na-
rastającymi trudnościami zaopatrzeniowymi, 
zwłaszcza w materiały pędne, zaczął wyraź-
nie słabnąć.

Na Kresach Wschodnich, nad sowiec-
ką granicą, we względnie bezpiecznych na-
wet od działań niemieckiego lotnictwa gar-
nizonach, pod energicznym kierownictwem 
ministra spraw wojskowych gen. Tadeusza 
Kasprzyckiego, odtwarzano tymczasem, w 
oparciu o rezerwowe kadry i zapasy broni, 
rozbite oddziały. Pocieszające było i to, że 
na Zachodzie trwały widoczne i metodyczne 
przygotowania do generalnej ofensywy, któ-
ra, w myśl międzysojuszniczych ustaleń na 
najwyższych wojskowych szczeblach, miała 
się rozpocząć piętnastego dnia po ogłoszeniu 
przez Francję powszechnej mobilizacji, czyli 
17 września. Wiadomości te panikowały nie-
mieckich sztabowców, żądających przerzuce-
nia części wojsk nad Ren.W sztabie polskie-
go naczelnego wodza odżywał ostrożny opty-
mizm, podzielany zresztą przez szefa francu-
skiej misji wojskowej, gen. Louisa Faury’e-
go. Ogólna ocena sytuacji – pisze płk Stani-
sław Kopański – zdawała się wskazywać na 

możliwość zorganizowania oporu na „przy-
czółku rumuńskim” i dalszego prowadzenia 
walki. (...) Niektórzy z kolegów dość optymi-
stycznie uważali nawet, że moment przeło-

mowy kampanii mamy poza sobą. Nastroje 
zmieniły się tak bardzo, że niektórzy oficero-
wie otwierali trzymane od przed wojny na tę 
okazję butelki szampana.

Trudno oczywiście przesądzić – gdyby nie 
nastąpiła sowiecka agresja – jak długo Polacy 
mogliby się jeszcze bronić. Kilka tygodni – 
co pewno nie miałoby większego znaczenia, 

czy kilka miesięcy, może do wiosny – co mo-
głoby zmienić całą sytuację strategiczną. W 
świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że 
zwycięstwo nad Polską przyniósł Hitlerowi 

na złotej tacy Stalin. Tak, jak sowiecki dykta-
tor pchnął Führera do rozpoczęcia wojny, za-
wierając z nim sierpniowy układ, tak teraz, 
jako niezawodny i wierny sojusznik, zapew-
nił mu warunki do dalszych zwycięstw. Woj-
na roku 1939 okazała się być bardziej wojną 
Stalina niż Hitlera.

 Prof. Paweł Wieczorkiewicz

Wojna roku 1939 okazała się być bardziej wojną Stalina niż Hitlera.
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Elżbieta Binswanger: W lipcu 2012 
roku biegłaś przez Londyn z olimpij-
skim zniczem. Na trasie stały setki 
osób. Część z nich - Polacy - wiedziała 
kim jesteś, dla wielu byłaś po prostu fi-
ligranową kobietą o ogromnych oczach 
i radosnym uśmiechu. Ćwierć wieku 
wcześniej pracowałaś w Londynie jako 
sprzątaczka i kelnerka, teraz koło się 
zamknęło, byłaś „Blondynką na Olim-
piadzie”, że nawiążę do stworzonego 
przez ciebie „znaku firmowego” „Blon-
dynka...”. O czym myślałaś spogląda-
jąc na trasę, którą przebyłaś od Londy-
nu do Londynu?
Beata Pawlikowska: O wszystkim, co 

się zdarzyło przez minione 20 lat. Kiedy 
dostałam zaproszenie do wzięcia udziału 
w sztafecie, uświadomiłam sobie dwie rze-
czy: że nie byłam w Londynie przez 20 lat 
i że moje życie w tym czasie zmieniło się 
w najbardziej niesamowity sposób. Wtedy 
byłam Kopciuszkiem, który siedział w ką-
cie i użalał się nad sobą. Chciałam coś zro-
bić z moim życiem, ale nie wiedziałam co 
ani jak. Pakowałam się w kłopoty, narko-
tyki i alkohol, czyli zmierzałam prosto do 
autodestrukcji. A potem nagle się ocknę-
łam. Zrozumiałam, że nikt nie przybędzie 
i nie zmieni mojego życia. To jest zadanie 
dla mnie. Bo to ja jestem odpowiedzialna 
za to, jak wygląda moje życie. I wtedy po-
woli, krok po kroku, zaczęłam pracować 
nad swoim sposobem myślenia i dokony-
wać zmian w moim życiu. Zdobyłam się 
na odwagę, żeby znaleźć w sobie słabości i 
wady, przyznać się do nich i przestać uda-
wać kogoś, kim nie jestem. Zaczęłam speł-
niać moje marzenia i podróżować. I nagle 
wszystko stało się proste. 

E. B.: Spełniasz w życiu swoje ma-
rzenie o podróżach. Wielu ludzi w 
młodości marzy o podróżach, ale 
w dorosłym życiu rezygnuje z mło-
dzieńczych marzeń. Jak wyobrażasz 
sobie świat ludzi spełniających swo-
je marzenia?
B. P.: Myślę, że to jest najbardziej na-

turalny stan dla każdego człowieka. Żyje-
my po to, żeby być szczęśliwymi i spełniać 
swoje marzenia. Kłopot zaczyna się wte-
dy kiedy ludzie tracą umiejętność słu-
chania swojego wewnętrznego gło-
su, bo starają się naśladować innych 
albo szukają najłatwiejszej i spraw-

dzonej drogi. A przecież każdy jest inny 
i każdy w czymś innym odnajdzie swoje 
prawdziwe przeznaczenie.

E. B.: Każda twoja podróż to wyzwa-
nie, to przekraczanie granic i prze-
kraczanie samej siebie, dla ciebie to 
osobiste zmierzenie się z własnym 
losem. Jak myślisz, co spowodowa-
ło, że przypadł ci w udziale los tak 
niezwykły? Przypadek? Przeznacze-
nie?
B. P.: Przypadek zwany przeznaczeniem. 

Chciałam być szczęśliwa i nie zgadzałam 
się robić tego, do czego nie miałam przeko-
nania. Rzuciłam studia po dwóch miesią-
cach, nie chciałam zakładać rodziny, mieć 
męża, domu i psa. Szukałam czegoś inne-
go. Nie wystarczało mi poczucie bezpieczeń-
stwa, że mam to co inni. Szukałam czegoś 
prawdziwego, co dałoby mi poczucie spełnie-
nia. Szłam za swoim wewnętrznym głosem 
wbrew temu co robiła reszta świata, nie inte-
resowało mnie to co o mnie myślą. Wiedzia-
łam, że chcę być wierna sobie. I dziś wiem, że 
miałam rację.

E. B.: Wśród największych polskich 
podróżników można wymienić Ry-
szarda Kapuścińskiego i... ciebie. Po-
znaliście świat na ile jeden człowiek 
w ogóle jest w stanie poznać, „zwie-
dzić” świat. Mimo to Ryszard Kapu-
ściński podsumował: „Nie ogarniam 
świata”. Jak ty podsumowałabyś 
swoje poznanie świata?
B. P.: Lubię świat. Lubię to, że jest tak 

różny. Lubię się w nim zanurzać. Tak go 
właśnie poznaję. Nie śpieszę się w podróży. 

Zatrzymuję się i czekam aż zacznie prze-
ze mnie przepływać jak rzeka. Siadam na 
brzegu Amazonki i patrzę. Nie myślę, nie 
oceniam, nie wyciągam wniosków - na to 
przyjdzie pora później. Najpierw tylko pa-
trzę i uczę się czuć. Obserwuję ludzi - w jaki 
sposób stawiają stopy, jakim gestem kobie-
ta otwiera torebką, co z niej wyciąga, jak 
często ludzie się uśmiechają, jakim tonem 
rozmawiają, jak na siebie patrzą, jak trzy-
mają pieniądze, a jak kubek z kawą. Mi-
lion drobnych rzeczy, które składają się na 

Beata PawlikowskaBeata Pawlikowska
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ich rzeczywistość. Chłonę te wrażenia, na-
pełniam się nimi i w pewnej chwili zaczy-
nam rozumieć. Uczę się patrzeć na świat 
ich oczami. To fascynujące doświadczenie.

