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Oglądając na żywo obchody 20 rocznicy 
upadku Muru Berlińskiego cieszyłam się z 
wielu akcentów polskich (jako Polka) i eu-
ropejskich (jako Europejka), i podziwiałam 
przedstawienie Niemców dla całego świa-
ta. Mieszkam w tym kraju pół życia, czu-
je się czasami jakby „niemiecko”, ponieważ 
łączy mnie z nim wiele doświadczeń, ludzi 
i miejsc. I zawstydziłam się. Berlin błysz-
czał, świecił, tętnił duchem wolności. Od 
razu pomyślałam o naszym polskim, rodzi-
mym 4 czerwca 1989 i jego obchodach w 
tym roku. W porównaniu do obchodów w 
Berlinie było to przygaszone ognisko. Hi-
storycznie patrząc, 4 czerwca 1989 był nie 
mniej ważny niż sam upadek Muru.

Mój wniosek: Polacy nie chcą i nie potra-
fią o siebie zadbać, pokazać się. Wyciągamy 
kasztany z ognia, a potem upadamy w ba-
gno kłótni, wrzasków, prywaty. Polska sce-
na polityczna i polskie media nie wykazują 
zainteresowania pozytywnymi projektami, 
ideami, ludźmi zmotywowanymi do pracy 
na rzecz lepszego zrozumienia między Eu-
ropejczykami i prezentowaniem Polski i Po-
laków. 

Mogliśmy w tym roku wiele razy za-
błysnąć, lśnić nawet bardziej niż Berlin 
09.11.2009. 

Mur jest medialny, a jego siłę wykorzystali 
Niemcy do maksimum i podziwiam ich za to.

Mimo pogody (padał deszcz) nastrój był 
perfekcyjny. A Polska miała czerwiec, pięk-
ne słońce, cieple powietrze i kolejne zmar-
nowane szanse. Wyjątkiem była rocznica 
wrześniowa, choć nieporozumienia na linii 
prezydent-premier zakłócały i tu atmosfe-
rę. W tym momencie wstyd mi jako Polce. 
Wstyd, że w swojej codziennej walce o Pol-
skę, o jej wizerunek, o to, jak jesteśmy rozu-
miani na Zachodzie, czuję się jak Don Ki-
chot. A wiatraki tym razem są polskie.

Prezydent chce świętować kolejne rocz-
nice wybuchu Powstania Warszawskiego, a 
nie rocznice 4 czerwca 1989. Dlaczego Po-
lacy mają pretensje do wszystkich tylko nie 
do siebie, że nie docenia się nas na świe-
cie? Pretensje możemy mieć do siebie, do 
polityków, których wybraliśmy, do mediów, 
które oglądamy. Sami tworzymy swoją rze-
czywistość.

Anna Brakoniecka

Jest faktem medialnym, dzięki któremu 
można zrobić polityczną karierę, otrzymać 
dotacje na badania albo w trosce o środowi-
sko wypromować nowe, ekologiczne produk-
ty. A i dotychczasowe wyroby „poprawione” 
ekologicznie zyskują – nową znacznie wyż-
szą cenę sprzedaży. Papieżem tej nowej reli-
gii został były wiceprezydent USA  Al Gore, 
a jednym z kardynałów lider U2 – Bono. 
Walka z globalnym efektem cieplarnianym i 
powodującym go CO2 zastąpiła wielu poli-
tykom tzw. „walkę o pokój” w czasach zim-
nej wojny. Emisja CO2 stała się ostatnio bar-
dzo ważną bronią polityczną i gospodarczą. 
Tyle tylko, że jest to broń ogłupiająca i dre-
nująca kieszenie podatników. Stała się tak-
że „Ekoreligią”, której wyznawcy za wszel-
ką cenę próbują narzucić ją społeczeństwom 
na całym świecie.

Wszelkie anomalie pogodowe stały się do-
wodem na zmiany klimatu. Tymczasem to, co 
najbardziej stałe w klimacie, to jego zmien-
ność. Zmiany klimatu, jego oziębienie i ocie-
plenie (niekiedy bardzo nagłe) były na zie-
mi częste i nie wynikały działań człowie-
ka. Emisja CO2 wywołana przez działal-

ność ludzkości stanowi tylko część tego gazu 
w przyrodzie. CO2 stał się ważnym elemen-
tem walki gospodarczej z Chinami, India-
mi czy Polską. Aby ograniczyć emisje CO2, 
nie wystarczy zrezygnować z pojazdów na-
pędzanych ropą. Trzeba też przestawić świat 
na wegetarianizm. Codziennie 1,5 mld sztuk 
bydła emituje do atmosfery 300 mld litrów 
metanu. Liczony jednostkowo jest on bar-
dziej szkodliwy niż CO2. Fabrykami CO2 są 
czynne wulkany. 

Waldemar Gruna

Pretensje możemy mieć do siebie, do polityków, Pretensje możemy mieć do siebie, do polityków, 
których wybraliśmy, do mediów, które oglądamy. których wybraliśmy, do mediów, które oglądamy. 

Sami tworzymy swoją rzeczywistość.Sami tworzymy swoją rzeczywistość.

 Broń ekologiczna

  Niemcy TAKNiemcy TAK   Polska NIEPolska NIE

Globalne ocieplenie przestało być naukową hipotezą. 
Stało się ideologią, a wręcz religią. 
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Beim Betrachten der Feierlichkeiten zum 
20. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer 
habe ich mich als Polin über die zahlreichen 
polnischen und als Europäerin über die eu-
ropäischen Akzente gefreut und bewunder-
te die Show, die Deutschland vor der gan-
zen Welt präsentiert hat. Ich habe mein hal-
bes Leben in Deutschland verbracht und füh-
le mich bisweilen manchmal wie eine Deut-
sche, weil ich mit diesem Land viele Erfah-
rungen, Menschen und Orte verbinde. Doch 
ich war peinlich berührt. Berlin glänzte, 
leuchtete und verströmte den Geist der Fre-
iheit. Da musste ich sofort an unseren polni-
schen Feiertag, den 4. Juni 1989 und das Fest 
in diesem Jahr denken. Im Vergleich zu den 
Feierlichkeiten in Berlin, glich das polnische 
Fest einem halb erloschenen Lagerfeuer. Hi-
storisch betrachtet war der 4. Juni 1989 nicht 
minder wichtig, wie der Fall der Mauer. Me-
ine Schlussfolgerung: Die Polen sind nicht in 
der Lage und haben keinen Willen, sich selbst 
darzustellen. Zuerst holen wir die Kastanien 
aus dem Feuer und versinken dann im Stre-
it, Geschrei und persönlichen Auseinander-
setzungen. Weder die polnische Politik noch 
die polnischen Medien scheinen Interesse an 
positiven Projekten, großen Ideen, und Men-
schen zu haben, die sich für ein besseres Ver-
ständnis unter Europäern einsetzen.

Wir hätten in diesem Jahr wirklich mehr-
mals glänzen können, sogar mehr als Berlin 
am 09.11.2009! Die Mauer ist zwar ohne-
hin gut zu vermarkten, doch die Deutschen 
haben die Chance wirklich genutzt und da-
für bewundere ich sie. Trotz des regnerischen 
Wetters war die Stimmung hervorragend. Po-
len aber hatte den Juni, Sonnenschein, war-
mes Wetter und hat seine Chance vertan. Die 
einzige Ausnahme war der Jahrestag im Sep-
tember, auch wenn die Verstimmungen zwi-
schen Staatspräsident und Premier die At-
mosphäre etwas trübten. Als Polin muss ich 
mich wirklich schämen. Ich schäme mich da-
für, dass wir in unserem täglichen Kampf um 
Polen und um unser Erscheinungsbild wie 
Don Quijote erscheinen und gegen polnische 
Windmühlen ankämpfen.

Der Staatspräsident will die Jahrestage 
des Ausbruchs des Warschauer Aufstands 
begehen, aber nicht die Jahrestage des 4. 
Juni 1989. Warum richten die Polen ihre 
Vorwürfe immer gegen die anderen und 
nicht gegen sich selbst, dass man uns in der 
Welt nicht ernst nimmt? Vorwürfe sollten 
wir uns selbst, den Politikern die wir ge-
wählt haben und den Medien die wir se-
hen machen. Wir selbst erschaffen unsere 
Wirklichkeit.

Anna Brakoniecka

Die globale Klimaerwärmung ist zu einer 
medialen Tatsache geworden, dank derer 
man eine politische Karriere machen, For-
schungszuschüsse bekommen oder neue 
umweltfreundliche Produkte auf den Markt 
bringen kann. Auch bereits existierende Pro-
dukte können ökologisch aufgepeppt zu we-
itaus höheren Preisen verkauft werden. Zum 
Papst dieser neuen Religion wurde der ehe-
malige Vizepräsident der Vereinigten Staaten 
Al Gore und einer der Kardinäle ist der Sän-
ger von U2 Bono. Der Kampf gegen den Tre-
ibhauseffekt und den CO2-Ausstoß ist bei 
vielen Politikern an Stelle des Friedensen-
gagements aus den Zeiten des Kalten Krie-
ges getreten. Der CO2-Emissionen wurden 
in der letzten Zeit zu einem bedeutenden po-
litischen und wirtschaftlichen Druckmittel. 
Leider belastet dieses Druckmittel überwie-
gend die Taschen der Steuerzahler und en-
twickelte sich zu einer Art Ökoreligion und 
ihre Anhänger versuchen, ihren Glauben al-
len Bevölkerungen weltweit aufzuzwängen.

Sämtliche Wetteranomalien werden als 
Beweis für den Klimawandel angeführt. Da-
bei ist die einzige Konstante des Klimas, se-
ine Veränderlichkeit. Klimaveränderungen, 
Abkühlungen und Erwärmungen (auch plöt-
zliche) gab es immer schon recht häufig und 
sie sind keineswegs auf den Menschen zu-
rückzuführen. Die CO2-Emmissionen die 
auf den Menschen zurückzuführen sind, bil-
den nur einen kleinen Teil dieses Gases in der 
Natur. Aber das CO2 wurde zu einer wichti-
gen Waffe in wirtschaftlichen Auseinander-
setzungen mit China, Indien oder auch Po-
len. Um den CO2-Ausstoß zu begrenzen, ge-
nügt es nicht auf Dieselfahrzeuge zu verzich-
ten. Auch müssten alle Menschen zu Vege-
tariern werden. 1,5 Mrd. Zuchtvieh stößt 
täglich 300 Mrd. Liter Methan in die Atmo-
sphäre aus. Methan aber ist schädlicher als 
das CO2 . Auch aktive Vulkane sorgen für er-
heblichen CO2-Ausstoß.

Waldemar Gruna

Vorwürfe können wir uns selbst, den Politikern Vorwürfe können wir uns selbst, den Politikern 
die wir gewählt haben und den Medien die wir sehen machen. die wir gewählt haben und den Medien die wir sehen machen. 

Wir selbst erschaffen unsere Wirklichkeit.Wir selbst erschaffen unsere Wirklichkeit.

 Die Öko-Waffe

  Deutschland JADeutschland JA   Polen NEINPolen NEIN

Die globale Klimaerwärmung ist keine wissenschaftliche Hypothese 
mehr. Sie ist zur Ideologie, oder gar zur Religion geworden.
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KUP WYDANIE ARCHIWALNE ARCHIVAUSGABEN ZU ERWERBEN
Wydania z 2009 roku dostępne są za zaliczeniem 
pocztowym tańsze o 50%+koszty przesyłki (2,60 zł).

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

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

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

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

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

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

Mieszkanie w centrum Zgorzelca Wohnung im Zentrum von Zgorzelec
Dwupokojowe (własność hipoteczna) na II p. 4-piętrowego budynku 
w centrum Zgorzelca przy ul. Boh. II AWP, o łącznej pow. użytkowej 
ok. 40m2. Centralne ogrzewanie miejskie. Widna kuchnia otwarta 
na salon. Lokal po kapitalnym remoncie w tym roku. 

Niski czynsz: letni – 120 zł.  Zimowy – 200 zł.
Cena: 165.000 zł - kompletne (nowe) wyposażenie (TV, urządzenia) 
i umeblowanie mieszkania. Tel. 502 254 181

Zwei-Zimmer-Wohnung (Hypothekeneigentum) im 2. OG eines 
4-Etagen-Hauses im Stadtzentrum von Zgorzelec in der Boh. II AWP 
Strasse mit einer Nutzfläche von 40m2. Zentralheizung. Helle 
offene Wohnküche. Die Wohnung wurde in diesem Jahr grundsaniert. 

Niedrige Miete: Sommer 32 Euro, Winter 52 Euro.
Preis: 43.000 Euro – Neue Vollausstattung (TV, Geräte), möbliert.
Tel. +48 604 514 369



B.S.: Słynie Pan z ekscentrycznych po-
mysłów i fantazji, wybudował Pan w swo-
im ogrodzie kopię piramidy w Gizie, pomnik 
psa, a jako ateista postawił świątynię wielu 
wiar. Skąd się biorą te pomysły?

A.G.: Z niepokoju duszy. Na przykład przy sali ba-
lowej w lesie, którą buduję ostatnio, powstanie w 
oparciu o motywy włoskie świątynia dla czasu, który 
nadejdzie. Gdzie kapłani będą bić w dzwon. Dzwon 
jest już odlany, waży aż 600 kg. Będzie on zawieszo-
ny pod sklepieniem przepięknej, ażurowej, włoskiej 
świątyni miłości, rzeźbionej w marmurze. Przed każ-
dym biciem dzwonu puszczony będzie fragment me-
lodii „Warszawianki”. Pomysły biorą się z mojej sza-
lonej głowy, jest to wyraz irytacji przed światem, który 
się zżera. Ostatnie dni spędziłem w Jerozolimie, gdzie 
trwały obchody związane z pierwszą rocznicą odsło-
nięcia Monumentu Tolerancji. Przy tej okazji popro-
wadziłem konferencję naukową poświęconą współ-
istnieniu różnych religii obok siebie. Wygłosiłem też 
referat „Skutki globalizacji radykalizmu”. Skąd się to 
wzięło? Mój ojciec skończył filozofię i w  szarych cza-
sach mojej młodości dużo o tym rozmawialiśmy. Od 
ojca wiele zyskałem. W każdym razie ciągle poszuku-
ję, mam ciągle pomysły, ale nie mogę już o tym mó-
wić, bo się ze mnie śmieją. Na przykład z tego, że taki 
facet jak ja wybudował sobie piramidę.

B.S.: Właśnie, po co Panu ta piramida?

A.G.: Przede wszystkim jest piękna. To rzeźba archi-
tektoniczna i energetyczna. Zrobiłem ją z samych kra-
wędzi bez ścian bocznych. Promieniowanie kształtu 
koncentruje się właśnie w  krawędziach. Nie ma tam w 
ogóle metalu, jest to taki matematyczny model pirami-
dy. Dużo słyszałem o jej specjalnych właściwościach.

B.S.: Lubi się Pan otaczać pięknem!

A.G.: Lubię zwłaszcza cały XVIII wiek, źle się czu-
je w naszych czasach. Sala balowa, którą buduję – to 
będzie dopiero cudo! Ktoś inny pewnie kupiłby sobie 
jacht czy samolot. A ja to wszystko chcę pozostawić w 
kraju, może ktoś kiedyś to obejrzy i pomyśli, że dosyć 
już z architekturą jednej płaszczyzny czy kąta prostego. 
Buduje coś, co było, jestem w tym zakochany. Biznes 
to dla mnie przygoda materialna i nic więcej. Nie czu-
ję się rasowym biznesmenem. Otrzymałem w stycz-
niu uznanie od jednej z największych organizacji, takie 
wyróżnienie dostają nieliczni, tam mnie zauważyli. A 
w Polsce wyczuwalna jest do mnie niechęć polityków. 

B.S.: Ma Pan wiele możliwości, życie można spę-
dzić niekoniecznie koncentrując się na gazie…

A.G.: Ale je spędzam tak, jak chcę. Lubię na przy-
kład pisać. Mam wiele swoich tekstów sprzed lat, 
których nigdy nie drukowałem. 

B.S.: Na jaki temat?

A.G.: Różne, zawsze są to jakieś refleksje. Piękne są 
teksty o mojej miłości do syna. Najlepiej pisało mi 
się nocą na Wyspach Polinezyjskich. Miałem tam 
domek z widokiem na najpiękniejszą rzeźbę. Mam 
tam kolegę malarza – Francuz z pochodzenia, któ-
ry żyje w kraterze wulkanu. Maluje przepięknie. Nie 
mogę już żyć maglowym banałem, który jest w Pol-
sce. Jakby ktoś zahipnotyzował cały naród…

B.S.: Widzę,  że boli Pana jednak ten te-
mat….

A.G.: No tak, bo ja kocham Polskę i uważam się 
za patriotę, jak widzę tych idiotów, to same łzy ci-
sną mi się do oczu, jak muszę tych przedstawicieli 
narodu oglądać. 

B.S.: Gdyby tak cofnąć czas, czy jeszcze raz 
zdecydowałby się  Pan na prowadzenie biz-
nesu gazowego, wiedząc o wszystkich kon-
sekwencjach, jakie mogą Pana spotkać?

A.G.: Tak, bo ten biznes ma jedną ce-
chę: przez 4, 5 lat zrobiłem duży 
majątek. Nawiasem mó-
wiąc, na początku nie 
wiedziałem, że taki 
duży. Mam zwyczaj 
nieliczenia, od tego 
jest mój przyjaciel – 
dyrektor finansowy. On 
wie wszystko najlepiej, ja 
nic – co może wydawać się 
dziwne, prawda? Nigdy nie liczyłem 
pieniędzy. Zresztą, całe życie ich nie mia-
łem, żyłem na kontrolowanym kredycie, tak 
jak i moi rodzice. Dla mnie fakt, że mam 
pieniądze, jest potwornym zaskoczeniem. 

B.S.: Z rozmachem wydaje Pan teraz 
te pieniądze?

A.G.: Jedno mogę o sobie powiedzieć: nie 
jestem tzw. nuworyszem. Nawet to wszyst-
ko co Pani nazywa szaleństwem, ma swój 
sens. Piramida ma sens, bo skłania do za-
dumy. Świątynia ekumeniczna wskazuje na 
to, że otacza nas wiele różnych wiar, ludzi 
i wyznań, że nie jesteśmy sami. Sala balo-
wa – to jest to, że istniała kiedyś kultura do-
mowa, nie było sal teatralnych, filharmonii, 
koncerty odbywały się w domach, ja chcę do 
tego wrócić. To jest miejsce na różne arty-
styczne wydarzenia. Nie chcę z artystów 
robić wyrobników, ja chcę ich czcić. Bo 
trzeba mieć wielki talent, żeby 
być artystą. Nasza fundacja 
wspiera takie młode ta-
lenty, wysyłamy je na 

studia, dajemy stypendia, ale jest jeden warunek – 
powrót do Polski. Organizowałem występy Teatru 
Bolszoj czy Orkiestry Filadelfijskiej La Scali i in-
nych artystów zagranicznych w naszym kraju, ale 
od kiedy politycy zarzucili mi, że próbuję ich prze-
kupić, zaprzestałem. 

Jestem fanem PiłsudskiegoJestem fanem Piłsudskiego
Tusk Ameryki nie odkryje, jest słabiutki i nie ma przygotowania. To są ludzie krótkich etapów. 
Polityk - przywódca musi umieć widzieć poza horyzont - mówi Aleksander Gudzowaty 

w rozmowie z Beatą Steć.
 Beata Steć 

Foto: Mirosław Stelmach
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B.S.: Podobno były to imprezy zamknięte 
dla wąskiego grona…

A.G.: Trudno, żebym zapraszał całą Warszawę. Za-
praszałem wszystkie warstwy społeczne, ale najwięcej 
młodzieży. A potem pan Jan Władysław Rokita napi-
sał, że przekupuję, zresztą miał miejsce bojkot prawicy, 
a ja nie byłem ani lewy, ani prawy. Mam o nich wszyst-
kich takie samo zdanie. Poziom polityków w Polsce jest 
tragiczny, choćby nie wiem co o sobie mówili. 

B.S.: Ale też  funkcjonuje Pan jako osoba, 
która swój kapitał zaczęła budować w opar-
ciu o kontakty postkomunistyczne. 

A.G.: Co? To jest właśnie czarny PR. W komunizmie 
zajmowałam się modą i eksportowałem wyroby prze-
mysłu lekkiego. A potem zajmowałem się importem 
i eksportem wyrobów kolejowych. W socjalizmie nie 
mogłem dostać zatrudnienia za charakter. Po pracy w 
Moskwie organizacja partyjna wystawiła 
mi fatalną opinię. To, że w ogóle 
potem zostałem dyrekto-
rem biura w Kolmexie 
, było przypadkiem. 
Następnie awanso-
wałem na dyrek-
tora naczelnego 
wbrew woli 
ministra, a 
z woli fa-
bryk. 

B.S.: Potem stracił Pan to stanowisko…

A.G.: 3 miesiące nic nie robiłem, słuchałem muzy-
ki, odlałem się z balkonu, a następnego dnia otwo-
rzyłem firmę – najlepsze lekarstwo na frustrację. 
Nie radzę tego nikomu. Jestem trochę niezrówno-
ważonym osobnikiem, mimo że wyglądam inaczej. 
Miałem różne przygody w życiu: odszedłem z poli-
techniki na III roku, chociaż znakomicie się zapo-
wiadałem jako inżynier. Jak sobie uświadomiłem, 
że będę pracował przy wielkim piecu, to powiedzia-
łem „Dosyć tego!”. Wie Pani, że byłbym nieszczęśli-
wy przy tak wielkim piecu…

B.S.: No tak, nawet trudno mi sobie Pana 
wyobrazić przy tym piecu… A z jakich doko-
nań Pan jest dumny?

A.G.: Z żadnych. Staram się być skromny. Nie pro-
wadzę rankingu dokonań. Lubię wszystko, a naj-
bardziej kwiaty i zwierzęta.

B.S.: Nie żałuje Pan, że syn nie 
poszedł w Pana ślady i nie 
poprowadził wraz z Pa-

nem biznesu?

A.G.: Skąd! Ma prawo 
do swoich wyborów. Tyle 
tylko, że daje mi to dużo 
zmartwień, bo jego wypra-
wy są bardzo niebezpiecz-
ne. Na przykład ostatnio był 
na Biegunie Południowym, 

temperatura wynosiła tam 
-40, a w namiocie -10. Na-
wet sikać musieli do flaszeczek. 
Pingwin go trzepnął w ramię. 

Nie wiedział czy człowiek to 
wróg, więc go trzepnął. 

A jak pokazał mi 
zdjęcia z tej wy-

prawy, osza-
lałem! Teraz 

mam mieć 
wnuczkę. 

B.S.: Gratuluję.

A.G.: Taka wnuczka „euro”, ponieważ mama jest 
Węgierką. Dlatego już zasadziłem 100 wierzb, po-
wstał gaik wierzbowy i aleja z katalp, pięknych 
drzew. Przy teatrze w lesie zbudowałem stajnię. Na 
górze zrobiłem sobie dużą bibliotekę z widokiem na 
las, tam będę pracował. 

B.S.: Wracając do listu otwartego do Tuska, 
jakiej reakcji Pan się spodziewał?

A.G.: Musiałem zadokumentować swoje poglądy, 
tylko o to chodziło, bo kiedyś oni się sami rozliczą. 
Uważam, że Tusk powinien natychmiast zrezygno-
wać. On nadużywa swojej pozycji. Tworzy sztuczne 
przyjaźnie i jest fałszywy, ale podobno każdy poli-
tyk jest taki. Myślę, że jest to człowiek niskowymia-
rowy. Nawet nie wiem, jakie ma wykształcenie, chy-
ba jest historykiem, czy tak?

B.S.: Tak, pan premier pisał pracę magister-
ską o Piłsudskim.

A.G.: Ja jestem fanem Piłsudskiego. Widzi Pani to 
małe popiersie Piłsudskiego? To jest prezent od wi-
cepremiera Rosji. Nie wiem skąd wiedział o moich 
upodobaniach. 

B.S.: No proszę…

A.G.: Mam też świadomość jego wad.

B.S.: A co Pana w tej osobowości najbar-
dziej pociąga?

A.G.: Konsekwencja i patriotyzm. Człowiek żela-
znej ręki i mądrej głowy, wysokojakościowy. Tusk 
Ameryki nie odkryje, jest słabiutki i nie ma przy-
gotowania. To są ludzie krótkich etapów. Polityk – 
przywódca musi umieć widzieć poza horyzont.

B.S.: Czy według Pana po 89’ roku był ktoś, 
kto widział poza horyzont?

A.G.: Bez względu na intelektualne przygotowa-
nie, to z całą pewnością myślał tak Wałęsa, choć 
w warsztacie był słabszy. Myślę, że Mazowiecki był 
trochę podobny do niego, a potem to już nikt. 

Jestem fanem Piłsudskiego

Aleksander Gudzowaty (71) 
W 2008 roku z majątkiem ok. 1 mld euro notowany na 9 miejscu na liście 100 najbogatszych Polaków. Jeden z najbogatszych ludzi  Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. Przed 1989 rokiem był dyrektorem państwowej centrali handlu zagranicznego „Kolmex”.  Po odejściu z tej 
firmy działał samodzielnie i założył „Bartimpex” , który w latach 90. zajął się handlem barterowym - za gaz eksportował do Rosji polskie 
towary. Na wiele lat zmonopolizował handel gazem z Rosją. Działa także w branży biopaliw. 
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B.S.: Sie sind berühmt für exzentrische Ide-
en und Phantasiereichtum. In Ihrem Garten 
haben Sie eine Kopie der Pyramide von Gi-
zeh errichtet, ein Denkmal für einen Hund 
gebaut und als Atheist einen Tempel vieler 
Glaubensrichtungen gestiftet. Woher haben 
Sie diese Ideen?

A.G.: Durch die Unruhe in meiner Seele. An dem 
Ballsaal im Wald, den ich gerade baue, wird in An-
lehnung an italienische Motive ein Tempel für die Zeit 
errichtet, die noch kommen wird. Dort werden Priester 
die Glocken schlagen. Die Glocke ist schon gegossen 
und wiegt 600 kg. Sie wird im Gewölbe eines wun-
dervollen italienischen Liebestempels aus Marmor au-
fgehängt. Vor jedem Glockenschlagen wird ist Stück 

der Melodie „Warszawianka“ erklingen. Die Ideen ent-
stehen in meinem verrückten Kopf und sind Ausdruck 
meiner Irritation über die sich selbst verschlingende 
Welt. Die letzten Tage habe ich in Jerusalem bei der 
Feier zum ersten Jahrestag der Einweihung des Mo-
numents für Toleranz verbracht. Bei dieser Gelegen-
heit leitete ich eine wissenschaftliche Konferenz über 
die Koexistenz unterschiedlicher Religionen und hielt 
ein Referat zum Thema: „Die Folgen der Globalisie-
rung des Radikalismus“. Worauf ist das zurückzufüh-
ren? Mein Vater studierte Philosophie und wir ha-
ben in meiner frühen Jugend viel darüber gesprochen. 
Mein Vater hat mir vieles mitgegeben. Deswegen bin 
ich ständig auf der Suche und habe ständig neue Ide-
en aber ich kann nicht darüber sprechen, weil die Leu-
te über mich lachen. Man lacht zum Beispiel darüber, 
dass so ein Mann wie ich sich eine Pyramide baut.

B.S.: Eben, wozu brauchen Sie eine Pyra-
mide?

A.G.: Sie ist vor allem sehr schön – eine archi-
tektonische und energetische Skulptur. Sie besteht 
nur aus Kanten, ohne Flächen. Die Strahlung der 
Form konzentriert sich auf die Kanten. Da gibt es 
überhaupt kein Metall, es ist ein mathematisches 
Modell einer Pyramide. Ich habe viel über ihre be-
sonderen Eigenschaften gehört.

B.S.: Sie umgeben sich gerne mit schönen 
Dingen.

A.G.: Ich mag vor allem das 18. Jahrhundert und 
fühle mich in unserer Zeit nicht wirklich wohl. 
Der Ballsaal, den ich errichte wird ein wir-
kliches Wunder sein. Jemand anders 
würde sich sicherlich eine Yacht 

oder ein Flugzeug kaufen. Aber ich will das alles in 
Polen hinterlassen, vielleicht wird es jemand eines 
Tages anschauen und feststellen, dass es genug ein-
dimensionale Architektur und rechte Winkel gibt. 
Ich errichte etwas, was bereits existierte, ich habe 
mich darin verliebt. Das Geschäft ist für mich ein 
materielles Abenteuer, mehr nicht. Ich fühle mich 
nicht als geborener Geschäftsmann. Ich habe im 
Januar Anerkennung seitens einer der größten Or-
ganisationen erfahren. Nur wenige werden so aus-
gezeichnet, auf mich aber sind sie aufmerksam ge-
worden. In Polen hingegen verspüre ich die Abne-
igung der Politiker.

B.S.: Sie haben viele Möglichkeiten, man 
kann sein Leben auch ohne Engagement im 
Gas-Geschäft führen...

A.G.: Aber ich lebe mein Leben so wie ich will. Ich 
schreibe zum Beispiel sehr gerne. Ich habe noch vie-
le eigene frühe Texte, die ich noch nie veröffentlicht 
habe.

Ich bin ein Fan von PiłsudskiIch bin ein Fan von Piłsudski
Donald Tusk wird Amerika nicht neu entdecken, er ist schwach und schlecht vorbereitet. 

Er ist ein Kurzstreckenläufer. Eine Führungspersönlichkeit muss über den Horizont 
hinausschauen können – sagt Aleksander Gudzowaty im Gespräch mit Beata Steć.

Aleksander Gudzowaty (71) 
Im Jahr 2008 war er mit einem Vermögen von ca. 1 Mrd. Euro auf Platz 9 in der Liste der 100 reichsten 
Polen. Er gehört zu den vermögendsten Geschäftsleuten Mittel- und Osteuropas. Vor 1989 war er Di-
rektor der staatlichen Außenhandelszentrale „Kolmex“. Nachdem er das Unternehmen verließ war er 
selbstständig und gründete die Firma „Bartimpex“, die in den 1990er Jahren Barter-Geschäfte abwic-
kelte – für Gas lieferte er polnische Waren nach Russland. Er hatte ein jahrelanges Monopol für den 
Gashandel mit Russland. Er ist ebenfalls in der Biokraftstoff-Branche tätig.

 Beata Steć 

Foto: Mirosław Stelmach
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B.S.: Zu welchen Themen?

A.G.: Zu verschiedenen, es sind immer irgendwel-
che Reflexionen. Ich habe wundervolle Texte über 
die Liebe zu meinem Sohn. Am besten konnte ich 
nachts auf den Polynesischen Inseln schreiben. Ich 
hatte dort ein Haus mit Blick auf eine der wunde-
rvollsten Skulpturen. Ich habe dort einen Freund, 
ein Maler französischer Abstammung, der in einem 
erloschenen Vulkankrater lebt. Er malt wunder-
schöne Sachen. Ich kann diese in Polen immer wie-
der hochkommenden Banalitäten nicht mehr ertra-
gen. Es ist, als hätte jemand die ganze Nation in 
Hypnose versetzt...

B.S.: Ich sehe, dass sie das Thema doch 
sehr beschäftigt...

A.G.: Ja sicher, weil ich Polen liebe und mich für 
einen Patrioten halte. Wenn ich diese Idioten sehe, 
und die Vertreter der Nation betrachten muss, dann 
muss ich weinen.

B.S.: Wenn man die Zeit zurückdrehen kön-
nte, würden Sie sich dann noch mal auf das 
Gas-Geschäft einlassen bei all den Folgen, 
die sich für Sie ergaben? 

A.G.: Ja, weil dieses Geschäft einen entscheidenden 
Vorteil hat: in 4 oder 5 Jahren konnte ich ein gro-
ßes Vermögen anhäufen. Ehrlich gesagt habe ich 
am Anfang nicht vermutet, dass es so viel werden 
würde. Ich selbst zähle das Geld ja nicht, das macht 
mein Freund – mein Finanzdirektor. Er weiß alles 
am besten, ich selbst weiß gar nichts, was vielleicht 
eigenartig erscheinen mag, oder? Ich habe noch nie 
Geld gezählt. Ich hatte ja auch mein ganzen Leben 
lang gar keines, ich lebte immer von kontrollierten 
Krediten, so wie meine Eltern. Die Tatsache, dass 
ich Geld habe ist für mich erstaunlich.

B.S.: Und jetzt geben Sie das Geld mit vol-
len Händen aus?

A.G.: Eines ist sicher: Ich bin kein so genannter 
Neureicher. Auch das was Sie Wahnsinn nennen 
würden, hat seinen Sinn. Die Pyramide hat ihren 
Sinn, weil sie zum Nachdenken anregt. Der ökume-
nische Tempel soll verdeutlichen, dass wir von vie-
len unterschiedlichen Glaubensrichtungen, Men-
schen und Strömungen umgeben sind, und dass 
wir nicht alleine sind. Der Ballsaal soll daran erin-

nern, dass es früher eine Wohnkultur gab, früher 
es gab keine Theater oder Philharmo-

nien, Konzerte fanden in den Häu-
sern statt, daran möchte ich ank-

nüpfen. Es soll ein Ort 

für viele verschiedene künstlerische Ereignisse sein. 
Ich will nicht, dass Künstler Arbeiter sind, ich will 
sie verehren. Man braucht viel Talent, um Künstler 
zu sein. Unsere Stiftung unterstützt junge Talen-
te, finanziert das Studium und vergibt Stipendien 
aber es gibt eine Bedingung – man muss nach Po-
len zurückkehren. Ich habe Auftritte des Bolschoi 
Theaters, des Philadelphia Orchesters, der La Scala 
und anderer ausländischer Künstler in Polen veran-
staltet, doch seitdem mir die Politiker vorgeworfen 
haben, ich würde versuchen sie zu bestechen, habe 
ich es sein lassen.

