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Swego czasu ówczesny wiceminister obrony 
narodowej, dziś szeregowy poseł Sejmu 
RP i PiSu, Bartosz Kownacki, przypomniał 
Francuzom z przysłowiowym sarmackim 
taktem i wdziękiem, kto ich uczył jeść wi-
delcem. Przypomniałem sobie skojarzenio-
wo szukając danych o francuskich encyklo-
pedystach, twórcach Wielkiej Encyklopedii 
Francuskiej, Diderocie, Monteskiuszu, 
Janie Jakubie Rousseau.

Dwa słowa o tym na miarę historii Europy i Świata 
dziele. WEF powstała, gdy grupa filozofów, naukow-
ców, literatów i innych twórców podjęła w 1751 roku 
wielkie dzieło intelektualne epoki Oświecenia, które-
mu poświęcili 29 lat wytężonej pracy. Encyklopedyści 
sformułowali między innymi teorię, która stała się 
wyrazem światopoglądu Oświecenia. Krytykowali 
dominującą rolę chrześcijaństwa w kulturze i doma-
gali się jej laicyzacji. Francuzi są bardzo dumni ze 
swoich encyklopedystów. I słusznie.

Powiem otwarcie: zirytowało mnie trochę, gdy 
przeczytałem to, co napisałem, ale nie będę już nic 
zmieniał. Przypomnę tylko polski wkład i zasługi w 
kulturę Europy. Kto postawił pierwszy kosy na sztorc? 
Kto rozsławił Elsterę i Samosierrę? A Łukasiewicz? 
I w końcu to cesarz Francuzów Napoleon uciekał z 
podwiniętym ogonem spod Kremla, gdzie my spę-
dziliśmy tam dwa lata w charakterze Panów. Nie na 
jednym Kownackim Kraków zbudowano!

Dziś też jesteśmy od nich (Francuzów) lepsi. O en-
cyklopedystach cisza, a nasi lingwiści żyją. I to jak 
żyją! Kto? Lingwiści! I nie bądź pan głąb! 

Mamy dwóch lingwistów, Ryszarda Czarneckiego 
i Dominika Tarczyńskiego. Obaj są członkami PiSu, 
posłami i chamami (Cham, syn Noego, za swoje za-
chowanie przeklęty przez ojca), zaś patriotyzm tak 
w nich wzbiera, że bez chwili zastanowienia ofiaro-
waliby za ojczyznę wolność i demokrację życie… 
peowiaków. 

Kapitałem zakładowym ich błyskotliwej kariery 
jest płynna znajomość języka angielskiego. Ów kunszt 
niesie ich po korytarzach parlamentarnych, po telewi-
zjach i lotniskach, po Brukselach, Madagaskarach, 
Niujorkach.  

Lingwista Richard Henry Czarnecki urodził się 
w Londynie, co wyjaśnia sprawę znajomości języka 
Brytyjczyków. Lingwista Dominik Tarczyński po-
siadł był język Szekspira w latach 2003-2008 pra-
cując w charakterze animatora wspólnoty /?-ASz/ w 
londyńskiej katedrze Westminister oraz asystenta bry-
tyjskiego egzorcysty.

Kto pamięta dziś Jana Himilsbacha, samorodka 
literackiego i aktorskiego schyłkowych lat PRL-u? 
Krążyła po Warszawie plotka, że dostał propozycję z 
Hollywood. Przyjechał jeden – opowiada Himilsbach 
– i mówi, że dostanę główną rolę, ale odmówiłem. 
Dlaczego? – pytają wszyscy znajomi chórem. – Ja nie 
znam angielskiego – tłumaczy Himilsbach – to mu-
siałbym przysiąść. Im by się tymczasem coś odmie-
niło, a ja bym został z tym angielskim, jak kto głupi!

Encyklopedyści 
i lingwiści

KRAKÓW PONOWNIE
Fragment większej całości 3.

Gdy we wrześniu 1971 opuściłem 
Polskę to miałem lat 32, z których 
to przeżytych w Polsce 32-u  lat, 21 
mieszkałem w Krakowie w trzech 
etapach. W pierwszym (opisanym w 
poprzednim odcinku) parę tygodni. 
W drugim parę miesięcy. Resztę 
ponad 20 lat w trzecim.

Wróciliśmy z Lusiny do Krakowa pod koniec 
stycznia 1945 roku. Kraków w tym czasie był małą 
Warszawą. Pochowani przed Niemcami warszawiacy 
ujawnili się i zaczęli się panoszyć. Stefan Kisielewski 
wspomina, że byli Powstańcy Warszawscy chodzi-
li po ciasnej starówce Krakowa i komentowali: „Tu 
można by się świetnie bronić, Niemcy musieli by to 
burzyć przynajmniej przez dwa tygodnie”. Krakusi po 
przeżegnaniu się, kulili się ze strachu. 

Spośród znajomych mojego Ojca byli tam już 
Marian Eile i Janka Ipohorska, którzy przystąpili 
do redagowania, założonego przez Jerzego Borejszę, 
„Przekroju”, który miał być takim demokratyczno- so-
cjalistycznym „Paris Match’em”. Była to próba zdo-
bycia sympatii przedwojennej inteligencji dla nowej 
władzy. Przez cały okres (nie) ś.p. Polski Ludowej 
„Przekrój” był (trochę zakratowanym) oknem na 
świat i wychował nową polska inteligencję, raczej nie 
socjalistyczną. „Przekrój” informował o nowych prą-
dach na Zachodzie w literaturze (Hemingway i inni 
Amerykanie), w malarstwie (Pablo Picasso i Salvador 
Dali), w muzyce (jazz) i filmie (kult Brigitte Bardot). 
Dobrych obyczajów w „Demokratycznym Savoir-
vivre” uczyła genialna i dobrze wychowana Janka 
Ipohorska, podpisująca się „Jan Kamyczek”. 

Roli „Przekroju” nie da się przecenić. Podjęta, 
trochę później przez Jarosława Iwaszkiewicza pró-
ba kontynuacji przedwojennych „Wiadomości Li-
terackich” pod tytułem „Nowin Literackich” – spa-
liła na panewce. Czytelnicy nie dali się nabrać na 
podróbkę. 

zaangażowanych przez mojego Ojca aktorów udali-
śmy się do Sopotu. 

A wszystko to na skutek interwencji byłego wi-
cepremiera II RP. Otóż granice Polski po II wojnie 
światowej trochę się zmieniły, co spowodowało prze-
siedlenia. W wypadku Polaków zamieszkałych przy-
kładowo w Wilnie czy we Lwowie, to nikt ich z terenu 
ZSRR nie deportował. Pozwolono im tylko wyjechać 
z częścią dobytku do nowej Polski. I dużo ludzi z tego 
skorzystało. Wilnianie, łącznie z ich uniwersytetem, 
ewakuowali się do Torunia. Lwowianie z Ossolineum 
i Panoramą Racławicką do Wrocławia. A niechciani 
w Krakowie warszawiacy tłumnie udali się do Sopotu.

Ktoś tam pojechał na przeszpiegi, wrócił do Kra-
kowa i ogłosił, że tam Eldorado. Domy stoją, miesz-
kańców (Niemców) się deportuje z bagażem podręcz-
nym, zostają wolne mieszkania z meblami i wszyst-
kim innym, co po byłych właścicielach zostało. No, 
naturalnie była to, jakaś sprawiedliwość dziejowa za 
przesiedlenia Polaków z ziem włączonych do Reichu 
lub z Zamojszczyzny. Ale czy rzeczywiście musieli-
śmy naśladować nazistów?

Mój ojciec pojechał sprawdzić sytuację. Miał w 
planach założenie w Sopocie lokalu gastronomiczne-
go z występami Varieté. Gdy już był w Sopocie, to 
złożył tam wizytę kurtuazyjną Eugeniuszowi Kwiat-
kowskiemu, przedwojennemu wicepremierowi, 
twórcy Gdyni m.in. pełnomocnikowi prezydenta RP 
Bolesława Bieruta, na wybrzeże gdańskie. Mój ojciec 
znał pana Kwiatkowskiego sprzed wojny, bowiem 
ten ostatni przyjaźnił się z ojczymem mojego ojca, 
generałem Aleksandrem Litwinowiczem. (O powo-
dach powrotu z Rumunii do Polski Kwiatkowskiego i 
Litwinowicza, napiszę w następnym odcinku). 

W każdym razie wspomniana wizyta miała dla nas, 
jako rodziny, znaczenie przełomowe. Zorientowany 
w sytuacji były wicepremier polecił mojemu Ojcu, ja-
ko aktorowi, zorganizowanie teatru gdańskiego. „Ale 
jak to zrobić?” – spytał mój ojciec. „Ja już panu nomi-
nację załatwię” – odpowiedział  Kwiatkowski. I rze-
czywiście. W parę tygodni później mój ojciec dostał 
wezwanie do Warszawy do ówczesnego wiceministra 
kultury i sztuki Leona Kruczkowskiego, który wrę-
czył mu nominacje na dyrektora teatru województwa 

Z bliższych znajomych ojciec odnalazł w Krakowie 
jeszcze Czesława Miłosza, który jednak szybko wyje-
chał do USA, jako Attaché Kulturalny Ambasady RP 
w Waszyngtonie i właśnie korespondent „Przekroju”. 
To nie pomyłka,  Ambasady RP, bo do 1952 taka 
była oficjalna, acz fałszywa nazwa Polski Ludowej. 
Sam mój Ojciec zaangażował się do Teatru Starego, 
gdzie grał w sztuce Jerzego Zawieyskiego „Mąż do-
skonały”. To się wiąże z moim pierwszym występem 
publicznym. Mianowicie – a miałem wówczas 6 lat 
– moja Mama wpadła na pomysł zabrania mnie na 
przedstawienie do teatru. Siedzieliśmy w pierwszym 
rzędzie, gdy zobaczyłem Ojca – powiedziałem „Tata” 
i wszedłem po schodkach na scenę. Publiczność pew-
nie myślała, że tak ma być. Mimo, że to był dramat, 
a nie kabaret. 

W powojennym Krakowie mieszkaliśmy na uli-
cy Jerzego Żuławskiego, w ekskluzywnym osiedlu 
wybudowanym przez Niemców dla urzędników Ge-
neralnej Guberni. Był to na owe czasy szczyt luksusu. 
Po paru miesiącach, jednak znów towarowym wago-
nem z naszymi meblami, kotami, rodziną oraz trójką 

gdańskiego z siedzibą w Sopocie. 
No i stąd nasza nowa peregrynacja. Z tym, że prze-

jazd  z Krakowa do Sopotu naszego wagonu nie trwał, 
jak ten poprzedni 10 dni – a tylko 10 godzin.  
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Aleksander Kwiatkowski

“...historiografii krytycznej, dostrzegającej i eks-
plorującej czarne karty w postawach społeczeństwa 
polskiego wobec zagłady Zydów, oraz antagonistycz-
nej względem niej historiografii heroizującej postawy 
Polaków. Pierwsza z nich jest demaskatorsko-etycz-
na, przyczynia się do przeformułowania dyskursu, 
druga posługuje się martyrologiczno-mitologicznymi 
kliszami i jest wyraźnie konserwatywna.” (Historia 
krytyczna i jej ‘gabinet cieni’. Zagłada Zydów 10 T. 
II Materiały, Warszawa 2014 IFiS PAN s.722)

Tą samą dychotomię można zaobserwować studiu-
jąc odbicie Zagłady w mediach wizualnych, kinie i 
telewizji. Po pierwszej stronie plasują się takie filmy 
jak “Pokłosie” (2012) W. Pasikowskiego, częściowo 
również “Ida” (2013) P. Pawlikowskiego, a także do-
kumenty : “Miejsce urodzenia” (1992) P. Łozińskiego 
czy “Świadkowie” (1988) M. Łozińskiego.

W dyskursie drugim wyróżnić można film Agnie-
szki Holland “W ciemności” (2011), amerykański 
tv-film “Dzieci Ireny Sendlerowej” (2009) J. K. 
Harrisona, oraz bardzo jednostronny, pełen przemil-
czeń i przekłamań dokument Janusza Kidawy “Spra-
wiedliwi” (1968), a także serial Waldemara Krzystka 
pod tym samym tytułem.    

Nie odmawiam oczywiście filmom Holland i Ha-
rrisona waloru prawdy. W dodatku są to obrazy zniu-
ansowane, ukazujące obie czy nawet wszystkie stro-
ny medalu: udział w prześladowaniach, obojętność, 
wreszcie – aktywna pomoc. Można także przywo-
łać filmy ustawiające się jakby między dyskursami, 
choćby “Wielki Tydzień” (1995) i “Korczak” (1990) 
Andrzeja Wajdy. Chciałbym się jednak skoncentro-
wać na ‘modnym’ i jakby szczególnie ostatnio ak-
centowanym w ramach drugiego dyskursu – wątku 
Sprawiedliwych. To wiąże się również z kontrowersją 
dotyczącą umiejscowienia pomnika Sprawiedliwych.

Waldemar Krzystek udowodnił ostatnio, szczegól-
nie filmami o wątkach polsko-sowieckich, swa doj-
rzałość w rekonstruowaniu trudnej, niejednoznacznej 
przeszłości. Te sprawności zawiodły go, a napewno 
jego scenarzystów w serialu “Sprawiedliwi” (2010), 
gdzie ukazuje szeroką panoramę ludzi pomagających 
Zydom w potrzebie. Mamy tu duchowieństwo: księża 
wydający metryki ludzi zmarłych do wykorzystania 
przez jeszcze żywych, siostry zakonne z  narażeniem 
życia przechowujące dzieci żydowskie w klasztorach; 
także osoby prywatne, niekiedy działające w ramach 
Żegoty, lokujące Żydów w swoich mieszkaniach, 
piwnicach, domkach na prowincji, gospodarstwach 
wiejskich, specjalnych skrytkach. 

Zaledwie gdzieś w tle (tj w dialogach) pojawiają 
się informacje o działalności szmalcowników: szan-
tażystów i donosicieli, współpracujących z gestapo. 
Nierzadko, przy demaskacji, ratujący ponoszą śmierć 
wraz z ratowanymi. Oczywiście, panorama poglą-
dów i odniesień jest szersza, a nad postawami wie-
lu Polaków unosi się usprawiedliwiony strach przed 
zdemaskowaniem. Szerszą i pogłębioną prezenta-
cję “zasług” tego serialu znaleźć można w artykule 
Agnieszki Haskiej w roczniku “Zagłada Żydów 6” 
(2010), s.405-410.

,Podobną tendencję obserwujemy w serialu Michała 
Rogalskiego “Wojenne dziewczyny” (2017). Jedna 
z nich ma niechlubną przeszłość złodziejki z przed-
mieścia, druga jest panienką z dość dobrego, właści-
wie normalnego polskiego domu, trzecia wreszcie to 
Żydówka Marysia, o tożsamości której pozostałe wie-
dzą od samego początku. Strach przed zdemaskowa-
niem ujawniają kandydaci na Sprawiedliwych także 
w tym serialu, ale np. pewna przypadkowo poznana 
Polka, mieszkająca z małoletnim synem, przezwycię-
ża obawy i po pewnym wahaniu zgadza się przecho-
wać przez tydzień dwoje Żydów. Natomiast wyraź-
niej niż w serialu “Sprawiedliwi” widać tu działalność 
mętów społecznych w roli mniej czy bardziej okre-
ślonych szmalcowników i donosicieli. W jednej ze 
scen zaangażowany w ucieczkę z getta ojca i siostry 

Marysi, kasiarz Malina (który w końcu też okazuje 
się pochodzenia żydowskiego, a nawiasem mówiac to 
samo nazwisko nosi jedna z aryjskich postaci powie-
ści K. Brandysa “Samson”), zadaje jednemu z dwóch 
agresywnych szmalcowników trzy, być może śmier-
telne, ciosy nożem. 

