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Piękne idee to za mało

Reformatorzy 
i powracające upiory
Przekornie można napisać: zatriumfowała 
sprawiedliwość dziejowa. Do zjazdu 
założycielskiego Rady Uchodźstwa Pol-
skiego w Szwecji w 1946 roku nie dopusz-
czono działaczy komunistycznego Związku 
Patriotów Polskich, więc teraz na jubileusz 
RUP zaproszono działaczy Stowarzyszenia 
Patriotów Polskich oraz Semper Fidelis i dużo 
ludzi mających z Radą mało wspólnego... 10

Nie udawajmy, że nic 
wielkiego się nie dzieje. 
Że to tylko wynik 
demokratycznych wyborów. 
Nie: król jest nagi! 3

NGP rozmawia z Filipem Fingerem, artystą plastykiem, 
konstruktywistą, rysownikiem, mieszkającym 
w Sztokholmie. 6
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Andrzej Szmilichowski

Prezydent jakich mało
Jestem człowiekiem niezłomnym! 

Pamiętacie, kto to powiedział?
Pierwsze słowa, jakie nowo wybra-

ny prezydent Rzeczpospolitej Andrzej 
Duda wypowiedział z trybuny sejmo-
wej. Kto mu uwierzył? Przypuszczalnie 
wiele Polek i Polaków. Wybory po-
wszechne, przysięga, fanfary, salwy 
honorowe – jak nie wierzyć?

Kogo otrzymali? Otrzymali wynie-
sionego ruchami tektonicznymi młodej 
i ciągle naiwnej Rzeczpospolitej – nie-
podległej zaledwie dwadzieścia parę lat 
po dwustuletniej (z krótką dwudziesto-
letnią przerwą) niewoli – człowieka za-
pewne przyzwoitego i dobrego, ale po-
zbawionego w sposób ekscepcjonalny 
charakteru, a co za tym idzie siły woli. 
Strachliwego i słabego, który pozosta-
wiony w spokoju, spędziłby niechybnie 
spokojne i godne szacunku życie.

Niestety pojawił się Mefistofeles i 
zmienił mu wszystko. Prezesowi PiSu 
Jarosławowi Kaczyńskiemu nie moż-
na odmówić talentu w ocenianiu ludzi. 
Pokazał już wielokrotnie, że wie, kto 
może mu się nadać i do czego. Z na-
ciskiem na nadać. Wystarczy przyjrzeć 
się uważnie osobliwemu wianuszko-
wi ludzi, który go otaczają. Jednym z 
nich, powtórzę: niestety, jest prezydent 
Rzeczpospolitej.

Nie będę mu niczego wypominał. 
Nie będę wyliczał gaf, półprawd i zwy-
kłych kłamstw. Nic nie powiem o bli-
skim mojemu sercu Westerplatte, gdzie 
w czasie uroczystości upamiętniają-
cych początek II Wojny Światowej, 
nie padło jedno choćby nazwisko bo-
haterskich obrońcy tej placówki, nato-
miast jedną trzecią czasu poświęcono 
odczytywaniu nazwisk ofiar katastrofy 
lotniczej. Nie wspomnę milczenia pre-
zydenta, gdy ministra edukacji /sic!/ nie 
wie, kto dokonał zbrodni w Jedwabnem 
i Kielcach na Żydach. Nie przypomnę 
mu słów profesora, promotora doktora-
tu i nauczyciela, który w gorzkich sło-
wach zakreślił profil psychologiczny 
swojego wychowanka: charakterolo-
giczna niezdolność do samodzielności.

Kto wymyślił, wynalazł, przekonał, 
wykreował i wprowadził do pałacu pre-
zydenckiego Andrzeja Dudę???!!! Już 
wspomniałem: Mefistofeles w garnitu-
rze Kaczyńskiego. I tak dotarliśmy do, 
tak przeczuwam, praźródła, do tajemni-
czej postaci Antoniego Macierewicza. 

Człowieka, który wiele lat temu, 
za premierostwa Leszka Millera, tu w 
Sztokholmie, w OPONie (byłem tego 
świadkiem) konfabulował Konstytucją 
(Peerelowską, wtedy innej nie było), i 
na kłamstwie przyłapał go nieodżało-
wanej pamięci filozof i pracownik na-
ukowy sztokholmskiego uniwersytetu 
docent Aleksander „Olek” Orłowski. 

Macierewicz był w podziemnych 
strukturach przełożonym Jarosława 
Kaczyńskiego i podejrzewam, że pre-
zes jest nadal pod jego machiawelli-
stycznym wpływem. Widziałem na 
ekranie telewizyjnym, jak rozanielony 
Kaczyński skandował: Antoni! Antoni! 
Antoni! Wcale bym się nie zdziwił 
gdyby (kiedy obaj odejdą w politycz-
ny niebyt – daj boże jak najszybciej), 
wyszło na jaw, że Kaczyński bał się 
Macierewicza, bo…

Wracając do początkowego wątku, 
do osoby prezydenta Rzeczpospolitej 
Andrzeja Dudy. Cóż więcej można po-
wiedzieć? Jak wyrazić żal, że okazał 
się człowiekiem bez charakteru, który – 
tak przypuszczam – nie zdaje sobie do 
końca sprawy z wagi i odpowiedzialno-
ści, jakie piastowanie tego stanowiska 
z sobą niesie?

Stała się, jak na stosunki amery-
kańskie i nie tylko, rzecz niesłychana. 
Redaktorzy naczelni wielkich dzienni-
ków „Washington Post” i „New York 
Times”, Bob Woodward i Dean Baquet 
oświadczyli, że są gotowi, jeżeli tylko 
weszliby w posiadanie, legalnie czy 
nielegalnie, i niezależnie od ewentual-
nego wylądowania w więzieniu, opu-
blikować deklarację podatkową Donal-
da Trumpa.

Trump jest kandydatem na prezyden-
ta Stanów Zjednoczonych – mówią jed-
nym głosem szefowie obu gazet – który 
całą swoją kampanię wyborczą oparł na 
tym, że jest wspaniałym biznesmenem i 
liderem, oraz ogromnie bogatym czło-
wiekiem. Chcemy to sprawdzić, chce-
my zobaczyć jego deklarację podatko-
wą, którą tak skrzętnie ukrywa przed 
mediami i opinią publiczną.

Mają rację. Pewnych pytań nie 
można pozostawić bez odpowiedzi, a 
najważniejsze w tym etapie kampanii 
wyborczej jest udostępnienie opinii 
publicznej deklaracji podatkowej kan-
dydata na prezydenta USA Donalda 
Trumpa.

Przez ostatnie czterdzieści lat wszy-
scy prezydenccy elekci ujawniali swoje 
deklaracje podatkowe przed wyborami, 
nawet przed konwentami swoich partii. 
Donald Trump odmawia deklarując, 
że owszem pokaże, ale po wyborze na 
prezydenta!

Moimi podatkami nie macie się, co 
przejmować! – mówi Trump w cza-
sie wywiadu w telewizji ABC. Jed-
nocześnie w tym samym wywiadzie 
dodaje, że pracuje ile sił, aby płacić jak 
najmniejsze podatki!

Wydaje się pewne, że upublicznienie 
deklaracji podatkowej Donalda Trum-
pa, równałoby się z jego polityczną 
śmiercią. Poczekajmy, jak mówią bra-
cia Rosjanie – posmortim, uwidim. A 
jednocześnie sprawdza się stare powie-
dzenie, że jak nie wiadomo, o co cho-
dzi, to…

... i kandydat 
na prezydenta

 Dawno, dawno temu uczono w gim-
nazjach publicznej wypowiedzi (re-
toryki), zwracając również uwagę na 
staranną dykcję. Ba, niedawno jeszcze 
istniał – nie opowiadam bajek – „lite-
racki język polski”! A dziś? Dziś zała-
mać ręce, to mało. 

Poseł Rutnicki (PO) w dyskusji z 
posłem Protasiewiczem (byłym PO), w 
programie „Fakty po faktach”, wydzie-
la z siebie następujące słowa i zwroty 
(specjalnie wynotowałem): partiom 
opozycyjnom, tom konferencjom pra-
sowom, jak zaczynajom a jak kończom, 
oni nas atakujom, zrobiom, pójdom...

Nad-poseł i prezes Jarosław Ka-
czyński, w publikatorze Prawa i Spra-
wiedliwości, nazywanym błędnie 
telewizją publiczną (dziś narodową) 
informuje, że wie, iż som tacy, którzy 
piszom... Zgroza. Tym bardziej, że pod-
kreślał wielokrotnie, iż jest żoliborzani-
nem i warszawiakiem.

Bardzo lubię, to mało powiedziane, 
ja uwielbiam gwary. Zachwycam się 
słuchając górali, Kaszubów, Ślązaków, 
choć niewiele rozumiem, mam rzew-
ny stosunek do „żydłaczenia”, ale te-
go już nie słychać – „przedwojenni” 
Żydzi wymarli. Lubię te wszystkie 
wezmo, zrobio, widzo, i wcale mi nie 
przeszkadza, gdy ktoś mówi wzienem, 
wzionem, ja to zaniese, a tamto trzeba 
przykruncić. To wizytówki różnych 
obszarów Polski, wzruszające swoim 
autentyzmem.

Ale nie w telewizji ani radiu, nie z 
mównicy i nie ze sceny!!! Ludzie me-
diów, politycy, aktorzy, muszą mówić 
poprawną polszczyzną. A jeżeli tego 
nie potrafiom, powinni zmienić zawód.

Wracając do słów prezesa: pikante-
rii dodaje fakt, że wygłosił je z okazji 
wręczenia… nagrody literackiej. Całe 
zdanie brzmiało następująco: Som tacy, 
którzy piszom, ale im to nie wychodzi. 
Som też tacy, którzy piszom i to jest 
drukowalne.

Som tacy, 
którzy piszom

Cud nad Wisłą
Pan prezes Jarosław Kaczyński skon-

taktował się z Panem Bogiem i powia-
da tak:

– Panie Boże, musiałem wprowa-
dzić w naszym kraju dobrą zmianę, 
jako mniejsze zło, bo było zło jeszcze 
większe. Ale społeczeństwo mi nie 
wierzy i chciałbym sprawić jakiś cud, 
żeby przekonać ludzi do siebie. Ale nie 
chciałbym, tak jak Jezus, zamienić wo-
dę w wino, ponieważ mamy problem z 
nadmiernym spożyciem. Raczej bym 
przeszedł, gdybym mógł, suchą sto-
pą przez wodę. Co o tym Panie Boże 
sądzisz?

Na to Pan Bóg: – Nie ma sprawy! 
Jeżeli tak ci zależy na tym, żeby prze-
konać naród do siebie, to staw się ju-
tro o godzinie dziewiątej przy moście 
Poniatowskiego i takiego cudu doko-
nasz, obiecuję.

I następnego dnia prezes Kaczyński 
razem z najwierniejsza świtą, melduje 
się nad Wisłą. Sprawdza butem wodę, 
woda trzyma, wchodzi, nic się złego 
nie dzieje, idzie swoim sztywnym pre-
zesowskim krokiem przez rzekę, a tu 
stoi na moście dwóch meneli, którzy 
zaczynają się bardzo uważnie tej nie-
codziennej sytuacji przyglądać. I nagle 
jeden z nich się odzywa:

– Czy mnie oczy nie mylą? Czy to 
Kaczor?

– Kaczor!!
– I widzisz Józek – mówi ten pierw-

szy – a mówiłem ci, że on nawet pły-
wać nie umie!

I to jest najlepsze w tym żarcie: jak 
ktoś ma w społeczeństwie przechlapa-
ne, to i cud mu nie pomoże.

Teraz nastąpi niezbędne wyjaśnienie. 
Czyli grunt, na którym życie wybudo-
wało ów piętrowy – i już wyjaśniam, 
dlaczego piętrowy oraz historycznie 
umocowany – żart. 

Trzynaście lat temu, w 2003 roku, 
Wydawnictwo BELLONA wypuści-
ło na rynek książeczkę Krzysztofa 
Daukszewicza „Meneliki, limeryki, 
epitafia, sponsoruje ruska mafia”. 
Dowcip, który powyżej, przepisałem 
(słowo w słowo!) z tej książeczki, 
zmieniając jedynie nazwisko bohate-
ra – z Wojciech Jaruzelski na Jarosław 
Kaczyński.