B.S.: Das sollen ja geschlossene Veranstal-
tungen für geladene Gäste gewesen sein...

A.G.: Ich kann ja kaum ganz Warschau einladen. 
Ich habe Vertreter aus allen  sozialen Schichten ein-
geladen aber hauptsächlich junge Leute. Und dann 
schrieb Herr Jan Władysław Rokita, ich würde 
versuchen jemanden zu bestechen. Damals gab es 
übrigens einen Boykott der Konservativen, aber ich 
war weder links noch rechts. Ich halte von all denen 
dasselbe. Das Niveau auf dem sich polnische Politi-
ker bewegen ist bemitleidenswert, egal, was sie von 
sich behaupten.

B.S.: Sie sind jemand, der sein Kapital am 
Anfang auf Beziehungen zu Postkommuni-
sten aufgebaut hat.

A.G.: Wie bitte? Genau das meine ich mit negati-
ver Publicity. Im Kommunismus befasste ich mich 
mit Mode und exportierte Waren der Leichtindu-
strie. Danach befasste ich mich mit dem Im- und 
Export von Eisenbahnprodukten. Im Sozialismus 
habe ich wegen meinem Charakter keine Arbe-
it bekommen. Nach meiner Arbeitszeit in Moskau 
hat mir der Parteiapparat ein sehr schlechtes Ar-
beitszeugnis ausgestellt. Dass ich später Direktor 
bei Kolmex werden konnte, war reiner Zufall. Da-
nach bin ich gegen den Willen des Ministers und 
auf Empfehlung der Fabriken zum Generaldirek-
tor aufgestiegen. 

B.S.: Dann wurden Sie entlassen...

A.G.: 3 Monate lang habe ich nichts gemacht, ich 
hörte Musik, pinkelte vom Balkon und gründe-
te kurz darauf eine Firma – das beste Gegenmittel 
bei Frustrationen. Das möchte ich aber niemandem 
empfehlen. Ich bin ein wenig unausgeglichen, auch 
wenn ich nicht danach aussehe. Ich hatte verschie-
dene Abenteuer im Leben. Ich verließ die Uni im 6. 
Semester, obwohl ich ein guter Ingenieur geworden 
wäre. Als mir bewusst wurde, dass ich an einem rie-
sigen Ofen arbeiten müsste, sagte ich mir „Es re-
icht!“ Ich wäre an so einem riesigen Ofen furchtbar 
unglücklich gewesen...

B.S.: Man kann sich gar nicht vorstellen, wie 
Sie am Hochofen aussehen würden. Worauf 
sind Sie denn besonders stolz?

A.G.: Auf gar nichts. Ich versuche bescheiden zu 
bleiben. Ich führe keine Rangliste meiner Erfolge. 
Ich mag alles, aber am meisten Blumen und Tiere.

B.S.: Bedauern Sie nicht, dass Ihr Sohn 
nicht in Ihre Fußstapfen getreten ist und die 
Firma nicht mit Ihnen gemeinsam leitet?

A.G.: Nein! Er hat das Recht auf eigene Ent-
scheidungen. Aber leider bereitet er mir viele Sor-
gen, denn seine Eskapaden sind ziemlich gefähr-
lich. Letztens war er zum Beispiel am Südpol, wo 
die Außentemperatur –40 und die Temperatur im 
Zelt –10 Grad betrug. Sie mussten sogar in Fla-
schen pinkeln. Ein Pinguin hat ihn auf die Schul-
ter gehauen. Er wusste nicht, ob der Mensch Feind 
oder Freund ist also hat er zugeschlagen. Als er mir 
dann Fotos von der Expedition zeigte, bis ich fast 
wahnsinnig geworden. Jetzt soll ich eine Enkelin 
bekommen.

B.S.: Ich gratuliere.

A.G.: Das wird eine Euro-Enkelin, denn die Mut-
ter kommt aus Ungarn. Deswegen habe ich schon 
100 Weiden gepflanzt und es entstand ein We-
idenhain und eine Trompetenbaum-Allee, wun-
derschöne Bäume. Am Theater im Wald habe ich 
einen Stall errichtet. Oben habe ich mir eine gro-
ße Bibliothek mit Blick auf den Wald eingerichtet, 
dort will ich auch arbeiten.

B.S.: Kommen wir auf den offenen Brief an 
Tusk zurück. Welche Reaktion hatten Sie er-
wartet?

A.G.: Ich musste meine Meinung zum Ausdruck 
bringen, nur darum ging es. Denn die Regierung 
wird irgendwann selbst Rechenschaft ablegen müs-
sen. Ich denke, dass Tusk sofort zurücktreten müs-
ste. Er missbraucht sein Amt, geht auf unehrliche 
Freundschaften ein und ist hinterhältig, aber je-
der Politiker soll wohl so sein. Ich denke er ist ein 
Mensch auf niedrigem Niveau. Ich weiß nicht ein-
mal, welche Bildung er hat, er ist Historiker, oder?

B.S.: Ja, der Premierminister hat seine Ma-
gisterarbeit über Piłsudski geschrieben.

A.G.: Ich bin ein Fan von Piłsudski. Sehen Sie die-
se kleine Büste von Piłsudski? Das ist ein Geschenk 
vom Vizepremier Russlands. Ich weiß auch nicht, 
woher er über meine Vorlieben Bescheid wusste.

B.S.: Na bitte…

A.G.: Mir sind durchaus auch seine schwachen Se-
iten bewusst.

B.S.: Was finden Sie an seiner Persönlichke-
it am interessantesten?

A.G.: Seine Konsequenz und seinen Patriotismus. 
Ein Mann mit eiserner Faust und klugem Kopf, ein 
sehr wertvoller Mann. Tusk wird Amerika nicht 
neu entdecken können, er ist schwach und schlecht 
vorbereitet. Er ist ein Kurzstreckenläufer. Eine Füh-
rungspersönlichkeit muss über den Horizont hi-
nausschauen können

B.S.: Gab es Ihrer Meinung nach jemanden 
nach 1989, der über den Horizont hinaus-
schauen konnte?

A.G.: Ohne Rücksicht auf den Intellekt gehörte 
sicherlich Wałęsa dazu, obwohl er handwerkliche 
Schwächen hatte. Ich denke, Mazowiecki war ihm 
etwas ähnlich, danach gab es niemanden mehr. 

Ich bin ein Fan von Piłsudski
INTERVIEW
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Unia Europejska, od ponad dekady 
przeżywająca jeden z najwięk-
szych kryzysów w historii, wy-
brała przywódców gwarantują-

cych utrzymanie status quo. Do niedawna 
Europejska Wspólnota Gospodarcza, zaś po-
tem krótko także Unia Europejska, były po-
strzegane na świecie przede wszystkim jako 
symbol sukcesu oraz prosperity. Europejska 
integracja była swoistego rodzaju wzorem 
do naśladowania, dającym licznym regionom 

nadzieję lepszej przyszłości na zglobalizowa-
nej i wielowektorowej arenie międzynarodo-
wej. Droga od traumy powojennej do stwo-
rzenia rzeczywistej konstrukcji europejskiej 
była długa i naznaczona licznymi wyboja-
mi. Porażki Europejskiej Wspólnoty Obron-
nej, tak jak i całości modelu federacyjnego, 
do dziś pozostają niezabliźnioną intelektu-
alną raną procesu integracji. Upadek świata 
dwubiegunowego stworzył nowe środowisko, 
w którym Zjednoczona Europa miała, dzięki 
wieloaspektowości swoich polityk, odgrywać 
kluczową rolę. Hasło „nadchodzącego cza-
su Europy” było właściwie wykorzystywane 
przy każdej nadarzającej się okazji. Rzeczy-
wistość okazała się jednak o wiele bardziej 
skomplikowana i zdecydowanie mniej łaska-
wa dla europejskich elit. Obecnie ku końcowi 
zmierza druga dekada unijnego kryzysu toż-
samości oraz siły. Wciąż bowiem trwa walka 
o to, aby zdefiniować rolę UE w przyszłości 
oraz wyznaczyć model integracyjny, w kie-
runku którego powinna podążać konstrukcja 
europejska. Traktat z Lizbony dawał nadzie-
ję, jeśli nie na przełom, to przynajmniej na 
zatrzymanie negatywnych trendów.

Unijne niedopasowanie

Aby zrozumieć dlaczego piszę o trwającym 
już niemal dwie dekady kryzysie unij-

nym, należy dokładnie zobrazować nie tylko 
samą UE, ale w pierwszej kolejności otaczają-
cy ją świat zewnętrzny. Ostatnie lata pokazują 
bowiem, iż w polityce światowej poszczególne 
państwa interesują się przede wszystkim rela-
tywnym układem sił, a nie bezwzględnymi ko-
rzyściami ekonomicznymi, co nie sprzyja głęb-
szej współzależności gospodarczej. Świat to 
nie tylko gospodarczy system naczyń połączo-
nych, wyrażający się poprzez globalizację czy 
kryzys finansowy z lat 2008-2009. Otoczenie 

międzynarodowe to przede wszystkim perma-
nentna walka o wpływy, rywalizacja o realiza-
cję własnych geopolitycznych, geostrategicz-
nych i geoekonomicznych założeń. Unia Euro-
pejska jest w tym sensie konstrukcją niedosko-
nałą, niedopasowaną do realiów współczesne-
go świata. O ile jednak w okresie zimnej woj-
ny mogła się skryć za parasolem ochronnym 
Stanów Zjednoczonych, o tyle teraz powinna 
samemu wyznaczać nowe trendy strategicz-
ne. Spadek znaczenia Waszyngtonu na global-
nej szachownicy oznacza tylko tyle, że świat 
wraca, przynajmniej przejściowo, do swoje-
go „normalnego” stanu – wielobiegunowości. 
Unia Europejska, od dziesięcioleci kontestu-
jąca znaczenie geopolityki, nie może być pew-
na uzyskania statusu bieguna siły i władzy w 
nowym, postzimnowojennym systemie. Po-
nadto nadchodzącą epokę będzie cechował 
wzrost znaczenia nacjonalizmu i merkantyli-
zmu, brak stabilizacji geopolitycznej i rywa-
lizacja wielkich mocarstw, co stanowi jawne 
zaprzeczenie wszystkich dotychczasowych 
idei konstrukcji europejskiej. Traktat z Li-
zbony per se nie miał prawa zmienić unijnych 
słabości. To państwa członkowskie były odpo-

wiedzialne za wykorzystanie tego instrumen-
tu tak, aby podtrzymać nadzieję na to, że Unia 
Europejska także za pięćdziesiąt lat będzie w 
stanie jak równy z równym kształtować wek-
tory światowej polityki z Pekinem, Waszyng-
tonem,  Brasilią czy Nowym Delhi. Chodziło 
bowiem o to, żeby wykorzystać traktat lizboń-
ski jako zapalnik nowego etapu integracji. Bez-
pieczny, żeby nie powiedzieć asekurancki, wy-
bór nowych przywódców takich nadziei chy-
ba nie daje.

Utrzymane status quo

Przy całej sympatii dla Catherine Ash-
ton, Hermana Van Rompuy’a i ich do-

konań, nie są to jednak politycy takiego for-
matu, aby wywołać chwilę dłuższej reflek-
sji w Waszyngtonie czy Pekinie. Te dwa na-
zwiska stają się tym samym symbolem sła-
bości Unii Europejskiej jako całości oraz 
kompromisowego i krótkowzrocznego cha-
rakteru współczesnej polityki. Czas wiel-
kich postaci już minął i zdaje się, że nawet 
na szczeblu konstrukcji europejskiej nad-
szedł niebezpieczny okres postpolityki. 
Unia nie zyskała na tym wyborze właściwie 
nic. Utrzymany został deficyt demokracji i 
brak przejrzystości procedur, nie nastąpiła 
też próba odtworzenia europejskiej tożsamo-
ści. Miejmy tylko nadzieję, że już niedługo 
państwa pokroju Francji, Niemiec czy Wiel-
kiej Brytanii zrozumieją, że mogą dziś jesz-
cze mówić o sobie w kategoriach mocarstwa 
regionalnego nie dzięki własnemu potencja-
łowi, ale przede wszystkim dzięki misternie 
skonstruowanej strukturze integracji euro-
pejskiej, która pomogła im dotrzeć do tego 
właśnie punktu. 

 Dominik Jankowski

UPADEKUPADEK
ideałuideału

Ashton i Van Rompuy stają się symbolem słabości Ashton i Van Rompuy stają się symbolem słabości 
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UPADEK
ideału

Die Europäische Union steckt seit 
über einer Dekade in der größten 
Krise ihrer Geschichte und wähl-
te sich Führungspersönlichkeiten, 

die diesen Status Quo erhalten wollen wer-
den. Bis vor kurzem galt die ehemalige Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft und später 
die Europäische Union weltweit als Symbol 
für Erfolg und Prosperity. Die Europäische 
Integration war bislang ein Vorbild und gab 
als solches zahlreichen Regionen Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft auf der globalisier-
ten und multilateralen internationalen Büh-
ne. Der Weg vom Trauma des Zweiten We-
ltkriegs bis zum Aufbau einer funktionie-
renden europäischen Konstruktion war lang 
und beschwerlich. Die Niederlagen des Eu-
ropäischen Verteidigungsbündnisses und des 
Föderationsmodells sind bis heute unverheil-
te intellektuelle Wunden des Integrationspro-
zesses. Der Zerfall der bipolaren Welt schuf 
eine neue Umwelt, in der ein vereintes Eu-
ropa dank seiner vielschichtigen Politik eine 
Schlüsselrolle spielen sollte. Das Schlagwort 
„die europäische Zeit kommt“ wurde bei je-
der sich bietenden Gelegenheit bemüht. Doch 
die Realität erwies sich weitaus komplizier-
ter und gnadenloser für die europäischen Eli-
ten. Derzeit nähert sich die zweite Dekade 
der europäischen Identitätskrise ihrem Ende. 
Es wird immer noch darum gekämpft, die Au-
fgabe Europas für die Zukunft zu definieren 
und ein Integrationsmodell zu benennen, auf 
das Europa sich einigen könnte. Das Abkom-
men von Lissabon gab Hoffnung oder schien 
zumindest ein Durchbruch zu sein, um nega-
tive Trends aufhalten zu können.

Europäische Anpassungsmängel

Um verständlich zu machen, warum ich 
über diese nun seit zwei Dekaden an-

dauernde europäische Krise schreibe, muss 
man nicht nur die EU an sich betrachten, son-
dern auch die sie umgebende äußere Welt. 
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass einzelne 
Staaten vor allem an relativen Kräfteverhält-
nissen interessiert sind und nicht an absoluten 

wirtschaftlichen Vorteilen, was wirtschaftli-
che Gemeinsamkeiten natürlich nicht fördert. 
Die Welt besteht nicht nur aus ökonomisch 
verbundenen Systemen, die sich als Globali-
sierung oder als Finanzkrise der Jahre 2008-
-2009 offenbaren. Die internationale Are-
na wird beherrscht von einem permanenten 
Kampf um Einfluss und die Verwirklichung 
eigener geopolitischer, geostrategischer und 
wirtschaftlicher Ziele. Die EU ist in diesem 
Sinne eine unvollkommene und an die Reali-
tät schlecht angepasste Konstruktion. Im Kal-
ten Krieg konnte sich Europa noch unter dem 
Schutzschild der Vereinigten Staaten verstec-
ken, doch jetzt muss es eigene Strategien ver-
folgen. Der Bedeutungsverlust Washingtons 
auf dem globalen Schachbrett bedeutet ein-
zig, dass die Welt sich zumindest teilweise auf 
ihren Normalzustand zugbewegt – die Multi-
polarität. Die EU hat jahrzehntelang die Be-
deutung der Geopolitik herausgefordert und 
kann jetzt nicht mit Sicherheit davon ausge-
hen, dass es sich als Machtpol in einem neuen 
System etablieren können wird. Darüber hi-
naus wird sich die kommende Epoche durch 
gestiegenen Nationalismus und Kommerzia-
lismus, durch fehlende geopolitische Stabili-
tät und Rivalität unter den Weltmächten au-
szeichnen, was im starken Gegensatz zu den 
bisherigen Ideen des europäischen Systems 

stehen wird. Das Lissabonner Abkommen an 
sich wird die europäischen Schwächen nicht 
beseitigen. Die Mitgliedstaaten tragen die Ve-
rantwortung dafür, dass das Instrument so 
eingesetzt wird, dass die Europäische Union 
in Zukunft in der Lage sein wird, die Welt-
politik auf Augenhöhe mit Peking, Washing-
ton, Brasilia oder New Delhi mitbestimmen 
zu können. Das Lissabonner Abkommen sol-
lte als Initialzündung für eine neue Integra-

tionsetappe dienen. Die zurückhaltende wenn 
nicht gar verhaltene Wahl neuer europäischer 
Führungspersönlichkeiten hat diese Hoffnun-
gen wohl zerschlagen.

Erhaltung des Status Quo

Bei aller Sympathie für Catherine Ash-
ton, Herman Van Rompuy und ihre bis-

herigen Erfolge, haben beide als Politiker 
nicht das nötige Format, um in Washing-
ton oder Peking Aufmerksamkeit zu erregen. 
Diese Namen werden damit zu einem Sym-
bol für die Schwäche der Europäischen Uni-
on und ihre kurzsichtige Kompromiss-Poli-
tik. Die Zeiten der großen Persönlichkeiten 
sind vorbei und es scheint, als wäre die Zeit 
der Postpolitik  gekommen. Die EU hat mit 
dieser Wahl nichts gewonnen. Das Demo-
kratiedefizit und der Mangel an transparen-
ten Strukturen sind erhalten geblieben es gab 
auch keinen Versuch, die europäische Identi-
tät wiederherzustellen. Bleibt nur zu hoffen, 
dass bald Staaten wie Frankreich, Deutsch-
land oder Groß Britannien verstehen wer-
den, dass sie sich heute nur noch als Regi-
onalmächte bezeichnen können und zwar 
nicht dank ihres Potenzials, sondern dank 
der Struktur der europäischen Integration, 
die sie an diesen Punkt gebracht hat. 

GEFALLENE GEFALLENE 
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 Dominik Jankowski
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Listopad 1944 r. - nieuchronnie zbli-
ża się koniec wojny. Z zakładów 
zbrojeniowych w Petersdorfie wy-
jechał specjalny pociąg. Lokomoty-

wa ciągnęła 12 wagonów wyładowanych zło-
tem i kosztownościami zrabowanymi przez hi-
tlerowców w Polsce i Rosji. Skład był tak przy-
gotowany aby wjechać do jakiegoś podziemne-
go tunelu. W czasie przejazdu prawdopodobnie 
został on  zatrzymany, a cała obsługa zamordo-
wana. Najprawdopodobniej pociąg wjechał taj-
nym tunelem do podziemnego kompleksu w 
górze Sobiesz pod Piechowicami niedaleko Je-
leniej Góry. Powinien być tam do dziś.

Bursztynowa komnata?

Źródła niemieckie i polskie podają różną za-
wartości wagonów. Najczęściej mówi się, iż 

w pociągu znajdowało się tzw. Złoto Wrocła-
wia, Bursztynowa Komnata, część depozytów 
Centralnego Banku Rzeszy, zrabowane dzieła 
sztuki oraz tajne archiwa III Rzeszy. Nieodkry-
te do tej pory tzw. Złoto Wrocławia to wielki 
zbiór cennych przedmiotów oddanych do de-
pozytu przez ludność Dolnego Śląska, na mocy 
wydanego w 1944 r. zarządzenia ministerstwa 
finansów III Rzeszy. Prawdopodobnie skład 
pociągu skierowano w rejon Piechowic gdzie 
znajdowała się fabryka zbrojeniowa. Część tego 
obiektu mogła mieć wydrążony w górze wielo-
poziomowy schron połączony z zakładem pod-
ziemnym tunelem. Tam też mógł zmieścić się 
pociąg. Rejon Karkonoszy i Gór Sowich zna-
ny jest z licznych zamkniętych (zniszczonych 
przez Niemców) podziemnych fabryk zbroje-
niowych i magazynów. Niedaleko Kowar pro-
dukowano tzw. ciężką wodę potrzebną do pro-
dukcji bomby atomowej. Wytwarzane były tak-
że elementy rakiet V1 i V2. W czasie drugiej 
wojny światowej w Górach Sowich prowadzo-
no na dużą skalę prace górnicze i budowlane. 
Planowano wykonanie połączonego ze sobą 
systemu obiektów - kompleksów składających 
się z części podziemnej i naziemnej. Była to in-
westycja nadzorowana przez Głównego Ar-
chitekta III Rzeszy Alberta Speera. Ze wzglę-
du na liczebność i wielkość obiektów, budowa-
ny kompleks otrzymał kryptonim Olbrzym (po 
niemiecku Riese). Siłę roboczą stanowili więź-
niowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. 
Według danych z zachowanych list obozowych 
przy budowie „Riese” zginęło ok. 5 tys. ludzi. 
Ocenia się jednak, że właściwa liczba ofiar wy-

nosi 20 - 50 tys. Obecnie znanych jest 30 wejść 
do podziemi, z czego tylko 16 jest drożnych, 
pozostałe są zawalone, zamurowane bądź nie-
ukończone.

Skarb polityków i STASI?

Złotego Pociągu i za czasów PRL-u, i w 
III RP, szukało wielu polskich poszuki-

waczy “skarbów”. Sprawą zainteresowało się 
wielu prominentnych polityków tak w latach 
70-tych jak i w latach 90-tych. Archiwa daw-
nego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Służby Bezpieczeństwa oraz wywiadu woj-
skowego do dziś zawierają wiele nie wyja-
śnionych spraw dotyczących poniemieckiego 
majątku. Informacje zawarte w polskich ar-
chiwach wskazują, że hitlerowskich skarbów 
szukało na początku lat 80-tych wojsko- na 
zlecenie generałów Jaruzelskiego, Kiszcza-
ka i Siwickiego. Być może dotarcie do archi-
wów STASI z Drezna ukaże szerszy kontekst 
działań związanych z szukaniem bezcennych 
obecnie precjozów i tajnych dokumentów 
III Rzeszy. Prawdopodobnie poszukiwania 
trwają do dziś, zmieniły się tylko metody. 
Ludzie tajnych służb (STASI, SB czy 
wojska) pozostali i być może 
mają nowych “sprzymie-
rzeńców”. Przypomnij-
my, że dnia 26.11.1982  
podczas prac związa-
nych z szukaniem 
tzw. Złota Wrocła-
wia ekipa eksplo-
ratorów znalazła 
koło Lubiąża 1354 
złote monety o wadze 
ponad 6-ciu kilogramów. 
Odkrycie utajniono a potem 
część z nich nielegalnie sprze-
dano za granicą. Transakcję prze-
prowadzali oficerowie polskiego wy-
wiadu.

Pociąg drogowy?

Może tzw. “Złoty Pociąg” nie był pocią-
giem szynowym tylko drogowym? W 

marcu 1945 r. do twierdzy w Srebrnej Górze 
przyjechała od strony Ząbkowic Śląskich ko-
lumna kilkudziesięciu ciężarówek. Według 
relacji świadków, transport ten był tak tajny, 
że konwojujący go esesmani nakazali miesz-
kańcom miasteczka - pod karą śmierci! - po-
zostać w domach i zasłonić okna. Świadkowie 
twierdzili, że ciężarówki wyjechały ze Srebr-
nej Góry puste, a wyjazd transportu poprze-
dziła seria wybuchów. Zakładano, że Niemcy 
ukryli coś w podziemiach twierdzy, po czym 
wysadzili wejścia do lochów. Po wojnie pró-
bowano ten rejon zbadać - do dziś niczego 
nie znaleziono. Pod koniec II wojny świa-
towej wycofujące się wojska hitlerowskie 
ukryły wiele dóbr i archiwów, znalezionych 
później przez Amerykanów w sztolniach ko-
palni na terenie Niemiec. Także w Polsce od-
kryto nie jeden nazistowski skarb pochodzą-
cy z rabunku. Jeżeli  jakiś “Złoty Pociąg” rze-
czywiście istniał to był to pociąg ze złotem 
zrabowanym na Węgrzech. Węgierski “Zło-
ty Pociąg” wyjechał pod koniec kwietnia 
1945 r. z Budapesztu. Amerykanie odkry-
li go w Tunelu Tauryjskim w pobliżu Bock-
stein w Austrii. Skład tworzyły 24 wagony 
wyładowane kosztownościami zrabowany-
mi zamożnym Węgrom pochodzenia żydow-
skiego. Były tam skrzynie pełne złotych ob-
rączek i świeczników, diamentów, biżuterii, a 
także ponad 1 tys. 200 cennych ob-
razów. 

 Waldemar Gruna 

Lokomotywa ciągnęła 12 wagonów wyładowanych złotem 
i kosztownościami. Tego skarbu do dziś nie znaleziono.
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November 1944 – das Kriegsende 
naht gnadenlos. Ein Sonderzug 
verlässt die Rüstungswerke in Pe-
tersdorf. Die Lok zog 12 Waggons 

voller Gold und Wertsachen, die die Nazis in 
Polen und Russland erbeutet haben. Der Zug 
war so präpariert, dass er in einen unterirdi-
schen Tunnel einfahren konnte. Der Zug wur-
de während der Fahrt vermutlich angehalten, 
die gesamte Zugbesatzung wurde ermordet. 
Die deutschen Eisenbahner und Soldaten wur-
den von SS-Männern ersetzt. Aus glaubwürdi-
gen Quellen ist bekannt, dass der Zug in einen 
geheimen Tunnel zum unterirdischen Komplex 
im Berg Sobiesz bei Piechowice in der Nähe 
von Jelenia Góra fuhr. Dort müsste er bis heu-
te stehen.

Das Bernsteinzimmer?

Deutsche und Polnische Quellen geben ver-
schiedene Inhalte des Zuges an. Meistens 

wird behauptet, dass sich das sog. Gold von 
Wrocław, das Bernsteinzimmer, ein Teil des 
Depots der Reichsbank, geraubte Kunstwerke 
und geheime Archive des 3. Reiches befanden. 
Das bis heute unentdeckte Gold von Wrocław 
ist eine riesige Sammlung von Wertgegenstän-

den, die die Bewohner von Nie-

derschlesien auf Grundlage eines Erlasses des 
Finanzministeriums des 3. Reiches aus dem 
Jahr 1944 zur Aufbewahrung abgaben. Der 
Zug wurde vermutlich in die Gegend von Pie-
chowice geleitet, wo sich eine Rüstungsfabrik 
befand. In einem Teil dieses Objektes befand 
sich ein Luftschutzbunker mit mehreren Stoc-
kwerken. In einen Seitentunnel hätte der Zug 
hineingepasst. Die Region Karkonosze und das 
Gebirge Góry Sowie beherbergt zahlreiche ver-
schlossene (von den Deutschen zerstörte) unte-
rirdische Rüstungsfabriken und Lager. In der 
Gegend von Kowary wurde das sog. Schwere 
Wasser zur Produktion der Atombombe her-
gestellt. Hier wurde auch Teile der V1 und 
V2 Raketen produziert. Während des 2. We-
ltkriegs führte man im Sowie Gebirge umfan-
greiche Gruben- und Bauarbeiten durch. Ge-
plant war ein miteinander verbunden Komplex 
aus unter- und oberirdischen Teilen. Die Bau-
stelle wurde von Albert Speer, dem Hauptar-
chitekten des 3. Reiches überwacht. Wegen der 
großen Menge und der Größe der Objekte er-
hielt der Komplex den Codenamen Riese. Als 
Arbeitskräfte wurden Gefangene aus dem KZ 
Gross-Rosen eingestzt. Zahlreiche Menschen 
bezahlten ihren Einsatz unter so schweren Be-
dingungen mit dem Leben. Aus Unterlagen 
des Konzentrationslagers geht hervor, dass ca. 
5000 Menschen ihre Leben auf diesen Baustel-
len verloren. Man schätzt jedoch, dass die tat-
sächliche Opferzahl zwischen 20 und 50 Tau-
send beträgt. Heute sind 30 Eingänge in den 
Untergrund bekannt, wovon nur 16 passierbar 
sind, die übrigen sind verschüttet, zugemauert 
oder unvollendet. 

Ein Schatz der Politiker 
und der Stasi?

Nach dem Gold aus dem Zug wurde so-
wohl in der Volksrepublik als auch nach 

der Wende fieberhaft gesucht. Für den Fall in-
teressierten sich zahlreiche prominente Politi-
ker sowohl in den 70 ern als auch in den 90 
ern. Die Archive des ehemaligen Innenministe-
riums, der Sicherheitsdienste und des Militär-

geheimdienstes enthalten zahlreiche ungelöste 
Fälle von ehemaligen deutschen Vermögen. Die 
Informationen in polnischen Archiven deuten 
darauf hin, dass das Militär zu Beginn der 80er 
Jahre im Auftrag der Generäle Jaruzelski, Kisz-
czak und Siwicki nach den Nazi-Schätzen ge-
sucht hat. Vielleicht enthüllen die Stasi-Archi-
ve in Dresden den Zusammenhang der Schatz-
suche nach wertvollen Schätzen und gehe-
imen Unterlagen des 3. Reiches. Die Suche 
dauert vermutlich bis heute an, nur die Me-
thoden sind anders. Die Mitarbeiter der gehe-
imen Sicherheitsdienste (Stasi, SB oder Mili-
tär) sind geblieben und haben heute nur neue 
„Verbündete“. Am 26.11.1982 fand ein Such-
team, das nach dem Gold von Wrocław suchte 
bei Lubiąż 1354 Goldmünzen mit einem Ge-
wicht von 6 Kilo. Der Fund wurde geheim ge-
halten und später teilweise illegal im Ausland 
verkauft. Die Transaktion führten Offiziere des 
polnischen Geheimdienstes durch. 

Ein Straßenzug?

Vielleicht war der sog. Goldzug gar kein 
Zug, sondern ein Straßenkonvoi? Im März 

1945 kam aus Ząbkowice Śląskie ein Konvoi 
von mehreren Dutzend Lastwagen zur Festung 
im Silberberg. Zeugen geben an, dass die SS-
-Männer den Einwohnern bei Androhung der 
Todesstrafe befahlen, in ihren Häusern zu ble-
iben und die Fenster zu verschließen. Zeugen 
haben ausgesagt, dass die Lastwagen den Sil-
berberg leer verlassen haben, vor der Abfahrt 
hingegen ereignete sich eine Serie von Explo-
sionen. Man nahm an, dass die Deutschen 
etwas in der Festung versteckt haben und die 
Eingänge zu den Katakomben anschließend 
sprengten. Nach dem Krieg versuchte man 
das Gebiet zu erforschen – bis heute fand man 
nichts. Gegen Ende des 2. Weltkriegs versteck-
ten die sich zurückziehenden deutschen Ein-
heiten zahlreiche Wertgegenstände und Archi-
ve, die später von den Amerikanern in verschie-
denen Berggruben in ganz Deutschland gefun-
den wurden. Auch in Polen fand man eini-
ge zuvor geraubte Nazischätze. Wenn es den 
Goldzug tatsächlich gab, dann war es ein Zug 
mit in Ungarn geraubtem Gold. Der ungari-
sche Goldzug verließ Ende April 1945 Buda-
pest. Die Amerikaner fanden ihn im Tauern-
tunnel in der Nähe von Bockstein in Österre-
ich. Der Zug bestand aus 24 Waggons voller 
Wertsachen, die wohlhabenden Ungarn jüdi-
scher Abstammung geraubt wurden. Darunter 
waren Kisten voller Goldringe, Kerzenleuch-
ter, Diamanten, Schmuck aber auch über 1200 
wertvolle Bilder. 

 Waldemar Gruna 

Eine Lokomotive zog 12 Waggons voller Gold 
und Wertgegenstände. Diesen Schatz hat man bis 

heute nicht gefunden.

ZŁOTY pociąg DDerer  GOLDGOLDZUGZUG
GESCHICHTE
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20 marca1944 zakład Junkers-Samoloty i 
Silniki AG przerzucono z Dessau jak „ku-
kułcze jajo” do trójkąta na Górnych Łuży-
cach. Niejako zakwaterowano je w firmie 
tekstylnej Bracia Moras AG z Zittau. Już w 
1943 r. marszałek Rzeszy Hermann Göring 
stworzył plany przeniesienia przemysłu lot-
niczego w bezpieczne miejsca. Dramatyczny 
zwrot w wojnie trwał. Gdy alianci nasilili na-
loty na przemysłowe centra Niemiec, zaczę-
to szukać stosownych miejsc, w które można 
było przenieść produkcję lotniczą.

Kukułka 

Firma Junkers AG w dolinie Nysy odnio-
sła sukces. Młoda „kukułka” dostała w 

obcym gnieździe nowe „upierzenie”. Pod 
przykryciem ZittwerkeAG i skrzynką pocz-
tową 261 powstał nowy zakład główny fir-
my Junkers-Samoloty i SilnikiAG. W celu 
zwiększenia siły uderzenia lotnictwa działa-
no w kierunku stworzenia jego „Myśliwskie-
go trzonu” (to kryptonim). Naturalnie utrzy-
mywano to jako ścisłą tajemnicę Rzeszy ze 
wszystkimi specjalnymi pełnomocnictwami 
z tego wynikającymi. W Zittau powinien zo-
stać wykonany pierwszy seryjny silnik od-
rzutowy. Takie silniki wykonywano już po 
wojnie w krajach Europy Wschodniej w róż-
nych wariantach. Dobrze, że w Niemczech 
produkowano tylko jednostkowe egzempla-
rze. 

