
NR 4 (411) 
ROK XX 

25.02.2018 
POLSKI 

DWUTYGODNIK 
WYDAWANY 

W SZTOKHOLMIE
WWW.POLONICA.SE   

ABONAMENT FASTPRIS POLEN 
JEST JESZCZE LEPSZY! 
Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych krajach 
UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.

„Jeżeli chcesz rozśmieszyć Boga, to mu opowiedz o swoich planach”. To 
powiedzenie pasuje jak ulał do historii Weroniki i Andrzeja. W ich życiu 
wszystko miało być inaczej. Ślub na plaży, a nie w szpitalu. Sukienka
z Mediolanu, a nie buraczkowa pidżama i podłączona kroplówka.
Reportaż Magdy Omiljanowicz 8

WIERZĘ, ŻE GO ODZYSKAM

ANDRZEJ
SZMILICHOWSKI
Fałszywa mitologia 
nie tworzy narodowej 
wspólnoty, tylko pogłę-
bia kompleks prowincji, 
objawiający się najczę-
ściej nieuzasadnionym 
poczuciem wyższości, 
lub syndromem ofiary. 2

TERESA 
URBAN
Podobno ćwiczenia 
tworzą mistrza. Ale 
daleko mi do mistrzos-
twa w krasomówstwie. 
Nie potrafię wygłosić 
improwizowanej mowy, 
cierpię na l’esprit de 
l’escalier i nadal piszę 
lepiej, niż mówię. 14

ALEKSANDER
KWIATKOWSKI
Przeszmuglował, 
nielegalnie wywiózł – 
bo odważył się, uznając 
działalność urzędu cen-
zury za godną ujawnie-
nia i napiętnowania. 
I chwała mu za to. Czy 
jednak do końca wie-
dział z czym i przeciw 
czemu walczy? 3
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Andrzej Szmilichowski

Czarno 
na białym

Gratulacje dla Witolda Waszczykowskiego, byłego już 
ministra spraw zagranicznych, odwołanego po paśmie nie-
bywałych sukcesów w czasie dwóch lat szefowania minister-
stwu. Nastał nowy minister i zastąpił toporność poprzednika 
giętką sprawnością dyplomatycznych fraz. Trzymam euro 
przeciw kasztanom, że na tym poprzestanie.

Podziwiam rozmiar talentu Jarosława Kaczyńskiego. Żeby 
w ciągu dwóch lat doprowadzić do takiej izolacji Polski, to 
doprawdy mistrzostwo świata! Nie mamy przyjaciół, co nie 
znaczy, że na zawsze, ale w Wiśle przepłynie wiele wody, 
zanim Polska odzyska zaufania Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych, o sympatii już nie wspominając.

Błąd, nawet większą ilość błędów, można wybaczyć, 
Głupotę o wiele trudniej. Obrzydliwe wystąpienie posła 
Czarneckiego (nazwał euro-posłankę Różę Thun szmalcow-
niczką) to pospolite chamstwo i tyle. Ale jak ocenić nowo 
powołanego premiera, kiedy wypowiada publicznie taką fra-
zę: Historia narodu polskiego jest królową pamięci świata? 

Cóż tu dodać – fałszywa mitologia nie tworzy narodo-
wej wspólnoty, tylko pogłębia kompleks prowincji, ob-
jawiający się najczęściej nieuzasadnionym poczuciem 
wyższości, lub syndromem ofiary. Ciągle mamy kłopoty z 
tożsamością, zawsze chcemy być kimś innym (na przykład 
sumieniem narodów), niż jesteśmy.  

Czemu ma służyć Ustawa o IPNnie, i kto – prócz znane-
go powszechnie luminarza intelektu, wiceministra sprawie-
dliwości, Patryka Jakiego – pisał tę Ustawę? Były premier 
Olszewski, wybitny prawnik chętnie cytowany przez funk-
cjonariuszy Kaczyńskiego, nazwał ją bublem prawnym. I 
co? I nic, zupełnie nic – demolowanie państwa prawa trwa 
dalej w najlepsze.     

Patrzę na cyfry statystyczne i zachodzę w głowę, co jest 
takiego z ludzkością, że w ośmiu przypadkach na dziesięć, 
oddaje rządy nie wizjonerom, a karierowiczom? Miernoty, 
klauni, chorzy na władzę ideolodzy od społecznej inżynie-
rii, wygrywają i przejmują rządy. 

Obejrzałem audycję o Irenie Sendlerowej, wyemitowa-
ną w programie „Czarno na białym”. Mijały minuty, a ja 
czułem jakby mnie oblepiało coś obrzydliwego. Erupcja 
antysemityzmu i zbrodni dokonywanych przez obywa-
teli Rzeczpospolitej na obywatelach Rzeczpospolitej. 
Okropność, nigdy dotychczas się tak nie wstydziłem. 
Wiedziałem o mordach w Jedwabnym, w Kielcach, ale za-
wsze podanych w uspokajającej polskie sumienia oprawie 
„odosobnionych przypadków”. Nie są odosobnione.

Polacy i Żydzi są narodami obolałymi, ale nie wszystko 
stracone. Słowa Agnieszki Holland, Polki żydowskiego po-
chodzenia, znanej w Europie i w świecie reżyserki, budzą 
nadzieję, że może uda się jeszcze coś naprawić. 

Miejmy nadzieję i trzymajmy się jej, jednocześnie nie za-
pominając o sprawie zasadniczej – zbrodni nie można zama-
zać nawet najbardziej kunsztownymi retorycznymi pirueta-
mi. Trup to trup. Ale można, choć po części, oczyścić duszę, 
przyznając się otwarcie do popełnionych zbrodni.

Obserwując kolejne działania rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie 
ostatnie wydarzenia, zadałem sobie 
pytanie: Czy mamy jeszcze przyjaciół, 
którzy by za nami, gdyby zaszła taka 
potrzeba, się ujęli? Odpowiedź? Mamy, 
proszę uprzejmie: Łukaszenka, Orban, 
doniecki Kazyrow, San Escobar. 

Joanna Szczepkowska (aktorka, która w 1989 
roku ogłosiła koniec komunizmu) o warto-

ściach (w wywiadzie dla Newsweeka (nr 2/2018) 
w odpowiedzi na pytanie: „Gdyby pani miała 
jutro wystąpić na jakiejś demonstracji, to co by 
pani powiedziała?”: Żeby nie tracić ducha. Żeby 
się opierać, mówić, co się myśli, być aktywnym na 
formach internetowych. Żeby ten front niezgody 
na styl rządów PiS był ciągle silny. Trzeba dawać 
znać o każdym codziennym łamaniu prawa, łama-
niu charakterów, zwłaszcza w szkołach. Trzeba 
informować ludzi, gdzie mogą się odwołać, i 
stwarzać grupy wsparcia. Nie bójmy się – powie-
działabym po prostu. A więc jednak stare czasy 
wróciły...

Cytat za “Polityką”, a “Polityka” za “Prze-
glądem” o Rysiu Pysiu – tym który właśnie 

stracił fotel wiceprzewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego: Stał się głównym reprezentantem 
Kaczyńskiego w Brukseli. Dlaczego prezes wybrał 
Ryszarda Czarneckiego, którym pewnie pogardza 
nawet bardziej niż unijną biurokrację? Zdrajcę, 
który zmieniał partie, gdy mógł wydoić więcej? 
No i doi. Nigdy nie miał skrupułów. Obrzydzenie, 
jakie wywołuje, uważa więc za koszt luksusowego 
życia. A to, że o takich typach mówi się kreatu-
ra, pazerne nic, modelowa lizydupa, nie powinno 
go urażać, odkąd Różę Thun porównał do szaml-
cowników. Portret Czarneckiego jako symbol PiS 
powinien sobie powiesić każdy wyborca tej partii.

Satyra wyolbrzymia krytykowane cechy, aby 
tym sugestywniej walczyć z przywarami 

Polaków. Tak przynajmniej twierdzą historycy 
literatury. Na przykład satyry Krasickiego były 
krzywym zwierciadłem, w którym przeglądała się 
nasza narodowa duma, po sasku rozumiana pol-
skość i szlacheckość. Satyra to broń na głupotę 
czasów. W Niemczech opowiadają sobie dowci-
py o Polakach (Dlaczego nie powinieneś potrącać 
Polaka jadącego na rowerze? Możliwe że to twój 
rower), a w Polsce o Żydach (Dlaczego w mieście 
muszą być zawsze dwie synagogi? Bo Żyd musi 
mieć synagogę, do której nie chodzi). Z kolei w 
Szwecji konkurencję satyrykom robi mało rozgar-
nięta pani Jolanta Grabowska (z Klubu Gazety 

Gazety Polskiej w Sztokholmie) i Danutą Knapp 
(lat 66) – niespełnioną politycznie w Szwecji damą, 
która kiedyś startowała w wyborach szwedzkich z 
ramienia Moderatów, później marginalnej partyjki 
Kristna Värdepartiet (w wyborach samorządowych 
w 2014 roku dostała 1 głos! – zapewne sama na 
siebie głosowała....), dzisiaj wiceprzewodniczącej 
Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie i członka za-
rządu Kongresu Polaków w Szwecji. Wesołowski 
i Knapp przekonywali słuchaczy jak to nieludzkie 
władze socjalne w Szwecji zabierają nagminnie 
dzieci rodzicom posługując się dostępnymi statyst-
kami, które jednak są nieco bardziej skomplikowa-
ne niż obraz kreowany przez rozmówców. Ale kto 
by tam dbał o szczegóły, gdy można niezoriento-
wanemu słuchaczowi przedstawić obraz szwedz-
kiej Sodomy i Gomory. Satyrykom ze Sztokholmu 
(Grabowskiej, Wesołowskiemu i Knapp) dedyku-
jemy dowcip: Przychodzi zwykły gość do bibliote-
ki i pyta: – Są kroniki Gala? Na co bibliotekarka: 
– Anonima. – A to szkoda - odwrócił się i wyszedł. 

Julia Kijowska została laureatką Złotego 
Żuka (Guldbagge) – prestiżowej nagrody 

szwedzkiego przemysłu filmowego. Polską ak-
torkę wyróżniono w kategorii drugoplanowa rola 
kobieca w filmie „Truskawkowe dni”. – To jest 
jedno z największych zaskoczeń w moim życiu - 
powiedziała Polskiemu Radiu laureatka Złotego 
Żuka. Julia Kijowska w filmie Wiktora Ericssona 
„Truskawkowe dni” zagrała Agnieszkę. Wraz z 
mężem i synem Wojtkiem by zarobić pieniądze, 
wyjechali do Szwecji zbierać truskawki. Jest ak-
torką warszawskiego Teatru Ateneum.

Polskiej w Sztokholmie – lat 71, mieszkająca na 
Söder), która niedawno w Radio Wnet (prowa-
dzonym m.in. przez Krzysztofa Skowrońskiego, 
jednego z apologetów Prawa i Sprawiedliwości) 
mówiła o dramatycznej sytuacji w Szwecji, gdzie 
imigranci strzelają, zabijają i awanturują się, więc 
ludzie boją się chodzić po ulicach. “W Szwecji 
jest cenzura” – mówi Grabowska i nawet okiem 
nie mrugnie. “KOD może sobie robić demonstra-
cje i może dużo, a nam nie wolno. Nam nie wolno 
pewnych słów używać, pewnych nazw używać...” 
– plecie dalej rozmówczyni Skowrońskiego, 
który łyka wszystko jak sok malinowy. Równie 
strasznie było podczas rozmowy w tymże radio 
z Adamem Wesołowskim (lat 69, szefem Klub 

Sukcesy odnosi także urodzona w Sztokholmie 
(28 grudnia 1987 roku) aktorka Anna Ter-

piłowska. Jest absolwentką Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Krakowie, którą ukończyła 
w 2011 roku. W tym samym roku została aktorką 
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jest 
laureatką Nagrody Studia Filmowego Opus Film 
za rolę Panny Anieli w spektaklu ,,Damy i huzary” 
na XXIX Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. 
Od 2013 roku związana jest z Teatrem Syrena w 
Warszawie. Ale popularność przynoszą jej role w 
polskich serialach, w latach 2003-2017 grała Lenę 
Sosnowską w „Na Wspólnej”, a obecnie można ją 
oglądać w „Na dobre i na złe”. Jak dowiadujemy 
się z „plotek” partnerem życiowym Terpiłowskiej 
jest aktor Bartłomiej Topa, starszy od niej o 20 lat. 

Do naszej redakcyjnej skrzynki mailowej co 
jakiś czas wpada zawiadomienie o nowych 

wpisach na videoblogu “Tatulek Kochany” czy-
li mieszkającego w Sztokholmie pana Leonarda 
Kawczyńskiego (lat 75). To coś między groteską, 
kiczem i religijno-odpustową herezją. Tatulek Ko-
chany z zafascynowaniem powiela filmiki i “ka-
zania” z Gloria.TV, gdzie produkuje się słynny 
ksiądz Natanek suspendowany przez kardynała 
Dziwisza. „Tatulek” pod filmikiem “Polska nad 
przepaścią!!! Masoneria w Polsce!!” pisze: Mądry 
Patriota ks dr hab prof Piotr Natanek niech ży-
je 100 lat. Dalej znajdziemy kolejny filmik: “To 
biskupi zdrajcy Boga i Polaków są winni!? czy-
li Święta Prawda o Biskupach Zdrajcach” oraz 
“Dziwisz - biskupi - homogeja - mafia - masoneria 
w KK!!! czyli wykład Mądrego Jacka Międlara o 
kościele w Polsce”, a jeszcze niżej “Pochwy Vagin 
Kobiet zagrożone czyli Unikajcie teraz podpasek, 
które was zabijają. Noście pieluchy”. Mówi się: 
Bóg kocha wariatów – tylu ich stworzył. “Tatulek” 
ma jeszcze jedno hobby – uwielbia sam montować 
filmiki: a to o swoim nieszczęśliwym związku z 
kobietą, a to o swojej rodzinie i o sobie samym. 
Ostatnio mieliśmy okazję obejrzeć filmik z okazji 
75-lecia jubilata-autora. Czego tam nie było...???? 
Religijne obrazki, migawki z podróży i gołe baby 
– każda z biustem aż do podłogi, bo – zdaje się – to 
najbardziej kręci czcigodnego Jubilata. Stanisław 
Jerzy Lec napisał kiedyś fraszkę: Puknąłby się cza-
sem człowiek w czoło, ale nie zna kodu.