Śmiać się, czy płakać pozostawiam, 
bez najmniejszej nawet próby suge-
stii (ha, ha), w rękach Szanownego 
Czytelnika.

Konfitury
Czy można pokochać dobrą prozę 

literacką, napisaną przez człowieka 
skazanego na lata więzienia za wielo-
krotne bestialskie gwałty? Czy można 
zachwycać się wierszami, których au-
torem jest były lub współczesny, bez 
różnicy, nazista? Czy w ogóle należy 
brać pod uwagę i oceniać dorobek arty-
styczny człowieka wplątanego w afery 
pedofilskie, czy inne podobne obrzy-
dlistwa? Czy można sobie pozwolić 
na lubienie piosenek tworzonych przez 
narkomana, złodzieja, mordercę? 

Podobne pytania stawiała sobie lite-
ratura przez całą druga połowę dwu-
dziestego wieku. Zapewne wcześniej 
również, choć chyba rzadziej, ale omi-
nęło to zdaje się produkcje filmowe. 
Dlaczego? Z wielu powodów, ale też, 
dlatego ponieważ film, choć stoi za nim 
reżyser, jest zdecydowanie pracą ze-
społową, książkę natomiast pisze jedna 
osoba. Odpowiada za nią autor, pisarz 
albo pisarka.                                                            

Wysiłek umysłowy i królestwo ma-
terii przenikają się nawzajem, uzupeł-
niają, tasują. Niemożliwe żeby istniały 
oddzielnie, ale potrafią pokonać czas, 
co sprawdziłem na sobie parę lat temu. 
W głębi kuchennej szafki znalazłem 
słoiczek i ręką mojej mamy nakreślo-
ne słowa – Konfitury 1984. Od dawna 
nie ma już tego domu, tego życia, tego 
podwórka. Nie ma większości ludzi, 
którzy tam żyli i mieszkali. Jej nie ma, 
a konfitury z owoców, których dotyka-
ły ręce mojej mamy są. Z naleśnikami 
pychota! Wspomnienie objawione pod 
postacią konfitur, pamięć przedmiotu, 
odzyskany/przekroczony czas?

(...) Jestem człowiekiem pozbawio-
nym agresywnej ambicji twórczej, ale 
pracowity to jestem. Nie mam konta 
na FB, ani na Twetterze, ani gdziekol-
wiek indziej w świecie elektronicznych 
komunikatorów. Nie mam specjalnie 
dobrych pomysłów, raczej przera-
biam w głowie na słowa, co skądeś 
nadchodzi. Od wielu lat moje zainte-
resowania – kiedyś bliskie pasji – nie 
ulegają zmianom. Fascynuje mnie pa-
mięć czasu, śmierć, oraz wszystko, co 
może dotyczyć lub mieć wspólnego z 
doświadczeniem egzystencjalnym, ze 
specjalnym uczuleniem na doświad-
czenie mistyczne. (...) Kolekcjonuję 
sny. Pojedynkuję się z duchami i ciągle 
przegrywam. Usłyszałem kiedyś, jak 
kto o mnie powiedział, on jest nietra-
fiony. Spodobało mi się, choć nie wiem, 
ani się domyślam, co „ów głos” miał na 
myśli. (...)
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LEKCJE GRY 
NA FORTEPIANIE
Jestem doświadczoną nauczycielką 
z polskim wykształceniem muzycznym 
i dyplomem Królewskiego Konserwa-
torium w Sztokholmie. Uczę dzieci 
i dorosłych. Kocham muzykę. Ty też?
Zadzwoń: Elizabeth Sassower
T: 08-653 12 41

Pewien wdowiec - narodowiec
Ożenił się z panieneczką endeczką
Syn ich Tadek był chadek
Córka pełna urody była z Legionu Młodych
Córka tego wdowca narodowca
Gustowała w ludowcach
I wciąż zadzierała nosa
Krzycząc: „Witosa - ja chcę Witosa!”
Kuzynek, co chodził głodny jak pies
Zapisał się do PPS
A dziadek kuzyna, chory na nerwy
należał bez przerwy do swojej „konserwy”
Babka twierdziła: „Stary, nie masz racji,
Przerzuć się lepiej do naszej sanacji”
Stryjek krzyczał, że człowiek lepiej się uraczy
I więcej znaczy pośród „naprawiaczy”
Ojciec chrzestny, co bił Żydów na uniwersytecie
Od wczoraj najgłośniejszy jest w Zet Zet Zecie
Z całej rodzinki najgłośniej teściowa się śmieje:
„– Ho, ho!.... NPR ma najlepszą ideę”

Wdowiec-narodowiec i żona do ND stworzona
Wraz z córeczką pełną urody (wiadomo - Legion Młodych)
Kiedyś na złote gody całą rodzinkę sprosili

Co się dalej stało? pytacie państwo mili
Ojciec dostał dwa lata za ubój teściowej
Kum, co się trzymał idei zet- zet-zetowej
Leży w szpitalu. Ciotka Witoska umarła
Kum babkę zmajchrował, gdy się na głos darła
Wnuczki z Straży Przedniej zadusiły dziadka
Wuj - organista sławny komunista (przyjaciel Radka)
Szwagierkę-klerykałkę zabił pałką, udusił kuma
Bo kum na głos obraził Bluma
Na koniec tej całej hecy wdarli się endecy
Bojówka zdemolowała mieszkanie i gości
Ot, tak sobie, ot – dla przyjemności...
Kuzyn z PPS napisał protest do Paryża
Do Ligi Praw Człowieka, że ludzkość poniża
Kuzynowie napisali do sądu
Że nie zaszkodzi, że młodzi, gdy przyjdzie odsiedzieć
Cóż na zakończenie tego wiersza powiedzieć?

Chyba tyle:
Nie chowajcie tej rodzinki czasem w wspólnej mogile.

Taddy Nowakowski (Dziennik Bydgoski nr 204 - 1936)

Król jest nagi
RODZINKA

To już rok po ostatnich wybo-
rach w Polsce. Dopiero rok. Aż 
rok... Do wszystkiego można 
przywyknąć, chociaż niekoniecz-
nie się z tym godzić. Mentalnie 
Polska przypomina dzisiaj PRL, 
chociaż nadal podstawowe 
wolności nie są społeczeństwu 
odebrane. Po I wojnie światowej 
mieliśmy 20 lat niepodległości, 
chociaż polityka tamtych czasów 
była burzliwa i budziła wiele 
sprzeciwów. Po upadku ko-
muny w 1989 roku mieliśmy 
okazję przeżyć 25 lat swoistej 
„normalności”, by znowu 
pochłonęła nas ideologiczna 
wojna.

Najpierw trzeba jednak zdefiniować nor-
malność. Niektórzy twierdzą, że normalność 
można znaleźć chociażby w postrzeganiu 
prawa. Skoro po 1989 roku mamy funkcjo-
nujące (lepiej/gorzej) Państwo, to istnieje 
również określony ustrój konstytucyjny i 
prawo. Prawo jest znane ludziom i władzy. 
Prawo jest stosowane. Prawo jest przewi-
dywalne i stabilne. I to jest wartość prawa: 
przewidywalność i stabilność. To jest także 
normalność prawa – a normalność prawa 
jest wartością życia społecznego. Z tą re-
spektowaną wartością przebiegło pierwsze 
25 lat po upadku systemu komunistyczne-
go. Pod różnymi rządami. I do tej wartości 
przywykliśmy.

Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że do-
piero teraz „dobra zmiana” przynosi Polsce 
normalność. Wstawanie z kolan, kształtowa-
nie nowej polityki historycznej, kulturalnej, 
zmiany w polityce zagranicznej – wszystko 
to ma w imię nowej, obowiązującej ideolo-
gi ma zastąpić wszystko to, co przez 25 lat 
wypracowano. Przede wszystkim poczucie 
wolności i równości.

W ciągu ostatniego roku poczucie dumy z 
tego, że jest się Polakiem, wśród wielu moich 
znajomych przemieniło się w poczucie wsty-
du. Pamiętam czasy, gdy ostracyzm okazy-
wano ludziom władzy PRL, a społeczeństwo 
(mimo iż zapewne miało bardzo różne po-
glądy polityczne) stanowiło wspólnotę. W 
dzisiejszej Polsce promowany jest agresyw-
ny nacjonalizm, wciąż szuka się wewnętrz-
nych i zewnętrznych wrogów. Stąd próba 
zniwelowania Trybunału Konstytucyjnego, 

likwidacja Służby Cywilnej, próby pod-
porządkowania sądownictwa i upolitycz-
nienie prokuratury. Wszystko to, co mia-
ło stanowić fundament państwa po 1989 
roku, traktowane jest jako zagrożenie dla 
ideologicznej rewolucji.

Jestem pod dużym wrażeniem mądrego i 
przejmującego wywiadu z Zofią Posmysz, 
więźniarką Oświęcimia, numer obozowy 
7566 (Gazeta Wyborcza). Rozmawiająca z 
nią Donata Subbotka pyta: 

„Co się porobiło z tym patriotyzmem 
teraz? – Ostentacyjnego patriotyzmu, eg-
zaltacji nie lubię. Gesty na pokaz, fana-
tyczne postawy nie są potrzebne. Dlatego, 
gdy ktoś zaczyna ze mną gadkę od tego, że 
trzeba być patriotą, mówię za Słowackim: 
Polska, Polska - dobrze, ale jaka?

Czy Auschwitz czegoś nas nauczył? – 
Jednych tak, innych nie. Zawsze wierzy-
łam, że człowiek jest dobry, ale i dobry 
człowiek może być wciągnięty w zbrodni-
czą ideologię. Przecież to ludzie ludziom 
zgotowali ten los, że odwołam się do 
Nałkowskiej. Auschwitz może się powtó-
rzyć. Toczy się walka dobra ze złem i teraz 
świat znowu idzie w złym kierunku. Tego 
się obawiam. Człowiek taki jak ja, który 
był tam i widział, jaki jest skutek faszy-
zmu, nacjonalizmu, ksenofobii, jakie to 
owoce już kiedyś przyniosło, zawsze bę-
dzie przeciwko temu.

Czym wytłumaczyć przyzwolenie na 
agresywny nacjonalizm? – Proszę ode 
mnie nie oczekiwać oceny politycznej. Po-
wtórzę tylko za Bartoszewskim, że warto 
być przyzwoitym, tyle bym rekomendowa-
ła każdemu pojedynczemu człowiekowi. I 
tyle”.

Przyzwoitość to jednak towar deficy-
towy. Polityka, obok religii, najbardziej 
dzieli ludzi. Tak było i jest. Przeglądając 
rodzinne pamiątki znalazłem wierszyk na-
pisany w 1936 roku przez mojego Stryja, 
który publikował w przedwojennym kon-
serwatywno-chadeckim „Dzienniku Byd-
goskim”, którego redaktorem był mój 
Dziadek. Jeśli ktoś myśli, że dzisiejsze 
podziały polityczne, które chyba dotknęły 
każdą polską rodzinę, są czymś nowym i 
wyjątkowym, po przeczytaniu wierszyka 
może pozbyć się złudzeń. Tak już było – 
bo historia lubi się powtarzać. Ale świa-
domość cykliczności historii wcale nie 
zwalnia nas z dzisiejszej odpowiedzial-
ności za losy państwa. 

Nie udawajmy, że nic wielkiego się nie 
dzieje. Że to tylko wynik demokratycz-
nych wyborów. Nie: król jest nagi.

Tadeusz Nowakowski
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Piękne 
idee to 
za mało
NGP rozmawia 
z Filipem Fingerem, artystą 
plastykiem, konstruktywistą, 
rysownikiem, mieszkającym 
w Sztokholmie.

Kiedy przyjechałeś do Szwecji?
27 lipca 1970 roku, do Malmö.
Jesteś zatem w Szwecji od 46 lat. Jak się w tym 

czasie Szwecja zmieniła w Twojej ocenie?
Ooo... to będzie rozmowa polityczna.... Jak przy-

jechałem tutaj, to byłem zafascynowany tym słyn-
nym folkhemmet. Rządzili socjaldemokraci w ustro-
ju monarchistyczno-parlamentarnym. Dla mnie mo-
narchia jest bardzo ważna. To według mnie jedyny 
dzisiaj istniejący system demokratyczny, który ma 
zwartą strukturę. 