Dr Jürgen Ulderup

Z zakładów Junkersa w Dessau wysła-
no do Zittau na stanowisko kierownika 

dr. Jürgena Ulderupa. Koordynował on cały 
projekt przemieszczenia zakładów służą-
cych produkcji „TL”, Turbinowo-Przeloto-
wej Wirówki Powietrznej dla nowego Mes-
serschmitta Me 262. Projekt budowy prze-
biegał pod numerem IV a SO J / m 116 Ge-
neralnego Urzędu Lotniczego. Ulderup trzy-
mał produkcję w tajnym systemie 18 zakła-
dów tekstylnych rozsianych po całym regio-

nie. Prowadziło to do znacznego obciąże-
nia i tak obciążonego pracą dla potrzeb woj-
ny przemysłu tekstylnego w Górnych Łuży-
cach. Elementy tajnego mechanizmu napę-
dowego były wytwarzane pod dozorem ludzi 
z wojennego przemysłu lotniczego. Ponad 
2500 zatrudnionych wykonywało pracę pod 
kierownictwem specjalistów w Zittwerken. 
Pracowali oni w pomieszczeniach Moras AG, 
zakładach tekstylnych Bracia Haebler w Zit-
tau, w Mechanicznych Zakładach Tkackich 
Rudolfa Breuera w Reichenau, firmie Kreut-
ziger & Henke w Leutersdorf w Spinnerei i 
Weberei AG w Ebersbach, jak również w 13 
dalszych firmach w Zittau, Reichenau, Her-
rnhut i Großschönau.

Dawny obóz jeniecki

Właściwy trzon Zittwerke powstał na 
terenie dawnego obozu jenieckiego z 

I wojny światowej, który znajdował się nie-
daleko od Zittau w miejscowości Großpo-
ritsch. W końcu przejął go Wehrmacht, któ-
ry wykorzystywał pomieszczenia oraz teren 
do własnych celów. Wojsko pozostawiło po 
sobie wiele na pół gotowych budynków ko-
szarowych, które zajęła firma Junkers AG. 
Cały areał stał się wojskowym obszarem za-
mkniętym, włącznie ze specjalnym nowo 
uruchomionym lądowiskiem dla samolotów. 
Zabezpieczenie terenu przejął 17. Batalion 
Ochrony „Trupich Czaszek”, czyli SS. W we-
wnętrznym obszarze zaporowym znajdował 
się kompleks budynków gospodarczych. Tu 
stacjonowało dowództwo zewnętrzne obozu 
w Gross-Rosen. Obok tak zwanych robotni-
ków wschodnich i jeńców wojennych, w obo-
zie przymusowo pracowało ponad 850 aresz-
tantów. Mówi się także o obozowej części po-
rodowej i sierocińcu na górnym piętrze bu-
dynku gospodarczego. 

Cudowna broń 

Już wkrótce miał nadejść ko-
niec roku1944. Dniami i nocami nad zi-

mową doliną Nysy słychać było coraz bar-
dziej monotonny, gwiżdżący, niewyjaśniony 
hałas, który słyszalny był aż do Gór Żytaw-
skich. Ten stały szum dochodził z nowych 

stanowisk badawczych odrzutowego me-
chanizmu napędowego z Zittwerke. Zaczęto 
nieoficjalnie mówić o cudownej broni, która 
wyprodukowana została w zakładzie przygo-
towawczym, jednak nie wiedział, o co tak na-
prawdę chodzi – szczegóły znali tylko wta-
jemniczeni. Jedynie obserwując początko-
wą część produkcyjną koszar oraz znajdują-
cą się na ich końcu ściśle tajną sieć montażo-
wą można było zauważyć, że chodzi o szcze-
gólny silnik odrzutowy do nowych samolo-
tów bojowych. 
Po tym, jak 2 marca 1943 wybudowano pro-
totyp samolotu Messerschmitt, który po-
łączył Me 262 - V1 z napędem odrzuto-
wym „Junkersa” Jumo 004A-0 i z powodze-
niem wyleciał w powietrze, stało się jasne, że 
wszystkie następne maszyny tego typu mu-
szą być zaopatrzone w tak napęd.
Rozpoczęcie kompleksowej produkcji silni-
ków w Zittau zależało od sukcesu budowy 
kompletnej sieci produkcyjno-montażowej z 
produkcją wstępną i końcową owego nowa-
torskiego napędu oraz z systemem wysyłek. 
Duże hale magazynowe części produkcyjnej 
koszar w Großportitsch każą przypuszczać, 
że tam także wykonywano obudowy nowych 
silników, tzw. gondole. Gotowe i sprawdzo-
ne silniki odrzutowe w zamkniętych wago-
nach towarowych transportowano w kierun-
ku Augsburga, m.in. do „ Fabryki Leśniej” w 
Oberstraubling niedaleko Regensburga. Tam 
silniki montowano do Messerschmittów Me 
262 i na końcu sprawdzano. Następnie prze-
taczano je na pobliską nieczynną autostra-
dę. Z tego miejsca, po pozytywnych odbio-
rach i próbnych lotach, wysyłano je koleją 
wraz z innymi transportami samolotów bez-
pośrednio do ośrodków lotnictwa bojowego, 
do walki o tak zwane ostateczne zwy-
cięstwo. 

 Uli Suckert

W dawnych fabrykach wyrobów 
włókienniczych na Górnych Łużycach 
wykonywano mechanizmy napędowe 
do pierwszego na świecie myśliwca 
odrzutowego – Messerschmitta Me 262. 
Miał on wygrać wojnę dla Hitlera.

Cudowna broń
z fabryki ciuchów
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Am 20. März 1944 quartierte sich 
die Junkers Flugzeug- und Moto-
renwerke AG aus Dessau im hin-
tersten Winkel der Oberlausitz 

als Kuckucksei bei dem Zittauer Textilun-
ternehmen Gebr. Moras AG. ein. Reichsmar-
schall Hermann Göring hatte schon 1943 
Pläne geschmiedet die Luftfahrtindustrie in 
sichere Gefilde zu verlagen. Die dramatische 
Wende des Krieges setzte sich fort. Nachdem 
verstärkt alliierte  Luftangriffe auf deutsche 
Industriezenten und Ballungsgebiete geflo-
gen wurden, begannen große Rüstungsbe-
triebe intensiv mit der Suche nach geeigne-
ten Standorten für eine mögliche Produk-
tionsverlagerung. 

Kuckuck

Die Junkers AG  hatte im Neißetal bei 
Zittau Erfolg, der junge Kuckuck im 

fremden Nest erhielt sein „Gefieder“: Ge-
tarnt als Zittwerke AG, Postfach 261, ent-
stand hier ein neues  „Kopfwerk“ der Jun-
kers Flugzeug- und Motorenwerke. Entsche-
idend mitgewirkt hat von militärischer Seite  
der sogenannte „Jägerstab“ (Deckname), des-
sen einzige Aufgabe es war, die Luftwaffen-
produktion zu steigern, natürlich als „Ge-
heime Reichssache“ mit allen Sondervoll-
machten. In Zittau sollte das erste serienre-
ife Strahltriebwerk der Welt gefertigt wer-
den. Das Düsentriebwerk wurde sogar nach 
dem Krieg von osteuropäischen Län-
dern in weiterentwickelten Varianten 
produziert und eingesetzt. So gut 
und einmalig war es.

Dr. Jürgen Ulderup

Von den Dessauer Junkerswerken wurde 
Dr. Jürgen Ulderup als Betriebsführer 

für Zittau abgeordnet. Er koordinierte das ge-
samte Verlagerungsprojekt für die „Fertigung 
TL“, eine Turbinen-Luftstrahltriebwerke- 
Produktion für die neue ME 262. Das Bau-
vorhaben lief unter der wehrwirtschaftlichen 
Kennnummer IV a SO J/m 116 des General-
luftzeugmeisters. Ulderup spannte ein gehe-
imnisumwittertes Netzwerk von Fertigungs-
stätten innerhalb 18  alteingesessenen Textil-
betrieben der Region. Dies führte zu erhe-
blichen Belastungen der ohnehin angeschla-
genen und auf Kriegwirtschaft umgestellten 
Oberlausitzer Textilindustrie Die Unterneh-
men mussten zusätzlich Platz schaffen für 
die Kriegswaffenproduktion oder sollten für 
diesen Zweck sogar stillgelegt werden. Übe-
rall wurden Einzelteile des geheimen Trie-
bwerks unter Aufsicht von Luftwaffenange-
hörigen produziert. Über 2500 Beschäftigte 
waren  unter Anleitung von Spezialisten der 
Luftfahrtindustrie bei den Zittwerken einge-
spannt. Sie arbeiteten in den Räumlichkeiten 
der Moras AG, den Textilbetrieben Gebr. 
Haebler in Zittau, der Mechanischen We-
berei Rudolf Breuer in Reichenau, der Fir-
ma Kreutziger & Henke in Leutersdorf , der 
Spinnerei und Weberei AG Ebersbach  sowie 
in  13 weiteren Unternehmen aus Zittau, Re-
ichenau, Herrnhut und Großschönau.

Ehemaliges   

Kriegsgefangenenlager

Das eigentlich Herzstück der Zittwer-
ke entstand unweit von Zittau auf 

den Terrain des ehemaligen Kriegsgefan-
genenlagers aus dem Ersten Weltkrieg 
in Großporitsch. Zuletzt nutzte die We-
hrmacht das weiträumige Gelände und 
hinterließ mehrere halbfertige Kaser-
nenbauten, die von Junkers übernom-
men und vollendet wurden. Das ganze 
Areal wurde zum militärischen Sperr-
gebiet erklärt, einschließlich des neuan-
gelegten Flugzeuglandeplatzes. Die Si-

cherungsmaßnahmen übernahm das 17. SS 
- Totenkopf -Wachbataillon . Im inneren Sper-
rkreis befand  sich auch ein mit Stacheldraht 

umzäuntes „Wirtschaftsgebäude“, hier war 
ein Außenkommando des KZ Groß-

-Rosen untergebracht. Neben den sogenann-
ten „Ostarbeitern“ und Krieggefangenen mus-
sten hier über 850 KZ - Häftlinge für die Zit-
twerke Zwangsarbeit leisten. Man spricht so-
gar von einer lagereigenen Entbindungs- und 
Kinderstation im oberen Stockwerk des besag-
ten „Wirtschaftsgebäudes“.

Wunderwaffe

Schon bald, Ende des Jahres 1944 drang Tag 
und Nacht über das winterliche Neiße-

tal hinweg ein anhaltend monotoner Pfeifton, 
ungewohnter Lärm, der bis ins Zittauer Ge-
birge hörbar war. Das konstante Geräusch kam 
von den neuen Triebwerksprüfständen der Zit-
twerke. Man sprach hinter vorgehaltener Hand 
von  Wunderwaffen, die in dem Rüstungsbe-
trieb hergestellt wurden, doch genaues war 
eben doch nicht bekannt. Einzelheiten hierüber 
wussten vor Ort nur Eingeweihte. Erst im „Be-
triebteil Kaserne“ selbst, am Ende der geheim-
nisumwitterten Produktionskette war zu erken-
nen, dass es sich um besondere Turbinen-Lu-
ftstrahltriebwerke für neuartige Kampfflugzeu-
ge handelte. Nach dem sich am 2.März 1943 
das als Prototyp gebaute Versuchsflugzeug  
von Messerschmitt, die ME 262-V 1 mit Jun-
kers Jumo 004A-0 Triebwerken, erfolgreich in 
der Luft bewährt hatte, sollten nunmehr alle 
Maschinen dieses Typs mit Jumo-Triebwerken 
ausgerüstet werden. Mit Beginn der  Gesamt-
produktion in Zittau erfolgte der Aufbau einer 
kompletten Fertigungskette mit der Vor- und 
Endmontage der neuen Triebwerke sowie de-
ren Versand. Die großen Lagerhallen des „Be-
triebsteils Kaserne“ von Großportitsch lassen 
vermuten, dass dort auch die Verkleidung der 
Triebwerke, die sogenannten Gondeln herge-
stellt wurden. Die fertiggestellten und geprüften 
Triebwerke wurden in gedeckten Güterwagen 
per Reichsbahn in Richtung Regensburg/Au-
gsburg befördert. Beispielsweise in die „Waldfa-
brik“ von Oberstraubling bei Regensburg. Hier 
wurde jede zusammengebaute ME  262 zum 
Schluss geprüft und dann auf die zum Rollfeld 
umfunktionierte nahegelegene Reichsautobahn 
geschleppt. Von dort aus erfolgte der Abnahme-
-Probeflug und  anschließende der Weitertran-
sport der Kampfflugzeuge auf dem Landwege 
mit der Eisenbahn, direkt zu den  Luftwaffen-
-Einsatzeinheiten für den Kampf um den soge-
nannten Endsieg. 

Wunderwaffe
aus der Klamottenfabrik

In Oberlausitz wurden in ehemaligen 
Textilfabriken die Triebwerke 
des ersten Düsenjägers der Welt 
gefertigt. Die Me 262 sollte 
für Hitler den Krieg gewinnen.

 Uli Suckert
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Tego samego dnia, gdy w Poznaniu zosta-
je powieszony Greiser, przez most granicz-
ny na Nysie Łużyckiej opuszcza Polskę spe-
cjalny pociąg. W ostatnim wagonie trumna 
ze zwłokami Hauptmanna, niemieckiego no-
blisty. 

Rzeczywiście, daty się zgadzają! Był koniec 
lat 80. Pracowałem wtedy w wytwórni filmo-
wej „Czołówka”, która miała ścisłe kontak-
ty z Armeefilmstudio w Berlinie. Ta NRD-
-owska wytwórnia zaproponowała nam ko-
produkcję filmu „Hauptmann-Transport”, 
rzecz o ostatniej drodze zwłok niemieckiego 
pisarza Gerharta Hauptmanna spod Karko-
noszy na bałtycką wyspę Hiddensee. Moim 
zadaniem było znalezienie kontaktu z Pola-
kami, którzy w jakiś sposób – już po zakoń-
czeniu wojny – zetknęli się z tym niemiec-
kim pisarzem. Udało mi się uzyskać zgodę 
profesora Stanisława Lorentza, żeby zechciał 
wystąpić przed kamerą. Niezbyt już zdrowy, 
88-letni profesor zaproponował, że wystąpi 
w Sali Matejkowskiej Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Wystawione są tam dwa obra-
zy Jana Matejki „Rejtan” i „Batory pod Psko-
wem”, które zostały przez Lorentza sprowa-
dzone z miejscowości Hain w Karkonoszach. 
Później miejscowość przemianowano na Ma-
tejkowice, obecnie jest to Przesieka. W lipcu 
1945 roku będąc w jeleniogórskiem, profesor 
dowiedział się, że w swej willi Wiesenstein 
mieszka Gerhart Hauptmann. Nazajutrz, po 
otrzymaniu tej wiadomości, przerwał pracę 
przy odnajdywaniu zrabowanych przez hi-
tlerowców polskich dzieł sztuki i odwiedził  
niemieckiego pisarza. Wieś, w której miesz-
kał, Agnetendorf, przekształcano już na pol-
ski Agnieszków, obecnie jest to Jagniątków, 
dzielnica Jeleniej Góry. Niestety, z mojej pra-
cy, zwłaszcza z relacji profesora, niewiele 
wykorzystano w filmie „Hauptmann-Trans-
port”. Ledwie 2 minuty, choć materiału było 

nawet na 15 minut wartościowego dokumen-
tu. Reżyser Matthias Blochwitz nie uznał na-
wet za stosowne pokazania fotografii Haupt-
manna, jaką otrzymał profesor Lorentz z od-
ręczna dedykacją pisarza, dosłownie za to, 
„że dał mu rzecz najważniejszą tych czasach – przy-
wrócił mu spokój”. Przypomnijmy, że to zda-
nie wypowiedział Hauptmann po otrzyma-
niu od Lorentza dokumentu stwierdzającego, 
że willa Wiesenstein jest pod opieką polskie-
go Ministerstwa Kultury i Sztuki i nie pod-
lega rekwizycji ani zajęciu pod kwaterunek. 
Inny fragment mojej pracy, zdjęć i relacji ze 
spotkania z byłym dziennikarzem Władysła-
wem Grzędzielskim z Warszawy, w ogóle nie 
umieszczono w tym filmie. 

Co takiego zrobił Grzędzielski? 

Dotarł z Warszawy do willi Hauptmanna 
późną wiosną 1945 roku, już po wojnie. Jako 
wysłannik agencji prasowej „Polpress” został 
posłany tam przez Julię Mincową. Nie miał 
zadania robić z nim żadnego wywiadu. Wy-
posażony w depeszę Agencji Reutera stwier-
dzającą, że prasa szwajcarska i szwedzka 
martwią się o pisarza, a na Zachodzie krą-
żyły o nim niepokojące wieści, zjawił się, bo 
potrzebny był szybki materiał informacyj-
ny z Polski na zagranicę, co się z Hauptma-
nem dzieje. Pisarz zaproponował Grzędziel-
skiemu rozmowę następnego dnia. Polak nie 
mogąc nigdzie znaleźć noclegu, przespał noc 
w redakcyjnym wojskowym Willysie, któ-
rym tu dotarł. Rozmowa, przykra dla Grzę-
dzielskiego, bo usłyszał od pisarza, że ten… 
nie zna Hitlera, nigdy nie została opubliko-
wana, w świat poszła jedynie wiadomość, że 
Hauptmann żyje i mieszka pod Karkonosza-
mi. Dopiero po latach wielu Grzędzielski za-
mieścił na łamach „Polityki” wspomnienie. 
Zawierało m.in. słowa: „Wkroczyłem do ciemne-
go holu, wpuszczony przez odźwiernego. Pośrodku 
stały skrzynki z butelkami i puszkami – dary do-
wódców jednostek radzieckich, kwaterujących w po-
bliżu”. I dalej o Hauptmannie: „Mówił cichym, 
melodyjnym głosem, piękna niemczyzna z ubiegłe-

go stulecia, o przyjaznym spotkaniu z oficerami ra-
dzieckimi i troskliwej opiece ze strony pierwszych 
władz polskich, które zabezpieczyły dom przed nie-
pożądanymi gośćmi, a także dostarczają żywność 
i lekarstwa”. Poszedłem tym tropem, spotka-
łem się z nim w Warszawie, gdzie Grzędziel-
ski był wysokim urzędnikiem Polskiej Misji 
UNESCO, zrobiłem kilka ujęć filmowych i 
nagrałem jego wypowiedź. Nie wiem, komu 
w NRD zależało aby dokonać tendencyjnej 
selekcji mojej pracy. Reżyserowi czy wy-
twórni filmowej? Ale komuś z pewnością. 

No i zaprotestował Pan…

Zrobił się skandal. Bo po uroczystej projek-
cji filmu wstałem i powiedziałem, co o tym 
sądzę. Dobitnie, o pomijaniu wkładu Pola-
ków w powojenną pomoc Hauptmannowi. I 
nie przysiadłem się do stołu dla oficjeli, bo 
nie tam było moje miejsce. Od Blochwitza 
otrzymałem wcześniej książkę Pohla „Bin ich 
noch in meinem Haus”. Pomijała pewne fakty z 
ostatnich chwil życia Hauptmanna i dni po 
jego śmierci.

I tak powstały dwa Pana dokumenty filmowe 
na ten temat – najpierw „Hauptmann 1945-
-1946” a potem „7 i pół tygodnia”. 

Tytuł tego drugiego filmu wymyślił Andrzej 
Fidyk. Bo wcześniej nadałem mu roboczy ty-
tuł „Rozkład”. 

Dlaczego? 

Dlatego, że trzymanie ciała pisarza w jego 
gabinecie przez te 7 tygodni było aktem nie-
ludzkim – nawet w tamtych czasach! To był 
upór ówczesnego Ministra Sprawiedliwości 
Henryka Świątkowskiego i upór Minister-
stwa Ziem Odzyskanych. Ta blokada zezwo-
lenia na wyjazd do Niemiec była związana z 
wywozem wraz z ciałem bezcennej bibliote-
ki Hauptmanna. Ale był i drugi powód blo-
kady – chciano uniemożliwić przy tej oka-
zji wyjazd owym „Sonderzugiem” – pocią-

 Janusz Skowroński
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giem specjalnym, grupie Niemców z otocze-
nia Hauptmanna z rodzinami i ruchomym 
dobytkiem. Kością niezgody były… maszy-
ny – do pisania i szycia, które po zniszcze-
niach wojennych były rzadkością. Przyjaciel 
domu Hauptmanna, polski starosta jelenio-
górski Wojciech Tabaka, nie wytrzymał ner-
wowo tego „przetargu”, podczas gdy zwło-
ki Hauptmanna czekały w upalne dni na po-
grzeb, wziął zaległy urlop i wyjechał rozża-
lony z powodu własnej niemocy. Ja nie chcia-
łem polemizować z Blochwitzem. Chciałem 
moją wiedzę, ważną historycznie, filmowo 
uzupełnić. Stąd te dwa filmy. W imię histo-
rycznej prawdy. 

Czy w swoich filmach rozwiązuje Pan 
wszystkie sprawy do końca?

Staram się, choć nie jest to takie proste. 
Wróćmy raz jeszcze do Hauptmanna. W jego 
willi przebywa jego pielęgniarz – Metzkow. 
Gdy szukałem śladów po nim w Niemczech, 
wszędzie krążyły negatywne opinie. Kto go 
Hauptmannowi „podstawił”?  To jest dopiero 
wyzwanie dla poszukiwaczy tajemnic prze-
szłości! Albo druga mocno zagadkowa po-
stać – sowiecki pułkownik NKWD Sokołow. 
Po co się zjawia u Hauptmanna? By rozma-
wiać z nim o poezji? To jest bez sensu. Spra-
wa ma – moim zdaniem – głębsze dno. Cho-
dzi o gauleitera Karla Hanke, który uciekł 
samolotem ze zniszczonej Festung Breslau. 
Pohl pisze w „Bin ich noch in meinem Haus”, że 
wylądował w Jeleniej Górze. 

Kontynuując ten wątek, przytoczę odpo-
wiedni fragment, bo mam akurat „ciepłe” 

tłumaczenie tej książki: „Zbliżał się koniec 
Festung Breslau. Gauleiter Śląska uciekł ze 
swojej „twierdzy” samolotem typu „Fieseler 
Storch”. Wylądował w Jeleniej Górze, gdzie 
został na jedną noc i zniknął w mundurze ja-
kiegoś wojaka. Krótko po tym miał podobno 
popełnić samobójstwo w którejś z saksoń-
skich wiosek”.

Skoro przenocował, przebrał się i zniknął, 
to należy postawić sobie pytanie: skąd Pohl 
znał takie szczegóły? Moim zdaniem od-
powiedź narzuca się sama – najpewniej ten 
nocleg miał miejsce w willi Wiesenstein. Z 
Gerhartem Hauptmannem łączyły go bliskie 
stosunki, przecież ledwie trzy lata wcześniej 
Hanke posyła po Hauptmanna samochód z 
Wrocławia, by ten mógł godnie obchodzić 
nad Odrą swe 80. urodziny. Należy zastano-
wić się nad tym, czy Hauptmannem, stacjo-
nujący w Legnicy Rosjanie, nie zajęli się po 
to, by ten mógł ich skutecznie naprowadzić 
na trop Hankego. 

W rękopisach Preussischer Kulturbesitz w 
Berlinie można znaleźć inny dokument – 
wpis do księgi gości domu Hauptmanna. W 
willi Wiesenstein pod datą 21.I.1945 wpisu-
je się sam Hans Frank. 

No widzi Pan, to kolejny dowód na to, że u 
Hauptmanna nie zbierał się żaden antyhitle-
rowski ruch oporu. Przeciwnie, chyba uza-
sadnione jest przypuszczenie, że siedzibę 
Hauptmanna potraktowano jako punkt prze-
rzutowy wykorzystywany przez hitlerowskie 
elity w końcu wojny. I paradoksalnie, Haupt-
mann wcale nie musiał o tym wiedzieć! 

Czego należy życzyć dzisiejszym dokumen-
talistom? 

Z prawdziwą satysfakcją obejrzałem ostatnio 
fabularną „Małą Moskwę”. Uderza mnie tu 
wierność detalom, Waldemar Krzystek na-
prawdę się przyłożył – czapki z głów! A sam 
pamiętam, jak było w Legnicy, gdy pojecha-
łem z ekipą enerdowską do „Hauptmann-
-Transport” na zdjęcia bazy radzieckiej. Te-
raz odżył klimat tamtego czasu, postaci, au-
tentyzm zachowań radzieckiego naczalstwa. 
A film dokumentalny? Jest dzisiaj znów mod-
ny. Ale robiony pod komercyjne zamówienia 
i wymagania jest tworem kalekim. Taki do-
kument sam „zabija się” swoją niefachowo-
ścią. Dokument filmowy musi mieć przesła-
nie. Należy zadać sobie pytanie – po co się 
go robi? Przede wszystkim, by nie ośmieszać 
patriotyzmu, a stąd już krok do najgorszego, 
nazywam to dywersją ideologiczną. Wszyst-
kim dokumentalistom, a także poszukiwa-
czom prawdy i przyszłym odkrywcom życzę 
cierpliwości i dotrwania do końca w tym, co 
robią. 

REJESTRATOR

historii 

Robert Stando - reżyser, scenarzysta, lau-
reat wielu nagród. Podejmował niechciane 
i zapomniane tematy. Często okiem kamery 
dotykał skomplikowanych zmagań z historią, 
zwłaszcza polsko-niemieckich trudnych roz-
liczeń z przeszłością. Interesowali go Wester-
platczycy i Albert Forster, Powstańcy Wiel-
kopolscy i Artur Greiser, rządca Warthegau 
stracony publicznie na poznańskiej Cytadeli, 
Ziemie Zachodnie z ukochanym Kłodzkiem, 
gdzie trafił po wojnie i niemiecki literat Ger-
hart Hauptmann, kończący swój żywot w 
polskich już Karkonoszach. Na taśmie fil-
mowej rejestrował wielu świadków historii. 
Gdyby nie on, wielu spraw nigdy nie pozna-
libyśmy…

Należy być sobą i mieć oczy szeroko otwarte na świat. 
Uczyć się i nie poddawać bezkrytycznie cudzym  
myślom. Odrobina sceptycyzmu i wieczne uczenie się  
to najlepszy środek uzdrawiający naszą rzeczywistość.
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Am selben Tag als Greiser in Poznań ge-
hängt wurde, überquerte ein Sonderzug die 
Grenzbrücke über der Lausitzer Neiße in 
Richtung Deutschland. Im letzten Waggon 
steht der Sarg mit den sterblichen Überre-
sten des deutschen Nobelpreisträgers G. 
Hauptmann.

Tatsächlich, das Datum stimmt überein! Es 
war das Ende der 1980er Jahre. Ich arbeite-
te damals bei den Filmstudios „Czołówka“ 
die enge Beziehungen zum Armeefilmstudio 
in Berlin pflegten. Die DDR-Filmstudios 
boten uns eine Kooperation an beim Film 
„Der Hauptmann-Transport“ über den letz-
ten Weg des deutschen Schriftstellers Ger-
hart Hauptmann vom Riesengebirge auf die 
Ostseeinsel Hiddensee. Meine Aufgabe war 
es, Kontakte zu Polen zu knüpfen, die in ir-
gendeiner Weise nach dem Ende des Krieges 
mit diesem deutschen Schriftsteller zu tun 
hatten. Es gelang mir Professor Stanisław 
Lorentz dazu zu bewegen, vor der Kame-
ra zu erzählen. Mit 88 Jahren war er gesun-
dheitlich bereits angeschlagen und schlug 
vor sich im Matejko-Saal im Königsschloss 
in Warschau filmen zu lassen. Dort hängen 
zwei Bilder von Jan Matejko: „Rejtan” und 
„Batory pod Pskowem”, die Lorentz aus der 
Ortschaft Hain im Riesengebirge nach War-
schau brachte. Später wurde der Ort in Ma-
tejkowice umbenannt, heute heißt er Przesie-
ka. Als der Professor im Juli 1945 in der Ge-
gend um Jelenia Góra weilte, erfuhr er, dass 
Gerhart Hauptmann in seiner Villa Wiesen-
stein lebt. Am nächsten Morgen unterbrach 
er seine Arbeit bei der Suche nach von den 
Deutschen geraubten polnischen Kunstwer-
ken und besuchte den deutschen Schrift-
steller. Das Dorf, in dem er lebte, hieß einst 

Agnetendorf, dann wurde es zum polnischen 
Agnieszków und heißt heute als Stadtteil von 
Jelenia Góra Jagniątków. Aus meiner Arbeit, 
vor allem vom Bericht des Professors wurde 
nur sehr wenig im Film „Der Hauptmann-
-Transport“ übernommen. Es waren einzig 
2 Minuten, obwohl das Material 15 Minu-
ten umfasste. Der Regisseur Matthias Blo-
chwitz sah nicht einmal die Notwendigkeit, 
die Fotografie Hauptmanns mit einer Unter-
schrift des Schriftstellers im Film zu zeigen, 
die Professor Lorenz dafür bekam, dass er 
ihm „das in den damaligen Zeiten Wichtig-
ste gab – seine Ruhe“. Diesen Satz sprach 
Hauptmann, als er von Lorentz ein Doku-
ment erhielt, wonach die Villa Wiesenste-
in dem polnischen Kunst- und Kulturmini-
sterium unterstand und nicht requiriert oder 
besetzt werden würde. Ein anderer Teil me-
iner Arbeit, darunter Fotos und Berichte von 
meinem Treffen mit dem Journalisten Wła-
dysław Grzędzielski aus Warschau wurde im 
Film überhaupt nicht berücksichtigt.

Was hat Grzędzielski gemacht?

Er reiste aus Warschau zu Hauptmanns Vil-
la kurz nach dem Krieg im Frühjahr 1945. Er 
wurde von Julia Mincowa als Gesandter der 
Presseagentur „Polpress“ geschickt. Er sol-
lte kein Interview mit ihm führen. Er hatte 
eine Depesche der Agentur Reuters, die be-
sagte, dass sich die schweizer und die schwe-
dische Presse Sorgen um den Schriftsteller 
machen, und dass im Westen beunruhigende 
Nachrichten über ihn gab. Er sollte Presse-
material für das Ausland sammeln, was mit 
Hauptmann geschehen sei. Der Schriftsteller 
bot Grzędzielski ein Gespräch für den näch-
sten Tag an. Der Pole konnte nirgendwo eine 
Unterkunft finden und verbrachte die Nacht 
im Armee-Willys der Redaktion, mit dem er 
angereist ist. Das Gespräch war für Grzę-
dzielski eher unangenehm, denn er erfuhr, 
dass der Schriftsteller... Hitler nicht kennen 
würde. Das Gespräch wurde niemals veröf-
fentlicht, es wurde einzig weitergegeben, 
dass Hauptmann lebt und am Riesengebirge 
lebt. Erst nach vielen Jahren hat Grzędzielski 
seine Erinnerungen im Wochenmagazin „Po-
lityka“ veröffentlicht: „Der Bedienstete ließ 

mich in einen dunklen Flur treten. In der 
Mitte standen Kisten mit Flaschen und Do-
sen, die Hauptmann von in der Nähe einqu-
artierten russischen Einheiten geschenkt be-
kommen hatte. Er sprach mit leiser, melo-
discher Stimme. Wunderschönes Deutsch 
des vergangenen Jahrhunderts. Er berichtete 
über die freundlichen Begegnungen mit rus-
sischen Offizieren und die Obhut seitens der 
neuen polnischen Verwaltung, die das Haus 
vor ungebetenen Gästen in Schutz nahm und 
ihm Lebensmittel und Medikamente zu-
kommen ließ.“ Ich bin dieser Spur gefolgt, 
traf Grzędzielski in Warschau, wo er ein ho-
her Beamter der polnischen UNESCO Mis-
sion war. Ich machte einige Filmaufnahmen 
und interviewte ihn. Ich weiß nicht, wem in 
der DDR daran gelegen war, meine Arbeit 
vorurteilsvoll zu selektieren – es waren mit 
Sicherheit entweder der Regisseur oder die 
Produktionsanstalt.

Sie haben jedenfalls Protestiert...

Es gab einen Skandal. Ich bin bei der feier-
lichen Uraufführung aufgestanden und habe 
gesagt, was ich davon halte. Ich erwähn-
te, dass die polnische Hilfe für Hauptmann 
nach dem Krieg übergangen wurde. Ich habe 
mich auch nicht an den Tisch der Ehrengäste 
gesetzt, weil dort nicht mein Platz war. Zuvor 
hatte ich von Blochwitz das Buch „Bin ich 
noch in meinem Haus“ von Pohl bekommen. 
Es überging gewisse Fakten aus den letzten 
Lebenstagen und der Zeit kurz nach Haupt-
manns Tod.

So entstanden zwei Dokumentarfilme zu 
diesem Thema: zunächst „Hauptmann 1945-
-1946“ und dann „7 ein Halb Wochen“.

Den Titel des zweiten Films hat Andrzej Fi-
dyk vorgeschlagen. Ich hatte ihm den Arbeit-
stitel „Zerfall“ gegeben.

Warum?

Weil es sogar in der damaligen Zeit unmen-
schlich war, den Körper des Schriftstellers 
nach seinem Tod 7 Tage lang in seinem Ar-
beitszimmer aufzubewahren. Es war ein 

 Janusz Skowroński

DERDER
DokumentaristDokumentarist
Den Körper des Schriftstellers 7 Wochen lang 
in seinem Arbeitszimmer liegen zu lassen war 
inhuman – sogar in der damaligen Zeit!