W dokumencie Kidawy od samego początku zrów-
nuje się los Polaków i Żydów, którzy w dodatku nie 
rozumieją niebezpieczeństwa, anachronicznie się mo-
dlą do swego boga (a do którego mają się modlić?). 
Potem już tylko pomoc, także dla powstania w getcie. 
Tadeusz Bednarczyk mówi o CODZIENNYM prze-
rzucaniu do getta 250 ton zywnosci i o ZZW. Podkreśla 
się żydowską kolaborację i brak wdzięczności Żydów 
za pomoc. W komentarzu z r. 2011 skonfrontowa-
no dwa nazwiska: scenarzysta Ryszard Gontarz (in 
+) i Jan Tomasz Gross (in -). Ani słowa o Żegocie 
(poza wzmianką Marii Kann pod koniec), ani śladu 
Bartoszewskiego czy Sendlerowej. Tylko komuniści/
partyzanci. Dużo o ofiarach wśród Sprawiedliwych, 
nieco o wyrokach na szmalcowników. 

Mieszane wrażenia wywołują natomiast dokumen-
ty prezentowane na płytce DVD “Polacy ratujący 
Żydów” wydanej w ramach Tek Edukacyjnych IPN 
przy współpracy Narodowego Centrum Kultury. 

Nie ulegają wątpliwości zasługi bohatera filmu 
“Henryk Sławik – polski Wallenberg” (2004) Marka 
Maldisa i Grzegorza Lubczyka, ratującego i poma-
gającego polskim obywatelom (Polakom i Żydom) 
na Węgrzech w czasie wojny. “Cena życia” (2004) 
Andrzeja Baczyńskiego to rzeczowa rekonstrukcja 
tragedii we wsi Markowa, gdzie śmierć z rąk Niemców 
poniosło w r oku 1944 16 osób: 8-miu Żydow i 8-miu 
członków rodziny Ulma, która Żydów przechowywa-
ła. Obok licznych świadków wydarzeń, dziś już ludzi 
starszych, którzy wówczas byli dziećmi lub bardzo 
młodymi ludźmi, akcję komentuje również Mateusz 
Szpytma, pracownik krakowskiego oddziału IPN, 
który raz – za polskim papieżem – nazywa Żydów 
starszymi braćmi w wierze. W “Łyżeczce życia” 
(2004) Michała Nekandy-Trepki spotykają się urato-
wana Elżbieta Ficowska i ratująca Irena Sendlerowa. 

widać wyraźnie, że stara się on, poprzez wyolbrzy-
mienie ilości Sprawiedliwych. zarówno w cyfrach 
bezwględnych jak i procentowo, jakby o zatarcie 
innych, ciemniejszych stron  rzeczywistości. I nie 
zapominajmy też o przyczynach dla których wielu 
Sprawiedliwych nie pochwaliło się po wojnie faktem 
udzielania pomocy – to stała obawa przed sąsiadami.

W półgodzinnym filmie Gołębiewskiego zrelacjo-
nowano jeszcze kilka (10) niekiedy masowych (do 33 
osób) egzekucji Polaków, w różnych wsiach, udziela-
jących pomocy Żydom. Z dwóch wypadków – zesła-
nia “winnych” z Krakowa do obozów (Ravensbrück, 
Flossenburg) i tam ginących – wynika, że pomoc 
Żydom nie zawsze oznaczała natychmiastową śmierć. 
W tych licznych relacjach pojawia się też kilkakrotnie 
sytuacja, że Żydzi, ze strachu, po torturach czy w wy-
niku obietnicy zachowania życia, zeznają Niemcom, 
kto im pomagał. Jedna egzekucja dotyczy mieszane-
go małżeństwa, Polaka z wychrzczoną Żydówką i ich 
niespełna rocznego dziecka.

Gołębiewski podjął raz jeszcze podobny temat w 
zrealizowanym w 2009 roku wraz z M. Pawlickim 
dokumencie “Historia Kowalskich” (filmu nie ma na 
omawianej tu płytce). Zdaniem Tomasza Łysaka („Od 
kroniki do filmu posttraumatycznego”, Warszawa 
2016, s. 294) ten sentymentalny dokument... przenosi 
dyskusję o przeszłości z poziomu historycznej argu-
mentacji na poziom afektywnej identyfikacji.

W części edukacyjnej płytki, zatytułowanej “Druga 
prawda”, zgrupowano i zmontowano w pięciu blo-
kach tematycznych 32 krótkie wypowiedzi 24 osób, 
zapewne wzięte z dłuższych wywiadów przed ka-
merą. Słyszymy tu osoby znane, jak Bartoszewski, 
Edelman, Anthony Polonsky, Jan Nowak-Jeziorański. 
Można tylko dodać, że bloku „Ratowanie” dotyczyło 
dwunastu wypowiedzi, gdy na kolejny i ostatni temat: 
„Szmalcownicy” już tylko cztery. Napewno wię-
cej tych ostatnich faktów znaleźć można w ramach 
“pierwszej prawdy”, tej reprezentowanej przez bada-
czy z IFiS PAN.

Te liczne przykłady, o których rzetelności nie moż-
na wątpić, to jednak czubek czubka góry lodowej tak-
że sytuacji wręcz przeciwnych. A świadectw każdego 
z dwóch omawianych tu rodzajów nie brak w jedena-
stu tomach rocznika “Zagłada Żydów”. 

W tym świetle pewnie nie będzie można utrzy-
mać trafności wyrażonej wiele lat temu ostrożnej 
kalkulacji Kazimierza Brandysa, który oceniał 
stosunek Polaków do Zagłady jako w 90% obojęt-
ny, w 5% ratowniczy i w 5% niszczący (mordercy, 
szmalcownicy, donosiciele). Ta diagnoza może ulec 
niekorzystnej zmianie w zakresie dwóch cząstek 
5%-owych. 

Do tematu Sprawiedliwych nawiązuje także film, 
który winien był powstać w Polsce, a zrealizowany 
został w Czechach (w koprodukcji z UK i USA). 
“The zookeeper’s wife” miał polską premierę w mar-
cu 2017 – żeby trudniej było zgadnąć, pod tytułem 
“Azyl”. Jest to historia małżeńskiej pary zoologów 
Antoniny i Jana Żabińskich, ukrywających dużą ilość 
Żydów na terenie warszawskiego ogrodu zoologicz-
nego. Ale patrząc z boku: tu również ukrywanie jest 
masowe, a ukazano tylko jeden wypadek przypusz-
czalnego donosu na małżeństwo, ulokowane w innym 
mieszkaniu po krótkim pobycie w ZOO. Ergo, ta dla 
wielu nowa wiedza znowu wprowadzi nie istniejące w 
rzeczywistości proporcje: masowość ratowania, spo-
radyczne szkodzenie.

Bodaj najtrafniej podsumowuje problem Sprawie-
dliwych tekst Marii Witkowskiej i Michała Bilewicza 
w tym samym, 10-ym roczniku “Zagłada Żydów” 
(Materiały, op.cit., s. 816), cytujący w.w. pracę 
Agnieszki Haskiej a także Joanny Tokarskiej-Bakir:

... historia osób ratujących Żydów w czasie wojny 
ma służyć jako alibi i staje się narzędziem do zakła-
mania stosunków polsko-żydowskich. 

Podkreślają oni także, że ... historia Sprawiedliwych 
może mieć ozdrowieńczy wpływ na relacje polsko-ży-
dowskie, jeśli tylko będzie ona opowiedziana w spo-
sob kompletny i niezafałszowany.

Sprawiedliwi ante portas!
Bartłomiej Krupa określił kilka 
lat temu dwa dyskursy w polskich 
badaniach okoliczności Zagłady, 
a w szczególności stosunków 
polsko-żydowskich:  

Fakt ponoszonego przez ratujących ryzyka, za-
grożenia karą śmierci, oczywisty w dokumencie o 
Markowej, w filmie Arkadiusza Gołębiewskiego “Ży-
cie za życie” (2007) postawiony jest expressis verbis 
w otwierającej film wypowiedzi zakonnicy. Ale film 
poprzedzają też dwa cytaty – dłuższy, Władysława 
Bartoszewskiego, mówiący o najwyższej cenie pła-
conej niekiedy za pomoc, oraz krótszy i powtórzony 
po zakończeniu filmu – Tomasza Strzembosza, po-
stulującego, że liczba 5.500 Sprawiedliwych, których 
działalność udokumentowano i uhonorowano w Yad 
Vashem, to zaledwie czubek czubka góry lodowej. 
Pamiętamy reakcje prof. Strzembosza na nagłośnienie 
przez Jana T. Grossa zbrodni w Jedwabnem i tu też 
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Manuela Gretkowska – jak 
zwykle ostro – na portalu thefad.pl: 
Kiedyś napisałam: „Mężczyzna jest 
najłatwiejszą maszyną w obsłudze, bo 
ma jedną dźwignię”. Nie pomyślałam, 
że to może dotyczyć też państwa. Że 
jeden człowiek stanie się hamulcowym 
rozwoju. Gdy zechce przekręci wajchę 
i w jedną noc Polska z faszyzującej 
staje się umiarkowanie proeuropejska. 
U nas nie ma #metoo, jest orgia na 
polu buraków: półanalfabetyzm (mniej 
niż 1 książka rocznie na łeb, a więc 
zaledwie 1 na półgłówka), oddychanie 
smogowym syfem, średniowieczna re-
ligia i wieczne stawanie z kolan, żeby 
nie chodzić na rzęsach.
Który z europejskich polityków (myślę 
o przewodzącej UE elicie) chciałby 
rozmawiać z Rysiem Czarneckim? 
Rysiem Pysiem moszczącym się 
na sarmackiej słomie przy każdym 
żłobie. Śmieje się przy tym rubasznie 
bu ha ha, a robi polityczną bu ka kę 
nazywając Różę Thun szmalcowni-
kiem (tego typu bukaka polega nie na 
spuszczaniu się na twarz jednej osobie, 
ale na twarz Polsce, chociaż niektórzy 
nazywają to jej oblicze, zdradziecką 
mordą). Dla europejskiego demokra-
ty to nieakceptowalne zachowanie. 
Dlatego Rysia Pysia chcą wyrzucić ze 
stanowiska w Parlamencie. 

Że nad MSZ-em unoszą się od 
długiego czasu ciemne chmury, wiado-
mo od dawna. Wiedza ta chyba dotarła 
nawet do internetowych hackerów, o 
czym świadczy historia, którą opisała 
nam jedna z naszych Czytelniczek: 
Ze smutkiem (nad moją głupotą) do-
noszę, że może – jeszcze nie wiadomo 
– padłam ofiarą oszusta. Dostałam 
list od pana Wiesława Tarki – a tak 
nazywa się ambasador RP w Sztokhol-
mie. Nie zdziwiło mnie to, że pisze do 
mnie po angielsku. Pomyślałam, że to 
może rodzaj ankiety... “Hello. Please 
where are you at the moment? I need 
you to do me a favor. Kindly get back 
to me as soon as you get this. Wiesław 
T.” Bez zastanowienia się odpisałam: 
“Hej. Nie wiem, czy Panu Amba-
sadorowi chodzi o mnie, czyli Annę 
Wiśniewską piszącą pod pseudonimem 
Anna Winner?
Jeśli tak, to chwilowo jestem w Polsce, 
do Szwecji wracam w pierwszych 
dniach kwietnia. Z uszanowaniem”.  
Na co za moment odpowiedział do-
mniemany ambasador: “Good  to hear 
from you, I’m Currently in Turkey due 
to some urgent matters to help my sick 
wife, she was diagnosed with (Acute 
Lymphoblastic Leukemia) a type of 
Blood Cancer and had been undergo-
ing treatment lately. 
The hospital management is deman-
ding for a deposit before they can 
carry out the surgery operation to save 
her life and I traveled down here with 
little money because I never expected 
things to be the way it is right now. 
Can you assist me with a loan ? I’ll 
surely pay back as soon as I get back 

home. Please, let me know if you can 
be of help. I’ll be happy to hear from 
you soon regarding my request and 
please remember to keep this private. 
Await your reply. Wiesław T.” 
Wyrzuciłam ten list do Spamu, ale 
wcześniej napisałam list do sekreta-
riatu ambasady RP w Sztokholmie z 
prośbą o ostrzeżenie przed oszustem. 
Boję się, że cwaniak może w ten spo-
sób wejść w posiadanie moich adresów 
mailowych, dlatego wysyłam ten mail 
z ostrzeżeniem: Gdyby pan Tarka do 
Was napisał, to nie otwierajcie. Wy-
rzućcie to w cholerę!”.
Prawie jak w tym dowcipie: Facet 
pisze z blondynką na czacie. – Pisze-
my do siebie już od dwóch tygodni, 
moglibyśmy spotkać się w realu? 
– pyta mężczyzna. – Ale u mnie nie 
ma Reala, moglibyśmy się spotkać w 
Biedronce?

To walnie, wcześniej czy 
później... Z listu “zygzaka” do naszej 
redakcji: Kołodko akurat nie jest księ-
ciem z mojej bajki, ale mogę się pod 
jego słowami podpisać, nie mówiąc 
o tym, że po tym co już naopowiadał 
nowy premier Morawiecki, boję się 
profesjonalizmu tego patriotycznego 
maga ekonomii, który myli logikę 
zarządzania państwem ze sterowaniem 
korporacjami bankowymi, a który 
zarazem nie tylko chce rechrystianizo-
wać Europę, o czym zapewniał w TV 
Trwam, ale i zadziwiać świat innowa-
cjami hodowanymi przy biurkach w su-
perministerstwie Rozwoju za pieniądze 
podatników. To walnie wcześniej niż 
później. A dług Polski, już za rządów 
Pisowskiej Polski, rośnie i rośnie. I 
czas na sztuczki księgowe jego rządu 
wkrótce się skończy. Ludzie się i tak 
cieszą, że z Polską jest dobrze, prawie 
tak dobrze, jak z reprezentacją w sko-
kach narciarskich. Zaraz za Norwegią, 
a przed Niemcami.

O premierze Morawieckim 
także na profilu Facebookowym jednej 
z naszych Czytelnbiczek: 
Pierwszy wywiad z Krzywoustym w 
teleTrwam – “Chcemy przekształcać 
Europę, ją z powrotem, takie moje 
marzenie, rechrystianizować, bo nie-
stety w wielu miejscach nie śpiewa się 
kolęd, kościoły są puste i są zamie-
niane na muzea. To wielki smutek” – 
stwierdził Mateusz Morawiecki. Mocny 
cel premiera Polski. Polska to za mało, 
czas reedukować Europę. Toruń to jed-
nak nie Rzym, a termy to nie Watykan. 
Smuteczek. To też jak w tym zmo-
dyfikowanym ostatnio dowcipie: Do 
Morawieckiego przychodzi doradca: 
– Panie premierze, mamy problem... – 
No co jest? – Mamy sondaż, z którego 
wynika, że Polakom żyje się dobrze 
i są bardzo zadowoleni. – To super, a 
gdzie problem? – Sondaż przeprowa-
dzono w Szwecji...

Rok 2018 rokiem 
powrotów 
z emigracji?
W ubiegłym roku media 
donosiły o początku 
masowych powrotów 
Polaków z Wielkiej 
Brytanii, największego 
skupiska naszych rodaków 
pracujących za granicami. 
Czy rok 2018 będzie 
rokiem ich wielkich 
powrotów?

Zaczęło się od informacji o drama-
tycznym spadku liczby pielęgniarek 
z Europy Wschodniej, w tym w dużej 
mierze z Polski, ubiegających się o 
pracę na Wyspach. W połowie roku 
okazało się, że unijni producenci owo-
ców, narzekają na brak rąk do pracy – 
zgłosiło się o połowę mniej imigrantów 
z naszego regionu niż w poprzednich 
latach. Do tego, w 2017 roku odno-
towano najniższą w historii naszego 
członkostwa w UE liczbę Polaków 
ubiegających się o przyznanie narodo-
wego numeru ubezpieczeniowego NIN 
(chodzi o Wielką Brytanię), niezbędne-
go do podjęcia pracy. Czy to oznacza, 
że fala emigracji została zatrzymana? 
Obraz wcale nie jest jednoznaczny.
Co liczba przeprowadzek mówi 
nam o powrotach

Raport firmy ClickTrans, zajmującą 
się międzynarodowymi przeprowadz-
kami pokazał, że od kilku lat systema-
tycznie zwiększa się przewaga liczby 
przeprowadzek z Wielkiej Brytanii do 
Polski nad liczbą przeprowadzek na 
Wyspy, co miało potwierdzać tezę o 
narastającej fali powrotów. Póki co, 
dane te nie znajdują potwierdzenia w 
oficjalnych polskich statystykach – bo 
nie mogą.