Czy w ogóle można mówić w takim przypadku 
o demokracji, skoro szerokie kompetencje na-
leżą do osoby, której nie wybieramy w wolnych 
wyborach?

Ja uważam, że monarchia chroni nas przed różny-
mi prezydentami, politykami, którzy często defrau-
dują zarówno wartości, jak i pieniądze społeczne. 
Którzy dbają przede wszystkim o interesy partyjne, a 
nie narodowe. Zwróć uwagę, że w historii wszystkie 
wojny domowe, rozlewy krwi, zaczynały się od mor-
dowania monarchów. Pierwszą republiką europejską 
była Anglia. Później byli Francuzi, którzy wymor-
dowali niemal całą arystokrację. I kradli. Bo każda 
republika zaczyna się od grabieży. I przede wszyst-
kim likwiduje się prawo własności. Tak zaczyna się 
każda rewolucja. Zwróć także uwagę na fakt, że kra-
je, którym najlepiej powodzi się w Europie, to nie są 
republiki, tylko monarchie.

Tylko, że ci monarchowie nie mają w zasadzie 
żadnej władzy.

Bo w nowoczesnej monarchii nie rządzi król, tyl-
ko parlament. Król jest tylko symbolem narodowym, 
który jest wieczny. Który cofa się do czasów, gdy 
ludzie wierzyli jeszcze w Boga i wierzyli w głowę 
i reprezentanta Państwa, który miał kiedyś władzę. 
Ale czasy się zmieniały. Najpierw przyszła refor-
macja – przywileje otrzymała klasa mieszczańska. 
Szwedzcy protestanci nigdy nie mieli pańszczyzny 
– mieli niewolników w czasach pogańskich i kato-
lickich, ale nie mieli zniewolenia własnego narodu. 
Różnice widać jak się jedzie np przez Polskę: to sku-
pisko domów, gdzie kiedyś przy drodze mieszkali 
chłopi pańszczyźniani. W Szwecji jak się jedzie, to 
widać, że w środku pól rozciąga się gospodarstwo 
rolne i tam mieszka właściciel tej ziemi i jego siła 
robocza, często sezonowa. Dla mnie ustrój, taki jest 
na przykład w Anglii – tam monarcha nie rządzi, jest 
regentem – jest przykładem, że jest zabezpieczenie 
przed tym, by jakaś partia polityczna porwała naród. 
W dzisiejszych republikach brakuje poczucia, że jest 
coś nadrzędnego. Kiedyś był Bóg, Król – dopiero 
później powstawały struktury społeczne.

Można być przywiązanym do monarchi, ale 
przecież dzisiaj mają one charakter jedynie 
symboliczny...?

Ale ta symboliczna rola jest dużo ważniejsza niż 
rola rządzenia. Rządzić może każdy głupek, każdy 
członek związku zawodowego.

Czyli według ciebie monarchia jest identyfika-
cją narodową?

Oczywiście. Ale nie na zasadzie etnicznej, ale 
na zasadzie obywatelskiej. To jest państwo obywa-
telskie, w którym jest król, który jest ponad poli-
tykami. Obojętne jest to, że również on może być 
nie najmądrzejszy. To nieważne: on piastuje urząd, 
którego waga jest niedoceniany ze względu na krót-
kowzroczność obywateli.

To już wyjaśniłeś swoją fascynację monarchią. 
Ale jakbyś porównał zmianę nastrojów społecz-
nych w Szwecji z czasów, gdy przyjechałeś i dniem 
dzisiejszym? W latach 70-tych było to społeczeń-
stwo bardzo otwarte na nowych przybyszów...

Po wojnie przyjeżdżali tu najpierw Włosi i Grecy. 
Później Węgrzy po 1956 roku. Po 1968 przyjechali 
Czesi i Żydzi z Polski. Pokutowało wtedy coś w for-
mie wyrzutów sumienia za postawę Szwedów pod-
czas wojny. Stawiano nowoprzybyłym mniejsze wy-
magania, niż obywatelom tu mieszkającym. Swego 
rodzaju odwrócony rasizm. Tego rodzaju ewolucja 
postaw trwała długie lata, aż do kryzysu. Teraz ma-
my dewolucję. Mamy więc do czynienia z brakiem 
wiary we własne państwo, we własną kulturę, we 
własnego króla. Z drugiej strony mamy wciąż ten 
odwrócony rasizm: czyli przywilej obcych etnicznie 
grup do niespełniania obowiązków obywatelskich, a 
jedynie czerpania korzyści i przywilejów obywatel-
skich. To powoduje dezorintację społeczną. A z tej 
dezorientacji wyrastają wszystkie skrajności.

Czym jest ta dezorintacja?
Dzisiaj w Szwecji trudno odróżnić komunistów od 

socjaldemokratów, z drugiej strony Alians składają-
cy się z partii liberalnej, chłopskiej i konserwatywnej 
też jest lewicowy. Były premier Reinfeldt mógłby 
być równie dobrze socjaldemokratą. Obowiązek da-
wanie innym krajom pomocy ekonomicznej doszedł 
do paradoksu. Przecież i Obama i socjaldemokraci 
popierają terrorystów naszymi pieniędzmi! Clinton 
sprzedawała broń do ISSIS. Wojna w Syrii to wojna 
między rządem – bez względu na to, czy był dobry 
czy zły – a bandą fanatyków religijnych. A cały pa-
radoks polega na tym, że główny wrogiem zachod-
niego świata został obrany Putin, a nie terroryści.

Ale przecież Putin czerpie garściami z te-
go, że ci terroryści naruszają porządek świata 
zachodniego! 

I Merkel, i Obama, i Lövfen sprzyjają tylko jed-
nej formacji strukturalnej – potężnym globalnym 
przedsiębiorstwom. Demokracja została sprzedana. 
Wartości, zwyczaje lokalne są wyśmiewane, bo ma 
obowiązywać „nowy porządek świata”. Obama jest 
doskonałym retorykiem, ale człowiekiem bardzo na-
iwnym. Nie traktował świata jako coś, co istnieje ze 
swoimi właściwościami (dobrymi i złymi), ale trak-
tował świat jako wizję.

Może jednak brakuje nam takich wizji? Ja od-
noszę wrażenie, że polityka i świat uległ wielkiej 
brutalizacji i chciałbym więcej ideowości i wizji 
w polityce.

Idee są piękne, póki nie dochodzą do władzy. 
Idealistami byli Hitler, Stalin i Mussolini. I jaki był 
efekt tego? Ja wierzę w parlament, który ma być 
pragmatyczny, który ma sprzyjać ludności, która go 
wybrała, chronić przed ludnością obcych krajów, 
które nie żyją w pokoju, bo są podzielone etnicz-
nie, religijnie, kulturowo, i nie mają granic innych 

niż postkolonialne. To, że kolonie nie były czymś 
dobrym, nie znaczy, że my mamy pozbywać się wła-
snej kultury na rzecz kultur, które powstały z chaosu 
pokolonialnego. Piękne idee to za mało. One są i w 
Biblii – nowym i starym Testamencie i w religiach 
Wschodu. Wszędzie jest ideologia kompensaty: ro-
bisz dobrze, to i w efekcie będzie ci dobrze. Robisz 
źle, to w efekcie będzie ci źle.

Ale według ciebie w Szwecji nie mamy dzisiaj 
parlamentarnego pragmatyzmu...

Nie. Bo Szwecja jest rządzona przez idealistów. 
Gorzej: cały Zachód jest rządzony przez moralistów. 
Ludzi, którzy mówią innym, co jest moralne i dobre, 
a sami kradną. 

Jaką widzisz alternatywę?
Alternatywą jest dewolucja tego systemu, który 

prowadzi nas do zguby. Chyba, że zaczniemy my-
śleć racjonalnie.

Kto ma myśleć racjonalnie?
Przede wszystkim politycy, bo im powierzamy 

władzę...
Ale wcześniej – sam mówiłeś – że politycy to 

złodzieje...
Dlatego potrzebujemy króla, żeby politycy nie 

mogli przejąć totalnie władzy i zmienić ustroju. 
Rozumiem, że to jest przegrana rozmowa, na tej 
zasadzie, że cokolwiek ja powiem, to masz prze-
ciwko mnie cały aparat propagandy europejskiej i 
amerykańskiej...

...? Nie. Według mnie to ty używasz argumen-
tów, które są właśnie propagandą.

Ludzie wciąż chodzą i pokazują palcami kogoś, 
kto się na coś nie godzi...

Tu chodzi o zrozumienie mechanizmów polity-
ki. Może w tym przypadku chodzi o inne spojrze-
nie na politykę, na solidarność...? 

Ja nie jestem radykalny. Jestem liberałem, tak jak 
każdy inny. Ja widzę błędy polityki i uważam, że za-
nim cokolwiek da się zrobić, by pomóc innym, trze-
ba posprzątać u siebie w domu.

Odwrót?
Mniej 
przyjeżdża, 
więcej wraca

Ilość Polaków osiedlających się w Szwecji 
(bądź uzyskujących prawo pobytu) spadła nie-
znacznie w pierwszej połowie tego roku, w po-
równaniu z pierwszym półroczem 2015 roku. 
Prawo pobytu w ciągu pierwszych sześciu mie-
sięcy 2016 roku uzyskało 2460 Polaków – to o 
około 4% mniej niż rok wcześniej. Największa 
zmiana zaszła jednak w powrotach do Polski: w 
zeszłym roku w pierwszym półroczu wróciło do 
Polski 674 osób, w tym roku 795. To wzrost o 
18%!

Polacy nadal stanowią jedną z największych 
grup narodowościowych osiedlających się 
w Szwecji. Jesteśmy na trzecim miejscu: po 
Syryjczykach (14.621) i Erytrejczykach (3.214). 
/Dane dotyczą pierwszego półrocza 2016/. Za 
Polakami są Irakijczycy, Somalijczycy i Rumuni.

W ciągu ostatnich lat zmienił się także prze-
krój społeczny osiedlających się tutaj Polaków. 
Podczas, gdy jeszcze 10 lat temu, zaledwie 7,5% 
z nich pracowało jako przedsiębiorcy, dzisiaj 
liczba ta wynosi ok. 10%. W 2015 roku na tej 
zasadzie było zatrudnionych 6,7% Szwedów. W 
przypadku Polaków mowa jest jednak niemal 
wyłącznie o jednoosobowych firmach – zaled-
wie 0,3% zarządza spółkami (ta sama wartość 
dla Szwedów wynosi 3,3%).

Według ostatnich dostępnych pełnych danych 
Szwedzkiego Urzędu Statystycznego (2015) w 
Szwecji mieszka 81.700 Polaków (w rozumie-
niu: osób urodzonych w Polsce). W tej liczbie 
znacznie więcej jest kobiet - aż 45.400 to kobie-
ty, 36.300 - mężczyźni. Polacy stanowią więc 
trzecią co do wielkości grupę imigrantów w 
Szwecji: za Finami (158.500) i Irakijczykami 
(130.200). Być może z napływem imigrantów z 
Syrii, polska grupa spadnie na czwartą pozycję. 
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Po 90 latach pracowitego życia 
i twórczości. Ale pisać o nim 
nadal można i trzeba. Wielu ludzi 
to dziś czyni. Wielu czyniło to na 
przestrzeni minionych z górą 60-
ciu lat. Ja dość rzadko.