Anna Terpiłowska © Facebook
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Aleksander Kwiatkowski

Co to jest cenzura – wszyscy wiedzą. 
Może z jednym wyjątkiem. Mam 
na myśli człowieka, który w latach 
1970. przeszmuglował z Polski do 
Szwecji (i reszty wolnego świata) 
dokumenty polskiego GUKPPiW. 
Przeszmuglował, bo mógł – będąc 
przez kilka lat (1975-77) pracowni-
kiem tegoż urzędu (oddziału 
w Krakowie). Mógł, bo starczyło 
mu uporu i cierpliwości, by ręcznie 
przepisywać bądź kopiować doku-
menty. Przeszmuglował, nielegalnie 
wywiózł – bo odważył się, uznając 
działalność w.w. urzędu za godną 
ujawnienia i napiętnowania. 
I chwała mu za to. Czy jednak do 
końca wiedział z czym i przeciw 
czemu walczy?

We własnej opinii* – Tomasz Strzyżewski w roku 
1977 ową cenzurę “zdemaskował”. Ale zanim posa-
dę w GUKPPiW dostał nie bardzo ponoć wiedział** 
co to jest owa cenzura, jak się nazywa i jakie spełnia 
funkcje. 

Nie mogę powiedzieć, że w PRL-u wiedzę tę posia-
dało każde dziecko, ale napewno przytłaczająca więk-
szość dorosłych, szczególnie – jak wzmiankowany 
ex-cenzor – żyjących w tym systemie od co najmniej 
dwóch dziesiątek lat. Nie porównuję oczywiście tej 
przeciętnej społecznej wiedzy do mojej własnej, bo 
pracowałem – jak się to wtedy jeszcze nie nazywało 
– “w mediach”. Wiedziałem, że odbitki szczotkowe, a 
później ozalid pisma (każdej częstotliwości wydania) 
trafiają do cenzorów, odwiedzających redakcje i dru-
karnie. A także oglądających filmy na przedpremie-
rowych pokazach kolaudacyjnych i kontrolujących 
przesyłki, szczegolnie z zagranicy w ramach specjal-
nych komórek przypisanych do urzędów pocztowych. 
Nie mówiac już o radiu, telewizji, teatrach, nawet pie-
czątkach wykonywanych na użytek różnych urzędów 

czy stowarzyszeń. Przypuszczam, że ta wiedza, mo-
że trochę rozwodniona, docierała jednak do całego 
społeczeństwa miast i – może w mniejszym stopniu 
– wsi. W tej pierwszej aglomeracji działał przecież 
absolwent WSE, zarazem cenzor. I właśnie w czasie 
jego pracy w GUKPPiW i także po ucieczce z Polski – 
w Warszawie, w kabarecie pod Egidą, wykpiwał  Jan 
Pietrzak położony w bliskim sąsiedztwie urząd przy 
ulicy Mysiej, ku uciesze zgromadzonej stołecznej 
inteligencji i prywaciarzy, choć nikt nie odważał się 
zawtórować artystom w chóralnym wykonaniu koń-
czącej spektakl pieśni Żeby Polska byla Polską. Takie 
były realia gierkowskiej odwilży, stosującej rozmaite 
wentyle – ale cenzura oczywiście istniała i działała.

W licznych późniejszych publikacjach i pole-
mikach Strzyżewski stara się obudować swą za-
iste kompromitującą naiwność komplikowaniem 
związku między pojęciem cenzury w ogóle, a jej 
instytucjonalnym urzeczywistnieniem w postaci 
GUKPPiW. Stara się stworzyć wrażenie, że działal-
ność tej instytucji to zaledwie widoczny czubek góry 
lodowej, zło konieczne, gdy podstawa odium (niewi-
doczna część pod woda) to autocenzura obywateli, 
tej ich części, która współtworzyła czy decydowała o 
treści wszelkich wypowiedzi w szeroko pojętych me-
diach. Wszystko to niby prawda: niektórzy decydenci 
na stanowiskach jak np. redaktorzy naczelni partyj-
nych organów prasowych obdarzani byli niekiedy za-
ufaniem przez co liberalniejszych wodzów/właścicieli 
PRL. 

Nie zmienia to jednak całości obrazu. Cenzura 
działała bezustannie i właśnie drobiazgowe przepisy 
i zapisy, zmienne w zależności od sytuacji bieżącej, 
regulujace jej i jej pracowników działalność są głów-
nym materiałem wywiezionym przez Strzyżewskiego 
(chwała mu za to!) i opublikowanym w dwóch to-
mach w londyńskim, emigracyjnym wydawnictwie 
Aneks***. Publikacja powstała pod egidą KSS KOR i 
po wstępie wymienia 31-osobową listę jego członków.

I tu zaczynają się trudności. Słabo zorientowany w 
funkcjonowaniu totalitaryzmu ex-cenzor zdaje się być 
równie zdezorientowany, jeśli chodzi o mechanizmy 
działania politycznej emigracji. Powoduje to nie tylko 
trudno wymierzala chemia między różnymi ludźmi – 
bo w końcu wielu z nich ocenia ex-cenzora podobnie 
– i vice versa. Może zawiniły różne poziomy dojrzało-
ści intelektualnej. W dodatku Strzyżewski dość kon-
sekwentnie, kilkakrotnie dokonuje takich wyborów 
politycznych, które nie mogły budzić doń sympatii 
przedstawicieli emigracji związanej z KOR-em i czę-
sto trzymających – wówczas – rząd dusz. Te opcje 
często wyrażały się w jednoznacznie ksenofobicznych 
ocenach ludzi i zjawisk, zarówno z przeszłości komu-
nizmu, jak i dzisiejszego stanu umysłów na emigracji. 
Jeśli pociągnąć może nieco upraszczającą linię – od 
ROPCIO, poprzez KPN, Młodzież Wszechpolską, 
Ligę Polskich Rodzin aż po PiS – to może dopiero te 
ostatnie inspiracje mogą jakoś napędzać wiatr w żagle 
ex-cenzora. 

Co to jest 
cenzura?

Smutne to jednak funkcje (graniczące z publicz-
ną chuliganerią) i żałosny etap aktywności czło-
wieka, którego główną zasługą było udostępnienie 
dowodów (znanej wszystkim, nie wymagającej de-
maskacji) antydemokratycznej działalności PRL-
owskiej cenzury. A nie zapominajmy, że cenzor był 
także członkiem PZPR, a jak mówił poeta: jest ONR-
u spadkobiercą partia. Wtedy PZPR, a i teraz, zgadnij-
cie jaka? – jest taka partia, jak mówił Lenin.

Nie można oczywiście wykluczyć, szczególnie 
według świadectw zanotowanych w książce Pawła 
Misiora “Ja, Tomasz Strzyzewski”, że wina za ten 
brak porozumienia rozkłada się na kilka podmiotów.  
Ale przewijające się tu i ówdzie przewrażliwienie, 
odczucie prześladowania czy nagonki ze strony gó-
rujących nad nim intelektualnie partnerów, konkuren-
tów, z czasem przeciwników politycznych, ostatnio 
objawia się jeszcze u Strzyżewskiego pieniactwem, 
występowaniem na drogę sądową w procesie o znie-
sławienie. Bo weźmy np. obszerną książkę Arnolda 
Klończyńskiego****, relacjonującą na blisko 500 
stronach działalność polskich emigrantów w Szwecji, 
gdzie znalazły się cztery wzmianki o Strzyżewskim, 
w tym jedna dość obszerna, mówiące zarówno o jego 
zasłudze w wywiezieniu dokumentów cenzury, jak i o 
późniejszej aktywności w Szwecji. I zapewne ta dłuż-
sza wzmianka spowodowała wystąpienie “poszkodo-
wanego” w procesie o zniesławienie, zakończone w 
roku ubiegłym uniewinnieniem prof. Kłończyńskiego. 

* Strzyżewski, Tomasz: Matrix czyli prawda selektywna, 
Wrocław 2006, Wektory, s.7, passim.
** Strzyżewski, Tomasz: Wielka księga cenzury PRL w 
dokumentach, Warszawa 2015, Prohibita, idem: Matrix..., 
s.52, 55, 74.
*** Czarna księga cenzury PRL, Londyn 1977, Aneks, t.I, 
II.
**** Kłonczyński, Arnold: My w Szwecji nie porastamy 
mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-
1980, Gdańsk 2012, WUG s. 279-80.

Bibliografia:
Czarna księga cenzury PRL, Londyn 1977 Aneks, t.I, II.
LGG: Wielki powrót Cenzora, NGP 17-18/2010
Kłonczyński, Arnold: My w Szwecji nie porastamy 
mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-
1980, Gdańsk 2012 WUG
Misior, Paweł: Ja, Tomasz Strzyżewski, Kraków 1997, Leon 
Bonnét & Co.
Strzyżewski, Tomasz: Zamiast posłowia do “Czarnej księgi 
cenzury PRL”, Aneks 21/1979, s. 86-91.
Strzyżewski, Tomasz: Matrix czyli prawda selektywna, 
Wrocław 2006, Wektory.
Strzyżewski, Tomasz: Wielka księga cenzury PRL w doku-
mentach, Warszawa 2015, Prohibita.
Strzyżewski, Tomasz: Nowy paszkwilancki atak... “Polskie 
Słowo”, 1/2015, s.14-17.

Strzyżewski stara się stworzyć wrażenie, że działalność Cenzury to zaledwie widoczny czubek góry 
lodowej, zło konieczne, gdy podstawa odium to autocenzura, którą uprawiali dziennikarze. Kopia 
jednej z setek decyzji OUKPiW w Warszawie wobec redakcji tygodnika WTK, przeczy tej tezie forso-
wanej przez Strzyżewskiego – urząd kontroli prasy ingerował w każdy artykuł, który rzekomo „godził 
w konstytucyjne zasady polityki zagranicznej PRL”... I nie tylko. (ngp)
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WILLA BIERUTA
Fragment większej całości 4.

Właściwie była to willa 
Hitlera, ale nie chcę za często 
wymieniać jego imienia. 
Więc niech będzie Bieruta.

Koniec wojny zastał nas w Krako-
wie. 9 maja (1945) przez cały dzień 
trwała triumfalna strzelanina na wiwat. 
Wieczorem odpalono rakiety sygnali-
zacyjne i oświetleniowe. Huku było du-
żo, ale kudy im do dzisiejszej nocy syl-
westrowej. W parę dni  później wyszedł 
kolejny numer „Przekroju” poświęcony 
zwycięstwu. Na okładce była fotografia 
marszałka Michała Roli - Żymierskiego 
i generała Mariana Spychalskiego na tle 
Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Na 
Bramie stały dwa sztandary: radziecki 
i polski. 

Spełniło się proroctwo jednego z 
przedwojennych dygnitarzy, że jeśli 
Niemcy zaryzykują wojnę, to na bramie 
Brandenburskiej zawiśnie polska cho-
rągiew. Długo tam nie wisiała. Dobrze, 
że zdążono zrobić zdjęcie. Nasz so-
jusznik wschodni, podobnie jak alianci 
zachodni, nie chciał dzielić się z nami 
zwycięstwem. I flagę polską szybko z 
Bramy strącono. 

Samego Marszałka mieliśmy za-
szczyt poznać niedługo po tym, jak za-
mieszkaliśmy w Sopocie. 

W czasie egzystencji „Wolnego Mia-
sta Gdańska” arystokracja i plutokra-
cja gdańska miała w górnym Sopocie 
luksusowe wille. Niemal pałacyki. 
Tam też w unikalnej leśnej operze od-
bywały się festiwale wagnerowskie. 
Porównywalne z tymi z Bayreuth. 
Opera leśna jest naprawdę operą. W 
głębi lasu wycięto drzewa tworząc z 
koron pozostałych akustyczną kopułę. 
Gdy odbywały się wspomniane festi-
wale nie było jeszcze elektronicznego 
nagłośnienia, a efekty były takie, jak w 
La Scali. Podobno w latach trzydzie-
stych bywał tam incognito sam Adolf 
Hitler. 

W dolnym Sopocie są tylko dwie 
luksusowe wille, ale za to z dostępem 
do morza. Do kogo należały w czasie, 
gdy Sopot należał do Wolnego Miasta 
Gdańska, mogę się tylko domyślać. 
Bogaci Żydzi, czując co się święci, 
opuszczali Wolne Miasto zostawiając 
swój dobytek. 

Senat Wolnego Miasta – wte-
dy, gdy Wolne Miasto przestało już 
być Wolnym Miastem – w dowód 
wdzięczności ofiarował jedną z tych 
willi Kanclerzowi Rzeszy, a drugą 
Ministrowi Propagandy. Obaj obdaro-
wani spędzili około piętnastu minut w 
swoich willach i wrócili do Gdańska. 

Hitler nigdy więcej nie odwiedził swo-
jej willi. Zaś Goebbels tylko czasem 
tam bywał. 

Niemniej wille się przydały. 
Ponieważ właśnie rozpoczęła się woj-
na w Europie. Więc żony i narzeczone 
dygnitarzy III Rzeszy nie mogły wy-
jeżdżać do kurortów zagranicznych i 
musiały spędzać wakacje w kraju nad 
spokojnym wówczas Bałtykiem. A 
więc w willi Hitlera rezydowała Ewa 
Braunówna, długoletnia narzeczona 
Führera ze swoimi pieskami, a w willi 
Goebbelsa Magda Goebbelsowa z ich 
dziećmi. Panie się przyjaźniły i od-
wiedzały się często. Prawdopodobnie 
wtedy zrobiono furtkę w ogrodzeniu 
rozdzielającym ogrody tych dwóch 
posiadłości. Na terenie willi Hitlera 
była piaskownica, w której bawiły się 
wspólnie dzieci państwa Goebbelsów i 
siostrzeńcy Ewy Braunówny. Bo panna 
Ewa zapraszała na ferie swoją siostrę 
z dziećmi. Wille miały też luksusowo 
urządzone plaże. Józef Goebbels wpa-
dał przejazdem odwiedzić żonę i dzieci. 
Na dłużej zatrzymywali się tam goście 
Ewy Braunówny. Najczęściej odwie-
dzał ją Albert Speer. Na wygodnej ka-
napie w salonie panny Ewy wylegiwały 
się jej ulubieńcy, dwa sympatyczne 
szkockie teriery: Negus mający imię po 
Cesarzu Abisynii i Stasi, którego imię 
dziś źle się kojarzy, bowiem przyjęła je 
po wojnie wszechwładna tajna policja 
w NRD.

Więcej szczegółów z tego okresu nie 
znam. Właściciele obu willi nie prze-
żyli wojny. Więc to porzucone mienie 
trzeba było zagospodarować. 

Byłe Wolne Miasto tym razem przy-
łączono do Polski. Tu warto zaznaczyć, 
że Wolne Miasto Gdańsk wymyślił Na-
poleon w 1807 roku, ponieważ uważał, 
że ze względu na skład etniczny miesz-
kańców Gdańska, nie może tego miasta 
przyłączyć do Polski – to jest Księstwa 
Warszawskiego. 

Po maju 1945 roku z Gdańskiem nie 
było kłopotu – polską nazwę nosił od 
wieków. Kłopot był z Zoppot`em (czy-
taj Copotem). 