Według danych GUSu, do 2016 ro-
ku włącznie liczba imigrantów sukce-
sywnie rosła, a Wielka Brytania była 
najchętniej wybieranym kierunkiem 
emigracji. Na dane z roku 2017 przyj-
dzie nam poczekać jeszcze kilka mie-
sięcy, ale już teraz można stwierdzić, 
że rosnąca przewaga wyprowadzek 
z Wielkiej Brytanii może być po pro-
stu efektem coraz silniejszej pozycji 
Polaków na rynku brytyjskim czy in-
nymi kwestiami biznesowymi, a nieko-
niecznie świadczyć o kierunku migracji 
Polaków.

Dobrą ilustracją tego zagadnie-
nia jest przykład innej firmy, z której 
usług korzystają Polacy na Wyspach: 
TransferGo, oferującej przelewy mię-
dzynarodowe. Dzięki ciągłemu dosto-
sowywaniu się do rynku i atrakcyjnym 
cenom, grono jej klientów ciągle ro-
śnie, więc firma obsługuje coraz wię-
cej transakcji na linii Wielka Brytania 
– Polska. Świadczy to jednak głównie 
o jej rosnącej rozpoznawalności i reno-
mie, w mniejszym stopniu o pewnym 
trendzie. Polacy transferowali bowiem 
pieniądze już wcześniej, ale robili to 
innymi kanałami. 
Polacy mają powody, by zostać, 
ale...

jeśli przyjrzeć się powodom, dla 
którym Polacy chcą pracować za gra-
nicą, to okaże się, że zdecydowanie 

najważniejszym powodem jest kwestia 
zarobków. Polska, pod względem śred-
niej wysokości wynagrodzenia zajmuje 
w Unii Europejskiej czternaste miej-
sce. Na podium znajdują się kolejno – 
Luksemburg, Irlandia i Holandia, czyli 
właśnie te kraje, do których emigracja 
w ostatnim czasie wzrasta. Wielka Bry-
tania, choć uplasowała się na siódmej 
pozycji, ma jednak dodatkową zaletę 
– Polacy zdążyli już się tam zadomo-
wić i zbudować sobie silną pozycję. 
Jesteśmy najliczniejszą mniejszością 
narodową w tym kraju. 

Po ogłoszeniu Brexitu kwestie takie 
jak stałość zatrudnienia, pozwolenia 
na pracę czy perspektywy gospodarcze 
stanęły jednak pod znakiem zapytania. 
Dziś wiemy już, że obawy nie mają 
przełożenia na rzeczywistość. 
Największa europejska emigracja 
kontra Brexit

Choć Brexit może mieć wpływ na 
chęć podejmowania pracy w Wielkiej 
Brytanii – obecnie widoczny jest już 
trend rosnącego zainteresowania wy-
jazdami do Luksemburga, Irlandia czy 
Holandii, czyli krajów, w których po-
ziom zarobków jest najwyższy – Pola-
cy, którzy na Wyspach mieszkają już 
jakiś czas, nie tylko nie przestraszyli 
się Brexitu, ale wykorzystali sytu-
ację do wzmocnienia swojej pozycji. 
Zdecydowana większość z nich dekla-
ruje, że wyjeżdżać nie zamierza. Choć 
ci, którzy przesyłają oszczędności do 
Polski lub po prostu wspierają swo-
je rodziny z pewnością odczuli skutki 
spadającego kursu funta. W tej chwili 
to chyba najbardziej dotkliwy skutek 
Brexitu. 

Od dwóch lat na fali obaw najpierw 
o wyniki referendum w sprawie wyj-
ścia z Unii, a potem o jego przebieg i 
konsekwencje, wartość brytyjskiej wa-
luty wobec euro czy złotówki systema-
tycznie spada. I, co prawda, nie ma to 
szybkiego przełożenia na przykład na 
koszty życia, ale oznacza, że wartość 
przywożonych z Wysp oszczędności 
lub przesyłanych rodzinom przelewów 
spada. 

– W samym 2017 roku kurs wymiany 
funta na złotówkę spadł o ok. 10% (po-
dobnie korony w stosuinku do złotówki 
- dop. red.) W tym czasie liczba drob-
nych przelewów wykonywanych za 
pośrednictwem TransferGo.pl wzrosła 
o ok. 50 %. Można więc powiedzieć, 
że sytuacja w Wielkiej Brytanii skło-
niła do poszukiwania nowych, bardziej 
wydajnych rozwiązań, które pozwalają 
uniknąć zbędnych wydatków. Ale w 
przypadku nowoczesnych rozwiązań 
finansowych nie tylko to jest przyczy-
ną. W głównej mierze chodzi po prostu 
o pojawienie się lepszej perspektywy 
– mówi Magnus Olby, dyrektor marke-
tingu w TransferGo.

Dla wielu naszych rodaków najlep-
szą perspektywą wciąż jest Wielka 
Brytania, na masowe powroty nie na-
leży więc liczyć. Za to czas masowych 
wyjazdów w tym kierunku już się skoń-
czył. Polacy zaczęli szukać perspektyw 
dobrych zarobków w innych krajach 
europejskich. Czy zadomowią się tam 
w równym stopniu – czas pokaże. 

Źródło: transfergo.com/pl

Rewolucja “Dobrej Zmiany” 
pustoszy Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. O zapowiada-
nych zmianach kadrowych w 
MSZ wiadomo od stycznia, teraz 
wiadomo już niektóre szczegóły: 
rozwiązano gabinet polityczny, 
odwołano 10 ambasadorów, 
9 dyrektorów departamentów 
oraz 7 konsulów generalnych. 
Pojawiają się nazwiska, a wśród 
nich i dyplomatów w Szwecji. 
Nowy minister MSZ Jacek Cza-
putowicz odwołał ambasadora 
RP w Szwecji Wiesława Tarkę 
i dyrektor Instytutu Polskiego w 
Sztokholmie, Annę Godlew-
ską. Nazwiska ich następców na 
razie nieznane.

Z OSTATNIEJ CHWILI
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Szczęście w nieszczęściu
Mieliśmy szczęście. Po wybuchu 
wulkanu na Islandii chmura popiołu 
nad Europą zmalała i nasza podróż 
do Grecji mogła odbyć się bez 
przeszkód. Szczęście sprzyjało nam 
także, kiedy przyjaciółka obiecała 
odwieźć nas na lotnisko.

W halu odlotów znaleźliśmy szybko stanowisko z 
nazwą naszego celu podróży. Kolejki prawie nie było. 
Zadowoleni wręczyliśmy bilety i paszporty, ale pa-
nienka za kontuarem wyglądała na zatroskaną.

– Nie mogę was odnaleźć na liście pasażerów. 
Może lecicie z innym biurem? Kilka samolotów leci 
do tego samego celu. 

Miała rację. Wczesnym rankiem mózg mój pra-
cuje na niskich obrotach. Mieliśmy lecieć z innym 
przewoźnikiem. Znaleźliśmy właściwe stanowisko, 
oczywiście z najdłuższą kolejką. Na szczęście mieli-
śmy dużo czasu. W końcu przyszła nasza kolej. Nowa 
panienka za kontuarem też wyglądała na zmartwioną.

– Wasze nazwiska na biletach nie zgadzają się z da-
nymi w paszporcie. 

Okazało się, że imię Małżonka podano jako nasze 
nazwisko. Byłam pewna, że sprawdziłam dokładnie 
dane: czas odlotu, nazwę hotelu i wszystkie przywi-
leje, ale przeoczyłam nazwisko. Było takie znajome.

– Czy to znaczy, że nie polecimy? – zapytałam 
niespokojnie.

– Nie ma problemu. Muszę tylko zadzwonić do biu-
ra podróży i to wyjaśnić.

– Ale jest siódma rano, a biuro otwierają o dziesiątej.
Nadal byłam niespokojna.
– To też nie problem. Biuro ma numer awaryjny 

czynny całą dobę.
Odprężona zadowoliłam się tą informacją. 

Wszystko w tym kraju funkcjonuje jak w zegarku. 
– W międzyczasie proszę przejść na stronę i czekać 

– dodała panienka.
Czekaliśmy długo, na szczęście, nadal było du-

żo czasu. W końcu wręczono nam karty pokła-
dowe. Byliśmy jednymi z ostatnich pasażerów. 
Szczęśliwie dostaliśmy miejsca na przodzie pokładu, 
nie musieliśmy przeciskać się wąskim przejściem.                                 
Kiedy zbliżał się czas odlotu usłyszeliśmy głos pilota.

–  Niestety nie możemy natychmiast wystartować. 
Para pasażerów ma problem z paszportami i nie może 
lecieć.

Natychmiast pomyślałam, że chodzi o nas. Ale mie-
liśmy szczęście. Chodziło o inną parę.

– Ponieważ nie wolno nam przewozić bagażu bez 
pasażerów, musimy wyładować ich walizki. Jeśli bę-
dziemy mieć szczęście zajmie to około 10 minut. Tym 
razem nie mieliśmy szczęścia. Walizki były głęboko 
ukryte w bagażniku pod pokładem, zajęło dokładnie 
godzinę, aby je odnaleźć.

Wylądowaliśmy z zaledwie piętnastominutowym 
opóźnieniem, szczęśliwie lecieliśmy z wiatrem. 
Zakwaterowano nas w przytulnym apartamencie na 
parterze. Mieliśmy jednak pecha, że taras wychodził 

na wschód. Żegnajcie przedkolacyjne drinki na tarasie 
przy zachodzącym słońcu. Poranne słońce ma jednak 
tę zaletę, że skutecznie suszy ręczniki i kostiumy ką-
pielowe, które dodatkowo wilgotnieją nocą. Nad ra-
nem dojrzałam w łazience pająka. Powiadają, że ran-
kiem pająki przynoszą pecha, a wieczorem szczęście. 
Osobiście oba warianty napawają mnie obrzydze-
niem. Ale Małżonek zgrabnie unieszkodliwia pająki. 
Rzuca na nie mokry papier toaletowy. Tym razem 
robił to trzy razy, zanim trafił. Ale co zrobić z pają-
kiem w papierze, w kraju, gdzie ze względu na wąskie 
rury kanalizacyjne nie wrzuca się papieru do toalety? 
Zaryzykowaliśmy i mieliśmy szczęście. Toaleta się 
nie zatkała.

Hotelowi goście, jako dodatkowy przywilej, mogli 
jeść kolacje również w innych hotelach, zwykle bez 
dodatkowej opłaty. Czasem, zależnie od kategorii, 
należało trochę dopłacić. Drugiego wieczoru postano-
wiliśmy więc spróbować szczęścia w hotelu dość od-
dalonym od naszego. Panienka w recepcji zapewniła 
nas, że dopłaty nie będzie. Na miejscu wręczyliśmy 
kelnerowi specjalną kartę Dine Around uprawniającą 
nas do kolacji. Kelner zmarszczył czoło, spojrzał po-
dejrzliwie na kartę i powiedział zafrasowany: 

– Proszę nam wybaczyć, ale mamy tu zamęt. 
Otworzyliśmy restaurację dopiero przed dwoma dnia-
mi i jesteście pierwszymi gośćmi z taką kartą. Co roku 
zmieniają się zasady. Muszę spytać szefa.

Pobiegł na górę, a my w międzyczasie obejrzeliśmy 
bufet. Wyglądał smakowicie. Po chwili kelner powró-
cił, nadal zakłopotany.

– Nikt tu nie wie, jak funkcjonuje wasza karta. 
Wygląda na to, że trzeba będzie coś dopłacić. Spytam 
koleżanki.

Koleżanka przestudiowała uważnie barwne tabele 
i diagramy na komputerze i potwierdziła konieczność 
dopłaty. Na wszelki wypadek zadzwoniła także do 
naszego hotelu, gdzie zdementowano wcześniejszą, 
błędną informację. Kolacja będzie trochę droższa. 
Nie zraziło nas to. Jagnięce kotlety z grilla pomogły 
nam podjąć decyzję. Kelnerka z miną winowajczyni 
zaproponowała:

– Chcemy wynagrodzić was za nieporozumienie. 
Mieliście długą drogę do naszego hotelu. Czy może-
my przynajmniej zaprosić na wino?

Propozycja została entuzjastycznie przyjęta. 
Zadowoleni i najedzeni powróciliśmy do naszego ho-
telu. Panienka w recepcji przywołała nas gestem. Ją 
również męczyły wyrzuty sumienia.

– Tak mi przykro, że udzieliłam błędnej informacji. 
Bardzo przepraszam.

I jako rekompensatę wręczyła nam dwa kupony na 
bezpłatne drinki do baru. Tego wieczoru rzeczywiście 
dopisało nam szczęście.

Byliśmy tak zadowoleni z urlopu, że chętnie prze-
dłużylibyśmy pobyt. Szkoda, że chmura popiołu nie 
wstrzymała powrotnego przelotu, tak jak to przyda-
rzyło się naszym znajomym. Zyskali dodatkowy, 
darmowy tydzień wakacji. W samolocie dostałam 
pechowo miejsce obok potężnego grubasa, któremu 
tłuszcz przelewał się przez fotel. Nie można mieć za-
wsze szczęścia.  

Teresa Urban

W Sztokholmie zmarła w wieku 
80 lat profesor slawistyki 
Kazimiera Ingdahl.
 
Urodziła się 16 lipca 1947 roku. W Szwecji 
mieszkała od 1970 roku. Studiowała w Sztok-
holmie, na Uniwersytecie Sztokholmskim swoje 
studia doktoranckie poświęciła literaturze ro-
syjskiej, zakończone w 1984 roku obroną pracy 
doktorskiej na temat twórczości Jurija Olesja. 
Podczas stypendium naukowego w Rosji utrzy-
mywała kontakty z rosyjskimi opozycjonistami. 
Zatrzymana przez KGB i przesłuchiwana, 
musiała później opuścić Rosją  z zakazem po-
wrotu. W swojej pracy naukowej zainteresowała 
się później literaturą polską, pisząc m.in. prace 
na temat twórczości Czesława Miłosza. Była 
autorką książek i opracowań, m.in.: A gnostic 
tragedy: a study in Stanisława Przybyszewska’s 
aesthetics and works (1997), A graveyard of 
themes: the genesis of three key works by Iurii 
Olesha (1994), De riskerade livet för barnen i 
gettot (2007), Drömsymboliken hos Bolesɬaw 
Lesmian: Kommentarer till dikter ur samlingen 
(2007), Icke helt och hållet skall jag dö: Den 
“judiska frågan” i Polen (2012), Kyrka, nation 
och stat i Polen (2014), Politiseringen hotar 
klyva kyrkan i Polen (2007), The Christian 
Anti-Semitic Discourse in Marian Zdziechow-
ski’s Works (2009), Wolna w niewoli - analiza 
postępowania bohaterki Pestki Anki Kowalskiej 
(2007). Zmarła 25 grudnia 2017 roku.

Szanowny Panie Redaktorze,
relacjonując w NGP (nr 22/406) spotkanie 
wigilijne w Klubie Seniora i opisując 
bogaty program artystyczny tego spotkania, 
nie wiem jakim cudem pominąłem jedną 
z głównych tam postaci – panią Danutę 
Rodziewicz, która recytowała wzruszające 
wiersze, a potem prowadziła dialog miłosny 
z Waldemarem Ostrycharczykiem. 
Nie wiem, zaćma czy skleroza? Jak by nie 
było, przepraszam Panią Danutę 
i Czytelników. 

Ludomir Garczyński-Gąssowski

SPROSTOWANIE
©

 C
C

0 
Pu

bl
ic

 D
om

ai
n



NGP 3/2018 (410)

NA MARGINESIE
Nie każdy dowcip 
wychodzi. Przekonałem 
się o tym wielokrotnie. 
W związku z obecną 
w Polsce burzą w szklance 
wody przypomniały 
mi się dwa przypadki 
z początków moich 
w Szwecji. W 1973 
mieszkałem w miasteczku 
studenckim na Frascati.

