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Nie mam nic 
optymistycznego 
do powiedzenia
NGP rozmawia z Katarzyną Sławską, 
mieszkającą w Sztokholmie tłumaczką, 
w latach 80-tych zaangażowaną w prace 
Biura Solidarności w Szwecji. 3

ZYGMUNT BARCZYK:
Jeszcze w połowie lat 
80-tych Sztokholm robił 
wrażenie miasta prowin-
cjonalnego. To Göteborg 
był bardziej „europejski”, 
ba, wielkomiejski. Sztok-
holm był wtedy nudnawą 
siedzibą administracji 
centralnej, miastem po-
nurych besserwisserów.
9

Komentarz powyborczy:
... Bez względu na to, kto bę-
dzie rządził, najbliższe cztery 
lata zmuszą rządzących do 
ostrzejszego i bardziej zdecy-
dowanego kursu politycznego, 
gdyż cały szereg zaniechań i 
naiwnej ideologii, to dawanie 
oręża populistom. I za cztery 
lata już tak łatwo nie będzie 
można obronić – skądinąd 
słusznych – wartości. 2
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Szanowny Panie Redaktorze,
Szkoda, że w dobrym i ciekawym, jak 

zwykle, reportażu Pani Teresy Urban, 
zatytułowanym „Krasnoludki są na 
świecie” (NGP nr 15/422) Autorka 
nie podała genezy faktu, skąd się 
Krasnoludki wzięły we Wrocławiu. 

Nie posiała ich tam, wspomniana 
w artykule Maria Konopnicka. Ich 
Stworzycielem był Major Waldemar 
Fydrych, opozycjonista i twórca hap-
peningów z przełomu lat siedemdzie-
siątych na osiemdziesiąte ub. wieku. 
To on powołał słynnych Krasnali w 
pomarańczowych stożkowych cza-
peczkach. Krasnale w ramach uzu-
pełnienia kulejącego rynku np. rozda-
wali przechodniom trudno wówczas 
dostępne rolki papieru  toaletowego. 
Skąd je brali – było tajemnicą Majora 
Fydrycha. Za Krasnalami uganiali się 
Milicjanci, uważający ich charytatyw-
ną działalność za naruszenie ładu spo-
łecznego. Zatrzymany i przesłuchiwany 
przez jakiegoś kapitana MO Waldemar 
Fydrych, na uwagę, że „Tak się nie od-
powiada kapitanowi” ripostował: „Ja 
mogę, bo jestem majorem” i tak już zo-
stało. Został Majorem Fydrychem.

Na dobro tamtej władzy trzeba za-
liczyć, że po pewnym czasie przestała 
się ośmieszać i gonić Krasnoludki po 
mieście. 

Mamy nadzieję, że i dzisiejsze wła-
dze też zrozumieją, że śmiech zabija i 
przestaną polować na ludzi zakładają-
cych koszulki, że złowieszczym hasłem 
„Konstytucja” (w domyśle by ją prze-
strzegać, gdy się na Nią przysięgało). 
Nawet wtedy, gdy te koszulki zakładane 
są na pomniki Misia Uszatka, Kubusia 
Puchatka lub Koziołka Matołka.

Z wyrazami szacunku
Ludomir Garczyński Gąssowski 

Pomarańczowa 
alternatywa

Wyniki tegorocznych wybo-
rów w Szwecji były wyjątko-
wo trudne do przewidzenia. 
Chociaż wiele elementów 
tych wyborów było niemal 
pewne: rekordowo słabe 
poparcie dla socjaldemokra-
cji, słaby wynik modertów, 
dobry, ale poniżej oczekiwań 
wynik Szwedzkich Demokra-
tów.  W tej niemal patowej 
sytuacji wszystko wskazuje 
na to, że stworzenie nowego 
rządu będzie bardzo trudne.

Towarzystwo “Sztokholmski Salon Poezji”
zaprasza na  XXIX Edycję Salonu

Gośćmi wieczoru będą wybitni aktorzy 

Beata Ścibakówna i Jan Englert

W programie usłyszymy fragmenty “Kwiatów Polskich” 
Juliana Tuwima

Oprawa muzyczna:
Witold Robotycki - fortepian
Janusz Słotwiński - kontrabas

Sobota, 6 października 2018 
godz.18.00

Teaterstudio Lederman
Gästrikegatan 13, Sztokholm

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc - uczestnictwo 
w spektaklu jedynie na podstawie uprzedniej rezerwacji miejsc. 

Zgłoszenia przyjmowane są od 29 września telefonicznie 
w godzinach 17-19

Tel: 08-739 38 39; 073-505 11 27
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wynik wyborów nie cieszy ni-
kogo (może poza Chrześcijańskim 
Demokratami, którzy pod koniec 
kampanii wyboczej odbili się od 
dna, i Vänsterpartiet). Słaby wynik 
Moderatów – nie uratował ich Ulf 
Kristersson; słaby wynik Liberałów – 
którzy nie potrafią się odnaleźć; dużo 
słabszy niż były oczekiwania wynik 
Centerpartiet – pod koniec kampanii 
Anni Lööf coraz trudniej przebijała 
się do wyborców; katastrofalny wynik 
Miljöpartiet.... Nie wspominając już 
o Socialdemokratach, którzy w ciągu 
ostatnich 25 lat stracili niemal połowę 
wyborców. Ale wynik wyborów niesie 

także pozytywne przesłanie: popular-
ność populistów nadal nie przekracza 
20% wyborców. 

Kampania przedwyborcza była mo-
notonna, tym bardziej że odnosiło się 
wrażenie, że żaden z bloków nie wie-
rzył w swoje zwycięstwo. I była też na 
swój sposób wyjątkowa, gdyż w ko-
mentarzach ekspertów bardzo często 
pojawiały się odnośniki do sytuacji w 
Polsce. Niestety, w niezbyt pochleb-
nym kontekście. Przykład Polski jed-
nym tchem wymieniany był z Węgrami 
i Turcją...

Była to też kampania znacznie 
ostrzejsza niż wcześniejsze, a jej nar-
rację narzucała rosnąca w siłę partia 
Szwedzkich Demokratów. I to zapewne 
pozytywnie wpłynęło na wyrazistość 
przekazu, gdyż walka toczyła się nie 
tylko o to, kto będzie Szwecją rządził, 
ale o to jakim wartościom Szwedzi po-
zostaną wierni. 

Czy 18% głosów poparcia dla po-
pulistów to dużo, czy mało? To więcej 
niż w wyborach w 2014 roku (12,86%). 
Tyle tylko, że wciąż swoistym “bez-
piecznikiem” przed populistami jest w 
Szwecji dość zgodna postawa pozosta-
łych partii politycznych, co uniemożli-
wia im sprawowanie rządów.

Prognozy i sondaże wskazywały na 
równy podział głosów – i taki jest też 
wynik wyborów – dając równocze-
śnie niezły wynik Sd, plasując tę par-
tię na 2-3 miejscu. Czyli mniej więcej 

w tym samym miejscu co w kadencji 
2014-2018 – tylko z dużo większym 
poparciem. Prognozy się sprawdziły: 
Sd będzie nadal trzecią co do wielkości 
partią w parlamencie. 

Ale w niektórych sondażach pod-
czas kampanii wyborczej poparcie 
dla Sd zdecydowanie przeszacowano. 
Dlaczego? Być może nie uwzględnio-
no tego, że wielu jej zwolenników nie 
miała prawa głosować w wyborach par-
lamentarnych, a jedynie w wyborach 
samorządowych. (I zapewne wyjdzie to 
po podliczeniu głosów, gdy okaże się, 
że Sd dużo lepiej wypadła w wyborach 
lokalnych niż do Riksdagu). 

Sformowanie rządu może potrwać 
jeszcze jakiś czas. Wynik wyborów 
zmusza bowiem do wielu kompromi-
sów – czy to po prawej, czy też po lewej 
stronie. Bez względu jednak na to, kto 
będzie rządził, najbliższe cztery lata 
zmuszą rządzących do ostrzejszego i 
bardziej zdecydowanego kursu poli-
tycznego, gdyż cały szereg zaniechań 
i naiwnej ideologii, to dawanie oręża 
populistom. I za cztery lata już tak 
łatwo nie będzie można obronić – 
skądinąd słusznych – wartości. 

(ngp)
Pisane w noc wyborczą
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Andrzej Szmilichowski

Jest 2 września 2018 roku. Odpalam ja dziś rano komputer, patrzę, i co 
widzę? Tfu tfu na psa urok – prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda opo-
wiada z pasją ubliżające sędziom sądu najwyższego – aeropag godności, 
prawości, wiedzy, etyki w każdym cywilizowanym kraju – androny o tych 
godnych najwyższego respektu i szacunku ludziach, w gdyńskim “moim” 
liceum, w którym miałem zaszczyt otrzymać w 1955 roku dyplom maturalny!

Jestem dumny z moich, nieco młodszych, koleżanek i kolegów, i ich re-
akcji na żenujące słowa, jakimi raczył ich ów człowiek. Słuchałem skan-
dujących głośno uczniów: Kon-sty-tuc-ja, Kon-sty-tuc-ja, i ogarniała mnie 
zaduma i wzruszenie. 

Otóż w tych samych murach, mając siedemnaście lat, razem z Wojtkiem Ł. 
napisaliśmy, tuż po dużej pauzie, w paru miejscach kredą na olejnej ścianie: 
STALIN DUPA!

Co się potem działo! Przyjechała czarnymi cytrynami (Citroen) ubecja i 
rozpoczęło się drobiazgowe śledztwo z przesłuchiwaniem grona nauczyciel-
skiego i uczniów włącznie. Na szczęście do Wojtka i mnie nie dotarli.