E. B.: Każda z twoich książek-albu-
mów, a jest ich wiele, to dzieło ar-
tysty, zawierają tekst, fotografie i 
rysunki, czasami nagrania dźwię-
ków otaczającego cię świata, dżun-
gli amazońskiej na CD. Są dopiesz-
czane ze wszystkimi szczegółami. 
Jak wygląda twoja praca nad książ-
ką, czy zmagasz się z wieloma prze-
ciwnościami?
B. P.: Nie zmagam się, bo współpracuję 

od lat z wydawnictwem, które szanuje mój 
styl pracy i moją wizję książki. Wiem jak 
książka ma wyglądać z zewnątrz i w środ-
ku, i upieram się, żeby spełniała tę moją 
wizję. Te drobne szczegóły wydają mi się 
bardzo ważne, bo to one decydują o tym jak 
książka jest odbierana na poziomie pod-
świadomym. Czytelnik świadomie może 
nie zdawać sobie z tego sprawy, ale jego 
podświadomość rejestruje na przykład to, 

czy tekst i rysunki na danej stronie 
stanowią harmonijną kompozycję i 
tworzą spójną całość. Dlatego poświęcam 
dużo czasu, żeby tego dopilnować. Zajmu-
ję się książką na każdym etapie produkcji 
- zaczynając od napisania i narysowania, 
przez projekt graficzny, skład, a kończąc na 
przygotowaniu do druku.

E. B.: Nie zdecydowałaś się na za-
łożenie rodziny, nie jesteś matką, to 
ciągle ewenement, zwłaszcza w Pol-
sce. Czy to cena za niezwykłe życie, 
czy może dzięki temu zyskałaś coś 
ważniejszego dla siebie?
B. P.: Nigdy po prostu nie pragnęłam 

założenia rodziny. To wszystko. Często za-
dawałam sobie pytanie czy już jestem na 
to gotowa, szczególnie że moim partne-
rom zwykle bardzo na tym zależało. I za-
wsze wtedy odpowiadałam sobie uczciwie: 
być może, ale jeszcze nie teraz. Zawsze było 
coś, czego pragnęłam bardziej. I myślę, że 
to było słuszne z mojej strony. Warto ro-
bić tylko to, do czego ma się głębokie we-
wnętrzne przekonanie. Nie warto robić cze-

goś tylko dlatego, że wszyscy to robią. My-
ślę, że to jest kwestia uczciwości - wobec sa-
mego siebie i wobec innych ludzi. I także 
może wobec Boga - bo jeśli słuchasz tego, 
co mówi twoje serce, to nawiązujesz w ten 
sposób bezpośredni kontakt z Bogiem. Ja 
starałam się uczciwie odpowiadać na py-
tania, ktore pojawiały się w mojej głowie. I 
zawsze uczciwie odpowiadałam: być może 
przyjdzie czas, kiedy tego zapragnę. Na ra-
zie jednak nie.

E. B.: Obok książek podróżniczych, 
poradnikowych, kucharskich i innych 
wydałaś też kursy językowe według 
swojego pomysłu. Jest to pomysł 
prosty a genialny! Jak jajo Kolumba. 
Czy jest to twój oryginalny pomysł?
B. P.: Tak, a stworzyło go po prostu ży-

cie. Kilkanaście lat temu usiłowałam na-
uczyć się hiszpańskiego i kupowałam 
wszystkie dostępne kursy. Jednak wszystkie 
były skonstruowane na tej samej zasadzie: 
przeczytaj dialog, a potem naucz się zasad 
gramatyki. Po sześciu lekcjach czułam mę-
tlik w głowie. Ja nie chciałam uczyć się gra-

matyki! Ja chciałam nauczyć 
się mówić! I co z tego, że wiem 
w teorii jak nazywa się dany 
czas przeszły? Najważniejsze 
przecież jest to, żeby w razie 
potrzeby potrafić go użyć. 
I wtedy zaczęłam eks-
perymentować. Zapi-
sywałam zdania z 
czytanek i uczy-
łam się je po-
wtarzać. I wtedy 
odkryłam, że języka obcego można 
się nauczyć w instynktowny sposób, 
na zasadzie logicznej układanki. To 
było piętnaście lat temu. A kilka lat temu 
pomyślałam, że skoro ta metoda tak do-
brze zadziałała dla mnie, to może pomo-
że w nauce języków obcych także innym? 
Napisałam więc mój kurs języków obcych 
- “Blondynka na językach”. I rzeczywiście, 
okazało się, że ta metoda jest skuteczna nie 
tylko dla mnie. W Polsce sprzedało się do 
teraz ponad pół miliona egzemplarzy pod-
ręczników z tej serii. 

E. B.: Piszesz książkę za książką ale 
prowadzisz też od lat autorską audy-
cję radiową, występujesz w telewi-
zji, piszesz artykuły i felietony. W Pol-
sce jesteś znana i ceniona. Czy ma-
rzysz o tym, żeby jako autorka pod-
bić świat?
B. P.: To byłoby bardzo przyjemne. Mo-

głabym pojechać do Stanów Zjednoczo-
nych albo do Niemiec na spotkanie autor-
skie i w ten sposób znów połączyłabym pi-
sanie z podróżowaniem.

Zdjęcia: archiwum Beaty Pawlikowskiej

Elżbieta Binswanger-Stefańska, 
polsko-szwajcarska dziennikarka 
i  publicystka, tłumaczka i poetka, 
żeglarka, przeprowadzała wywiady   
m.in. z Ryszardem Kapuścińskim, 
Stanisławem Lemem, Krystianem  
Zimermanem... a także z niemiecko-
kurdyjskim pisarzem Sherko Fatahem.
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Elżbieta Binswanger: Beata, im Juli 
2012 bist Du mit dem Olympischen 
Feuer durch London gelaufen. Ein 
Vierteljahrhundert zuvor hast Du in 
derselben Stadt als Putzfrau und 
Kellnerin gearbeitet, jetzt hat sich 
der Kreis geschlossen, Du warst die 
„Blonde bei Olympia“. Woran hast 
Du gedacht, als Du den Weg gese-
hen hast von London nach London?

Beata Pawlikowska:  Ich dachte an 
alles, was innerhalb der vergangenen 20 
Jahre passiert ist. Als man mich zur Teil-
nahme an der Staffel eingeladen hat, wur-
den mir zwei Dinge bewusst: Ich war 20 
Jahre lang nicht mehr in London und mein 
Leben hat sich in dieser Zeit unheimlich 
verändert. Damals war ich Aschenputtel, 
der in der Ecke saß und sich selbst bemit-
leidete. Ich wollte etwas aus meinem Leben 
machen, wusste aber nicht was und wie. 
Ich hatte Probleme mit Drogen und Alko-
hol und steuerte direkt auf eine Selbstzer-
störung zu. Dann erwachte ich plötzlich. 
Ich verstand, dass niemand kommen wird, 
um mein Leben zu verändern. Das kann 
nur ich. Ich bin selbst für mein Leben ver-
antwortlich. Und dann begann ich Schritt 
für Schritt an meiner Denkweise zu arbei-
ten und veränderte mein Leben. Ich brach-
te den Mut auf meine Schwächen zu erken-
nen, sie zuzugeben und hörte auf jemand 
zu sein, der ich nicht war. Ich begann meine 
Träume zu erfüllen und reiste. Und plötz-
lich wurde alles ganz einfach.

E.B.: Du erfüllst Dir Deinen Traum 
vom Reisen. Viele junge Menschen 
träumen von Reisen, doch im Er-
wachsenenalter schieben sie ihre 
jugendlichen Träume beiseite. Wie 
stellst Du Dir eine Welt vor, in der 
Menschen ihre Träume erfüllen?

B.P.: Ich denke, dass das der natürlich-
ste Zustand jedes Menschen ist. Wir leben, 
um glücklich zu sein und um unsere Träu-
me zu verwirklichen. Probleme beginnen, 
wenn Menschen die Fähigkeit verlieren, 
auf ihre innere Stimme zu hören, weil sie 
andere Nachahmen oder einfache Wege 
einschlagen. Dabei ist doch jeder von 
uns anders und findet seine wahre Er-
füllung in etwas anderem.

E.B.: Jede Deiner Reisen ist eine He-
rausforderung, es sind Grenzüber-
schreitungen und es ist Selbstüber-
windung, Du stellst Dich Deinem 
Schicksal. Was führte dazu, dass ge-
rade Dich ein so außergewöhnliches 
Schicksal ereilt hat? Was es Zufall?