Na ścianie mojej kawalerki powie-
siłem, oprawione w ładne ramki, zdję-
cie mojego ojca w mundurze majora 
Wehrmachtu i moje w czarnej peruce 
i łachmanach. Oba zdjęcia pochodzi-
ły ze sztuki Leona Kruczkowskiego: 
„Niemcy”. Ojciec grał wspomnianego 
majora, a ja dziecko żydowskie. 

W tym czasie przyjaźniłem się z pew-
nym Słowakiem, którego nazwiska już 
nie pamiętam. On był wówczas szefem 
IRC w Sztokholmie, takiej amerykań-
skiej instytucji pomagającej uchodź-
com zza żelaznej kurtyny, Skierował 
mnie do niego Jacek Kowalski pra-
cujący wówczas w Immigrant Service. 
Ów Słowak był bardzo przyjazny. 
Powiedział mi, że jako dziennikarzowi 
przysługuje mi od IRC zakup maszyny 
do pisania (PC-tów wówczas nie by-
ło). Odpowiedziałem naiwnie, że nie 
potrzebuję, bo przywiozłem sobie z 
Polski. A to nic nie szkodzi – powie-
dział – to ty mi ją sprzedaj, a ja ci w 
imieniu IRC ci ją ofiaruję. I tak zrobi-
liśmy. Mojego starego Royala sprzeda-
łem mu za 100 tamtych koron. Na dzi-
siejsze to około tysiąca. Przypominam, 
że wówczas najtańsza butelka wina 
(Beyaz – tureckie gronowe, półsłodkie) 
kosztowała 4,75 korony). 

Więc trudno było z nim się nie za-
przyjaźnić. Mieszkał niedaleko, wpadał 

do mnie często i to nie z pustymi rę-
kami. Raz przyszedł do mnie z jakąś 
młodą Finką. Wiedząc dokładnie co 
zdjęcia na mojej ścianie przedstawia-
ją, wskazał na zdjęcie mojego ojca w  
mundurze majora Wehrmachtu i po-
wiedział: „To jego ojciec”. A na to Pani 
Finka powiedziała: „A mój chodził też 
w takim mundurze”. Zrobiło mi się 
głupio. Abstrahując już od tego, że jej 
ojciec prawdopodobnie nie chodził w 
mundurze Wehrmachtu, a Waffen SS, 
bo obcokrajowcy nie mogli służyć w 
Wehrmachcie, a tylko w zagranicznych 
dywizjach Waffen SS. 

Drugi przypadek był jeszcze bardziej 
kretyński. 20 kwietnia 1978 byliśmy z 
Tomkiem Sionkowskim w miastecz-
ku studenckim na Rinkeby u Piotra 
Sakowskiego. 

W tym czasie bardzo lubiliśmy ko-
miks Andrzeja Mleczki o zwierząt-
kach. Komiks ów zaczynał się tak: 
„Siedzieli u Niedźwiedzia, pili, jak co 
dzień”. Piotr by trochę niedźwiedzio-
waty i przyjął tę rolę.

Gdy nam zabrakło, poszliśmy do po-
bliskiego Pubu, w którym o tej porze 
przeważali młodzi Polacy, raczej nie 
studenci. Nie pamiętam już dziś, który 
z nas zawołał: „A wiecie panowie, że 
dziś jest 90. rocznica urodzin Hitlera?”. 
„Ach tak?!” – zakrzyknęli panowie. 
Odtańczyli jakiś dziki taniec i „hajlo-
wali”. I znowu wyszło głupio. Na ile to 
wtedy był wygłup, a na ile ....?

W tym czasie działała w Szwecji or-
ganizacja neonazistowska Demokratisk 
Allians, która przymilała się do pol-
skich uchodźców. Tak, jak dziś 
Sverigedemokraterna do Semper Po-
laków. Demokratisk Allians bazo-
wał na zbrodni katyńskiej i podbijał 
bębenka Polakom. Przypominało to 
wiersz Mariana Hemara „Do przyja-
ciół Mosleyowców”. Lord Mosley był 
zwolennikiem Hitlera w czasie woj-
ny. Anglicy go internowali, po wojnie 
działał publicznie, raczej z niewielkim 
skutkiem. Hemar pisał. „Zastanawiam 
się po-co i dla, jakiej korzyści, wciąż 
koło nas, ostatnio, mosleyowi faszyści? 
(...) Katyń im się spodobał, Katyń tak 
nam się chwali. Jak gdyby nam Katynia 
niemal gratulowali.” Hemar swój 
wiersz kończy brutalnie. „Nie macie 
kogo szkolić? Własne dzieci szkolcie. A 
od nas przyjaciele to się odfrywolcie”. 

Takie same zdanie mieli polscy so-
cjaldemokraci w Szwecji. Łukasz 
Winiarski i Michał Lisiński, gdy De-
mokratisk Allians w swoim organie 
wylewał krokodyle łzy nad ofiarami 
Katynia. Winiarski i Lisiński dawno już 
nie żyją, a brunatna idea ciągle żywa i 
swoim syrenim śpiewem zwabia pol-
skich nadpatriotów.  (LGG)

Wykład: “Krystyna Skarbek – världens modigaste kvinna”

15 lutego 2018, godz.18
OPON, Östermalmsgatan 75, T-bana Stadion,

Organizuje Stowarzyszenie Polek w Szwecji

Gościem wieczoru będzie Peter Brandqvist, vice przewodniczący Związku Szwedzko-
Polskiego (Svensk Polska Föreningen i Stockholm).

Kim była Krystyna Skarbek? To polska agentka, między innymi, wywiadu brytyjskiej tajnej 
służby Kierownictwa Operacji Specjalnych powołanej przez Winstona Churchilla, 

wywiadowczyni w Tajnej Służbie Wywiadowczej (Secret Intelligence Service) w czasie drugiej 
wojny światowej, jak również kurierka tatrzańska, która przedostawała się szlakiem 

konspiracyjnym z Węgier przez Słowację do okupowanej przez Niemców Polski. Niezwykle 
interesująca postać zangażowana w działalności konspiracyjnej dla sprawy polskiej.

Wykład odbędzie się w języku szwedzkim. 
Bufet otwarty od godz. 17.30
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Kiedy doszło do powstania Waszego 
Towarzystwa?  
Polskie Towarzystwo Kulturalne 
„Mikołaj Kopernik” jest jedną z 
najstarszych polonijnych organizacji w 
Chorwacji. Powstało w roku 1990.
Ilu członków liczy obecnie Wasza 
organizacja?
Pytanie o liczebność Towarzystwa jest 
dość skomplikowane ze względu na 
kryteria, według których traktuje się 
należenie do Towarzystwa. Formalne 
kryterium opiera się na danych staty-
stycznych z aktualnego spisu ludności, 
który był w Chorwacji 2011 roku i 
liczba ta dla całej Chorwacji wyno-
siła 672 Polaków, którzy deklarowali 
swoją polskość, przy czym konieczne 
było oficjalne potwierdzenie obywa-
telstwa chorwackiego. Nie znaczy to 
jednak, że wszyscy oni są zrzeszeni w 
organizacjach polonijnych. Zgodnie z 
chorwackim prawodawstwem Polacy, 
którzy zadeklarowali jednocześnie 
przynależność do Polskiej mniejszości, 
czyli ci, którzy mają podwójne obywa-
telstwo poświadczone formalnie, mogą 
ubiegać się o prawa Przedstawiciela 
Polskiej Mniejszości Narodowej.Pol-
skie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj 
Kopernik istnieje zgodnie z prawem 
jako polska mniejszość narodowa od 
roku 1990. W związku z małą liczeb-
nością naszej organizacji pojawiły się 
pewne ograniczenia, z którymi nieraz 
trudno walczyć. Mała liczebność 
polskiej mniejszości narodowej nie 
wpisuje się w model prawny. Nasza 
Polonia jest tak mała, że nie może 
wystawić swoich przedstawicieli do 
Rady ds. Mniejszości Narodowej. /.../ 
PTK jest organizacją prowadzącą dzia-
łalność głównie kulturalną. Próbujemy 
nagłośnić, że nasze Towarzystwo nie 
jest stowarzyszeniem wyznaniowym, 
nie jest też towarzystwem politycz-
nym. Nie zawsze jest to jednak łatwe 
do zrealizowania. W Zagrzebiu oprócz 
PTK „Mikołaj Kopernik” istnieje 
Polskie Towarzystwo Oświatowe, 
które również korzysta z funduszy 
lokalnych, takich jak wspomniana 
wcześniej Rada ds. Polskiej Mniejszo-
ści Narodowej Miasta Zagrzebia.
Jakie i gdzie inne organizacje polo-
nijne działają w Chorwacji?
Są to: stowarzyszenie „Polonez” 
z siedzibą w Rijece, stowarzysze-
nie „Wisła”, z siedzibą w Osijeku, 
stowarzyszenie „Chopin” w Splicie i 
ostatnio, najmłodsze stowarzyszenie 
„Morskie Oko” w Zadarze. Nasze jest 
jednak liczebnie największe. 
A skąd jak i kiedy Polacy znaleźli się 
w Chorwacji?
Pytanie o pochodzenie Polaków 
stawiano wielokrotnie i było ono 
przedmiotem licznych badań socjolo-
gicznych, a nawet kilku prac nauko-
wych (m.in. Mario Stipančević, Slaven 
Kale). Badania te opierały się głównie 
na rozmowach z przedstawicielami 
polskiej diaspory, i to tej z okresu 
austro-węgierskiego. Historie poszcze-
gólnych rodzin są fascynujące, a przy 
odpowiednim opracowaniu stanowią 
ciekawy materiał naukowy. /.../ W 

Z prof. Barbarą Kryżan-Stanojević, 
prezesem Polskiego Towarzystwa 
Kulturalnego im. „Mikołaja Kopernika” 
rozmawia Leszek Wątróbski

chorwackim środowisku znany jest też 
nieco zużyty termin tzw. emigracja ser-
cowa, w wyniku której w latach osiem-
dziesiątych zaczął się tworzyć zalążek 
przyszłego Towarzystwa. Ponadto jest 
całe mnóstwo historii indywidualnych, 
do których próbujemy dotrzeć w na-
szych spotkaniach. Przez dwadzieścia 
siedem lat życia jednego organizmu 
nie należy się dziwić, że organizm ten 
zmienia się, a wraz z nim zmieniają 
się pewne przyzwyczajenia, cele i 
formy działania. Początkowo pod-
stawowym celem towarzystwa było 
niesienie pomocy Polakom, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji. Była to 
bardzo konkretna pomoc – od udziału 
w działaniach wojennych w latach 
dziewięćdziesiątych – do budowania 
nowej rzeczywistości. Nowe perspek-
tywy nowego państwa chorwackiego 
pozwoliły na rozwinięcie niektórych 
wątków, które wcześniej nas nie 
interesowały. I tak, w roku 1997, po 
raz pierwszy, powstała polska szkoła w 
Chorwacji, która ku radości maluchów 
znajdowała się w Ambasadzie RP.  
Nie każdy jednak mógł się pochwalić 
taką szkołą. Zajęcia były prowadzone 
w dwóch grupach: jedna dla zaawan-
sowanych, a drugą na stopniu niższym. 
Podręczniki kopiowałyśmy same, a 
kolorowe ilustracje wycinałyśmy z 
tygodników polskich. Zrozumiałe, że 
w tym okresie do towarzystwa garnęło 
się pokolenie rodziców tych dzieci – 
tzn. osoby czterdziestoletnie. Trudno 
więc mówić o „starej” Polonii, zwłasz-
cza jeśli chodzi o wiek. Towarzystwo 
nasze nam się jednak niespodziewanie 
zestarzało.   
Przy Waszym Towarzystwie istnieje 
kilka sekcji...   
Najciekawszą jest chyba Polska Grupa 
Wokalna „Wisła”. I choć istnieje 
dopiero 12 lat, to jest ostoją tradycji w 
naszym polonijnym środowisku. Nasza 
„Wisła” jest kolorowa, rozśpiewana i 
lubiana. Jest wszystkim tym, czego się 
oczekuje od folklorystycznej oprawy 
Towarzystwa z 28-letnią tradycją. 
Bogata dokumentacja zdjęciowa z 
licznych jej występów i koncertów 
przyciąga na strony facebooka. Doce-
lowo chcemy, aby grupa liczyła do 15 
osób. Ostatnio pojawiły się nadzieję na 
odmłodzenie zespołu o kilka mę-
skich młodych głosów. Kolejną naszą 
nadzieją są młodzi. Muszę przyznać, 
że zagadnienie związane z młodymi 
członkami naszego Towarzystwa, 
zwłaszcza po przyjęciu nowego statutu 
organizacji, próbujemy zreformować. 
Nasi młodzi aktywni członkowie po 
ukończeniu 18 lat mają pełne prawo 
wyborcze. Ich aktywność związana 
jest zazwyczaj z aktywnością całej 
rodziny. Trudno sobie wyobrazić, żeby 
dwudziestolatkowi czy trzydziestolat-
kowi dyktować sposób organizowa-
nia działań w towarzystwie według 
modelu tradycyjnego, który jeszcze 
funkcjonuje szczątkowo. Sądzimy, że 
dużo lepszym sposobem jest zaangażo-
wanie młodych ludzi tematami, które 
ich naprawdę interesują. Przykłady 
na to mamy już w bieżących projek-

tach, gdzie doskonały projekt „Noc 
Poezji” przygotowała na 2018 rok 
nasza młodsza koleżanka. Obecność 
sformułowania „młodzież polonijna” 
pozostało z okresu, kiedy mieliśmy 
ambicje małego zespołu tanecznego, 
którego jednak nie udało się utrzymać. 
Również nowe technologie, Facebook 
i strony internetowe szybciej dotrą do 
nowoczesnych tematów, choć nasza 
strona internetowa niestety jest chwilo-
wo w remoncie. Naszą dumą jest nasz 
biuletyn informacyjny „Kopernik”. 
Biuletyn ten istnieje od początku 
istnienia Towarzystwa. Pierwsze 
nieśmiałe kroki stawiał na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Były 
to kserowane czarno-białe fotogra-
fie, przepisy kulinarne oraz rozmaite 
rady. Przez lata biuletyn wielokrotnie 
ulegał zmianom. Prawdziwa rewolucja 
dokonała się w momencie, kiedy wraz 
ze zmianą szaty graficznej zmieniliśmy 
i status naszego czasopisma. Jesteśmy 
ponadto jednym z nielicznych mediów, 
które w magazynach polonijnych Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie ma 
oznaczone swoje miejsce. Dyskusja 
wokół zachowania pisanej postaci 
czasopisma została w ten sposób 
bezpowrotnie ucięta. Nasz „Kopernik” 
można przeczytać w postaci PDFu 
na stronach internetowych (www.
kopernik.hr. www.facebook.com/ptk-
kopernik). Nakład naszego czasopisma 
jest niewielki. /.../ Nasze Towarzystwo 
zostało zaproszone do udziału w trzech 
finansowanych spotkaniach dotyczą-
cych mediów. Ze wszystkich trzech 
zaproszeń skorzystaliśmy, a spotkania 
te stanowiły przegląd podejścia do me-
diów – od tego najbardziej tradycyj-
nego i skostniałego do najnowszych. 
Mam tu na myśli Zjazd Europejskich 
Wspólnot Polonijnych w Warszawie i 
w Pułtusku. /.../ 
Od niedawna macie Państwo nowy 
lokal...
Kadencja prezesa stowarzyszenia, 
zgodnie ze statutem, wynosi dwa lata. 