W Polsce prawie nigdy, bo tam o Wajdzie pisały 
pierwsze krytyczne pióra. W szwedzkich periody-
kach raz przy okazji premiery Wszystko na sprze-
daż, drugi w wiele lat później o Wielkim tygodniu. A 
ostatnio recenzowałem na tych łamach Katyń (NGP 
20/2008) i Wałęsę (NGP 17/2014). Wajda był nie 
tylko najwybitniejszym (co nie zawsze musi ozna-
czać najlepszym) polskim reżyserem filmowym 
(teatralnym również jednym z najlepszych). W pew-
nym sensie uosabiał polski film, jako jeden z głów-
nych twórców-założycieli polskiej szkoły filmowej; 
nie tej na Targowej w Łodzi, którą też ukończył, 
lecz kierunku, odznaczającego się postromantycz-
ną nostalgią i próbami odkłamania, ale i ukazania w 
szyderczym zwierciadle niedawnej (a także dawnej) 
przeszłości wojennej. Tu zaliczamy takie filmy jak 
Pokolenie, Kanał, Popiół i diament, Lotna, a tak-
że Krajobraz po bitwie. Wajda tworzył ten trend 
nie sam, obok nieco starszych – Andrzeja Munka i 
Jerzego Kawalerowicza oraz oczywiście scenarzysty 
J.S. Stawińskiego. 

A był również jednym z głównych twórców re-
prezentujących kino moralnego niepokoju w la-
tach 1975-81, gdy po Barwach ochronnych (1975) 
Zanussiego i Bliźnie (1976) Kieślowskiego do-
łączył jednym ze swych dwóch opus magnum - 
Człowiekiem z marmuru (1977). Kierowany przez 
niego Zespół Realizatorów Filmowych „X” stał się 
też przystanią, przytuliskiem i ochronką dla wielu 
młodych twórców reprezentujących właśnie ten kie-
runek niezgody na panujące w realnym socjaliźmie 
porządki i obyczaje.

Dorobek Wajdy jest ilościowo największy w gru-
pie rówieśników, z których dziś już większość nie 
żyje. Realizował filmy wybitne, średnie i nieudane. 
Stylistycznie, a nawet tematycznie, był eklektykiem, 
choć najczęściej odwoływał się do polskich mitów 
zawartych w literaturze i historii. Niektóre filmy za-
wierają typowe dlań chwyty i styl (np. barokowy), 
inne są pracowitymi i konwencjonalnymi ekrani-
zacjami, nie zawsze własnych i nie zawsze dobrze 
wybranych, scenariuszy. Ale ten nierówny dorobek 
doczekał się licznych nagród festiwalowych, a tak-
że Oscara za całokształt. Jako jeden z nielicznych 
twórców zagranicznych odbierających w Hollywood 
tę nagrodę, wyróżnił się podziękowaniem w 

Odszedł 
Andrzej 
Wajda 

Aleksander Kwiatkowski

języku ojczystym. Bo obce stanowiły pewnie jego 
piętę achillesowa, mimo że wielokrotnie, szczegól-
nie w 10-leciu stanu wojennego, pracował również 
za granicą: w Niemczech, Francji, niekiedy także w 
Jugosławii i Japonii. Mimo to był wybitnym erudytą, 
ze swobodą poruszającym się na terenie światowej 
literatury, sztuki i kultury.

Z blisko 50-ciu pełnometrażowych filmów Wajdy 
publiczność szwedzka miała możliwość zapoznania 
się z ok. 30-ma. Filmy szkoły polskiej rozpowszech-
niała firma Tellus, a kino moralnego niepokoju zna-
lazło dominujące miejsce w ambitnej dystrybucji 
SFI na przełomie lat 1970. i 1980. Nazwisko Wajdy 
było zawsze magnesem i nawet słabsze filmy tu do-
cierały. Niekiedy też docierał ich twórca. Nie tylko i 
nie zawsze we własnej osobie. Pod koniec roku 1965 
na konferencji prasowej w Sztokholmie Zbigniew 
Cybulski wsławił się wypowiedzią o Wajdzie, nie 
proponującym mu ciekawych ról: jeszcze za mną za-
tęskni. Nieco ponad rok później Cybulski zginął w 
wypadku, a Wajda zatęsknił poniewczasie, realizu-
jąc aktora portret z kluczem - Wszystko na sprzedaż. 
Wypowiedź Cybulskiego tłumaczył Szwedom na 
konferencji Adam Heymowski. Cztery lata później 
miałem okazję tłumaczyć na konferencji z udziałem 
Wajdy i Beaty Tyszkiewicz. 

Wajda bywał w Sztokholmie jeszcze kilkakrot-
nie. Raz oprowadzałem go (wraz z jego nową żoną, 
Krystyną Zachwatowicz) po Szwedzkim Instytucie 
Filmowym, gdy oboje przypuszczali, że SFI jest pla-
cówką naukową, a był on w życiu filmowym wszyst-
kim innym, tylko nie tym. Jego retoryczne i erudycyj-
ne możliwości mogłem też obserwować na przyjęciu 
w Instytucie Polskim za kadencji Tomasza Jastruna. 
A po raz ostatni widziałem go przed pokazem od 
dawna przeze mnie ściganego filmu Piłat i inni, na 
festiwalu w Cieszynie (Era Nowe Horyzonty), gdy 
zapowiadając film bez wysiłku wspiął się na metro-
wej wysokości obramowanie sceny, by zająć miejsce 
siedzące, a miał już wtedy prawie 80-kę.

Na ostatnim festiwalu w Gdyni wszedł na scenę 
przy pomocy balkoniku. Mimo to nie spodziewałem 
się, że koniec przyjdzie tak rychło, wkrótce potem, 
po ukończeniu ostatniego filmu - Powidoki.  

Samo życiem – można by powtórzyć za 
jedną z recenzentek książki. To typowa 
historia losów pokolenia Polaków, które 
dojrzewało w PRL-u, ale znalazło siłę 
i determinację, by budować swoje inne 
(lepsze? Często - tak) życie na emi-
gracji. Książka Ireny Desselberger "Nić 
mojego losu" to pamiętnikarski zapis 
codzienności. 

Samo 
życie...

Rodzinna historia Desselbergerów z pewnością 
podobna jest do losów wielu innych osób, które na 
początku lat 80-tych znalazły się w Szwecji. Z tą 
może różnicą, że ich wyjazd był zaplanowany, że 
mąż autorki miał zapewnioną pracę, że budowa no-
wego życia na emigracji była sama w sobie celem. 
Oczywiście – w tle tej emigracji była również sytu-
acja polityczna Polski tamtych czasów, ale polityka 
nie zdeterminowała pobytu rodziny w Szwecji. 

Książka napisana z pamiętnikarskim, pełnym 
szczegółów zacięciem, może nie odkrywa niczego 
nowego, czego byśmy nie wiedzieli o skomplikowa-
nych losach Polaków. Ale wielu czytelników znaj-
dzie w tej historii zapewne fragmenty i własnych 
przeżyć, własnych rozterek – i to z pewnością czyni 
książkę uniwersalną. Osobiście największe zacieka-
wienie wywołała u mnie opowieść o synie Autorki, o 
walce o jego zdrowie, o rodzicielskiej miłości, która 
– w tak czasami trudnych sytuacjach – wystawiana 
była na ciężką próbę. To chyba najsilniejszy element 
tej książki: do bólu szczery, nawet w opisie relacji 
syna z ojcem. Już tylko ta opowieść, w której ważną 
rolę odgrywa także wiara, jest warta przeczytania. 
To także bardzo prawdziwy opis szwedzkiej służby 
zdrowia i opieki społecznej. 

Irena Desselberger potraktowała książkę nie tyl-
ko jako opowieść o losach polskich emigrantów, 
ale także jako rodzinną kronikę. Stąd mnóstwo tu 
się przewija postaci, nazwisk, co czyni, że w pew-
nym momencie książka zamyka się na szerszy krąg 
czytelników. Staje się cegiełką rodzinnej historii. 
Koncentrując się na czasami błahych opisach ro-
dzinnych podróży zagranicznych, bądź rodzinnych 
spotkaniach: w Sztokholmie, czy to w Polsce – traci 

impet. Dla dzisiejszego czytelnika opisy zagranicz-
nych wakacji muszą być błahostkami – wszak dzisiaj 
podróżują wszyscy i ciągle. Już nawet egzotyczne 
wyprawy nie robią na nikim wrażenia.

„To piękna historia życia dziewczynki, żony i 
matki, pełna szczęścia, radości, ale również gory-
czy i smutku” – czytamy na okładce książki opinię 
znajomej autorki, Ewy Bieleckiej Skorut. Pisanie 
pamiętników (bo tym jest właśnie książką „Nić mo-
jego losu”) ma długie i bogate tradycje. To forma 
wyrażania swoich emocji i opisywania ich, to także 
dobry sposób na poznawanie samego siebie i lepsze 
rozumienie siebie. I właśnie te kryteria książka Ireny 
Desselberger spełnia. Prawdopodobnie pisanie po-
maga jej zmierzyć się z własnym życiem. A i czytel-
nik coś z tego skorzysta... (L.Z.)
Irena Desselberger: Nić mojego losu. Wyd. Polonica, Stockholm 
2016, s.253
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                  NOWA JAKOŚĆ…               
                                   to                           

                          …NOWY POLSKI 

 
 

Wyznaczamy nowa jakość polskich sklepów!  
 

Już wkrótce będziemy mieli przyjemność zaprosić Państwa do 
nowopowstającego polskiego sklepu pełnego polskiej tradycji w  
 
 

Bromma Caf é & Deli 
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70-lecie Rady Uchodźstwa Polskiego w Szwecji (cz. 2)

Reformatorzy i 
powracające upiory

Tadeusz Głowacki

W poprzednim odcinku 
omówiliśmy dzieje Rady 
Uchodźstwa Polskiego w 
Szwecji od jej powstania 
30 sierpnia 1946 roku 
do momentu nabycia 
przez  niepodległościowe 
uchodźstwo polskie w 
Szwecji nowego lokalu 
i ”wielkiego rozłamu” 
spowodowanego sporem o 
własność tego lokalu.

Osobą, która odegrała bardzo pozy-
tywną rolę w okresie pozyskiwania fun-
duszy na zakup lokalu był inż. Tadeusz 
Głowacki. On to uzyskał czterokrotnie 
większą kwotę odstępnego za poprzed-
ni lokal (ok. 100000 skr), oraz jako 
majętny człowiek sukcesu, z własnych 
funduszy dał 15000 skr, co stanowiło 
jedną piątą całej zebranej przez emi-
grację sumy. Na 73000 zebranych ko-
ron (o dzisiejszej wartości ok. 400000) 
złożyło się 92 z 15000 zamieszkałych 
ówcześnie w Szwecji Polaków oraz 7 
organizacji, w tym najwięcej dały PKP, 
SPK, RUP i Pro Polonia – założona 
przez min. Patka organizacja grupująca 
przyjaznych Wolnej Polsce, wpływo-
wych Szwedów z kręgów dyplomacji 
i biznesu. 

Za uzyskane i zebrane pieniądze 
(na dzisiejsze: ponad milion koron) 
kupiono i wyposażono lokal przy 
Östermalmsgatan 75 i nazwano go 
Ośrodkiem Polskich Organizacji 
Niepodległościowych (OPON).

Po tak udanej transakcji inż. Tadeusz 
Głowacki został wybrany prezesem 
RUP. Poprzednio Tadeusz Głowacki 
zajęty był sprawami zawodowymi i 
czynnego udziału w życiu polskich or-
ganizacji niepodległościowych nie brał. 
Uaktywnił się na początku lat siedem-
dziesiątych, gdy zwrócił się do niego, 
o pomoc w sfinansowaniu pomnika 
katyńskiego, ówczesny prezes bardzo 
bojowego Koła Lwowian – Stanisław 
Tokarzewski. Trafił na dobry moment. 