Przed  wojną jeżdżący tam na wy-
wczasy Polacy nazywali tę miejsco-
wość Copoty (rzadziej Sopoty). Po 
wojnie komisja nadająca poniemieckim 
miejscowością polskie nazwy miała z 
tym kłopot – najpierw zaproponowa-
no Sopoty, a potem zmieniono to na 
Sopot. Była też propozycja by pisać to 
przez „b”, bo rzekomo polscy gdańsz-
czanie wyjeżdżali tam spędzać soboty 
i stąd nazwa kurortu. Takie bzdury dru-
kował w pierwszych latach po wojnie 
„Przekrój”. 

Był to czas, w którym na siłę udo-
wadniano, że ziemie, które dołączono 
do Polski w wyniku ustaleń jałtańskich, 
to nie są ziemie poniemieckie, a odzy-
skane po wiekach ziemie rdzennie pol-
skie. W najgorszym razie słowiańskie. 
Po wojnie, gdy ustalono już nazwę 
miasta, a jak widać nie było to takie 
proste, to przeniesiono z – w dużej 
części zniszczonego Gdańska – głów-
ne urzędy. I dlatego teatr gdański, ten 
który prowadził mój ojciec, mieścił 
się w Sopocie w salce kina-varieté. 
W Sopocie też mieszkał w byłej willi 
Hitlera Pełnomocnik Prezydenta na 
Wybrzeże Gdańskie, minister Euge-
niusz Kwiatkowski.  

Willę tę przekazano prezydentowi 
Bierutowi, a willę Goebbelsa marszał-
kowi Żymierskiemu. 

Mój ojciec pojechał na Wybrzeże by 
się rozejrzeć się nad możliwościami. 
Złożył wizytę kurtuazyjną przyjacie-
lowi swoich rodziców, ówczesnemu 
namiestnikowi na Wybrzeże Gdańskie, 
przedwojennemu wicepremierowi 
Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. 

I tu wyjaśnienie dla dyletantów z 
IPN: Dlaczego piłsudczyk, wicepre-
mier Kwiatkowski, stał się pachołkiem 
Bieruta, albo dlaczego Bierut kokie-
tował Kwiatkowskiego? Profesora 
Eugeniusza Kwiatkowskiego,  nowe 
po klęsce wrześniowej (emigracyjne) 
władze polskie uziemiły w Rumunii, co 
było idiotyzmem napędzanym zemstą 
polityczną. Po zakończeniu wojny pro-
fesorowi Kwiatkowskiemu, wybitnemu 
ekonomiście, proponowano katedry na 
różnych uniwersytetach. Szczególnie 
zabiegali o niego Szwajcarzy. W tej 
sytuacji przybył do Rumunii, jako wy-
słannik Bieruta, prof. Oskar Lange i na-
mówił Kwiatkowskiego na powrót do 
Polski. Ta jałtańska łże-Rzeczpospolita  
Polska, mimo uznania przez ONZ była 
mało wiarygodna w świecie wielkiego 
biznesu. A były wicepremier przed-
wojenny i do tego budowniczy Gdyni,  
Eugeniusz Kwiatkowski – wychowa-
nek Oxford, znający elitę ówczesnej 
Europy – to było zupełnie co innego. 
Dlatego komuniści poszli na ten ekspe-
ryment, i dlatego – by odbudować pol-
skie wybrzeże – Kwiatkowski się na to 
zgodził. I rzeczywiście – port gdyński 
szybko odbudowali nam Holendrzy i 
Duńczycy 

Sąsiedztwo Kwiatkowskiego i Roli- 
Żymierskiego to nie był dobry pomysł. 
Furtkę łączącą obie posesje zamknięto 
na stałe. W grę wchodził antagonizm 
sprzed wojny. Były oficer legionowy, 
ówczesny generał Żymierski był kiedyś 
szefem polskiej delegacji w Paryżu. 
Chodziło o zakup sprzętu bojowego. 
Generał zdał się na swoich ludzi i ba-
wiąc się w Folies Bergére i innych miej-
scach rozrywki, nie dopilnował trans-
akcji. Ktoś z jego ludzi wziął łapówkę 
i zakupił przestarzały sprzęt z pierw-
szej wojny, m.in. zleżałe maski prze-
ciwgazowe. Wybuch skandal. Winny 
niedopatrzenia był niewątpliwie szef 
delegacji. Żymierski został osądzony 
i usunięty z armii. Kwiatkowski, któ-
remu podlegało ministerstwo Handlu 
i Przemysłu, zeznawał w tym procesie 
przeciwko Żymierskiemu. To usunię-
cie Żymierskiego z armii zaowocowało 
tym, że nie brał on udziały w walkach 
wrześniowych 1939, a już jako cywil, 
w czasie okupacji, nie został przyjęty 
do ZWZ (AK). I w ten sposób znalazł 
się w Armii Ludowej. A później mia-
nowano go marszałkiem i ministrem 

obrony narodowej. Komuniści nie mie-
li do niego zaufania i w zasadzie był 
figurantem. MON-em rządził (do cza-
su) generał Spychalski, który już przed 
wojną komunizował. Dlatego bezro-
botny Marszałek spędzał dużo czasu 
w swojej willi w Sopocie. Z czym miał 
kłopot mój ojciec. 

Niewątpliwie dwie najważniejsze 
rodziny w Sopocie to byli państwo 
Kwiatkowscy i państwo Żymierscy. 
Należało zapraszać ich na premiery. 
Teatr nie miał lóż honorowych i dla te-
go trzeba ich było sadzać w pierwszym 
rzędzie w bezpiecznej od siebie odle-
głości. Z drugiej strony gości honoro-
wych winno się umieszczać w środku 
pierwszego rzędu. Gdy po premierze 
było przyjęcie a’la fourchette to pań-
stwo Żymierscy i Kwiatkowscy zaszy-
wali się w odległych kątach sali. Teatr 
mieścił się na głównej ulicy Sopotu, 
która wówczas nosiła miano Marszałka 
Rokossowskiego, jeszcze wtedy tylko 
marszałka ZSRR. Armia dowodzona 
przez Rokossowskiego zajęła Wybrze-
że Gdańskie i dlatego został on pa-
tronem ulicy, która od przełomu paź-
dziernikowego nosi nazwę Bohaterów 
Monte Cassino. Sam Rokossowski, już 
jako polski marszałek, został spadko-
biercą willi Goebbelsa po marszałku 
Żymierskim. Willę Hitlera po Bierucie 
– gdy Bierut zlikwidował swoje sta-
nowisko prezydenta, wprowadzając 
konstytucję 1952 roku – dostał Józef 
Cyrankiewicz. 

Minister Kwiatkowski, stracił swoje 
stanowisko w 1948 roku, gdy Polska 
Ludowa dostała kredyty na odbudo-
we portów i Kwiatkowski przestał 
już być potrzebny. I naturalnie kaza-
no mu opuścić willę w trybie natych-
miastowym. W latach 1948-1952 w 
willi rezydowała pani Wanda Górska 
z synem Maciejem, znanym później 
dziennikarzem i m.in. korespondentem 
w Szwecji. Wanda Górska oficjalnie 
była sekretarką Prezydenta, a naprawdę 
nieformalną żoną i matką syna Bieruta. 
Później w okresie letnim wczasowała 
tam żona premiera Cyrankiewicza pani 
Nina Andrycz, koleżanka ze studiów w 
PIST (Państwowym Instytucie Sztuki 
Teatralnej) mojego ojca. Podobnie, jak 
Ewa Braunówna pani Nina nudząc się 
w Sopocie, zapraszała do willi swoich 
przyjaciół. Najczęściej ludzi teatru. I to 
powodowało, że i mój ojciec tam by-
wał. Ja także z nim. 

Z tym, że w opisywanych wcześniej 
latach, za czasów państwa Kwiatkow-
skich, bywaliśmy tam częściej. 
Państwo Kwiatkowscy mieszkali tam 
z córką Ewą, przepiękną dziewczyną, 
w której podkochiwał się kiedyś znany 
nam ze Szwecji, Roman Koba. Jaki ten 
świat jest mały. Zgadałem się kiedyś 
z Panem Romanem na temat rodziny 
Kwiatkowskich. Otóż Koba kolegował 
w Podchorążówce z synem państwa 
Kwiatkowskich i gościł w ich majątku 
przed wojną. I tam poznał Ewę. Jego 
przyjaciel, brat Ewy, poległ we wrze-
śniu 1939. 

Mój urodzony w Sopocie brat bawił 
się w tej samej piaskownicy co dzieci 
Goebbelsów i siostrzeńcy Ewy Braun. 
A ofiarowany pani Kwiatkowskiej 
potomek naszych kotów syjamskich, 
drapał tę samą kanapę, na której wy-
legiwały się pieski panny Braunówny. 
W jednej z książek poświęconych 
Ewie Braun widziałem zdjęcie tej ka-
napy z Nygusem i Stasi. I nie mam 
co do tego wątpliwości. Po usunię-
ciu Rokossowskiego z Polski willę 
Goebbelsa zasiedlił Marian Spychalski, 
wypuszczony z więzienia i mianowany 
marszałkiem. Spychalski był zaliczo-
ny do tzw. odchylenia prawicowego 
Gomułki i razem z nim po okresie re-
presji wrócił do władzy w październiku 
1956 roku. Do kogo dzisiaj należą te 
wille, nie wiem.

Ludomir Garczyński-Gąssowski

Przyjazd Josefa Goebbelsa pod Kasino Hotel (Grand Hotel) w Sopocie. Czerwiec 1939. Foto: 
Kuryer Sopocki
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List otwarty grup 
polonijnych w sprawie 
nowelizacji ustawy o IPN

1 lutego 2018 roku Senat przegłosował ustawę grożącą trzema latami pozbawie-
nia wolności osobie, która “publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi lub 
Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione 
przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie”. 6 lutego 2018 roku, mimo 
apeli środowisk opozycyjnych w kraju oraz gremiów opiniotwórczych za granicą, 
prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN, kierując fragment 
ustawy do zależnego od obozu rządzącego Trybunału Konstytucyjnego z zapy-
taniem o jego konstytucyjność. Jednocześnie mimo braku pewności czy jest on 
zgodny z zapisem ustawy zasadniczej zastosował rzadko używany kruczek prawny 
umożliwiający wykonywalność nowej ustawy in corpore, bez oczekiwania na opi-
nię Trybunału.

My, Polacy mieszkający za granicą, w sposób szczególny odczuwamy reper-
kusje tych decyzji polskich władz. W ciągu kilku dni przez kraje, w których 
mieszkamy, przetoczyła się medialna burza, a społeczność międzynarodowa 
inaczej spojrzała nie tylko na polską historię, ale nawet na nas, Polaków. W 
ciągu kilku dni zniweczone zostały wieloletnie starania polskich instytucji 
naukowych, kulturalnych i dyplomacji oraz Polaków żyjących na obczyźnie, 
aby godnie reprezentować naszą ojczyznę. Godnie reprezentować, czyli roz-
mawiać również na trudne tematy. Dlatego wyjaśnialiśmy za granicą specyfikę 
i złożoność wojennej historii Polski. Robiliśmy to nie tylko w ramach działalności 
zawodowej i społecznej, ale też w rozmowach ze znajomymi, sąsiadami czy współ-
pracownikami. Mówiliśmy o Holocauście, o cierpieniach wszystkich Polaków, o 
polskich Sprawiedliwych. Nie unikaliśmy też odpowiedzi na pytania o odpowie-
dzialność niektórych Polaków za znajdujące potwierdzenie w różnych źródłach 
historycznych (w tym w świadectwach ocalonych z Zagłady) pogromy i zabójstwa 
żydowskich współobywateli.

Rząd zrobił Polsce krzywdę, w USA nigdy nie przypisywano Polakom odpo-
wiedzialności za Holocaust - Sławomir Grünberg, reżyser filmu “Karski i władcy 
ludzkości”, o ustawie o IPN

Politycy partii rządzącej podkreślają, że chodzi o zwalczanie rzeczywiście 
mylnego i absurdalnego sformułowania “polskie obozy śmierci”. Obserwowana 
przez nas reakcja społeczności międzynarodowej w ciągu tych kilku dni najlepiej 
świadczy o tym, jak bardzo kontrproduktywna jest ta ustawa. Hasło “polskie obozy 
śmierci” stało się hitem sieci we wszystkich językach, a o antysemityzmie Polaków 
rozpisują się media i dyskutują ludzie na całym świecie.

Z naszych międzynarodowych doświadczeń wynika, że tylko edukacja oparta 
na rzetelnie prowadzonych badaniach naukowych pozwala wyjaśnić i zrozumieć 
ciemne strony historii każdego narodu. Musiały się z nimi zmierzyć również kraje, 
w których mieszkamy. W naszej ocenie uznanie bolesnej prawdy o swojej historii 
oraz przekazanie nowym pokoleniom obiektywnego spojrzenia na jego przeszłość 
jest wyrazem dojrzałości i uczciwości narodu. Ta godząca w wolność słowa ustawa 
ma na celu zastraszenie badaczy oraz skierowanie ich pracy w stronę innych, mniej 
kontrowersyjnych dziedzin badań. Wbrew temu, co utrzymują polskie władze, 
ustawa godzi również w działalność naukową i artystyczną; co prawda autor ar-
tykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym nie będzie podlegał karze, jed-
nak jego publikacja w prasie dla szerokiej publiczności – już tak. Ponadto Instytut 
Pamięci Narodowej, a także jakiekolwiek stowarzyszenie lub organizacja pozarzą-
dowa będą mogły wytoczyć proces komukolwiek, jeśli uznają, że interes tej orga-
nizacji został naruszony lub że przedmiot badań nie jest oparty na faktach (sic!).

Straty wizerunkowe, których doznał nasz kraj na arenie międzynarodowej w cią-
gu tych kilku dni, są poważne. Trudno też nie dostrzec antysemickich demonów, 
które pod pretekstem “obrony honoru narodu” 50 lat po wydarzeniach Marca ‘68 
znowu wyległy na ulice polskich miast. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 
zapowiedział apel do Polonii, “by wsparła Polskę”. Polskę zawsze wspieraliśmy 
i wspierać będziemy, ALE ODMAWIAMY wsparcia działań obecnych polskich 
władz w tej dziedzinie. Nie zamierzamy wspierać prawa mającego na celu negowa-
nie faktów i podważanie wyników pracy historyków w Polsce i za granicą, a także 
pozostającego w sprzeczności ze stanowiskiem wszystkich prezydentów Polski od 
1990 roku. Przyłączamy nasz głos Polaków mieszkających za granicą do polity-
ków, organizacji pozarządowych, naukowców i ocalałych z Holocaustu, którzy w 
kraju i na całym świecie wyrażają zdziwienie i oburzenie wobec tej pozbawionej 
sensu ustawy.