Na zebraniu wyborczym w roku 2015, 
nieopatrznie zgodziłam się, że zostanę 
ponownie prezesem pod warunkiem, 
że Towarzystwo dostanie nową siedzi-
bę. Pomysł ten był tak nierealny, że 
wszyscy po trochu wyśmiewali się ze 
mnie, że dałam się wrobić. Okazało 
się, że droga do nowego lokalu nie 
jest prosta. We wstępnych decyzjach 
odrzucono nas i dopiero bystre oko 
koleżanki zwróciło uwagę na system 
odwoławczy. Po ciężkiej walce spór 
jednak wygraliśmy, a nasze Towarzy-
stwo wyprzedziło następnego kan-
dydata o ponad 50 punktów. Było to 
niesamowite zwycięstwo.  Nowy lokal 
otwiera szereg tematów – m.in. moż-
liwość dodatkowego otwarcie galerii. 
Wcześniej nie mieliśmy doświadczeń 
o charakterze wystawienniczym. Nie 
było też koncepcji zagospodarowania 
nowej przestrzeni. Tego wszystkiego 
się teraz uczymy. Mamy tu teraz także 
kącik „Wisły”, kuchnię, wspaniałą 
bibliotekę, której progi są otwarte dwa 
razy w tygodniu. Sprzęt zainstalowa-
ny w Galerii umożliwia prowadzenie 
DKF-u. Spotkania te odbywają się raz 
w miesiącu na dużym ekranie, zgodnie 
z wyborem naszej gromadki widzów 
i cieszą się dużym powodzeniem. 
Przestrzeń lokalu umożliwiła również 
intensywniejszą niż dotychczas współ-
pracę z Polską Szkołą. Gościliśmy 
w naszych progach imprezę Polskiej 
Szkoły „Wierszobranie”. 
Ostatnie ciekawe wydarzenia...
Z naszą działalnością niemalże 
symbolicznie łączy się kilka imprez, 
które wchodzą do rocznego kalenda-
rza naszych działań. Jedną z najbar-
dziej udanych cyklicznych imprez, 
istniejącą od roku 2013, jest Polska 
Jesień w Zagrzebiu, podczas której 
amatorzy polskiej kultury mają okazje 
obejrzeć światowej sławy nazwiska 
polskiego jazzu. Organizujemy też 
jesienią Polskie Wieczory Filmowe 
przy współpracy z kinem „Tuškanac”. 
Cały ostatni cykl jesienny poświęcili-
śmy filmom Andrzeja Wajdy. Była też 
okazja zaprezentować autobiografię 
Andrzeja Wajdy w tłumaczeniu na 
język chorwacki. W ubiegłym roku 
weszliśmy w krąg spotkań z książką, a 
ściślej mówiąc wyspecjalizowaliśmy 
się w spotkaniach nocnych z polską 
i chorwacką poezją. Zwieńczeniem 
Jesieni w tym roku było otwarcie w 
naszej siedzibie, wspólnie z Muzeum 
Narodowym w Krakowie, wielkiej 
wystawy szopek krakowskich. /.../ W 
tym roku Polska dofinansowała projekt 
Klubu Seniora i znowu będziemy się 
spotykać przy ciasteczkach własnego 
wypieku i zapasów z kuchennej półki. 
/.../
O sobie samej...
Moja historia podobna jest do historii 
wielu innych. Wielka miłość i tak od 
44 lat. Szarpanina w okresie Jugosła-
wii, tłumaczenia, studia medyczne w 
Warszawie. Myślę, że nie starczyłoby 
papieru na opisanie wszystkich na-
szych przeżyć. 

Rozmawiał: Leszek Wątróbski
Fotografie: Leszek Wątróbski
 
 

Polacy w 
Chorwacji

Spotkanie wielkanocne

Prof. Barbara Kryżan-Stanojević
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WŁADZA DEPRAWUJE
Refleksje o współczesnej Polsce (2)

W Polsce toczy się nieustanna 
walka ideologiczna. Ci o poglądach 
liberalnych lub pochodnych 
w centrum stawiają demokratyczne 
państwo prawa według przyjętych 
reguł UE, ale – niestety – coraz 
bardziej epatują lewicową retoryką.

Zwracają się do tych, którzy na przemianach po 
1989 r. zyskali, którzy sobie radzą, do środowisk 
bardziej postępowych, liberalnych, świeckich. Lecz 
niejednokrotnie immobilni i pasywni w realizacji 
wyznawanych wartości, zarażeni swoistym niejako 
imposybilizmem w polityce zarówno zewnętrznej, 
wewnętrznej jak i gospodarce, insynuując że wszyst-
ko i tak idzie swoim, racjonalnym torem. Nie zdoła-
li skutecznie zdiagnozować społecznych nastrojów, 
oczekiwań i aspiracji ani nie byli w stanie zbudować 
państwa w pełni skutecznego, kreatywnego i pra-
worządnego, odpornego na korupcję z priorytetową 
zasadą ochrony ekonomicznej państwa. Duża część 
ich inicjatyw reform wewnętrznych zazwyczaj roz-
mywa się w strategicznym planowaniu, eksperckich 
i publicznych dyskusjach, negocjacjach i konsulta-
cjach społecznych. Przydałaby się im tutaj świado-
mość konieczności, nieuchronności zmian, odkon-
serwowania systemu, jak w znanej maksymie księcia 
Fabrizzia Saliny, z powieści Giuseppego Tomasiego 
di Lampedusy „Lampart”: „Jeśli chcemy, by wszystko 
pozostało tak, jak jest, wszystko musi się zmienić”.

Środowiska lewicowe natomiast są podzielone, 
ideowo i politycznie niedookreślone, a w warstwie 
dotyczącej obyczajowości i modeli kulturowych w 
gruncie rzeczy mocno tradycyjne. Walczy o bardzo 
szeroko pojęte prawa związane z równością i sprawie-
dliwością społeczną, rozdziałem kościoła od państwa 
i neutralnością państwa wobec przekonań religijnych 
i światopoglądowych obywateli. Ta postępowość w 
postrzeganiu zmian społecznych i projektowaniu spo-
łeczeństwa to typowy paradygmat lewicowy czy jak 
to się teraz mówi, lewacki. Lewica w Polsce stygma-
tyzowana komunistyczną przeszłością, skompromito-
wana elitami i aferami nie posiada żadnego znaczą-
cego przywództwa ani programu. Straciła kontakt ze 
swoją tradycyjną bazą i w tej roli została zastąpiona 
przez populistyczną prawicę. Kurczący się elektorat 
marginalizuje całą tą stronę sceny politycznej. Próby 
budowy lewicy niekomunistycznej (patriotycznej) po 
1989 roku, jakiegoś „socjalizmu humanistycznego” 
na bazie przedwojennej PPS, nie przyniosły wymier-
nego rezultatu.

Z kolei prawicowi konserwatyści i narodowcy za-
kładają jedność rządzonych i rządzących, zakorzenio-
ną we wspólnocie podzielanej narodowej tożsamości 
z zachowaniem historycznych instytucji i ciągłości 
struktur społecznych, z afirmacją zakorzenionych re-
ligijnie obyczajów. Zakładają obronę tych wartości, 
które wypływają z tradycji cywilizacyjnej Europy 
jej form moralno-etycznych których nie powinno 
się zmieniać. Wychodzą z założenia, że niezbędna 
jest władza silna, która jest zdolna dopełnić to, co 
niedopełnione, rozliczyć to, co dotychczas nieroz-
liczone, która będzie zdolna przywrócić porządek, 
zapewnić wielowymiarowe, narodowe bezpieczeń-
stwo. Konserwatywna prawica obiecuje, posługując 
się czasami populistyczną retoryką, demagogicznym 
antyelitaryzmem stworzyć państwo narodowe, socjal-
ne, uczciwe i racjonalne, usunąć wszystkie pozostałe 
postkomunistyczne patologie i zakłamane, nieuczci-
we, lewicowo-liberalne czy lewackie elity. To „od-
klejanie elit” jest związane również z odejściem od 
ideologii merytokratycznej. Wychodzą z założenia, 

że sytuacja wymaga ekstraordynaryjnych działań ku 
naprawie państwa w myśl zasady „salus rei publicae 
suprema lex esto”  Wierząc w swoją omnipotencję 
tworzą i starają się narzucić innym wygodną, pater-
nalistyczną, polityczną logikę, co może prowadzić do 
swego rodzaju hegemonii czy autorytaryzmu, pod-
ważając tym samym fundamenty demokratycznego 
państwa prawnego. Istotną częścią programu niektó-
rych ruchów politycznych, szczególnie populistycz-
nych. Logiczną konsekwencją tego typu polityki jest 
stopniowe ograniczanie autonomii i samodzielności 
wszystkich podmiotów społecznych. 

Odwołują się do narodowo-związkowych ideałów 
skierowanych głównie do grup społecznych, dla któ-
rych polskie przemiany nie były zbyt łaskawe, które 
potrzebują państwa opiekuńczego, do grup bardziej 
tradycyjnych i religijnych ideałów. Przebija się tu-
taj, dawno już zarzucona, utopijna doktryna „demo-
kracji totalitarnej” (oksymoronu pojęcia demokracji) 
Jana Jakuba Rousseau, według której wolę suwerena 
odczytuje się jako wolę aktualnej większości, która 
ma prawo reprezentować interes ogółu, czyli dobro 
publiczne i przed tą wolą ogółu nie chronią żadne 
prawa jednostki („tyrania większości” – o której pi-
sałem wcześniej). W konserwatywno-prawicowych 
programach politycznych mogą jednak występować 
odmienne doktryny w odniesieniu do różnych proble-
mów społecznych czy gospodarczych gdyż konserwa-
tyzm jest paradygmatem patrzenia na społeczeństwo, 
a nie konkretnym, jednolitym programem. Nie ma 
jednoznacznej definicji, która wyznaczałaby granicę 
tego, czym w danych warunkach konserwatyzm jest, 
a czym nie.

Natomiast radykalne ugrupowania prawicowe i ja-
kieś spontanicznie organizowane anarchiczne, liberta-
riańskie i nihilistyczne byty z kolei, manifestują swą 
niechęć do podstawowych zasad demokracji ogól-
nie, a liberalnej zwłaszcza. Skierowane są głównie 
do młodego elektoratu, zawiedzionego innymi for-
mami rządów, podatnego na prostą socjotechniczną 
retorykę. Wyobrażenie o kształtowaniu przyszłości 
Polski opierają często na czysto populistycznych, 
kabotyńskich a niejednokrotnie nacjonalistycznych 
hasłach, opierając się na komercyjnym politycznym 
banale. Wydaje się, że sensem ich politycznego bytu 
jest funkcjonowanie poza utartymi schematami. Bez 
twardych ideowych deklaracji i racjonalnego progra-
mu gospodarczego nie są przewidywalni oraz wia-
rygodni na dłuższą metę i zazwyczaj jak komety, po 
jakimś czasie, znikają za horyzontem zdarzeń lub się 
marginalizują. 

Są też politycy, którzy w swoim oportunizmie i 
serwilizmie wobec każdej władzy, dążą do realizacji 
własnych egoistycznych celów. Zmieniają ugrupowa-
nia, poglądy, wpadają z jednych skrajności w drugie 
tylko po to, aby zaistnieć. 

Problemem staje się obecnie poszukiwanie odpo-
wiedzi na pytanie: jak przełamać ten kryzys czy im-
pas demokracji w Polsce? Kryzysy demokracji naj-
częściej były jedną z przyczyn ogólnych kryzysów 
systemów albo niedopasowania jej form do wyzwań 
rozwojowych. 

W procesach rządzenia państwem powinna brać 
udział konstruktywna opozycja ta parlamentarna i 
pozaparlamentarna, wynika to z zasady suwerenności 
narodu - naród jako podmiot władzy składa się zarów-
no z rządzącej większości, jak i mniejszości aktualnie 
nie będącej przy władzy, która nie może być pozba-
wiona reprezentacji mającej możliwości oddziaływa-
nia na procesy decyzyjne. Można dyskutować nad 
jakością działań opozycji w ostatnich latach: że ma 
charakter przede wszystkim konfrontacyjny i sprze-
ciwia się wszelkim działaniom rządu, charakteryzuje 
się rosnącą agresją widoczną w wypowiedziach poli-
tyków. Podsycanie wrogości pomiędzy rządzącymi a 
opozycją, między partiami i ruchami obywatelskimi, 
bez względu kto aktualnie jest przy władzy, można 
nazwać symetryzmem - konfliktem symetrycznym, 
gdzie obie strony są siebie tyle samo warte. Jednakże, 
pomimo wszystko, klasycznym aspektem funkcjono-
wania opozycji pozostaje kontrola, krytyka i tworze-
nie alternatywnej rzeczywistości. Opozycja jest zatem 
immanentnym składnikiem demokratycznego syste-
mu politycznego, i jak to określa Gugliermo Ferrero: 
„W demokracjach opozycja jest nie mniej od rządu 
ważnym organem suwerenności ludu. Tłumienie opo-
zycji to tłumienie suwerenności ludu”. 

Tymczasem państwo powinno stać na straży idei 
podmiotowych praw jednostki żyjącej we wspólnocie, 
gdzie ta jednostka uzyskuje prawo do osobistych de-
cyzji, indywidualnej inicjatywy, godności i wolności, 
zwanej według teorii Karla Raimunda Poppera - „spo-
łeczeństwem otwartym”, które implikuje powstawa-
nie „społeczeństwa obywatelskiego”. Społeczeństwo 
obywatelskie tworzy z kolei ducha obywatelskiego co 
warunkuje identyfikację jednostki z ogółem. 

Podstawą społeczeństwa obywatelskiego są jego 
obywatele, świadomi swych praw i obowiązków, 
zaangażowani w działania na rzecz państwa, odpo-
wiedzialni za los swój i los wspólnoty na wszystkich 
poziomach życia społecznego, zdolni do realizacji ze-
społu idei demokratycznych - opartych na godności, 
rozumie, wolności i odpowiedzialności. Ważne jest 
aby utrwalona została niezależność społeczeństwa 
obywatelskiego od struktur państwa, bowiem jego 
podmiotowość nie zależy od podmiotowości państwa 
- może ono zorganizować się bez względu na to, kto 
pozostaje u steru rządów, to interes społeczeństwa ma 
być zawsze najważniejszy. Państwo i społeczeństwo 
obywatelskie powinny współdziałać na zasadzie part-
nerstwa, w którym obydwaj partnerzy wzajemnie się 
wspomagają, ale i kontrolują swoje poczynania.

 Jednym z elementów społeczeństwa obywatelskie-
go jest instytucja dialogu społecznego w przestrzeni 
publicznej. Kiedy dialog taki prowadzony jest przez 
państwo jedynie z wybranymi i wąskimi grupami, nie 
ma on trwałego charakteru i doprowadza do jej zaniku. 
Takie sytuacje wpływają w sposób negatywny na po-
ziom identyfikacji obywatela z państwem, gdyż nie-
tworzone są realne procedury sprzyjające włączaniu 
ich w proces decyzyjny. Dlatego aktywność obywate-
li w sferze politycznej, społecznej i obywatelskiej jest 
słaba - na przykład w wyborach do władz centralnych 
i samorządowych. Obojętność wobec sfery publicznej 
i atrofia społecznych więzi doprowadziła do autarkii 
systemu i wielu niekorzystnych zjawisk, wśród któ-
rych roszczeniowość, próżnia społeczna, polityczna 
bierność należą do najbardziej społecznie dotkliwych. 
Niestety, po wielu latach od czasu transformacji, bu-
dowa świadomego społeczeństwa obywatelskiego w 
Polsce znajduje się nadal w fazie in statu nascendi 
(„w trakcie tworzenia”). Socjolożka Maria Jarosz, w 
swojej książce pisze: „Społeczeństwo obywatelskie 
jeszcze kuleje. (...) Najwyższa pora na wyciągnięcie 
wniosków z tej prostej prawdy, że należy i warto trak-
tować społeczeństwo z szacunkiem, podmiotowo, a 
nie tylko jako potencjalny, dający sobą manewrować 
elektorat.” 