Janusz Skowroński spricht mit 
dem Dokumentarfilmer Robert Stando.
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Dokumentarist

dringendes Anliegen des damaligen Justi-
zministers Henryk Świątkowski und des Mi-
nisteriums für die Wiedergewonnenen Ge-
biete. Man blockierte den Abtransport nach 
Deutschland, weil mit der Leiche auch die 
wertvolle Bibliothek Hauptmanns wegge-
bracht werden sollte. Doch es gab auch eine 
zweite Ursache für die Blockadehaltung: 
Man wollte verhindern, dass eine Gruppe 
Deutscher aus der Umgebung Hauptmanns 
mitsamt der Familien und ihrem Hab und 
Gut mit dem Sonderzug nach Deutschland 
ausreist. Es ging dabei besonders um Schre-
ib- und Nähmaschinen, die nach dem Krieg 
wertvolle Raritäten darstellten. Ein Freund 
des Hauses Hauptmann, der polnische Sta-
rost von Jelenia Góra Wojciech Tabaka, kon-

nte die Anspannung um die in der Hitze la-
gernde Leiche Hauptmanns nicht aushalten, 
nahm seinen ausstehenden Urlaub und fuhr 
ob seiner eigenen Machtlosigkeit überdrüs-
sig weg. Ich wollte mit Blochwitz nicht pole-
misieren. Ich wollte mein historisch bedeu-
tendes Wissen filmisch umsetzen. Deswegen 
entstanden diese zwei Filme im Namen der 
historischen Wahrheit.

Werden in Ihren Filme alle Fragen vollends 
beantwortet?

Ich bemühe mich darum, auch wenn es nicht 
so einfach ist. Doch kommen wir noch mal auf 
Hauptmann zurück. In seiner Villa weilte sein 
Pfleger – Metzkow. Als ich nach seinen Spuren in 
Deutschland forschte, hörte ich überall schlech-
te Meinungen über ihn. Wer hat ihn bei Haupt-
mann eingeschleust? Das ist eine wahre Heraus-
forderung für Vergangenheitsforscher. Oder die 
zweite geheimnisvolle Person – der sowjetische 
NKWD-Oberst Sokolow. Warum besuchte er 
Hauptmann? Um sich mit ihm über Poesie zu 

unterhalten? Das macht doch keinen Sinn. Der 
Fall ist meiner Meinung nach tiefgründiger. Es 
geht dabei um den Gauleiter Karl Hanke, der 
mit dem Flugzeug aus dem zerstörten Breslau 
floh. Pohl schreibt in „Bin ich noch in meinem 
Haus“, dass er in Jelenia Góra landete.

In diesem Zusammenhang möchte ich eine 
Passage dieses gerade übersetzten Buches 
zitieren: „Es nahte das Ende der Festung Bre-
slau. Der Gauleiter Schlesiens floh aus seiner 
Festung mit einem Flugzeug des Typs Fieseler 
Storch. Er landete in Jelenia Góra, wo er eine 
Nacht blieb und anschließend in der Uniform 
irgendeines Soldaten floh. Kurz danach soll er 
in irgendeinem sächsischen Dorf Selbstmord 
begangen haben.“

Wenn er übernachtete, sich umzog und an-
schließend verschwunden sein soll, muss man 
sich doch fragen, woher Pohl solche Details kan-
nte. Meiner Meinung nach liegt die Antwort auf 
der Hand: Er hat sicherlich in der Villa Wiesen-
stein übernachtet. Er pflegte enge Beziehungen 
zu Hauptmann. Drei Jahre zuvor ließ Hanke 
Hauptmann mit einem Wagen nach Wrocław 
bringen, damit dieser seinen 80. Geburtstag 
würdig an der Oder feiern konnte. Man muss 
sich also fragen, ob. sich die Russen für Haupt-
mann nicht deswegen interessierten, damit er 
sie auf die Spur Hankes bringen konnte.

In den Manuskripten des Preußischen Kul-
turbesitzes in Berlin findet sich ein anderes 
Dokument – ein Eintrag ins Gästebuch aus 
Hauptmanns Haus. Am 21.01.1945 hat sich 
in der Villa Wiesenstein Hans Frank persön-
lich eingetragen.

Das haben Sie es, es ist ein weiterer Bewe-
is dafür, dass Hauptmanns Haus gar kein 
Hort der Widerstandsbewegung gewesen ist. 

Ganz im Gegenteil, man kann wohl zurecht 
vermuten, dass Hauptmanns Wohnsitz als 
Umschlagplatz für Nazi-Eliten gegen Ende 
des Krieges diente. Paradoxerweise hätte es 
Hauptmann gar nicht bewusst sein müssen.

Was muss man den heutigen Dokumentari-
sten wünschen?

Ich habe mir letztens mit großer Freude den 
Spielfilm „Mała Moskwa” angeschaut. Da-
bei erstaunte mich die Detailtreue, Krzystek 
hat sich wirklich bemüht – alle Achtung! Ich 
kann mich selbst noch erinnern, wie es in Le-
gnica war, als ich mit dem DDR-Team vom 
„Hauptmann-Transport“ in die russische Ka-
serne kam. Jetzt lebten die Stimmung der da-
maligen Zeit, die Personen und die Authentizi-
tät der russischen Vorgesetzten wieder auf. Do-
kumentarfilme kommen wieder in Mode. Da 
sie jedoch auf Bestellung und unter Vorgaben 
gemacht werden, haben sie gewisse Makel. Die 
Dokumentarfilme erschlagen sich selbst mit ih-
rer mangelnden Professionalität. Dokumentar-
filme müssen eine Aussage haben. Man muss 
sich fragen, wozu man sie macht. Man darf sich 
vor allem nicht über den Patriotismus lustig 
machen, denn von da aus ist es nur noch ein 
kleiner Schritt zur ideologischen Sabotage. Ich 
wünsche allen Dokumentaristen und Wahrhe-
itssuchern viel Geduld und Beharrlichkeit. 

Robert Stando ist Regisseur, Drehbuchau-
tor, Preisträger zahlreicher Auszeichnungen. 
Er griff unbequeme und vergessene Themen 
auf. Mit seiner Kamera hielt er den kompli-
zierten Umgang mit der Geschichte und die 
deutsch-polnischen Abrechnungen mit der 
Vergangenheit fest. Er interessierte sich für 
Westerplatte und für Albert Forster, für die 
Großpolnischen Aufständischen und für Ar-
tur Greiser, den in der Zitadelle von Poznań 
öffentlich hingerichteten Verwalter des War-
thegaus und für die Westgebiete und Kłodz-
ko, wohin er nach dem Krieg kam ebenso 
wie der deutsche Autor Gerhart Hauptmann, 
der im Riesengebirge seinen Lebensabend 
verbrachte. Er filmte zahlreiche Zeitzeugen. 
Wäre nicht er gewesen, kämen zahlreiche 
Begebenheiten niemals ans Tageslicht...

Man muss sich selbst treu bleiben und seine Augen weit 
geöffnet haben. Man muss lernen und darf sich fremden 
Gedanken nicht kritiklos unterwerfen. Eine Prise Skepti-
zismus und ein permanenter Lernprozess sind die besten 
Mittel, um unsere Wirklichkeit zu heilen.
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Wyznawcy tzw. „spiskowej teorii 
dziejów” już zacierają ręce, bo 
jak na razie wszystko wskazu-
je na to, że po części sprawdza-

ją się ich teorie. W niemieckiej prasie moż-
na było sporo przeczytać o aferach związa-
nych z szczepionkami na tzw. świńską grypę. 
Tą największą było sprowadzenie dla wojska, 
polityków oraz służb medycznych innych 
(bardziej bezpiecznych) szczepionek niż dla 
przeciętnego Niemca. Bundeswehra kupi-
ła szczepionkę firmy Baxter, niezawierającą 
adiuwantów (środki mogące wywołać nad-
reakcje   organizmu). Także niemieckie mi-
nisterstwo spraw wewnętrznych zamówiło 
specjalną dostawę szczepionek dla członków 
rządu federalnego, ministerstw i najważniej-
szych urzędów. Angela Spelsberg z antyko-
rupcyjnej organizacji Transparency Interna-
tional mówiła prasie- Ta sprawa śmierdzi już z 
daleka. Jej zdaniem zamówienia dla wytwór-
cy czyli firmy GSK powinna zbadać parla-
mentarna komisja śledcza Bundestagu. Dla 
Süddeutsche Zeitung na pytanie czy istnie-
ją powiązania między komisją ds. szczepień a 
producentami szczepionek powiedziała m.in. 
„ Większość spośród 16 członków komisji 
ma kontakty z najważniejszymi producenta-
mi szczepionek. Są wśród nich tacy, którzy 
w tym samym czasie zasiadają w komisji i 

testują szczepionki. Inny wygłaszają wykła-
dy dla producentów szczepionek. Są też tacy, 
którzy wcześniej zasiadali w komisji a teraz 
pracują dla koncernów farmaceutycznych.”.

Niemcy – króliki doświadczalne?

Znany krytyk przemysłu farmaceutyczne-
go Becker-Brüser, stwierdził na łamach 

prasy, że Niemcom już dzisiaj przypada rola kró-
lików doświadczalnych. Ta histeria grypowa na-
biera dodatkowego „posmaku”, kiedy oka-
zuje się, że w Niemczech na skutek zanie-
dbań w zakresie higieny w szpitalach i kli-
nikach umiera rocznie kilka tysięcy pacjen-
tów. Przykładem może być niedawna „afe-
ra odpadkowa”. Komisji Zdrowia stwierdziła 
szereg przypadków używania w niemieckich 
klinikach jednorazowych narzędzi medycz-
nych. Znaleziono odpadki krwi itp.  

Być może, jak twierdzą krytycy systemu 
medycznego w Europie, za jakiś czas do-

wiemy się, że zagrożeniem nie była „świńska 
grypa” ale właśnie „świński spisek” na linii 
politycy i biznes farmaceutyczny. Twierdzą 
oni, że mamy do czynienia z masowym eks-
perymentem naukowym. Zwykle do takowe-
go potrzeba kilkuset pacjentów a jego kosz-
ty są bardzo wysokie. W sytuacji szczepio-
nek przeciwko nowej grypie (rządom sprze-
daje się dwie) mamy kilka milionów żywych 
„testerów”, którzy jeszcze jako podatnicy za 
to zapłacą. W tygodniku „Der Spiegel” dr 
Ludwig, przewodniczący komisji ds. leków 

Naczelnej Izby Lekarskiej w RFN oburza się 
na fakt, że kampania szczepień stwarza wie-
le rozmaitych problemów, a jej użyteczność 
wcale nie jest pewna. – Resort zdrowia dał się 
wciągnąć w kampanię koncernów farmaceutycz-
nych, które malują wizję rzekomego zagrożenia, bo 
chcą na tym po prostu zarobić – powiedział. 

Lekarze przeciw

Coraz więcej lekarzy w Niemczech od-
radza szczepionkę z domieszkami nie 

tylko kobietom ciężarnym. Wirus świńskiej 
grypy nie okazał się bowiem zabójcą na wiel-
ką skalę, jak głoszono jeszcze wiosną br. pod-
czas wybuchu epidemii w Meksyku. Przy-
kładowo, wg brytyjskich danych śmiertel-
ność „świńskiej grypy” wyniosła na Wy-
spach 0.07%, czyli znacznie mniej niż dla 
zwykłej grypy tzw. sezonowej, której śmier-
telność wg danych WHO mieści się między 
0.1%do 0.4% . Dla porównania słynna hisz-
panka miała wskaźnik śmiertelności 3%. 
Wśród internistów i pediatrów panuje wręcz 
wrogość w stosunku do szczepień. Prof. Mi-
chael Kochen, prezes Niemieckiego Towa-
rzystwa Internistów i Lekarzy Rodzinnych, 
zalecał już we wrześniu lekarzom pierwsze-
go kontaktu zaniechanie tych szczepień. – 
Ryzyko skutków ubocznych jest większe od pożytku 
– twierdził w jednym z wywiadów. Wolfram 
Hartmann, prezes Federalnego Związku Pe-
diatrów nie mógł pojąć, jak władze Niemiec 
mogły zakupić szczepionkę zawierającą do-

 Waldemar Gruna 

ŚwińskiŚwiński
SPISEKSPISEK

Niemcom już dzisiaj przypada rola królików doświadczalnych - 
stwierdził na łamach prasy Becker-Brüser, znany krytyk 

przemysłu farmaceutycznego.
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mieszkę wzmacniającą jej działanie. – Dzieci 
mają układ odpornościowy szczególnie skłonny do 
nadmiernych reakcji. Adiuwanty mogą wywoływać 
nadreakcje – zaznaczał. Szczepionki zawierają 
jeszcze związek rtęci jako substancję konser-
wującą. – Tej substancji celowo unikano dotych-
czas w szczepionkach przeznaczonych dla małych 
dzieci – akcentował Hartmann. Także amery-
kańska agencja rządowa FDA, w której gestii 
leży dopuszczanie leków do użytku, nie do-
puściła na rynek żadnej szczepionki zawie-
rającej adiuwanty. Ostrożność Amerykanów 
bierze się także z wysokich odszkodowań, ja-
kie otrzymują w USA pacjenci w przypadku 
wystąpienia skutków ubocznych. Co więcej, 
ciężar przeprowadzenia dowodu nie spoczy-
wa tam na pacjencie. Inaczej jest w Europie 
gdzie za ewentualne skutki szczepień odpo-
wiedzialne będą rządy, które zakupiły te me-
dykamenty. Ważnym sygnałem był także list 
brytyjskiego resortu zdrowia rozsyłany do 
autorytetów z neurologii w Wielkiej Bryta-
nii wskazujący na to, iż szczepionka na świń-
ską grypę może powodować groźną chorobę 
układu nerwowego, uszkodzenie mózgu zwa-
ne zespołem Guillain-Barre’a. Atakuje on 
układ nerwowy organizmu, prowadząc stop-
niowo do całkowitego paraliżu, a ostatecznie 
do problemów z oddychaniem, co kończy się 
zgonem. 

Miliardy euro w błoto?

Pod wpływem dyskusji w prasie i TV co-
raz więcej Niemców i europejczyków 

wykazuje niechęć do szczepień sterowa-
nych przez rządy. Wygląda na to, że kosz-
towna akcja, na którą przeznaczono miliar-
dy euro może okazać się niewypałem. Być 
może wprowadzone zostaną szczepienia obo-
wiązkowe a jeżeli i to zostanie zbojkotowane 
to szczepionki przekazane zostaną jako dar 
krajom rozwijającym się. Na pewno koncer-
ny farmaceutyczne na tym nie stracą. Już te-
raz dla nich świńska grypa jest tym, czym 
dla przemysłu samochodowego była premia 
za złomowanie pojazdu jaką zastosowano w 
Niemczech. 

W Polsce bez szczepionek?

W moim odczuciu „pandemia” świńskiej grypy 
wygląda raczej na sztucznie napędzaną hi-

sterię. Raportowane tysiące przypadków zgonów z 
powodu tej grypy wydają się naciągane – powie-
działa mediom Prof. Maria Dorota Majew-
ska. Innego zdania była we wrześniu pol-
ska minister zdrowia: Sezonowe szczepionki nie 
chronią w pełni przed wirusem świńskiej grypy, któ-
ry jest mutantem szczególnie złośliwym - powie-
działa E. Kopacz. Dodała, że zaszczepieni 
mają szansę na przetrwanie. Ale po dwóch 
miesiącach zdanie zmieniła. Na począt-
ku listopada powiedziała - Obowiąz-
kiem każdego rządu jest zabezpieczenie 
zdrowotne swoich obywateli, rekomen-
dowanie leków skutecznych i bezpiecz-
nych. Dzisiaj, na tym poziomie wie-
dzy, żadna z firm, z którymi negocju-
jemy, nie jest w stanie określić tego, co 
jest najważniejsze, czyli późnego skut-
ku szczepienia. Według polskiej 

minister zdrowia, szczyt zachorowań, rów-
nież na grypę sezonową, przyjdzie dopiero 
między styczniem a marcem 2010. Grypa se-
zonowa jest groźniejsza od tej powodowanej świń-
skim wirusem - przekonywała szefowa Krajo-
wego Ośrodka ds. Grypy prof. Lidia Brydak. 
Podkreślała, że co roku z powodu grypy se-
zonowej choruje na świecie do 1,5 mld osób, 
umiera natomiast do miliona. W Polsce 
podkreśla się, że szczepionki muszą 
być dostępne w „wolnym ob-
rocie”. Koncerny tego nie 
chcą i wolą sprzedawać 
je tylko rządom po-
szczególnych kra-
jów. 

- Bo mają gwarantowane pieniądze, a w przypad-
ku klientów indywidualnych - nie wiedzą, ile sprze-
dadzą - wyjaśniała polska minister zdrowia. I 
być może tu jest „pies pogrzebany” a może 
raczej świnia i to ta podłożona przez far-
maceutyczne koncerny rządom i społeczeń-
stwom w Unii Europejskiej. 

U czterech osób w Karolinie Północnej wykryto świńską grypę odporną na najpopularniejszy lek an-
tywirusowy tamiflu - poinformowały tamtejsze władze sanitarno-epidemiologiczne. Agencja Assi-
ciated Press odnotowuje, że dotychczas stwierdzono na świecie 52 przypadki odpornej na tamiflu 
świńskiej grypy. Eksperci od dawna wskazywali na niebezpieczeństwo mutacji wirusa i związane z 
tym ryzyko nieskuteczności leków i szczepionek. 
Pandemia nowej grypy może okazać się największą aferą korupcyjną naszych czasów. Do takiego 
wniosku doszli dziennikarze duńskiej gazety „Information”, którzy przeprowadzili śledztwo dotyczą-
ce związków ekspertów medycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z największymi firmami 
farmaceutycznymi. Koncerny te zarabiają ogromne pieniądze na sprzedaży preparatów przeciwko 
grypie. - Zaniepokojenie wywołuje fakt, że wielu naukowców, zasiadających w różnych komitetach 
WHO, przedstawia się jako niezależni eksperci, a w istocie figurują na liście płac farmaceutycznych 
gigantów - mówi profesor epidemiologii Tom Jefferson, badacz z Cochrane Center w Rzymie. Na-
ukowiec podkreśla, że choć naturalne środki zaradcze przeciw grypie, jak higiena i częste mycie rąk, 
mogą być skuteczniejsze, to w dokumentach WHO wspomina się o tym zaledwie kilka razy, podczas 
gdy o szczepionkach kilkadziesiąt razy.
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Anhänger der sog. „Weltver-
schwörungstheorie“ reiben sich 
bereits die Hände, denn erste 
Anzeichen deuten darauf hin, 

dass sie teilweise Recht behalten könnten. 
In deutschen Medien konnte man zahlrei-
che Berichte über Skandale im Zusammen-
hang mit Impfstoffen gegen die sog. Schwei-
negrippe finden. Im Vordergrund stand da-
bei das Vorhaben, für die Bundeswehr, Poli-
tiker und medizinisches Personal andere (si-
cherere) Impfstoffe verwenden zu wollen, als 
für den Durchschnittsbürger. Die Bundes-
wehr kaufte einen Impfstoff der Firma Bax-
ter ohne Verstärker (die eine Abwehrreak-
tion des Organismus hervorrufen könnten). 
Auch das deutsche Innenministerium be-
stellte spezielle Impfstoffe für die Bundesre-
gierung, Ministerien und die wichtigsten Be-
hörden. Angela Spelsberg von Transparency 
International sagte dazu: Die Sache stinkt zum 
Himmel. Ihrer Meinung nach sollte sich eine 
Untersuchungskommission des Bundestages 
mit den Bestellungen bei der Firma GSK be-
fassen. Der Süddeutschen Zeitung antworte-
te sie auf die Frage, ob Verflechtungen zwi-
schen der Impfkommission und den Impf-
stoffherstellern bestehen: „Die meisten der 
16 Kommissionsmitglieder haben Kontak-
te zu den wichtigsten Impfstoffherstellern. 
Darunter sind auch einige, die gleichzeitig 
in der Kommission sitzen und parallel dazu 
Impfstoffe testen lassen. Andere halten Vor-
träge im Auftrag einiger Impfstoffhersteller. 
Es gibt auch einige, die früher Mitglieder 
der Kommission waren und jetzt für Phar-
makonzerne arbeiten.“

Deutsche als     
Versuchskaninchen?

Der bekannte Kritiker der Pharmain-
dustrie Becker-Brüser äußerte gegen-

über Medien, dass „die Deutschen bereits 
als Versuchskaninchen gelten“. Die Grippe-
Hysterie bekommt einen zusätzlichen Bei-
geschmack, wenn einem bewusst wird, dass 

in deutschen Krankenhäusern und Klini-
ken jährlich einige Tausend Patienten durch 
mangelnde Hygiene sterben. Ein Beispiel ist 
der neuerliche „Abfall-Skandal“. Die Ge-
sundheitskommission deckte in deutschen 
Kliniken einige Fälle von mehrmaliger Ver-
wendung von Einwegutensilien auf. Es wur-
den Blutspuren u.ä. sicher gestellt. Vielleicht 
wird man in einiger Zeit erfahren, dass die 
wahre Gefahr nicht von der Schweinegrippe, 
sondern von der „schweinischen Verschwö-
rung“ zwischen Politikern und der Pharma-
Industrie ausging, wie einige Kritiker des 
europäischen Gesundheitssystems meinen. 
Ihrer Meinung nach haben wir es mit ei-
nem massenhaften wissenschaftlichen Expe-
riment zu tun. Normalerweise braucht man 
dafür einige Hundert Patienten bei exorbi-
tanten Kosten. Im Fall der Impfstoffe ge-
gen die neue Grippe (Regierungen kaufen 
zwei unterschiedliche) hat man einige Milli-
onen lebende Probanden, die als Steuerzah-
ler dafür auch noch aufkommen. Im SPIE-
GEL empörte sich der Vorsitzende der Me-
dikamentenkommission der deutschen Ärz-
tekammer, Dr. Ludwig, über die Tatsache, 
dass die Impfkampagne zahlreiche Probleme 
schafft, ihre Nützlichkeit hingegen nicht si-
cher ist. Das Gesundheitsressort ließ sich in eine 
Kampagne der Pharmakonzerne einspannen, die 
eine vermeintliche Bedrohungslage an die Wand 
malen, weil sie daran verdienen wollen – sagte er.

Ärzte sind dagegen

Immer mehr deutsche Ärzte raten nicht nur 
Schwangeren von einem Impfstoff mit Zu-

satzstoffen ab. Das Schweinegrippevirus hat 
sich nicht als Killervirus im großen Maßstab 
entpuppt, wie noch im Frühjahr während der 
Epidemie in Mexiko zu vernehmen war. Briti-
sche Statistiken zur Sterblichkeit in Folge der 
Schweinegrippe betragen 0,07%, also weitaus 
weniger, als im Fall der gewöhnlichen saisona-
len Grippe, die nach Angaben der WHO Sterb-
lichkeitsraten von 0,1% – 04% verursacht. Zum 
Vergleich: Die berühmte Spanische Grippe 
hatte eine Sterblichkeitsrate von 3%. Internis-
ten und Kinderärzte raten von Impfungen ge-
radezu ab. Prof. Michael Kochen, der Vorsit-
zende des deutschen Internisten- und Allge-
meinärzteverband, riet bereits im September 

Internisten und Allgemeinärzten von Impfun-
gen ab. Das Risiko von Nebenwirkungen ist größer 
als die Erfolgsaussichten – sagte er in einem Inter-
view. Wolfram Hartmann, der Vorsitzende des 
Bundesverbandes der Kinderärzte, konnte gar 
nicht begreifen, die wie Bundesregierung einen 
Impfstoff mit Verstärkern kaufen konnte. Das 
Immunsystem von Kindern neigt besonders stark zu 
Überreaktionen. Verstärker können genau diese Über-
reaktionen hervorrufen – betonte er. Impfstoffe 
enthalten zusätzlich Quecksilberverbindungen 
als Konservierungsstoffe. Diese Substanzen wur-
den bislang absichtlich in Impfstoffen für Kinder ver-
mieden – sagte Hartmann. Auch die amerikani-
sche FDA, die Medikamente für den amerika-
nischen Markt zulässt, hat keine Impfstoffe mit 
Verstärkern zugelassen. Die Vorsicht der Ame-
rikaner resultiert auch aus den hohen Entschä-
digungen, die Patienten in den USA bei auf-
tretenden Nebenwirkungen einklagen können. 
Die Beweislast liegt dabei nicht beim Patien-
ten. Anders verhält es sich in Europa, wo Re-
gierungen als Käufer der Impfstoffe für eventu-
elle Folgen aufkommen werden. Ein wichtiges 
Signal war ein Brief des britischen Gesund-
heitsressorts an Neurologen in Großbritannien 
in dem gewarnt wurde, dass die Impfung gegen 
Schweinegrippe eine gefährliche Krankheit des 
Nervensystems und Gehirnschäden (Guillain-
Barre-Syndrom) hervorrufen könnte. Das Syn-
drom greift das Nervensystem an, führt lang-
sam zur vollständigen Lähmung, beeinträchtigt 
die Atmung und verläuft tödlich.

Milliarden Euro zum Fenster 
rausgeworfen?

Immer mehr Deutsche und Europäer ve-
rzichten unter dem Einfluss der Medien-

berichte auf von der Regierung angeordnete 
Impfungen. Es sieht danach aus, dass sich die 
milliardenteuere Aktion als Fehlschlag ent-
puppen könnte. Vielleicht werden Zwang-
simpfungen eingeführt, sollten die boykot-
tiert werden, werden die Impfstoffe an En-
twicklungsländer gespendet. Die Pharma-
konzerne werden sicherlich keinen Verlust 
machen. Bereits jetzt ist die Schweinegrip-
pe für sie das, was die deutsche 
Abwrackprämie für die Fahrzeu-
gindustrie gewesen ist.

Eine schweinischeEine schweinische
VERSCHWÖRUNGVERSCHWÖRUNG

Deutsche gelten derzeit als Versuchskaninchen
sagt der bekannte Kritiker der Pharmaindustrie Becker Brüser.

 Waldemar Gruna 
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Eine schweinische
VERSCHWÖRUNG

Polen ohne Impfungen?

Meiner Meinung nach sieht die „Schweinegrip-
pepandemie“ eher nach einer künstlich auf-

geheizten Hysterie aus. Berichte über Tausende To-
desfälle in Folge der Schweinegrippe scheinen über-
trieben zu sein – sagte Prof. Maria Dorota Ma-
jewska Medienvertretern. Die polnische Ge-
sundheitsministerin war im September an-
derer Meinung: Saisonale Impfungen können 
vor der Schweinegrippe nicht wirklich schützen, da 
sie eine besonders bösartige Mutation ist – sagte 
E. Kopacz. Sie fügte hinzu, dass geimpfte Per-
sonen gute Chancen haben, die Epidemie zu über-
dauern. Doch nach zwei Monaten änderte sie 
ihre Meinung. Anfang November sagte sie: 
Jede Regierung ist verpflichtet seine Bürger vor ge-
sundheitlichen Risiken zu schützen und wirksame 
und sichere Medikamente zuzulassen. Bei dem der-
zeitigen Wissenstand kann keines der Unterneh-
men, mit denen wir verhandeln das Wichtigste vor-
hersagen, nämlich die eventuellen Spätfolgen ei-
ner Impfung. Die polnische Gesundheitsmi-
nisterin geht davon aus, dass der Höhepunkt 
der Erkrankungen, inklusive der saisonalen 
Grippe, erst zwischen Januar und März 2010 
erreicht sein wird. Die saisonale Grippe ist 
gefährlicher, als die Schweinegrippe – versi-
cherte die Vorsitzende des Landesgrippein-
stituts, Prof. Lidia Brydak. Sie betonte da-
bei, dass jährlich bis zu 1,5 Mrd. Menschen 
weltweit an der saisonalen Grippe erkran-
ken, jedoch weniger als eine Million daran 
sterben. In Polen müssen die Impfstoffe im 
„freien Umlauf“ erhältlich sein. Die Pharma-
konzerne lehnen dies ab und verkaufen sie 
lieber nur an Regierungen einzelner Län-
der. Dadurch haben sie garantierte Einnah-
men, im Fall einzelner Patienten haben sie 
jedoch keine Gewissheit, in welcher Menge 
sie ihre Produkte absetzten werden können – 
erklärte die polnische Gesundheitsministe-
rin. Vielleicht liegt hier der Hund begraben, 
oder eher das Schwein. So können die Phar-
makonzerne den Regierungen und Bürgern 
europäischer Staaten übel mitspielen. 

In North Carolina wurde eine Art der Schweinegrippe festgestellt, die gegen das weit verbreitete Ge-
genmittel Tamiflu resistent ist - gaben die dortigen Sanitärdienste bekannt. Die Agentur Associated 
Press gab bekannt, dass weltweit bislang 52 Fälle der gegen Tamiflu resistenten Schweinegrippe au-
fgetaucht sind. Fachleute haben seit langem vor Mutationen des Virus und dadurch unwirksamen 
Medikamenten und Impfstoffen gewarnt.

Die Pandemie der neuen Grippe könnte sich als die größte Korruptionsaffäre unserer Zeit erweisen. 
Zu diesem Schluss kommen Journalisten der dänischen Tageszeitung „Information“, die Kontakte von 
Experten der WHO zu den größten Pharmakonzernen  recherchiert haben. Die Konzerne verdienen 
Unsummen am Verkauf von Grippemedikamenten. Beunruhigend ist die Tatsache, dass sich zahl-
reiche Wissenschaftler aus WHO-Gremien als unabhängige Experten darstellen, in Wirklichkeit aber 
auf den Gehaltslisten von Pharma-Giganten auftauchen – sagt der Epidemiologie-Professor Tom Jef-
ferson, ein Wissenschaftler des Cochrane Centers in Rom. Obwohl natürliche Vorbeugemaßnahmen 
gegen die Grippe, wie das Händewaschen und Hygiene, erfolgversprechender sind, diese in WHO-
-Unterlagen recht selten erwähnt werden, Impfungen hingegen werden weitaus häufiger genannt, 
ergänzt der Wissenschaftler.
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Pod Bramą Brandenburską atmosfe-
ra pikniku i ogólnej wesołości, mnó-
stwo turystów. Ktoś udaje „żywy 
pomnik” w mundurze wschodnio-

niemieckiego strażnika. Ostry wzrok i ski-
nienie palcem zaprasza… do wspólne-
go zdjęcia. Najbardziej pomysłowy jest Ca-
hit, pół-Ukrainiec i pół-Turek. „Pracuje” tu 
w radzieckim mundurze, przed nim na sto-
liku komplet pieczątek do stemplowania wiz 
wjazdowych i tranzytowych wszystkich sek-
torów Berlina. Oczywiście są „autentyczne” 
i idą jak woda. Z pieczątką dzienną, na pa-
miątkę pobytu pod Bramą. Jak się poprosi – 
można dostać z datą specjalną - dokładnie 
z 9 listopada 1989 roku, dniem, kiedy mur 
przestał sprawować swą funkcję. 

Operacja „Chiński mur”

Był rok 1961. Przywódca NRD Walter 
Ulbricht od dawna sposobił się do ogra-

niczenia przepływu ludności pomiędzy oby-
dwiema częściami Berlina. Na wykonawcę  
całej operacji „Chiński mur” Ulbricht wy-
znaczył Ericha Honeckera. Ogłoszono, że 
do przekroczenia granicy zachodnich sekto-
rów miasta niezbędne będzie posiadanie spe-
cjalnych upoważnień. Powołano rezerwy po-
licji oraz tzw. milicji robotniczej, jednostek 
stworzonych po zamieszkach w Niemczech 
w 1953 roku. Przygotowano zgromadzone 
w magazynach koszar dziesiątki kilometrów 
kolczastego drutu i setki posterunków straż-
niczych. O północy 25 tysięcy uzbrojonych 
żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy ro-
botniczej milicji otoczyło gęstym szpalerem 
zachodnie sektory Berlina.  W niedzielę nad 
ranem oficjalna enerdowska agencja prasowa 
podała komunikat, że państwa Układu War-
szawskiego zwróciły się do NRD z prośbą 
o ustanowienie „skutecznego nadzoru” nad 
granicą w Berlinie i wokół niego. W ciągu go-
dziny zamknięto 67 spośród 81 istniejących 
punktów przekraczania granicy Berlina Za-
chodniego, a wkrótce zlikwidowano jeszcze 
dalszych siedem. Wszelki ruch między obu 
częściami miasta został zatrzymany, również 
szybkie koleje miejskie przestały kursować 
między obiema częściami miasta. Zaczęto 
stawiać pierwsze zasieki. 