Przedstawiciele grup, organizacji i środowisk demokratycznych diaspory polskiej:
Democracy is OK D.OK, świat
ADDP Association Défense de la Démocratie en Pologne, Francja
KOD UK, Wielka Brytania
Femini Berlin Polska, Niemcy
Manifest Wolnej Polki, Niemcy
Berliński Kongres Kobiet, Niemcy
Dziewuchy Dziewuchom Francja
KOD Polonia Austria
Babski Londyn, Wielka Brytania
Polish Feminists, Wielka Brytania
Dziewuchy Polonia, świat
KOD Polonia Nowy York, USA
KOD Polonia Szwecja
FARSA, Wielka Brytania
Dziewuchy Dziewuchom USA
KOD Niemcy
Grupa „Stół Rozmów Polaków” Vancouver, Kanada
KOD Portugalia
Obywatele bez Granic, Montréal, Kanada

Pan Ryszard jest typowym pro-
duktem PiS. Czuje się Prawym  i wy-
mierza Sprawiedliwość innym. PiS 
zbiera wszystkich chętnych, w tym 
byłych działaczy PZPR, nawet ta-
kich, jak pełniących w PRL funkcję 
prokuratorów czy cenzorów.

Pan Ryszard, zdecydowaną więk-
szością głosujących, przestał być wi-
ceprzewodniczącym Parlamentu Eu-
ropejskiego. Tak przy okazji: funkcję 
Ryszarda Czarneckiego przeciwsta-
wiano funkcji Donalda Tuska – Prze-
wodniczącego Rady Europejskiej.  
Wymieniając funkcję pana Ryszarda 
zapominano dodać, że był jednym z 
12 wiceprezesów i że poza przewodni-
czącym, liczył się tam tylko pierwszy 
wiceprezes, którym Czarnecki nie był. 
Pozostałych 11 wiceprezesów to tyl-
ko prestiż i dodatek funkcyjny do diet 
poselskich. Więc w zasadzie niewielka 
strata, choć bolesna finansowo.

Czarnecki stracił swoją fuchę z po-
wodu oburzenia na jego wypowiedź 
w stosunku do swojej koleżanki z PE 
i dawniej z Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, którego pani Róża Thun 
(wówczas panna Woźniakowska) była 
podobnie, jak on, współzałożycielką. 

Czarnecki w swojej (fatalnej dla niego) 
wypowiedzi) przyrównał panią Różę do 
„szmalcowników” czyli tych Polaków, 
którzy w czasie wojny szantażowali i 
wydawali Polaków żydowskiego po-
chodzenia Niemcom. Przy okazji pan 
Ryszard nagłośnił w świecie tę nie-
chlubną kartę z dziejów Polski. Pani 
Róża pochodzi z patriotycznej rodziny, 
która m.in. w czasie wojny pomagała 
ukrywającym się Żydom. Absurd wy-
powiedzi byłego już wiceprezesa rzuca 
się w oczy. Pani Róża sympatyzowała 
z KOR-em i została wierna poglądom 
liberalno-demokratycznym. Nie zmie-
niała poglądów i przynależności par-
tyjnych, jak rękawiczek. Co innego Pan 
Ryszard. 

Już po „Okrągłym stole” gościliśmy 
Czarneckiego w Szwecji. Miałem za-
szczyt być razem z nim na kolacji w 
dworku Pani Jolanty. Czarnecki był 
wówczas redaktorem prestiżowego na 
Emigracji, wychodzącego w Londynie, 
Dziennika Polskiego. Z tej racji Czar-
necki zachowywał się trochę jak guru 
i wyjaśniał nam stanowisko władz emi-
gracyjnych. Mówił, że według tamtej-
szych autorytetów nie należy wierzyć 
w zmiany w Polsce i trzeba zachować 

nieufność. Ja byłem entuzjastą prze-
mian i trochę się z nim pokłóciłem. 
Nie pamiętam, dlaczego odprowadza-
łem go następnego dnia na pociąg do 
Geteborga. Chyba obiecałem mu dać ja-
kieś wydawnictwo. Już wychylając się 
z okna pociągu, nieufny Pan Ryszard 
spytał: „Ale, czy pan nie jest przypad-
kowo agentem?” Zamurowało mnie. A 
powinienem odpowiedzieć: „Tak, je-
stem agentem prawdy”. 

Po dwóch czy trzech tygodniach do-
stałem od sceptycznego Czarneckiego 
kartkę z Warszawy. Pisał, że wró-
cił do Kraju i jest sekretarzem pisma 
„Głos” i prosi o korespondencje ze 
Szwecji. „Głos” był pismem Antoniego 
Macierewicza. Mnie z tym nie było 
po drodze i nie skorzystałem z propo-
zycji. Z ugrupowaniem Macierewicza 
Czarnecki rozstał się szybko i wstąpił 
do ugrupowania radykałów Janusza 
Korwina-Mikke, z stamtąd przeszedł 
do ZCHN Wiesława Chrzanowskiego. 
Został wiceprezesem tego ugrupowa-
nia. Szybko wyślizgał prezesa i sam 
został prezesem. Gdy ZChN pod je-
go przewodem straciło szansę wejścia 
do parlament, Czarnecki przeszedł 
do „Samoobrony” Leppera. Gdy 

„Samoobronę” wykończył (i słusz-
nie) Jarosław Kaczyński – wówczas 
Ryszard Czarnecki przeszedł do PiS-u, 
z którego poręki pełni już po raz kolej-
ny intratną funkcję europosła.  Żeby nie 
stracić szansy na nową kadencję Pan 
Ryszard bywa częściej w Warszawie niż 
w Strasburgu. Często się wypowiada po 
właściwej stronie. Pilnuje interesu.

Pan Ryszard mówiąc o Pani Róży 
wymieniał jak mantrę wszystkie jej ty-
tuły, które ma po mężu, a których ona 
sama nie używa. Czarnecki wypomina 
jej, że jest austriacką hrabiną. Hrabina 
to tylko żona hrabiego, tak jak szewco-
wa jest żoną szewca. Pani Róża tego nie 
potrzebuje, bo z domu jest hrabianką. 
Czarnecki chce wyobcować Różę Thun 
z polskiego społeczeństwa podkreślając 
jej niemieckie tytuły mówi: Róża Maria 
Gräfin von Thun und Hohenstein. I do-
daje: Grafini z niemiecko brzmiącym 
nazwiskiem może zaszkodzić PO.

Nie zaszkodzi. A sam urodził się w 
Londynie gdzie nadano mu angielskie 
imiona: Richard, Henry Franicis. W 
Polsce zmienił imię na Ryszard. Wolno, 
jego sprawa. (LGG)

PAN RYSZARD C.



NGP 4/2018 (411)

„Jeżeli chcesz rozśmieszyć Boga, to mu opowiedz o swoich planach”. To powiedzenie pasuje 
jak ulał do historii Weroniki i Andrzeja. W ich życiu wszystko miało być inaczej. Ślub na plaży, 
a nie w szpitalu. Sukienka z Mediolanu, a nie buraczkowa pidżama i podłączona kroplówka.

Weronika to śliczna, długonoga blondynka, An-
drzej – przystojny, wysoki mężczyzna. I kompletny 
przypadek, który ich połączył. Ona planowała wyjazd 
do USA i pracę w kasynie gry. Miała już wizę w kie-
szeni i wylot zaplanowany za dwa tygodnie. Poszła ze 
znajomymi na kręgle i… wtedy zmieniło się całe jej 
życie i wszystkie plany. 

– Tam poznałam Andrzeja i po prostu piorun we 
mnie strzelił. Jak w filmach. To była miłość od pierw-
szego wejrzenia. Patrzyłam na niego zauroczona 
przez cały wieczór. Uśmiechaliśmy się do siebie i już 
wiedziałam, że na pewno nie polecę do Ameryki – 
mówi Weronika.

Andrzej wspomina, że też od razu wiedział, że to 
kobieta na całe życie. Nie wie skąd wiedział,  pamięta 
tylko, że to poczuł. 

– Zawsze marzyłem o pięknej blondynce, z niebie-
skimi oczami, o kobiecych kształtach. Patrzyłem na 
nią i wiedziałem, że to jest ta jedyna. Takie rzeczy 
chyba się wie od razu – mówi.

Zaczęli się spotykać i wkrótce wyjechali razem do 
Hiszpanii. Chcieli zarobić na wspólną przyszłość. To 
był piękny czas. Nie kłócili się, nie było nigdy ci-
chych dni, obrażania się na siebie. Cieszyli się, że są 
razem i wszystko robili wspólnie. 

 Wtedy los po raz pierwszy wystawił ich na ciężką 
próbę. W mieszkaniu rodziców Andrzeja wybuchł w 
nocy pożar, w wyniku którego spłonął cały rodzinny 
majątek. Spaliło się wszystko, do gołych ścian. Ojciec 
Andrzeja przeżył, ale jego mama zmarła w wyniku 
silnego zatrucia i poparzeń. Andrzej bardzo przeżył 
śmierć matki i całe to tragiczne wydarzenie. 

– Po powrocie z Hiszpanii myśleliśmy o zaręczy-
nach, ale ze względu na tragedię przełożyliśmy to – 
mówi Weronika. – Zresztą nam ślub nie był potrzeb-
ny, bo wiedzieliśmy, że będziemy razem do końca 
życia. 

Kiedy już doszło do romantycznych zaręczyn i 
Weronika dostała podczas kolacji liścik z pytaniem:  
„Kotuś, czy zrobiłabyś mi przyjemność i wyszła za 
mnie? Czy chciałabyś mieć ze mną dzieci?”, para za-
częła planować ślub. Miał odbyć się latem, w plene-
rze, kiedy będzie ciepło, pięknie i zielono. Niestety, 
los znowu pokrzyżował im plany. 

Andrzej poczuł się źle. Wciąż był zmęczony, dużo 
spał, zaczął narzekać na silne bóle głowy, miał spuch-
nięte oczy. Codziennie łykał tabletki przeciwbólowe. 
Nie mógł prowadzić samochodu, bo widział podwój-
nie. Lekarz rodzinny nie potrafił postawić właści-
wej diagnozy, w końcu okulistka skierowała go na 
tomografię.

– W szpitalu były korowody. Był wynik bada-
nia, ale nie było lekarza, który mógłby go opisać. 
Pojechaliśmy do neurologa prywatnie, ale pan doktor 
nie miał w gabinecie komputera i nie mógł obejrzeć 
płyty. To był koszmar. Kiedy w końcu lekarz w szpi-
talu obejrzał wyniki, oznajmił nam bez owijania w ba-
wełnę: „To guz mózgu” – opowiada Weronika. 

Oboje mówią, że to taki moment, kiedy nie czuje się 
nic. Jakby połknęło się kawałek lodu. Nic nie odczu-
wali, nie chciało im się płakać. Zadawali lekarzowi 
bardzo konkretne pytania – jak i gdzie można Jędrka 
leczyć. Lekarz polecił szpital w Szczecinie. Andrzej 
zgodził się od razu. Zapytał kiedy może jechać, bo 
chce to mieć jak najszybciej za sobą. 

Kilka dni musiał spędzić w szpitalu w Koszalinie, 
bo obrzęk mózgu był zbyt duży, podróż zbyt ryzy-
kowna. Ucisk guza spowodował wodogłowie. A oni 
właśnie wtedy, podczas tych kilku dni w szpitalu, 
podjęli decyzję o ślubie. Zdecydowali, że muszą po-
brać się natychmiast. 

– Byłam przecież tylko jego narzeczoną. Bałam się, 
że jak pojedziemy do Szczecina, nikt nie udzieli mi 

informacji. A co jeżeli będzie potrzebna transfuzja 
krwi? Kto podejmie decyzję? Dlatego w ciągu jedne-
go dnia załatwiłam wszystkie formalności. Wyszłam 
za niego, żeby zagwarantować sobie prawo do opieki 
nad nim – mówi Weronika. 

Wyśniony ślub miał być latem na plaży, obrączki 
z białego złota, a panna młoda w sukni z Mediolanu. 
Obrączki były srebrne, pan młody w buraczkowej pi-
dżamie, klapkach i z podłączoną kroplówką. Panna 
młoda w dresie, a zamiast pleneru sala rehabilitacyjna 
szpitala. 

– To nie miało żadnego znaczenia. I tak wszyscy 
płakaliśmy jak bobry. Zawsze powtarzaliśmy, że 

chcemy mieć wyjątkowy ślub… no to mieliśmy – mó-
wi Weronika.

A potem była operacja. Przed wyjazdem ma-
ma Weroniki, podtrzymywała Andrzeja na duchu: 
„Jędruś, ty się nie przejmuj tym guzem. Wytną i 
będzie dobrze. Jesteś młody, masz silny organizm. 
Jakbyś miał tętniaka, to dopiero trzeba by się mar-
twić”. Tymczasem w Szczecinie lekarze odkryli, że 
Andrzej oprócz guza ma także tętniaka. 

Profesor ze Szczecina powiedział im, że już nic nie 
będzie takie jak do tej pory. Jeszcze przed operacją 
było wiadomo, że Andrzej będzie niepełnospraw-
ny, i że jest zagrożenie życia. Jego operacja trwała 
osiem godzin i była jedną z najcięższych na oddzia-
le. Lekarze zaczęli wybudzać Andrzeja ze śpiączki 
dopiero po tygodniu. Okazało się, że są uszkodzenia 
mózgu i paraliż lewej strony ciała. Potem zaczęła się 
mozolna nauka mówienia, chodzenia itp. 

– Andrzej to najlepszy człowiek i najlepszy partner. 
Bardzo kochał swoich rodziców, więc wymógł na nas 
przysięgę przed operacją, żeby nie informować o tym 
jego ojca. Jego ojciec bardzo przeżył śmierć matki, 
pożar, leczył się na serce, więc Andrzej obawiał się, 
że nie poradzi sobie z wiadomością o jego chorobie. 
Prosił, żeby powiadomić ojca już po zabiegu. Tydzień 
po operacji, kiedy już wiedzieliśmy, że Andrzej nie 
będzie w pełni sprawny, moja mama pojechała do 
Koszalina na rozmowę z jego ojcem. To były bardzo 
ciężkie chwile – wspomina Weronika. 

Następnego dnia po tej rozmowie ojciec Andrzeja 
zmarł na zawał serca. Kiedy w Szczecinie lekarze 
wybudzali Andrzeja ze śpiączki, w Koszalinie mama 
Weroniki uczestniczyła w pogrzebie jego ojca. 

Po opuszczeniu szpitala para zamieszkała u mamy 
Weroniki. Andrzej, oprócz nich, nie ma żadnej rodzi-
ny, został zupełnie sam, bez środków do życia. Jego 
rehabilitacja jest bardzo trudna, bo każdy wysiłek jest 
groźny. Lekarze po usunięciu guza, do tej pory nie 
zdecydowali się na kolejną operację, tym razem usu-
nięcia tętniaka.