Rozczarowanie społeczne prowadzi do degradacji 
kapitału społecznego, brak konsensusu blokuje formo-
wanie się państwa pojmowanego jako dobro wspólne. 
Doprowadza to do marginalizacji grup społecznych, 
co z kolei skłania do tworzenia się patologicznych 
mechanizmów. Prekariat, czyli klasa społeczna, któ-
rej życie odznacza się daleko posuniętą niepewnością, 
pozbawioną stabilności, jest szczególnie podatna na 
manipulacje i populizmy. Wybitny polski socjolog, 
Piotr Sztompka, pisze: „Kapitał społeczny stanowi 
wielką wartość, gdy jest dyskontowany z umiarem, w 
sposób wolny od cynicznego manipulowania innymi i 
ich wykorzystywania dla własnych egoistycznych ko-
rzyści, ale także, z drugiej strony, nie można pozwalać 
na to, aby inni nim manipulowali i wykorzystywali 
przeciwko nam.”  Konieczna jest jego odbudowa, 
w oparciu o instytucje oraz więzy i relacje między-
ludzkie, zaufania do siebie jako wspólnoty i do pań-
stwa jako formy organizacji społeczeństwa, na bazie 
wspólnie podzielanych wartości, przekonań i idei, 
przy poszanowaniu indywidualnych praw jednostki. 
Sztompka stwierdza: „(…) w sensie ontologicznym 
jedyną rzeczywistością społeczną jest to, co dzieje się 
pomiędzy ludźmi. I tu właśnie kryją się podmiotowe 
siły sprawcze wszelkich zmian w społeczeństwie.”  

Utrzymująca się wojna polsko-polska jest głównie 
wojną elit, a społeczeństwo, w swojej większości, po-
zbawione po latach uciemiężenia rozwiniętej i jedno-
litej świadomości politycznej, pamięci historycznej, 
łatwo poddaje się ich manipulacji. Społeczeństwo 
przestaje podejmować próby analizy przekazywa-
nych treści bo przestaje się orientować co jest prawdą, 
a co fałszem. Prowadzi się proces wpajania postaw, 
idei, przekonań jako środka kontroli społeczeństwa. 
Zanika gradacja, wyczucie ważności, znaczenie i war-
tość autorytetów. Celem jest stworzenie spolegliwej 
masy zindoktrynizowanego elektoratu. Pod fałszy-
wym płaszczem wolności, równości i swobód oby-
watelskich, kryje się sposób na kontrolowanie mas, 
które niczym owce z folwarku zwierzęcego Georga 
Orwella, jednomyślnie przytakują każdej możliwej 
machinacji dokonanej przez aparat władzy. Ten pro-
ces nie jest stały bo i wyborcy roszczeniowi, chwiejni 
i labilni często zmieniają nastawienia i poglądy, nie 
wyciągając wniosków z poprzednio podejmowa-
nych decyzji i wyborów. Dlatego trzeba go ciągle 
urabiać i indoktrynizować. Bo jak to, w wywiadzie ©
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dla włoskiego dziennika “La Republica”, Wisława 
Szymborska powiedziała: „ludzie głupieją hurtowo i 
mądrzeją detalicznie”. 

O tych podziałach światopoglądowych i politycz-
nych w polskim społeczeństwie prof. Wnuk-Lipiński 
trafnie konstatuje: „Podziały te są tak intensywne, że 
niemożliwe jest ustalenie pewnego minimalnego ze-
stawu dobrze definiowanych interesów narodowych, 
co do których panowałaby powszechna zgoda. Żywi 
te podziały nie tyle odmienność programów, ile głę-
boka wzajemna niechęć, a nawet nienawiść, czyli bar-
dzo silne emocje, które zostawiają niewiele miejsca 
na kompromis i myślenie w kategoriach dobra całej 
wspólnoty. (…) To jest niewątpliwa porażka, zwłasz-
cza jeśli uwzględnimy fakt, iż dzięki międzyludzkiej 
solidarności (która była przeciwieństwem relacji 
obecnie dominujących w życiu publicznym) udało się 
przetrwać opresję stanu wojennego i doprowadzić do 
upadku komunizmu.”  

Te bardzo groźne, narastające zjawiska wynika-
ją zarówno z niskiej kultury demokratycznej społe-
czeństwa jak i z nowych procesów generujących po-
strzeganie rzeczywistości, takich jak prymitywizacja 
debaty publicznej w warunkach narzucanych przez 
internet, który coraz częściej jest źródłem wprowa-
dzania kłamliwych informacji, fake newsów, hejtu i 
alternatywnego obiegu historycznego fałszu. 

Nie bez znaczenia jest rola mediów publicznych i 
medialnego mainstreamu. Od wielu lat, kolejne ekipy 
rządowe próbują przejmowania nad nimi kontroli dla 
propagandowego kreowania dyskursu publicznego w 
Polsce. Nie da się zdobyć pełnej władzy bez kontroli 
mediów, więc publiczne środki przekazu zaczynają 
być upolityczniane i sterowane przez każdą ze stron 
politycznej barykady. W coraz większym stopniu me-
dia konstruują rzeczywistość a nie ją odzwierciedlają 
angażując się w bieżący spór polityczny. W relacjach 
dotyczących stosunków politycznych dziennikarze 
prezentują coraz częściej własne preferencje, często 
a priori opowiadając się za którąś ze stron, czyniąc 
przekaz manipulatywnym. Zaczyna być trudno od-
różnić prawdę od kłamstwa, zwłaszcza że naturalną 
cechą odbiorcy jest niskorefleksyjne przyjmowanie 
informacji. Media, które winny stać na straży praw-
dy, obiektywizmu, rzetelności, przestają wypełniać tę 
funkcję ograniczając wolność wyrażania poglądów, 
na rzecz wyrażania stanowiska reprezentowanego 
przez władzę. Neutralność światopoglądowa państwa 
staje się fikcją. Nie ma skutecznych i rozbudowanych 
form kontroli dyskursu publicznego, choćby w trybie 
tzw. fact checkingu, czyli stałej konfrontacji wypo-
wiedzi publicznych z faktami.

Dobrze pamiętam te czasy kiedy peerelowskie środ-
ki masowego przekazu służyły tylko do indoktryniza-
cji społeczeństwa oraz przekazywania mu cenzurowa-
nych i wygodnych władzy informacji. Walczyliśmy o 
prawo do wolności słowa oraz dostępu do kontrolo-
wanych przez partię mediów. Dzisiaj ta wolność sło-
wa jest w Polsce dobrze uregulowana konstytucyjnie i 
przez kodeksy ale nie oznacza to wolności do świado-
mego kłamstwa czy manipulacji. Ma stanowić pewne 
narzędzie kontroli rządzących, a przez to gwarancję, 
że sprawujący władzę nie będą nadużywać swoich 
prerogatyw, jak pisał Immanuel Kant. 

Wolność słowa ma spełniać funkcję weryfikowalnej 
wiedzy na temat rzeczywistości, przez nią buduje się 
tożsamość człowieka, jego postawę. Niedopuszczalna 
jest sytuacja, by wbrew woli społeczeństwa, fawory-
zowane były poglądy jakiejś grupy lub dyskrymino-
wane poglądy innej. Jakże aktualne jest stwierdzenie 
Kanta: „nikt nie może zmusić mnie do bycia szczę-
śliwym na jego modłę (tak jak on sobie wyobraża 
pomyślność kogoś innego), lecz każdemu wolno po-
szukiwać swego szczęścia na tej drodze, która jemu 
samemu wydaje się najlepsza, jeśli tylko nie przynosi 
on przez to uszczerbku wolności innych, dążących do 
podobnego celu”. 

Dochodzi wtedy do aktów nieposłuszeństwa oby-
watelskiego którego powodem jest poczucie ludzi, że 
ich wolność została ograniczona. Jest to kontestacją, 
kwestionowaniem i poddawaniem w wątpliwość, de-
monstrowaniem, manifestowaniem sprzeciwu, prote-
stem społecznym gdy zachodzi obawa, że normalne 
kanały dokonywania zmian nie funkcjonują, a skar-
gi nie zostaną wysłuchane lub uwzględnione, że są 
ignorowane. Sugestywnie i jakże trafnie ujął to Jan 
Paweł II, mówiąc: „Największe zagrożenie dla wol-
ności człowieka jest wówczas, kiedy się go zniewala, 
mówiąc jednocześnie, że się go czyni wolnym. To 
jest największe niebezpieczeństwo. I temu trzeba się 
przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić...” i przy 
innej okazji kontynuuje tą myśl: „Wolności nie można 
tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale 
zdobywać i tworzyć przez prawdę”.

Maciej Klich
cdn

Goran 
Bregović 
i królowa 
Margot
Nawet jeśli Bregović budzi skojarzenia 
z przebojami śpiewanymi na biesiadach 
(np.:”Prawy do lewego”, “Śpij kochanie, 
śpij”), jest przede wszystkim kompozyto-
rem muzyki filmowej. Jego kompozycje do 
filmów „Czas Cyganów”, „Arizona Dre-
am”,  „Królowa Margot” i „Underground”, 
to diamentowa karta tego młodego nadal 
gatunku muzyki.

Tematy muzyczne dostępne są i poza filmami, 
na płytach, a niektóre z nich Goran Bregović pre-
zentuje na żywo wraz ze swoja Orkiestrą Weselno-
Pogrzebową. Orkiestra złożona z rockowo folkowego 
bałkańskiego bandu, wzmocnionego cygańską sekcja 
blachy, prawosławnym męskim chórem serbskim i 
śpiewającym polifonicznie żeńskim ansamblem wo-
kalnym, budzi entuzjazm na całym świecie, ukazując 
oryginalne podejście kompozytora do rozbudowanej 
aranżacyjnie muzyki bałkańskiej. W graniu Orkiestry 
słychać echa żydowskiej i romskiej muzyki weselnej, 
frazy prawosławne, muzykę kościelną, muzułmańskie 
inwokacje. W końcu to artysta z terenu pogranicza 
kultur, o historii obfitującej w tragiczne wydarzenia. 
Jego muzyka jest na przemian jurna i rzewna, skoczna 
i melancholijna, czasem wręcz odlotowa, swymi ła-
mańcami rytmicznymi i przeskokami melodycznymi 
chwytająca za serce, jarząc się wszystkimi barwami 
emocji, jakie muzyka zdolna jest wyczarować. 

Urodzony w Sarajewie, zamieszkały od lat w Paryżu 
syn Chorwata i Serbski, będąc chłopięciem nie roko-
wał zbytnich nadziei na karierę muzyczną. Jeszcze w 
Jugosławii, próbując sił na skrzypcach i wiolonczeli, 
został usunięty ze szkoły, bo się ponoć nie nadawał. 
Mimo, że sam wolał studiować sztuki piękne, wysła-
ny został przez praktyczną matkę do szkoły samocho-
dowej. Tam zaś napsocił solidnie i tyle było tej nauki. 
Zaczepił się jednak w szkolnym zespole muzycznym. 
Imając się różnych zajęć, młody Goran na własną rękę 
doskonalił grę na gitarze, co przyniosło dobry skutek, 
jako że zaistniał na długie lata, i to z przytupem, w 
jugosłowiańskim rocku, grając przez wiele lat w po-
pularnym ansamblu Bijelo Dugme. 

W latach 90 tych staje się muzykiem który prze-
kracza pop-owe granie. Zaczyna tworzyć muzyczne 
oprawy filmów i spektakli teatralnych. Komponuje 
m.in., muzykę stanowiąca soundtrack do filmu Emira 
Kusturicy „Czas Cyganów”. Film ten staje się począt-
kiem międzynarodowej kariery obu panów, określa-
nych czasem mianem „Duetu z Sarajewa”. Kiedy ko-
lejny głośny film Kusturicy „Arizona Dream”, z mu-
zyką Bregovica, przysparza świetnych recenzji obu 
artystom, wszystko jest jasne. Mamy do czynienia z 
wielkimi twórcami. Wkrótce Kusturica kręci swoje 
największe dzieło: „Underground” (Złota Palma w 

Cannes), do którego Bregović pisze muzykę. Kto dziś 
nie zna  utworów: Kalašnjikov, Ausência (z Cesárią 
Évora) czy Mesečina, pochodzacych z soundtracku do 
tego filmu? 

Jakby w cieniu tych dokonań pozostaje muzyka 
Bregovica do filmu „La Reine Margot” w reżyserii 
Patrice Chéreau. Soundtrack jest owocem geniuszu 
muzycznego Bregovica i jednym z najlepszych dzieł 
w historii muzyki filmowej. Posłuchać tego można, 
rzecz jasna, oglądając film, ale i na płycie: „La Reine 
Margot” (Original Motion Picture Soundtrack), wyda-
nej w 1998 r przez polski PolyGram.

Film, będący adaptacją słynnej powieści Aleksan-
dra Dumas, ukazuje Francję rządzoną przez mło-
dego Karol IX Walezjusza. Jego siostra Margot, 
wbrew własnej woli, zostaje żoną protestanckiego 
króla Nawarry – Henryka Burbona. Ślub ma umoż-
liwić pogodzenie katolików i hugenotów. Przybyli na 
uroczystość hugenoci w noc św. Bartlomieja zostają 
podstępnie zaatakowani i wymordowani z rozkazu 
Katarzyny, królowej matki. 

Celestialna w nastroju, falująca, podana anielskim 
sopranem wokaliza Ofry Hazy w utworze „Elo Hi”, 
rozpoczynającym i kończącym partyturę, wprowadza 
w klimat tamtych wydarzeń. Muzyka za nimi podą-
ża. Pojawiają się głosy kojarzące się ze śpiewem pa-
sterzy z Korsyki, wplatują się w to frazy ulicznego 
grania („Rondinella”).  Kolejny utwór to „La nuit de 
la Saint-Barthélemy”, traktujący o nocy słynnej rzezi 
hugenotów. Słychać murmurando chóralne i mroczne 
dźwięki kościelnych dzwonów. Chór przystępuje do 
Sacramento, uwznioślane gromkimi frazami instru-
mentów dętych. Nachodzi na to kaskada dźwięków 
sekcji smyczkowej. Muzyka tężeje, staje się monu-
mentalna. Kolejne motywy tworza nieoczkiwane za-
węźlenia. Utwór ten, sam w sobie będący muzycznym 
obrazem, oddziałuje mocno swoją dramaturgią nawet 
kiedy nie widzi się scen z filmu.

Po tragicznej nocy nastaje krystaliczny poranek.
(„Le matin”). Słuchamy słowiczego głosu Branki 
Vasić. W tle wschodzącego słońca, słychać głębokie 
cerkiewne frazy. Zaraz potem kołysanka („Lulla-
by”) – zaskoczenie. Urzekający swą prostotą motyw 
gitarowy i szemrzące unisono smyczków. Następny 
temat: skoczna melodia, zaopatrzona w bałkańskie 
rytmy („Ruda Neruda”). Zmiana nastroju, by ustąpić 
miejsca dalmatyńskiej melancholijnej pieśni: „U Te 
Sem Se Zaljubia”, po której znów przeskok (takie są 
prawa muzyki filmowej) ku polowaniu: („La chas-
se”). Rytmiczna, bałkańska „hippohoppura”.

Temat uskrzydla kompozytora. Pierwsze trzy minu-
ty wesołe, następne dramatyczne, wreszcie górę bie-
rze przejmujące uczucie zagrożenia, w uszy wdziera 
się z symfoniczną siłą dźwiękowa nawałnica. I zaraz 
po niej spotkanie z królową („Margot”). Podniosłość 
podkreślona chóralną frazą, subtelność wyczarowana 
cudownym brzmieniem głosu Branki Vasić. Wreszcie  
Gloria („Le marriage”) wraz z Alleluja, po bałkańsku 
szalone. Ożenek. W tle rzewność uroczysta, zaśpiewy 
chóralne po serbsku. I finałowa, krótsza, za to bar-
dziej przejmująca wersja „Elo Hi”. Śpiewa Ofra Haza. 
Niebiosa przychylone.

Arcydzieło.
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Wizjoner, przedsiębiorca z 
krwi i kości. Tak jak Henry 
Ford zrewolucjonizował 
produkcję samochodów, 
tak Ingvar Kamprad 
zerwolucjonizował produkcję 
mebli. Zmarł 27 stycznia 
2018 roku w wieku 91 lat.