Mury pną się do góry 

Muzeum Muru przy Friedrichstrasse za-
łożył Rainer Hildebrandt (1914-2004), 

publicysta, dokumentalista i bojownik o pra-
wa człowieka. Zaczynał nie tu, na wykorzy-
stując 2 i ½ pokoju w prywatnym mieszka-
niu. Pierwsza wystawa została otwarta 19 
września 1962. Po prawie roku,  14.06.1963 
przeniesiono ją do obecnego domu przy 
Chackpoint Charlie, ostatniej oazy wolno-
ści przy granicy. Muzeum dokumentuje nie 
tylko historię budowy muru, także liczne 
ucieczki przez granice i walkę o prawa czło-
wieka. Liczne zdjęcia dopowiadają, jak tu 
było naprawdę. Choćby we wrześniu 1961 
roku, kiedy stanęły naprzeciw siebie czołgi 
amerykańskie i radzieckie, dosłownie o kil-
ka metrów, oddzielonych tylko małym kio-
skiem chackpointu na środku ulicy. Konflikt 
zbrojny wisiał na włosku. Znana była wizy-
ta prezydenta Johna F. Kennedy’ego w Ber-
linie Zachodnim (26.06.1963) i jego słyn-
ne zdanie, wspierające duchowo wszystkich 
berlińczyków:  „Ich bin ein Berliner”. Kenne-
dy dotarł pod Bramę Brandenburską (oczy-
wiście od zachodniej strony) i na graniczny 
punkt Chackpoint Charlie, co udokumento-
wano w muzeum na licznych zdjęciach. Sam 
mur stawiano w kilku etapach, zwanych ge-
neracjami. Mur tzw. „pierwszej generacji”, 
który istniał od 1961 roku to zwykłe często 
„na jedną cegłę”, niezbyt wysoki (zaczyna-
no od wysokości ok. pół metra)  z zasiekami 
z drutów, rozpostartymi na metalowych teo-
wnikach w kształtach litery „Y”.  Po dwóch 
latach wokół muru stworzono pas „spalonej 
ziemi”. By go stworzyć wyburzeniom ule-
gły setki domów w bezpośrednim sąsiedz-
twie muru. Samoczynne systemy strzelające 

zostały zdemontowane dopiero w 1984 roku. 
Ciekawostką, choć mało rozpowszechnioną, 
jest skala ochrony muru berlińskiego i gra-
nicy wokół miasta przez psy. Na odcinkach 
70-100 metrowych granicy strzegły psy. Sa-
modzielnie – przechodziły odcinek na smy-

 Janusz Skowroński

A mury runą…A mury runą…
Obalając berliński mur, Niemcy zarazili się odwagą od Polaków. 

 Podział Berlina z zaznaczeniem punktów  
przekraczania granicy.

 Amerykański punkt graniczny Chackpoint Charlie na Friedrichstrasse – mały świadek wielkiej historii.
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A mury runą…

czy zaczepionej i przesuwającej się po  roz-
ciągniętej u góry linie. Wyznaczono w sumie 
259 stref ochronnych o łącznej długości 71,5 
km. Strzegło jej ogółem 886 psów. 

Ucieczki 

W Muzeum Muru na Checkpoint Char-
lie dokumentowane są liczne uciecz-

ki, nie tylko przez czy pod berlińskim mu-
rem. Starszy pan przyszedł tu z wnuczkiem. 
Dokładnie objaśnia mu, czego można było 
użyć do przekroczenia muru. Nad balonem 
rzemieślniczej konstrukcji zatrzymujemy 
się na dłużej. Wdaję się z nim w rozmowę, 
bo ów pan mieszka w dzielnicy Zehlendorf, 
po stronie Berlina Zachodniego. Na własne 
oczy widział, jak w pobliżu jego domu spadł 
inny balon. W jego znaleziono zwłoki ucie-
kiniera. To Winfried Freudenberg, ostatnia 
ofiara muru. Był marzec 1989 roku. Pierw-
szym zastrzelonym przy próbie przekrocze-
nia muru był 18-letni Peter Fechter. 17 sierp-
nia 1962 roku trafiony kulami, przez 50 mi-
nut bezskutecznie wzywał pomocy. W koń-
cu, gdy policjanci zachodnioberlińscy – z na-
rażeniem życia – przedostali się pod mur, by 
udzielić mu pomocy, było już za późno. W 
tym miejscu tuż po śmierci Fechtera zorga-
nizowano demonstrację, zaś od wschodniej 
strony podjechały radzieckie czołgi. W miej-
scu śmierci Fechtera postawiono krzyż, dziś 
eksponowany w muzeum. Ostatnim zaś za-
strzelonym przy próbie przekroczenia muru 
był Chris Güffrov, zginął 5 lutego 1989 roku. 
Dwa tygodnie później władze NRD wydały 
zakaz strzelania do uciekinierów. Do dziś nie 
wiadomo, ile naprawdę zginęło ludzi przy 
próbie przekroczenia muru. Oficjalne staty-
styki mówią o 245 osobach, przy 5075 uda-
nych próbach. Zaś ogół wszystkich ofiar na 

wszystkich  granicach NRD w latach 1948-
-1989 zamyka się liczbą 1347 osób. Ale to 
wciąż niepełne dane. Wśród nich są Polacy. 
Na początku lat pięćdziesiątych zastrzelo-
no po enerdowskiej stronie trójkę żołnierzy 
WOP-u, którzy postanowili przedostać się 
na Zachód. Służby graniczne NRD potrakto-
wały to jako naruszenie granicy i dezercję. 

W Berlinie pod murem wykonano kilka 
tuneli, którymi skutecznie przeprawia-

no się na zachodnią stronę. Najbardziej zna-
nym jest wybudowany przez grupę studen-
tów w 1964 roku tzw. „Tunel 57”. Podziemny 
korytarz miał 145 metrów długości i przedo-
stało się nim 57 osób. W muzeum prezento-
wany jest oryginalny drewniany wózek, któ-
ry służył do poruszania się. Jako żywo przy-
pomina to, co widzieliśmy na filmie  „Wiel-
ka ucieczka”. Technika poruszania się była 
dokładnie taka sama. Muzeum Muru mieści 
się przy Friedrichstrasse 43-45. Jedyna nie-
dogodność to ta, że po muzeum nie można 
poruszać się z aparatem fotograficznym. Po-
lecam za to widok z najwyższego piętra na 
zatłoczoną Friedrichstrasse z dumnie tkwią-
cym małym białym kioskiem na jej środku. 
To jedno z miejsc, gdzie rozgrywały się losy 
Europy i świata. Podkreśla się tu, nie tylko 
z racji listopadowej rocznicy, a co my jakby 
sami mało doceniamy, że – obalając berliń-
ski mur, Niemcy zarazili się odwagą od Po-
laków. 

 Z prawej zachowany  jeden z dłuższych odcinków muru na rogu Niederkirchnerstrasse  
oraz Wilhelmstrasse. W lewo dojście wystawa dokumentalnej „Topografia Terroru” w miejscu, 
gdzie mieściło się gestapo i urząd bezpieczeństwa Rzeszy. 
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Am Brandenburger Tor herrsch-
te Picknick-Atmosphäre, all-
gemeine Fröhlichkeit und man 
sah jede Menge Touristen. Je-

mand imitierte in einer DDR-Uniform ein 
lebendes Denkmal – der strenge Blick und 
ein Fingerzeig luden zu einem gemeinsa-
men Foto ein. Die beste Idee schien Ca-
hit, ein Halb-Ukrainer, Halb-Türke, zu ha-
ben. Er „arbeitet“ in einer russischen Uni-
form, vor ihm auf dem Tisch liegen Stem-
pel für Einreise- und Transitvisa für alle 
Sektoren Berlins. Die sind natürlich echt 
und gehen weg wie warme Semmeln – Ta-
gesstempel als Souvenir vom Brandenbur-
ger Tor. Wenn man ihn darum bittet, erhält 
man sogar einen Stempel mit besonderem 
Datum: 9. November 1989, dem Tag, an 
dem die Mauer fiel.

Operation „Chinesische Mauer“

Es war das Jahr 1961 und der Staatsrat-
svorsitzende der DDR Walter Ulbricht 

versuchte seit geraumer Zeit die Bevölke-
rungswanderung zwischen beiden teilen Ber-
lins einzudämmen. Mit der Ausführung der 
Operation „Chinesische Mauer“ beauftragte 
er Erich Honecker. Es wurde bekannt gege-
ben, dass zum Grenzübertritt in die westli-
chen Sektoren der Stadt besondere Geneh-
migungen erforderlich sein werden. Man be-
rief Reserven der Polizei und der sog. Arbe-
itermiliz ein, die nach den Unruhen des Jah-
res 1953 gebildet wurden. In Kasernen wur-
den Dutzende Kilometer Stacheldraht bereit 
gestellt und Hunderte Wachposten eingete-
ilt. Um Mitternacht umstellten 25 Tausend 
bewaffnete Soldaten, Polizisten und Funk-
tionäre der Arbeitermiliz die Westsektoren 
Berlins. Am Sonntag Morgen gab die staatli-
che Presseagentur der DDR bekannt, dass 
sich die Staaten des Warschauer Paktes mit 
der Bitte an die DDR gewandt hatten, die 
Grenze zu und um West-Berlin „effektiv zu 
kontrollieren“. Innerhalb einer Stunde wur-
den 67 von den 81 bestehenden Grenzüber-
gangsstellen nach West-Berlin geschlossen, 
kurz darauf löste man weitere sieben auf. 
Jeglicher Verkehr zwischen beiden Stadtte-
ilen kam zum erliegen, auch die Stadtbah-

nen konnten nicht mehr zwischen den Stadt-
teilen verkehren. Man begann erste Sperren 
zu errichten.

Mauern wachsen empor

Das Mauermuseum an der Friedrichstraße 
wurde vom Publizisten, Dokumentaristen 

und Menschenrechtsaktivisten Rainer Hilde-
brandt (1914-2004) gegründet. Doch die An-
fänge waren nicht hier, sondern in einer 2,5-
-Zimmer-Wohnung. Die erste Ausstellung 
wurde am 19. September 1962 eröffnet. Am 
14.06.1963 zog die Ausstellung in ihren derze-
itigen Sitz im Haus am Checkpoint Charlie – 
die letzte Oase der Freiheit vor der Grenze – 
um. Das Museum dokumentiert nicht nur die 
Geschichte des Mauerbaus, sondern auch die 
zahlreichen Fluchtversuche und den Kampf 
um Menschenrechte. Fotos zeigen die wah-
re Geschichte. Zum Beispiel als sich im Sep-
tember 1961 amerikanische und russische Pan-
zer gegenüber standen, zwischen ihnen war nur 
noch das kleine Wachhäschen inmitten der 
Straße. Ein Konflikt bahnte sich an. Weitere 
Bilder zeigen den Besuch des US-Präsidenten 
John F. Kennedy in Westberlin (26.06.1963) 
als er die berühmten Worte sprach: „Ich bin ein 
Berliner“ und anschließend das Brandenbur-

ger Tor und den Checkpoint Charlie besuchte 
(natürlich auf der westlichen Seite). Die Mau-
er selbst wurde in mehreren Etappen bzw. Ge-

 Janusz Skowroński

Und die Mauern Und die Mauern 
werden fallen...werden fallen...

Als die Deutschen die Mauer zu Fall brachten, ließen sie sich vom Mut der Polen anstecken.

 Berliner Mauermuseum am Checkpoint Charlie.

 Das geteilte Berlin mit  
Grenzübergangsstellen.
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nerationen errichtet. Die Mauer der ersten Ge-
neration, die ab 1961 stand, bestand meistens 
aus einer Ziegelreihe, war nicht besonders hoch 
(man begann mit einer Höhe von einem halben 
Meter) und hatte Stacheldrahtwickel an y-för-
migen Metallschienen an der Krone. Nach zwei 
Jahren entstand entlang der Mauer ein Stre-
ifen „verbrannter Erde“. Um Freiflächen zu 
schaffen wurden Hunderte Gebäude in direk-
ter Nachbarschaft zur Mauer abgerissen. Die 
Selbstschussanlagen an der Mauer wurden erst 
1984 abgebaut. Interessant ist auch, dass die 
Mauer von Hunden bewacht wurde. Die Tie-
re konnten auf 70-100 m langen Abschnitten 
an Leinen umherlaufen. Ingesamt wurden 259 
Überwachungsbereiche mit einer Gesamtlän-
ge von 71,5 km geschaffen. Die Grenze wurde 
von insgesamt 886 Hunden bewacht.

Die Fluchten

Im Mauermuseum am Checkpoint Char-
lie sind zahlreiche Fluchtversuche nicht nur 

an der Berliner Mauer dokumentiert. Ein älte-
rer Herr besucht das Museum mit seinem En-
kel und erklärt ihm genau, was man alles zur 
Überwindung der Mauer verwenden konnte. 
An einem selbst gebaute Heißluftballon ble-
iben wir stehen. Ich beginne mich mit ihm zu 
unterhalten und erfahre, dass er in Zehlendorf 
wohnt. Er war Zeuge als in der Nähe seiner 
Wohnung ein anderer Ballon abstürzte. Darin 
fand sich die Leiche eines Flüchtlings. Es war 
Winfried Freudenberg, das letzte Maueropfer 
im März 1989. Der erste bei einem Fluchtver-
such erschossene Flüchtling war der 18-jähri-
ge Peter Fechter, der am 17. August 1962 von 
Kugeln getroffen 50 Minuten lang im Mau-
erstreifen erfolglos um Hilfe rief. Als schlie-
ßlich westberliner Polizisten unter Lebensge-
fahr an die Mauer gelangten, war es bereits zu 
spät. An dieser Stelle gab es kurz nach Fech-
ters Tod auf der West-Seite eine Demonstra-
tion, auf östlicher Seite der Mauer hingegen 
fuhren russische Panzer auf. Zum Gedenken 
an Peter Fechters Tod wurde ein Kreuz aufge-

stellt, das man heute im Museum sehen kann. 
Der letzte an der Mauer erschossene Flüch-
tling war Chris Güffroy. Er starb am 5. Febru-
ar 1989. Zwei Wochen später zog die DDR-
-Regierung den Schussbefehl an der Mauer 
zurück. Bis heute ist nicht bekannt, wie viele 
Menschen bei Fluchtversuchen an der Mauer 
starben. Offizielle Statistiken geben 245 Opfer 
und 5075 gelungene Fluchtversuche an. Ins-
gesamt starben in den Jahren 1948-1989 1347 
Menschen bei Fluchtversuchen an allen Gren-
zen der DDR. Doch auch diese Angaben sind 
nicht vollständig. Darunter waren auch eini-
ge Polen. Anfang der 1950er Jahre wurden auf 
DDR-Seite drei polnische Grenzsoldaten er-
schossen, als sie versuchten in den Westen zu 
gelangen. Die DDR-Grenztruppen betrach-
teten ihren Versuch als Grenzverletzung und 
Fahnenflucht. Unter der Berliner Mauer wur-
den mehrere Tunnel gebaut, durch die zahlre-
ichen Menschen die Flucht in den Westen ge-

lang. Der bekannteste ist der sog. „Tunnel 57“, 
der 1964 von Stundenten gegraben wurde. Der 
Tunnel war 145 Meter lang, 57 Menschen ge-
lang die Flucht. Im Museum ist die Holzkar-
re ausgestellt, die im Tunnel zur Fortbewegung 
diente und erinnert daran, was man im Film 
„Die große Flucht“ auf der Leinwand miter-
leben kann. Das Mauermuseum befindet sich 
in der Friedrichstraße 43-45. Der einzige Na-
chteil ist, dass man keine Fotoapparate ins Mu-
seum mitnehmen darf. Empfehlenswert ist da-
für der Ausblick aus der obersten Etage auf die 
Friedrichstraße und die weiße Kontrollbarac-
ke inmitten der Straße. Es ist einer der Orte, an 
dem sich das Schicksal Europas und der Welt 
abspielte. Hier erinnert man sich nicht nur am 
20. Jahrestag des Mauerfalls daran, dass sich 
die Deutschen vor dem Fall der Mauer vom 
Mut der Polen anstecken ließen. 

Und die Mauern 
werden fallen...

 „Einreise- oder Transitvisum“ aus der DDR nach West-Berlin – heute dient   
es mit dem entsprechenden Stempel als Souvenir vom Brandenburger Tor.

 Je nachdem von welcher Seite man sich dem Checkpoint Charlie nähert, informieren Schilder,  
ob man den Amerikanischen Sektor verlässt oder betritt.
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Z wejść do metra wyłaniają się wciąż 
setki ludzi. Kto ma przy sobie para-
sol, otwiera go. Pozostali naciągają 
na głowy kaptury lub próbują scho-

wać się pod dach stworzony z rozciągniętych 
już na ulicach tysięcy parasoli. Między Re-
ichstagiem a Bramą Brandenburską nie ma 
już praktycznie przejścia. Wielu berlińczy-
ków i przybyszów uzbrojonych w butelki z 
szampanem i aparaty fotograficzne oczekuje 
rozpoczęcia obchodów. Krótko po dziewięt-
nastej zaczyna się uroczystość z wystąpie-
niami polityków. Prezydent Francji, Nicolas 
Sarkozy, jako pierwszy przypomina, iż Fran-
cja i Niemcy stały naprzeciw siebie w dwóch 
strasznych wojnach, i że właśnie z tych zda-
rzeń wyrasta odpowiedzialność za przyjaźń, 
braterstwo oraz solidarność. Po nim przema-
wiają: prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, 
premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown i 
minister spraw zagranicznych Stanów Zjed-
noczonych, Hillary Clinton, która – podobnie 
jak kanclerz Angela Merkel – zwraca uwagę 
na znaczenie takich krajów, jak Polska, które 
walnie przyczyniły się do obalenia muru. Na 
długości 1,5 kilometra między Placem Pocz-
damskim a Reichstagiem rozstawiono kolo-
rowe, ponaddwumetrowe, symboliczne części 
muru – tak zwaną „Galerię Domino”. Trochę 
z opóźnieniem, po dwudziestej, były prezy-
dent Rzeczypospolitej przewraca pierwszy 
fragment muru, a ten z kolej przewraca na-
stępny itd. Efekt upadających klocków domi-
no ma przypomnieć o skutkach, które wywo-
łało w całej Europie zburzenie muru berliń-
skiego. „Pokazaliśmy Niemcom, jak należy 
walczyć, by skończyć ten system” – powie-
dział były prezydent Lech Wałęsa tuż przed 
popchnięciem pierwszej kostki domina sym-
bolizującego upadek muru. „To naród nie-
miecki, inne narody wymusiły na politykach 
decyzje, które musieli podjąć, a nie ich mą-
drość, chęci jakieś” – zaznaczył Wałęsa. Po-
tem padły ostrzejsze słowa: „Jeśli z tego wy-
darzenia wyciągniemy wnioski, to zbuduje-
my silną Europę. A jeśli będziemy opowia-
dać dyrdymały o politykach, którzy mówią, 
że odnieśli zwycięstwo, to ta Europa będzie 
czekała na kolejną szansę, po której być może 
się podniesie”. Następnie Wałęsa pchnął do-
mino, ale tak nieszczęśliwie, że przewrócił 
kamerzystę. Efektem był stłuczony kręgo-
słup byłego prezydenta i naderwane mięśnie 
nogi oraz kroplówka w wojskowym szpitalu. 

Publiczność wiwatuje, pcha się do barierek, 
aby dojrzeć walące się styropianowe części 
muru. Deszcz na moment przestaje padać. 
Wkrótce Jon Bon Jovi zaczyna rozgrzewać 
tłum swą piosenką „We Weren’t Born To Fol-
low”. Jest zimno, ale wygląda na to, że mu-
zyka oraz przyniesiony przez ludzi alkohol 
zaczyna rozluźniać uczestników imprezy. Po 
dwudziestej pierwszej uroczystość koronują 
wielkie fajerwerki. DJ muzyki elektronicznej 
Paul van Dyk prezentuje publiczności swój 
specjalnie na tę okazję napisany hymn „We 
Are One”.

Jesteśmy jednym narodem?

Czy po dwudziestu latach od upadku 
muru jesteśmy rzeczywiście „One”, jak 

to widzi Paul van Dyk w swojej kompozy-
cji? Kilka dni po uroczystościach we 
wschodnim Berlinie można było 
zobaczyć rozwieszone na 
murach 

plakaty, które głosiły: „My jesteśmy jednym 
narodem! Wy jesteście innym”. Mimo upły-
wu dwudziestu lat, wciąż jest wielu wrogów 
połączenia Niemiec. Czy są jakieś powody, 
które mogłyby tę wrogość usprawiedliwić? 
Otóż każdego roku w Niemczech z zachodu 
na wschód przepływa 70-80 miliardów euro. 
W ten sposób tylko do końca roku 2009 po-
łączenie Niemiec będzie kosztowało 1,4 bi-
liona euro. Niestety produkt krajowy brutto 
od lat przeżywa stagnację i nie przekra-
cza 70% poziomu PKB miesz-
kańców zachodniej części kra-
ju. Również pensje i emerytu-
ry na wschodzie są niższe. Do 
tego dochodzi fakt, 
że co 

ŚwiętoŚwięto  WOLNOŚCIWOLNOŚCI??
Kilka dni po uroczystościach można było zobaczyć rozwieszone we wschodnim 
Berlinie na murach plakaty: „My jesteśmy jednym narodem! Wy jesteście innym.”

 Paul Lindner
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roku na zachód przeprowadza się 50 000 lu-
dzi w poszukiwaniu zatrudnienia. Stale do-
jeżdżających do pracy jest w Niemczech 
300 000, z czego wschodu większość dojeż-
dża właśnie na zachód. We wschodnich lan-
dach ubywa ludności. Coraz więcej przed-
siębiorstw w dawnej NRD jest zamykanych. 
Od 2014 roku trzeba się liczyć z mniejszym 
wsparciem z funduszy europejskich, a 2019 
kończy się pakiet solidarnościowy utworzo-
ny przez Niemców po zjednoczeniu. Tak 

więc perspektywy są ponure i ludzie zaczy-
nają pytać, jak będzie wyglądać wschodnia 
część Niemiec w przyszłości. Jak na razie 
wygląda na to, iż była NRD wciąż będzie go-
spodarczo opadać i może w ten sposób osią-
gnąć historyczne dno. Coraz więcej obywate-
li będzie wyprowadzać się na zachód, który 
będzie musiał te masy zintegrować. W dodat-
ku Niemcy zachodnie dalej będą pompować 

miliardy we wschód, aby tylko utrzymać 
podstawowe warunki społeczne. To 

jednak zaszkodzi i jednym, i drugim. Tak-
że nowa koalicja rządowa nie planuje więk-
szych zmian na wschodzie, gdyż już na za-
chodzie republiki są regiony, którym wcale 
nie idzie lepiej niż tym na wschodzie. Trzeba 
też przyznać, iż wschód nie ma już żadnych 
bodźców do wielkich inwestycji. Wpraw-
dzie potężne przedsiębiorstwa wciąż tworzą 
nowe miejsca pracy, ale niestety nie w byłej 
NRD, często w ogóle nie w Niemczech. Ry-
nek jest przesycony i nie potrzebuje dodat-

kowej produkcji ze wschodnich Niemiec. A 
gdzie nie ma popytu, tam tworzą się gospo-
darcze pustki.

Mieszane uczucia  

Nic dziwnego zatem, że mimo uroczy-
stych obchodów 20-lecia obalenia muru 

berlińskiego, szybko powrócono do rutyny, a 
politycy do polityki. A właśnie politycy po-
winni zrozumieć, że tylko nadrobienie strat 
czasu i pieniędzy na wschodzie może zagwa-
rantować także stabilność zachodu. Potrzeb-
na byłaby specjalna protekcja wschodnich 
landów oraz szczególne wsparcie projek-
tów na wschodzie; umożliwiłoby to wzrost 
gospodarczy i utworzyło miejsce na nowe 
inicjatywy i inwestycje. Także i mieszkań-
cy wschodnich landów sami musieliby zaan-
gażować się w rozwój swojego regionu. Ale 
brakuje właściwego zainteresowania tym 
problemem. Łatwiej jest użalać się nad lo-
sem, niż samemu podjąć inicjatywę. Każ-
dy obywatel Republiki Federalnej jest wedle 
prawa wolny i może się swobodnie wypowia-
dać, bronić swego, tworzyć wspólnoty intere-
sów. Dominuje jednak lęk przed konsekwen-
cjami i odpowiedzialnością, które są efektem 
owej wolności. Na obchodach 20-lecia upad-
ku muru obrończyni praw z byłej NRD, Ma-
rianne Birthler powiedziała: „W ostatnim cza-
sie nowy mur przysparza mnie o bóle głowy. 
To mur pomiędzy tymi, którzy kochają wol-
ność, a tymi, którzy się jej boją”. 

Święto WOLNOŚCI?

 „W ostatnim czasie nowy mur przysparza mnie o bóle 
głowy. To mur pomiędzy tymi, którzy kochają wolność, 
a tymi, którzy się jej boją” – Marianne Birthler
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FREIHEITSFESTFREIHEITSFEST??
Unmittelbar nach dem 9. November tauchten in Ostberlin Plakate auf, 
die dem widersprechen sollen: „Wir sind ein Volk! Und ihr seid ein anderes.“

Aus den U-Bahneingängen kommen 
immer noch Hunderte von Men-
schen auf die Straßen. Wer einen 
Schirm hat, spannt ihn auf. Die 

anderen ziehen ihre Kapuzen über die Köpfe 
oder versuchen unter dem Dach der Tausen-
den von Schirmen, die bereits die Straßen säu-
men Zuflucht zu finden. Es regnet in Strömen. 
Doch zwischen dem Reichstag und dem Bran-
denburger Tor gibt es jetzt schon kaum ein 
Durchkommen. Viele Berliner und Zugereiste 
erwarten mit Sektflaschen und Photoappara-
ten bewaffnet, vor den Großbildschirmen und 
entlang der Absperrungen die Feierlichkeiten. 
Kurz nach 19 Uhr beginnen sie mit den Re-
den der Politiker. Frankreichs Präsident Nico-
las Sarkozy ist der Erste und weist darauf hin, 
dass die Deutschen und Franzosen sich in zwei 
schrecklichen Kriegen gegenüber standen, und 
dass daraus eine Verantwortung für Freund-
schaft, Brüderlichkeit und Solidarität erwächst. 
Ihm folgt der russische Präsident, Großbritan-
niens Prämier Gordon Brown und die US-Au-
ßenministerin Hillary Clinton, die – wie An-
gela Merkel – auf die auf andere Länder wie 
Polen weist, die viel zum Mauerfall beigetra-
gen haben. Auf einer Länge von 1,5 Kilome-
ter wurden zwischen Potsdamer Platz und dem 
Reichstag symbolisch bunte  über 2 Meter gro-
ße Mauerteile aus Styropor aufgestellt – die 
„Domino Galerie“. Etwas verspätet, nach 20 
Uhr ist es dann soweit, Ex-Präsident Polens, 
Lech Wałęsa, kippt den ersten Stein der Mauer 
um. Andere Steine folgen. Der Dominoeffekt 
soll auf die Folgen des Mauerfalls vor 20 Jahren 
in ganz Europa erinnern. „Wir haben den Deut-
schen gezeigt, wie man kämpfen muss, um die-
ses System zu Fall zu bringen“ – sagte der ehe-
malige Staatspräsident L. Wałęsa vor dem An-
stoßen des ersten Dominosteins, der den Fall 
der Mauer symbolisieren sollte. „Das Deutsche 
Volk und andere Völker haben die Entsche-
idungen der Politiker erzwungen, und nicht de-
ren Weisheit oder ihr Wille“ – betonte Wałęsa. 
Danach fielen schärfere Worte. „Wenn wir die 
entsprechenden Schlussfolgerungen aus die-
sem Ereignis ziehen, dann werden wir ein star-
kes Europa aufbauen können. Wenn wir aber 
Schwachsinn über Politiker erzählen, die sagen, 
sie hätten einen Sieg errungen, dann wird Eu-
ropa auf eine weitere Chance warten, um sich 
zu erheben“. Nach diesen Worten ließ er den 
Dominostein umfallen, doch unglücklicherwe-
ise stürzte dabei ein Kameramann. Er verletzte 
sich am Rückgrat, riss sich einige Muskelfasern 
an und musste im Militärkrankenhaus eine In-

fusion bekommen. Die Menschen jubeln, drän-
gen sich rund um die Absperrungen, um die 
Dominosteine fallen zu sehen. Es hat kurz au-
fgehört zu regnen. 

Sogleich fängt der US-Rockstar Jon Bon 
Jovi am Brandenburger Tor die Menge 

mit seinem Song „We Weren’t Born To Fol-
low“ aufzuheizen. Es ist bitter kalt, doch die 
Musik und der von den Menschen mitge-
brachte Alkohol scheint die Feiernden aufzu-
lockern. Nach 21 Uhr werden die Feierlich-
keiten dann durch ein Feuerwerk gekrönt. 
Der Techno-DJ Paul van Dyk stellt zum Ab-
schluss seine extra für die Jubiläumsfeier ge-
schrieben Hymne „We Are One“ vor.

Sind wir ein Volk? 

Nach 20 Jahren Mauerfall sind wir tat-
sächlich „One“, wie es Paul van Dyk in 

seiner Komposition meint? Unmittel-
bar nach dem 9. November tauch-
ten in Ostberlin Plakate 

auf, die dem widersprechen sollen: „Wir sind 
ein Volk! Und ihr seid ein anderes.“ Selbst 
nach 20 Jahren gibt es immer noch viele Ge-
gner der deutschen Einheit. Gibt es Grün-
de, die das rechtfertigen könnten? Nun, jedes 
Jahr kommen zwischen 70 bis 80 Milliarden 
Euro von West nach Ost. So wird die Einhe-
it bis Ende 2009 rund 1,4 Billionen Euro ge-
kostet haben. Doch das Bruttoinlandprodukt 
pro Kopf stagniert seit Jahren, so wird mehr 
als 70% des Westniveaus immer noch nicht 
erreicht. Durchschnittlich sind Löh-
ne und Renten im Osten nie-
driger als im Westen. Hinzu 
kommt noch, dass ungefähr 
50.000 Menschen jährlich 
aus dem Osten in 

 Paul Lindner
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FREIHEITSFEST?

den Westen auswandern, wo sie Arbeit fin-
den. Der Arbeit wegen pendeln in Deutsch-
land 300.000 Leute, die meisten ebenfalls 
von Ost nach West. Seit Jahren sind die Za-
hlen konstant. Die Ostländer zählen immer 
weniger Einwohner. Immer mehr Betriebe in 
der Ex-DDR schließen. Und man darf nicht 
vergessen, dass ab 2014 mit weniger Förde-
rung aus den europäischen Fonds gerechnet 
werden sollte und 2019 das Solidaritätspa-
ket ausläuft. Somit scheinen die Aussichten 
trübe und die Menschen beginnen sich zu 
fragen, wie der Osten in Zukunft aussehen 
wird. Wie es im Augenblick scheint, kann die 
Ex-DDR im Laufe der Jahre weiter absac-
ken und einen historischen Tief erreichen. 

Immer mehr Bürger werden dann in den 
Westen auswandern und dieser 

wird sie integrieren müssen. Zusätzlich wird 
Westdeutschland verpflichtet sein weite-
re Milliarden in den Osten  zu pumpen, um 
überhaupt einen sozialen Grundstatus zu er-
halten. Solche Notlösungen jedoch würden 
sowohl dem Westen, wie dem Osten scha-
den. Wie es aussieht, plant auch die neue po-
litische Koalition keine nennenswerten Ve-

ränderungen in Ostdeutschland, denn mit-
tlerweile gibt es auch im Westen der Repu-
blik Regionen, denen es nicht besser geht als 
im Osten. Ebenfalls muss man sich eingeste-
hen, dass der Osten keine Anreize mehr für 
große Investitionen bietet. Große Unterneh-
men schaffen neue Arbeitsplätze, aber nicht 
in  Ostdeutschland, oft überhaupt nicht mehr 
in der Republik. Der Markt ist übersättigt 
und braucht keine zusätzliche Produktion 
aus der ehemaligen DDR. Und wo die Na-
chfrage ausbleibt, entstehen wirtschaftliche 
Leerräume.

Mit gemischten Gefühlen

So darf es nicht verwundern, dass zwar 
die Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag des 

Mauerfalls groß und ausgiebig begangen wur-
den, aber danach kehrte man schnell wieder 
zur Routine und die Politiker zur Realpolitik 
zurück. Dabei müssten gerade die Politiker be-
greifen, dass nur ein wirtschaftliches Aufholen 
des Ostens auch den Westen dauerhaft stabili-
sieren kann. So wären Sonderförderungen und 
besondere Zuwendung für Projekte im Osten 
nötig, die einen wirtschaftlichen Aufschwung 
ermöglichen und Platz für neue Experimente 
und Wege schaffen würden. Auch die Bevölke-
rung in Ostdeutschland selbst müsste sich stär-
ker für ihre Region einsetzen. Aber das Interes-
se an einem wirklichen Aufschwung im Osten 
fehlt sogar den Ossis. Irgendwie ist es einfacher 

die Missstände zu beklagen, statt selbst die In-
itiative zu ergreifen. Dabei ist jeder Bürger der 
Bundesrepublik dem Gesetz nach frei und so-
mit kann er seine Interessen frei äußern, sich 
zu Interessengemeinschaften gruppieren. Je-
doch ist die Angst vor den Konsequenzen, 
vor der Verantwortung, die aus dieser Freihe-
it resultiert allgemein groß. Und so sagte die 
DDR-Bürgerrechtlerin Marianne Birthler, Le-
iterin der Stasi-Unterlagenbehörde, am 20. 
Jahrestag des Mauerfalls zurecht: „Mir macht 
neuerdings eine neue Mauer Kopfzerbrechen. 
Und das ist die Mauer zwischen denen, die die 
Freiheit lieben, und denen, die sie fürchten.“ 

„Mir macht neuerdings eine neue Mauer 
Kopfzerbrechen. Und das ist die Mauer 
zwischen denen, die die Freiheit lieben, und 
denen, die sie fürchten.“ -  Marianne Birthler
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Problemy polityków z teczkami daw-
nych komunistycznych służb spe-
cjalnych to nie domena polskich 
„wybrańców”. Okazuje się, że nie-

mieckie STASI miało w RFN ponad 1500 
agentów oraz 20.000 współpracowników - 
polityków, dziennikarzy i ludzi biznesu. Do-
kumentacja tej współpracy została podarta i 
pocięta tuż przed zjednoczeniem Niemiec. 
Część zachowanych mikrofilmów dostała się 
„jakimś cudem” w ręce amerykanów, którzy 
skopiowali dane na ponad 380 płyt CD i tę 
„muzykę przeszłości” przekazali Niemcom. 
W siedzibach STASI zostało przejęte 16.000 
worków ze skrawkami akt bezpieki. Skle-
janie ich było do niedawna „syzyfową pra-
cą” ale naukowcy Frauenhofer Institut opra-
cowali nowy komputerowy system dobiera-
nia strzępków kartek. Cała operacja potrwa 
ok. 5 lat. Okazuje się, że krytykowana w nie-
mieckich mediach lustracja w Polsce spokoj-
nie realizowana jest i rozwijana w samych 
Niemczech. Poznanie prawdy już historycz-
nej o tamtych czasach w Niemczech i Pol-
sce jest wyjątkowo istotne dla rozwoju społe-
czeństwa zjednoczonej Europy, gdyż te dwa 
kraje obarczone były zbrodniczymi systema-
mi politycznymi. Złożenie tych puzli może 
uratować Europę przed kolejnym „czerwo-
nym” lub „brunatnym” wstrząsem.