Najdziksza fantazja nie podsunęłaby mi wizji, że sześćdziesiat trzy lata 
później, w tych samych murach, okoliczności zmuszą młodzież do – podob-
nych, bo politycznych – protestów. Rozpiera mnie duma, a na miejscu Dudy, 
Kaczyńskiego, Kuchcińskiego, et consortes, zacząłbym się poważnie bać.

Zbliżają się wybory samorządowe w Polsce. To 
będzie pierwszy sprawdzian nastrojów Polaków. 
Czy według Ciebie te wybory coś zmienią? Jesteś 
optymistką czy pesymistką?
Nie ma we mnie optymizmu i nie mam złudzeń. W 
odróżnieniu od moich znajomych ze Sztokholmu, 
którzy kupili już bilety by pojechać do Polski i wziąć 
udział w wyborach. Mam wrażenie, że odczucia 
społeczne są takie, iż “dobra zmiana” jest wspaniała i 
trzeba jej dać kolejny dowód zaufania. To obserwacja 
dla mnie bardzo smutna. 

Chyba tym bardziej, że masz za sobą doświadcze-
nie pracy w sztokholmskim biurze Solidarności. 
Czy nie masz wrażenia, że wszystkie wartości, o 
które wtedy się walczyło, straciły na znaczeniu?
Uważam, że popełniliśmy pewien błąd. On się nazy-
wa edukacja. Może nie tyle “my” – tutaj na emigra-
cji, bo to nie była już nasza rola – ale nasi koledzy 
w Polsce. Trzeba było wykorzystywać wszystkie 
możliwe środki – w tym głównie telewizję – by 
uczyć ludzi, czym jest demokracja. Jak funkcjonują 
instytucje państwa, jak działa samorząd, jak ważny 
jest on dla każdego obywatela. Rozmawiałam o tym 
z premierem Mazowieckim, gdy już premierem nie 
był, ale był z wizytą w Sztokholmie. O roli mediów 
publicznych. Ale ta “nasza formacja” zaniedbała to.

Sprawa edukacji społecznej jest niewątpliwie klu-
czowa, czy jednak uchroniłaby przed tak głęboki-
mi podziałami?
Bywam często w Afryce Południowej, tam po okresie 
apartheidu postawiono na edukację, by zakopać te 
wielkie podziały. W Polsce to rozwarstwienie spo-
łeczne nastąpiło już po 1968 roku, wtedy już należało 
społeczeństwo edukować. Ale to był jeszcze inny 
świat, z powodów ideologicznych tego się nie robiło, 
nie było wolnych mediów. Niedawno czytałam w 
“Polityce” artykuł o Polsce chłopskiej i szlacheckiej. 
Potwierdził moje obserwacje, że dzisiaj brak wiedzy 
(by nie użyć innego, bardziej dosadnego sformuło-

Nie mam nic 
optymistycznego 
do powiedzenia
NGP rozmawia z Katarzyną Sławską, mieszkającą 
w Sztokholmie tłumaczką, w latach 80-tych zaangażowaną 
w prace Biura Solidarności w Szwecji.

wania) nie jest niczym wstydliwym, a niemożność 
porozumieniwania się w żadnym innym języku, 
nikogo nie dyskwalifikuje jako polityka. Wstydzić 
się mają “wykształciuchy”.

Jesteśmy otoczeni analfabetami?
Tak to wygląda. Ale nawet media publiczne nie dzia-
łają na rzecz edukowania społecznego, bo dzisiaj są 
po prostu tubą propagandową. Przed wyborami nie 
ma dyskusji merytorycznych między reprezentantami 
partii. 

Coraz więcej ludzi jest pesymistycznych. Co nas 
czeka?
Mam nadzieję, że PiS zacznie popełniać kardynalne 
błędy, które bezpośrednio będę dokuczać społe-
czeństwu. Ale może to jeszcze potrwać. Obietnic 
było wiele, zrealizowano mało. Poza “500+” nie 
załatwiono sprawy “frankowiczów”, nie załatwiono 
spraw nędznych emerytur... Na razie rozmontowuje 
się państwo, są zakusy by zmienić konstytucję – to 
wszystko może doprowadzić do sytuacji, że w takim 
maraźmie będziemy żyć jeszcze bardzo długo. To nie 
napawa optymizmem.

Twoją wizję podziela coraz więcej osób w Polsce, 
ale jak do tego doszło? Co się stało z elitami, 
że przestały być słuchane? Narrację narzucają 
dzisiaj inni...
Bo im na to pozwolono. Tak jak jest ciche przyzwo-
lenie na antysemityzm, tak jest również przyzwolenie 
dla ludzi, którzy szczycą się tym, że intelektualizm 
jest niepotrzebny. A dodatkowo, my nieco przece-
nialiśmy znaczenie elit w społeczeństwie. Miały 
one duże znaczenie w czasach Solidarności, ale 
później szybko o elitach zapomniano. Może za dużo 
było nonszalancji ze strony tych elit? Było to widać 
podczas wyborów prezydenckich między Dudą a Ko-
morowskim. Co odnotowują z wielkim smutkiem, bo 
kiedyś pracowałam razem z Bronisławem Komorow-
skim. A i reklamowanie się przez Platformę “ciepłą 
wodą w kranie”, to także była arogancja.

Chociaż ja akurat rozumiem idę tej “ciepłej 
wody”, zwłaszcza dzisiaj, gdy funduje się nam 
zimny prysznic. Z perspektywy czasu i do-
świadczeń łatwiej formułować oceny. Ale czy nie 
uważasz, że zbyt naiwnie wierzyliśmy, że wartości 
- jak niezawisłe sądy, wolne wybory, wolne media 
- są takimi samograjami, że doprawdy trzeba 
dużo złej woli, by je zniweczyć i że one bez wzglę-
du na opcję polityczną powinny łączyć ludzi?
Te wartości są święte, ale nie jestem przekonana, czy 
są wspólne dla wszystkich obywateli w Polsce. Nie 
są. Eufemistycznie powiem: ci, dla których nie są 
one święte myślą ... jakoś inaczej. Albo... nie myślą. 
Niestety. I to dotyczy dużej części społeczeństwa. 
Więc pozostaje znowu jedna konkluzja: edukacja! 
Obstaję przy tym, że prostą konsekwencją tego co 
się w Polsce wydarzyło ostatnio, jest brak edukacji. 
A partii dzisiaj rządzącej wcale nie zależy by mieć 
wykształcone społeczeństwo. Zresztą... “My” z “my-
ślącymi inaczej” – nawet jak podejmiemy rozmowę 
– to my się nie zrozumiemy. Po pierwsze: mówimy 
innym językiem, a po drugie: wszystkie nasze argu-
menty “oni” odrzucą, bo „oni” “wiedzą lepiej”.

To mamy sytuację pata?
Trzeba czasu, trzeba nadal demonstrować, mimo 
że demonstracje są coraz mniej liczne. Ludzie są 
zmęczeni. A i KOD popełnił błędy, i przykro o tym 
mówić, bo zaangażowałem się w ten ruch tutaj w 
Sztokholmie. Całe szczęście poza KODem jest wiele 
innych opozycyjnych grup w Polsce, które skupia-
ją ludzi, którzy wiedzą, że w tym państwie dzieje 
się źle. Niestety, nie mam nic optymistycznego do 
powiedzenia...

Rozmawiał: tn

Na psa urok... „Konkurs na skecz i scenariusz kabaretu o dwujęzyczności”
Używając dwóch lub więcej języków, czasem trafiają się 
nam różne humorystyczne sytuacje. Jeżeli miałeś tego typu 
zdarzenia, jesteś dobrym obserwatorem, lubisz się śmiać, 
a do tego jeszcze masz lekkie pióro – spróbuj swoich sił 
w napisaniu scenariusza na skecz lub kabaret na temat 
dwujęzyczności i wartości jakie przynosi znajomość języka 
polskiego poza granicami kraju! Zapraszamy do udziału 
zarówno młodzież, jak i dorosłych. Najlepsze prace będą 
używane w inscenizacjach w szkołach sobotnich i polonijnych 
organizacjach organizujących obchody Polonijnego Dnia 
Dwujęzyczności (20 – 21 października), a na ich autorów 
czekają atrakcyjne nagrody!
 
Regulamin konkursu.
www.DobraPolskaSzkola.com
Zapraszamy!
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RZEMIENNYM DYSZLEM MELPOMENY
Fragment większej całości 10.

Określenie to przypisuje się 
Wojciechowi Bogusławskiemu 
uważanego za Ojca Teatru Polskie-
go. Określenia tego używała też 
w swoich publikacjach wielka 
aktorka i dramatopisarka Gabriela 
Zapolska. Rzemiennym dyszlem to 
– w staropolszczyźnie – podróż 
z licznymi przystankami.

W wypadku adeptów Melpomeny oznaczało zespo-
ły teatralne występujące na trasie. Ta „trasa” utrzyma-
ła się do dziś. „Jadę w trasę” tzn. z występami.

Teatry stacjonarne, ze stałym zespołem, to w Pol-
sce wynalazek dopiero XX wieku. Wprawdzie na 
przełomie XVIII i XIX wieku Wojciech Bogusławski, 
z pomocą (finansową) króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego założył stałe teatry w Warszawie, a 
potem we Lwowie i w Poznaniu, to jednak z braku 
stałej publiczności był zmuszony ze swoimi zespoła-
mi objeżdżać „rzemiennym dyszlem” bliższą i dalszą 
okolicę. 