Twórca IKEI – najsłynniejszej, obok 
Volvo, szwedzkiej marki – rozpoczął 
karierę przedsiębiorcy jako 17-latek 
w 1943 roku, gdy za zaoszczędzone 
pieniądze zainwestował w produkcję 
ołówków, długopisów, ramek do zdjęć 
i pończoch. Swoją wówczas niewielką 
firmę nazwał IKEA. To akronim skła-
dający się z pierwszych liter imienia 
(Ingvar) i nazwiska (Kamprad) oraz 
nazwy farmy, na której się wychował 
(Elmtaryd) i swojej rodzinnej miejsco-
wości (Agunnaryd). Ta niewielka firma 
w Smålandii rozrosła się do prawdzi-
wego giganta: w ponad 40 krajach ma 
niemal 350 sklepów, w tym w Szwecji 
20. Roczny obrót firmy to niemal 50 
miliardów dolarów. Powszechnie mó-
wiono jednak, że Kamprad mimo tak 
wielkiej fortuny słynął z wyjątkowej 
skromności – nic dziwnego wychował 
się w Smålandii. Mieszkał w niewiel-
kim domu, umeblowanym oczywiście 
w meble z IKEI, podróżował samolo-
tami w klasie ekonomicznej i sypiał w 
tanich hotelach. 

Na czym polega sukces IKEI? Po 
pierwsze: produkcja standardowych 
mebli do samodzielnego zmontowania 
pozwoliła na obniżenie kosztów, dzięki 
czemu były one tańsze od mebli kon-
kurentów. Po drugie: transport mebli 
spakowanych ciasno w płaskie kartony 
był tańszy i łatwiejszy – i dla firmy i dla 
klientów. A po trzecie: według badań,  
produkty które człowiek zbudował 
własnoręcznie, są przez niego znacznie 
bardziej cenione niż takie, które kupił. 
To wynika podobno z narcystycznej 
miłości do owoców własnej pracy. Jak 
ktoś napisał: dzięki czytelnym instruk-
cjom wszystkie produkty Ikei może 
skręcić nawet niedotleniona blondynka 
o malutkim rozumku, a potem pękać z 
dumy i utrwalać swoje przywiązanie do 
marki.

Ingvar Kamprad już wiele lat temu 
wycofał się z zarządzania firmą, zosta-
wiając to swojej rodzinie, ale do końca 
miał niemal głos decydujący w wielu 
sprawach. Przez wielu ekonomistów 
uznawany był za guru przedsiębior-
czości, podkreślano jego wizjonerskie 
pomysły, tym bardziej, że obok pro-
dukcji mebli IKEA stała się jedną z 
największych na świeci... jadłodajni. 
Ponad 30% klientów (a rocznie sklepy 
IKEA odwiedza niemal 700 milionów 
ludzi!!!) nie przychodziło tam, by ku-
pić meble, ale po to by się najeść. To 
ponad 2 miliardy rocznego utargu, to 
ponad 150 milionów słynnych klopsi-
ków, czyli köttbullarów. Mała porcja 

takiego dania (z kartą stałego klienta) 
w Szwecji kosztuje 29 koron (plus picie 
w dowolnej ilości za 10 koron) podczas 
gdy przeciętna cena lunchu w Szwecji 
to dzisiaj około 90 koron. 

Mimo dominujących słów uznania 
dla twórcy IKEI, nie brakowało też słów 
krytycznych. Wiele lat temu dzienni-
karka SVT Elisabeth Ås-brink w książ-
ce “W lesie wiedeńskim wciąż stoją 
drzewa” przeanalizowała dokumenty 
szwedzkiej służby bezpieczeństwa, z 
których wynikało, że Kamprad nie tyl-
ko sympatyzował z ruchem nazistow-
skim w Szwecji, ale także należał do 
nazistowskiej partii Svensk Socialistisk 
Samling. W odnalezionych w archi-
wum aktach Kamprad w 1943 został 
opisany jako nazista, który werbuje do 
organizacji nowych członków. Mówiło 
się już o tym wcześniej, ale Kamprad 
przyznawał się jedynie do kontaktów z 
nazistowskim ruchem młodzieżowym, 
które określił jako “grzech młodości” i 
skwapliwie – odkupując winy – prze-
znaczył sporą sumę pieniędzy na cele 
charytatywne. Ale Asbrink ujawniła 
także, że  Kamprad również po wojnie 
utrzymywał kontakty z działającym 
w organizacjach nacjonalistycznych i 
neonazistowskich Perem Engdahlem.

Sprawa nazistowskiej przeszłości 
Kamprada nie wpłynęła jednak na wi-
zerunek firmy. Gorzej było z innymi 
oskarżeniami pod adresem Kamprada. 
Z końcem 1997 szwedzka telewizja 
wyemitowała film o wykorzystywa-
niu pracy dzieci w zakładach produ-
kujących dla IKEI w Wietnamie i na 
Filipinach. IKEA nie zerwała jednak 
współpracy z tymi podmiotami argu-
mentując, że w tych krajach prawo 
zezwala na takie praktyki. W katalogu 
produktów z 2001 r. przedsiębiorstwo 
napisało: „Praca dzieci w dzisiejszych 
czasach jest nie do zaakceptowania, 
choć w kilku krajach, gdzie odbywa się 
nasza produkcja jest rozpowszechnio-
na”. Dietrich Garlichs, przewodniczą-
cy UNICEF Niemcy, stwierdził: „Tak, 
IKEA finansuje projekty UNICEF. 
Ale to nie oznacza automatycznie, że 
przy produkcji dla IKEA nie pracują 
dzieci”. Z kolei Johan Stenebo, były 
bliski współpracownik założyciela, na-
pisał książkę „Sanningen om IKEA” 
(Prawda o IKEA), w której zarzucił 
Ingvarowi Kampradowi m.in. pranie 
brudnych pieniędzy i rasizm.

Nie obyło się także bez oskar-
żeń o kombinacje finansowe firmy. 
Wszystkie spółki tworzące grupę 
IKEA, należą do holenderskiego kon-
cernu INGKA Holding, którego właści-
cielem jest fundacja Stichting INGKA. 
Warto dodać jeszcze, że Polska jest 
drugim po Chinach największym pro-
ducentem mebli sprzedawanych w 
sklepach IKEA na świecie. Pierwszy 
kontrakt na produkcję mebli IKEA 
zawarła z przedsiębiorstwem państwo-
wym Fameg w 1961 roku, czyli jesz-
cze za komuny. W ciągu ostatnich lat 
współpracowała z ponad 60 polskimi 
producentami mebli. (ngp)

Wizjoner ze Smålandii
Zmarł Invgvar Kamprad
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„…Zwycięstwo będzie twą 
nagrodą, a zdrada karana 
będzie śmiercią…”
Sierpień 1980. Tego lata prawie nie opuszczałem 
Szczecina. W społeczeństwie wzrastało niezadowolenie. 
Lipcowe strajki na Lubelszczyźnie zakończyły się 
stosunkowo szybko. Strajkujący otrzymali wszystko, 
czego zażądali. Zapewne sezon urlopowy zapobiegł 
rozszerzaniu się nastrojów strajkowych poza region.

Jerzy Sychut

Władze były skłonne do ugody, 
jednak strajkujący nie odważyli się 
wyrazić politycznych żądań. Wśród 
działaczy opozycji było nieco mniej 
aresztowań. Milicja łagodnie przerwa-
ła I Zjazd KPN (Konfederacja Polski 
Niepodległej) w Lądku Zdroju, 26 lipca 
1980 roku. W zachowaniu milicjantów 
odkryliśmy zaciekawienie z wyraźną 
sympatią, także niechęć do PZPR. W 
niezależnej publikacji PPN (Polskie 
Porozumienie Niepodległościowe) 
opublikowano świetnie opracowaną 
listę postulatów autorstwa Zdzisława 
Najdera, którą z Aleksandrem Hallem 
uznaliśmy za wartą upowszechnienia. 
Kilka tygodni po naszym spotkaniu 
owa lista posłużyła do negocjowania 
postulatów w Gdańsku i w Szczecinie. 
Stąd podobne żądania – na co historycy 
nie zwrócili uwagi (albo nie chcieli?). 
Przemilcza się także nazwisko autora 
postulatów.

Latem 1977 roku przywędrowałem 
z Krakowa. Poznawałem Szczecin. 
Miałem niewielu znajomych. Trudno 
było zdobyć zaufanie. W wolnych 
chwilach zajmowałem się organizowa-
niem kolportażu niezależnych publika-
cji. Dostarczanie bibuły zacząłem od 
środowiska duszpasterstwa akademic-
kiego i ROPCiO (Ruch Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela), a później do-
tarłem do WZZ Pomorza Zachodniego 
(Wolne Związki Zawodowe). 
Współpracowałem z większością nie-
zależnych wydawnictw w Polsce, dzię-
ki czemu Szczecin był wszechstronnie 
zaopatrzony. Bibuła docierała do elit, 
z których wyłoniło się wielu działa-
czy aktywnych podczas sierpniowych 
strajków.

Uczestniczyłem w działalności 
ROPCiO, współpracowałem z RMP 
(Ruch Młodej Polski) i zakładałem 
KPN. Po otrzymaniu wiadomości o 
strajkach w Gdańsku oczekiwałem 
przyłączenia się stoczni w Szczecinie. 
W poniedziałek żona pojechała do pra-
cy w biurze konstrukcyjnym Stoczni 
Warskiego. Ze swojej pracy wróciłem 
wcześniej, aby w domu odbierać wie-
ści od opozycyjnych współpracowni-
ków. W Stoczni Warskiego powstał 
Komitet Strajkowy. Żona przekazy-
wała najnowsze komunikaty przez 
telefon. Zbierano postulaty. Na teren 
Stoczni Warskiego jeszcze wpuszczano 
pracowników biura konstrukcyjnego. 
Żona przepisała listę postulatów z tabli-
cy ogłoszeń i przedyktowała. Postulaty 
miały charakter socjalny. Jedynym po-
litycznym postulatem było utworzenie 
niezależnego związku zawodowego. 
Brakowało ważnych żądań.

Od pierwszych godzin straj-
ku każdy mój ruch śledziło 

wielu funkcjonariuszy SB (Służby Bez-
pieczeństwa). Sporadyczne obserwacje 
zmienili w stały nadzór. Bywało, że w 
ciągu kilkunastu minut widziałem czte-
ry samochody z wcześniej zapamięta-
nymi numerami rejestracyjnymi. Nie 
wpadałem w panikę, lecz wykorzysty-
wałem sytuację do praktycznego pozna-
nia metod pracy SB. Niełatwo zniknąć, 
gdy zza rogu podgląda nierozpoznany 
tajniak. Spróbowałem raz. Nie udało 
się. Widziałem smutnych tropicieli. 
Spróbowałem jeszcze raz. Odkryłem 

sposób, jak umknąć wąskimi uliczkami 
Pogodna. Zgubili mnie. Wreszcie mo-
głem poruszać się swobodnie. Od tej 
chwili korzystałem z każdej okazji, aby 
rozwijać umiejętność gubienia szpicli.

Po południu spotkało się u mnie w 
domu kilka osób (Tadeusz Cieżuch, 
Marek Lachowicz, Tadeusz Lichota, 
Ryszard Nowak, Radzimierz Nowa-
kowski). Jeden z kolegów opowiedział 
o liście od szczecińskich opozycjo-
nistów, który poprzedniego wieczo-
ru wieźli do Stoczni Warskiego. List 
zgubili. Z braku odpowiednich kontak-
tów organizowanie czegokolwiek nie 
miało sensu. Było wyraźnie widać, że 
w Stoczni Warskiego obawiają się ob-
cych. Komitet Strajkowy ustalił bardzo 
krótki termin zbierania postulatów. 

Listę socjalnych życzeń strajkują-
cych uzupełniliśmy politycznymi żą-
daniami z listy PPN. W ostatniej chwi-
li, przed zamknięciem bram Stoczni 
Warskiego, dostarczył naszą listę były 
pracownik (Tadeusz Lichota – współ-
pracownik Edmunda Bałuki zwol-
niony ze Stoczni Warskiego za udział 
w strajku w 1976 r.). Liczyliśmy, że 
go wpuszczą i dotrze do Komitetu 
Strajkowego. Nie wpuścili. Poprosił 
zatem o przybycie kogoś z Komitetu. 
Przyszedł jego kolega (Zdzisław Kas-
przyk), który odebrał listę. W obawie 
przed prowokacją zabarykadowano 
wszystkie bramy z wyjątkiem głównej. 
Przestano wpuszczać nawet swoich 
pracowników z zakładów położonych 
poza terenem Stoczni Warskiego. 
Moja żona nie mogła więcej dostarczać 
wieści.

Razem z listą postulatów podali-
śmy worek z bibułą, którą pośpiesznie 
pozbierałem ze skrytek. Brałem pod 
uwagę, że koszty pokryję z własnej kie-
szeni. Uważałem, że sytuacja wymaga 
poświęceń. Worek z bibułą dotarł do 
Komitetu Strajkowego. Miała być roz-
dana strajkującym, lecz na polecenie 
Komitetu została spalona z workiem. 
Nie była to duża strata, ponieważ poli-
tyczne żądania PPN znalazły się na do-
stępnej wszystkim strajkującym tablicy 
ogłoszeń, a czytane przez radiowęzeł 
wywoływały fale entuzjazmu. Później 
Jacek Kuroń zwolnił mnie od zwrotu 
należności za część wydawnictw z KOR 
(Komitet Obrony Robotników) przeka-
zanych Komitetowi Strajkowemu. 

Funkcjonariusze SB nie odstępowa-
li ode mnie, jeżeli nie uciekłem na krót-
ki czas. Zapewne uznali mnie za kogoś 
ważnego, skoro nie spuszczali z oka. 
Nie zamierzałem niczego więcej orga-
nizować ani spotykać współpracowni-
ków. Nie mogłem być pewny, czy nie 
jestem śledzony. W przedsiębiorstwie, 
w którym pracowałem, przystąpiono do 
strajku dość późno. Nie angażowałem 
się. W Stoczni Warskiego negocjo-
wano postulaty. Sprawy toczyły się w 
dobrym kierunku, nie należało prze-
szkadzać. Nie wiadomo, jak mogliby 
zareagować „opiekunowie” z SB i czy 
nie zaszkodziłbym negocjacjom.

Od początku opozycyjnej działalno-
ści brałem pod uwagę, że w najbliż-
szym otoczeniu mogę mieć informatora 

SB. Zdawałem sobie sprawę, że spo-
łeczeństwo niekoniecznie pragnęło 
zmian proponowanych przez opozycję. 
W mojej działalności kolporterskiej 
spotykałem się częściej ze strachem niż 
z entuzjazmem. 

Po transmisji z podpisywania szcze-
cińskich porozumień wyszedłem z 
psem na spacer. Podczas strajku, na 
pokrywającej się rdzą szynie tramwa-
jowej, wyrosło źdźbło trawy. Kilka go-
dzin po podpisaniu porozumień życie 
powoli wracało. Pierwszy tramwaj roz-
gniótł źdźbło. Nawet plama nie została. 
Szczecińskie wydarzenia relacjonowa-
no na pierwszych stronach gazet całego 
świata. Wprawdzie tego dnia chodzi-
łem po ulicach bez nadzoru czujnych 
funkcjonariuszy SB, jednak obawiałem 
się, że z dopiero co podpisanych poro-
zumień zostanie tyle samo co z wątłej 
trawy kiełkującej w nieodpowiednim 
miejscu.

Pierwszego dnia po strajku żona 
otrzymała wypowiedzenie z pracy 
w Stoczni Warskiego. Związkowcy 
Stoczni Warskiego zaakceptowali 
zwolnienie Danuty Zarzyckiej-Sy-
chut! Nie mieliśmy wątpliwości, że 
powodem były represje. Zresztą nie 
ukrywano komentarzy, z których 
to jasno wynikało („nie potrzebuje-
my nikogo z KOR-u” – powiedział 
Kazimierz Fischbejn). Nieskuteczna 
interwencja Mariana Jurczyka wzbu-
dziła podejrzenie o intencje nowego 
Związku. Czy przywódcy Związku już 
pierwszego dnia na nowych posadach 
nie powinni bronić pracownika? Czy 
związkowcy nie rozumieli, że obrona 
pracowników jest ich obowiązkiem? 
Gdańscy stoczniowcy już w pierwszym 
postulacie upomnieli się o zwolnioną 
Annę Walentynowicz! Wszak zwol-
nienie z pracy Anny Walentynowicz 
zapoczątkowało sierpniowe strajki! 
Związkowcy Stoczni Warskiego zlek-
ceważyli zwolnienie z pracy Danuty 
Zarzyckiej-Sychut! W Szczecinie 
komuniści przywracali stare porząd-
ki zanim podpisano porozumienia 
w Gdańsku. Nie miałem złudzeń, że 
zmiany są pozorne.