Mając już ustabilizowaną sytuację fi-
nansową Tadeusz Głowacki postanowił 
zrobić coś dla Polski. W liście z dnia 
8 listopada 1970 roku pisał Tadeusz 
Głowacki do prezesa Koła Lwowian 
co następuje: „Po 25-ciu latach dobro-
wolnego odizolowania się od wszyst-
kiego co polityka i emigracja, obecnie 
jako nieuk w sprawach politycznych, 

zacząłem się zastanawiać nad proble-
mami naszych granic wschodnich. Po 
wejściu do Koła Lwowian  i przestu-
diowaniu kilkudziesięciu książek na te 
tematy, zaczyna się rozjaśniać. (…) Po 
przesortowaniu tych wiadomości, (…) 
Stan realny przedstawia się następują-
co: (…) Sowiety bez wojny naszych 
terenów nie opuszczą, ani Polski rdzen-
nej. Ani USA ani nikt inny nam nie po-
może. (...) Niemcy podzielone, są dla 
nas lepsze niż połączone. (…) Polska 
w obecnych granicach posiada b. mało 

mniejszości narodowych, jest czysta. 
(…) Słabe strony Sowietów: Chiny z tą 
samą historią granic co Polska. Sybir, 
niezamieszkały i nieuprzemysłowiony. 
Polska prasa emigracyjna, niekontrolo-
wana przez Sowiety. (…)Nationalizm 
polski u komunistycznych władców 
w obecnej Polsce” (pisownia według 
oryginału)

A dalej: „Jest tak teoretyczna jak 
i praktyczna możliwość odzyskania 
w niedalekim czasie samego miasta 
Lwowa. (…) Na przesunięcie grani-
cy o kilka kilometrów na wschód (? 
- LGG) Sowiety  zgodzę się za cenę 
spokoju w Polsce. (...) Dziś w Polsce 
(AD 1970 - LGG) mamy ok. 1000000 
ludzi bezrobotnych. W tym masę inży-
nierów i techników. (…) (Możemy) po-
móc Sowietom uprzemysłowić Sybir. 
(…) Atut propagandowy na Zachód i 
Wschód, poznanie psychiki sowiec-
kiej, zmniejszenie nienawiści między 
Polakami i Rosjanami. (…) Lepsze za-
robki niż gdzie indziej”.

Nie cytował bym tak obszernie li-
stu Tadeusza Głowackiego, gdyby on 
późniejszego rozłamu nie sprowadzał 
na łamach Wiadomości Polskich do 
animozji osobistych. Spór o to, kto 
ma przewodzić niepodległościowej 
emigracji polskiej w Szwecji, miał 
podłoże polityczne. Szwecja była kra-
jem frontowym. Najlepsze kontakty 
informacyjne z Polską miała emigra-
cja (a i wywiady anglosaskie) poprzez 
Szwecję. Dr Michał Lisiński – szef 
biura Wolnej Europy w Sztokholmie, 
red. Norbert Żaba – korespondent 
Kultury (paryskiej), min. Wiesław 
Patek, ppłk. Witold Szymaniak oraz 
red. Tadeusz Norwid-Nowacki mie-
li najlepszy kontakt z Polską w całym 
Wolnym Świecie. Czy to poprzez kon-
takty „z turystami” (Lisiński i Żaba) 
czy z dziennikarzami szwedzkimi,  jeż-
dżącymi bez przeszkód do PRL (Patek 
i Norwid), czy wreszcie przez kontakty 
ze szwedzkim wywiadem i kontrwy-
wiadem (ppłk. Szymaniak). Wszyscy 
ci ludzie mieli doskonałą  orientację co 
do stosunków w Polsce oraz w Świecie. 
A także o polskich możliwościach w 
neutralnej Szwecji. Żadnemu z tych 
ludzi nie przyszło by do głowy, że w 
tym czasie Szwedzi np. zgodzą się na 
postawienie pomnika upamiętniającego 
zbrodnią katyńską w publicznym miej-
scu w Sztokholmie. A Tadeusz Gło-
wacki, w tej i innych sprawach, popisał 
się zupełną ignorancją. 

To, czy na czele wielkiej wówczas 
i poważanej nie tylko w Szwecji orga-
nizacji, stoi ktoś kompetentny czy nie, 
miało wielkie znaczenie m.in. właśnie 
z tego powodu, że Szwecja była krajem 

przyfrontowym i że na początku lat 
siedemdziesiątych nastąpiło otwarcie 
PRL na Szwecję (przyjazne stosunki 
Palme’go z Gierkiem, zniesienie wiz, 
które spowodowało najazd studentów 
polskich na Szwecję). A wtedy zaczę-
ła się w Szwecji bezpardonowa walka 
o lokal w Sztokholmie i rząd dusz na 
emigracji.

Zastanawiam się czy warto wy-
wlekać stare brudy. Ale pomyślałem 
sobie, że było by to nieuczciwe w sto-
sunku do zasłużonych ludzi, których 

Od lewej: Zofia Stadfors, Henryk Malinowski, Aniela Pieniężna.

bezpardonowo oczerniano w ówcze-
snym organie RUP. 

Dla przyszłego badacza historii 
polskiej emigracji niepodległościo-
wej w Szwecji zostaną tylko opinie z 
Wiadomości Polskich. Gdzie o zasłu-
żonym komisarzu Skarbu Narodowego 
na Skandynawię podpułkowniku Wi-
toldzie Szymaniaku pisano: „Całe 
swoje życie spędził w podziemiu – jako 
zawodowy dwójkarz. Dzisiaj nie jest 
w stanie oddzielić dnia od nocy. Nie 
zawsze wyliczał się z pieniędzy (…) 
współpracował za pieniądze (a może 
jeszcze współpracuje) z policją szwedz-
ką”. (Tadeusz Głowacki, WP nr 79/80 
w 1975 roku). Dalej nie warto cytować. 
Dodać za to warto, że ppłk Szymaniak 
wygrał proces o zniesławienie, ale 
tej informacji w WP już nie było. W 

podobnym tonie, w tym samym arty-
kule, pisze Tadeusz Głowacki o in-
nych: o Przedstawicielu Rządu RP (z 
Londynu) na Skandynawię ministrze 
Wiesławie Patku, o Norbercie Żabie 
przedstawicielu „Kultury” paryskiej, 
o Jerzym Urbańskim niewidomym 
prezesie Polskiego Związku byłych 
Więźniów Politycznych, o Kazimierze 
Lenkszewiczowej i innych zasłużo-
nych działaczach naszej diaspory. 
Wtóruje mu pan Teodor Farbisz w 
wydrukowanym w WP liście otwartym 
do RUP: Mam przeświadczenie, że to 
wrzód spowodowany przez ‘przyjaciół 
swoich własnych grajdołków’. O,  jak 
fatalnie odbija się łączenie funkcji mi-
nistra pełnomocnego z prezesurą Ko-
mitetu Pomocy!? Albo tego pułkowni-
ka – konfidenta ze zbiórką na Skarb!? 
(WP 79/80, 1975) 

W roku 1968 w Polsce miały miej-
sce zajścia, które określamy dziś 
mianem wydarzeń marcowych. Nie 
wątpliwie kryła się za tym polityka, 
walka o władze w PZPR, rywalizacja 
o wyższe i niższe stołki. Zakończyło 
się to masową emigracją z Polski, tych 
– jak to określił Gomułka – którzy nie 
czują się Polakami. Cała sprawa była 
znacznie bardziej skomplikowana. A 
ci, co wyjechali, w dużej części czuli 
się Polakami i jak tylko zdobyli jaką-
kolwiek pozycję na Zachodzie, zaan-
gażowali się czynnie w pomoc polskiej 
opozycji demokratycznej. Szwedzi, 
którzy nie bardzo się w tej marcowej 
awanturze orientowali, oburzyli się tyl-
ko na wzrost antysemityzmu w Polsce i 
specjalną uchwałą parlamentu zaprosili 
do Szwecji 2 tysiące rodzin pokrzyw-
dzonych uchodźców. 

Wywołało to popłoch w RUP, bo-
wiem nie było wiadomo kto i po co tu 
przyjedzie. Krążyły pogłoski, że wyjeż-
dżają z Polski przeważnie byli dygnita-
rze, w tym byli pracownicy UB (Urzędu 
Bezpieczeństwa), którzy utracili cie-
płe posadki. Inne pogłoski głosiły, że 
wyjeżdżają studenci; bici na ulicach 
i wyrzucani z uczelni za to, że żądali 
podstawowych praw obywatelskich. 

Przyjechali do Szwecji jedni i drudzy. 
W jakiej proporcji – trudno było usta-
lić. Wśród wspomnianych studentów 
byli też tacy, którzy przeszli przez 
brutalne śledztwa i więzienia. By nie 
paść ofiarą prowokacji, RUP zmienił 
swój dawniej bardzo liberalny statut. 
Dodano klauzule, jakie miały unie-
możliwić zdominowanie Rady przez 
nowych uchodźców. Ci ostatni wcale 
nie palili się do wstępowania w szeregi 
starych polskich organizacji. Założyli 
własne. Wydawali też własne pismo o 
charakterze rozrachunkowym. 

Ten „ulepszony” statut Rady posłu-
żył do usunięcia z RUP niewygodnych 
ludzi i organizacji. Usunięto wchodzą-
cych do Prezydium RUP z urzędu: rekto-
ra Polskiej Misji Katolickiej (wówczas) 
prałata ks. Czesława Chmielewskiego, 
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przedstawiciela Rządu RP w Londynie 
Wiesława Patka. Radę opuścił też pre-
zes PPS Łukasz Winiarski. Usunięto 
także z Krajowego Oddziału SPK, a 
tym samym i z RUP, zasłużone Koło 
SPK z Västerås, którego prezesem był 
Roman Koba. Oraz nie dopuszczono 
do OPON-u Towarzystwa Przyjaciół 
„Kultury” (paryskiej), a prezesa tej or-
ganizacji red. Norberta Żabę usunięto 
też z prezydium RUP. Następnie nie 
dopuszczono do Walnego Zebrania 
RUP delegatów Polskiego Związku b. 
Więźniów Politycznych – organizacji 
założycielskiej. W tej sytuacji ode-
szły z Rady i inne organizacje: Polski 
Komitet Pomocy (organizacja założy-
cielska i właściciel więcej niż połowy 
lokalu), Komisja Skarbu Narodowego 
i Samodzielne Koło b. Żołnierzy AK 
(z wyjątkiem dwóch akowców, którzy 
pozostali w RUP). 

Z dnia na dzień RUP stało się or-
ganizacją parasolową tylko dla SPK i 
tych dwóch akowców. Zawłaszczyła 
lokal i zaczęła na gwałt tworzyć nowe 
organizacje: Komitet płatników na po-
mnik katyński (który w między czasie 
postawiono na podwórzu kamienicy, 
w której RUP miał siedzibę). Dość 
tajemniczy Komitet Wolnej Polski 
w Skandynawii (o tajnym zarządzie 
i tajnych członkach) oraz z żon dzia-
łaczy powołano Polsko-Szwedzkie 
Stowarzyszenie Kobiet (nie wszyscy 
działacze mieli żony Polki). Ta ostatnia 
organizacja z biegiem lat przekształci-
ła się w organizację wiodącą w RUP 
i zmieniła nazwę na Stowarzyszenie 
Polek w Szwecji. Inne z powstałych 
wówczas organizacji miały krótki ży-
wot. Dłużej utrzymały się organizacje, 
które przystąpiły do RUP w drugiej po-
łowie lat siedemdziesiątych: Związek 
Wolnych Polaków i Towarzystwo 
Przyjaciół „Kultury”, które wstąpiło 
do RUP po odejściu z Rady rozczaro-
wanego prezesa Głowackiego. Wtedy 
to Tadeusz Głowacki, w wydawanym 
przez siebie Biuletynie Informacyjnym 
Komitetu Katyńskiego, wydrukował 
taki aforyzm: „Na pustych OPONach 
daleko  nie zajedziesz”. 

A lokal rzeczywiście był prawie 
pusty. Organizacjom nie należącym 
do Rady odmawiano tam gościny. 
Polskiemu Komitetowi Pomocy RUP 
„skonfiskował” bibliotekę i ustalił czar-
ną listę czytelników, którym nie wypo-
życzano książek. PKP zastanawiał się 
poważnie, czy nie oddać sprawy do 
szwedzkiego sądu. Przeważyła (i słusz-
nie) opinia, że stawiało by to w bardzo 
złym świetle grupę polską w oczach 
Szwedów. Sytuację uratowało po-
wstanie (dziś jednego z filarów RUP) 
Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki 
Polskiej i objęcia patronatu nad biblio-
teką przez tę organizację. Nie mogące 
korzystać ze „wspólnego” polskiego lo-
kalu organizacje postarały się o własny 
i po jakimś czasie zjednoczyły się w 
Federacje Uchodźstwa Polskiego, która 
to organizacja otrzymała od Szwedów 
statut Riksorganisation (organizacji 
krajowej). 