W XIX wieku w większych miastach zbudowano 
teatry – w sensie budynki teatralne. Zarządzały nimi 
władze miejskie i w wyjątkowych wypadkach pań-
stwowe. Rosjanie w dawnej Rosji byli rozkochani 
w teatrze i dlatego najlepiej polski teatr rozwijał się 
w zaborze rosyjskim. Tam długie lata zarządzał ni-
mi wyższy oficer Oddzielnego Korpusu Żandarmów 
rosyjskich, Sergiej Muchanow ożeniony z bardzo 
zasłużoną dla kultury polskiej Greczynką, Marią Ka-
lergis. Muchanow był prezesem dyrekcji (i założycie-
lem) Warszawskich Teatrów Rządowych. W innych 
zaborach teatry – np. w Krakowie, we Lwowie czy 
w Poznaniu – podlegały władzom miejskim i oprócz 
dotacji utrzymywały się z hojnych darów społeczeń-
stwa polskiego.

W Polsce międzywojennej, podobnie jak w czasie 
zaborów, stałe teatry miały tylko stałą administra-
cję, zaś zespół artystyczny angażowano na sezon tj. 
jeden rok. Potem przedłużano, lub nie, na następny. 
Chodziło o to, by zespół się nie tak licznej widowni 
nie znudził. Aktorzy często zmieniali teatry i miasta. 
Ekstra atrakcją były występy gościnne znanych ar-
tystów wypożyczanych do danego przedstawienia z 
innych scen.

Ten system utrzymał się i w Polsce Ludowej. Z tą 
różnicą, że pod koniec lat czterdziestych wszystkie 
teatry upaństwowiono. Tzn. że dawne teatry miej-
skie stały się państwowymi. W ministerstwie kultury 
i sztuki powstała generalna dyrekcja teatrów, która 
mianowała dyrektorów i zatwierdzała repertuar oraz 
sugerowała tenże. Preferując prawomyślne sztuki 
współczesne: polskie i radzieckie oraz napisane w in-
nych krajach demokracji ludowej. 

Tylko 25% repertuaru mogły stanowić sztuki 
klasyczne tak polskie (Fredro, Bałucki i inni), jak i 
światowe (Szekspir, Molier, Turgieniew i inni). Jeśli 

chciało się przekroczyć tę normę, to trzeba było per-
traktować z generalną dyrekcją z MKiSz. 

W takim klimacie przenieśliśmy się w 1948 roku 
z Gorzowa Wielkopolskiego do Bydgoszczy. Już 
wówczas mój ojciec, który dostał nominację na sezon 
1948/1949 na dyrektora i kierownika artystycznego 
Teatru Miejskiego w Bydgoszczy, miał swój żelazny 
zespół, z którym przenosił się (raz na rok) do następ-
nego miasta. W skład tego zespołu wchodził absol-
went Reduty Juliusza Osterwy – Antoni Kosmyra 
– doskonały odtwórca ról komediowych (z komedii 
Fredry i Bałuckiego), Maria Bakka – amantka i tra-
giczka, Ewa Studencka – diwa komedii muzycznych, 
i inni.

W Bydgoszczy doszła Danuta Wiłowicz – dosko-
nała odtwórczyni roli tytułowej w „Madame Sans-
Gene” Wiktora Sardou. Wiłowicz było to nazwisko 
przybrane w czasie okupacji. Właściwie nazywała się 
Treichel. Pani Danuta była córką dyrektora więzienia 
w Bydgoszczy, którego (bezskutecznie) podczas woj-
ny poszukiwali Niemcy, za to, że w jego więzieniu 
odbywały się egzekucje dywersantów niemieckich 
„bohaterów” słynnej „Krwawej niedzieli” bydgoskiej. 
Sprawa ta nie jest wyjaśniona do dzisiaj. 

Są dwie prawdy wypadków z początku września 
1939 roku. Polska i Niemiecka. W szwedzkich anty-
kwariatach do dziś można znaleźć wydaną po szwedz-
ku broszurę podającą wersję niemiecką. Według tej 
wersji, w obliczu zbliżających się wojsk niemieckich 
ludność polska Bydgoszczy dokonała pogromu na 
bogu ducha winnej ludności niemieckiej. A potem 
Niemcy ukarali sprawców. W wersji polskiej poda-
je się fakt ostrzelania z okien cofających się przez 
Bydgoszcz wojsk polskich przez dywersantów nie-
mieckich i późniejsze ich wyłapanie i ukaranie. A 
później odwet niemiecki na przypadkowych Polakach. 

W obu wersjach zawyża się znacznie ilość ofiar. 
W latach sześćdziesiątych ub. wieku Radio Wolna 
Europa przeprowadziło badania w tej sprawie, docie-
rając do naocznych świadków zarówno polskich, jak i 
niemieckich. Powołana przed kilkunastu laty wspólna 
polsko-niemiecka komisja historyczna do wyjaśnienia 
spraw spornych, doszła do podobnych wniosków co 
RWE. 

Otóż sprawa miała się tak. Po I-szej Wojnie Świa-
towej, gdy ustalano w Europie nowe granice, ludności 
nie wyganiano i nie przesiedlano. Wszystkim nada-
wano obywatelstwo ziemi bez względu na pochodze-
nie etniczne. Obojętne były: religia i język. Kto wie, 
czy drastyczne posunięcia po II-giej Wojnie nie by-
ły słuszniejsze w dalszej perspektywie? Mniejszość 
niemiecka w Polsce przedwojennej czuła się bardziej 
Niemcami niż polskimi obywatelami. I we wrześniu 
czekała na swoich. Bydgoszcz (Bromberg) była mia-
stem o zabudowie pruskiej bardziej niemieckim niż 
polskim. 

Prowadzący „dochodzenie” w tej sprawie w audy-
cjach Radia Wolna Europa, związany z Bydgoszczą, 
Tadeusz Nowakowski, tak to opisywał:  niemieccy 
dywersanci rekrutujący się z mieszkańców miasta 
ostrzelali ostatni polski oddział wycofujący się przez 
Bydgoszcz. Wojsko polskie zawróciło i z pomocą har-
cerzy, oraz ludności polskiej, po ustaleniu skąd pada-
ły strzały, aresztowało zamieszkałych tam Niemców. 
Naturalnie, że w takich wypadkach dochodzi do 
działań brutalnych oraz i pomyłek. Zatrzymanych 
dywersantów umieszczono w więzieniu i po krótkiej 
rozprawie (obowiązywał stan wojenny) dokonywano 
egzekucji. Potem Bydgoszcz zajęli Niemcy i zaczę-
ło się wyłapywania Polaków (najczęściej harcerzy), 
których rozpoznali Niemcy bydgoscy. I znowu prawo 
wojenne, krótkie rozprawy i egzekucje.  

Na skutek tych wypadków rodzina państwa Trei-
chel musiała uciekać z Bydgoszczy i ukrywać się w 
Generalnej Guberni pod zmienionym nazwiskiem 
Wiłowicz, które zresztą było nazwiskiem panień-
skim matki pani Danuty. Bydgoszcz włączono do III 
Rzeszy, czego liczne pamiątki odnajdowaliśmy jesz-
cze w 1948 roku.  

W Bydgoszczy zamieszkaliśmy w pięciopokojo-
wym mieszkaniu. Jeden pokój zajmowali tzw. ma-
szyniści, czyli pracownicy techniczni naszego teatru. 
W tym pięknym mieszkaniu był duży salon z dziwną 
podłogą. Było to linoleum pomalowane na ciemno-
niebieski kolor. Bardzo mnie to jako dziesięciolat-
ka zaintrygowało i zacząłem w jakimś rogu skrobać 
farbę ... i okazało się, że pod farbą jest piękne lino-
leum udające parkiet. Wyrysowane tam były klepki 

do złudzenia przypominające prawdziwy parkiet. Mój 
tatuś bardzo się ucieszył i polecił zmyć w/w farbę. I co 
się okazało. Dwóch maszynistów zmywających farbę 
z dwóch stron spotkało się na środku pokoju, gdzie 
wyłonił się okrąg z liści laurowych, w środku którego 
była gustownie wyrysowana swastyka... Nie było in-
nej rady – podłogę trzeba było ponownie zamalować. 
Z tym, że tym razem zrobiono to w bardziej ludzkim 
kolorze, to jest brązowym. 

Ale to nie koniec atrakcji związanych z tym 
mieszkaniem. Jak wspomniałem, byłem dzieckiem 
ciekawym i zdolnym. Otóż pomiędzy dwoma poko-
jami z jednej strony były drzwi, a z drugiej ściana. 
Intrygowały mnie te ślepe drzwi. Więc dopasowałem 
do nich klucz i okazało się, że była to szafa ścienna, 
w której była pościel, ręczniki i coś tam jeszcze, oraz 
zabawki. A wśród nich zgrabne figurki niemieckich 
żołnierzy. Ja, dziecko wojny (wówczas) bardzo nie 
lubiłem Niemców. Kolor zielony kojarzył mi się z 
mundurem niemieckim, więc nie lubiłem tego kolo-
ru. Lubiłem (wówczas) kolor czerwony. Prezentów w 
kolorze zielonym nie przyjmowałem od mojej Babci. 
Było wiadomo, że jak Babcia np. przynosiła trudno 
dostępne podczas okupacji, ołówki Malinowskiego, 
to ja dostawałem czerwony, a moja Siostrzyczka zie-
lony. Podobnie było z landrynkami. Zielonych nie 
jadłem nawet wtedy, gdy nie było już innych. Więc 
wspomniane figurki żołnierzyków Wehrmachtu od-
dałem synowi dozorcy naszej kamienicy. Żałuję tego 
do dzisiaj. Zostawiłem sobie tylko czterech żołnie-
rzy, których przemalowałem i którym przerobiłem 
hełmy na kapelusze dodając wycięte z kartonu ronda 
oraz uzbroiłem ich w szpady zrobione ze szpilek kra-
wieckich. „Robili u mnie” za trzech muszkieterów i 
D’Artagnana. 

(...) W Bydgoszczy ukończyłem III klasę szkoły 
podstawowej. Z tego okresu zapamiętałem tylko jed-
nego kolegę – przyjaciela Krzysztofa Nowickiego. 
Nie miałem z nim później kontaktu. Internetu wtedy 
nie było.