B.P.: Zufälliges Schicksal. Ich woll-
te glücklich sein und wollte nie das ma-
chen, wovon ich nicht überzeugt war. Ich 
brach mein Studium nach zwei Monaten 
ab, ich wollte keine Familie gründen, 
keinen Mann, Hund und Haus haben. 
Ich suchte etwas anderes. Mir reich-
te das Gefühl der Sicherheit nicht, dass 
ich dasselbe habe wie alle anderen. Ich 
suchte etwas wahrhaftiges, das mir Erfül-
lung geben könnte. Ich folgte meiner inne-
ren Stimme entgegen dem, was der Rest der 
Welt tat und mir war es egal, was die ande-
ren über mich denken. Ich wusste, dass ich 
mir selbst treu sein muss. Heute weiß ich, 
dass ich Recht hatte.

E.B.: Unter den berühmten polni-
schen Reisenden kann man Ryszard 
Kapuściński und… Dich erwähnen. 
Ihr habt die ganze Welt gesehen. 
Trotzdem sagte Ryszard Kapuściń-
ski: „Ich kann die Welt nicht über-
blicken“. Wie würdest Du die Welt 
zusammenfassen?

B.P.: Ich mag die Welt. Ich mag die 
Vielfalt. Ich tauche gerne darin ein. So ler-
ne ich sie kennen. Ich habe es bei Reisen 
nicht eilig. Ich halte und warte, bis sie wie 

ein Fluss durch mich hindurchfließt. Ich 
setze mich ans Amazonasufer und schaue. 
Ich denke nicht, ich urteile nicht, ich zie-
he keine Schlussfolgerungen – die Zeit da-
für kommt später. Anfangs schaue ich nur 
und lerne zu fühlen. Ich beobachte die 
Menschen – wie sie ihre Füße absetzen, 
mit welcher Geste eine Frau ihre Handta-
sche öffnet, was sie rausholt, wie oft Men-
schen lächeln, in welchem Ton sie sich un-
terhalten, wie sie sich anschauen, wie sie 
das Geld halten und wie sie einen Kaffee-

Beata PawlikowskaBeata Pawlikowska
Ich suchte etwas wahrhaftiges, das mir Erfüllung geben könnte. 
Ich folgte meiner inneren Stimme entgegen dem, was der Rest 
der Welt tat und mir war es egal, was die anderen über mich denken.

40



Beata Pawlikowska
becher halten. Es ist eine Million kleiner 
Dinge, die ihre Realität bilden. Ich neh-
me das alle auf und beginne irgendwann 
zu verstehen. Ich lerne die Welt mit ihren 
Augen zu betrachten. Das ist eine faszinie-
rende Erfahrung.

E.B.: Jedes Deiner vielen Bücher 
und Alben ist das Werk eines Kün-
stlers. Sie enthalten Texte, Fotos 
und Zeichnungen, manchmal CDs. 
Sie werden bis ins letzte Detail vor-
bereitet. Wie gestaltet sich Deine Ar-
beit am Buch? Hast Du mit vielen 
Hindernissen zu kämpfen?

B.P.: Nein, ich arbeite seit vielen Jahren 
mit einem Verlag zusammen, der meinen 
Arbeitsstil und meine Vision vom Buch 
zu schätzen weiß. Ich weiß wie das Buch 
von außen und im Innenteil auszusehen 
hat und strebe danach, diese Vision zu ver-
wirklichen. Details sind mir sehr wichtig, 
weil sie darüber entscheiden wie das Buch 
aufgenommen wird. Dem Leser ist das 
vielleicht nicht bewusst aber sein Unter-

bewusstsein nimmt wahr, ob zum 
Beispiel die Texte und Bilder auf 
einer Seite miteinander harmonieren und 
eine Einheit bilden. Deswegen opfere ich 
viel Zeit, um darauf zu achten. Ich befas-
se mich mit einem Buch in jeder Produk-
tionsphase – vom Schreiben und Zeichnen, 
über den Entwurf, das Layout bis hin zum 
Druck.

E.B.: Du hast keine Familie gegrün-
det, bist nicht Mutter, das ist immer 
noch eine Ausnahme, vor allem in 
Polen. Ist das der Preis für ein unge-
wöhnliches Leben, oder konntest Du 
dank dessen etwas wertvolleres für 
Dich selbst finden?

B.P.: Ich habe nie nach einer Familie ge-
strebt. Das ist alles. Ich habe mich oft ge-
fragt, ob ich schon bereit dafür bin, vor al-
lem weil es meinen Partnern immer wichtig 
war. Ich antwortete mir dann immer ganz 
ehrlich: Vielleicht, aber noch nicht jetzt. Es 
gab immer irgendetwas, was ich mehr woll-
te. Und ich denke, das war die richtige Ent-

scheidung. Es lohnt sich nur das zu ma-
chen, wovon man wirklich überzeugt ist. 
Es lohnt sich nicht, etwas nur deswegen zu 
machen, weil es alle anderen machen. Es ist 
eine Frage der Ehrlichkeit – gegenüber sich 
selbst und gegenüber anderen. Vielleicht 
auch gegenüber Gott – wenn man auf sein 
Herz hört, dann tritt man in direkten Kon-
takt mit Gott. Ich versuche ganz ehrliche 
Antworten auf die Fragen zu finden, die 
in meinem Kopf auftauchen. Und ich ant-
worte immer ehrlich: Vielleicht kommt die 
Zeit, wenn ich mich danach sehne. Noch ist 
es aber nicht soweit.

E.B.: Abgesehen von Reisebüchern, 
Ratgebern, Kochbüchern und ande-
ren hat Du auch Sprachkurse nach 
eigenen Ideen veröffentlicht. Die 
Idee dahinter ist einfach und genial! 
Wie das Ei des Kolumbus. War das 
Deine eigene Idee?

B.P.: Ja und die Idee kommt direkt aus dem 
Leben. Vor einigen Jahren versuchte ich Spa-
nisch zu lernen und kaufte alle verfügbaren 

Sprachkurse. Doch alle beruhten 
auf demselben Prinzip: Lese ei-
nen Dialog und lerne dann die 
Grammatik. Nach sechs Stun-
den hatte ich Chaos im Kopf. 
Ich wollte keine Grammatik 
lernen. Ich wollte sprechen 
lernen. Was bringt mir 
das, wenn ich in der 
Theorie weiß, wie 
eine Vergangen-
heitsform heißt? 
Das wichtigste ist doch, dass man 
sie in der Praxis einzusetzen weiß. 
Dann begann ich zu experimentieren. 
Ich notierte Sätze und lernte sie zu wiederho-
len. Ich entdeckte, dass man eine Fremdspra-
che instinktiv lernen kann nach dem Prinzip 
eines logischen Puzzles. Das ist 15 Jahre her. 
Vor einigen Jahren dachte ich mir: Wenn die-
se Methode bei mir wirkt, dann könnte sie 
vielleicht auch anderen helfen. So verfasste 
ich meinen Fremdsprachkurs. Und es stellte 
sich tatsächlich heraus, dass es nicht nur bei 
mir wirkte. In Polen wurden bislang über eine 
halbe Million Exemplare meiner Sprachbü-
cher verkauft.

E.B.: Du schreibst ein Buch nach 
dem anderen und hast seit Jahren 
eine eigene Radiosendung. Du trit-
tst im Fernsehen auf, schreibst Arti-
kel und Feuilletons. Du bist in Polen 
sehr bekannt. Träumst Du davon als 
Schriftstellerin die Welt zu erobern?

B.P.: Das wäre sehr schön. Ich könnte 
in die USA oder nach Deutschland zu Le-
sungen fahren und könnte so erneut das 
Schreiben und das Reisen miteinander ver-
binden.

FOTO: Archiv vom Beata Pawlikowska 

Elżbieta Binswanger-Stefańska, 
ist eine polnisch-schweizerische Journa-
listin und Publizistin, Übersetzerin, Dich-
terin und Seglerin. Sie führte Interviews 
u.a. mit: Ryszard Kapuściński, Stanisław 
Lem, Krystian Zimerman sowie mit dem 
deutsch-kurdischen Schriftsteller Sher-
ko Fatah.
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Der Kurort Cieplice spezialisiert sich vor al-
lem auf Behandlungen von Bewegungsstörun-
gen, Nieren- und Harnwegserkrankungen sowie 
Erkrankungen der Augen und okulären Adnexe.