– Ja nauczyłam się sama rehabilitować męża, ro-
bić masaże, ćwiczyć z nim pamięć. Kasa Chorych 
raz w roku może wysłać go na rehabilitację, ale opie-
kun musi płacić za swój pobyt, a nas na to nie stać. 
Jesteśmy na utrzymaniu mojej mamy, która prowadzi 
mały sklepik. Andrzej nie jest w stanie podjąć żadnej 
pracy, ja nie mogę zostawić go samego w domu, bo 
do jego dolegliwości doszły ataki padaczki i astma – 
mówi Weronika. 

Przez dwa lata Weronika jako żona osoby chorej 
otrzymuje z MOPS-u 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego i 
520 zł zasiłku specjalnego. Czyli na utrzymania mie-
sięczne para ma 640 zł. 

– Sprzedałyśmy już z mamą wszystko co mogły-
śmy, ale teraz zaczęły się długi. Miałyśmy nadzieję, 
że poradzimy sobie bez pomocy, ale niestety okazu-
je się, że musimy o nią prosić. Ja codziennie widzę 
niewielkie postępy. Andrzej z moją pomocą chodzi, 
mówi że wie, że ja to jego Weronika, że mama to 
mama, ale niewiele więcej pamięta. Potrzebna jest 
specjalistyczna rehabilitacja, ponieważ z tętniakiem 
każdy wysiłek jest groźny, a z kolei po każdym ataku 
padaczki wraca paraliż lewej strony ciała. Niestety, 
taka rehabilitacja jest kosztowna. 

Tej rodzinie przyda się każda złotówka. Nie tylko 
na rehabilitację. Konieczna jest przebudowa łazien-
ki. Andrzej jest wysokim, postawnym mężczyzną. 
Weronice i jej mamie jest bardzo ciężko podnosić go 
przy wchodzeniu i wychodzeniu z wanny. Przydałby 
się brodzik, wówczas codzienna toaleta Andrzeja nie 
byłaby taka uciążliwa. 

– Mogło być tragicznie, Andrzej mógł umrzeć pod-
czas operacji, a jest dobrze, jest z nami. Wszystko 
miało być inaczej, ale najważniejsze, że jesteśmy ra-
zem, że kochamy się. Zmienił się nasz cały system 
wartości. Ważne jest teraz tylko to, że jesteśmy ra-
zem. I ja wiem, że odzyskam mojego Jędrka, że do 
mnie wróci, że tylko na chwilę się pożegnaliśmy i 
znowu będzie jak dawniej. Mamy całe życie przed so-
bą. I wiem, że dam radę, ale bardzo potrzebuję Waszej 
pomocy. Proszę, pomóżcie mi odzyskać mojego mę-
ża, bo sama sobie nie poradzę – mówi Weronika. 

WIERZĘ, ŻE 
GO ODZYSKAM

Magda Omilianowicz
Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć tę rodzinę, 
podaję numer konta: IBAN kod BIC (swift): 
BPKOPLPW - PL.92102027910000720202698546

Weronika, Andrzej i mama. Fotografie: Prywatne archiwum bohaterów reportażu
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DUMA STANIAŁA
ROZUM PODROŻAŁ
Refleksje o współczesnej Polsce (3)

Lansuje się wizję patriotyzmu, a raczej materiali-
stycznego paradygmatu patriotycznego, składającego 
się z samych tylko praw, przy braku jakichkolwiek 
obowiązków. A warto pojąć i przyjąć tak często cy-
towane hasło, wypowiedziane przez prezydenta USA 
Johna Fitzgeralda Kennedy’ego: „ask not what your 
country can do for you – ask what you can do for your 
country.”  

Oznacza to, że duma narodowa staje się ważniej-
sza od dumy obywatelskiej, że bardziej szacunkiem 
cieszą się raczej takie wartości jak godność, niepod-
ległość, wolność i patriotyzm  niż praworządność, 
lojalność wobec publicznych instytucji, solidność i 
uczciwość. „Odwaga staniała, rozum podrożał” jak to 
kiedyś powiedział Artur Sandauer. Co gorsza, obecna 
edukacja reprodukuje ów patriotyczno-godnościowy 
model, działając podprogowo, osłabia determinację 
zasiewa wątpliwości, pozostawiając na boku troskę 
o rozwój postaw propaństwowych. Brak dostatecznej 
wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznego 
państwa ułatwia populistom i nacjonalistom zawłasz-
czanie młodzieży. Stosują oni zero-jedynkowy prze-
kaz odwołując się do emocji, co wpisuje się do stylu 
współczesnej młodzieżowej komunikacji. 

Następuje wzrost irracjonalnej, nieuzasadnionej ho-
mofobii, ksenofobii i nietolerancji. Pojawia się kryzys 
świadomości historycznej. Reanimuje się stare arche-
typy zagrożeń i atawistyczne tradycjonalizmy. Widzę 
jak stopniowo narasta potencjał antyliberalnego po-
pulizmu a wraz z nim niechęć do demokratycznych 
reguł. Postępuje rozdźwięk pomiędzy postrzeganiem 
demokracji w sensie aksjologicznym, etycznym, mo-
delowym, a jej empirycznym odzwierciedleniem. 
Próbuje się dzielić Polaków na lepszych i gorszych, na 
„Polskę solidarną” i „Polskę liberalną”, na obóz nie-
podległościowy i postkomunistyczną, lewacką sitwę, 
na lud i elity, patriotów i lemingów. Propagowane 
są hasła „Nad prawem jest dobro narodu”, kojarzące 
się od razu z niemieckim terminem “Wohlfahrt des 
Volkes” z czasów III Rzeszy, którym można uzasad-
nić właściwie wszystko. Chciałoby się rzec: „O tem-
pora, o mores!” 

Mieszkając już kilkadziesiąt lat w Szwecji, która 
stała się moją „drugą ojczyzną”, doceniam i korzy-
stam z wypracowanych tutaj form ”pełnowartościo-
wej demokracji”, opierającej się na mocnych pod-
stawach demokratycznego rozwoju: historycznym, 
strukturalno-społecznym, aksjologicznym oraz insty-
tucjonalnym. Były one zawsze ze sobą organicznie 
powiązane. Miało to swoje korzenie w dziedziczeniu 
tradycji oraz ciągłości rozwoju nieprzerywanej przez 
żadne kataklizmy dziejowe. Szwecja i reszta państw 
skandynawskich zajmują pierwsze miejsca w ogólno-
światowym rankingu Democracy Index. Dla porów-
nania Polska w 2016 roku spadła z 40 miejsca w 2014 
roku na 52 miejsce w 2016.  

Partycypacja obywateli w życiu politycznym i spo-
łecznym na poziomie zarówno lokalnym, centralnym 
czy europejskim jest w Szwecji wysoka. Dla zwięk-
szenia przejrzystości i współpracy między rządzący-
mi i rządzonymi wprowadzono metodę dialogu oby-
watelskiego jako części procesu decyzyjnego. Przez 
różne metody tego dialogu uzyskuje się więc infor-
macje o przekonaniach i opiniach obywateli. Osoby 

sprawujące władzę są rozliczane ze swoich działań, a 
wszystkie informacje muszą być dostępne bez ogra-
niczeń. Dla formowania szwedzkiego welfare state 
wypracowano efektywne instytucje służące demo-
kratycznej kontroli funkcjonowania elementów sys-
temu demokracji przedstawicielskiej oraz osiągnię-
to zgodę i społeczne przyzwolenie na prowadzenie 
przez państwo polityki wysokiego opodatkowania. 
Pragmatyczne poszukiwania konsensusu w polityce, 
pozwalają na znajdowanie wspólnego stanowiska 
pośredniego, skierowanego ku wypracowaniu dobra 
wspólnego, a odrzuceniu skrajności właściwych dla 
stanowisk fundamentalizmu, radykalizmu i oportuni-
zmu politycznego. 

To, co widocznie odróżnia polską i szwedzką scenę 
polityczną, to właśnie jej pragmatyzm i koncyliacyj-
ność. Prawdą jest, że w ostatnich latach osłabione zo-
stały dwa filary szwedzkiego porządku demokratycz-
nego czyli suwerenne państwo narodowe przez proce-
sy globalizacji i powodowane tym gigantyczne zmia-
ny społeczne, oraz społeczeństwo dobrobytu przez 
konieczne ograniczenia rozmiarów sektora publicz-
nego i świadczeń społecznych. Obecnie szwedzkie 
społeczeństwo jawi się jako świetnie zorganizowane, 
tolerancyjne, zsekularyzowane, uwolnionie od wszel-
kich form zależności, zindoktrynizowane i posłuszne 
wobec wypracowanych przez lata i wpojonych od 
podstaw zasad polityki migracyjnej i integracyjnej. 

W konsekwencji zmian w ostatnim 40. leciu, 
współczesna Szwecja jest dziś domem dla prawie 
2 milionowej imigranckiej społeczności, co stano-
wi blisko 20% ogółu populacji. Na koniec 2016 ro-
ku wedłg CBS (Statistiska centralbyrån - Szwedzki 
Urząd Statystyczny) imigrantów urodzonych poza 
Szwecją było 1.785 tys. nie licząc ich porodzonych w 
Szwecji dzieci, w tym około 600.000 urodzonych w 
krajach muzułmańskich i prawie 89 tys. urodzonych 
w Polsce, do których i ja się zaliczam… Choć już nie 
moje dzieci.

Pisząc o Szwecji nie mogę pominąć tego, że mar-
twi mnie, jak widzę odżywający tutaj stary stereotyp 
o polskiej anarchicznej skłonności do burzenia reguł 
własnych oraz europejskich podmiotów politycznych, 
ich wartości, bezproduktywności w podejmowaniu 
pragmatycznych, wiążących politycznych decyzji 
t.zw. „polsk riksdag”. Z satysfakcją i dumą widzia-
łem, jak w ciągu ostatnich 20 lat, ten stereotyp Polski 
i Polaków z lat PRL, zanikał i stawał się archaiczny. 
Polska zaczęła się jawić jako „tygrys” Europy, pań-
stwo stabilne o respektowanych normach prawnych 
i coraz ważniejszy podmiot europejskiej wspólnoty. 
Takie zmiany „na lepsze” w świadomości i percepcji 
innych narodów są procesami długimi, liczonymi cza-
sami na pokolenia, natomiast stracić je można bardzo 
szybko.

Nie tylko zresztą w Szwecji, ale i w innych „za-
chodnich demokracjach” rozbieżności między nor-
mami demokracji a polityczną rzeczywistością, stają 
się obecnie coraz większe. Aktualne stają się między 
innymi pytania o to, jak mechanizmy demokratyczne 
będą działały w obliczu zmian narodowej sceny poli-
tycznej, generowanych przez procesy globalizacji, jej 
neoliberalnej formy, integracji europejskiej i związa-
nych z nimi zjawisk imigracji, asymilacji uchodźców 
i marginalizacji społecznej. 

Paradygmat „wielokulturowości” ogarnął Europę 
co może być kiedyś przyczyną zaniku europejskiej 
tożsamości. Powodowane jest to teraz w większości 
poprzez partykularną politykę, ahistoryzm i prezen-
tyzm, którym próbuje się ocenzurować przeszłość 
pod kątem poprawności politycznej, poprzez jakąś 
narzuconą społeczeństwom świadomość winy za 
przeszłość, dobrobyt i moralną odpowiedzialność za 
wszelkie zło. W obliczu tej fałszywie rozumianej to-
lerancji i niezrozumiałej niemocy wobec terroryzmu, 
w oderwaniu od swojej historii, tradycji i wspólno-
ty, zachodzi obawa o utrzymanie spójności kulturo-
wej i społecznej Unii Europejskiej. Narody, które 
uwolniły się spod komunistycznego eksperymentu, o 
wartościach wyrastających z innych doświadczeń hi-
storycznych, mogą mieć do tego inne podejście, inną 
perspektywę.

Europejscy politycy i lewicowe media robią wszyst-
ko, aby ukryć istnienie problemu migracji i niosących 
z tym zagrożeń. Tego typu poprawność polityczną 
narzuca się nie tylko wybranym społeczeństwom, ale 
również innym krajom i narodom, co nie ma umoco-
wania w unijnych traktatach. Termin „uchodźca” w 
odróżnieniu od imigranta jest – według protokołów 
nowojorskich z 1967 roku i konwencji dublińskiej 
z 1990 roku – ściśle określony i tak powinien być 
traktowany. Sam byłem klasyfikowany w oparciu o 
te kryteria przy staraniu się o wyjazd do Szwecji w 
1983 roku. Obecnie nie ma precyzyjnego rozróżnie-
nia tych pojęć. Czym innym jest pomoc uchodźcom, 
jako ofiarom wojny i prześladowań, w ograniczonym 
okresie czasowym na terytorium kraju, gdzie szuka 
się azylu (wg tych traktatów i konwencji powinien to 
być pierwszy kraj „bezpieczny”), a czym innym jest 
status imigrancki – osiedleńczy, masowo im przyzna-
wany. To z kolei, w przyszłości może wiązać się z 
niekontrolowanym wzrostem tej populacji w wyni-
ku łączenia rodzin, zawieranych związków i dużym 
przyroście naturalnym. 

Oczywiście, wszystko zależy od proporcji i skali 
tych procesów. Zakładając negatywny wariant, mo-
że to z kolei generować różnego rodzaju konflikty, 
zwłaszcza z odmiennymi religijnie, kulturowo i cy-
wilizacyjnie grupami uchodźców czy imigrantów. 
Jak nie w pierwszym pokoleniu, to w następnych. 
Rezultatem jest zagrożenie zwiększonej radykalizacji 
wykluczonych społecznie, rozczarowanych swoim 
statusem grup migrantów – pasywnych, nieskorych 
do asymilacji i ignorujących zastałe wartości krajów 
osiedlenia, będących pożywką dla różnego rodzaju 
grup przestępczych, ale za to skorych do korzystania z 
szerokiej opieki socjalnej oferowanej przez państwo. 
Czy jesteśmy na to gotowi? Moje własne kilkudzie-
sięcioletnie doświadczenia ze Szwecji i obserwa-
cji porównawczej z innymi krajami zachodniej 
Europy nie napawają optymizmem. 

Problemy ze współczesnym postrzeganiem i eg-
zekwowaniem demokratycznego porządku nie jest 
tylko polskim problemem. Jest wyzwaniem również 
dla innych społeczeństw, nawet tych o najbardziej, 
tradycyjnie zakorzenionych podstawach życia spo-
łecznego, z głęboko ukształtowanymi wartościami 
demokracji.