Teatr w Bydgoszczy, podobnie jak w innych po-
niemieckich miastach, był w stylu biedermeierow-
skim. Ojciec starał się o repertuar lżejszy, a nakaza-
ne sztuki radzieckie wymieniał na klasykę rosyjską, 
wspomnianego już Iwana Turgieniewa i Aleksandra 
Ostrowskiego. Ten repertuar zatwierdzał życzliwy 
mu generalny dyrektor teatrów Jerzy Pański – rusy-
cysta, tłumacz literatury rosyjskiej. Nie należy mylić 
go ze znanym nam w Sztokholmie Jerzym Pańskim 
– komunistą, kapitanem żeglugi wielkiej, marynistą, 
tłumaczem z języka angielskiego i założycielem w 
Szwecji Związku Patriotów Polskich.

Mieszkaliśmy naprzeciwko gmach rozgłośni Pol-
skiego Radia, gdzie mój ojciec brał często udział w 
nadawanych stamtąd słuchowiskach. Zapamiętałem 
jedno. Z okazji którejś tam rocznicy Wielkiej Paź-
dziernikowej ... ojciec grał tam kogoś i pochwalił się 
nieopacznie, że widział w 1917 roku prawdziwego 
Lenina w Piotrogradzie. Radio zawiadomiło prasę i 
zrobiono ekstra wywiad z moim ojcem.  W 1917 roku 
mój ojciec miał lat siedem, i opowiedział, że jego oj-
ciec (a mój dziadek) Wacław zaprowadził go na jakiś 
wiec, na którym przemawiał Lenin. Było to jeszcze 
przed przewrotem bolszewickim. No więc ojciec za-
pamiętał jakiegoś pana stojącego na wysokiej skrzyni, 
a najbardziej zapamiętał jego buty. Ani w radio, ani w 
prasie mój ojciec nie ujawnił tego, co powiedział nam 
w domu. Otóż dziadek wskazał mu na przemawiające-
go Lenina i powiedział: „Eto swołocz, my dałżni ubie-
gać iż Rossij”. (To drań, będziemy musieli uciekać z 
Rosji). 

I rzeczywiście w rok później ubieżali.  
Tu muszę dodać, że do wyjazdu z Rosji, mój ojciec 

nie znał języka polskiego, mimo starań legendarnej 
jego cioci, a mojej babci, Anieli z Gąssowskich-
Rakowskiej, którą – bogaty wówczas mój dziadek – 
przygarnął w Petersburgu. 

Matką mojego ojca, jak już wspomniałem, była 
Rosjanką, która polskiego też dopiero nauczyła się w 
Polsce. Rodzice ojca porozumiewali się po rosyjsku 
lub francusku.

A tytuł tego odcinka wziął się stąd, że swoje ledwo 
zaczęte wspomnienia, mój ojciec zatytułował właśnie 
„Rzemiennym dyszlem Melpomeny” mając na wzglę-
dzie częste zmiany dyrekcji i prowadzone przez niego 
teatry objazdowe.   

Miejski Teatr Polski w Bydgoszczy założono w 1920 roku. Po II wojnie światowej 
wznowił działalność w marcu 1945, początkowo jako scena prywatna pod nazwą Teatr 
Mały. 5 czerwca 1945 przyjął nazwę Teatr Polski. Od sezonu 1949/50 połączony z 
teatrem toruńskim w przedsiębiorstwo Państwowe Teatry Ziemi Pomorskiej Bydgoszcz-
Toruń. W czerwcu 1960 zmieniono nazwę na Teatry Dramatyczne Bydgoszczy i 
Torunia, przywracając scenie bydgoskiej nazwę Teatr Polski, a 1 lipca 1961 ostatecznie 
rozdzielając obie sceny. Od 28 czerwca 2000 Teatr nosi imię Hieronim Konieczka.
Teatr mieści się w gmachu wybudowanym w 1949 roku wg projektu architektonicznego 
Alfonsa Licznerskiego.
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Twój Rodzinny Dentysta  
w Centrum Sztokholmu 
dr Dorota Leśniewska Lind 

Oferujemy Państwu cały wachlarz niezbędnych 
zabiegów stomatologicznych w zależności 
od Państwa potrzeb. 
Pacjenci bólowi  12 H Pacjenci bólowi  12 H 
Przyjazna atmosfera. 
Higienistka Magdalena. 

Stockholm, Kungstensgatan 9 
T: 0704 961 682  lub 08-411 80 40
www.dorotealind.se 
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Sztokholm, 
czyli 
metropolitalny 
łabędź wzbił 
się do lotu

Jeszcze w połowie lat 80-tych 
Sztokholm robił wrażenie miasta 
prowincjonalnego. To Göteborg 
był bardziej „europejski”, ba, wiel-
komiejski. Sztokholm był wtedy 
nudnawą siedzibą administracji 
centralnej, miastem ponurych 
besserwisserów, znanych w reszcie 
kraju, jako „ważniaki ze strefy 08” 
(telefoniczny numer kierunkowy).

Śródmieście porządne, dobrze zagospodarowa-
ne, ale jakoś śnięte i jeszcze wtedy bardzo „białe”. 
Imigrantów rozlokowywano poza prestiżowymi 
dzielnicami. Centralne biuro wynajmu mieszkań 
kierowało ich do pustoszejących osiedli blokowisk 
zbudowanych jeszcze w latach 60-tych, w ramach  
programu miliona mieszkań. Wraz z narastającym 
napływem obcych, sprzyjało to segregacji społecznej 
w mieście i regionie. Dziś politycy udają, że są tym 
obrotem spraw zdziwieni, choć niekompetencją swoją 
solidnie się do tego przyłożyli.  

Dzisiejszy Sztokholm nie przypomina tamtego 
sprzed ponad 30 lat. Jest eleganckim, dużym miastem 
europejskim, atrakcyjną metropolią, acz z postępująca 
segregacją społeczną.

Pamiętam rok 1984, nasz pierwszy rok w tym mie-
ście. Jeszcze nie pojawiły się ogródki kawiarniane, 
tawerny czy bary z kuchnią świata. Świat wypieków 
reprezentowała limpa, bochen słodkawego miękkie-
go chleba w plastikowym opakowaniu i słodkie bu-
łeczki zwane kanelbullar. W sklepach obowiązywał 
wybór zgodny z tradycyjnym szwedzkim gustem. 
Konsumpcje wyznaczała oferta sieci Konsum, ICA, 
Åhlens. Restauracje były głównie przyhotelowe, 
za kotarami. Ulice w weekendy świeciły pustka-
mi, jako że domy towarowe były zamknięte, takoż 
Systembolaget, imprez było niewiele.  Sztokholmianie 
rozpierzchali się  do swoich podmiejskich stug. I trud-
no się dziwić. Miasto nie oferowało niczego, co by 
w czas wolny mogło przyciągnąć ich do śródmieścia. 

Jako nowi imigranci wałęsaliśmy się po mieście, 
uczyli „nowych kodów kulturowych”. Obok nas 
snuły się ulicami inne emigranckie rodziny. Smutek 
Północy. Z afiszów płynęła propaganda władz nama-
wiająca do picia mleka (żeby mieć mocne nogi) pro-
dukowanego przez giganta Arla. Zachęcali czołowi 
politycy ujęci w podskoku na wielkich bannerach. 
Był to czas rządów wielkich koncernów, które wraz z 
państwowymi  urzędami sprawowały „rządy dusz” w 
Szwecji. Na to nałożona była ideologiczna czapeczka 
välfärdstat. 

Lata osiemdziesiąte to wciąż czas, kiedy państwo 
gotowe było ulepszać człowieka, formować spolegli-
wego obywatela i dumnego mieszkańca Folkhemmet. 
Szeroko dostępne były broszury sugerujące co robić, 
by dobrze i zdrowo żyć i współżyć. Sztokholm nie 
różnił się wtedy mentalnie od pozostałej Szwecji tak 
bardzo jak dziś (nie licząc kasty urzędniczej i śmie-
tanki z Östermalmu, które i wtedy żyły w swoich wła-
snych kapsułach snobizmu).

Nie twierdzę, że Sztokholm był wtedy brzydkim 
kaczątkiem, bo był miastem urodziwym i zachwy-
cającym swoim położeniem już wtedy. Nie sądzi-
łem jednak, że tak szybko przerodzi się w metropo-
litalnego łabędzia i stanie się jednym z najciekaw-
szych miast współczesnego świata.

A zaczęło się wszystko niewinnie. Jak bardzo 
nie wyda się czytelnikowi to zaskakujące, to śmiem 
twierdzić, że impuls do zmiany przyszedł wraz z 
pierwszym  festynem Vattenfestival (Festiwal Wody) 
w sierpniu 1991 roku. Oczywiście, czynników prze-
miany było więcej.  Chodzi mi o nowe poczucie bycia 
w mieście, nagłe otwarcie na przestrzeń publiczną, ja-
ko miejsce ciekawych spotkań i wydarzeń. Następnie,  
w latach 90 tych, doszły mocne impulsy gospodarcze, 
które uskrzydliły Sztokholm, jako dynamiczne mia-
sto, interesujące dla kapitału, twórczej myśli, nowych 
branż, które przyciągały najlepszych fachowców.

Vattenfestival organizowany co roku w sierpniu ja-
ko wielki festyn i festiwal kultury, dał początek oby-
czajom korzystania z miasta na sposób wielkich miast 
na Kontynencie. Władze miasta, acz tylko na czas 
festiwalu, zezwoliły wtedy na spożywanie napojów 
z procentami na niektórych placach i ulicach. Ludzie 
siedzieli gdzie popadnie, podziwiali występy, popijali 
szampana, piwo, wino, chętnie rozmawiali z niezna-
jomymi (sic!). Anarchia w centrum Folkhemmet! 
Vattenfestival trwał do 1999 roku. Uznano wtedy, że 
jego formuła się wyczerpała, miasto skrzyło się już 
masą innych wielkich imprez.