Natürlicher Reichtum – die Thermalquellen von 
Cieplice sind heiße Heilquellen, die eine Tempera-
tur bis 90°C errei¬chen. Die heilenden Eigenscha-
ften von Thermalbädern werden bei zahlreichen 
Erkrankungen erfolgreich ausge¬nutzt. Das Heil-
wasser beugt der Kristallisierung der Harn¬säure 
und Entstehung von Nierensteinen vor, verbessert 
die Knochenmineralisierung, wirkt antibakteriell, 
beugt der Karies vor, hat wärmende Wirkung und 
senkt den Cholesterinspiegel im Blutplasma. Das 
Kurhaus Cieplice verwendet, als das einzige Kur-
haus in Polen, Mineral-Aerosole, die Thermalwas-
ser enthalten. Sie werden allen Personen empfoh-
len, die am „trockenen Auge” leiden. Dank dieser 
Behandlung fühlen die Patienten einen größeren 
Sehkomfort, weil das Auge besser befeuchtet, er-
nährt und deutlich besser durchblutet ist. Damit 
kann die Unmenge der für die Augenbefeuchtung 
verwendeten Medikamente reduziert werden.

Das neue Behandlungsprofil - für Personen 
65+, die zu ihren Vitalkräften im Bereich Prophy-
laxe, Rehabilitation und Schönheit zurückfinden 
möchten; die Rehabilitation nach Verletzungen 
und Behandlungen - dieses Angebot richten wir 
an Personen in jedem Alter, auch an Sportler und 
sportaktive Personen, die wegen Nachbehandlung 
komplexe Rehabilitation und ganztägige medizi-

nische Betreuung erfordern. Vor Ort stehen Ihnen 
folgende Rehabilitationsgeräte zur Verfügung: 
Manualex – multifunktionaler Tisch für manuelle 
Handübungen sowie Avior – Gerät zur Rehabilita-
tion des Sprunggelenkes; Turnhallen, insbesonde-
re für Entlastungsübungen, dediziert für Personen 
mit Bewegungsstörungen.

Unsere Hotelobjekte in Cieplice liegen in der 
direkten Nachbarschaft zum Kurpark, der zu den 
zehn ältesten und schönsten Kurparks von Nieder-
schlesien zählt.

• landeskundliche Ausflüge mit unserem Kur-
-Reisebüro, u.a. ins Tal der Schlösser und Gärten, 
nach Krzeszow, sowie nach Prag und Dresden; 

• in der Nähe des Kurortes Cieplice (ca. 20 km) 
finden unsere Gäste viele Skipisten und Loipen. 
Zu den größten Skizentren gehören: Karpacz (mit 
mehr als 20 Skipisten), Szklarska Poręba (mit 
einem Skikomplex Skiarena Szrenica), Jakuszyce 
mit dem Center für Ski- langlauf und Biathlon so-
wie das tschechische Zentrum in Harrachov. 

Im Kurhaus Dom Zdrojowy wartet auf unse-
re Kurgäste der wohltuende SPA-Bereich Mary-
sieńka. Dieses moderne Objekt bietet den Gästen 
vor allem ein Schwimmbad mit Thermalwasser, 
in dem sie u.a. Hydromassagen genie- ßen kön-
nen. Im Rahmen der SPA-Behandlungen wurde 
ein spezielles Schönheitspaket vorbereitet, wo die 
Gäste zusätzlich den wohltuenden Einfluss des So-
larstudios, der SPA-Kapsel, der schottischen Du-
sche, Sauna und Heil- massagen erleben können. 

Im Kurgebiet Świeradów-Czerniawa 
werden vor allem Erkrankungen des Bewe-
gungsap-parates, Rheumaerkrankungen, 
neurologi-sche Erkrankungen, Frauenle-
iden, Sklerose der peripheren Arterien, 
Bluthochdruck und Erkrankungen des 
Atemsystems behandelt 

Natürlicher Reichtum Radon, Mi-
neralwasser von Świeradów, He-
ilmoor, einmalige Fichtenbäder: 
Wegen seiner schmerzlindernden 
Eigenschaften kann radonhaltiges 
Wasser für Bäder, Inhalationen, 
Mundspülung und als Trinkwas-
ser verwendet werden. Wird auch 
bei der Behandlung von Sklerose der 
peripheren Arterien und segmenta-
ler Gefäßentzündung, Verdauungs-
störungen, Schilddrüsenunterfunk-
tion und Zuckerkrankheit sowie bei Be-
we-gungsstörungen, Rheumakrankhe-
iten und Hauterkrankungen empfohlen. 
Dieses Wasser bewährt sich auch perfekt 
in der Rehabilitation des Bewegungsap-
parates, sowohl bei der 
posttraumatischen 
als auch rheuma-
tischen Behan-
dlung. 

An der Grenze zu Deutschland und Tschechien findet man in Niederschlesien 
zahlreiche Kurorte die berühmt sind für ihre verjüngenden Radonbehandlungen, 
Heilmineralwässer und Thermalbäder.

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - 
Grupa PGU  
ul. P. Ściegiennego 9B, 58 - 560 Jelenia Góra
Tel. +48 75 75 518 80 , Fax. +48 75 75 525 57
e-mail : kontakt@uzdrowisko-cieplice.pl
e-mail : marketing@uzdrowisko-cieplice.pl
www.uzdrowisko-cieplice.pl

Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa Sp. z o.o. 
Grupa PGU
Tel. +48 75/78 20 600, 75 78 20 730,
Fax. +48 75/78 20 588
e-mail: marketing@uzdrowisko-swieradow.pl
rezerwacja@uzdrowisko-swieradow.pl
www.uzdrowisko-swieradow.pl
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Uzdrowiska słynące z odmładzającego radonu i leczniczych wód mineralnych oraz 
basenów termalnych znajdują się na Dolnym Śląsku niedaleko Czech i Niemiec.

Uzdrowisko Cieplice specjalizuje się 
głównie w leczeniu schorzeń narządu ru-
chu, nerek, dróg moczowych oraz oka i 
jego przydatków. Cieplickie termy to 

gorące źródła zdrowia o temperatu-
rze dochodzącej do 90°C. Właściwo-

ści lecznicze wód termalnych są 
wykorzystywane w terapii wielu 
schorzeń. Wody te zapobiegają 
krystalizacji kwasu moczowego 
i tworzeniu się kamieni nerko-
wych, zwiększają mineralizację 
kości, działają antybakteryjnie, 
zapobiegają próchnicy zębów, 

silnie rozgrzewają. Uzdrowi-
sko Cieplice, jako jedyne w 
Polsce, wykonuje aerozole 
mineralne na gałki oczne na 

bazie wody termalnej. Są one 
dedykowane wszystkim oso-

bom, które odczuwają dyskom-
fort zespołu „suchego oka”. Dzięki 
temu zabiegowi pacjenci odczuwa-
ją komfort widzenia, ponieważ oko 

jest lepiej nawilżone, odżywione i 
zdecydowanie lepiej 

ukrwione, przez 
co ilość stosowa-
nych leków do na-

wilżania oka ulega 
znacznemu ograni-

czeniu. 

Oferty nowego profilu leczniczego - skierowa-
nego do osób 65+, które chcą zregenerować siły 
witalne w zakresie: profilaktyki, rehabilitacji oraz 
odnowy biologicznej; oferty rehabilitacji pourazo-
wej i pozabiegowej - to specjalny pakiet świadczeń 
leczniczych przeznaczony dla osób w każdym wie-
ku, w tym dla sportowców i osób czynnie uprawia-
jących sport, którzy ze względu na kontynuację le-
czenia wymagają stosowania kompleksowych za-
biegów z zakresu rehabilitacji oraz całodobowego 
nadzoru medycznego.

W Uzdrowiskowym SPA Marysieńka mieści się 
nowoczesny kompleks, z basenem termalnym z 
leczniczą wodą, wyposażony m.in. w urządzenia 
do hydromasażu. W ramach zabiegów SPA, stwo-
rzona została specjalna oferta z zakresu odnowy 
biologicznej, gdzie goście dodatkowo mogą sko-
rzystać z solarium, kapsuły kosmetycznej SPA, bi-
czy szkockich, sauny oraz szerokiej gamy masaży 
leczniczych. 