Prezesem RUP był przez wiele lat 
Henryk Malinowski niegdyś przy-
jaciel Tadeusza Głowackiego. Przez 
parę lat toczyły się pertraktacje o 
zjednoczenie całego uchodźstwa.  
Pod koniec 1977 nastąpiły w Radzie 
korzystne zmiany. Prezesem został 
Jakub Święcicki przedstawiciel KOR 
na Szwecję, sekretarzem Rady Maria 
Borowska z PSS, a w skład prezydium 
weszli też inni działacze związani z 
opozycją demokratyczną w Polsce, jak 
np. Kazimierz Gruszka. Ale wicepre-
zesem pozostał Henryk Malinowski.

Ponieważ w organizacjach zjedno-
czonych później w FUP też dominowali 
działacze związani z pomocą opozycji 
w Kraju, nic na stało na przeszkodzie 
by połączyć wysiłki. Co zresztą niefor-
malnie czyniono już wcześniej – ściśle 
współpracowała ze sobą młodzież obu 
ugrupowań. 

Zwołano zjednoczeniowe walne ze-
branie na dzień 11 lutego 1978. Ale 
do tego zebrania  nie doszło. Na dzień 
17 grudnia 1977 członkowie poprzed-
niego zarządu Rady zwołali zupełnie 
nieformalnie pseudo-walne zebranie 
(wybranych członków) i odwołali pre-
zesa Święcickiego, z którym solidarnie 
ustąpił Gruszka, a nieobecna wtedy w 
Szwecji pani Borowska nie mogła do-
konać tej demonstracji. 

Jakub Święcicki nie bronił swo-
jej pozycji, chociaż miał możliwości 
prawne. Wygłosił tylko krótką mowę 
pożegnalną i ustąpił miejsca wicepre-
zesowi Malinowskiemu, który powró-
cił na miejsce prezesa RUP. 

Jakub Święcicki zaznaczył, że uwa-
ża to zebranie za prywatne i pożegnał 
zebranych tymi m.in. słowami: Rada 
urządza sobie po prostu kpiny z akcji 
niepodległościowej. Członkowie Ra-
dy pochłonięci są niekończącymi się 
dyskusjami o interpretacje statutów. 
Członkowie Rady zabawiają się zwoły-
waniem zebrań, by przeszkodzić inicja-
tywom zmierzającym do naprawy sytu-
acji. Rada uwikłana jest w niekończące 
się konflikty organizacyjne i osobiste. 
Ci, którzy sądzą, że w ten sposób ratują 
Radę przed jakimś niepojętym niebez-
pieczeństwem, mylą się głęboko. W ten 
sposób ratują Radę przed jej lepszą 
przyszłością, skazują ją na wegetację, 
na niebyt. W najlepszym razie na trwa-
nie na pozycjach sprzed 20 lat. Dlatego 
ustąpiłem.

Święcicki niestety miał rację. Jeśli 
mogliśmy się spierać z Tadeuszem 
Głowackim, to jednak musieliśmy do-
cenić jego zaangażowanie oraz sukcesy 
np. postawienie Pomnika Katyńskiego, 
czy czynny udział przedstawicieli Ra-
dy w powołaniu Kongresu Wolnej 
Polski w Świecie (Głowacki sfinan-
sował lot do Kanady na ten kongres 
młodym działaczom RUP). Głowacki 
też w czasie wizyty Gierka w Szwecji 
wynajął samolot, który ciągnął za sobą 
antygierkowskie hasło i rozrzucił ulot-
ki w języku szwedzkim. Działalność 
Głowackiego było widać. 

Za drugiej kadencji Malinowskiego 
była już tylko wegetacja i marazm. 
A podział emigracji niepodległościo-
wej się utrwalił. Gdy nie doszło do 
zapowiadanego zjazdu zjednocze-
niowego, organizacje stojące poza 
RUP zwołały własny zjazd zjedno-
czeniowy, na którym Polski Komitet 
Pomocy, Polski Związek b. Więźniów 
Politycznych, Samodzielne Koło b. 
Żołnierzy AK, Wolni Polacy i Koło 
Polskich Kombatantów z Västerås, 
Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży, 
Polska Grupa Młodzieżowa i Polsko-
Skandynawski Komitet Opieki i Po-
mocy utworzyły wspomnianą już wcze-
śniej Federację Uchodźstwa Polskiego. 

Ta druga, wymuszona, kadencja 
Henryka Malinowskiego była najgor-
szym okresem w dziejach RUP. W 
tym czasie prezydium i organ Rady 
Wiadomości Polskie opanowali Jerzy 
Kleban, Tomasz Strzyżewski i inni 
młodzi radykałowie z nie wiadomo 
przez kogo inspirowanej organiza-
cji Wolna Polska (radykalna grupa z 
Chicago usunięta przez FBI z terenu 
USA) i z emigracyjnego KPN o podob-
nym charakterze. Wiadomości Polskie 
nie poprzestały już, jak poprzednio, na 
atakowaniu miejscowych działaczy, 
ale poszły dalej i zarzucały działalność 
agenturalną Wolnej Europie i paryskiej 
Kulturze, Janowi Nowakowi i Jerzemu 
Giedroyciowi oraz członkom polskich 
władz na Uchodźstwie. A sam prezes 
RUP wydawał orędzia Do Narodu Pol-
skiego przepisane z tekstów KPN, ale 
podpisane przez niego osobiście. Było 
to żałosne, a robione na taką skalę, że 
znalazło odbicie w korespondencji Jana 
Nowaka z Jerzym Giedroyciem z tego 
okresu. (Patrz NGP Nr 17/379). 

Wprowadzenie stanu wojennego w 
Polsce położyło wreszcie kres temu 

stanowi rzeczy. Powstanie w stycz-
niu 1982 roku Kongresu Polaków w 
Szwecji zjednoczyło polskie uchodź-
stwo. Wprawdzie trwało to parę mie-
sięcy nim organizacje RUP i FUP 
przystąpiły do Kongresu, niemniej po 
zreformowaniu Kongresu to nastąpiło. 
FUP się rozwiązała i poleciła organi-
zacjom członkowskim wstąpienie do 
Kongresu, co większość organizacji 
uczyniła. RUP zachowała swoje sta-
re struktury i przystąpiła do Kongresu 
jako jedna organizacja mająca pod 
sobą inne. To stworzyło pewne niedo-
godności. SPK w pewnym momencie 
przystąpiła do Kongresu bezpośrednio 
nie rezygnując ze swojego członko-
stwa w Radzie. Stowarzyszenie Po-
lek w Szwecji poszło tę samą drogą. 
Natomiast PZbWP będąc już człon-
kiem Kongresu, powrócił po wielu la-
tach do Rady. 

Kolejni prezesi już tego kongre-
sowego okresu Rady (Zygmunt 
Kraczkowski, Wiesław Smoleński i 
dr Zygmunt  Stankiewicz) robili du-
żo by zatrzeć złe wrażenie po rządach 
Malinowskiego i radykałów z drugiej 
strony, nie potrafili się jednak pogodzić 
z drugorzędną rolą Rady co powodo-
wała zadrażnienia z Kongresem. Po 
powrocie do RUP, Polskiego Związku 
byłych Więźniów Politycznych układ 
się zmienił – prezesem została Jolanta 
Halkiewicz, która potrafiła uregulować 
stosunki z Kongresem, co zaowoco-
wało harmonijną współpracą. Rządy 
Jolanty Halkiewicz przecięła kadencja 
Bohdana Peczyńskiego, która znów 
wprowadziła pewne zgrzyty na linii 
RUP – Kongres. Potwierdziła się regu-
ła, że nawet ludzie jak najlepszej woli, 
gdy zostaną wybrani na prezesów, a 
nie mają przedtem doświadczenia or-
ganizacyjnego w warunkach, w jakich 
działają nasze organizacje, przeceniają 
swoje i tych organizacji możliwości. 

60-lecie Rady obchodzono już za 
ponownej kadencji Pani Prezes Jolanty 
Halkiewicz, która mając duże doświad-
czenie potrafia wówczas połączyć 
umiar z obroną prestiżu Rady. 

Niestety, za dobrze było. 
Powstałe w Polsce podziały prze-

niosły się za granicę. Zaowocowały 
podobnymi na emigracji. Nie ma już 
dawno podstawowego wroga, jakim 
była PRL. Więc wróciły dawne upio-
ry. Częściowo rodem z Polski przedwo-
jennej. Uchodźstwo znowu się zanta-
gonizowało. Tak, jak w latach siedem-
dziesiątych, zamyka się lokal OPON 
dla inaczej myślących. Podobnie znów 
są zakusy na Bibliotekę Polską i próby 

weryfikacji jej zawartości. Podobnie 
jak wtedy, w czytelni OPON-u są tylko 
pisma o jednej słusznej linii, zarówno 
krajowe, jak i wydawane na emigracji. 
Podobnie jak wtedy, gdy w czytelni 
nie tolerowano wydawnictw Federacji 
Uchodźstwa Polskiego, tak teraz tę-
pi się Nową Gazetę Polską i inne, niż 
skrajnie prawicowe, pisma krajowe. 

Na koniec anegdota. W okresie re-
nesansu, gdy nie najlepiej działo się w 
Rzymie i Watykanie, jakiś misjonarz w 
jakimś zamorskim kraju, nawrócił tu-
bylca. Ten stał się gorliwym katolikiem 
i postanowił pojechać do Rzymu by 
zobaczyć papieża. A ówczesny papież 
Aleksander V Borgia prowadził nie 
bardzo budujący tryb życia, jak i inni 
hierarchowie. Misjonarzowi nie udało 
się tubylca zniechęcić. Ten pojechał do 
Rzymu i wrócił umocniony w wierze: 
„Po tym co tam widziałem, jeśli to się 
nie rozpadło; to znaczy że wiara jest 
prawdziwa, a jej kościół jest wieczny”. 

Stąd nadzieja, że jeśli Rada prze-
trwa znowu ten zły okres (tak jak 
przetrwała poprzednie kryzysy), to 
możemy się nie bać o Jej następne 
siedemdziesięciolecie.

Ludomir Garczyński-Gąssowski

P.S. Doceniając rolę Rady Ucho-
dźstwa Ambasada RP zorganizowa-
ła jubileusz 70-sięciolecia tejże. W 
Ambasadzie, jak zwykle były dobre 
wina i doskonały „szwedzki stół” z ak-
centami polskimi. Gorzej było z  dobo-
rem gości. Pan Ambasador  nie zapro-
sił na tę uroczystość byłych działaczy 
Prezydium RUP z byłymi Prezesami 
tejże. Oraz byłych redaktorów Wiado-
mości Polskich – organu RUP z do-
brego okresu tego pisma. Natomiast 
zaprosił współpracownika WP, gdy 
pismo to atakowało władze polskie 
w Londynie, „Kulturę” w Paryżu i 
polską sekcję Radia Wolna Europa 
w Monachium. Nie wykluczam, że 
stary zapis z okresu PRL tu zadziałał.  
Działacze Prezydium RUP z prezesa-
mi na czele byli wówczas uznani za 
wrogów Polski. I może zapomniano 
to zmienić. Zatriumfowała sprawiedli-
wość dziejowa. Do zjazdu założyciel-
skiego Rady nie dopuszczono działa-
czy Związku Patriotów Polskich (patrz 
poprzedni numer NGP) więc teraz na 
jubileusz RUP zaproszono działaczy 
Stowarzyszenia Patriotów Polskich 
oraz Semper Fidelis i dużo ludzi mają-
cych z Radą mało wspólnego.            

LGG

Próbowałem przez 6 lat wzruszyć 
Wasze sumienia i poczucie wyrzą-
dzonej krzywdy Polakom. Wasz dziel-
ny król Karol X Gustav napadł na 
Polskę i dokonał takich zniszczeń, że 
nasz kraj cofnął się w rozwoju o 100 
lat. 350 lat później Wasz Ambasador, 
Pan Tomas Bertelman, tak powiedział 
do Polaków: „Nie wiem czy 350 lat 
później, czyli po ponad 1/3 tysiąc-
lecia można prosić o wybaczenie za 
cierpienia i zniszczenia, których w 
Polsce dokonały wojska pod dowódz-
twem Szwedów, ale ubolewamy, gdyż 
spowodowane wtedy na ziemiach pol-
skich zniszczenia były tak ogromne, 
iż Polacy zapamiętali je jako swoisty 
potop”.