Najważniejszy był ten pierwszy raz. Pamiętam, że 
kolejarze rozdawali banany przyjezdnym na dworcu 
centralnym. Z muszli koncertowych dobiegała muzy-
ka na żywo, wszędzie stoiska, nowe „fastfoody”, a w 
sumie rwetes, jakiego miasto dotąd nie znało. Ni stąd 
ni zowąd nastał czas wielkiego świeckiego odpustu.  

To był symboliczny początek. Wszechstronna prze-
miana nastąpiła po kryzysie energetycznym początku 
lat 90 tych. To okres schyłku starych przemysłów, 
również i tych, które obecne były w Sztokholmie. 
Okazuje się, że miasto nie popada w kryzys jak wiele 
innych europejskich miast przemysłowych. W sukurs 
przychodzą nowe wynalazki i innowacje w informaty-
ce i w zakresie technologii internetowych. W  mieście 
jest moc fachowców inżynierów i techników, któ-
rzy odnajdują się w nowych warunkach. Są świetne 
ośrodki kształcenia, jest wysoka kultura zarządzania, i 
co ważniejsze, jest pomyślunek u polityków i u mene-
dżerów. Pozostaje tylko przestawić się na nowe tory. 
I Sztokholmowi się to udaje. Jak grzyby po deszczu 
pojawiają się firmy w nowych branżach, gdzie liczą 
się kwalifikacje programistów i  inżynierów obsługu-
jących systemy informatyczne.

Sztokholm staje w szranki światowej konkurencji, 
szybciej niż inni pokazuje swoje atuty. Odnajduje się 
błyskawicznie w nowym środowisku innowacyjnej 
gospodarki opartej  na wiedzy. Klastry i centra nauko-
wo badawczo produkcyjne dają siłę ekonomiczną mia-
stu, przyciągają kapitał do miasta, zdążają do miasta 
specjaliści i przedsiębiorcy o nowych kompetencjach.

Kiedy w 1984 roku dokładałem się wraz z rodzi-
ną do statystyki mieszkańców regionu, samo miasto 
Sztokholm liczyło około 600 tysięcy. Dziś zamel-
dowanych jest tu około miliona mieszkańców. W 
województwie złożonym z 26 gmin, które stanowią 
organizm Dużego Sztokholmu, mieszka obecnie 2 
miliony 300 tysięcy osób. Spójny gospodarczo region 
Stockholmu, sięgający Mälaren i pobliskiej Uppsali, 
liczy dziś ponad 3 miliony 500 tys. mieszkańców. Co 
roku jego ludność zwiększa się o około 40 tys. osób   
Jeszcze trochę i połowa Szwecji zamieszka w regio-
nie sztokholmskim. Pośród 271 regionów Europy 
znajduje się on w grupie ośmiu gospodarczo najsil-
niejszych, jeśli porówna się wartości produktu glo-
balnego na głowę mieszkańca. Sztokholm nazywany 
jest dziś „mekką techników i programistów”, jako że 
co piąty pracownik związany jest z którąś z najnowo-
cześniejszych branż. Nie ma drugiego takiego miasta 
w Europie. Na kontynencie średnia to, co dziesiąty. 
W firmach o innowacyjnym profilu wytwórczości i 
kreatywnych usługach jest zatrudniona jedna czwarta 
wszystkich zatrudnionych w regionie, co jest wyni-
kiem niebywałym, nawet jak na duże miasta Zachodu.

Mimo wielu małych i średnich przedsiębiorstw 
funkcjonujących w regionie, gross kapitału biz-
nesowego skupiona jest w „firmach-kolosach” 
zatrudniających od 5-10 tys. pracowników, takich 

jak: Ericsson, Astra Zeneca, NCC, Scania. Sztokholm 
jest też siedzibą jednego z największych w świecie 
klastrów w zakresie technik informacyjnych i komu-
nikacji informacji. Kista Science City jest czołowym 
klastrem w zakresie technologii bezprzewodowych 
oraz aplikacji mobilnych. Sztokholm jest też jednym 
z największych w Europie klastrów w zakresie farma-
ceutyki i biotechniki. 

Ponad 50% zatrudnionych to osoby z wyższym 
wykształceniem. Wskaźnik zatrudnienia w działalno-
ściach opartych na wiedzy należy do najwyższych w 
Europie. 

Przytaczam te dane by pokazać, jak wyjątkowym 
miastem jest Sztokohlm, nawet na tle innych wyso-
ko rozwiniętych regionów w Europie. Co więcej, 
nie dymi, nie truje, nie niszczy środowiska wskutek 
przemysłowej eksploatacji. Sprzedaje produkty myśli. 
Stale rośnie liczba i wartość kapitału firm zagranicz-
nych właścicieli. Dotyczy to zwłaszcza usług bizne-
sowych, konsultacyjnych, handlu. Rozlokowanych w 
głównej mierze w części śródmiejskiej Sztokholmu i 
przylegających do niej gmin Solna i Sundbyberg. 

Miasto przyciąga zatem silnych i dobrych w tym, 
co nowoczesne i pożądane, i to mimo wysokich po-
datków, cen nieruchomości i wysokich kosztów 
konsumpcji. Stale rośnie liczba ludzi o wysokich do-
chodach, ale i o silnych potrzebach kulturalnych, kon-
sumpcyjnych, edukacyjnych. Stąd ciągłe zmiany w 
ofercie komercyjnej i kulturalnej miasta. Sztokholm 
stając się coraz bardziej wielkomiejskim, przypo-
minać zaczyna najbardziej ekspansywne metropolie 
świata. Również różnorodnością stylów życia. I tak, 
jak w innych wielkich miastach, przegranymi są ci z 
mieszkańców, którzy nie plasują się statusem i docho-
dami w grupach ludzi sukcesu. 

Na korzyść Sztokholmu działają jego walory uni-
kalne, które trudno wprawdzie pomierzyć, ale które 
komunikowane w postaci odczuć, skojarzeń, czy 
wyobrażeń, działają na wyobraźnię. Nie chodzi przy 
tym o “taniochę” medialnych zabiegów mających 
tworzyć atrakcyjny wizerunek miasta. W przypadku 
Sztokholmu podkreślić należy siłę przyciągania jaką 
stanowi przekonanie wielu, że jest to miasto „ulo-
kowane uroczo, w nieskażonej naturze, spokojne (w 
rozumieniu spokoju społecznego), bezpieczne, nie-
skorumpowane, tolerancyjne, otwarte na nowości i na 
obcych. Wielu twórców, innowatorów, przedsiębior-
ców, gotowych jest płacić wysokie podatki za kom-
fort pracy i życia w takim mieście, chociaż metropolia 
sztokholmska nie oferuje najbardziej renomowanych 
restauracji, elitarnych klubów, teatrów z „najwyż-
szej półki” ani frenetyczngo życia nocnego. „Nuda” 
miasta jednak chyba niedotkliwa, skoro rozrywkę, 
gastronomię i relaks z wysokiej półki potrafi elicie 
miasta zaoferować na tyle skutecznie, że nie umyka 
ona gdzie indziej. 

Oczywiście, owe “miłe walory” miasta, same w 
sobie, nie wystarczyłyby do powstania dynamicznej 
metropolii, jednak w skojarzeniu z  “twardymi” kapi-
tałami, dały moc miastu, które zdążyło już samozwań-
czo nazwać się the Capital of Scandinavia.

Widoczne są już bariery trwającej ekspansji. 
Wskutek dławionej politycznie gospodarki miesz-
kaniowej brakuje mieszkań dla wszystkich, w tym i 
dla tych, którzy przybywając zwiększyliby dochody i 
atrakcyjność miasta. Brakuje również mieszkań czyn-
szowych i studenckich. To ogranicza wydatnie „par-
cie na miasto”.

Są i nowe elementy negatywne. Zauważa się 
rosnącą tendencję wykluczenia społecznego i eko-
nomicznego. Coraz mocniej zarysowuje się podział 
na „dobre” i „złe” dzielnice. W najuboższych, cu-
dzoziemskich dzielnicach miasta, średnia dochodów 
rodziny nie sięga nawet połowy wartości dochodów 
rejestrowanych w śródmieściu obejmującym: Norr-
malm, Vasastan, Kungsholm, Östermalm. 

Nawet w śródmieściu obserwuje się ostre kontra-
sty w statusie społecznym i majątkowym. Sztok-
holm jest obecnie uważany, i to mierząc w skali 
międzynarodowej, za segregowane miasto, zaś ne-
gatywne proporcje świadczące o rosnącej polaryza-
cji społecznej, są reprodukowane w całym regionie. 
Będąc miastem sukcesu, przyciągając obcych z róż-
nych stron świata, podobnie jak inne duże miasta, stał 
się Sztokholm kulturalnym tyglem i etnicznym kon-
glomeratem. Na dobre i na złe. Jest dziś zatem dyna-
micznym światowym miastem, w którym rośnie za-
grożenie konfliktami na tle nierówności i segregacji.  

Sztokholm dziś nie przypomina miasta do które-
go przybyłem  34 lata temu. Jest miastem pięknym 
i zamożnym, jednak spękanym wewnętrznie. Póki co 
można się cieszyć z tego, że brany jest nadal za wzór 
do naśladowania.