W Uzdrowisku Świeradów - Czerniawa leczone 
są głównie schorzenia narządu ruchu, reumatologiczne, 
neurologiczne, ginekologiczne, miażdżyca tętnic obwo-
dowych, nadciśnienie tętnicze oraz choroby układu od-
dechowego. Wody z zawartością radonu, ze względu 
m.in. na właściwości przeciwbólowe, stosowane są do 
kąpieli, inhalacji, płukania przyzębia i kuracji pitnej. Za-
leca się je także w leczeniu miażdżycy tętnic obwodo-
wych i zakrzepowego zapalenia naczyń, w chorobach 
przemiany materii, niedoczynności tarczycy i cukrzycy 
oraz w chorobach narządu ruchu, reumatologicznych i 
dermatologicznych. Woda bogata w radon jest znako-
mita również w rehabilitacji narządu ruchu, zarówno w 
leczeniu pourazowym, jak i reumatycznym. Zabiegi ra-
donowe pomagają także w leczeniu kobiecych dolegli-
wości, jak również łagodzą objawy menopauzy. 

Świeradowskie wody mineralne mają w swoim 
składzie magnez, co znakomicie wpływa na popra-
wę pracy serca. Zastosowanie takiej kuracji powoduje 
zwiększenie wydzielania kwasów żołądkowych oraz 
obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi. Ponadto 
kuracja borowinowa ma właściwości przeciw-
zapalne, ściągające, bakteriostatyczne i bakte-
riobójcze. Unikatowe są również kąpiele świer-
kowe. Zabieg ten zalecany jest przede wszyst-
kim w schorzeniach reumatologicznych, neuro-
logicznych i układu oddechowego, gdyż zwięk-
sza napięcie skóry, regeneruje tkanki i działa 
uspokajająco. 

Zapraszamy przez cały rok. W ofercie pobyty 
lecznicze, zdrowotne, SPA, wczasowe, hotelowe, 
świąteczne, noworoczne, turnusy NFZ i ZUS. 

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - 
Grupa PGU  

ul. P. Ściegiennego 9B, 58 - 560 Jelenia Góra
Tel. +48 75 75 518 80 , Fax. +48 75 75 525 57

e-mail : kontakt@uzdrowisko-cieplice.pl
e-mail : marketing@uzdrowisko-cieplice.pl

www.uzdrowisko-cieplice.pl

Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa Sp. z o.o. 
Grupa PGU

Tel. +48 75/78 20 600, 75 78 20 730,
 Fax. +48 75/78 20 588

e-mail: marketing@uzdrowisko-swieradow.pl
rezerwacja@uzdrowisko-swieradow.pl

www.uzdrowisko-swieradow.pl
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Die Polnische Regierung prognosti-
ziert, dass innerhalb von drei Jah-
ren der Medizintourismus ent-

scheidend zum guten Image Polens im Au-
sland beitragen und das BIP steigern wird. 
Das Wirtschaftsministerium hat gemeinsam 
mit polnischen Exporteuren Förderprogram-
me für 15 Branchen aufgelegt, die zu polni-
schen Exportschlagern gehören. Mit Hilfe 
von EU-Mitteln wollen wir im Ausland be-
stimmte, vielversprechende Sektoren unse-
rer Wirtschaft fördern, die sich innerhalb der 
kommenden drei Jahre dynamisch entwic-
keln werden. Der Medizintourismus ist einer 
davon. – verlautet es aus dem Ministerium. 
Polnische Gesundheitseinrichtungen (Kran-
kenhäuser, Kliniken und Kureinrichtun-
gen) werben schon seit 2012 in Dänemark, 
Schweden, Norwegen, Deutschland, Rus-
sland, Großbritannien und den USA um Pa-
tienten. Dafür wurden 4 Mio. Zloty aus EU-
-Mitteln veranschlagt. Das Programm soll 
im März 2015 auslaufen. Polen hat großes 
Fachpotenzial und kann Patienten aus dem 
Ausland Operationen oder Rehabilitationen 
anbieten. Interesse ausländischer Patienten 
besteht vor allem an der Schönheitschirurgie 
und Zahnmedizin.

Vorteile auch für deutsche  
Krankenkassen

Das Interesse ausländischer Patienten an 
polnischen Gesundheitsleistungen ist nicht 
nur auf die hohe Dienstleistungsqualität zu-
rückzuführen, sondern häufig auch auf die 

teils erheblichen Preisunterschiede von bis 
zu 80% im Vergleich zu Großbritannien, 
Deutschland oder den USA. Das ist ein sehr 
wichtiger Faktor zum Beispiel für deutsche 
Krankenkassen, die eine Behandlung oft lie-
ber in einer Klinik in Polen ausführen lassen 
und nicht in Deutschland. Leider verhin-
dert eine überaus starke Krankenhauslob-
by in Deutschland, dass Patienten ausführ-
lich über Behandlungsmöglichkeiten in Po-
len informiert werden. Bei Konferenzen mit 
Vertretern der polnischen Gesundheitsbran-
che und während einer Studienreise ameri-
kanischer, deutscher oder englischer Jour-
nalisten war deutlich erkennbar, dass Kran-
kenhäuser oder Kliniken in Polen ausführli-
cher über EU-Vorschriften aufgeklärt wer-
den müssen, die die Behandlung deutscher 
Patienten in polnischen Kliniken regeln. Nur 
wenige deutsche Patienten wissen, dass man 
für die Kosten einer Operation in Deutsch-
land, in Polen viel mehr bei gleicher Quali-
tät bekommt.

Gesetzlich oder privat versichert?

Seit einigen Jahren sind polnische Ärzte 
nicht nur in Deutschland sehr gefragt. Die 
Auswanderung junger, gut ausgebildeter 
Mediziner wird allmählich zu einem ernst-
haften Problem für das polnische Gesund-
heitswesen. Für Deutschland und andere 
Länder lohnt es sich polnische Ärzte anzu-
werben. Die Ausbildung ist sehr kostspielig, 
da ist es günstiger, sich Absolventen polni-
scher Hochschulen zu holen. Doch auch in 
Deutschland gibt es Probleme mit der Ärzte-
auswanderung. Viele deutsche Fachärzte zie-
hen in die USA, weil sie dort noch mehr ver-
dienen als in Europa.

Die personell immer schlechter aufgestell-
ten Krankenhäuser für den gesetzlich Ver-
sicherten sind überlastet, es kommt sogar 
vor, dass Patienten vor oder im Krankenhaus 
sterben. Der jüngste Vorfall in Schlesien, wo 
Polizisten einen Krankenhauspatienten er-
schossen, zeigt drastisch, dass das öffentli-
che Gesundheitssystem aus den Fugen gerät. 
Ganz anders verhält es sich mit privaten Kli-
niken, Krankenhäusern oder Kurorten. Dort 
ist die Qualität der Ausstattung und der Be-
handlungen ausgezeichnet und mit deut-
schen Einrichtungen vergleichbar. Modern-
ste Geräte in Verbindung mit der exzellen-
ten Ausbildung polnischer Ärzte machen ei-
nen hervorragenden Eindruck. Während der 
Studienreise besuchten wir u.a. die Kranken-
häuser MEDICOVER in Warschau, DEN-
TESTETICA in Kraków sowie das ehema-
lige Salzbergwerk Wieliczka, wo eine kaum 
bekannte aber einzigartige Kureinrichtung 
zu finden ist.

Für Hans Schmidt

Der private Gesundheitssektor ist ein 
Wirtschaftszweig, der ähnlich wie der Immo-
bilienmarkt mit hohen Investitionen bedacht 
wurde. Ohne Möglichkeit, sich mit dem pol-
nischen Gesundheitsangebot direkt an den 
durchschnittlichen Hans Schmidt wenden 
zu können, könnte es zu Überinvestitionen in 
diesem Segment kommen. Die Hoffnungen 
auf den polnischen Durchschnittbürger, der 
aus eigener Tasche für die Behandlung bei 
privaten Ärzten zahlt ist illusorisch. Die fi-
nanzielle Lage des Nationalen Gesundheits-
fonds NFZ ist immer aussichtsloser. Die 
Beitragszahlungen sind seit Jahren rückläu-
fig. Das bedeutet, dass sich der private Sek-
tor in absehbarer Zeit inter-
national ausrichten muss. 
Doch wird es gelingen, 
ausländische Patienten 
vom eigenen Angebot 
zu überzeugen? Ohne 
wirksame Medien-
arbeit und Werbe-
strategie in Deutsch-
land dürfte das sehr 
schwierig sein.

 Waldemar Gruna 

Ein durchschnittlicher Versicherter des Nationalen Gesundheitsfonds (NFZ) wartet mit einer Überweisung 
zum Facharzt, z.B. für eine Magnetresonanzuntersuchung, fast ein Jahr auf einen Termin. Doch man kann 
die Untersuchung auch innerhalb weniger Tage haben, wenn man ca. 400 Zloty aus eigener Tasche bezahlt.