Zniszczono całkowicie: 188 miast, 
180 wsi, 80 zamków, 126 kościołów, 
89 pałaców oraz wywieziono  wielkie 
ilości dóbr kultury i dokumentacji, 
ludność Polski zmiejszyła się o 40 
procent.

Starałem się przekonać stronę 
szwedzką, aby w ramach symbolicznej 

Drodzy Obywatele Szwecji

rekompensaty odbudowała jeden ze 
zniszczonych zamków lub pałaców. 
Pisałem do wszystkich możliwych 
Ministrów Szwecji, do Ambasadora 
Królestwa Szwecji w Warszawie oraz 
do firm szwedzkich operujących w 
Polsce. Wszystko bez skutku.

Postanowiłem więc wysłać wydaną 
przez nas książkę o zniszczeniach do-
konanych przez Szwedów do bibliotek 
w Szwecji, mając nadzieję, że pomogą 
mi zrealizować te cel zwykli obywatele 
Szwecji.

Z poważaniem
Sławian Krzywiński (Fundacja 

Odbudowy Zniszczeń dokonanych w 
czasie Potopu Szwedzkiego)

Ożarów Mazowiecki, wrzesień 2016
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Teresa Urban

MISTRAL

Podczas wiosennego rejsu, 
tym razem wokół Morza 
Śródziemnego, Marsylia 
była ostatnim portem, który 
mieliśmy odwiedzić przed 
powrotem do Barcelony, 
skąd lecieliśmy z powrotem 
do Szwecji. Nie znaliśmy 
Marsylii i byliśmy pełni 
oczekiwania przed wizytą w 
tym drugim co do wielkości 
francuskim mieście.

Prognoza pogody według pokłado-
wej telewizji przewidywała słoneczny 
dzień. Na wszelki wypadek wyszliśmy 
na pokład aby sprawdzić to osobiście. 
Świeciło słońce, ale powietrze było 
chłodne i wiał silny wiatr. Na pokładzie 
zawsze wieje, ale głównie na morzu, 
nie w portach. Na wszelki wypadek 
ubraliśmy ciepłe kurtki, a Małżonek 
zabrał nawet czapkę i rękawiczki, 
ukradkiem, aby nie zostać wyśmianym 
przez żonę. Kto nosi w kwietniu czapkę 
i rękawiczki na Francuskiej Riwierze? 

Na nadbrzeżu poczuliśmy pełną siłę 
wiatru. Porwał nas i omal nie przewró-
cił. – Czy w Marsylii zawsze tak wieje?, 
spytałam watrownika w uniformie. – O 
nie! Mistral zamówiliśmy specjalnie 
dla państwa. Tylko na dziś – brzmiała 
odpowiedź. 

Mistral! Słowo nie było mi obce. 
Przewijało się we francuskich ksiaż-
kach i filmach i miało romantyczny 
posmak, jak Cote d’Azur, calvados, 
pomme d’amour czy aperitif. Nie wie-
działam, że mistral to porywisty, lo-
dowaty wicher z północy, omiatający 
francuskie wybrzeże jak tornado. Teraz 
już wiem. 

Marsylię trzeba było jednak za wszel-
ką cenę zobaczyć. Niepodobieństwem 
było pieszo pokonać niemal osiem 
kilometrów dzielące port od miasta. 
Skorzystaliśmy z portowego autobu-
su, mimo iż cena przewyższała koszt 
biletu samolotowego tanich linii ze 
Sztokholmu do Warszawy i z powro-
tem. Decyzja była słuszna. Na tej tra-
sie nie było żadnych dróg dla pieszych. 
Przy wjeździe do miasta autobus mi-
nął kościół w neo-bizantyjskim stylu, 
którego wieże właśnie restaurowano 
i ochronne płachty na rusztowaniach 

wydymały się na wietrze jak żagle. 
Wysiedliśmy w pobliżu nowocze-

snego kompleksu muzealnego z prze-
strzennymi powierzchniami przy nad-
brzeżu. Tam wicher szalał ze wzmożo-
ną siłą. Należało mocno się zaprzeć, aby 
nie zostać zwianym do morza. Czapka 
i rękawiczki bardzo się Małżonkowi 
przydały. Zwiedzanie miasta ułatwiła 
elektryczna kolejka z odkrytymi wago-
nikami, jakie czasem widuje się w lu-
naparkach. Tu pełniła ona rolę pojazdu 
dla turystów. Wagoniki wspinały się 
pod górę pokonując ostre zakręty wą-
skich uliczek, aby w końcu dotrzeć do 
najwyższego punktu miasta z Katedrą 
Matki Boskiej Obronnej (Notre Dame 
de la Garde) na szczycie. Przewiani 
na wskroś turyści biegali pochyleni 
wokół kościoła, niestety niedostęp-
nego do zwiedzania uniesionym mo-
stem zwodzonym. Wieżę kościelną 
zdobiła monumentalna, pozłacana 
statua Madonny. Wmurowana tablica 
informowała, że w 1947 roku Karol 
Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł 
II, modlił się tu do Matki Boskiej.

Z wysoka podziwialiśmy zarów-
no widok na miasto jak i na morze ze 
swymi wysepkami i tę najsłynniejszą, 
znaną pod nazwą Château d’if hrabiego 
Monte Christo. Wzburzone morze po-
krywały rzędy spienionych fal pędzo-
nych wichrem do brzegu.

 Po powrocie do miasta, przysie-
dliśmy na moment w mijanym bistro, 
aby się rozgrzać koniakiem, a potem 
nie pozostało nic innego jak zacisnąć 
zęby i ruszyć w dalszą drogę. Na sze-
rokich ulicach wiało  jeszcze bardziej. 
Była niedziela, wszystko pozamykane, 
nie było się gdzie schronić. Uratował 
nas otwarty dom towarowy Galeria 
Lafayette. Ale to Małżonek, a nie ja 
zaproponował, aby wejść do środka. 
Ja należę do tych nielicznych kobiet, 
których nie bawi oglądanie ciuszków. 
Dział z żywnością okazał się jednak 
interesujący. Ceny były dużo wyższe 
niż w Szwecji, szczególnie na mię-
so. Japoński antrykot składający się 
głównie z tłuszczu kosztował 340 euro 
za kilo. Dział rybny też zasługiwał na 
uwagę.                

Nie po to jednak jechaliśmy do Mar-
sylii, aby spędzać czas pod dachem. 
Skierowaliśmy więc kroki w kierunku 
starego miasta w nadziei, że na wąskich 
uliczkach będzie spokojniej. Nie mo-
gliśmy bardziej się mylić. Zwarta za-
budowa sprzyjała powstawaniu wirów 
powietrznych. Bez względu na kieru-
nek zawsze szliśmy pod wiatr. Poza 

tym wiało ze wszystkich stron, nawet 
z góry i od dołu. Papiery i plastikowe 
torby z poprzewracanych pojemników 
wirowały w powietrzu. Oczy zaczeły 
szczypać od kurzu. Podobno mistral 
oczyszcza powietrze, ale początkowo 
wznieca tumany pyłu. Bałam się, że 
zainfekuje mi oczy. Kiedyś na grec-
kiej wyspie Kefalonia też mocno wia-
ło, chociaż w porównaniu z mistralem 
był to pieszczotliwy powiew. Tamten 
wiatr niósł z sobą wiele zanieczyszczeń 
co spowodowało dotkliwą infekcje. 
Przez dwa dni męczył mnie ból gałki 
ocznej i potoki łez. Mistral nie wyrzą-
dził nam krzywdy czego niestety nie 
oszczędził właścicielowi restauracji na 
świeżym powietrzu. Nagły powiew wi-
chru wprawił w ruch wszystkie stoliki. 
Przesuwały się z hałasem po pochyłej 
powierzchni placyku w towarzystwie 
poprzewracanych krzeseł. Wicher ła-
mał konary, w każdej chwili gałąź mo-
gła trafić nas w głowę. Pora było po-
wrócić na statek.

Mistral był nieprzyjemnym do-
świadczeniem. Dotychczas robiłam 
Małżonkowi wyrzuty, że wybrał nie-
właściwy kraj do emigracji. Jeśli już 
zapadła decyzja, aby osiedlić się w in-
nym kraju, mógł wybrać piękny klimat 
Francuskiej Riwiery zamiast zamiast 
nordyckiego chłodu. Ale po zmaga-
niach z mistralem przestałam narzekać 
na Małżonka i na szwedzki klimat. 
Znaleźliśmy się na statku dwie godzi-
ny przed planowanym odjazdem. Była 
pora podwieczorku, więc po męczącym 
dniu mogliśmy rozgrzać się herbatą i 
pokrzepić owocami i ciastem. 

Następego dnia rejs się kończył. Z 
Barcelony mieliśmy lecieć do Sztok-
holmu. Statek przybijał do portu o 9 
rano, a samolot odlatywał przed 13. 
Czasu było niewiele. Należało zejść 
ze statku w pierwszej turze. Podczas 
odpoczynku w kabinie z pokładowego 
głośnika dał się słyszeć głos kapitana: 
„Silny wiatr uniemożliwia precyzyjną 
nawigację i statek na razie nie może 
opuścić portu. Przepraszamy pasaże-
rów za tę niedogodność.” Tego nikt się 
nie spodziewał. Co robić? Przy opóź-
nieniu, nie zdążymy na samolot. Statek 
stał w porcie przez cały wieczór i część 
nocy.

Wczesnym rankiem poczułam, że 
statek jest w ruchu. Płynęliśmy do 
Barcelony, ale przyjechaliśmy za 
późno. Na szczęście całą wycieczkę, 
rejs i lot, kupiliśmy w biurze podró-
ży jako pakiet. Biuro było odpowie-
dzialne za załatwienie nam powro-
tu. Przyjaciele towarzyszący nam w 

podróży próbowali zadzwonić do biu-
ra. Na morzu dzwoni się przez satelitę. 
Nie zawsze się to udaje i dużo kosztuje. 
Personel w recepcji pomagał jak mógł 
w uzyskaniu połączenia. Znalezienie 
zastępczego lotu zajęło sporo czasu. 

Dopiero na godzinę przed przyby-
ciem do Barcelony dowiedzieliśmy się, 
co nas czeka. W międzyczasie korzy-
staliśmy z dodatkowego dnia na morzu. 
Wiatr ucichł, było pogodnie, więc wy-
stawialiśmy twarze na słońce.

Statek przybił do portu o godz. 17. 
Tego samego dnia nie było już lotu 
powrotnego. Mieliśmy przenocować 
w Barcelonie i lecieć następnego dnia 
z Lufthansą zamiast z Air France. 
Taksówka w żółwim tempie wiozła 
nas do hotelu. Jechaliśmy w godzinach 
szczytu. Hotel leżał na obrzeżach mia-
sta, niedaleko lotniska. Otoczenie nie 
zachęcało do spaceru, kilka biurowców 
i stacje benzynowe wciśnięte pomiędzy 
autostradę i lokalne szosy. Wróciliśmy 
do hotelu, gdzie w barze siedzieli na-
si przyjaciele przy piwie i pizzie. 
Przyłączyliśmy się do nich. Teraz mo-
gliśmy już żartować z naszej przygo-
dy i wspominać miłe wspólne chwile. 
Należało jednak położyć się wcześnie. 
Miano nas obudzić już o wpół do 
trzeciej w nocy. Samolot odlatywał o 
06:50. Ogólnie znana jest moja niechęć 
do wczesnego wstawania. Staram się 
tak planować podróże, aby zapewnić 
nam wygodne pory lotu. Niestety nie 
sposób ustrzec się przed  wypadkami 
losowymi. Pobudka w środku nocy 
było dokładnie tak nieprzyjemna, jak 
się obawiałam. Małżonek narzekał, że 
jadalnia hotelowa nie była czynna o 
tej wczesnej porze. Zamiast śniadania 
dostaliśmy suchy prowiant. Ale potem 
wszystko poszło jak z płatka. 