Zygmunt Barczyk
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Usłużny znajomy odwiózł nas na lotnisko. Panowie 
tak się zagadali, że przeoczyli zjazd z autostrady. 
Dopiero po 15 km mogliśmy zawrócić. Obawiałam 
się nawet, że przyjedziemy za późno. Zupełnie niepo-
trzebnie. Odlot był opóźniony. Przynajmniej o godzi-
nę. Mieliśmy nadal nadzieję, że dojedziemy na miej-
sce przed zamknięciem restauracji i baru. Tradycyjnie 
zwykliśmy zaczynać urlop zimnym piwem. Ale przy 
bramce czekały na nas złe wieści. Samolot nie wyko-
rzystał przyznanego mu czasu na start i musi czekać co 
najmniej 3 godziny na nowe pozwolenie. Przyczyną 
był rzekomy strajk dyspozytorów ruchu na Majorce. 
Potem za winnych uznano dyspozytorów w Paryżu, 
a w końcu ogólny chaos w przestrzeni powietrznej.

Pozwolono nam wprawdzie wejść na pokład, ale 
czekanie przez to się nie skróciło. Posililiśmy się wła-
snym prowiantem. Ci, co zamówili posiłek, dostali go 
dopiero 4 godziny później, po starcie. Na pokładzie 
było wiele rodzin z małymi dziećmi. Kiedy jeden nie-
mowlak zaczynał płakać, natychmiast wtórowała mu 
reszta. Dwóch chłopaczków w rzędzie obok nas sta-
le pytało starszego opiekuna (może dziadka) „kiedy 
polecimy?” i niecierpliwie machało nogami. Samolot 
wystartował przed jedenastą. Podnieceni chłopcy po-
wtarzali „Już lecimy, już lecimy”. Może był to ich 
pierwszy lot. 

W kabinie zrobiło się chłodno. Jechaliśmy w upal-
ny dzień i ubraliśmy się lekko. Kurtki, które normal-
nie bierzemy na pokład leciały tym razem w waliz-
kach. – Czy możemy dostać koc? – spytałam prze-
chodzącej stewardessy. – Nie ma kocy – odburknęła.                                                                                                                         
Koleżanka w pobliżu musiała nas usłyszeć, bo 
po chwili pojawiła się z kocem i gorącą herbatą.                                                                                                                                         
– Za moment przyniosę whisky – oświadczyła, a wi-
dząc nasze zdumione miny dodała: – Ja zapraszam.

Majorka to niewielka wyspa, ale lotnisko ma 
ogromne. Na szczęście długie odcinki pokonuje się 
przy pomocy ruchomych taśm, czym nasza Arlanda 
nie może się poszczycić. 

Na Majorce szybko znaleźliśmy się w autobusie 
i po godzinie dojechaliśmy do hotelu. Niestety, nie 
naszego. Nasz miał trudną do zapamiętania nazwę, 
którą kierowca niewyraźnie ogłosił. Zorientowaliśmy 
się, że coś jest nie w porządku, bowiem hotel leżał 
w pewnej odległości od morza. Nasz miał leżeć przy 
plaży. Kiedy recepcjonista dostrzegł pomyłkę wska-
zał ręką w nieokreślonym kierunku: – Wasz hotel leży 
niedaleko, za rogiem. Nie kusiła nas nocna wędrówka 
z bagażami po nieznanej miejscowości, więc mężczy-
zna po obsłużeniu ostatniego gościa towarzyszył nam 
do momentu ujrzenia zarysu naszego hotelu. Czekano 
na nas, dostaliśmy kartę zbliżeniową zamiast klucza 
i propozycję abyśmy się posilili. W restauracji przy-
gotowano dla nocnych gości tace z wędlinami i se-
rem. Apartament, który nam przydzielono, wydał się 
nam bardziej niż spartański. Ciasna sypialnia, łóżka 
przykryte zgrzebną narzutą, nieustawny salonik z 
dodatkowymi posłaniami, balkon wychodzący na 
ruchliwą ulicę i łazienka z umywalką bez miejsca na 
rozstawienie kosmetyków. Czuliśmy się oszukani bo 

cena wycieczki była bajońska. Ale czwarta nad ranem 
nie była właściwą porą na negocjacje. Położyliśmy 
się. Istniało ryzyko, że nie obudzimy się na śniadanie, 
ale ruch samochodowy skutecznie uniemożliwił nam 
spanie. 

Po śniadaniu udaliśmy się do recepcji, aby rekla-
mować nasze lokum. Nie chcieliśmy zwracać się do 
reprezentanta biura podróży; pewnie zażądałby do-
płaty przy zamianie. Sympatyczny recepcjonista za-
proponował nam apartament z prywatnym tarasem 
nad basenem ciągnącym się wzdłuż całej fasady, 
bedącym do dyspozycji wyłącznie dla gości na par-
terze. Przestronna sypialnia, w saloniku dodatkowe 
ustawione pod kątem posłania tworzyły kącik odpo-
czynkowy, kuchenka z której praktycznie nie korzy-
staliśmy poza lodówką i koszem na odpadki oraz ła-
zienka składająca się z dwóch pomieszczeń, prysznica 
z toaletą oraz umywalki z ogromnym lustrem i prze-
stronnym blatem na kosmetyki. Co do prysznica moż-
na było mieć zastrzeżenia: brak haczyków czy drążka 
na ręczniki oraz umocowany na stałe prysznic, który 
włączał się przez naciśnięcie niewielkiego, trudnego 
do wyczucia przycisku na kranie. Zanim go odkryli-
śmy kilkakrotnie zlani byliśmy wodą od stóp do głów. 
Na szczęście był także ręczny prysznic, ale brakowało 
suchego miejsca na położenie  mydła i gąbki. Wystrój 
stał się ważniejszy niż funkcja. Obserwuje się to obec-
nie często. Nowoczesne umywalki z płaskim dnem 
przypominają szafliki do pojenia zwierząt, a wysokie 
wanny nie nadają się dla fizycznie mniej sprawnych 
osób. Nie mówiąc o udziwnionych kranach, wymaga-
jących studiowania instrukcji obsługi.

Hotel leżał przy plaży i oddzielony był od niej chro-
niącą od wiatru przeszkloną ścianą. Z własnego tarasi-
ku wysłanego sztuczną trawą szliśmy boso nad morze 
mijając duży basen z ciasno ustawionymi leżankami 
i bar na świeżym powietrzu. Złocista plaża ciągnąła 
się kilometrami w obie strony. W oddali widać by-
ło zabudowania miasta Alcudia i górzysty półwysep 
Formentor. Przy brzegu woda była płytka, raj dla ma-
luchów, ale amatorzy pływania musieli wędrować da-
leko w morze, aby mieć wodę przynajmniej do pasa. 

Jedzenie to ważny aspekt udanego urlopu. Hotel 
oferował all inclusive, wygodne dla tych, którzy ze 
względów zdrowotnych powinni jeść regularnie. 
Śniadania były obfite, kuchcik ochoczo smażył nam 
na poczekaniu jajecznicę ze świeżych jajek. Ta na 
bufecie, z jajecznej mieszanki a może i proszku, by-
ła niesmaczna, zbyt wysmażona i szybko stygła. Na 
lunch podawano mieso, ryby i jarzyny z grilla, kilka 
gotowych sałatek i masę świeżej zieleniny. Kiedy 
upomniałam się o gaspachio już następnego dnia po-
jawiło się na bufecie. Brakowało nam jednak sezono-
wych owoców. Żartowałam, że wszystkie hiszpań-
skie truskawki wyeksportowano chyba do Szwecji. 
Do lunchu piliśmy białe wino lub piwo z kranu. 
Wieczorem lepiej pasowało czerwone wino zama-
wiane już u kelnera. Pytał, czy życzymy sobie mały, 
czy duży kieliszek, a może całą butelkę. Pierwszego 
dnia zamówiliśmy po dużym kielichu, o pojemności 
co najmniej pół butelki. Potem zadawalaliśmy się 
małym. Co wieczór czekała nas przecież wieczorna 
wizyta w barze. Małżonek próbował tam po kolei 
wszystkie drinki z karty, ja delektowałam się kombi-
nacją własnego pomysłu, mieszanką Baileys i brandy, 
pod nazwą Witamina B 2. 

Kolacje były obfite i smaczne. Góry krewetek na 
gorąco lub zimno, czasem nawet raki, za którymi nie 
przepadamy, tartinki z szynką serrano i łososiem, pi-
kantne serki, mięsiwa grillowane w całości i wiele 
innych delikatesów. Za słodkościami nie przepadam, 
ale czasem  skusiło mnie tiramisu, ptyś czy tort cze-
koladowy. Dwukrotnie zaskoczono nas fontanną z 
czekoladą. Niestety owoce, które podano do niej na 
patyczkach były mrożone. (...)