Moja wizja Polski sprawiedliwej, uczciwej, otwar-
tej, silnej i bezpiecznej pozostaje niezbytym marze-
niem. Ta wizja – może idealistyczna, może infantyl-
na – bazowała na założeniach młodego człowieka, 
który działał, walczył i ponosił tego konsekwencje. 
Kiedy wydawało mu się, że urzeczywistnienie tych 
idei jest realne i możliwe, o ile naród będzie wolny 
i będzie mógł sam o sobie stanowić. Nie wyobraża-
łem sobie wtedy, że po takim przełomie jak wybicie 
się na niepodległość, różnice polityczne mogą aż tak 
podzielić naród. Wydawało mi się, że społeczeństwo, 
po nauce, jaką historia je obciążyła przez ostatnie 
przeszło 200 lat, będzie zjednoczone w obronie tych 
niezbytych wartości, jakimi są wolność i niezawi-
słość. Spodziewałem się entuzjazmu we wspólnym 
tworzeniu nowej wizji kraju, budowaniu nowej rze-
czywistości, radości i optymizmu, a nie ciągłym ba-
lansowaniu na krawędzi rozłamu. Jestem liberalnym 
konserwatystą uznającym, że demokratyczny porzą-
dek wyznacza granice wolności, a nie odwrotnie. Cała 
ta moja powyższa konstatacja jest tylko moim subiek-
tywnym odczuciem, retrospekcją moich oczekiwań 
wobec toczących się procesów polityczno-społecz-
nych w Polsce i na świecie, moich wizji, długoletnich 
analiz i konkluzji. A może jednak jesteśmy skazani na 
bezproduktywne epatowanie heroiczną przeszłością, 
bez szans na budowę społeczeństwa konstruktywnego 
na miarę czasów w jakich żyjemy? No cóż, „I Had a 
Dream”… 

W wywiadzie udzielonym Nowej Gazecie Polskiej, 
w roku 2007, mówiłem: Ja, być może, różnię się od 
moich przyjaciół, z którymi byłem kiedyś w opozycji, 
którzy nadal nastawieni są na permanentną walkę z 
ciągle permanentnym wrogiem i zagrożeniem.(…) W 
połowie lat 70-tych, (…) nie było takich problemów. 
Wtedy wszyscy mieli nadrzędny cel: walkę z komuni-
zmem, walkę o wolną Polskę i wtedy jednoczyli się bez 
względu na to, jakie mieli preferencje polityczne, bądź 
jakimi metodami chcieli to przeprowadzić. Dzisiaj nie 
widać już tego radosnego entuzjazmu, który niwelował 
różnice ideologiczne. Mamy zantagonizowanie, które 
niszczy Polskę od środka (…)”. Tadeusz Mazowiecki 
powiedział kiedyś: „Można się różnić, można się spie-
rać. Ale nie wolno się nienawidzić.

Sprowadza się to do podziałów dzielących i an-
tagonizujących nie tylko grupy społeczne, ale nie-
jednokrotnie rodziny, kręgi towarzyskie i wspólno-
ty – chciałoby się powiedzieć: „homo homini lupus 
est”. Porażająca w swojej wymowie jest konstatacja 
Grzegorza Sroczyńskiego, wypowiedziana z okazji 
jubileuszu 40-lecia KORu: Chyba nie można myśleć 

Kryzys tożsamości doprowadza do restytu-
cji ideologii odwołujących się do nacjona-
lizmu, kategorii etnicznych i silnej afiliacji 
religijnej. Relatywizuje się system wartości 
etyczno-moralnych, wizji świata i metafi-
zycznej duchowości. Odradza się neoen-
decka mentalność i narodowy szowinizm. 
Rozbudza się marzenia i resentymenty 
do polskiej wyidealizowanej suwerenności 
i wyjątkowości, przedmurza cywilizacyjnego 
i religijnego, aby często pod tym 
płaszczem ukryć działania zmierzające 
do zawłaszczenia państwa. 
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Smultronställe to dobry szwedzki wynalazek. Lubimy miejsca „tam, gdzie rosną poziomki”. 
Intymne, poniekąd przywłaszczone. Moje smultronställen to miasta, które lubię odwiedzać, 
niewielkie ale misterne, same w sobie będące dziełem sztuki. Przywłaszczyłem je sobie. 
Moje miasta poziomkowe.

Maciej Klich

o kimś gorzej niż dawni przyjaciele z KOR o sobie na-
wzajem. (…) Nie rozumiem tego. Po prostu nie rozu-
miem, co się stało z waszym pokoleniem.  

Podobnie to interpretuje metropolita warszawski 
kardynał Kazimierz Nycz, który z okazji 37-rocz-
nicy podpisania porozumień sierpniowych, mówił: 
Kiedyś wolność Polski była sprawą niezwykle ważną. 
Potrafiliśmy być razem, w znaczeniu milionów ludzi, 
ale też razem w znaczeniu struktur, które powstały, 
by bronić godności człowieka i podmiotowości jego 
pracy, a także by walczyć o wolność i suwerenność 
ojczyzny. Bardzo ubolewam nad tym, że brak nam 
tego bycia razem, że tamtych doświadczeń zbyt mało 
zostało na dzisiejsze czasy i nasze obecne wyzwania 
i potrzeby.  

Te gorzkie spostrzeżenia, z pewną dozą ironii, moż-
na tout court podsumować znaną fraszką Stanisława 
Jerzego Leca: „Przeciąg historii wykrzywia ludziom 
oblicza.” 

Dzisiaj najważniejsze w uprawianiu polityki było-
by połączenie umiarkowania i determinacji, uporu w 
kwestiach zasadniczych i gotowości do porozumienia 
poprzez odwołanie się do polskiej historycznej i te-
raźniejszej różnorodności. Jak to określił Abraham 
Lincoln: „Dom podzielony na pół nie ustoi”. Dlatego 
zamiast dawać się ponosić nastrojom chwili, emo-
cjom, nienawiścią, wykluczeniem, powinniśmy dzia-
łać dla dobra Kraju kierując się rozumem, wyobraź-
nią, umiejętnością planowania i przewidywaniem 
konsekwencji działań, a przez to dążyć do pokonywa-
nia barier dzielących społeczeństwo. Ideałem wydaje 
się być postawa wierności wyznawanym wartościom, 
lecz pozbawiona rewolucyjnego maksymalizmu. Po-
winniśmy dążyć do demokracji deliberatywnej i wy-
pracowania zasad współpracy w ramach polskiej prze-
strzeni politycznej, rozumianych jako dobro wspólne. 
Znaleźć w końcu konsensus wokół idei europejskiej i 
odzyskać należny nam wpływ na jej kształtowanie, na 
miarę naszych ambicji i możliwości.

Elity polityczne i instytucje władzy powinny dążyć 
do działań samonaprawczych, do poprawy swoje-
go wizerunku, sposobów i efektów funkcjonowania 
na każdym szczeblu systemu, przez zdefiniowanie i 
uprawianie polityki publicznej jako sfery kooperacji 
pozytywnej, dialogu, debaty i kompromisu w miej-
sce bezwzględnej walki, nieetyczności, partykulary-
zmów, manipulatywności, cynizmu i resentymentów. 
To jednak elity kulturalne i intelektualne są w stanie 
wytworzyć taki sposób myślenia o świecie i nas sa-
mych, który pozwala ludziom wyjść poza własną per-
spektywę. Niestety, w naszej historii nie ma i nie było, 
od 250 lat ciągłości elit – były wyniszczane przez za-
borców, nazizm i komunizm. Ich odbudowa to praca 
na pokolenia. Tego procesu nie da się przyspieszyć, 
ale i nie można tego odkładać ad Kalendas Graecas.

Zawsze szukałem odpowiedzi na pytania: jaki jest 
świat, w jakim kierunku zdąża i dlaczego? Co sam 
zrobiłem, a co mnie ominęło? Jacy są ludzie, jakie są 
wartości, którymi należy się kierować, a jakie moż-
liwości? Co jest ważne, a co nieistotne? Co przega-
piliśmy i jakie szanse nam uciekły? W jakim stopniu 
wzorce kultury umysłowej mogą wpływać na rozwój 
społeczno-gospodarczy państwa? Czy jest tak, że 
działamy tak, jak myślimy? 

Jeśli mamy do czynienia z zanikiem skłonności do 
głębszej analizy, choćby najprostszych dylematów 
nurtujących współczesny, to rośnie prawdopodobień-
stwo niepowodzenia w podejmowanym działaniu. 
Realizuje się strategie nieprzemyślane. Nie dostrzega 
się ryzyka i potencjalnych konsekwencji. Przypomina 
mi się znakomity historyk kultury, Konrad Górski, 
który stwierdził, że w XVIII wieku Polska upadła nie 
tylko z powodu braku dyscypliny moralnej, ale także 
intelektualnej. Nie rozumieliśmy otoczenia, w którym 
przyszło nam żyć. Zachodzi pytanie, czy nie jesteśmy 
na tym samym rozdrożu teraz?

Dlatego uważam, że u podłoża wszystkich osią-
gnięć, ewoluującej przez setki lat i będącej dziełem 
zbiorowym dziesiątek pokoleń zachodniej cywili-
zacji – od rewolucji naukowej, przemysłowej aż po 
samą demokrację – leży wywodzące się z oświecenia 
przekonanie, że znamy i rozumiemy rzeczywistość, 
że potrafimy ją mierzyć, ważyć, osądzać, wyjaśniać 
za pomocą rozumu, a nie za pomocą mitologii, wraż-
liwości, emocji czy instynktu. Czy potrafimy jednak 
korzystać z tej wiedzy dla dobra nas wszystkich? 

Chciałoby się apelować, jakże aktualnymi w obec-
nej polskiej rzeczywistości, słowami przepięknego 
hymnu Natana Tenenbauma, którego miałem okazję i 
przyjemność poznać w Sztokholmie: Każdy Twój wy-
rok przyjmę twardy,/ Przed mocą Twoją się ukorzę./ 
Ale chroń mnie Panie od pogardy,/ Przed nienawiścią 
strzeż mnie Boże 

Sztokholm, listopad 2017

Ti amo, Bergamo
Lądując na Orio al Serio, podróżni 
spieszący się do Mediolanu mogą nie 
zauważyć miasta ze smukłymi wieżami, 
które rozgościło się na zboczu pobli-
skiej góry. Popędzą dalej, do odległej o 
50 km stolicy światowej mody. Coraz 
więcej jednak jest i takich, którzy lądują 
tu nie dla Mediolanu, a dla odległego o 
kwadrans jazdy miejskim autobusem 
Bergamo.

Turystów zatem i tu bez liku. Tylko pomarzyć 
można o spokojnej lokalności, która zdobiła miasto 
jeszcze dekadę temu. Wielu odkrywa to miasto przy-
padkowo, by wracać doń regularnie. Podobnie byłe 
ze mną i z E. Zwykle kierowaliśmy się ku pobliskim 
jeziorom Lago Como i Lago di Iseo, zwiedzaliśmy 
Pavię, Mantuę czy Cremonę; teraz wracamy najchęt-
niej do Bergamo. Ma w sobie to coś, co skłania do 
ponownych odwiedzin, mimo zabójczo silnego uroku 
innych miast Lombardii. Zdołaliśmy być tu nawet na 
ślubie i weselu syna przyjaciół, byłem tu też z kolega-
mi na świętowaniu profesury jednego z nas. Bergamo 
zostało poniekąd udomowione. Tanie linie zmieniły 
dostęp do Europy, nawet fizycznie odległe miejsca, 
stają się niemal podstockholmskimi.

Z lotniska dojeżdża się do Citta Bassa, Miasta 
Dolnego. Nad nim, rozpościera się amfiteatralnie roz-
łożone Miasto Górne: Citta Alta. Bergamoński tort nie 
jest jednak, jak można sądzić, dwu-, lecz trzy-war-
stwowy. U szczytu wzgórza, na wysokości twierdzy 
Castello di San Vigilio, czyli ponad Miastem Górnym, 
przycupnęła osada kompletująca urbanistyczną kom-
pozycję grodu. Wyjątkowa malowniczość miasta na 
trzech poziomach rymuje się dobrze z krasą okolicz-
nych wzgórz, wysadzanych szlachetnymi kamieniami 
gustownych palazzi i okazałych willi. Można do woli 
sycić się widokiem miasta z coraz to wyższych jego 
partii, w dole zaś rozpościera się szeroki dywan doli-
ny Padu, będącej udanym kontrapunktem dla zgrab-
nych wysoczyzn.

Citta Alta, Miasto Górne, w całej okazałości wi-
doczne jest z Porta Nuova w Mieście Dolnym. Sylweta 
starego miasta na zboczu kojarzyć się może z chórem 
rozstawionym do wykonania oratorium. W górę moż-
na udać się pieszo, agrafkami krętej drogi, można 
autobusem miejskim, bądź, co wielu czyni, wagoni-
kiem kolejki szynowej, zwanej funiculare. Po paru 
minutach jazdy wysiada się w sercu średniowieczne-
go i renesansowego Citta Alta, otoczonego ponad 5 
kilometrowym murem. Miasto jest praktycznie wolne 
od ruchu kołowego. Przemierzyć je można szybko 
grzbietem wzgórza, czyli głównym traktem miasta. 
Podążamy Via Gombito, następnie Via Colleoni by, 
po przekroczeniu placu przy cytadeli, znaleźć się na 
skraju zbocza, sądząc, że to już kres miasta. Widoki 
zapierające dech, a i tak nie wszyscy wiedzą, że jesz-
cze wspanialsze czekają ich po wejściu do następnego 
funicolare, jakby ukrytego za murem, a prowadzącego 

do części szczytowej, czyli San Vigilio. Stamtąd do-
piero można docenić piękno okolicznych wzgórz i 
rozległej doliny Padu. Widać stamtąd i samo Miasto 
Górne, tym razem w dole, z “najpiękniejszym pla-
cem na świecie”. Te słowa, na widok niewielkiego 
Piazza Vecchia, będącego centralnym punktem Citta 
Alta, padły z ust Stendhala. Autor  “Pustelni parmeń-
skiej” zasłynął swymi powieściami, ale i interesującą 
przypadłością.W psychiatrii mówi się o syndromie 
Stendhala, przejawiającego się przyśpieszonym bi-
ciem serca i zawrotami głowy, powstającymi na wi-
dok dzieł sztuki i zabytków zgromadzonych na małej 
przestrzeni. Wprawdzie Stendhal cierpiał z zachwytu 
najbardziej we Florencji, to i tak za komentarz o placu 
w Bergamo jestem mu wdzięczny. 