Agenci STASI lustrują

Ponad 50 byłych agentów wciąż pracu-
je w urzędzie, który zajmuje się weryfi-

kacją akt enerdowskiej bezpieki. Jak donio-
sła ostatnio berlińska prasa Niemców lustru-
ją byli tajni współpracownicy STASI- taj-
nej policji politycznej NRD. Była ona bez-
względna w niszczeniu ludzi i ich zastrasza-
niu. Inwigilacja w NRD dotyczyła nawet ro-
dzin. Na szczęście ten czarny okres podob-
nie jak hitleryzm minął. Nie zniknęli jed-
nak ludzie, którzy system  terroru tworzyli i 

pielęgnowali. Oni dalej podobnie jak w Pol-
sce funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa 
pełnią często ważne funkcje w bankowo-
ści, przemyśle czy nawet w organach ściga-
nia. Przykład wydawało by się paradoksalny, 
o którym wspominam na początku jest bar-
dzo wymowny. Dlaczego doszło do takiej sy-
tuacji? Jak się okazuje lustracja w Niemczech 
jest dziurawa. Przymusowa weryfikacja ob-
jęła bowiem tylko najważniejszych urzędni-
ków. Wiele osób nie sprawdzono, ponieważ 
nie nakazywało tego prawo.

Pierwsi w lustrowaniu

Nasi zachodni sąsiedzi jako pierwsi za-
brali się za porządkowanie komuni-

stycznej przeszłości. Umożliwiono każdemu 
wgląd do kart służb bezpieczeństwa NRD. 
Gigantycznych czystek jednak nie było. Ol-
brzymie archiwum STASI jest przeglądane 
i już w tym roku miano zabrać się poważnie 
za ujawnianie tajnych współpracowników tej 
zbrodniczej organizacji. Tych , którzy znaj-
dowali się w Zachodnich Niemczech. Oni 
w przeciwieństwie do obywateli Niemiec 
Wschodnich byli dotychczas poza kontrolą. 
Czuli się swobodnie i bezpiecznie. Po zjed-
noczeniu Niemiec skoncentrowano się na 
mieszkańcach wschodniej ich części. Choć 
to przecież ci wschodni Niemcy byli ofiara-
mi terroru i szykan.

Czas na lustrację zachodu?

Gruba kreska była od początku błędnym roz-
wiązaniem. Trzymanie akt pod kluczem jest 

moralnie wątpliwe, bo zawsze stawia stare elity w 
lepszym położeniu wobec pokrzywdzonych – mó-
wił jednej z polskich gazet Joachim Gauck, 
były Federalny Pełnomocnik ds. Dokumen-
tów Służb Bezpieczeństwa byłej NRD. Fak-
tem jest, że w początku lat 90-tych skutecz-
nie osądzono kilku prominentnych funkcjo-
nariuszy STASI, którzy organizowali finan-
sowe “przekręty” z myślą o “nowych” kapi-
talistycznych czasach. Jednakże nie znale-
ziono i nie odzyskano kilku miliardów do-

larów jak twierdzą niektórzy z tzw. majątku 
STASI. Posłużył on do budowy firm i pry-
watnych fortun wielu jej członków. Były to 
przede wszystkim pieniądze wyprowadzone 
z niemieckiej partii SED oraz samej STASI a 
ulokowane na zagranicznych kontach i w fir-
mach m.in. w Szwajcarii ale także w Zachod-
nich Niemczech. Wielkie pieniądze “zarobi-
li” (podobnie jak niektórzy ich  “koledzy po 
fachu” w Polsce) na zamieszaniu związanym 
ze zmianą rubli transferowych na marki nie-
mieckie. Stało się to dzięki swoistemu mo-
nopolowi jaki miała STASI w NRD-owskich 
Centralach Handlu Zagranicznego. 

Uzasadniona krytyka?

Mieszkańcom Zachodu nie jest w smak, 
że krytykują ich mieszkańcy Wscho-

du. Wschodnim Niemcom brakuje samo-
krytyki ze strony tych zachodnioniemiec-
kich środowisk, zwłaszcza ich części lewico-
wej, które wspierały komunistów. Nie można 
powiedzieć, że cała zachodnioniemiecka le-
wica działała wyłącznie z inspiracji STASI. 
Ale wielu z nich brało pieniądze. Tu można 
by oczekiwać większej skruchy. Od obywate-
li NRD po roku 1990 wymagano fundamen-
talnej samokrytyki. Niektórzy Wessi przed 
nią uciekają, mimo że na Zachodzie moż-
na było STASI bez konsekwencji odmówić. 
Na wschodzie było to praktycznie igranie ze 
śmiercią – na pewno cywilną. 

 Waldemar Gruna 

Puzzle 
STASI
„Gruba kreska była od początku błędnym rozwiązaniem. 
Trzymanie akt pod kluczem jest moralnie wątpliwe, bo zawsze 
stawia stare elity w lepszym położeniu wobec pokrzywdzonych” 
– mówił Joachim Gauck.
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Die Probleme einiger Politiker mit 
Unterlagen der ehemaligen kom-
munistischen Geheimdienste sind 
keine ausschließlich polnische Er-

scheinung. Es stellte sich heraus, dass die Sta-
si in der BRD über 1500 Agenten und über 
20.000 Mitarbeiter verfügte – darunter Politi-
ker, Journalisten und Geschäftsleute. Die Do-
kumentation dieser Zusammenarbeit wurde 
kurz vor der Wiedervereinigung zerrissen und 
zerschnipselt. Ein teil der Mikrofilme gelang-
te jedoch „wie durch ein Wunder“ in amerika-
nische Hände, die die Daten auf über 380 CD-
-ROMs kopierten und diese anschließend der 
Bundesrepublik übergaben. In der Stasi-Zen-
trale wurden 16.000 Säcke mit Aktenschnip-
seln sichergestellt. Das Zusammenfügen der 
Schnipsel war bisher ohne Aussicht auf Erfolg, 
doch Wissenschaftler der Fraunhofer-Instituts 
entwickelten ein neues Computersystem zum 
Zusammenfügen von Seiten aus Papierfetzen. 
Die ganze Operation wird ca. 5 Jahre dauern. 
Die von den deutschen Medien zerrissene po-
lnische Aufarbeitung der Geheimdiensttätig-
keit wird hingegen in Deutschland mit Na-
chdruck betrieben. Das Zusammenfügen die-
ses Puzzles könnte Europa vor einer weiteren 
roten oder braunen Erschütterung bewahren.

Stasi-Agenten verifiziren die 
deutsche Bürger 

Mehr als 50 ehemalige Agenten arbeiten 
immer noch bei der Behörde, die sich 

mit der Untersuchung der Stasiakten be-
fasst. Deutsche Medien berichteten in letz-
ter Zeit, dass deutsche Bürger von ehema-
ligen Stasi-Agenten verifiziert werden. Die 
Stasi war gnadenlos beim Zerstören von Exi-
stenzen und bei der Einschüchterung. Das 
Abhören umfasste in der DDR ganze Fami-
lien. Glücklicherweise ist diese Zeit, ähn-
lich wie die Nazizeit Vergangenheit. Doch 
die Menschen, die das Terrorsystem bilde-
ten und ausbauten sind nicht verschwun-
den. Sie arbeiten heute ähnlich wie in Po-
len die ehemaligen Sicherheitsdienstmitar-
beiter auch, oft in wichtigen Positionen der 
Bankwirtschaft, Industrie oder sogar inner-
halb der Justizbehörden. Das scheinbar pa-
radoxe Beispiel am Anfang ist sehr aussa-
gekräftig. Wie konnte es zu dieser Situation 
kommen? Die Verifizierung war in Deutsch-
land sehr löchrig. Die Zwangsverifizierung 
umfasst nur die wichtigsten Staatsbeamten. 
Gegen zahlreiche Menschen wurde nicht er-
mittelt, weil das Recht es nicht vorschrieb.

Die ersten bei der Verifizierung

Unsere westlichen Nachbarn begannen 
als erste, ihre kommunistische Vergan-

genheit aufzuarbeiten. Jedem wurde die Ein-
sicht in die Akten der Sicherheitsdienste der 
DDR gewährt. Es gab jedoch keine giganti-
schen Säuberungsaktionen. Das riesige Sta-
si-Archiv wird gesichtet und soll noch in 
diesem Jahr alle geheimen Mitarbeiter die-
ser verbrecherischen Organisation offen le-
gen. Auch die, die in Westdeutschland wa-
ren. Sie waren im Gegensatz zu den ostdeut-
schen Bürgern von der Kontrolle bisher aus-
genommen. Sie fühlten sich sicher. Nach der 
Wiedervereinigung konzentrierte man sich 
überwiegend auf die Bewohner der östlichen 
Landesteile – obwohl sie doch eigentlich die 
Opfer des Terrors und der Schikanen waren. 

Ist die Zeit reif für eine Kontrolle 
des Westens?

Ein dicker Schlussstrich war von Anfang an 
eine Fehlannahme. Die Akten verschlossen 

zu halten ist moralisch zweifelhaft, weil es die 
alten Eliten in eine bessere Lage versetzt, als die 
Opfer – sagte Joachim Gauck einer der po-
lnischen Tageszeitungen. Tatsache ist, dass 
zu Beginn der 90er Jahre einige prominen-
te Stasi-Funktionäre für finanzielle Unre-
gelmäßigkeiten verurteilt wurden. Doch 
einige Milliarden Dollar aus dem sog. Sta-
si-Vermögen blieben verschwunden – sie 
sollen zahlreichen Exmitgliedern zum Au-
fbau privater Firmen und Vermögen ver-
holfen haben. Das Geld stammte vor al-
lem von der Partei, der SED und der Sta-
si selbst und war auf Konten u. a. in der 
Schweiz aber auch in Westdeutschland de-
poniert. Das große Geld machten sie (ähn-
lich wie in Polen) während der Verwir-
rung um den Umtausch der Transferrubel 
in Deutsche Mark. Das geschah dank der 
Monopolstellung, die die Stasi in den Zen-
tren für Außenhandel der DDR innehatte. 

Berechtigte Kritik?

Den ehemaligen Westdeutschen passt es 
nicht, dass sie von Ostdeutschen kriti-

siert werden. Den Ostdeutschen mangelt es 
an Selbstkritik seitens der westdeutschen 
Kreise, vor allem im linken politischen Spek-
trum, das die Kommunisten unterstützte. 
Man kann nicht behaupten, dass die gesamte 
westdeutsche Linke von der Stasi unterwan-
dert war. Doch zahlreiche von ihnen nahmen 
Geld an. An dieser Stelle könnte man größe-
res Bedauern erwarten. Von den DDR-Bür-
gern forderte man nach 1990 grundlegender 
Selbstkritik. Einige Wessis flüchten davor, 
obwohl man im Westen der Stasi ohne Kon-
sequenzen widersprechen konnte. Im Osten 
würde das ein Spiel mit dem Tod bedeuten – 
sicherlich dem zivilen. 

 Waldemar Gruna 

STASI
Puzzle
„Ein dicker Schlussstrich war von Anfang an eine Fehlannahme. 
Die Akten verschlossen zu halten ist moralisch zweifelhaft, weil 
es die alten Eliten in eine bessere Lage versetzt, als die Opfer“
– sagte Joachim Gauck
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Krzysztof Tokarz: Od niedawna pełni Pan 
funkcję konsula generalnego. Co uznałby 
Pan za najważniejsze problemy, które należy 
jak najszybciej rozwiązać?

Bernhard Brasack: Na początek pragnę zazna-
czyć, że wprawdzie Konsulat Generalny ma swoją 
siedzibę na Dolnym Śląsku, właśnie tutaj we Wro-
cławiu, jednak jurysdykcja Konsulatu Generalnego 
obejmuje 5 województw: Dolny Śląsk, obszar Śląska 
wraz z Katowicami, Opole, województwo lubuskie, 
a także dużą część województwa wielkopolskiego z 
Poznaniem. Niedawno miałem okazję uczestniczyć 
w uroczystościach, które miały miejsce w Dreźnie 
i muszę powiedzieć, że tam właśnie zebrał się cały 
rząd kraju związkowego Saksonii. W uroczysto-
ściach tych uczestniczyli również marszałek, woje-
woda oraz zarząd województwa dolnośląskiego. Na 
spotkaniu tym podsumowano dziesięć lat partner-
stwa, jak również spoglądano w przyszłość, na ko-
lejne dziesięciolecie. Patrząc na minione lata, prze-
prowadzono analizę, z której wynika, że zarówno 
Dolny Śląsk na terenie Polski, jak i Saksonia w by-
łej Niemieckiej Republice Demokratycznej w prze-
szłości odgrywały marginalną rolę. Obydwie strony 
zgodnie mówiły o tym, że w przeciągu 40 lat po za-
kończeniu II wojny światowej, zarówno jeżeli cho-
dzi o Niemiecką Republikę Demokratyczną jak i o 
Polskę, wzajemne stosunki były narzucone. Pomię-
dzy Saksonią a Dolnym Śląskiem istniało tylko jed-
no przejście graniczne. Dzięki przystąpieniu Polski 
do UE, a także wydarzeniu, jakie miało miejsce dwa 
lata temu - czyli rozszerzeniu strefy Schengen rów-
nież o Polskę - sytuacja się zmieniła, ale na korzyść. 
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrz-
ne zarówno ze strony saksońskiej jak i dolnośląskiej 
potwierdziły, że obawiano się wzrostu przestępczo-
ści w obszarach przygranicznych. Nie miało to jed-
nak miejsca. Stwierdzono również, że w Saksonii w 
przeciągu ostatnich dziesięciu lat wiele firm repre-
zentujących czy to branżę rzemieślniczą czy też inną, 
otrzymywało mnóstwo zleceń na terenie Dolnego 
Śląska i w ten sposób robiło dobre interesy. 

K.T: Co jeszcze jest wspólnym problemem 
Dolnego Śląska i Saksonii?

B.B: Obydwie strony zaniepokojone są rozwojem 
sytuacji demograficznej, bowiem już dziś w samych 
metropoliach – zarówno w Dreźnie jak i we Wro-
cławiu, jak również na terenach otaczających te me-
tropolie, mamy do czynienia z brakiem fachowców. 
Obydwie metropolie w przeciągu ostatnich dziesię-
ciu lat tak naprawdę wykorzystały do końca wszel-

kie rezerwy wykwalifikowanych pracowników i w tej 
chwili już takich rezerw nie posiadają. Co oczywi-
ście jest pewnym ograniczeniem dla przyszłych in-
westycji i przyszłościowego wzrostu gospodarczego. 
Uważam za interesujący fakt, że Saksonia w chwi-
li obecnej opowiada się przeciwko istniejącym ogra-
niczeniom, dotyczącym braku swobody przemiesz-
czania się pracowników z Polski. Obydwie strony 
potwierdziły również, że mamy w tej chwili do czy-
nienia ze zjawiskiem, które można określić jako mi-
gracje ludności z mniejszych miejscowości - przede 
wszystkim z wiosek - do większych miast. Konse-
kwencją jest to, że w obszarze przygranicznym po-
zostaje ludność, którą charakteryzuje starszy wiek. 
Nie ma również odpowiedniej liczby lekarzy, w 
związku z czym trudno jest zagwarantować odpo-
wiednią opiekę medyczną. 

K.T: A co z komunikacją?

B.B: Na Dolnym Śląsku mamy dobrze rozwinię-
te połączenie komunikacyjne łączące wschód z za-
chodem. Mam tutaj na myśli autostradę A-4. Na-
tomiast połączenie komunikacyjne przebiegające z 
północy na południe, i prowadzące również na połu-
dnie od Dolnego Śląska (myślę o takich miejscowo-
ściach jak Jelenia Góra czy Wałbrzych) w dalszym 
ciągu stanowią problem. Jeżeli zaś chodzi o połą-
czenia kolejowe, to obydwie strony potwierdzają, że 
istnieją problemy jeżeli chodzi o trasę z Drezna do 
Görlitz, ale są również kłopoty komunikacyjne po 
stronie polskiej. Po obu stronach dąży się do elektry-
fikacji, tak, by w przyszłości pociągi mogły kursować 
z prędkością 160 km/h. Ale z pewnością ten proces 
jeszcze potrwa. Istnieje również partnerstwo Odry, w 
ramach którego będzie się zmierzać do tego, by do 
roku 2025 usprawnić żeglugę na Odrze.

K.T: Czy to prawda, że na Dolnym Śląsku 
prężnie działa niemiecki biznes? Czy jest w 
tym jakaś zasługa Konsulatu?

B.B: Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz - tak, na drugie 
pytanie odpowiem nie. Myślę, że niemieccy inwesto-
rzy czy większe firmy, mają tak dobre stosunki z pol-
skimi partnerami, realizują tak dobre projekty, że nie 
do końca prawdą byłoby stwierdzenie, że za każdym 
razem korzystają z pomocy Konsulatu Generalnego. 
Natomiast prawdziwe byłoby stwierdzenie, że inwe-
storzy, czy też firmy niemieckie korzystają ze wsparcia 
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
która również posiada swoją siedzibę tutaj we Wro-
cławiu. Natomiast myślę, że takie duże firmy jak Me-
dia Markt czy Saturn, same koordynują swój biznes. 
Jeżeli wjeżdżamy do jakiegoś polskiego miasta, widzi-
my obok siebie liczne supermarkety, czy to budowla-
ne, czy też typowe supermarkety, centra handlowe, ta-
kie jak na przykład Tesco. Myślę, że pod tym wzglę-

dem sytuacja wygląda podobnie, jak w Niemczech. Je-
żeli natomiast zastanowimy się nad tym, czy dla we-
wnętrznego rozwoju miasta istnienie właśnie takiej 
ilości supermarketów jest korzystne, to z takim pyta-
niem możemy się spotkać również w Niemczech. Bo 
takie pytania są również w Niemczech zadawane. 

K.T: Dolny Śląsk już teraz około 70 procent 
zaopatrzenia w gaz otrzymuje z Niemiec. 
Polacy i Niemcy wciąż kłócą się o budowę 
Gazociągu Północnego. Czy myśli Pan, że to 
powinno dać do myślenia politykom w War-
szawie i w Berlinie? 

B.B: W ostatnim czasie słyszałem o tej liczbie, czy-
li 70 procentach. Słyszałem, że Dolny Śląsk jest sil-
nie powiązany z niemiecką siecią jeżeli chodzi o za-
opatrzenie w gaz, również ze względu na położenie 
geograficzne. Natomiast muszę powiedzieć, że nie je-
stem ekspertem jeżeli chodzi o gazociąg, który ma po-
wstać. Wcześniej słyszałem o takich planach, by Pol-
skę włączyć do tego projektu, jednak ostatecznie za-
padła inna decyzja. Myślę, że kwestia bezpieczeń-
stwa energetycznego będzie ważnym tematem we-
wnątrz całej Unii Europejskiej. I moim zdaniem bę-
dzie pierwszoplanowa w przeciągu następnych lat. 
Innej części Polski nie można byłoby tak łatwo przy-
łączyć do niemieckiej sieci energetycznej, jak Dolnego 
Śląska. Nigdy jednak nie słyszałem, aby były trud-
ności z powiązaniem Dolnego Śląska z Niemcami. 
Myślę, że to sprawa czysto komercyjna. Jeżeli cho-
dzi o sieć energetyczną, to kraje Europy zachodniej 
są tak mocno ze sobą powiązane a sieć jest tak gęsta, 
że w przypadku, gdy któremuś z krajów przez pewien 
czas zabraknie prądu, inne kraje wyrównają te braki. 
Tak więc obywatel niczego nie zauważy, bo wszystko 
się wyrówna, również jeśli chodzi o ceny. Być może 
w przyszłości podobne rozwiązanie będzie dotyczy-
ło dostaw gazu. 

K.T: Czy te głośne spory polsko-niemieckie, 
takie jak np. o Erikę Steinbach, mają wpływ 
na relacje polsko-niemieckie z perspektywy 
Wrocławia?

B.B: Miałem okazję rozmawiać na ten temat z wie-
loma przedstawicielami gospodarki czy też biznesu, 
reprezentującymi zarówno stronę polską, jak i nie-
miecką. W gruncie rzeczy większość osób spogląda 
wstecz na ostanie 6-7 lat i oczywiście tutaj poglądy 
na pewne kwestie - zwłaszcza jeżeli chodzi o polity-
kę rządu na szczeblu centralnym - są bardzo różne. 
Myślę, że jest to normalne. Słyszałem natomiast, że 
jeżeli chodzi o praktyczną działalność, praktyczne 
funkcjonowanie, istnienie powiązań gospodarczych 
i biznesowych, czy też o działalność w sferze kultu-
ry, tego typu spory czy problemy praktycznie nie wy-
wierały żadnego wpływu. 

PoPo pierwsze pierwsze  
DOLNY ŚLĄSKDOLNY ŚLĄSK
Z konsulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
Bernhardem Brasackiem rozmawia Krzysztof Tokarz
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 dr Krzysztof Tokarz

Krzysztof Tokarz: Sie sind seit Kurzem Ge-
neralkonsul. Welches sind Ihrer Meinung 
nach die drängendsten Probleme, die es zu 
lösen gilt?

Bernhard Brasack: Zunächst möchte ich an-
merken, dass das Generalkonsulat zwar in Nieder-
schlesien, also hier in Wrocław angesiedelt ist, sein 
Zuständigkeitsbereich sich aber auf 5 Wojewod-
schaften erstreckt: Niederschlesien, Schlesien mit 
Katowice, Opole, die Wojewodschaft Lebus aber 
auch einen großen Teil der Wojewodschaft Gro-
ßpolen mit Poznań. Vor Kurzem konnte ich an Fe-
ierlichkeiten in Dresden teilnehmen und konnte be-
obachten, dass sich dort die gesamte Landesregie-
rung Sachsens versammelt hat. An der Feier na-
hmen ebenfalls der Marschall und der Wojewode 
sowie der Verwaltungsvorstand der Wojewodschaft 
Niederschlesien teil. Bei dieser Gelegenheit wurden 
die letzten zehn Jahre der Partnerschaft gewürdigt, 
man schaute aber auch in die Zukunft, auf weitere 
zehn Jahre. Bei der Betrachtung der letzten Jahre er-
folgte eine Analyse, die zeigte, dass sowohl Nieder-
schlesien in Polen als auch Sachsen in der ehema-
ligen DDR in der Vergangenheit eher eine Neben-
rolle spielten. Beide Seiten haben einstimmig fest-
gestellt, dass innerhalb von  40 Jahren nach Krieg-
sende die gegenseitigen Beziehungen der DDR und 
der Volksrepublik Polen aufgezwungen waren. Zwi-
schen Sachsen und Niederschlesien gab es nur einen 
Grenzübergang. Dank des Beitritts Polens zur EU 
und vor allem dank der Erweiterung der Schengen-
-Zone vor zwei Jahren hat sich die Situation posi-
tiv gewandelt. Sicherheitspolitiker und Verantwor-
tungsträger auf sächsischer und auf niederschlesi-
scher Seite hatten befürchtet, dass die Kriminalität 
in der Grenzregion zunehmen würde. Das ist nicht 
eingetreten. Man hat ebenfalls feststellen können, 
dass zahlreiche sächsische Handwerksunternehmen 
und andere Dienstleister innerhalb der letzten zehn 
Jahre sehr viele Aufträge aus Niederschlesien erhiel-
ten und dadurch gute Umsätze erzielten.

K.T: Welche anderen gemeinsamen Proble-
me haben Niederschlesien und Sachsen?

B.B: Beide Seiten sind beunruhigt durch die demo-
graphische Entwicklung. Bereits heute fehlen in den 
Metropolen – sowohl in Dresden wie auch in Wro-
cław, aber auch in den Randgebieten der Metropo-
len – Fachkräfte. Beide Metropolen haben inner-
halb der letzten zehn Jahre die Ressourcen an quali-
fizierten Fachkräften aufgezehrt, heute gibt es keine 
Reserven mehr. Das ist selbstverständlich ein Hin-

dernis für Investitionen und das zukünftige Wirt-
schaftswachstum. Interessant ist für mich die Tat-
sache, dass Sachsen sich derzeit gegen die bestehen-
den Beschränkungen im freien Arbeitskrafttransfer 
aus Polen einsetzt. Beide Seiten haben ebenfalls be-
stätigt, dass wir es derzeit mit einer Migration von 
Menschen aus kleineren Ortschaften zu tun haben 
- vor allem aus Dörfern in Großstädte. In Folge des-
sen verbleibt in der Grenzregion vor allem Bevöl-
kerung mit höherer Altersstruktur. Es gibt ebenso 
nicht genügend Ärzte, wodurch keine umfassende 
Gesundheitsversorgung mehr gewährleistet werden 
kann.

K.T: Was ist mit der Verkehrsinfrastruktur?

B.B: In Niederschlesien gibt es recht gute Verkehr-
swege von Osten nach Westen. Ich denke hier vor al-
lem an die Autobahn A4. Doch die Verbindungen 
in der Nord-Süd-Achse und die Straßenverbindun-
gen nach Süden, vor allem nach Jelenia Góra oder 
Wałbrzych sind weiterhin problematisch. Auch bei 
den Zugverbindungen bestätigen beide Seiten, dass 
es sowohl Probleme auf der Strecke von Dresden 
nach Görlitz und Streckenprobleme auf polnischer 
Seite gibt. Auf beiden Seiten der Grenze bemüht 
man sich um die Elektrifizierung der Strecken, da-
mit Züge auch dort in Zukunft mit 160 km/h fah-
ren können. Doch das wird sicherlich noch dau-
ern. Im Rahmen der Oderpartnerschaft beabsich-
tigt man ab 2025 Segelschifffahrt auf der Oder zu 
ermöglichen.

K.T: Stimmt es, dass sich deutsche Unter-
nehmen in Niederschlesien hervorragend 
entwickeln? Ist das ein Verdienst des Kon-
sulats ?

B.B: Was das erste anbetrifft, so ist es tatsächlich 
so. Die zweite Frage muss ich mit Nein beantwor-
ten. Ich denke, dass deutsche Investoren und größe-
re Unternehmen so gute Kontakte zu ihren polni-
schen Partnern haben und so hervorragende Projek-
te realisieren, dass es nicht ganz der Wahrheit ent-
spräche, wenn ich sagen würde, dass sie jedes Mal 
die Hilfe des Generalkonsulats in Anspruch neh-
men. Doch Tatsache ist, dass Investoren und deut-
sche Firmen Unterstützung seitens der deutsch-po-
lnischen Industrie- und Handelskammer in An-
spruch nehmen, die ihren Sitz ebenfalls hier in 
Wrocław hat. Ich denke aber, dass so große Unter-
nehmen wie Media Markt oder Saturn ihre Ge-
schäfte auch alleine koordinieren können. Sobald 
man in eine polnische Stadt fährt, sieht man zahl-
reiche Supermärkte oder Einkaufszentren wie zum 
Beispiel Tesco. In dieser Hinsicht ist die Lage in 
Deutschland ganz ähnlich. Denn die Frage, ob eine 
so große Anzahl an Supermärkten für die Entwic-

klung der Städte von Vorteil ist, stellt sich auch in 
Deutschland.

K.T: Niederschlesien bezieht bereits jetzt 
70% seiner Gasimporte aus Deutschland. 
Polen und Deutschland streiten immer noch 
über den Bau der Ostsee-Pipeline. Denken 
Sie, dass das den Politikern in Warschau 
und Berlin zu denken geben sollte?

B.B: Ich habe letztens tatsächlich von diesen 70% 
gehört. Ich hörte ebenfalls, dass Niederschlesien 
wegen seiner geographischen Lage an das deutsche 
Gasnetz angebunden ist. Doch ich muss sagen, 
dass ich kein Experte für die entstehende Gaspipe-
line bin. Ich hatte gehört, dass Polen sich an die-
sem Projekt beteiligen sollte, doch schließlich wurde 
eine andere Entscheidung getroffen. Ich denke, dass 
die Frage der Energiesicherheit ein wichtiges The-
ma für die ganze EU sein wird. Meiner Meinung 
nach wird das Thema innerhalb der nächsten Jah-
re in den Vordergrund rücken. Andere Teile Polens 
ließen sich nicht so einfach an das deutsche Ener-
gieversorgungsnetz anschließen wie Niederschle-
sien. Ich habe jedoch nie gehört, dass es Schwie-
rigkeiten mit der Anbindung Niederschlesiens an 
Deutschland gäbe. Das ist wohl eine rein wirtscha-
ftliche Frage. Westeuropa hat ein so eng geknüpftes 
Stromnetz, dass im Fall eines temporären Strom-
mangels in einem der Staaten der Versorgung-
sengpass von anderen Ländern ausgeglichen wer-
den kann, ohne dass die Verbraucher etwas davon 
merken, das betrifft auch die Preise. Eine ähnliche 
Lösung wird sich in Zukunft vielleicht auch für die 
Gasversorgung ergeben.

K.T: Haben die deutsch-polnischen Ause-
inandersetzungen, wie z.B. um Erika Stein-
bach, aus ihrer Sicht in Wrocław Einfluss auf 
die Gesamtheit des deutsch-polnischen Ver-
hältnisses?

B.B: Ich habe darüber mit vielen Vertretern der 
Wirtschaft gesprochen, die sowohl die polnische 
wie auch die Deutsche Seite repräsentierten. Gene-
rell schauen die meisten Menschen 6-7 Jahre in die 
Vergangenheit. Da sind die Haltungen zu manchen 
Themen, vor allem wenn es um die Politik der Zen-
tralregierungen geht, sehr unterschiedlich. Doch 
ich denke, das ist normal. Doch generell nehme ich 
wahr, dass solche Auseinandersetzungen keiner-
lei Einfluss auf die praktische Arbeit, auf die Wirt-
schaftsbeziehungen oder auch auf den Kulturau-
stausch haben. 

ZZuerstuerst
NIEDERSCHLESIENNIEDERSCHLESIEN
Mit dem Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Wrocław 
Bernhard Brasack spricht Krzysztof Tokarz.
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W drugiej połowie mają 2009 w 
Görlitz i Dreźnie oraz innych 
miejscowościach na terenach 
graniczących z Polską zawisły 

plakaty wyborcze niemieckich neonazistów z 
nacjonalistycznymi hasłami, m.in. „Praca dla 
Niemców”, oraz antypolskimi, jak „Zatrzymać 
polską inwazję” (foto). Kolportowano tysiące 
takich ulotek (foto). Ani niemieckie państwo, 
ani lokalny samorząd natychmiast po uka-
zaniu się plakatów (około 13 maja) nie inter-
weniowały. Burmistrz Görlitz J.Paulik   twier-
dził, że takie plakaty są wyrazem wolności sło-
wa w Niemczech a prokuratura w tym mieście  
uważała, że nie godzą one w Polaków i dobro-
sąsiedzkie stosunki między naszymi krajami. 
Także burmistrza Zgorzelca R. Gronicz mó-
wił, że: „Mamy demokrację i na plakatach wy-
borczych można pisać różne rzeczy, choć oczy-
wiście w granicach prawa”. Dopiero po nagło-
śnieniu sprawy przez polskie media  zmienił 
zdanie i aktywnie włączył się w batalię o ścią-
gnięcie tych plakatów.  Kuriozalnym był ar-
gument prokuratury w Görlitz, iż hasło „Za-
trzymać polską inwazję” nie można podpiąć 
pod paragraf 130 niemieckiego kodeksu karne-
go. Zdaniem niemieckich organów ścigania, 
plakat był skierowany przeciwko obywate-
lom zagranicznym i dlatego w tym wypad-
ku nie nastąpiło wypełnienie znamion prze-
stępstwa z tego paragrafu. Na uwagę, że prze-
cież także Polacy mieszkają w Görlitz i ca-
łych Niemczech, rzecznik saksońskiej pro-
kuratury odpowiedział mediom, iż plakat był 
skierowany nie przeciwko nim, lecz ogólnie 
przeciwko cudzoziemcom. Jak to się ma do 
idei Zjednoczonej Europy i prawa europejskie-
go? Nikt z przedstawicieli władz lokalnych i 
krajowych niestety tego w takim kontekście nie 
podjął. Taka postawa niemieckich organów ści-
gania oraz polityków doprowadziła do tego, że 
31.07.2009 plakaty pojawiły się ponownie i to 
w zdwojonej liczbie, także tam gdzie wcześniej 
NPD bała się je powiesić, na przejściu granicz-
nym obok posterunku niemieckiej Policji. Każ-
dy kto jechał czy szedł do Zgorzelca lub Gör-
litz musiał się z nimi zapoznać. 