Małżonek szybko się nudzi. Dziwne, że przez 
wszystkie lata zadowala się tą samą żoną.  Wycieczka 
do pobliskiego rezerwatu przyrody, s`Albufera, miała 
mu zapewnić nowe przeżycia. Wyeksploatowana tu-
rystycznie Majorka nadal posiada ogromne podmo-
kłe tereny i zalewiska, gdzie w okresie wiosennych 
i jesiennych przelotów zatrzymują się ptaki. Teraz 
ptaków było niewiele. Piesza droga wiodła wsród 
gęstych zarośli. Od czasu do czasu przesieki prowa-
dziły do punktów widokowych nad leniwie płynącą 
rzeką. Monotonię i bezruch urozmaicały ryby wyska-
kujące na powierzchnię w pogoni za owadami. Przy 
niewielkim centrum turystycznym ścieżki rozgałę-
ziały się. Drewniana chatka-obserwatorium dzięki 
poprzecznej szparze w fasadzie, umożliwiała wgląd 
na zalewisko, po którym spacerowały dostojnie nie-
liczne wodne ptaki. Małżonek zapragnął zwiedzić 
jeszcze jedno rozgałęzienie a ja, zmęczona, przysia-
dłam na belce ogrodzenia i postanowiłam poczekać. 
Całe rodziny z dziećmi udawały się tą samą dróżką 
i niebawem wracały, ale nie Małżonek. Przepadł bez 
śladu. Czekałam cierpliwie 45 minut, zbliżał się czas 
lunchu, należało wracać. Napisałam karteczkę z in-
formacją, że idę do hotelu, przymocowałam do belki 
i udałam się w powrotną drogę. Małżonka nie spo-
tkałam po drodze. Wyobraźnia zaczęła mi posuwać 
niepokojące scenariusze. Może zasłabł gdzieś na od-
ludziu i leży nieprzytomny? Z naszymi dolegliwościa-
mi podeszłego jest wszystko możliwe. W drodze po-
wrotnej mijając informację turystyczną i posterunek 
policji, Guardia Civil, opowiedziałam o moich oba-
wach. Potraktowano je serio i natychmiast zadzwo-
niono do parku z prośbą o przeszukanie aktualnego 
terenu. W hotelu również podzieliłam się obawami. 
Okazało się, że teren już przeszukano, ale Małżonka 
nie było. A do tego nasza karta-klucz przestała dzia-
łać. Pewnie będziemy musieli przeprowadzić się z 
powrotem do skromnego apartamentu na piętrze. 
Recepcjonistka wyczuwając mą desperację uaktyw-
niła kartę i zapewniła, że możemy nadal mieszkać na 
parterze. I wtedy ujrzałam Małżonka. Z kieliszkiem 
wina w ręku i niewyraźnym uśmiechem zawołał:                                                                                                                                         
– Gdzie się podziałaś ? Nie mogłem cię znaleźć.                                                             
Poczułam niewymowną ulgę i przypomniałam 
mu naszą umowę. Jeżeli kiedykolwiek na urlo-
pach tracimy się z oczu, mamy wrócić do miejsca, 
gdzie widzieliśmy się ostatnio i czekać na siebie.                                                                                                                                       
– Masz rację, nie pomyślałem o tym – przyznał 
skruszony. 

Następną wycieczką była autobusowa wyprawa do 
Alcudii. Stare miasto w Alcudii otacza średniowiecz-
ny mur z imponującymi bramami; wąskie piesze ulicz-
ki, butiki, bary i restauracje to eldorado dla turystów. 
Nie przepadam za zakupami, ale chętnie zaglądam do 
sklepów z torebkami i obuwiem. Torebki bywają ka-
letniczymi dziełami sztuki, czasem ulegam ich czaro-
wi i kupuję zaspokajając wyimaginowaną potrzebę. Z 
obuwiem jest inna sprawa. Bezskutecznie poszukuje 
białych lekkich pantofelków na wygodnym obcasie. 
Od pewnego czasu produkuje się wyłącznie płaskie 
balerinki albo pantofle na obcasach -szczudłach. Tu 
w Alcudii, w jednym z butików, odkryłam pantofle 
bliskie ideału, ale pechowo nie było mojego rozmiaru. 

Trzecia i ostatnia wycieczka do Cala Ratjada na 
wschodnim wybrzeżu, znanej z dwóch pięknych plaż, 
była najmniej udana. Zachmurzyło się, w powietrzu 
wisiał deszcz. Po dojechaniu na miejsce ruszyliśmy 
nadmorską promenadą w stronę pierwszej plaży. 
I wtedy padły pierwsze krople, a za chwilę niebo 
rozwarło się. Zaczęło lać. Nie było się gdzie schro-
nić, kawiarniane ogródki nie miały wystarczającego 
zadaszenia. 

Lokalna sztuka plenerowa zapewniła nam przeży-
cia estetyczne. W okolicy działał artysta metalopla-
styk. Z zardzewiałego metalu wyczarował gigantycz-
ny leżak, zdobiący rondo w drodze do Alcudii. Placyk 
w sąsiedniej miejscowości posiadał dekorację w po-
staci ogromnego sandałka z podobnego materiału. A 
na tarasie pewnej willi tłoczyły się jak na party meta-
lowe manekiny. Tak więc w ostatecznym rozrachun-
ku pobyt na Majorce nie był całkowicie pozbawiony 
atrakcji, tak jakby mogło wynikać z tytułu.

Na Majorce
nie 
przydarzyło 
mi się nic*

* W latach 70-tych ubiegłego stulecia, lub jak kto woli 
millennium, nadawano w szwedzkiej telewizji program 
pod takim tytułem, który teraz zapożyczam do mego 
opowiadania. 

Majorkę odwiedzaliśmy kilkakrot-
nie, zjeździliśmy ją wzdłuż i wszerz, 
ale tym razem wybraliśmy nieznane 
nam dotychczas okolice Alcudii ze 
wględu na piękne plaże. Miał być to 
wyjazd odpoczynkowy – regeneru-
jący. Wycieczka, od początku kosz-
towna, drożała po każdym kontakcie 
z biurem podróży. Podobno nie ma 
już stałych cen. Decyduje o nich 
podaż i popyt.

Teresa Urban
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Andrzej Szmilichowski

Dystans 
czasowo-
przestrzenny

Zdarza się niekiedy, że osoby szczęśliwie urodzone po 
okresie burzy i naporu czy rozmaitych tragicznych zawichro-
wań, lub/i przebywające wówczas w bezpiecznej przystani 
jak Szwecja czy Szwajcaria, zdają się dziś nie pojmować –
czy nawet nie wierzyć – uczciwym rekonstrukcjom tych cza-
sów: II wojny światowej czy panowania komunizmu w sporej 
części Europy. Tych reakcji można się być może spodziewać 
w odniesieniu do dwóch zupełnie różnych filmów, niedawno 
wchodzących na szwedzkie ekrany.

DEN TYSTA REVOLUTIONEN rozgrywa się w roku 
1956, na pięć lat przed budową berlińskiego muru. Mieszkańcy 
miasta o ówczesnej nazwie Stalinstadt, 25 km na południe od 
Frankfurtu nad Odrą, mogli wtedy jeszcze pociągiem osiągać 
Berlin Zachodni po dość uproszczonej kontroli dokumentów. 
Uzyskana tam prawdziwa wiedza o właśnie rozgrywającej 
się tragedii węgierskiej, skłania uczniów przedostatniej kla-
sy gimnazjum, na rok przed maturą, do protestu wyrażonego 
2-minutowym milczeniem. Powstał jeden z najlepszych fil-
mów rozrachunkowych o tym okresie w NRD, bo nawiązuje 
także do stłumionego powstania 1953, a także pokazuje z jak 
skomplikowanym bagażem przeszłości musieli się zmagać 
dorośli Niemcy i ich dzieci, ile mieli hitlerowskich szkieletów 
w szafie. Drobiazgowo ukazano technikę śledztwa w sprawie 
protestu i stosowanie rozmaitych szantaży przez wyciąganie 
brudów z okresu wojny, służby w Waffen-SS czy zdrady ko-
munistów w obozie w Sachsenhausen. Decyzje o końcowej 
ucieczce synów podejmują matki, co zaangażowani w komu-
nizm ojcowie, po wahaniu akceptują.

Podobno pomysł adaptacji autobiograficznej noweli Mar-
guerite Duras LA DOULEUR pochodzi od aktorki Elsy 
Zylberstein, ale projekt doprowadził do końca Emmanuel 
Finkiel. Zawikłania francuskiego ruchu oporu w czasie nie-
mieckiej okupacji są zawsze interesujące, tu jednak dowodzą 
jak trudno jest w pełni zrozumieć ówczesne detale i niuanse. 
Marguerite Antelme bierze udział w paryskim ruchu oporu 
–nie wiadomo dokładnie, czy gaullistowskim czy bardziej 
lewicowym, komunistycznym. W scenie entuzjazmu wyzwo-
lenia słyszymy Międzynarodówkę, a po objęciu władzy przez 
De Gaulle’a znaleźć można, w obficie serwowanym monolo-
gu wewnętrznym bohaterki, odcienie krytyczne. Akcja rozpi-
na się między aresztowaniem jej męża wiosna 1944, tuż przed 
krótkotrwałym powstaniem paryskim, zakończonym (urato-
wanym?) kapitulacją wojsk okupacyjnych, dowodzonych 
przez gen. von Choltitza. Robert Antelme przebywa jakiś 
czas w więzieniu Fresnes, przed wywózka do Buchenwaldu 
i później Dachau (co Francuzi wymawiają DASZO!), gdzie 
odzyskuje wolność. Właśnie takiej deportacji przeciwdziała-
ły, często z powodzeniem, starania szwedzkiego konsula w 
Paryżu, Raoula Nordlinga, który również przyczynił się do 
decyzji o kapitulacji niemieckiego garnizonu w Paryżu. Te 
fakty dobrze są znane z książek i filmów, jak np. “Czy Paryż 
płonie?” Collinsa i Lapierre’a (książka) i René Clementa 
(film). W “La douler” – opierającym się wyłącznie na tek-
ście Duras – na ten temat ani słowa. Cała druga połowa filmu 
koncentruje się na długim oczekiwaniu Marguerite na powrót 
męża, który w końcu następuje. 

Wszystko jest oczywiście względne. Moja własna mama 
oczekiwała równie długo na powrót męża i córki, wywiezio-
nych po Powstaniu Warszawskim na roboty przymusowe do 
Berlina. Ale niemiecka poczta funkcjonowała niemal do koń-
ca bezbłędnie, co umożliwiało stały kontakt listowy między 
Berlinem i Krakowem. Gorzej było w wypadku Antelme’a, 
więźnia Buchenwaldu. Wątki żydowskie, często obecne w 
poprzednich filmach Finkela (Voyages, 1999; Casting, 2001), 
tu widzimy na marginesie. Kolaborujący z Niemcami agent 
francuskiej policji, rzekomo próbujący pomóc Marguerite w 
ulżeniu losowi męża, opowiada jej, że parokrotnie “ocalił” 
żydowskie rodziny, rezygnując z ich aresztowania. A okres 
przedłużającego się do lata 1945 oczekiwania spędza ona w 
jednym mieszkaniu ze starszą Żydówką, spodziewającą się 
powrotu córki, którą jednak zagazowano już dużo wcześniej.