Biuro podróży załatwiło transfer 
na lotnisko ogromnym autokarem, 
mimo iż miało nim jechać zaledwie 
osiem osób. Przez dwie godziny sie-
dzieliśmy w hali odjazdów dyskutując 
i rozwiązując większość problemów 
światowej polityki. Tylko ja milcza-
łam. Niecałkowicie rozbudzona nie 
byłam w stanie udzielać się towarzy-
sko. Nasi przyjaciele posilili się crois-
santami i kawą w lotniskowej kafeterii. 
Małżonek jakoś zapomniał o śniadaniu. 

Dopiero na pokładzie zjedliśmy hote-
lowe kanapki, a Lufthansa zaprosiła na 
kawę i ciasto. We Frankfurcie zmienia-
liśmy samolot i kiedy podchodziliśmy 
do lądowania, tu i ówdzie, widoczne 
były białe plamy świeżego śniegu. Po 
przesiadce czekał nas znów poczęstu-
nek. Stewardessa polskiego pochodze-
nia w dowód etnicznej lojalności dono-
siła Małżonkowi coraz to nowe napoje. 
Wszystko dobre co się dobrze kończy. 
Mieliśmy znów szczęście w nieszczę-
ściu. Następnego dnia Lufthansa rozpo-
częła kolejny strajk. 

TOWARZYSTWO POLAKÓW “OGNIWO” 
& ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY ”PIASTOWIE”

& POLSKI KLUB MOTOROWY - POLISH RIDERS MC
Serdecznie zapraszają DZIECI na: 

„MIKOŁAJKI w plenerze”
SOBOTA 3 grudnia 2016 godz.13:00

Sysslomansgatan 8, T-bana Fridhemsplan
Przy lokalu Towarzystwa Polaków „OGNIWO”                                                             

Bawimy się na zewnątrz. UBRANIE WEDŁUG POGODY
Niespodzianka dla dzieci 30 kr

Gorąca kawa, herbata, kiełbaska.... do kupienia w lokalu.
Zgłoszenia najpóźniej do 25 listopada

Tel. 08-653 20 52
www.piastowie.se
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Szwedzki 
sukces Olgi 
Tokarczuk

Autorka otrzymała nagrodę za 
książkę „Księgi Jakubowe”. Według 
werdyktu jury nagrody za oszała-
miającą powieść o charyzmatycznym 
samozwańczym żydowskim mesjaszu 
Jakubie Franku, który żył w Polsce 
w XVIII w. i którego doktryna po-
dzieliła Żydów. Olga Tokarczuk, 

To nie Nobel, ale 
prestiżowe wyróżnienie. 
Laureatką pierwszej edycji 
międzynarodowej nagrody 
literackiej Domu Kultury i 
Teatru Miejskiego w Sztokhol-
mie została Olga Tokarczuk i 
Jan Henrik Swahn - tłumacz jej 
książek na język szwedzki.

wykorzystując wiele różnych form 
narracji, błyskotliwie odmalowała 
zarówno epokę, jak i żyjących ówcze-
śnie ludzi i ich idee. Jan Henrik Swahn 
wspaniale przetłumaczył jej pracę na 
język szwedzki.

Tokarczuk jest dobrze znana 
szwedzkiemu czytelnikowi. Do tej 
pory ukazało się w tłumaczeniu na 
szwedzki sześć jej książek (wszyst-
kie w tłumaczeniu Swahna). „Księgi 
Jakubowe” nagrodzone zostały w 
2015 roku Nagrodą Nike, miały tak-
że świetne recenzje w prasie szwedz-
kiej. Wielu krytyków m.in. w Svenska 
Dagbladet porównuje jej twórczość do 
nagrodzonej Noblem Svetlany Alek-
sijewicz. Mówi się często, że Polka 
ma w przyszłości szanse również na to 
najważniejsze literackie wyróżnienie.

Ostatnie zawirowania polityczne w 
Polsce dotknęły także Olgę Tokarczuk. 
Autorkę oskarżono o „pedagogikę 
wstydu” i „mowę nienawiści”, gdy po 
odebraniu Nike za „Księgi Jakubowe” 
powiedziała: – Wymyśliliśmy histo-
rię Polski jako kraju tolerancyjne-
go, otwartego, jako kraju, który nie 
splamił się niczym złym w stosunku 
do swoich mniejszości. Tymczasem 
robiliśmy straszne rzeczy jako kolo-
nizatorzy, większość narodowa, która 
tłumiła mniejszość, jako właściciele 
niewolników czy mordercy Żydów.

Jak informowała prasa polska (pisa-
liśmy również o tym w NGP) prawdo-
podobnie te słowa zaważyły na tym, 
że zalecono, by Olgę Tokarczuk prze-
stały za granicą promować Instytuty 
Polskie. Ale jak widać nie ma to zna-
czenia dla oceny jej twórczości – może 
dlatego, że dobra literatura obroni się 
sama. 

Nagrodę literacką Domu Kultury 
i Teatru Miejskiego w Sztokholmie  
mają otrzymywać zagraniczni pisarze 
i ich tłumacze na szwedzki. Nagroda 
dla autorki to 75 tys. koron, dla tłuma-
cza - 25 tysięcy.  Wręczenie nagrody 
odbędzie się na początku 2017 roku.

Entering the Church – Entering Europe. Significance & Consequences of the 
Baptism of Poland. Pod takim tytułem odbyło się 25 października w Sztokholmie 
spotkanie upamiętniające 1050. rocznicę Chrztu Polski. W sali konferencyjnej 
parafii S.t Eugenia zebrało się kilkadziesiąt osób, by wysłuchać bardzo ciekawej 
prelekcji ks dr Roberta Danieluka S.J. z watykańskiego Archiwum Towarzystwa 
Jezusowego. Gospodarzami spotkania byli prefekt S:t Eugenii ksiądz Dominik 
Terstriep i ambasador RP w Szwecji Wiesław Tarka. Prelekcji towarzyszyła 
wystawa z Muzeum Gnieźnieńskiego.

Jak doszło do Chrztu Polski?

Uzdrowiciel 
z Bydgoszczy
W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie znaleźć 
można kilka broszur autorstwa Antoniego Sękowskiego o 
przydługich tytułach: „Moje zasadnicze poglądy na lecz-
nictwo czyli Dlaczego każdy chrześcijański lekarz powinien 
znać astrologię i semiotykę” (wyd. 1923 r.), niemiecka „Der 
Fluch des zwangsweisen Impfens und Radiotherapie bezie-
hungsweise Hat der Mensch einen unbedingt freien Willen 
und anderes mehr” [Przekleństwo obowiązkowych szcze-
pień i radioterapii czyli czy człowiek ma nieograniczenie 
wolną wolę i coś więcej] z 1930 roku oraz „Lekarstwo na 
zbiorowy obłęd czyli Co apasze dziennikarscy i inni mędr-
kowie o bankructwie medycyny szkolnej wiedzieć powinni. 
Także coś niecoś o zgubnych skutkach radio” (1925 r.).    

Egzemplarz biblioteczny tej ostatniej publikacji – opatrzona, jak poprzednie, 
piętrowym tytułem – o objętości 56 stron, zawiera odręczną dedykację autora dla 
Ministra Spraw Wewnętrznych dr Bronisława Pierackiego (zamordowanego przez 
nacjonalistów ukraińskich w 1934 roku). Z treści broszury wynika, że pan Antoni 
działał jako astrobiolog, przyrodoznawca i kosmolog już przed pierwszą wojną 
światową w Berlinie. 

Atoli niedowiarstwo okazywane wobec jego metod leczenia doprowadzało go 
do szewskiej pasji. Wściekał się przeto na warszawskiego „Robotnika”, który na-
zwał go „szarlatanem” a jego pracę bezgraniczną zuchwałą ciemnotą, na krakow-
ski „Naprzód” piszący o zbiorowym obłędzie w Bydgoszczy oraz na tamtejszego 
„IKC”-a zwącego go znachorem i maniakiem. Setki obywateli, zwłaszcza ubez-
pieczonych w kasach chorych, prosiło najwyższą władzę w Polsce o umożliwienie 
leczenia u mnie na koszt kasy chorych. Stąd zapewne pomysł wysłania broszury 
min. Pierackiemu, któremu wtedy podlegało lecznictwo. Gazety lewicowe, użalał 
się, zaczęły ośmieszać wnioskodawców, czemu – jak dowodził – przeczą dzie-
siątki otrzymanych listów dziękczynnych od wyleczonych pacjentów. Z Berlina, 
Bukaresztu, Bydgoszczy i okolic Warszawy, ba! – nawet z dalekich Indii. Pan 
Antoni stosuje swe metody, gdyż chodzi mu ...o przyszłość Polski. 

Niewdzięcznicy zdarzali się: Niemiec z Chmielników w 1920 roku nie zapłacił mi 
dotąd nawet za wyleczenie z ischias i lumbago, gdzie przyłożywszy mu rękę na czo-
ło i wprowadziwszy w sen zachwytu, po przebudzeniu wstał, i bez  oparcia na kij, 
zszedł ze schodów i był zdrów. Pan Bóg go za tę nikczemność ukarał, bo wściekły 
pies w rok później pokąsał jego dziecko. Nierychliwie, ale sprawiedliwie niebiosa 
pokarały skąpca...

Wachlarz chorób leczonych przez Sękowskiego, jak wspominano, był nader sze-
roki: zatrucie krwi, próchnienie kości, artretyzm, paraliż, okropne boleści żołądka, 
choroby nerwów, gruźlica, lupus (wilk) i leukemia, kiła i rzeżączka... Ze świecą w 
ręku szukać obecnie równie uniwersalnego lekarza. 

Cytuje on, jak to w wieku 54 lat, po operacji ślepej kiszki, zmarł we Lwowie red. 
Antoni Lech. Powód dlań był bardzo prosty: Dnia 15 marca 1925 r. przechodził 
Księżyc przez znak Skorpiona, a Skorpion panuje nad płciowemi częściami ciała 
i ślepą kiszką i nie wolno operować tej części ciała, gdy Księżyc przechodzi w 
Zodiaku przez gwiazdozbiór panujący nad tą częścią ciała. Moi panowie redakto-
rzy! To jest wiedza, którą powinien znać każdy lekarz i w ogóle każdy inteligent. 
Pokąd się tej wiedzy nie nauczycie, nie będzie lepiej w Polsce. Lekarz przyrodo-
znawca z Bydgoszczy dlatego zasypywał, w ramach oświaty sanitarnej, komisje 
sejmowe swoimi osobliwymi projektami i pomysłami.

W Berlinie miałem taki rozgłos – chełpił się – że dzisiaj jeszcze moi koledzy 
i doktorzy-lekarze wydziwić się nie mogą, że opuściłem w ogóle Berlin. Miałem 
pacjentów książąt i hrabiów, ministrów i profesorów uniwersytetów, nawet lekarza 
doktora z Bydgoszczy oświadczenie, że go wydobyłem z domu wariatów za pomocą 
moich środków.

Był też Antoni Sękowski zajadłym wrogiem szczepień obowiązkowych, zwłasz-
cza dzieci, oraz niedowiarkiem jeśli chodzi o radio. Fale radiowe niszczą jakoby 
drobnoustroje i powodują vacuum na kuli ziemskiej. ...Wiedzcie wy mędrkowie, a 
jednak głuptasy – grzmiał, kończąc książeczkę – że gdy pokaże się oblicze drugiego 
Księżyca, zbliży się wtedy z nieubłaganą konsekwencją godzina Sądu Bożego nad 
rodem ludzkim naszej ziemi. Podpisał się: Antoni Sękowski nie identyczny z dr med. 
Sentkowskim. 

Potrafił pisać z impetem, kąśliwie. I warto jego dziełko nawet dzisiaj poczytać, 
żeby się nieco... rozweselić. Autor chwalił się, że posiada dyplom po francusku 
Głównego Niemieckiego Instytutu Elektro-Homeopatii w Ratyzbonie. Natomiast 
niemiecką broszurę, opatrzoną dedykacją w językach angielskim i francuskim, 
ofiarowywał Lidze Narodów, ale rozczarowująco zawiera ona jedynie wybór sa-
mochwalczych listów z podziękowaniami od pacjentów. (cdn)
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