Przy Piazza Vecchia stoi jeden z najstarszych bu-
dynków sądu: XII wieczny Palazzo della Ragione. 
Jego podcieniami plac ten łączy się z następnym, 
Piazza Duomo, przy nim zaś, klasycystyczna katedra. 
Sąsiaduje z nią, strojna wspaniałą fasadą, bazylika 
Santa Maria Maggiore, na zewnątrz przykład lom-
bardzkiego stylu romańskiego, wnętrze zaś barokowe. 
Obok jeszcze jedno cudo – ozdobiona miniaturowymi 
arkadami i balustradami, Kaplica Colleoniego, klejnot 
renesansu lombardzkiego. 

Z Companone Torre Civica, wysokiej na 52 metry 
wieży miejskiej, widać jak na dłoni pobliskie budynki 
seminarium i bursę. Bergamo to duży ośrodek kształ-
cenia kleryków, z imponujacymi budowlami eduka-
cyjnymi, formującymi bryłę Górnego Miasta. Tutaj 
pobierał nauki urodzony nieopodal biskup Bergamo, 
Angelo Giuseppe Roncalli, światu znany bardziej, ja-
ko papież Jan XXIII.

Z wieży zagląda się w wąskie uliczki opadające 
stromo ku murom miasta, pochylone placyki, przy 
których biegnie życie w ospałym tempie. Turyści tło-
czą sie tylko na głównym trakcie. A tam butiki, głów-
nie rodzinne, birrerie z lokalnym piwem rzemieślni-
czym; nie uświadczy się tylko wielkoseryjnego szajsu 
bo i brak tam sklepów wielkich sieci.  W „Il Fornaio” 
na Via Colleoni, tuż przy Piazza Vecchia, można za-
mówić pizzę z wielkiej blachy, ciętej nożyczkami na 
porcje. Pizzę zwykle przyrządzają mężczyźni, tutaj 
zaś rządzą kobiety, wyczarowując niebiańskie zaiste 
smaki. 

Siąść na murku przy Biblioteca Civica, gapić się 
na Piazza Vecchcia. Cieszyć zmysły harmonią pla-
cu, czuć w ustach wyborny smak pizzy, raczyć się 
lokalnym piwem, siedzieć, siedzieć, nie spieszyć się 
nigdzie. Takie sybaryckie „pizzi-cato”. Wystrzegam 
się tylko słynnej bergamońskiej polenty, za to pie-
rożki casoncelli, proszę bardzo, w każdej ilości. 
Smakołyków miejscowych nie brakuje. Chce się za-
tem wracać pod bibliotekę…

O Mieście Dolnym przewodniki mówią mało. Jest 
ładne, nawet klimatyczne. No tak, jesteśmy w Italii, 
tu niemal wszędzie jest ładnie. Warto przejść się Via 
Sentierone i Via Torquato Tasso, gdzie zachowa-
ło się sporo zgrabnych budynków z XIX wieku, w 
tym Teatr Dionizetti z pomnikiem słynnego muzyka, 
syna Bergamo. Są tam pasaże handlowe z butikami 
renomowanych marek. Shopping będzie z bonusem:- 
bowiem z widokiem na wspaniałą sylwetę Miasta 
Górnego ponad sklepowymi witrynami.
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Teresa Urban
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Pisałam już o czytaniu i pisaniu. Teraz przyszła 
kolej na sztukę przemawiania. Sprawa jest oczy-
wista – nie posiadam daru krasomówstwa, ale 
przez całe dzieciństwo, lata szkolne i studia nie 
zdawałam sobie z tego sprawy ponieważ brako-
wało okazji, aby zabierać głos przed większym 
audytorium.

Sztuka 
krasomówstwa

Kiedy w szkole wzywano nas do ta-
blicy, zazwyczaj chodziło o krótką wy-
powiedź. Klasa nie była zainteresowa-
na, a ci co nie znali odpowiedzi cieszyli 
się, że to nie ich zapytano. Na studiach 
egzaminy ustne odbywały się w cztery 
oczy, a pracy magisterskiej broniłam 
przed trzyosobową komisją i był to 
rodzaj dyskusji, a nie indywidualnego 
referatu. Raz jeden zdarzyło mi się wy-
stąpić przed publicznością. Spędzałam 
wakacje z ojcem w domu wczasowym 
gdzie, z udziałem dzieci, zorganizo-
wano akademię z okazji ówczesnego 
święta narodowego, 22 lipca. Miałam 
odtańczyć krakowiaka w gronie ró-
wieśników, a prócz tego wyrecytować 
patryiotyczny wiersz, którego tytułu 
nie pamiętam. I wtedy, przy solowym 
występie, wrodzona nieśmiałość wzięła 
górę; poczułam taką tremę, że zdener-
wowania przeoczyłam jedną strofkę. 

Zadaniem studiów jest przygotowa-
nie do zawodu. Część absolwentów 
wybiera potem karierę naukową, w za-
kres której wchodzi również nauczanie 
(wykłady) oraz prezentacja wyników     
(referaty) na konferencjach. Aby praco-
wać jako nauczyciel w szkole wymaga-
ne są studia pedagogiczne, ale wykła-
dowcą na uniwersytecie można zostać 
bez przygotowania. 

W życiu zawodowym tremę przy 
zabieraniu głosu odczułam po raz 
pierwszy w Szwecji. W Państwowym 
Laboratorium Bakteriologicznym szef 
sekcji zwykł zwoływać personel na 
cotygodniowe zebrania. Każdy miał 
zdać sprawozdanie z wyników prac, 
czasem dyskutowano wspólnie aktual-
ne problemy. Czułam tremę przed każ-
dym wystąpieniem. Podejrzewałam, 
że wszyscy krytycznie oceniają to co 
nowozatrudniona pracownica ma do 
zakomunikowania. Językiem robo-
czym na zebraniach był angielski i 
obawiałam się, że ze zdenerwowania 
nie znajdę na czas właściwych słów. A 
było to tylko zwiastunem dużo poważ-
niejszych publicznych wystąpień, które 
mnie wkrótce czekały.   
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Zmieniłam pracę i dostałam się na 
studia doktoranckie. Laboratorium, 
gdzie pracowałam, zajmowało się nie 
tylko diagnostyką mikrobiologiczną, 
stanowiło także placówkę badaw-
czą podległą Akademii Medycznej. 
Cieszyło mnie to, ponieważ stwarzało 
możliwość częściowego zrealizowania 
dawnego marzenia, aby studiować me-
dycynę. Po doktoracie uzyskiwało się 
stopień doktora nauk medycznych bez 
wzgędu na to, czy było się medykiem 
czy biologiem. Wprawdzie jako biolog 
czułam się wśród lekarzy jak kanciaty 
kołek w okrągłej dziurze, a uczucie to 
towarzyszyło mi i później, kiedy praco-
wałam wśród farmaceutów przy kontro-
li leków. Był zwyczaj, że doktoranci w 
miarę postępu prac, prezentowali wyni-
ki na dorocznej konferencji medycznej. 
Cierpła mi skóra na samą myśl o takiej 
prezentacji. Peszyło mnie, że słucha-
cze o dużo głębszej wiedzy medycznej 
niż moja, mogli stawiać pytania, na 
które nie będę potrafiła odpowiedzieć. 
Konferencje odbywały się na początku 
grudnia, więc cały listopad upływał na 
przygotowaniach. Często uczyłam się 
całej prelekcji na pamięć. Czytanie z 
kartki nie wchodziło w rachubę. 

Podczas prezentacji serce trzepotało 
mi ze strachu, a ton głosu był niena-
turalnie wysoki. Pomoce techniczne, 
rzutniki do tekstu na foli czy do prze-
zroczy nie zawsze były posłuszne. 
Wielokrotnie byłam świadkiem jak 
prelegent w panice naciska guziki, 
światło gaśnie lub się zapala, ekran 
wędruje w górę i w dół, a przezrocza 
ukazują się w pionie zamiast w pozio-
mie. Komputery do projekcji, o których 
wtedy jeszcze nikt nie słyszał, potrafią 
być jeszcze bardziej złośliwe. Peszy to 
nawet rutynowanych prelegentów, a co 
dopiero mnie. Listopadowe przygoto-
wania miały jedną, niewątpliwą zaletę. 
Wyleczyły mnie na zawsze z jesiennej 
chandry. Co znaczyła ciemność i szaru-
ga, w porównaniu z tym co mnie czeka-
ło na mównicy?

Obrona pracy doktorskiej była kuli-
minacją stresu i tremy połączoną z oba-
wą, że rozprawa zakończy się fiaskiem. 
Na szczęście nie musiałam sama refe-
rować pracy, zrobił to za mnie promo-
tor, równie zdenerwowany, bowiem po 
raz pierwszy występował w tej roli. Po 
udanej dystertacji i uroczystym lunchu 
w obecności promotora, komisji egza-
minacyjnej, opiekunów naukowych i 
współpracowników, wygłosiłam mo-
wę, gdzie puentą miała być anegdotka 
o lwie w antycznym Rzymie, który od-
mówił pożerania chrześcian na arenie, 
ponieważ musiałby wygłosić mowę po 
jedzeniu. Dziwiło mnie, że nikt się nie 
roześmiał. Widocznie nie byłam do-
brym mówcą.

Na kierowniczym stanowisku w 
nowym miejscu pracy czekały mnie 
następne wyzwania. Jednym z łagod-
nieszych był udział w cotygodniowych 
informacyjnych zebraniach szefów. Na 
pierwszym z nich poproszono mnie o 
krótką informacje o mojej pracy dok-
torskiej. Temat był mi znajomy więc 
trema niewielka, ale zainteresowanie 
wśród słuchaczy znikome. Parę osób 
gryzmoliło w roztargnieniu na kart-
kach, tylko jeden uczestnik obserwował 
mnie uważnie i od czasu do czasu kiwał 
głową na znak zrozumienia i aprobacji. 
Wtedy uświadomiłam sobie jak ważny 
dla prelegenta jest kontakt wzrokowy 
ze słuchaczami. Obserwacja prelegenta 
nie musi być zawsze dowodem zainte-
resowania treścią prelekcji. Kiedyś na 
wykładzie zdolnej i urodziwej lekarki 
spytałam sąsiada o jakiś szczegół, a on 
odparł: Ja nie słucham, tylko patrzę. 
Nie wiem, czy był to komplement czy 
całkowity brak szacunku dla kobiecego 
intelektu.

Zdarzało się coraz częściej, że na 
konferencjach i wykładach, gdzie by-
łam tylko słuchaczem, nasuwały mi 
się pytania czy komentarze. Gdybym 
natychmiast mogła zabrać głos trema 
byłaby minimalna, ale zazwyczaj pyta-
nia zadawało się po prelekcji. W mię-
dzyczasie serce zaczynało bić mocniej, 
a kiedy w końcu dostałam mikrofon do 
ręki głos się potrafił zaciąć na obcoję-
zycznych frazach. Jeden z przyjaciół, 
też podatny na stres, wyznał, że tylko 
raz zabrał głos na zebraniu, pytając 
czy można otworzyć okno bo duszno. 

Z biegiem lat nabrałam większego do-
świadczenia zawodowego oraz pew-
ności siebie i na międzynarodowych 
sympozjach potrafiłam kompletować 
wystąpienia innych własnymi obserwa-
cjami. Na jednej z takich konferencji 
podeszła do mnie na przerwie uczest-
niczka, równie aktywna w dyskusji jak 
ja, mówiąc: Tylko my dwie angażujemy 
się na serio i mamy coś do powiedze-
nia. Nawet w marzeniach nie sądziłam, 
że coś takiego usłyszę. 

Tak się złożyło, że jedną z mych 
nisz zawodowych stało się konserwo-
wanie leków recepturowych. Płynne i 
półpłynne leki są dobrą pożywką dla 
mikroorganizmów i wymagają konser-
wantów efektywnych w stosunku do 
bakterii i bezpiecznych dla pacjenta. 
Byłam autorką kompendium na ten te-
mat i przez wiele lat, nawet po przejściu 
na emeryturę, miałam dwa razy w roku 
trzygodzinne wykłady dla farmaceu-
tów pracujących przy produkcji takich 
leków. Początkowo byłam spięta przed 
każdym wystąpieniem, ale z upływem 
lat nabrałam rutyny, wplatałam aktual-
ne anegdoty, aby ożywić suchy tekst i 
zadawałam pytania w czasie prelekcji 
zmuszając słuchaczy do samodzielne-
go myślenia. Co więcej, polubiłam te 
prezentacje i mój wykład oceniano wy-
soko w przeprowadzonych sondażach. 

Kiedyś miałam nieprzyjemną przy-
godę. Dzień przed wykładem zastraj-
kował mi żołądek. Rano czułam się 
osłabiona, ale nie na tyle chora, aby 
odwołać wykład. Śniadanie ograniczy-
łam do gorącej herbaty i grzanki, po-
czym ruszyłam samochodem w drogę 
do Uppsali, gdzie mieści się wydział 
farmacji. Nagle w trakcie prelekcji 
poczułam się słabo i musiałam ją prze-
rwać. Widocznie nastąpił u mnie nagły 
spadek poziomu cukru we krwi. Kilka 
herbatników pomogło odyskać siły i 
dalszy wykład przeprowadziłam we-
dług planu.

Wspomnę jeszcze dwie ustne prezen-
tacje, które z całkiem różnych powo-
dów zapadły mi w pamięci. Firma ko-
smetyczna produkująca kremy popro-
siła mnie o prelekcje na temat konser-
wantów będących jednocześnie prze-
ciwutleniaczami. Kiedy po wykładzie 
opuściliśmy salę, reszta pracowników 
zgromadzona przy telewizorze ze grozą 
wpatrywała się w torpedowany przez 
samolot Word Trade Center. Było to 
jedno z trzech zdarzeń, gdzie dokładnie 
pamiętam okoliczności w jakich dotarła 
do mnie wiadomość. Pozostałe dwa to 
zabójstwo Kennedy’ego i wybór nasze-
go Papieża.  

Drugą pamiętną prezentacją był 
wykład gigant, sześciogodzinny kurs 
w firmie farmaceutycznej ma temat 
Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. 
GMP). Produkcją leków kierują mie-
dzy innymi rygorystyczne przepisy 
higieniczne. Przygotowanie i logiczne 
podzielenie materiału zajęło mi spo-
ro czasu, ale przedmiotem niepokoju 
była niepewność, czy zmieszczę się w 
przedziale czasowym. Zarówno jego 
przekroczenie jak i zakończenie przed 
czasem było niepożądane. Należało 
również zarezerwować parę minut na 
ewentualne pytania. Nie sposób było 
przećwiczyć cały wykład, musiałam 
zaufać przeczuciu i doświadczeniu. Na 
szczęście niemal zmieściłam się w cza-
sie przekraczając go o drobne 10 min. 
Wykład musiał zyskać uznanie bo na-
grodzono mnie brawami.