Aleksander Kwiatkowski
DEN TYSTA REVOLUTIONEN/DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER reż. 
Lars Kraume, dystr. Folkets bio, prem. 7.9.2018. SMÄRTAN/LA DOULEUR reż. 
Emmanuel Finkiel, dystr. TriArt Film, prem. 7.9.2018.

Obserwatorzy życia religijnego w Szwecji twierdzą, że znaki, iż religia powraca, są widoczne. 
Czy powrót religii wypełni puste miejsce po Bogu? Pytanie prowokacyjne, ale niech już tak 
zostanie – podobno pierwsza myśl najlepsza. Ile prawdy w tym powrocie nie mnie oceniać i nie 

ma co drążyć – czas pokaże, ale możliwe. 
Człowiek tracący wiarę w Boga, traci częściowo wiarę w siebie, co może powodować egzystencjalny 

głód i niepewność, bo znika mu fundament, podstawa dla zrozumienia bycia. Pytanie, czy powracająca 
religia przyniesie ożywienie duchowości, czy będzie tylko substytutem, czeka i poczeka na odpowiedź? 
Na razie wielu kręci głowami z powątpiewaniem. 

Nieprzekonanych łatwo zrozumieć. Ostatnie sto lat wskazało dobitnie nieobecność Boga, a człowiek 
stracił zaufanie do samego siebie. Ludzkość, za przyczyną dwóch światowych wojen – ale nie tylko – 
wypromowała zbrodnicze działania: masowe gazowanie – pierwsza światowa, druga – SS, NKWD, 
holokaust, obozy koncentracyjne, gułagi, bomba atomowa, dziesiątki milionów cywilnych ofiar...

Pisze Albert Camus: Urodziliśmy się w początkach pierwszej Wojny Światowej, nastolatkami byliśmy 
w latach kryzysu roku 1929, dwudziestolatkami w czasach Hitlera. W co mogli wierzyć ludzie urodzeni w 
tym okresie? W nic! Przykro i gorzko panie Camus, bowiem to, co było losem pana pokolenia i uderzyło 
w samo jądro człowieczeństwa, dziś przeżywa renesans.

Zaznaczająca się odbudowa religii, o ile wieść to prawdziwa, powinna przynieść pozytywne skutki w 
postaci: podniesienie poziomu debaty, zdopingowanie wierzących (ale i ateistów) do stanowczych prote-
stów, oraz likwidację szaleństw coraz liczniejszych organizacji głoszących idee faszystowskie.

Postawmy akademickie pytanie: Gdzie można by odnaleźć znaczenie życia, gdyby zniknęły religie? 
Próba odpowiedzi: Przypuszczalnie w sztuce. Moderniści przełomu poprzedniego wieku wierzyli, że 
sztuka i poezja zmienią świat. WB Yeats pisał: Artyści, tak jak ja to widzę, wezmą na siebie ciężar, który 
zsuwa się z barków księży. 

Kolejne generacje twórców i artystów miały różne, nierzadko wygórowane, ambicje i profile my-
ślowe, ale parę rzeczy łączyło ich ze sobą ściśle: metafizyka, poezja, negacja idei Boga i Diabła, oraz 
przekonanie, że ich życie nie jest mało ważną abstrakcją, a poważną i niosącą światu już nie kaganek, 
a pochodnię kultury i bogactwa ducha. Człowiek bardzo pragnie być kochany, a z braku tego – choćby 
podziwiany, pisał szwedzki filozof i pisarz Hjalmar Söderberg. 

Homo sapiens nie potrafi żyć bez świadomości znaczenia swojej osoby – z tym zgodzi się każdy. 
Znaczenia, które ratuje go przed ideą-fiks Darwina, że stworzył sam siebie. Człowiek musi uwierzyć, że 
jest „stamtąd”, żeby mógł być w pełni człowiekiem „tu”. Nikt mnie nie przekona o spokoju ducha ateisty 
(chyba, że jest głupcem). 

W latach 1900. próbowano wielu sposobów na zdefiniowanie siebie, między innymi używając metody 
niemyślenia. DH Lawrence pisał do Bertranda Russella: Na boga przestań myśleć! Wyłącz umysł, bądź 
noworodkiem! 

Tę myśl postanowiłem sprawdzić na sobie. Wyłączałem analizę rzeczy i zdarzeń, i za każdym razem 
dochodziłem do konkluzji, że Bóg jest wszędzie. Myślę, że zdecydowana większość ludzi wierzy w ideę 
Boga i zaliczam siebie do armii jego wyznawców, choć może w inny nieco sposób, niż mówi tradycyjna 
religijna droga. Wierzę w nieśmiertelność, wierzę w kontynuację, wierzę w znaczenie ludzkiego bytu.  

I ostatnie pytanie: Czy polski kościół opowiada swoim wyznawcom o znaczeniu istnienia? Odpowiedź: 
Opowiada, ale słabo. Mam wrażenie, że kościół nie docenia inteligencji swoich wiernych, co skutkuje 
tym, że idzie na łatwiznę zastępując jakże piękną, ludzką i prostą opowieść biblijną, obrządkami i „pilno-
waniem wiary”. Myślę, że polski wierny rozumie grubo więcej niż się kościołowi (hierarchom) wydaje, 
że laikat dobrze zna swoje, jak i kleru, ograniczenia i niedostatki, marzy by jego oczekiwania nie okazały 
się bezowocne, i cierpliwie czeka na katharsis. 

Przykro Panie Camus

Po długiej przerwie, hur-
tem, ukazały się dwa 

kolejne numery czasopisma 
“Polonia Nowa” wydawane 
przez Zrzeszenie Organizacji 
Polonijnych w Szwecji. W 
“marcowym” numerze (z sierp-
nia tego roku....) w dziale “Listy 
do redakcji” bałamutny i na-
pisany dziwnym, barokowym  
językiem, list odnoszący się do 
artykułu w NGP (“Historia al-
ternatywna, czyli serwilizm ma 
się dobrze” z... 3 grudnia 2017 
roku, nr 21/2017) podpisany:  
JSz (domyślamy się, że cho-
dzi o pana Janusza Szkwarka). 
Rozumiemy, że nasza gazeta do-
ciera do Malmö z opóźnieniem. 
Nie w tym rzecz. Pan JSz pisze: 
Jest taki twór Nowa Gazeta 
Polska, nazwa wskazywać ma 
jak sądzę na renesans dzienni-
karskiego oddania i obiektywną 
prawdę jedyną w swojej dumnej 
treści. I to cieszy, bo w zalewie 
informacji zebranych na mi-
lionach serwerów, doprawdy 
nie wiemy czyja prawda jest 

najprawdziwsza i czyje zdanie 
jest najmojsze. A jest to jednak 
ważne. Co autor miał na myśli? 
– trudno odgadnąć. Co jest naj-
mojsze? Co z tym renesansem? 
I nieco dalej pisze: Jesteśmy 
dumnymi wyznawcami zasady, 
że nikt nie może zrobić wszyst-
kiego, ale każdy może uczynić 
coś i to małe coś rośnie z wątłe-
go płomyczka świecy chęci po-
znania i działania do pochodni 
rozwoju Polonii w Skandynawii. 
Wróćmy jednak do artykułu w 
Nowej Gazecie Polskiej, gdzie 
roi się od teorii spiskowych o 
wpływach PRL, gromadach 
agentów penetrujących rynek 
i zalewie przywilejów dla epi-
gonów umierającego systemu. 
Doskonale rozumiem autora, 
znalezienie afery podnosi na-
kład, ale udowadnianie zmian 
politycznych w końcu lat 70, 
a dokładnie we wspomnianym 
1977 wymogami dawnego PRL 
z lat 50 czy 60 to przesada z 
historycznego punktu widzenia. 
Chociaż z tego co obserwujemy, 
historia może być plasteliną w 
rękach mediów. W każdym kraju 
i w każdym systemie. 

Przypomnijmy, że we 
wspomnianym artykule w NGP 
odnosiliśmy się do obchodów 
40-lecia Zrzeszenia Organizacji 
Polonijnych – czyli organizacji, 

która wówczas nazywała 
się Centralne Zrzeszenie 
Organizacji Polonijnych w 
Szwecji (pod taką nazwą 
działało od 1977 roku!) – które 
bezkrytycznie sięga do historii, 
jednak mało chwalebnej. O 
tym, w jakim celu CZOP 
powstał i jak to wyglądało, 
pisaliśmy wielokrotnie. Autora 
listu odsyłamy także do książki 
prof. Arnolda Kłonczyńskiego 
“My w Szwecji nie porastamy 
mchem”, gdzie jest na ten 
temat spory rozdział. Bo – 
jak słusznie zauważa JSz – 
historia nie jest plasteliną, z 
której wycisnąć można to, co 
się akurat teraz opłaca. 

JSz apeluje także do nas: 
Wyciągamy otwartą dłoń do 
dziennikarzy NGP z propozy-
cją współpracy, integrowania 
Polonii, pomocy tym, którzy 
zawiedli się na Szwecji, także 
tym którym wieczorna butelka 
pomaga oddychać wolnością 
po szwedzku. /.../ Budujmy fun-
dament potęgi na przyszłość, a 
nie grzebmy w obfitym bagnie 
pseudo-narodowej historii. 

O rany.... Zacytujmy jako 
puentę słowa Milana Kundery: 
Tam gdzie przemawia serce, 
nie wypada, aby rozum zgłaszał 
wątpliwości. 
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