Wojna na plakaty?

Plakaty „Zatrzymać polską inwazję” były 
antypolskie w wymowie i skierowane prze-

ciw cudzoziemcom w Niemczech. Były szowi-
nistyczne i szkodzące współpracy przygra-
nicznej. Twierdziła tak np. „Sächsiche Ze-
itung”, „Görlitzer Anzeiger”, politycy prawie 
wszystkich ugrupowań partyjnych w Gör-
litz, polscy i niemieccy obywatele wypyty-
wani na tę okoliczność np. przez liczne pol-
skie i niemieckie media. Do Zarządu Mia-
sta Görlitz  wpłynęło ponad 150 protestów 
obywatelskich w tej sprawie. Nawet Angela 
Merkel uznała te plakaty za wstydliwe i anty-
polskie. W „Sächsische Zeitung” w Görlitz, 
gdzie zaprezentowano ponad 300 twarzy 
przeciwników antypolskich plakatów w 
tym mieście. Wszystko to świadczy o wzbu-
rzeniu i powszechnym społecznym przeko-

naniu, że w przypadku tej plakatowej nagon-
ki prawo było łamane. Dlaczego więc plaka-
ty wisiały prawie cztery miesiące i ściągnię-
to je dopiero na cztery dni przed zakończe-
niem kampanii wyborczej? Byłem świad-
kiem gdy turyści z Berlina zapytani prze red. 
TV co myślą o tych plakatach stwierdzili, że 
naruszają one godność Polaków i należy je 
natychmiast usunąć! 

Görlitz mówi NPD – nie!

Chwalebna była postawa części oby-
wateli Görlitz, którzy podjęli “wal-

kę na plakaty” - oblewali farbą i zrywali 
je w nocy. Inicjatywa chwalebna choć nie-
skuteczna, narażająca autorów na skar-
gi neonazistowskiej partii i jej członków 
i sympatyków, których jest w Görlitz po-
nad 1200.  Mieszkańcy Görlitz, oburzeni 
antypolską kampanią NPD, wywiesili 400 
plakatów potępiających działania tej par-
tii. Obok haseł niemieckiej partii: „Tury-
stów witamy. Obcokrajowcy przestępcy – 
won!” czy „Zatrzymać polską inwazję!” za-
wisły plakaty „Görlitz mówi NPD – nie!”. 
Co będzie się działo za 2 lata w 2011 roku, 
gdy otworzy się niemiecki rynek pracy dla 
naszych obywateli? O ile nie zatrzyma się 
tej eskalacji antypolskości we wschodnich 
landach Niemiec to trudno będzie mówić o 
„otwartym rynku”.

Skarga konstytucyjna

Przejawy takiej nienawiści należy ścigać 
przede wszystkim na drodze prawnej. Tyl-

ko ona jest skuteczna i niesie nadzieje na przy-
szłość. Tak jak Niemcy bezwzględnie żąda-
ją od nas przestrzegania prawa w Niemczech, 
tak my musimy bezwzględnie żądać szanowa-
nia naszych praw w Europie. Z taką inicjaty-
wą prawną wyszedł Frank Gottschlich, miesz-
kaniec Görlitz, który złożył wraz z kilkoma 
osobami z Polski skargę konstytucyjną na dzia-
łanie NPD. Jak na razie droga prawna nic nie 
dała. Neonaziści na dzień dzisiejszy nie ponie-
śli konsekwencji prawnych czy finansowych. 
Partia ta niestety dalej działa legalnie w Niem-

czech psując i tak trudne oraz skomplikowane 
stosunki polsko-niemieckie. Obrazu sytuacji 
dopełniają złożone w Prokuraturze w Görlitz 
wnioski o ukaranie urzędników, którzy godzi-
li się na łamanie prawa i nie widzieli nic złego 
w czarnej kampanii przeciwko Polakom. Wokół 
losu tych wniosków zalega jednak cisza. 

Zwycięstwo demokracji?

Cały ten skandal można skwitować stwier-
dzeniem, ze demokracja w efekcie zwycię-

żyła. Postawa wielu obywateli powinna uzmy-
słowić politykom i urzędnikom, że nie ma spo-
łecznej zgody na ksenofobiczne zachowania w 
zjednoczonej Europie. W momentach krytycz-
nych obywatele biorą sprawy w swoje ręce. Re-
akcja mediów polskich i niemieckich, które 
nie zawsze wiernie przekazywały obraz zda-
rzeń, zmusiły decydentów do reakcji i sprawi-
ły, iż skandalu nie można było zatuszować. Po-
lacy w Niemczech zobaczyli, że nie wszyscy 
Niemcy są nam niechętni i mamy tam tak-
że przyjaciół. Niemcy zaś uświadomili sobie, 
że właśnie ich kraj będący motorem UE, ma 
czasami problem z demokracją na własnym 
podwórku a fałszowanie historii może napo-
tkać na ostry protest. Demokracja w Europie 
zwycięży gdy będą obowiązywać w niej part-
nerskie stosunki między narodami, w Europie 
gdzie nie ma miejsca na obywateli różnych ka-
tegorii. 

 Mariusz Klonowski

Po raz pierwszy od czasów Hitlera w Niemczech pojawi-
ła się jawna antypolska propaganda w stylu Goebellsa.

WALKAWALKA  
o o godnośćgodność
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Im Mai 2009 wurden in Görlitz, Dres-
den und anderen Städten in der Nähe 
der polnischen Grenze Wahlplakate der 
NPD mit nationalsozialistischen Inhal-

ten, u.a. „Arbeit für Deutsche“ und anti-polni-
schen Ressentiments „Polen-Invasion stoppen“ 
(Foto) plakatiert. Tausende Flugblätter wur-
den verteilt. Weder der Deutsche Staat, noch 
die Kommunalverwaltung haben unmittelbar 
nach Veröffentlichung der Plakate eingegriffen. 
Der Bürgermeister von Görlitz, J. Paulik, mein-
te dazu, die Plakate wären Ausdruck der Me-
inungsfreiheit, die Staatsanwaltschaft hingegen 
fand keine Anhaltspunkte dafür, dass die Pla-
kate die Menschenwürde und die deutsch-po-
lnischen Beziehungen verletzen würden. Auch 
der Bürgermeister von Zgorzelec, R. Gronicz, 
sagte: „Wir leben in einer Demokratie, man darf 
auf Wahlplakaten verschiedene Sachen druc-
ken, solange man sich im Rahmen geltender 
Gesetze bewegt“. Erst nachdem polnische Me-
dien den Fall publik machten, hat er seine Me-
inung geändert und bemühte sich aktiv um die 
Beseitigung der besagten Plakate. Kurios er-
scheint dabei die Argumentation der Staatsan-
waltschaft Görlitz, wonach man die Aussage 
„Polen-Invasion stoppen“ nicht mit Paragraph 
130 des Strafgesetzes ahnden könnte. Nach 
Meinung der deutschen Ermittlungsbehörden 
richtet sich das Plakat gegen ausländische Bür-
ger und erfüllt damit nicht die Voraussetzun-
gen für eine Strafverfolgung nach Paragraph 
130. Auf den Einwand, dass Polen auch in Gör-
litz und in ganz Deutschland leben, erwider-
te der Sprecher der Sächsischen Staatsanwalt-
schaft, dass sich das Plakat nicht gegen diese 
Polen richtete, sondern gegen Ausländer allge-
mein. Wie verhält sich das zur Idee eines ver-
einten Europa und zum Europäischen Recht? 
Diesen Zusammenhang mochte kein Vertreter 
der Kommunalverwaltung und Landesregie-
rung sehen.Diese Haltung der Deutschen Er-
mittlungsbehörden und Politiker führte dazu, 
dass die Plakate am 31.07.2009 erneut plaka-
tiert wurden, diesmal in doppelter Anzahl und 
auch dort, wo die NPD zuvor gezögert hatte, 
am Grenzübergang und neben einem Polize-
iabschnitt. Jeder der nach Zgorzelec oder Gör-
litz fuhr oder ging konnte sie nicht übersehen.

Der Plakat-Krieg

Die Plakate „Polen-Invasion stoppen“ wa-
ren polenfeindlich und richteten sich ge-

gen Ausländer in Deutschland. Sie waren chau-

vinistisch und schaden der grenznahen Zusam-
menarbeit – diese Meinung vertraten die Säch-
sische Zeitung, der Görlitzer Anzeiger, Politiker fast 
aller Parteien in Görlitz, sowie polnische und 
deutsche Bürger, die von deutschen und polni-
schen Medien dazu befragt wurden. Bei der 
Görlitzer Stadtverwaltung sind 150 Protest-
briefe eingegangen. Sogar Angela Merkel hat 
die Plakate als polenfeindlich und peinlich bez-
eichnet. Die Sächsische Zeitung in Görlitz hat 
über 300 Portraits von Gegnern der polenfein-
dlichen Plakatkampagne veröffentlicht. Alles 
deutet darauf hin, dass die Aktion hohe Wellen 
schlägt und die Meinung vorherrscht, wonach 
die Hetzaktion illegal sein muss. Warum kon-
nten die Plakate fast vier Monate lang hängen 
und wurden erst vier Tage vor Ende des Wahl-

kampfes abgehängt? Ich selbst konnte beobach-
ten, wie Touristen aus Berlin von einem Fern-
sehreporter zu den Plakaten befragt wurden 
und meinten, sie würden die Würde der Polen 
verletzen und müssten sofort entfernt werden.

Görlitz sagt Nein der NPD!

Die Haltung eines Teils der Görlitzer Bür-
ger ist überaus lobenswert – sie haben 

den Kampf gegen die Plakate aufgenommen, 
sie nachts abgerissen oder mit Farbe besch-
miert. Eine durchaus ehrenwerte doch sinn-
lose Initiative, denn die Initiatoren wurden 
von der Rechtspartei, ihren Mitgliedern und 
Anhängern, von denen es in Görlitz immer-
hin über 1200 gibt, verklagt. Die Einwoh-
ner von Görlitz hängten aus Empörung über 
die polenfeindliche Kampagne der NPD 400 
Protestplakate aus. Neben den Plakaten der 
NPD erschienen Plakate mit Sprüchen wie: 
„Görlitz sagt Nein zur NPD“. Was wird ge-
schehen, wenn 2011 der deutsche Arbeit-
smarkt für polnische Arbeitnehmer geöffnet 
wird? Wenn diese Polenfeindlichkeit in den 
östlichen Bundesländern nicht unterbunden 
wird, wird von einem „offenen Arbeitsmarkt“ 
keine Rede sein können.

Verfassungsklage

Anzeichen von Fremdenfeindlichkeit sol-
lten nur juristisch bekämpft werden. 

Nur dieser Weg ist erfolgreich. Ebenso wie 

die Deutschen von den Polen die absolute 
Einhaltung der Gesetze verlangen, so muss 
auch Polen auf die Achtung seiner Rechte 
in einem vereinten Europa bestehen. Frank 
Gottschlich, ein Einwohner von Görlitz, hat 
gemeinsam mit einigen Bürgern aus Polen 
eine Verfassungsklage gegen die NPD-Kam-
pagne eingereicht. Bislang hat der Recht-
sweg keine Ergebnisse gebracht. Die Neona-
zis mussten bis heute keine juristischen oder 
finanziellen Konsequenzen fürchten. Die 
NPD ist leider weiterhin eine in Deutsch-
land zugelassene politische Partei und kann 
die ohnehin schwierigen deutsch-polnischen 
Beziehungen nach Belieben belasten. Bei der 
Staatsanwaltschaft Görlitz sind darüber hi-
naus Strafanzeigen gegen Beamte eingegan-

gen, die die polenfeindliche Kampagne nicht 
unterbinden konnten oder wollten. Bislang 
ist nichts über die Erfolgsaussichten dieser 
Strafanträge bekannt.

Ein Sieg der Demokratie?

Zusammenfassend kann man jedoch sa-
gen, dass die Demokratie schlussendlich 

gesiegt hat. Die Haltung zahlreicher Bür-
ger sollte Politikern und Beamten vergegen-
wärtigen, dass es keine gesellschaftliche Zu-
stimmung für Fremdenfeindlichkeit in einem 
vereinten Europa gibt. In Krisensituationen 
nehmen Bürger die Sache in die eigenen 
Hände. Die Reaktionen der Medien, die den 
wahren Sachverhalt zwar nicht immer wahr-
heitsgemäß wiedergaben, haben die Ver-
antwortungsträger zum Handeln gezwun-
gen und führten dazu, dass sich der Skan-
dal nicht mehr vertuschen ließ. Die Polen in 
Deutschland haben gesehen, dass nicht alle 
Deutschen polenfeindlich sind. Den Deut-
schen hingegen ist bewusst geworden, dass 
Deutschland zwar die Lokomotive der EU 
ist, aber manchmal selbst Probleme mit der 
Demokratie hat und bei Geschichtsverfäl-
schung mit harten Reaktionen zu rechnen 
ist. Die Demokratie wird in Europa siegen, 
wenn partnerschaftliche Beziehungen zwi-
schen den Ländern gelten werden, denn in 
Europa ist kein Platz für Bürger unterschied-
licher Kategorien. 

WALKA 
o godność  Mariusz Klonowski

Zum ersten Mal seit der Nazi-Zeit konnte man 
in Deutschland polenfeindliche Propaganda im 
Goebbels-Stil beobachten.

Der Der KAMPF KAMPF 
um Würdeum Würde
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PIENIĄDZEPIENIĄDZE  
na wiatrna wiatr

„Władzy w Polsce chodzi o to, aby przepisy w branży energii odnawialnej nie były stabilne, 
bo wtedy nie można w tę dziedzinę inwestować” – powiedział Gustav Brzyszcz.

Decyzje Unii Europejskiej doty-
czące planów zwiększenia udzia-
łu tzw. czystej energii w ogólnym 
bilansie wytwórczym do 20%, 

zdaniem coraz większej części naukowców – 
tak klimatologów, jak i ekonomistów – są nie-
realne. Prof. Leszek Balcerowicz powiedział 

nam m.in: Do podejścia ideologicznego zaliczam 
głównie inicjatywy ekologiczne uchwalane przez 
Unię Europejską pod hasłem zwalczania globalne-
go ocieplenia klimatu. Unia przyjęła zobowiąza-
nia znane jako „3 razy 20”, które są oderwa-
ne od rachunku ekonomicznego. Nie znam żad-
nych analiz, z których wynika, że ma być akurat <<3 
razy 20>>. Czy to skorygowano? Wedle mojej wie-
dzy – nie. Istnieje poważny problem przeciwstawie-
nia się decyzjom, które nie mają oparcia w analizie, 
a są podejmowane pod presją różnych sił, czy to ja-
kichś preferencji nieempirycznych. Pamiętajmy, że 
istnieją koncerny bardzo zainteresowane regula-
cjami pod hasłem zwalczania globalnego ocie-
plenia, np. ci, którzy specjalizują się w produk-
cji reaktorów atomowych. 

Nowe regulacje prawne nakazały 
zakładom energetycznym za-

kup określonej ilości energii ze źró-
deł odnawialnych. W Polsce do 
2010 r. udział prądu wytwarza-
nego ekologicznie musi wzro-
snąć do 10%. Wprowadzono 
tzw. Zielone Certyfikaty, któ-
re otrzymuje każdy, kto wy-
twarza czystą energię. Teraz 

„ekologiczni” wytwórcy prądu zarabiają nie 
tylko na samej energii, ale także na sprzedaży 
certyfikatów (250 zł za magawatogodzinę). 
Powstał już nawet rynek handlu certyfikata-
mi. Stają się one ważnym elementem przyno-
szącym zyski niektórym firmom. 

 Waldemar Gruna 
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PIENIĄDZE 
na wiatr

Cienie wiatraków

Tylko na Dolnym Śląsku ma powstać oko-
ło 1500 wiatraków o różnej mocy. Radny 

Robert Starzyński z Sulikowa koło Zgorzel-
ca w jednym z wystąpień stwierdził, że im 
więcej dowiaduje się o elektrowniach wia-
trowych, tym bardziej przekonuje się, że są 
to kosztowne problemy, a nie zysk. Jego zda-
niem bez dotacji z naszych podatków wia-
traki nie byłyby w żaden sposób opłacalne. 
Wielu energetyków twierdzi, że elektrow-
nie wiatrowe są niestabilnym źródłem ener-
gii powodującym wzrost ceny prądu w Pol-
sce. Uważają oni, że w krajach, które mają 
nowoczesny system przesyłu energii (np. w 
Niemczech) energia wiatrowa nie jest zagro-
żeniem dla systemu, ale w przypadku nasze-
go kraju, który nie modernizował linii prze-
syłowych, jest to poważny problem. Decyzje 
o lokalizacji elektrowni wiatrowych pozosta-
wiono indywidualnie gminom. Przykłado-
wo w powiecie zgorzeleckim przedstawiono 
plany powstania prawie 400 wiatraków m.in. 
w Siekierczynie, Platerówce, Zgorzelcu, Bo-
gatyni, Jędrzychowicach. Prof. Janiak z Wy-
działu Elektroniki Politechniki Wrocławskiej 
przedstawił bilans zysków i strat związanych 
z wiatrakami. Według niego jedyne zyski to 
podatki od nieruchomości – 2% wartości in-
westycji, ale tylko jej części stałych: podsta-
wy, masztu i słupów, bez drogich urządzeń. 

Na Pomorzu, gdzie elektrownie wiatrowe 
już funkcjonują, gmina może dostać od 

15 do maksymalnie 40 tys. zł rocznie za je-
den wiatrak. Ale nawet takie kwoty są nie-
pewne, bo właściciele farm starają się o ulgi 
podatkowe. Elektrownie wiatrowe mają też 
inną ciemną stronę – zdaniem nie-
których ekspertów pro-

wadzą one do spadku wartości otaczających 
je gruntów. Ostatnio do krytyki wiatraków 
przyłączyli się również ci, którzy wcześniej 
byli gorącymi orędownikami ich budowy – 
ekolodzy. Ich badania wykazały bowiem, 
że wirujące łopaty wiatraków zaburzają lo-
kalne ekosystemy. Kilka miesięcy temu nie-
miecki tygodnik „Der Spiegel“ stwierdził, że 
sen o przyjaznej środowisku energii zmienia 
się w wysoko dotowaną z kasy państwowej 
dewastację krajobrazu. W Niemczech coraz 
trudniej znaleźć miejsce pod nowe elektrow-
nie wiatrowe, a liczba ich przeciwników w 
ostatnich latach drastycznie wzrosła. Dodat-
kowo nie poprawia się sprawność tych elek-
trowni, oscylująca w granicach 30%, co ozna-
cza, że farma o mocy 40 MW realnie produ-
kuje ok.12 MW prądu. 

Gustav Brzyszcz:   
„Wzorujcie się na Niemcach!”

Całkowicie odmiennego zdania jest inż. 
Gustav Brzyszcz z firmy „Agro & Eko-

plan” z Jeleniej Góry. Uważa on, że to pol-
skie firmy energetyczne blokują od wielu lat 
rozwój tej dziedziny energetyki. Jak mówi: W 
Polsce powinno się ustalić zasadę funkcjonującą od 
lat w Niemczech. Firmy, w których zakłady energe-
tyczne miały powyżej 25% udziałów, nie otrzymy-
wały ceny na energię odnawialną gwarantowaną 
przez rząd. Wtedy nie byłoby blokady rozwoju przez 
firmy energetyczne, które mają za zadanie przesył 
tej energii. W niektórych wypadkach w Polsce ko-
nieczna jest interwencja Komiszarza ds. Konkuren-
cyjności w UE. Polskie koncerny energetyczne gwa-

rantują sobie dostęp do sieci, a inne 
firmy odrzucają”. 

Niemiecki przedsiębior-
ca działa w Polsce od wie-

lu lat i uważa, że kolejnym katastro-
falnym błędem w polskim prawie jest 

sprawa wniosków o przyłączenie: Inwe-
stor nie znając struktury sieci, a wnioskując o 

przyłączenie jakiegoś źródła energii, musi wskazać 
punkt przyłączenia do sieci, co jest absurdem! To 
firmy energetyczne z mocy prawa powinny wskazać 
najbardziej korzystny punkt przyłączenia”. Na py-
tanie, jakie trudności spotyka inwestor chcą-
cy w Polsce budować wiatraki, Brzyszcz od-
powiada: Poważną blokadą była sprawa podatku 
gminnego. Wprowadzenie 2% podatku od budow-
li, gdzie nie sprecyzowano budowli elektrowni wia-
trowej, podniosło koszt wykonania siłowni o 15% 
na samym starcie. Sprawa energii biernej to jest w 
Polsce kryminał. Mamy tu do czynienia z subsydio-
waniem krzyżowym taryf energetycznych. To zna-

czy, że kosztem jednej taryfy, Urząd Regulacji Ener-
getyki minimalnie podwyższa inną, np. taryfę dla 
ludności. Dochodzi do takich absurdów, że energia 
bierna w Polsce jest czterokrotnie droższa od ener-
gii biernej w Niemczech. W Niemczech płacimy na 
kablu dł. 12 km koszty 2000 euro na rok, a przy 
takich samych parametrach w Polsce spółka Elek-
trownie Wiatrowe SA płaciła do zakładu energe-
tycznego 400 000 zł rocznie, czyli 100 000 euro. 
Zakłady energetyczne dają do podpisu umowy na 
zasadzie monopolisty, stosując taryfy niezatwier-
dzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Jeste-
śmy w trakcie przegranej na 1,2 mln złotych spra-
wy sądowej za wprowadzenie do sieci energii bier-
nej. Elektrownie wiatrowe jako producent energii 
czynnej powinny być zwolnione z płacenia za ener-
gię bierną, ale w Polsce tak nie jest. To są kryminal-
ne sprawy. My tej sprawy nie odpuścimy. Będziemy 
się sądzić w Strasburgu. Doprowadzono do tego, że 
w najlepszym miejscu w Polsce przy wietrze 8 m/s 
zarówno aparat administracyjny, jak i energetycz-
ny, chciały udowodnić, że energia z wiatru jest nie-
opłacalna. I to udowodniono, bo firma Elektrownie 
Wiatrowe SA przestała istnieć. O wietrze w Polsce 
wyraził się sam prezydent w Brukseli: „U nas nie 
ma wiatru” – powiedział. 

Zdaniem Gustava Brzyszcza przykład, jak 
powinno się działać w dziedzinie energe-

tyki odnawialnej, daje kanclerz Angela Mer-
kel. „Niemcy dały przykład tworzenia, działania i 
rozwoju energii odnawialnej na świecie” – mówi. I 
dodaje: Władzy w Polsce chodzi o to, aby przepisy 
w branży energii odnawialnej nie były stabilne, bo 
wtedy nie można w tę dziedzinę inwestować”.

Czy te mocne słowa odpowiadają skali 
problemu? Czy nasze państwo, a zwłasz-

cza społeczeństwo oraz inwestorzy, angażu-
jąc się w budowę wiatraków wyrzucają pie-
niądze na wiatr? Czy są oni Don Kichotami 
współczesnej ekonomii? W następnym wy-
daniu magazynu spróbujemy odpowiedzieć 
na te pytania i szczegółowo przedstawimy 
perspektywy rozwoju farm wiatrowych w 
Polsce na przykładzie Dolnego Śląska. 
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Die Beschlüsse der Europäischen 
Union bezüglich einer Erhöhung 
des Anteils der sog. „saube-
ren Energie“ an der allgemeinen 

Energiebilanz auf bis zu 20% sind nach Me-
inung zahlreicher Wissenschaftler, Klima-
experten und Wirtschaftsfachleute nicht 
real. Prof. Leszek Balcerowicz sagte u.a.: 
„Die Umweltinitiativen der EU, die darauf 
abzielen, die Klimaerwärmung zu bekämp-
fen, betrachte ich als ideologische Vorha-
ben. Die EU hat die als „3 mal 20“ bekan-
nten Verpflichtungen auf sich genommen. 
Diese jedoch sind wirtschaftlich nicht ver-
tretbar. Ich kenne keine Analyse, die die Idee 
von „3 mal 20“ belegen würden. Aber wur-
de das korrigiert? Meines Wissens nach nein. 
Es ist sehr problematisch Entscheidungen in 

Frage zu stellen, die sich nicht auf Analy-
sen stützen, sondern auf Druck verschiede-
ner Kräfte und unterschiedlicher nicht empi-
rischer Präferenzen zustande kommen. Wir 
müssen bedenken, dass einige Konzerne an 
der Bekämpfung der globalen Klimaerwär-
mung sehr interessiert sind, darunter z.B. die 
Hersteller von Atomreaktoren.“ Neue Re-
gelungen zwingen die Energieerzeuger, be-
stimmte Mengen Energie aus erneuerba-
ren Energiequellen anzukaufen. Der Ante-
il des Stroms aus erneuerbaren Energiequ-
ellen wird im Jahr 2010 auf 10% ansteigen. 
Es wurden sog. „Grüne Zertifikate“ einge-
führt, die jeder Erzeuger sauberer Energie 
erhält. Jetzt verdienen die umweltfreundli-
chen Energieerzeuger nicht nur an der Ener-
gie selbst, sondern auch am Verkauf der Ze-
rtifikate (250 zł für eine Mwh). Es gibt bere-
its einen Markt für den Zertifikathandel. Sie 
sind mittlerweile ein wichtiger Umsatzfak-
tor einiger Unternehmen.

Im Schatten der Windräder

Alleine in Niederschlesien sollen ca. 
1500 Windkraftanlagen mit unter-

schiedlicher Leistung entstehen. Landrat 
Robert Starzyński aus Sulików bei Zgo-

rzelec stellte fest, dass je mehr er über die 
Windkraftwerke erfährt, desto eher ist er da-
von überzeugt, dass sie kostspielige Proble-
me statt Gewinnen bringen. Seiner Meinung 
nach wären Windkraftanlagen ohne Subven-
tionen unrentabel. Zahlreiche Energieexper-
ten meinen, Windkraftwerke seien instabi-
le Energielieferanten und würden für gestie-
gene Energiepreise in Polen verantwortlich 
sein. In Ländern mit moderner Leitungsin-
frastruktur, wie z.B. in Deutschland, stellen 
sie keine Gefahr für das System dar, doch in 
Polen, wo die Leitungen nicht modernisiert 
wurden, könnten sie ein ernsthaftes Problem 
sein. Die Entscheidung über den Standort 
der Windkraftanlagen wird den Gemeinden 

GELDGELD
im Windim Wind

„Die polnische Regierung ist an stabilen Vorschriften zu erneuerbaren Energien nicht interes-
siert, weil man sonst in diese Branche nicht investieren könnte“ – sagte Gustav Brzyszcz.

 Waldemar Gruna 
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überlassen. So wurden im Landkreis Zgorze-
lec Pläne zum Bau von fast 400 Windrädern 
u.a. in Siekierczyn, Platerówka, Zgorzelec, 
Bogatynia, Jędrzychowice vorgestellt. Prof. 
Janiak von der Abteilung für Elektronik der 
Technischen Hochschule Wrocław präsen-
tierte eine Gewinn- und Verlustbilanz der 
Windkrafträder. Seiner Meinung nach kom-
men die einzigen Gewinne aus den Grund-
steuern – 2% des Investitionswertes, aber 
nur auf die festen Komponenten wie Funda-
mente oder den Mast ohne die teueren An-
lagen. In Pommern, wo bereits Windanlagen 
in Betrieb sind, erhält eine Gemeinde von 15 
bis 40 Tausend Zloty jährlich für ein Win-
drad. Doch auch diese Summen sind nicht 
gesichert, denn die Betreiber bemühen sich 
um Steuernachlässe. Windkraftanlagen ha-
ben auch eine andere dunkle Seite – nach 
Meinung einiger Experten entwerten sie die 
umliegenden Grundstücke. Letztens haben 
sich auch jene der Kritik an den Windrädern 
angeschlossen, die diese zuvor befürworteten 
– die Umweltschützer. Ihre Untersuchungen 
haben ergeben, dass Windräder mit ihren ro-
tierenden Radschaufeln die lokalen Ökosys-
teme stören. Vor einigen Monaten hat „Der 
Spiegel“ die These aufgestellt, dass sich der 
Traum von einer umweltfreundlichen Ener-
gieerzeugung zu einer staatlich subventio-
nierten Landschaftszerstörung wandelt. In 
Deutschland ist es immer schwieriger Stan-
dorte für neue Windkraftwerke zu finden. 
Die Zahl der Windkraftgegner ist in den 
letzten Jahren rasant gestiegen. Zusätzlich 
lässt sich auch keine Effektivitätssteigerung 
dieser Kraftwerke beobachten. Die Effektivi-
tät beträgt weiterhin ca. 30%, d.h. ein Wind-
park mit 40 MW Nennleistung produziert ef-
fektiv ca. 12 MW Strom.

Gustav Brzyszcz – nehmt euch 
ein Beispiel an Deutschland!

Eine völlig konträre Meinung vertritt Gu-
staw Brzyszcz von der Firma „Agro & 

Ekoplan“ aus Jelenia Góra. Er meint, dass po-
lnische Energieunternehmen das Wachstum 
dieses Bereichs der Energiewirtschaft seit 
Jahren blockieren. „Man sollte in Polen die-
selben Regeln wie in Deutschland einfüh-
ren. Unternehmen an denen Energiefirmen 
zu mehr als 25% beteiligt sind, würden dem-
nach nicht die von der Regierung garantier-
ten Preise für erneuerbare Energien erhalten. 
Dann gäbe es auch keine Wachstumsbloc-
kade durch Energieunternehmen mehr, die 
Besitzer der Leitungsnetze sind und diese 
Energie einspeisen müssten. In einigen Fäl-
len müsste der EU-Wettbewerbskommissar 
intervenieren. Polnische Energiekonzerne si-
chern sich selbst den Zugang zum Netz und 
lassen andere Firmen außen vor.“ Der deut-
sche Unternehmer ist seit Jahren in Polen 
tätig und meint, dass die Anschlussanträge 
ein weiterer katastrophaler Fehler der po-
lnischen Gesetzgebung sind. „Ein Investor 
der einen Anschlussantrag für eine Energie-
quelle stellt, jedoch die Netzstruktur nicht 
kennt, muss trotzdem den Anschlusspunkt 
zum Netz benennen, das ist absurd! Die Net-
zbetreiber müssten verpflichtet werden, den 
günstigsten Anschlusspunkt an das Netz zu 
benennen.“ Auf die Frage welche Schwierig-
keiten ein Investor im Bereich der Winde-
nergie in Polen vorfinden könnte, antwortete 
er: „Ein ernsthaftes Hindernis waren die Ge-

meindesteuern. Die 2% Bau-
steuern, wobei der Bau von 
Windkraftwerken nicht expli-

zit benannt wurde, ließen die 
Baukosten gleich am Anfang um 

15% steigen. Die Frage der passiven 
Energie gestaltet sich in Polen wie ein 

Kriminalroman. Wir haben es hier mit 
einer durchschlagenden Subventionierung 
der Energietarife zu tun. Das bedeutet, 
dass die Regulierungsbehörde auf Kosten 
eines Tarifs, einen anderen Tarif, z.B. den 

Tarif für die Bevölkerung minimal anhebt. 
Das führt dazu, dass die passive Energie in 

Polen 4 Mal teurer ist, als in Deutschland. In 

Deutschland zahlt man für eine Leitung von 
12 km Länge 2000 Euro jährlich, bei den-
selben Parametern zahlte das Windkraftun-
ternehmen Elektrownie Wiatrowe S.A. an 
den Leitungsbetreiber 400.000 zł pro Jahr, 
also 100.000 Euro. Die Netzbetreiber han-
deln wie Monopolisten, nutzen ihre Lage bei 
Vertragsverhandlungen aus und fordern Ta-
rife, die von der Regulierungsbehörde nicht 
anerkannt wurden. Wir haben gerade einen 
Fall über 1,2 Mio. Zł. für die Einspeisung 
passiver Energie ins Netz vor einem polni-
schen Gericht verloren. Windkraftwerke sol-
lten als Grundlasterzeuger von den Abgaben 
für passive Energie  befreit werden, doch das 
ist nicht der Fall. Das ist fast schon krimi-
nell. Wir werden nicht nachgeben. Wir wer-
den sogar in Strassburg klagen. Es kam so 
weit, dass sowohl der Verwaltungsapparat 
als auch der Netzbetreiber uns an der besten 
Stelle Polens und bei einem Wind von 8 m/
s beweisen wollten, dass Windenergie unren-
tabel ist. Der Beweis ist ihnen sogar gelun-
gen, weil es die Firma Elektrownie Wiatro-
we S.A. nicht mehr gibt. Über den Wind in 
Polen hat sogar der Präsident in Brüssel ge-
sprochen – bei uns gibt es keinen Wind – 
sagte er.“ Das beste Beispiel für erfolgreiche 
Politik im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien ist seiner Meinung nach Angela Mer-
kel. „Deutschland geht bei den erneuerbaren 
Energien mit bestem Beispiel voran“ – sagte 
Gustav Brzyszcz und fügte hinzu: „Die po-
lnische Regierung ist an stabilen Vorschri-
ften zu erneuerbaren Energien nicht interes-
siert, weil man sonst in diese Branche nicht 
investieren könnte“.

Wird in Polen bei Investitionen in die 
Windenergie das Geld zum Fen-

ster raus geworfen? Sind die Investoren die 
Don Quijotes der modernen Wirtschaft? In 
der nächsten Ausgabe werden wir versuchen 
diese Fragen zu beantworten und werden die 
Wachstumsperspektiven polnischer Wind-
kraftunternehmen am Beispiel Niederschle-
siens detaillierter Darstellen. 