Podobno ćwiczenia tworzą mistrza. 
Ale daleko mi do mistrzostwa w kra-
somówstwie. Nie potrafię wygłosić 
improwizowanej mowy, cierpię na 
l’esprit de l’escalier (spóźniony humor 
na schodach) i nadal piszę lepiej, niż 
mówię.
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Ewa Michałowska-Walkiewicz

Grabów, to niewielka wieś 
polska, położona w wojewódz-
twie mazowieckim, w powiecie 
kozienickim. Miejscowość ta 
jest siedzibą gminy Grabów, 
której nazwa pochodzi od 
drzewa grab, co się tłumaczy 
dający ukojenie i spokój. Leży 
ona w odległości 6 km na po-
łudnie od rzeki Pilicy, tuż przy 
trasie wojewódzkiej 730. Przez 
zachodnią część tej miejscowo-
ści, przechodzi linia kolejowa 
numer 8. Miejscowość ta jest 
rozpoznawalna dzięki neogotyc-
kiemu kościołowi pod wezwa-
niem Św. Trójcy.

Wieś szlachecka Grabowo, w ro-
ku 1382 lokowana została na prawie 
chełmińskim. Była to osada leśna, a 
jej mieszkańcy zajmowali się głów-
nie smolarstwem, wypalaniem węgla 
drzewnego oraz bartnictwem. W szes-
nastym stuleciu, właścicielami wsi 
byli Grabowscy i Gwałowscy. Znani 
byli oni z wielkiej prawości i szlachet-
ności okazywanej wobec tutejszych 
mieszkańców. W roku 1656 przez te-
ren Grabowa przemaszerowały woj-
ska Stefana Czar-nieckiego, udające 
się na bitwę z wojskami szwedzkimi. 
Zachowały się nawet w zapiskach lu-
dowych mieszkańców Grabowa pewne 
sprawozdania o nawale szwedzkiej, 
która dotknęła wówczas nasz kraj.... 
„Nasz kontynent nie ma szczęścia do 
wojsk północnych, a to Wikingi go 
zalewają, a to wojska Gustawusa, żad-
nego rezonu i litości nie znające”....
Jak głosi stara legenda, gdy wojska 
szwedzkie rozbiły swój obóz niedaleko 
Grabowa, kupowali oni mocne wino od 
pobliskich księży. Gdy podobno sobie 
bardzo podchmielili, pogubili oni wie-
le różnych cennych i wartościowych 
rzeczy. Gdy Szwedzi zwinęli swój 
obóz, Polacy zabrali ze sobą precjoza 
szwedzkie i umieścili je w pobliskim 
kościele. Lata wojennej pożogi rozpę-
tanej w roku 1914 spowodowały, że 
przedmioty te zginęły.

W osiemnastym wieku, wieś ta by-
ła własnością Józefa Pułaskiego ojca 
Kazimierza. W kościele, w Grabowie 
miał chrzest bohatera Polski i Stanów 
Zjednoczonych, jakim był właśnie 
Kazimierz Pułaski. Dla upamiętnienia 
tego wydarzenia w kościele tym znaj-
duje się tablica pamiątkowa. Od XIX 
wieku, właścicielami Grabowa byli 
Komorniccy. W roku 1876 urodziła 
się w Grabowie poetka Młodej Polski, 
Maria Komornicka, która zmarła w ro-
ku 1948. W miejscu zniszczonego dwo-
ru Komornickich znajduje się obecnie 
szkoła podstawowa, a grobowiec tej 
rodziny stoi na miejscowym cmenta-
rzu. Po trzecim rozbiorze Polski, czyli 
po roku 1795, wieś ta znalazła się w 
rękach austriackich. Wtedy to wła-
śnie zauważa się wielkie zubożenie 
tutejszych mieszkańców jak i liczne 
dewastacje ważniejszych budynków 
Grabowa. Kolejna dewastacja tej miej-
scowości miała miejsce podczas dzia-
łań wojennych w latach 1939-45 gdyż 
tutaj przechodził przyczółek warecko 
magnuszewski.

Grabów 
nad PilicąStaw Kunowski

Staw Kunowski, jest jednym 
z ciekawszych miejsc woje-
wództwa świętokrzyskiego. 
Leży on na drodze prowadzą-
cej z Kielc do Ostrowca 
Świętokrzyskiego. W Stawie 
nie ma gospodarstw agro-
turystycznych, ale każdy 
turysta może znaleźć dogod-
ny pobyt w ostrowieckich 
hotelach i zajazdach.

Historia Stawu Kunowskiego wią-
że się integralnie z historią miasta 
Kunowa. Kunów jako jedna z najstar-
szych polskich miejscowości, od pierw-
szych lat naszej państwowości stanowił 
własność biskupów krakowskich, a co 
się z tym wiąże był ich ulubioną siedzi-
bę. Rezydując w Kunowie, w Stawie 
Kunowskim, polował sławetny biskup 
Paweł z Przemankowa. Na dworze w 
Kunowie spędzał areszt domowy biskup 
krakowski Jan Muskata, przeciwnik 
polityczny króla Władysława Łokietka. 
Jan Muskata mógł jedynie wychodzić 
na dwór w asyście osób pilnujących go, 
ponieważ był podejrzewany o układy 
z poplecznikami Wacławów Czeskich. 
A ponadto, znany był w całej Polsce z 
przekupstwa i wielu oszustw. W dniu 
11 lipca 1294 roku prałaci i kanonicy 
krakowskiej kapituły katedralnej zebra-
li się w celu dokonania wyboru nowego 
biskupa. Elekcja ta miała przebieg bar-
dzo niecodzienny. Jan Muskata zadbał 
o swój sukces wyborczy, obiecując 
kanonikom awanse oraz pozyskując 
ich głos obietnicami nadań na starostę. 
Muskata zatem był cwanym i rządnym 
władzy człowiekiem, który spotkał się 
z gromkim sprzeciwem naszego króla 
Łokietka. Dozór Muskaty, był bar-
dzo ważnym aspektem jego pobytu w 
Kunowie. Pewnego razu poprosił on 
swoich dozorców o spacer do pobli-
skiego Stawu Kunowskiego. Myślał 
on, że z tej miejscowości łatwiej mu bę-
dzie uciec. Lecz niestety, na spacer do 
Stawu Kunowskiego Janowi Muskacie 
założono na ręce i nogi ołowiane łań-
cuchy, w których ledwo się poruszał, a 
już o ucieczce nie było mowy. Często 
też wspominając ten fakt z historii 
Stawu Kunowskiego, mówi się Staw 
Ołowianych Okowów. 

Jako ciekawostkę warto jest też wie-
dzieć, że Jan Muskata przyszedł na 
świat w około 1250 roku we Wrocławiu. 
Jego ojcem był mieszczanin, bogaty 
patrycjusz, właściciel kramu na rynku 
wrocławskim, w którym handlował 
egzotyczną przyprawą korzenną, jaką 
jest gałka muszkatołowa. Od  nazwy 
tej przyprawy, urobiono przydomek 

przyszłego biskupa krakowskiego, a 
podobiznę owej gałki umieszczono 
w herbie biskupa obok trzech koron. 
Jan Muskata, sprowadził wrocław-
skich handlarzy gałką i do Stawu Ku-
nowskiego. Miejsce to zasłynęło w 
całej okolicy ze sprzedaży tej cennej 
przyprawy. W Stawie Kunowskim jest 
także do chwili obecnej dużo nazwisk 
Gałka. Są to potomkowie osób han-
dlujących tą przyprawą w okolicznych 
miejscowościach.

Zbigniew Oleśnicki
Inna znakomita postać z kart naszej 

historii, to doradca króla Władysława 
Jagiełły  dyplomata i kardynał Zbig-
niew Oleśnicki. On to nadał miejsco-
wości Staw Kunowski szereg przy-
wilejów, w tym przywilej wykopania 
dużego stawu nazywanego w tradycji 
miejscowej „kardynałem”. Ten staw 
miał służyć do hartowania wytapianej 
tu broni oblężniczej ręcznej i wielo-
pukawkowej, ustawianej na specjal-
nej lawecie. To właśnie dlatego Staw 
Kunowski odziedziczył swoją nazwę 
od pomysłu Zbigniewa Oleśnickiego. 
Sołectwo Staw Kunowski, położone 
jest w rozległej dolinie, na obrzeżu lasu 
i w sąsiedztwie rzeki, zatem miało ono 
dogodne warunki do rozwoju.

Miasto Kunów oraz całe dobra bi-
skupie w tym i Staw Kunowski, by-
ły obiektem częstych napadów i ra-
bunków. Dwukrotnie Kunów, Staw 
Kunowski oraz okolice złupili i spalili 
Tatarzy w roku 1241 i 1502, którzy 
napadli na Polskę pod dowództwem 
Pajdara. Ale zdarzało się i tak, że w 
pobliskim Stawie Kunowskim zacniej-
sze osobistości naszego kraju, potrafiły 
znaleźć sobie miejsce w którym mo-
gli się schronić. Podobno, gdy rządy 
nad naszym krajem objął Kazimierz 
Wielki, syn Władysława Łokietka, 
schronił się on w Stawie Kunowskim, 
gdy podczas podróży spotkała jego 
i jego orszak dotkliwa burza. W roku 
1247 Staw Kunowski spalił Książę 
Konrad Mazowiecki. Podobno tutaj 
chowały się zagony krzyżackie, któ-
re chciały wybić mieszkających tu 
Polaków, którzy podejrzewani byli o 
oddawanie czci pogańskim bogom. 
Dowiedział się o tym książę Konrad 
Mazowiecki i spalił tę miejscowość 
doszczętnie, by ukrywający się tutaj 
zakonnicy nie mieli szans na przeżycie. 
Decyzja Konrada Mazowieckiego była 
tak radykalna, gdyż Krzyżacy oszukali 
Mazowieckiego grabiąc z jego rąk nie 
tylko ziemię chełmińską, ale też i mi-
chałowską wraz z Kujawami.

W rękach szwedzkich
Staw Kunowski, został po raz dru-

gi doszczętnie spalony, ale tym razem 
uczynili to  Szwedzi w czasie „potopu” 
wraz z żołnierzami Jerzego Rakoczego. 
Szwedzi żądali od mieszkańców Stawu 
Kunowskiego wysokiego kontyngentu 
dla swojego wojska. Ale niestety spo-
tkali się oni z odmową, zatem posta-
nowili w tak dotkliwy sposób ukarać 
ludzi ze Stawu Kunowskiego. Oprócz 
tego, że mieszkańcy Stawu zostali 
przez Szwedów doszczętnie zrabowa-
ni, to zdarzały się też akty powieszenia 
Polaków tylko za to, że bronili swojego 
dobytku. W niektórych legendach Staw 
Kunowski nazywany jest Stawem Łez, 

ponieważ dużo ich popłynęło podczas 
szwedzkich wojen.

Powstania narodowe
Po sekularyzacji dóbr biskupów kra-

kowskich tereny te stały się własnością 
państwową. Nastąpił wówczas rozkwit 
tej miejscowości, a ludzie sukcesyw-
nie się bogacili. Mieszkańcy Stawu 
Kunowskiego, mieli swój wielki wkład 
i udział w powstaniach narodowych. 
Szczególnie chwalebnie zapisali się 
udziałem w Powstaniu Styczniowym 
rozpoczętym w dniu 22 stycznia 1863 
roku. Po przegranym styczniowym 
zrywie narodowym Polaków, w 1868 
roku władze carskie utworzyły z czę-
ści dóbr kunowskich w tym i Stawu 
Kunowskiego, majorat, którym obda-
rowany został generał Szwarc. Często 
też w niektórych aktach historycznych, 
tereny Stawu Kunowskiego, nosiły 
nazwę Szwarcówki. Istniejący tutaj 
wykopany staw, służył jako miejsce 
straceń wielu Polaków. Zły był to okres 
dla mieszkańców tych terenów, ponie-
waż miały tutaj miejsce ciągłe represje 
ze strony stacjonujących tu kozaków. 
Rozwój osady nastąpił po wybudowa-
niu linii kolejowej Bzin - Bodzechów. 
Stacja kolejowa Staw Kunowski stała 
się miejscem wysyłkowym dla wy-
robów metalowych z pobliskiego 
Nietuliska oraz drewna z tartaku w 
Brodach Iłżeckich. Załamanie nastą-
piło po klęsce powodzi, która miała 
miejsce w 1903 roku, a zniszczyła ona 
zakłady przemysłowe leżące nad rzeką 
Kamienną.

Okres międzywojnia
W okresie międzywojennym stacja 

Staw Kunowski, służyła jako przysta-
nek kolejowy do wysyłki drewna ze 
składnic z Boru Kunowskiego. W tym 
samym okresie w Stawie Kunowskim 
działały małe zakłady przemysłowe ta-
kie jak młyn i tartak. Te miejsca prze-
mysłowe dawały zatrudnienie sporej 
ilości mieszkańców Stawu. Właśnie od 
tego okresu datuje się okres rozkwitu 
tej miejscowości.

Okres II wojny światowej
Piękną kartę naszej narodowej histo-

rii, zapisali mieszkańcy Stawu Kunow-
skiego w okresie okupacji. Już w listo-
padzie 1939 roku kolejarze ze Stawu 
Kunowskiego otwarli dwa wagony 
wypełnione podręcznikami szkolny-
mi skierowanymi przez Niemców na 
przemiał do fabryki tektury w Dołach 
Biskupich. Książki te zostały rozpro-
wadzone wśród mieszkańców najbliż-
szych wiosek. Dzięki tym książkom 
wiele osób mogło ukończyć konspira-
cyjne szkoły działające w Kunowie i 
Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Stacja Staw Kunowski pełniła rów-
nież rolę ważnego punktu kontakto-
wego Armii Krajowej. Kierował nim 
Franciszek Wydra ps „Gromski”. Był 
on również adiutantem dowódcy baonu 
obwodu „Dolina”. W sierpniu 1944 ro-
ku, na stacji Staw Kunowski dokonano 
rozładunku 2 wagonów cukru z cukrow-
ni Częstocice. Dokonali tego żołnierze 
AK pod dowództwem Władysława 
Krzemińskiego ps „Samotnik”. Cukier 
został przekazany partyzantom i tym 
mieszkańcom Stawu Kunowskiego, 
którzy mieli małe dzieci. Mieszkająca 
tutaj rodzina Nowaków, zasłynęła w 
całej okolicy, jako ta która pomagała 
żywnością okolicznym partyzantom. 
Podobno zdarzały się tutaj, osoby ukry-
wające uciekinierów z gestapowskich 
więzień. Nawet w okresie powojen-
nym, Staw Kunowski cieszył się uzna-
niem wśród ludzi, za odwagę i heroicz-
ną pomoc, potrzebującym rodakom.

Ewa Michałowska-Walkiewicz



NGP 4/2018 (411)

ABONAMENT 
FASTPRIS POLEN 
JEST JESZCZE 
LEPSZY! 

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