GesundheitGesundheit  für den Exportfür den Export

Treffen in Warschau
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Polski rząd przewiduje, że w cią-
gu 3 lat branża turystki medycz-
nej w znaczny sposób przyczyni 

się do promocji Polski i wzrostu PKB. Mi-
nisterstwo Gospodarki wspólnie z polskimi 
eksporterami przygotowało programy pro-
mocji dla 15 branż, które są polskimi spe-
cjalnościami eksportowymi. — Korzystając 
ze środków unijnych, chcemy promować za 
granicą perspektywiczne sektory naszej go-
spodarki, które w ciągu najbliższych trzech 
lat będą rozwijały się najszybciej. Turysty-
ka medyczna jest jednym z nich — informu-
je ministerstwo. Polskie podmioty medyczne 
(szpitale i kliniki oraz uzdrowiska) promuje 
się już od 2012 roku w Danii, Szwecji, Nor-
wegii, Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii i 
USA. Na ten cel przeznaczono 4 mln zł ze 
środków unijnych. Program ma być zakoń-
czony w marcu 2015 roku. Polska ma poten-
cjał fachowy, aby pacjenci z zagranicy przy-
jeżdżali do nas na operacje czy rehabilita-
cję. Pacjenci zagraniczni korzystają w Pol-
sce przede wszystkim z chirurgii plastycznej 
oraz stomatologii.

Korzyść także dla niemieckiej 
Krankenkasse

Zainteresowanie polską medycyną wśród 
zagranicznych pacjentów wynika nie tylko z 
wysokiej jakości usług, ale też często z bar-
dzo znaczących różnic w cenie, które sięgają 
nawet 80% w stosunku do Wielkiej Brytanii, 
Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. To jest 
bardzo ważny element kalkulacji dla np. nie-
mieckiej ubezpieczalni, która mając do wy-
boru zabieg w klinice w Niemczech i w Pol-
sce, często wybiera nasz kraj. Niestety silne 
lobby niemieckich prywatnych klinik bloku-
je informowanie niemieckich pacjentów o ta-
kich możliwościach, a także prawach związa-
nych z dyrektywą unijną. Na spotkaniach z 

przedstawicielami branży medycznej w Pol-
sce, jakie odbyłem w maju w trakcie wizyty 
studyjnej dziennikarzy z USA, Niemiec czy 
Wielkiej Brytanii, zauważalna była potrze-
ba doinformowania szpitali i klinik w Pol-
sce o zasadach realizacji dyrektywy unijnej 
umożliwiającej leczenie się u nas np. Niem-
ców. Niewielu pacjentów w Niemczech wie, 
że za kwotę wykonania operacji czy zabie-
gu wyliczoną w Niemczech pacjent niemiec-
ki otrzyma w Polsce o wiele większy zakres 
refundacji przez niemiecką ubezpieczalnię 
przy założeniu identycznej lub wyższej jako-
ści opieki medycznej. 

Leczenie publiczne    
kontra prywatne

Od kilku lat polscy lekarze są bardzo cenieni 
nie tylko w Niemczech. Emigracja dobrze wy-
kształconych medyków, szczególnie młodych, 
staje się powoli dużym problemem dla polskie-
go systemu zdrowotnego. Niemcom i innym 
krajom opłaca się ściągać Polaków, bo wynika 
to z prostego przeliczenia. Kształcenie lekarza 
jest bardzo kosztowne. Korzystniej jest ścią-
gnąć absolwentów uczelni z Polski. Tym bar-
dziej że w Niemczech są także problemy z emi-
gracją wśród lekarzy. Wielu specjalistów z Nie-
miec wyjeżdża do USA, bo tam zarabiają jesz-
cze więcej niż za Odrą i Nysą. 

Coraz słabsze kadry lekarzy opiekujących 
się „przeciętnym Kowalskim”, którego zdrowie 
finansowane jest przez państwo, skutkuje dość 
częstymi ostatnio przypadkami śmierci pacjen-
tów w szpitalach lub nawet przed nimi. Ostat-

nie zastrzelenie pacjenta w szpitalu na Ślą-
sku było drastycznym sygnałem niepra-

widłowego funkcjonowania tzw. sfery 
publicznej opieki zdrowotnej. Inaczej 

sprawa ma się z prywatnymi klinikami, szpi-
talami i uzdrowiskami. Tu rzeczywiście jakość 
wyposażenia i usług oraz personelu medycz-
nego jest wyjątkowa, nawet jak na niemieckie 
warunki. Nowoczesne urządzenia w połącze-
niu z wiedzą polskich lekarzy robią bardzo do-
bre wrażenie. W czasie wizyty odwiedziliśmy 
m.in. szpital MEDICOVER w Warszawie, ga-
binet DENTESTETICA w Krakowie oraz ko-
palnię w Wieliczce, gdzie znajduje się mało 
znane, a jakże interesujące uzdrowisko. Szkoda, 
że tylko dzięki akcyjnym programom unijnym 
można próbować przebić się z tymi usługami 
za granicą, w tym w Niemczech. 

Bezpośrednio     
do Hansa Schmidta

Prywatne leczenie jest działem gospodarki, 
w który podobnie jak w nieruchomości zainwe-
stowano w Polsce bardzo duże pieniądze. Brak 
możliwości dotarcia z polską ofertą medycz-
ną i uzdrowiskową bezpośrednio do przecięt-
nego Hansa Schmidta może doprowadzić do 
przeinwestowania w tym segmencie. Liczenie 
przez prywatny sektor medyczny na przecięt-
nego Jana Kowalskiego, który z własnej kiesze-
ni zapłaci za niewątpliwie bardzo dobrą opiekę 
medyczną, jest nieco iluzoryczne. Stan finan-
sów Narodowego Funduszu Zdrowia jest co-
raz gorszy. Co roku zmniejszają się wpływy ze 
składek zdrowotnych. To powoduje, że w naj-
bliższej perspektywie prywatny sektor tej gałę-
zi gospodarki musi skierować się na zagranicz-
nego pacjenta. Czy uda mu się przebić za grani-
cą ze swoją jakże interesującą ofertą? Przy bra-
ku zrozumienia wagi kontaktów i komunikacji 
bezpośrednio np. w Niemczech będzie to bar-
dzo trudne.

 Waldemar Gruna 

Przeciętny ubezpieczony w NFZ Polak mający skierowanie od specjalisty na np. rezonans magnetyczny 
czeka na badanie prawie rok. Może je wykonać w ciągu kilku dni, gdy zapłaci z własnej kieszeni ok. 400 zł.

Zdrowie Zdrowie na eksportna eksport

Spotkanie w DENTESTETICA (Kraków)

Gesundheit für den Export
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Jahrelange Forschungen ergaben, dass man wasserlösliche Vitamine (C und Vitamine der Gruppe B) auch 
in hohen Dosen (maximal bis zu 100 Mal mehr als Hersteller empfehlen) problemlos einnehmen kann.

VITAMINEVITAMINE  alsals  MEDIZIN MEDIZIN 

Vitamin C 

Der durchschnittliche Tagesbedarf an Vit-
amin C beträgt 50 mg, doch um die Wider-
standsfähigkeit des Organismus und des Im-
munsystems zu stärken sowie um Erkältun-
gen vorzubeugen oder sie zu behandeln wird 
Vitamin C in Dosen von 1-2 g täglich verab-
reicht. Somit ist die Dosis 20-40 Mal höher, 
als der tatsächliche Tagesbedarf. Alle Lebe-
wesen produzieren Vitamin C – mit Ausnah-
me des Menschen, der Meerschweinchen 
und der Affen. Vitamin C (Ascorbinsäure) 
ist eine einfache der Glucose ähnelnde che-
mische Verbindung, die in oxidierter Form 
auftritt. Der Tagesbedarf beträgt bei Er-
wachsenen 50-70 mg, bei Schwangeren 100 
mg und bei Kindern 40-80 mg. Untersu-
chungen haben ergeben, dass Raucher unter 
Vitaminmangel leiden können. In den USA 
nimmt jeder zweite Amerikaner Vitamin C 
als Nahrungsergänzungsmittel.