Na początku września 1980 r. do 
KPN dotarła wiadomość z Gdańska, 
że Lech Wałęsa jest przeciwny utwo-
rzeniu ogólnopolskiego związku i uwa-
ża, iż każdy region powinien zakładać 
własny. Przed wyjazdem szczecińskiej 
delegacji do Gdańska na ogólnopolskie 
obrady komitetów strajkowych, zosta-
łem zaproszony do domu Stanisława 
Wądołowskiego na nieformalne ze-
branie związkowców. Przekazałem list 
od działaczy związkowych z Krakowa, 
w którym przekonywali szczecińskich 
działaczy do założenia wspólnego 
związku. Wówczas „Solidarność” była 
jeszcze hasłem. Okazało się, że szcze-
cińscy działacze chcieli tego samego co 
krakowscy, więc inicjatywa KPN nie 
była potrzebna.

Nie zamierzałem współpracować 
z nowym Związkiem, ani działać w 
miejscu pracy. Ujawniło się wielu od-
ważnych i mądrych działaczy, którym 
ewentualna pomoc osoby z etykietą 
„opozycjonisty” mogłaby sprawić kło-
pot. Należało uważnie przyglądać się 
związkowym karierowiczom – to było 
oczywiste, że niektórzy przeniknęli z 
błogosławieństwem SB. Rozliczyłem 
się z niezależnymi wydawnictwami i 
zakończyłem współpracę. Nie chcia-
łem konkurować z dziesiątkami kolpor-
terów chronionych przed rewizjami i 
aresztem, którzy wyroili się pod osłoną 
„Solidarności” oraz NZS (Niezależny 
Związek Studentów). Rozważałem 
zakończenie działalności w KPN, aby 
przygotować się do studiów. Ku radości 
najbliższych więcej czasu spędzałem z 
dziećmi i zajmowałem się ogrodem.

Po podpisaniu porozumień w Gdań-
sku, we wrześniu 1980 roku zwolniono 
więźniów politycznych, lecz kilka ty-
godni później złamano postanowienia 

Jerzy Sychut. Foto: Facebook

Przekorne zdjęcie Jurka Sychuta w 
starym więziennym stroju, z podpisem: 
Zdrajca Narodu 2017. Foto: Facebook

Strajk w Stoczni Warskiego, 1980. 
Foto: Wikipedia
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i ponownie aresztowano Leszka 
Moczulskiego. „Solidarność” nie re-
agowała, działacze jeszcze nie rozu-
mieli, że jutro mogą trafić do więzień. 
Ujmowanie się za więźniami politycz-
nymi mogło przysporzyć kłopotów. 
Aresztowano kolejnych działaczy 
KPN. Koledzy z RMP nie wiedzieli jak 
nam pomóc. Działaczom KOR ubyli 
konkurenci do doradczych stanowisk w 
nowym Związku, więc udawali, że nic 
się nie dzieje. 

Na początku grudnia 1980 roku 
zostałem aresztowany i przewieziony 
do aresztu przy ul. Rakowieckiej 37 w 
Warszawie. Prokuratorzy przygotowy-
wali pokazowe procesy „o próbę obale-
nia siłą socjalistycznego ustroju PRL”, 
które mogłyby zakończyć się najwyż-
szymi wyrokami, nawet karą śmier-
ci. Podczas przesłuchań w gmachu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
pogróżki brzmiały poważnie. Po kilku 
miesiącach mojego pobytu w więzieniu 
działacze KOR przypomnieli sobie, że 
jestem również ich współpracownikiem 
i przyłączyli się do akcji o uwolnienie 
więźniów politycznych. Wydrukowali 
wówczas i rozpowszechnili ponad 
300 tysięcy ulotek domagających się 
mojego uwolnienia. Zdziwiłem się, że 
wymienili jedynie moje nazwisko po-
mijając kolegów z KPN. Poręczenie 
społeczne o moje uwolnienie podpisał 
Adam Hanuszkiewicz, dyrektor Teatru 
Narodowego. Jacek Fedorowicz zbie-
rał podpisy od członków Związku 
Literatów. 

Po spędzeniu prawie pół roku w 
areszcie zostałem zwolniony, lecz 
zagrożono mi ponownym aresztowa-
niem za próbę publicznych wystąpień. 
Wolny, wreszcie z bliska, oglądałem 
„solidarnościowy karnawał”. W wię-
zieniu byłem odizolowany od informa-
cji, poza wiadomościami w „Trybunie 
Ludu” (dzienniku PZPR), którą cza-
sami dostarczano z powycinanymi 
artykułami.

Po powrocie do domu nie miałem 
spokoju. Dowiedziałem się, że jestem 
osobą znaną i szanowaną za odwagę. 
Nie odmawiałem publicznych wystą-
pień. Zarząd Regionu „Solidarności” 
zwrócił uwagę na przydatność osoby ze 
zdolnościami organizacyjnymi z kon-
spiracyjną praktyką i zaproponował mi 
pracę. Wykorzystywano moją popular-
ność. Przez telefon łatwo załatwiałem 
najtrudniejsze sprawy po przedstawie-
niu się nazwiskiem, ufano byłemu więź-
niowi politycznemu. Produkowałem 
codzienną gazetę związkową, a nawet 
dwie, podczas I Zjazdu „Solidarności”. 
Usprawniałem kolportaż związkowych 
publikacji. Z każdym dniem moja pra-
ca stawała się coraz bardziej potrzebna. 
Pracownicy Zarządu Regionu poznali 
mnie lepiej i wybrali na przewodniczą-
cego „Solidarności”. 

 
Gdy funkcjonariusze SB z milicjan-

tami załomotali do drzwi przed północą 
12 grudnia 1981 roku  spróbowałem 
zadzwonić. Telefon popsuty? Przed 
domem stali milicjanci? O tak niezwy-
kłej porze nigdy nie przychodzili aresz-
tować. To nie chodziło tylko o mnie? 
Stało się coś niezwykle ważnego! 

Tamtego dnia odebrałem kilka te-
leksów z informacjami o ruchach ko-
lumn wojska i milicji w całym kraju. 
Interwencja obcych wojsk? Nie miałem 
złudzeń co do intencji intruzów. Nie 
wpuściłem. Żona uspakajała płaczące 
dzieci. Wiedziałem już, że ta noc nie 
może się dobrze skończyć. Solidnym 
dębowym biurkiem zablokowałem 

drzwi wejściowe. Oblężenie mieszka-
nia trwało do rana. Gdy pod uderze-
niami łomów zaczynały pękać drzwi 
okute stalową blachą, żona wpuściła 
napastników. Nie mogli uwierzyć, że 
mnie nie ma w domu. Nie pozwoliłem 
się aresztować – ten jeden raz w życiu 
wykorzystałem umiejętności skoczka 
spadochronowego. Około 3 nad ranem 
wyskoczyłem przez balkon, z wysoko-
ści 10 metrów, gdy patrol spod domu 
wszedł do bramy się ogrzać.

Powstanie niezależnego związku 
zawodowego nie gwarantowało swo-
bód obywatelskich. Aby budować de-
mokrację konieczna była likwidacja 
cenzury. Ten postulat uważałem za 
najpotrzebniejszy. Wolność wypowia-
dania niezależnych myśli wydawała 
się ważniejsza od ekonomii. Skutki za-
stąpienia gospodarki planowej mecha-
nizmami rynkowymi były nieprzewi-
dywalne. Związek zawodowy prędzej 
lub później musiałby się zetrzeć w kon-
flikcie z socjalistycznym pracodawcą. 
Brakowało wiedzy o funkcjonowaniu 
społeczeństwa w warunkach kapitali-
zmu. Żądania przeprowadzenia demo-
kratycznych wyborów długo nie dałyby 
na siebie czekać. 

Z tego wszystkiego wyniknąłby cha-
os, lecz każda zmiana mogłyby dać 

pozytywny efekt. Ufałem, że Polacy 
potrafią się dogadać w najtrudniejszych 
sprawach. Miałem nadzieje na zwy-
czajne życie. Rankiem 13 grudnia 1981 
r., słuchając przemówienia o wprowa-
dzeniu stanu wojennego poczułem żal 
– potworny żal! Bezpowrotnie zmarno-
trawiono niezwykłą energię milionów 
Polaków. Zgasła nadzieja życia w de-
mokratycznym Państwie. W ciągu kil-
ku lat mogliśmy zmienić kraj i jakość 
życia. Dzisiaj wiemy, że po roku 1989 
było o wiele trudniej. Potrzeba było kil-
kunastu lat, aby osiągnąć to samo.

W połowie lat dziewięćdziesiątych 
rozważałem powrót do wymarzonej 
niepodległej Rzeczypospolitej. Ale nie 
miałem do czego wracać — opuszcza-
jąc kraj straciłem większość dobytku, 
rozdałem meble i podarowałem ogród. 
Piękne mieszkanie musiałem sprzedać, 
aby z uzyskanych pieniędzy zapłacić 
domiar podatkowy. Przepadł majątek 
gromadzony przez dwa pokolenia. 

Pojechałem do Szczecina na kilka 
dni, aby rozejrzeć się za możliwościa-
mi. Musiałbym od nowa ułożyć ży-
cie. Chciałem sprawdzić, czy potrafię 
przystosować się do zmian? Rodzina 
przyzwyczaiła się do spokojnej i bez-
piecznej egzystencji. W Polsce na 
każdym kroku natrafiałem na agresję i 

wszechobecne żądanie łapówek. Jestem 
zbyt uczciwy. Nie poradziłbym sobie. 

Odrzuciłem pomysł powrotu. Coraz 
rzadziej odwiedzam kraj. Gdy tam 
jestem, szybko pragnę wracać do do-
mu. W roku 2011 odmówiłem przy-
jęcia Krzyża Oficerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski i rok później pod-
pisania wniosku o nadanie Krzyża 
Wolności i Solidarności. W roku 2013 
urzędnik ZUS odrzucił mój wniosek o 
należną część emerytury za 17 lat prze-
pracowanych w PRL. Nigdy nie otrzy-
małem żadnych świadczeń związanych 
z działalnością publiczną.

Jerzy Sychut, działacz opozycji 
przedsierpniowej, więzień polityczny, 
aktywny emigrant w Szwecji, członek 
Stowarzyszenia Sieć Solidarności. 
Jerzy Sychut (ur. 1948 w Szczecinie, 
zm. 21.11.2017 r. w Sztokholmie). 
Z wykształcenia technik elektryk. 
Pracował w teatrach, w okresie 
1980-81 był pracownikiem Wojew-
ódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu 
Wewnętrznego w Szczecinie. Wspom-
nienie publikujemy za wcześniejszą 
zgodą autora.

W zasadzie przypad-
kowa zbieżność imion. 
Ale nie do końca. 
Bowiem redaktor 
Tadeusz Urbański 
poinformował nas, 
że Kościuszko na 
pierwsze miał Andrzej, 
na drugie Tadeusz, 
a na trzecie Bona-
wentura.

Gdyby używał pierwszego imienia 
to niewykluczone, że wielki admirator 
Kościuszki – Adam Mickiewicz, ina-
czej zatytułowałby swój największy 
poemat. „Pan Andrzej” przeszedłby do 
historii. A ja prywatnie się cieszę, żę 
nie, bo zdecydowanie bardziej cenię 
Tadeusza Mazowieckiego niż Andrzeja 
Dudę. 

Dnia 18 stycznia b.r.. czytelnia lokalu 
OPON była przepełniona. Przeważały 
kobiety, jak zwykle, gdy imprezę or-
ganizuje Stowarzyszenie Polek, nawet 
jeśli robi to z Towarzystwem Przyjaciół 
Biblioteki Polskiej w Sztokholmie. 

Spotkanie poświęcone było dwuset-
nej rocznicy śmierci Naczelnika Koś-
ciuszki. Tytuł: „Tadeusz Kościuszko 
Naczelnik i inżynier” – nie do końca 
pokrywał się z treścią odczytu, a wła-
ściwie wykładu naukowego. Prelegent 
omówił szczegółowo cały życiorys 
bohatera obu półkul. Z tym, że bar-
dziej skupiał się na ciekawostkach niż 

sprawach zasadniczych, co naturalnie 
ubarwiło prelekcję i zapobiegło znu-
dzeniu słuchaczy. 

Redaktor Urbański omówił gene-
alogię bojarskiego rodu Kościuszków. 
Nie zapomniał o ewolucji nazwiska i 
naturalnie zadał pytanie, czy ten Wielki 
Polak Kościuszko był Polakiem? 
Wyszło mu, że Białorusinem. To tak, 
dodała sala, jak Kopernik i Chopin. 

Prelegent wyszedł z założenia, że 
są trzy kryteria narodowości. Miejsce 
(urodzenia), krew (ojców) i język. Koś-
ciuszko spełniał tylko ten trzeci waru-
nek – znał język polski, ale znał także 
szereg innych języków. Przy okazji – 
Kopernik nie znał polskiego, a Chopin 
znał.

Szczegółowy życiorys, szczegółowy 
przebieg studiów i kariery wojskowej 
podano nam perfekcyjnie. Z moty-
wacją poczynań Kościuszki czasem 
było gorzej, Zabrakło informacji o 
tym, że przyszły Naczelnik nie chciał 
Powstania nazwanego później jego 
imieniem. Podporządkował się ówczas 
Autorytetom, które sobie ubzdurały, 
że bohater wojny angielsko-amery-
kańskiej wygra z potęga moskiewska. 
Sam Kościuszko w to nie wierzył. I do 

końca życia miał wyrzuty sumienia, że 
przyłożył rękę do ostatecznej likwidacji 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów i wy-
mazania Państwa z mapy na długie lata.

Drugi kompleks Kościuszki, to przy-
sięga, którą złożył cesarzowi Pawłowi: 
„Że więcej szabli na Rosję nie podnie-
sie”. Kościuszko był prawym człowie-
kiem honoru i dlatego nie przyłączył się 
do Napoleona, gdy ten szedł na Rosję. 
To jeszcze nie były czasy Kuklińskich 
nieprzykładających nadmiernej wagi 
do swoich przysięg. Swoim dawnym 
podwładnym Kościuszko radził przy-
łączyć się do Napoleona. Wersji, którą 
podał red. Urbański, że Naczelnik uwa-
żał plany Napoleona odnośnie Polski za 
zbyt minimalistyczne i dlatego odmó-
wił mu współpracy – ja po prostu nie 
kupuję.

Z drugiej części referatu dowie-
dzieliśmy się o pośmiertnej legendzie 
Naczelnika. Jego pochówku na Wa-
welu, o jego pomnikach i ile szkół no-
si jego imię. Mniej niż Jana Pawła II 
i Marii Konopnickiej, ale też bardzo 
dużo.

Zakończył, że w maju 1935 dwóch 
Naczelników spotkało się na Wawelu. 
Na Wawelu tak – ale już nie w Kate-
drze. Bowiem ówczesne władze ko-
ścielne marszałka Piłsudskiego do 
krypty królewskiej nie wpuściły i 
w wyniku kompromisu pochowano 
Marszałka – Naczelnika przy kate-
drze w krypcie pod wieżą Srebrnych 
Dzwonów. 

W drugiej połowie XIX wieku po-
wstał wierszyk: 

„Patrz Kościuszko na nas z nieba
Jakiś Polak zawołał,
Kościuszko nań spojrzał
I zwymiotował”. 
Była to aluzja do ówczesnych na-

szych Rodaków, spolegliwych w sto-
sunku do władz.

A co by pomyślał Tadeusz Kościusz-
ko dzisiaj? 

(LGG)

Tadeusz o 
Tadeuszu
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FASTPRIS POLEN 
JEST JESZCZE 
LEPSZY! 

Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych 
krajach UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.