GELD
im Wind
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Przyglądając się dotychczasowym 
działaniom Unii Europejskiej w za-
kresie budowy jej energetycznego 
bezpieczeństwa należy stwierdzić, 

że przybrały one ewolucyjny charakter. Wi-
doczne są bowiem pewne istotne zmiany, ja-
kie poprzez przyjętą przez Unię metodę prób 
i błędów wyłoniły się z chaosu dotychczaso-
wych decyzji w tej sprawie.

Uzależnieni od Rosji?

Przez lata poszczególne działania Wspól-
noty zmierzały w kierunku niemal mo-

nopolistycznego uzależnienia się od Fede-
racji Rosyjskiej w zakresie dostaw surow-
ców energetycznych. Do dzisiaj zdecydowa-
na większość gazu importowanego do Unii 
pochodzi właśnie z Rosji. Tego rodzaju sy-
tuacja możliwa była do osiągnięcia przez 
Rosjan dzięki zręcznie prowadzonej przez 
nich dyplomacji, poprzez którą zjednywa-
li sobie przychylność poszczególnych eu-
ropejskich krajów, w celu realizacji swych 

gazowych inwestycji. W ten właśnie spo-
sób w ostatnich latach zwerbowane zostały 
Niemcy, wspólnie z którymi Rosjanie stara-
ją się wybudować gazociąg Północny. Dzię-
ki ich determinacji oraz wsparciu jakie sta-
rali się uzyskać dla projektu Rosjan w Unii 
Europejskiej posunął się on tak daleko, że 
w chwili obecnej Rosjanie wydają się prze-
stępować z nogi na nogę, z niecierpliwością 
oczekując poprawy koniunktury gospodar-
czej, by rozpocząć jego budowę. Sojusz Ro-
syjsko – Niemiecki jaki nie po raz pierw-
szy w historii zawiązał się w celu realiza-

cji zamierzeń obydwu państw, z determina-
cja godną uwagi forsuje korzystne dla jego 
przedsięwzięć rozwiązania. 

Podobne alianse powstały pomiędzy Rosją a 
m.in. Włochami, Bułgarią i  Węgrami, któ-

rych z kolei udało się pozyskać Rosji do bu-
dowy gazociągu Południowego. Kraje te w za-
mian za korzystne dla nich rozwiązania, wyni-
kające z przyszłego przebiegu przez ich teren 
gazociągu z południa, zgodziły się na budowę 
kolejnej nitki rurociągu, z pomocą której Rosja 
sprzedawać będzie Unii gaz, monopolizując w 
dalszym ciągu swą pozycję na rynku dostaw-
ców tego surowca w całym regionie. 

Nowy scenariusz Unii - węgiel

Unia Europejska, która przez lata biernie 
przyglądała się tego rodzaju umizgom 

ze strony Rosjan postanowiła jednak działać, 
w celu powstrzymania trwających przez lata 
praktykom. Przygotowując scenariusze roz-
wiązań, które mogłyby uchronić ją przed jak 
by się mogło wydawać niechybnym całkowi-
tym uzależnieniem się od Rosjan, stara się 
ona obecnie prowadzić transparentne i w mia-
rę stanowcze działania, które jasno prezentują 
jej stanowisko, wobec dotychczasowych prak-

tyk rosyjskiego partnera. W tym właśnie celu 
wsparła kwotą 200 mln euro projekt gazocią-
gu Nabucco, który w konkurencyjny wobec 
South Stream sposób dostarczać ma do Eu-
ropy cenne paliwo. Finansowy zastrzyk zy-
skał także projekt budowy gazoportu w Świ-
noujściu, oraz pilotażowo prowadzony w ca-
łej Unii projekt proekologicznych elektrowni 
Carbon Capture and Storage, które wychwy-
tują z dymu szkodliwe substancje. Dzięki 
temu szansę na rozwój ma rynek węgla, któ-
rego w Unii, w przeciwieństwie do pokła-
dów gazu, jest pod dostatkiem. Równolegle 

z tymi działaniami w całej Unii rozgorzała na 
nowo dyskusja co do tego, w jaki sposób Unia 
przeciwdziałać może aktom wewnętrzne-
go sabotażu, polegającego na indywidualnym 
podejmowaniu decyzji przez każde z unijnych 
państw, odnośnie jego energetycznych intere-
sów. Pojawiły się koncepcje zwiększenia sta-
rań o pozyskiwanie gazu z innych krajów, oraz 
budowy wewnątrz europejskiej sieci przesy-
łowej, która podlegałaby jednemu, europej-
skiemu operatorowi. Istotne znaczenie dla bu-
dowy i funkcjonowania mechanizmu solidar-
nościowego ma mieć także budowa termina-
li regazyfikacji gazu skroplonego LNG, który 
dostarczać można do wybudowanych w tym 
celu terminali z całego niemal świata. 

To dopiero początek 

W chwili obecnej mówić jednak można o 
zaledwie początkach tego typu starań, 

oraz konieczności zaszczepiania wśród państw 
Unii idei wspólnotowości także w sferze ga-
zowego bezpieczeństwa. Trudno jest jednak 
przełamać mentalność elit politycznych po-
szczególnych państw, starających się w spo-
sób indywidualny zapewnić sobie niezbędne 
im surowce. Trudno też winić je za to, że stara-
ją się zapewnić swym obywatelom bezpieczeń-
stwo, we wszelkich jego formach. Wprowa-
dzenie skoordynowanej polityki w tym zakre-
sie, powinno stać się jednak celem prioryteto-
wym całej Unii na najbliższe lata. Podejmowa-
nie faktycznych działań jest szczególnie ważne 
w momencie, gdy równolegle podejmowane są 
decyzje polityczne, mówiące światu że Wspól-
nota stanowi spójny organizm, posiadający od 
niedawna swego „Prezydenta”, oraz „Ministra” 
odpowiedzialnego za jej międzynarodowe kon-
takty. W parze z decyzjami tego kalibru po-
winny pójść decyzje praktyczne, które uwia-
rygodnią proces integracji, nie ograniczając 
go jedynie do kilku, traktowanych wciąż ra-
czej symbolicznie, kadrowych zmian.

Autor jest analitykiem z zakresu 
bezpieczeństwa energetycznego 

Unii Europejskiej w Fundacji Amicus Europae.

Przez lata, działania Wspólnoty zmierzały w kierunku niemal monopolistycznego 
uzależnienia się od Federacji Rosyjskiej w zakresie dostaw surowców energetycznych.

Trudno jest jednak przełamać mentalność elit politycz-
nych poszczególnych państw, starających się w sposób 
indywidualny zapewnić sobie niezbędne im surowce.

Gazowa solidarność UEGazowa solidarność UE

PPuste słowa czy uste słowa czy 
realne perspektywy?realne perspektywy?

 Tomasz Niedziółka
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Betrachtet man das bisherige Vor-
gehen der EU in Bezug auf ihre 
Energiesicherheit, so wird man 
feststellen, dass sich eine gewisse 

Evolution abzeichnet. Nach der jahrelangen 
trial and error-Methode werden jetzt deutli-
che Veränderungen sichtbar.

Abhängig von Russland? 

Jahrelang zielten einzelne Initiativen der 
Gemeinschaft darauf ab, sich nahezu voll-

ständig von den Energielieferungen der Rus-
sischen Föderation abhängig zu machen. Ein 
Großteil der EU-Gasimporte kommt bis heu-
te aus Russland. Diese Situation wurde durch 
geschickte Diplomatie ermöglicht, wodurch 
sich die Russen das Wohlwollen einzelner 
EU-Staaten für ihre Gas-Investitionen er-
schleichen konnten. So konnte innerhalb der 
letzten Jahre Deutschland angeworben wer-
den, um gemeinsam mit Russland die Ostsee-
-Pipeline zu bauen. Dank der deutschen Un-
nachgiebigkeit und der Unterstützung, die sie 

für das Projekt in der EU erhielten, warten die 
Russen derzeit einzig bis die Konjunktur wie-
der anzieht und werden rasch mit dem Bau 
beginnen. Das Deutsch-Russische Bündnis, 
das übrigens nicht das erste deutsch-russische 
Interessenbündnis der Geschichte ist, fördert 
auch andere Vorhaben.

Ähnliche Bündnisse schloss Russland 
u.a. mit Italien, Bulgarien und Ungarn. 

Auch die Ungarn konnten als Partner für die 
Süd-Pipeline gewonnen werden. Im Gegen-
zug für einen günstigen Verlauf der Süd-Pi-
peline haben die einzelnen Staaten einem 
Bau der Pipeline auf ihrem Territorium zu-
gestimmt, durch die Russland der EU Gas 
liefern und damit seine Monopolstellung als 
Energielieferant in dieser Region weiter aus-
bauen kann.

Neues EU-Szenario: Steinkohle

Die EU, die das Vorgehen Russlands jah-
relang unbeeindruckt hinnahm, be-

schloss jedoch zu handeln. Die EU bereitet 
Lösungsansätze vor, um sich aus einer dro-
henden totalen Abhängigkeit von Russland 
zu befreien und übt deutliche Kritik am bi-
sherigen Vorgehen des östlichen Partners. 
In diesem Zusammenhang hat die EU 200 
Mio. Euro für die Nabucco-Pipeline bewil-
ligt, die als Konkurrenzprojekt zur Ostse-
epipeline Europa mit Gas versorgen können 
wird. Eine Finanzspritze erhielt ebenfalls das 
geplante Gas-Terminal in Świnoujście sowie 
das EU-weite Pilotprojekt für umweltfreun-

dliche Kraftwerke: Carbon Capture and Sto-
rage, mit dem sich Schadstoffe herausfiltern 
lassen. Dank dieses Projektes könnte die Ste-
inkohle eine Renaissance erfahren, an der es 
im Gegensatz zum Erdgas in Europa nicht 
fehlt. Parallel dazu entflammte eine EU-we-
ite Diskussion darüber, wie sich innere Sa-

botageakte verhindern lassen, bei denen ein-
zelne EU-Staaten einseitige Entscheidungen 
bezüglich ihrer Energieinteressen treffen. Es 
gibt Konzepte, um Gas aus anderen Ländern 
zu kaufen und ein innereuropäisches Pipeli-
nenetz aufzubauen. Von großer Bedeutung 
für die innereuropäische Solidarität soll auch 
der Bau und der Betrieb von Flüssiggaster-
minals sein, da Flüssiggas aus der ganzen 
Welt importiert werden kann.

Das ist erst der Anfang

Derzeit kann man jedoch nur von anfän-
glichen Bemühungen sprechen. Die 

Idee der gemeinsamen Energiesicherheit 
und -solidarität muss den einzelnen Eu-Sta-
aten erst noch eingeimpft werden. Die Men-
talität der politischen Eliten einzelner EU-
-Staaten, die versuchen sich ihre Ressour-
cen auf eigene Faust zu sichern, ist schwer 
zu überwinden. Man kann ihnen andererse-
its auch nicht zum Vorwurf machen, dass sie 
versuchen die Sicherheit ihrer Bürger zu si-
chern. Doch eine koordinierte Energiepoli-
tik sollte eine der Prioritäten der EU für die 
nächsten Jahre sein. Konkrete Handlungen 
sind besonders dann wichtig, wenn gleich-
zeitig politische Entscheidungen getroffen 
werden, die der ganzen Welt zeigen, dass die 
EU ein einheitlicher Organismus mit einem 
eigenen „Präsidenten“ und eigenem „Außen-
minister“ ist. So wichtige politische Entsche-
idungen sollten von praktischen Handlungen 
begleitet werden, um den Integrationspro-
zess glaubwürdig erscheinen zu lassen, und 
ihn nicht einzig auf einige symbolische Per-
sonalrochaden zu reduzieren.

Der Autor ist Analytiker für Energiesicherheit der 
EU bei der Stiftung Amicus Europae.

 Tomasz Niedziółka

Jahrelang lief die EU-Politik auf eine nahezu monopolistische 
Abhängigkeit von den Energieressourcen der Russischen Föderation hinaus.

Die Mentalität der politischen Eliten einzelner 
EU-Staaten, die versuchen sich ihre Ressourcen auf 
eigene Faust zu sichern, ist schwer zu überwinden.

Die Gas-Solidarität der EU Die Gas-Solidarität der EU 

LLeere Worte oder eere Worte oder 
reale Aussichtenreale Aussichten??
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Odwiedzam najstarsze studio fil-
mowe na świecie, które było pier-
wowzorem słynnego Hollywood. 
To Babelsberg, położone nieda-

leko Poczdamu. Studio to założono w 1911 
roku. Na owe czasy było to najnowocześniej-
sze i największe studio filmowe, początko-
wo na świecie a potem w Europie. W Babels-
ber powstały kamienie milowe światowej ki-
nematografii, m.in. słynny „Metropolis” Frit-
za Langa. Jest to zrealizowane w 1926 roku 
futurystyczne dzieło opowiadające historię 
miasta przyszłości, w którym rządzi wąska 
i uprzywilejowana kasta (rozum), zaś robot-
nicy utrzymujący miasto przy życiu (ręce) 
mieszkają w podziemnych osiedlach. W 
dziele tym przez ekran przewija się 36 tysię-
cy statystów, po raz pierwszy w filmie zagrał 
też robot (androidka Hel), zaś w powietrzu 
latają samochody. Nie mniej znany jest „Błę-
kitny anioł” z Marleną Dietrich z 1930 roku. 
W latach 30-tych i na początku 40-tych w 
Babelsbergu taśmowo kręcono hitlerowskie 
filmy propagandowe. Goebbels i Hitler byli 
miłośnikami kina. Ten pierwszy zresztą rów-
nież wielu aktorek. 

Babelsberg – „Żyd Süß”   
i „Bękarty wojny”

W tym czasie wytwórnia Babelsberg roz-
rosła się i wyprodukowała ponad ty-

siąc nazistowskich filmów, w tym m.in. ob-

raz ze słynnym z nienawiści do człowieka 
tytułowym Żydem Süßem. Historia zakpi-
ła sobie z tych propagandowych działań – w 
tym samym miejscu kilkadziesiąt lat później 
Quentin Tarantino nakręcił brutalny chwila-
mi, ale śmieszny zarazem film o mordowa-
niu nazistów – „Bękarty wojny”. Sporo scen 
realizowano w naturalnych plenerach mia-
sta Görlitz.. Także inne głośne ostatnio fil-
my ukazujące czasy wojny i nazizmu, w ca-
łości lub częściowo realizowano w Babels-
bergu. Najbardziej znane to „Pianista” Ro-
mana Polańskiego i „Lektor” Stephena Dal-
dry’ego, oba nagrodzone Oskarami. Powstał 
tu również mniej znany, ale dostępny w Pol-
sce na DVD „Czerwony Baron”, opowiada-
jący o lotnikach I wojny światowej. W pra-
wie stuletniej historii Babelsberga znajduje-
my sztukę i propagandę, pieniądze i politykę, 
gwiazdy i pionierów światowej kinematogra-
fii, miłość i śmierć. Losy tego studia to także 
odbicie powikłanych losów Niemiec – firma 
UFA (Universum Film AG) to niegdyś ikona 
niemieckiej kinematografii, a dziś część kon-
cernu książkowo-płytowego Bertelsmann. 

Miasteczko Filmowe – kicz? 

Kilka lat temu obok wytwórni filmowej 
powstało Miasteczko Filmowe, do któ-

rego zjeżdżają tysiące indywidualnych tury-
stów i wycieczek rocznie. Można w nim zo-
baczyć dekoracje i rekwizyty ze znanych pla-
nów, a także zapoznać się z produkcją filmo-
wą „od kuchni”. Największe zainteresowanie 
niemieckich wycieczek wzbudzają dekoracje 
i studia współczesne, gdzie od ponad 17 lat 

kręci się kochany przez naszych sąsiadów se-
rial „Gute Zeiten, schlechte Zeiten” („Dobre 
czasy, złe czasy”). W miasteczku jest ulicz-
ka z Dzikiego Zachodu, gdzie kręcono m.in. 
sceny do filmów o Winnetou z Pierrem Bri-
cem w roli głównej (która z dziewcząt w la-
tach 70. nie była zakochana w tym aktorze?). 
Jest średniowieczne miasto z horroru, w któ-
rym na cmentarzu otwierają się grobowce 
lub nagle z łoża śmierci powstają wampiry. 
Czy to kicz naśladujący inne tego typu „mia-
steczka” na świecie? Nie, to historia niemiec-
kiej i europejskiej kinematografii. Warta od-
wiedzenia i wsparcia. To historia europej-
skiej kultury przez duże „K”.

Symulator

Adrenalinę zwiedzającym podnosi wy-
jątkowa budowla, w której znajduje się 

symulator jazdy samochodem. Kilkadzie-
siąt krzeseł dla śmiałków, które połączone są 
elektronicznie i hydraulicznie z tym, co dzie-
je się na olbrzymim ekranie. Wirtualna bar-
dzo szybka jazda z wieloma niespodzianka-
mi na trasie nie ma sobie równych. Wrażenie 
jest piorunujące! Interesujące są także poka-
zy pirotechniczne i kaskaderskie, które moż-
na oglądać na specjalnie do tego przygoto-
wanym placu. Pomieszczenia z rekwizytami 
dają zwiedzającym szansę ujrzenia ducha fil-
mu. Jest w nich wszystko: od prostej czap-
ki wojskowej po krzyż z wiszącym na nim 
Chrystusem. Dotykać nie wolno, ale trud-
no jest się oprzeć pokusie kontaktu z histo-
rią i kinematografią, która jest na wyciągnię-
cie ręki. 

W latach 30. Goebbels kręcił tu nazistowskie W latach 30. Goebbels kręcił tu nazistowskie 
filmy propagandowe. Niedawno Quentin Tarantino filmy propagandowe. Niedawno Quentin Tarantino 
„Bękarty wojny” a Roman Polański swój „Bękarty wojny” a Roman Polański swój 
ostatni przed aresztowaniem film „The Ghost”.ostatni przed aresztowaniem film „The Ghost”.

 Waldemar Gruna 
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In den 1930er Jahren drehte hier Goebbels In den 1930er Jahren drehte hier Goebbels 
nationalsozialistische Propagandafilme. nationalsozialistische Propagandafilme. 
Vor kurzem drehten Quentin Tarantino Vor kurzem drehten Quentin Tarantino 
„Inglorious Basterds“ und Roman Polański seinen „Inglorious Basterds“ und Roman Polański seinen 
letzten Film vor seiner Verhaftung „The Gost“.letzten Film vor seiner Verhaftung „The Gost“.

Ich besuche die ältesten Filmstudios der 
Welt. Sie dienten als Vorbild für die we-
ltberühmten Filmstudios von Hollywo-
od. Es handelt sich um Babelsberg in der 

Nähe von Potsdam. Als die Studios 1911 eröf-
fnet wurden, waren sie die modernsten und 
größten Filmstudios zunächst weltweit, dann 
in Europa. Dort entstanden Meilensteine der 
Kinogeschichte wie u.a. „Metropolis“ von Fritz 
Lang. Dieses futuristische Werk aus dem Jahr 
1926 erzählt die Geschichte einer Stadt der 
Zukunft, die von einer kleinen und privilegier-
ten Oberschicht (Der Verstand) regiert wird, 
die Arbeiter hingegen (Die Hände) erhalten die 
Stadt am Leben und wohnen in unterirdischen 
Siedlungen. An den Dreharbeiten waren 36 
Tausend Statisten beteiligt, es gibt den ersten 
Roboter der Filmgeschichte (Hel) und fliegen-
de Autos. Nicht weniger bekannt ist der „Blaue 
Engel“ mit Marlene Dietrich aus dem Jahr 
1930. In den 1930er und zu Beginn der 1940er 
Jahre wurden in Babelsberg in „Fließbandarbe-
it“ nationalsozialistische Propagandafilme ge-
dreht. Goebbels und Hitler waren Kinoliebha-
ber wobei der erstere von beiden auch zahlre-
iche Schauspielerinnen zu lieben pflegte.

Babelsberg – „Jud Süß“   
und „Inglorious Basterds“

In dieser Zeit wuchsen die Filmstudios 
Babelsberg und produzierten über Tau-

send nationalsozialistische Filme, darunter 

auch den für seinen Menschenhass berüch-
tigten Film „Jud Süß“. Doch die Geschichte 
hat sich für diese Epoche gerächt. Am selben 
Ort drehte einige Jahrzehnte später Quen-
tin Tarantino seinen teilweise brutalen aber 
auch witzigen Film über Morde an Nazis – 
„Inglorious Basterds“. Einige Szenen wurden 
an Originaldrehorten in Görlitz aufgenom-
men. Auch andere bekannte Spielfilme über 
den Krieg und die Nazizeit wurde gänzlich 
oder teilweise in Babelsberg gedreht. Zu den 
bekanntesten gehören „Der Pianist“ von Ro-
man Polański und „Der Vorleser“ von Ste-
phen Daldry. Beide wurden mit einem Oscar 
ausgezeichnet. Auch der in Polen weniger be-
kannte aber auf DVD verfügbare Film „Der 
rote Baron“ über die Fliegerasse des 1. We-
ltkriegs ist hier entstanden. Im Verlauf der 
fast hundertjährigen Geschichte der Babels-
bergstudios finden sich Kunst und Propa-
ganda, Geld und Politik, Stars und Pioniere 
der Filmkunst, Liebe und Tod. Das Schick-
sal dieser Studios spiegelt das Schicksal 
Deutschlands wieder. Die einstige Ikone der 
deutschen Filmkunst, die UFA (Universum 
Film AG) gehört heute zum Medienkonzern 
Bertelsmann.

Die Filmstadt und der Kitsch.

Vor einigen Jahren entstand neben den 
Filmstudios die sog. Filmstadt, die jähr-

lich Tausende Touristen und Reisegruppen 
anzieht. Zu besichtigen sind Filmkulissen 
und Requisiten aus bekannten Filmen und 
man kann eine Filmproduktion hinter den 
Kulissen erleben. Das größte Interesse deut-

scher Reisegruppen wecken die modernen 
Kulissen und Studios, in denen seit über 17 
Jahren die beliebte und geliebte Fernsehserie 
„Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ entsteht. In 
der Filmstadt gibt es eine Wild-West-Stra-
ße, wo unter anderem Szenen zu den Winne-
tou-Filmen mit Pierre Brice in der Hauptrol-
le aufgenommen wurden. Fast alle Mädchen 
waren in den 1970er Jahren in ihn verliebt. 
Es gibt eine mittelalterliche Horror-Stadt, 
wo sich auf dem Friedhof Gräber öffnen oder 
Vampire plötzlich auferstehen. Kann man 
all das als Kitsch betrachten, der nur ande-
re ähnliche Filmstädte imitiert? Nein, denn 
das ist ein sehenswerter und wichtiger Teil 
der Geschichte des deutschen und europäi-
schen Kinos.

Der Simulator

Besonders aufregende Momente ver-
spricht ein einzigartiges Gebäude in 

dem sich ein Fahrsimulator befindet. Eini-
ge Dutzend Stühle für Mutige sind elek-
tronisch und hydraulisch mit einer riesigen 
Leinwand verbunden. Die virtuelle rasante 
Fahrt mit zahlreichen Überraschungen lässt 
sich mit nichts vergleichen. Der Eindruck 
ist umwerfend! Interessant sind die pyro-
technischen Shows und Stunt-Vorführun-
gen in einer speziellen Arena. In Requisiten-
lagern kann man den Geist des Kinos ersch-
nuppern. Darin verbirgt sich alles, von einer 
einfachen Armeemütze bis hin zum Kreuz 
Christi. Man darf zwar nichts anfassen, aber 
man ist der Geschichte und der Filmkunst 
trotzdem sehr nahe. 

 Waldemar Gruna 
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Przenoszona drogą kropelkową
Grypa to ostra choroba zakaźna dróg odde-
chowych, wywoływana przez wirusy z rodzi-
ny Myoviridae grupy A, B i C. Wirusy czę-
sto mutują, dlatego leczenie może stanowić 
trudności. Ponadto mogą nabierać odporno-
ści na lekarstwa. Przyczyną grypy może stać 
się nadużywanie leków czy niewłaściwe ich 
stosowanie, np. przerwanie terapii wcześniej, 
niż zalecił lekarz, albo leczenie się na własną 
rękę antybiotykami pozostałymi po wcze-
śniejszej, podobnej chorobie. Zakażenie sze-
rzy się głównie drogą kropelkową, przez wi-
rusy obecne w ślinie. Dlatego tak ważne jest 
zakrywanie ust przy kichaniu, używanie jed-
norazowych chusteczek, częste mycie rąk, 
unikanie picia ze wspólnej szklanki czy je-
dzenia np. tej samej kanapki. 

Kto powinien uważać?

Na zarażenie najbardziej narażone są: dzie-
ci i osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z 
chorobami przewlekłymi (np. serca, płuc czy 
cukrzycą) oraz pracownicy służby zdrowia. 
Tym grupom najczęściej proponuje się profi-
laktyczne szczepienia, które w wypadku za-
chorowania na pewno złagodzą objawy. Od-
czuwamy osłabienie i brak apetytu? Mamy 

gorączkę (powyżej 37,80C) utrzymującą się 
do 3 dni i dreszcze? Męczy nas kaszel i ka-
tar? Narzekamy na bóle mięśni? Te objawy 
powinny wskazywać na grypę, nie przezię-
bienie! Dlatego warto udać się do lekarza, za-
miast leczyć się na własną rękę.

Dlaczego się boimy?

Grypa może mieć łagodny przebieg i minąć 
po 1-2 tygodniach. Niestety u niektórych pa-
cjentów może wymagać leczenia w szpitalu. 
Lekarze najbardziej obawiają się powikłań, 
czyli wystąpienia ciężkich chorób, na które 
będzie narażony osłabiony grypą organizm. 
zapalenie płuc, zapalenie mięśni, w tym ser-
ca, zapalenie mózgu i opon mózgowych – to 
one mogą doprowadzić do zgonu. Dlatego złe 
leczenie, ignorowanie zaleceń lekarskich i 
lekceważenie samej choroby mogą skończyć 
się dla nas fatalnie.

Szybkie zdrowienie

Lekarz przepisze nam leki przeciwko obja-
wom grypy. Jeśli mamy dostać antybiotyk, 
należy odmówić – grypy nie leczy się anty-
biotykami, ale dopiero jej bakteryjne powi-
kłania. Lekarstwa powinniśmy przyjmować 
według wskazówek lekarskich. Dietetyk za-
leci nam dietę łatwostrawną, w skład której 
wejdą gotowane i duszone potrawy z warzyw 
oraz chudych mięs, nabiał i produkty mlecz-
ne (mleko, jogurt, kefir, maślanka, twaróg). 

Rozgrzewające zupy warzywne ze świeżą 
natką pietruszki (mogą być z kaszą, makaro-
nem lub ziemniakami), dodające sił duszo-
ne mięso drobiowe, morskie ryby czy jajo na 
miękko. Herbata z imbirem, sokiem z poma-
rańczy i goździkami. Herbata z malinami lub 
cytryną. Mleko z miodem i czosnkiem. Cie-
płe płyny w czasie choroby są bardzo ważne 
i powinniśmy wypijać ich ok. 2 litrów dzien-
nie (tj. ok. 10 szklanek). Wypoczywanie w 
domu to dodatkowy, bardzo ważny element 
leczenia.

Co jest tarczą przeciw wirusowi?

Profilaktyka przeciw grypie jest bardzo waż-
na. Ta farmakologiczna, to szczepionki. Na-
tomiast domowe dbanie o układ immunolo-
giczny, czyli odpornościowy też daje rezulta-
ty. Stawiajmy na zdrowy tryb życia, czyli:

• prawidłową dietę,
• regularną aktywność fizyczną,
• optymizm połączony z uśmiechem  

i brakiem stresu,
• prawidłowy sen,
• przestrzeganie zasad higieny osobistej,
• unikanie wyziębienia oraz przegrzania,
• wystrzeganie się osób chorych.

Świńska? Też grypa – wszystko powyższe 
obowiązuje. Bez komplikowania, rozsiewania 
paniki i niepotrzebnego strachu. Nie dajmy 
się zwariować! 

Wg amerykańskich danych, koszty jej leczenia sięgają nawet 167 mld dolarów rocznie. 
Co roku choruje na nią do 25% społeczeństwa. Może przebiegać 

łagodnie lub prowadzić do zgonu. Grypa. Czy taka straszna, jak ją malują?

GRYPAGRYPA

Nie taki diabeł straszny…Nie taki diabeł straszny…
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Tröpfcheninfektionen
Die Grippe ist eine ansteckende Viruserkran-
kung der Atemwege hervorgerufen durch My-
xoviridae Viren der Gruppen A, B und C. Die 
Viren mutieren häufig, was die Behandlung 
problematisch macht. Darüber hinaus kön-
nen sie Resistenzen gegen Medikamente en-
twickeln. Krankheitsursachen sind auch Me-
dikamentenmissbrauch,  falsche Medikationen, 
z.B. Unterbrechung einer Therapie früher, als 
der Arzt angeordnet hatte oder eigenmächtige 
Behandlung z.B. mit Antibiotika, die man von 
einer früheren Erkrankung noch übrig hatte. 
Die Ansteckung erfolgt meistens durch Tröpf-
cheninfektionen, durch Viren im Speichel. Da-
her ist es besonders wichtig seinen Mund beim 
Niesen zu verdecken, Einwegtaschentücher 
zu verwenden, häufig die Hände zu waschen, 
nicht gemeinsam aus Gläsern zu trinken oder 
nicht dasselbe Brot zu essen.

Wer sollte aufpassen?

Am meisten gefährdet sind Kinder, ältere 
Menschen, Schwangere, chronisch Kranke 
oder medizinisches Personal. Diesen Grup-
pen wird eine vorbeugende Impfung am häu-
figsten nahe gelegt. Im Fall einer Erkrankung 
wird die Impfung die Symptome lindern.  
Fühlen sie sich schwach und haben keinen Ap-
petit? Haben sie bis zu 3 Tage lang anhaltendes 
Fieber (über 37,80C) und Schüttelfrost? Hu-
sten und Schnupfen? Gliederschmerzen? Die-
se Symptome deuten auf eine Grippe hin, das 
ist keine Erkältung! Deswegen sollte man einen 
Arzt aufsuchen, statt sich selbst zu behandeln.

Warum fürchten wir uns?

Eine Grippe kann sanft verlaufen und nach 
1-2 Wochen weggehen. Bei einigen kann sie 

jedoch eine ambulante Behandlung erfor-
dern. Die Ärzte fürchten Komplikationen, 
d.h. schwere Krankheiten, an denen der von 
der Grippe geschwächte Organismus erkran-
ken könnte. Diese Komplikationen könnten 
zum Tod führen. Lungenentzündung. Herz-
muskelentzündung. Hirnhautentzündung. 
Eine falsche Behandlung oder die Nicht-
beachtung ärztlicher Anordnungen und das 
Herunterspielen der Krankheit könnten fa-
tal enden.

Schnelle Genesung

Der Arzt wird uns Medikamente gegen die 
Grippesymptome verschreiben. Wenn er uns 
Antibiotika empfiehlt, sollten wir Nein sa-
gen! Die Grippe wird nicht mit Antibiotika 
behandelt – nur ihre bakteriellen Nachwir-
kungen! Medikamente sollten auf Anord-
nung des Arztes eingenommen werden. 
Ein Diätberater wird uns eine leicht 
verdauliche Diät empfehlen können 
mit gekochten und gedämpften Spe-
isen aus Gemüse, magerem Fleisch 
und Milchprodukten (Milch, Joghurt, 
Kefir, Buttermilch, Frischkäse). Empfeh-
lenswert sind ebenfalls Gemüsesuppen mit 
frischer Petersilie (mit Graupen, Nudeln 
oder Kartoffeln), Geflügel, Fisch oder einem 
Ei. Dazu Tee mit  Ingwer, Orangensaft und 
Nelken oder ein Himbeertee mit Zitrone. 
Milch mit Honig und Knoblauch. Geträn-
ke sind während der Krankheit sehr wich-
tig. Wir sollten ca. 2 Liter warmer Geträn-
ke täglich trinken (ca. 10 Gläser). Bettruhe 
ist ebenso wichtig.

Wie kann man gegen   
Viren vorbeugen?
Vorbeugemaßnahmen gegen die Grippe sind 
sehr wichtig. Pharmakologisch kann man mit 
Impfungen vorbeugen. Doch man sollte sich 
auch Zuhause um sein Immunsystem küm-
mern. Wichtig ist ein gesunder Lebensstil:

• Die richtige Diät,
• Regelmäßiger Sport,
• Optimismus und wenig Stress,
• Ausreichend Schlaf,
• Persönliche Hygiene,
• Kälte und Hitze vermeiden,
• Kontakt zu Kranken vermeiden.

Die Schweinegrippe ist auch eine Grippe 
– daher gilt alles was oben erwähnt wurde. 
Man sollte keine Panik machen und unnöti-
ge Angstmache vermeiden. Lassen wir uns 
nicht verrückt machen! 

 Ewa Ehmke vel Emczyńska

GRYPA

Nie taki diabeł straszny…

Nach amerikanischen Angaben belaufen sich die Behandlungskosten sogar auf 167 Mrd.
Dollar jährlich. Jedes Jahr erkranken 25% der Bevölkerung. Sie kann sanft verlaufen 

oder zum Tode führen. Die Grippe. Ist sie wirklich so furchtbar wie beschrieben?

Die Die GRIPPEGRIPPE
Es wird nichts so heiß gegessen, Es wird nichts so heiß gegessen, 

wie es gekocht wird...wie es gekocht wird...
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