Beigetragen hat dazu u.a. die Theorie des 
zweifachen Nobelpreisträgers Pauling, dem 
es gelang seinen Tod um mindestens 20 Jah-
re hinauszuzögern (er starb mit 93 Jahren) 
indem er 50 Jahre lang Vitamine, vor allem 
Vitamin C einnahm. „Wir könnten unser Le-
ben um 12 bis 18 Jahre verlängern, wenn 
wir zwischen 3200 und 12000 mg Vitamin 
C täglich einnehmen.“ – sagte Pauling. Er 
meinte, dass er nicht mehr erkältet war, seit-
dem er im Jahr 1965 begonnen hat hohe Do-
sen Vitamin C einzunehmen. Schon im Jahr 
1941 hat er einfache Vitamintabletten einge-
nommen, später nahm er bis zu 18000 mg 
Vitamin C täglich. Die Dosis war um das 
360-fache höher als die ärztlich empfohle-
ne Tagesdosis. Zahlreiche Experten meinen, 
dass hohe Vitamin C Dosen die Entstehung 
von Tumoren beeinflussen könnten. Es konn-
te bewiesen werden, dass Vitamin C als star-
kes Antioxidans die Entstehung bestimmter 
Krebs Verursachender Substanzen verlang-
samen kann. Langjährige Forschungen be-
legen die positive Wirkung von Vitamin C 
in großen Dosen bei allen Menschen mit er-
höhtem Krebsrisiko. Hohe Dosen Vitamin C 

senken den Cholestrinspiegel im Blut und 
verringern das Risiko von Thrombosen. Vit-
amin C beschleunigt den Wundheilungspro-
zess und wirkt sich positiv nach Verbrennun-
gen, nach Operationen und bei Erkältungen 
aus. Einige klinische Untersuchungen erge-
ben, dass Vitamin C positive Wirkungen bei 
Diabetikern hat. Die meisten Forscher emp-
fehlen hohe Dosen von Vitamin C als Ergän-
zung bei der Behandlung von Schizophrenie 
oder manisch-depressiven Psychosen.

Ca. 120 verschiedene Untersuchungen ha-
ben bewiesen, dass Vitamin C wie eine Art 
Impfung gegen Krebs wirken kann. Die Epi-
demiologin Dr. Gladys Block von der Uni-
versität Berkley meint, dass Menschen die 
mehr Vitamin C zu sich nehmen ein um 50% 
verringertes Krebsrisiko aufweisen. Schon 
200-300 mg Vitamin C können die Entste-
hung dieser Krankheit verhindern. Diese 
Dosis erhält man mit fünf Portionen Obst 
und Gemüse am Tag. Um sich noch besser 
gegen Tumore zu schützen, ist es notwen-
dig Ergänzungsmittel einzunehmen. Dok-
tor Block nimmt täglich 2000 bis 3000 mg 
Vitamin C. Es können sich Nierensteine bil-
den. Bei einigen Menschen kann Vitamin C 
zu Koliken und Durchfall führen.

Vitamin Q 10 

Das Vitamin Q 10 ist das einzige Vitamin, 
das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts entdeckt wurde. Professor Pauling sag-
te dazu: „Das Koenzym Q 10 (Vitamin Q 
10) ist die wichtigste Entdeckung der letz-
ten Jahrzehnte im Bereich der Lebensmit-
telwissenschaften. Das Koenzym Q 10 ver-
leiht dem Herzen seine ursprüngliche Vitali-
tät. Ich nehme es täglich.“ Das Vitamin Q 10 
wurde von Dr. Karl Folkers an der Universi-
tät in Texas entdeckt. Für seine Entdeckung 
und weitere Forschungsergebnisse zur Wir-
kung des Vitamins Q 10 erhielt er die wich-
tigste amerikanische Auszeichnung für Che-
miker – den Pristieys Preis.

Vitamin Q 10 belebt das Immunsystem 
und stärkt die Abwehrfähigkeit des Orga-

nismus. Das konnte sowohl in Tierversuchen 
wie auch an Menschen belegt werden. Bei 
Mäusen die man mit gefährlichen Mikroor-
ganismen infiziert hatte konnte das Vitamin 
das Leben deutlich verlängern. Bei Men-
schen konnte ein positiver Einfluss des Vit-
amins auf den verlauf ansteckender Krank-
heiten festgestellt werden. Es konnten sogar 
geringe Heilungseffekte bei AIDS-Kranken 
nachgewiesen werden. Das Koenzym Q 10 
senkt den Glucosespiegel bei Diabetikern. 
Es sind Fälle bekannt, dass Kranke auf Insul-
inverabreichung verzichten konnten, nach-
dem sie mit Q 10 behandelt wurden. Wegen 
des positiven Einflusses von Q 10 auf Stoff-
wechselprozesse ist es bei Übergewicht und 
bei Vergiftungen empfohlen.

Bei Tieren konnte eine Verlangsamung des 
Alterungsprozesses nachgewiesen werden. 
Bei Mäusen konnte das Leben um über 50% 
verlängert werden. Ältere Menschen wirken 
deutlich vitaler nach Q 10-Einnahme. Das 
Vitamin Q 10 hat praktisch keine toxische 
Wirkung. Beobachtungen und Untersuchun-
gen tausender Patienten haben vereinzelte ga-
strologische Beschwerden aufgezeigt. Das 
Vitamin Q 10 ist nicht wasserlöslich, aber gut 
fettlöslich. Man sollte es nur mit Fetten ver-
abreichen. Das Koenzym Q 10 wird in Dosen 
von 30-90 mg täglich verabreicht. Bei einigen 
Herzerkrankungen sind auch höhere Dosen 
von über 150 mg täglich empfohlen. Dr. Peter 
Langsjoen, Kardiologe und Q 10-Forscher, 
meint, dass die Substanz absolut einmalig ist. 
Menschen fühlen sich viel besser nach Ein-
nahme. Die Verbesserung des Wohlbefin-
dens ist so deutlich, dass eine Medizin ohne 
Q 10 kaum vorstellbar ist. Nicht nur er ist von 
der medizinischen Wirkung dieses Vitamins 
überzeugt. In israelischen Krankenhäusern 
wird in kardiologischen Abteilungen das Ko-
enzym Q 10 regelmäßig verabreicht. In Japan 
nahm über eine Million Japaner bis 1987 das 
Vitamin als rezeptpflichtiges Medikament 
bei kardiologischen Beschwerden. Jetzt dient 
es als Nahrungsergänzungsmittel und Japan 
kontrolliert die synthetische Herstellung und 
exportiert es in die ganze Welt.
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Witaminy podawane ludziom niecierpiącym na ich niedobór mogą wywierać określone 
efekty farmakologiczne, które mogą być wykorzystywane w celach leczniczych.

WITAMINY WITAMINY jakjak LEKI LEKI
Witamina Q10 

Witamina Q10 jest jedyną witaminą odkrytą 
w drugiej połowie XX wieku. Profesor Pauling 
wyraził się o niej tak: „Koenzym Q10 (witamina 
Q10) jest najważniejszym w ostatnich dziesięcio-
leciach odkryciem w zakresie wiedzy o naszym 
pożywieniu. Koenzym Q10 przywraca sercu 
jego naturalną witalność. Ja zażywam go codzien-
nie”. Witaminę Q10 odkrył doktor KarI Folkers 
na Uniwersytecie w Teksasie (USA), uzyskując 
— za to odkrycie i za wyniki późniejszych badań 
wyjaśniające rolę witaminy Q10 w organizmie — 
najwyższe wyróżnienie dla chemików w Stanach 
Zjednoczonych, czyli nagrodę Pristieya. 

Witamina Q10 pobudza układ immunolo-
giczny i wzmaga odporność organizmu. Wyka-
zano to w doświadczeniach zarówno na zwie-
rzętach, jak i na ludziach. U myszy zarażonych 
bardzo groźnymi drobnoustrojami, jak pałecz-
ka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty i in., po-
dawanie tej witaminy wyraźnie zwiększa prze-
żywalność zwierząt. U ludzi wykazano korzyst-
ny wpływ podawania witaminy Q10 na profi-
laktykę i przebieg chorób zakaźnych. Uzyska-
no nawet pewne efekty lecznicze w zakażeniach 
u chorych na AIDS. Koenzym Q10 obniża po-
ziom glukozy u chorych z cukrzycą. Opisywa-
no przypadki, w których w wyniku podawania 
koenzymu Q10 można było wycofać się z lecze-
nia insuliną. Ze względu na pobudzający wpływ 
witaminy Q10 na procesy spalania zrozumiałe 
staje się jego korzystne działanie w otyłości, jak 
również w różnego rodzaju zatruciach. 

U zwierząt wykazano jej korzystny wpływ w 
spowalnianiu procesów starzenia się. U myszy 
otrzymujących koenzym Q10 uzyskano prze-
dłużenie życia o ponad 50%. Podawanie koen-
zymu Q10 ludziom starym wyraźnie zwięk-
sza ich witalność. Witamina Q10 jest praktycz-
nie pozbawiona działania toksycznego. Obser-
wacje i badania przeprowadzane na tysiącach 
pacjentów wykazały, że u maksymalnie kilku 
na tysiąc mogą wystąpić nieznaczne zaburze-
nia gastryczne. Należy podkreślić, że witamina 
Q10 jest witaminą nierozpuszczalną w wodzie, 
natomiast dobrze rozpuszcza się w tłuszczach. 
Wchłania się tylko w obecności tłuszczów — 
z tego powodu należy ją podawać w postaci 
preparatów w kapsułkach zawierających ciała 
tłuszczowate, np. lecytynę. Koenzym Q10 po-
daje się średnio w dawkach 30-90 mg dziennie. 
W niektórych stanach chorobowych związa-
nych z chorobami serca należy podawać dawki 
większe — co najmniej 150 mg dziennie. 

Dr Peter Langsjoen, kardiolog i naukowiec 
badający koenzym Q10, twierdzi, że to nie-
zwykła substancja. Ludzie czują się o wiele le-
piej, kiedy ją przyjmują. Powoduje ona tak zna-
czącą poprawę, że trudno mu wyobrazić sobie 
praktykowanie medycyny bez niej. Nie tylko 
on jest przekonany o wartościach medycznych 
tej witaminy. W szpitalach izraelskich koenzym 
Q10 jest rutynowo podawany na oddziale kar-
diologicznym pacjentom z niewydolnością ser-
ca. W Japonii do 1987 roku ponad milion Ja-
pończyków przyjmował tę witaminę jako lek 
na receptę w przypadkach problemów kardio-
logicznych. Teraz jest to suplement diety i to Ja-
ponia kontroluje jego syntetyczne wytwarzanie 
oraz eksportuje go na cały świat.

Witamina C

Średnie zapotrzebowanie dzienne na wita-
minę C wynosi 50 mg, natomiast w celu pod-
wyższenia odporności i pobudzenia układu im-
munologicznego, w celu zapobiegania przezię-
bieniu lub jego leczenia stosuje się dawki 1-2 
g witaminy C dziennie, a zatem dawki 20-40 
razy większe niż zapotrzebowanie dzienne. 
Wszystkie zwierzęta wytwarzają witaminę C 
w swoim organizmie — z wyjątkiem człowie-
ka, świnki morskiej i małp. Witamina C (kwas 
askorbowy) to prosty związek chemiczny, po-
dobny do glukozy, występujący w postaci utle-
nionej. Zapotrzebowanie dzienne na tę witami-
nę wynosi u dorosłych 50-70 mg, u kobiet cię-
żarnych 100 mg, u dzieci 40-80 mg. Badania 
wykazały, że praktycznie wszyscy palacze pa-
pierosów mogą cierpieć na niedobór witaminy 
C. W Stanach Zjednoczonych co drugi Ame-
rykanin zażywa witaminę C jako uzupełnienie 
dostawy z pożywieniem. 

Przyczyniła się do tego m.in. opinia dwu-
krotnego laureata Nagrody Nobla — Paulin-
ga, który podkreślał, że opóźnił swoją śmierć 
(zmarł w wieku 93 lat na raka) co najmniej o 20 
lat, przyjmując przez 50 lat witaminy, a zwłasz-
cza witaminę C. „Moglibyśmy wydłużyć swo-
je życie o dodatkowo 12 lub 18 lat, przyjmując 
od 3200 do 12000 mg witaminy C dziennie” 
— mówił Pauling. Twierdził, że nie przeziębiał 
się, odkąd w 1965 roku zaczął brać duże daw-
ki witaminy C. Już w 1941 roku przyjmował 

zwykłą tabletkę witaminową, a później brał aż 
18000 mg witaminy C dziennie. Była to dawka 
przekraczająca około 360 razy zalecane przez 
lekarzy dzienne suplementowanie. Wielu eks-
pertów podkreśla, że odpowiednio wysoki po-
ziom witaminy C może mieć określony wpływ 
na powstawanie nowotworów. Wykazano, że 
witamina C jako bardzo silny przeciwutleniacz 
może hamować powstawanie określonych sub-
stancji rakotwórczych. Obserwacje od wielu lat 
wskazują na zasadność stosowania witaminy C 
w dużych dawkach u wszystkich ludzi z pod-
wyższonym ryzykiem choroby nowotworowej. 
Duże dawki witaminy C powodują obniże-
nie stężenia cholesterolu we krwi i zmniejsze-
nie ryzyka powstawania zakrzepów w świetle 
naczyń krwionośnych. Witamina C przyśpie-
sza gojenie się ran, co uzasadnia stosowanie jej 
np. w oparzeniach i po zabiegach operacyjnych, 
oraz wywiera korzystny efekt leczniczy w cho-
robach przyzębia. Niektóre wyniki badań kli-
nicznych wydają się wskazywać, że witamina 
C wywiera korzystny wpływ na ludzi chorych 
na cukrzycę. Większość badaczy uważa za za-
sadne uzupełnianie leczenia np. schizofrenii 
czy psychozy maniakalno-depresyjnej poda-
waniem względnie dużych dawek witaminy. 

Około 120 różnych badań potwierdziło, że 
witamina C jest czymś w rodzaju szczepion-
ki przeciwko nowotworom. Epidemiolożka zaj-
mująca się problematyką walki z rakiem na Uni-
wersytecie Kalifornijskim w Berkeley, dr Gla-
dys Block, twierdzi, że osoby przyjmujące naj-
więcej witaminy C w porównaniu do osób spo-
żywających najmniejsze jej ilości o 50% zmniej-
szają swoje ryzyko zachorowania na tę choro-
bę. Już 200-300 mg witaminy C powstrzymuje 
tę groźną chorobę. Tyle daje organizmowi pięć 
porcji warzyw i owoców dziennie. Ale aby się 
jeszcze lepiej zabezpieczyć przed rakiem, ko-
nieczne jest przyjmowanie suplementów. Dok-
tor Block przyjmuje 2000-3000 mg witaminy 
C dziennie. W niektórych przypadkach mogą 
wystąpić jednak działania niepożądane — przy 
podawaniu jej w dawkach większych niż 1000 
mg dziennie. Może ona przyczynić się do po-
wstawania kamieni w drogach moczowych. U 
niektórych chorych witamina C może wywoły-
wać biegunki i kolki jelitowe.

VITAMINE als MEDIZIN 
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MAGICZNY ŚWIAT CERAMIKI W MANUFAKTURZE
Oprócz sprzedaży wyrobów ceramicznych zajmujemy się  organizowaniem  wy-
cieczek po naszej fabryce „Żywe Muzeum Ceramiki”.  Pokazujemy naszym go-
ściom wszystkie etapy produkcji. Zakończeniem wycieczki mogą być warsztaty 
ceramiczne dla dzieci , jak i dorosłych. Metodą stempelkową i pędzelkiem moż-
na stworzyć coś wyjątkowego dla siebie, bądź dla bliskiej osoby. Nad wszystkim 
czuwają nasi przewodnicy, którzy posługują się językiem: polskim, angielskim, 
niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim.

Rezerwacje: www.ceramiczna-przygoda.pl tel: +48 75-732-20-62
Sklep internetowy: www.ceramika-design.com.pl
Strona główna: www.polish-pottery.com.pl
„Manufaktura„  Sp .J. Smoleński & Zwierz
ul.Gdańska 30, 59-700 Bolesławiec

Zwiedzanie muzeum w godz.  8.00 – 15.00 
Rezerwacja: +48 75-732-20-62

Besichtigungen im Museum  von 8.00 - 15.00 Uhr
Reservierungen: +48 75-732-20-62

Wir sprechen deutsch

E-mail: turystyka@polish-pottery.com.pl

MAGISCHE KERAMIKWELTEN IN DER MANUFAKTUR
Neben dem Verkauf von Keramikprodukten bieten wir Führungen durch unsere 
Fabrik “Lebendiges Keramikmuseum“. Unseren Gästen präsentieren wir alle Her-
stellungsphasen. Am Ende des Rundgangs bieten wir Keramikworkshops für Kin-
der und Erwachsene. Mit der Stempeltechnik oder mit einem Pinsel kann man 
etwas Individuelles für sich oder seine Nächsten gestalten. Zur Hilfe kommt ger-
ne unser Personal, auch in Polnisch, Deutsch, Englisch, Russisch oder Spanisch.


