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Właśnie przypadło stulecie Aktu, który zapowiedział 
(i zrealizował) odbudowę Państwa Polskiego. W listopadzie 
1916 z łaski Dwóch Cesarzy niemieckich powołano Króle-
stwo Polskie na ziemiach zdobytych przez tych Cesarzy na 
Imperium Rosyjskim. Otóż owi Cesarzowie ( Niemiec i 
AustroWęgier) zostali wmanewrowani  w to przez przebie-
głych Polaków: Hutten-Czapskiego, Piłsudskiego i Stud-
nickiego. Ten ostatni nazywany był Ojcem Aktu 5 listopada 
zapowiadającego wskrzeszenie Polski. 14
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POLONIKI 2016

Historyczna 
pielgrzymka

To już XVI edycja nagród Polonii Szwedzkiej, przyznawanych przez Nową Ga-
zetę Polską. W tym roku Kapituła Nagród postanowiła przyznać POLONIKI 
Polakom mieszkających w Szwecji w następujących kategoriach:

Nagrodę Polaka Roku 2016 postanowiono przyznać Piotrowi Kiszkielowi 
mieszkającemu w Göteborgu:

Zaangażowanie w politykę szwedzką nigdy nie przysłaniało mu zaangażowania 
również w sprawy Polonii szwedzkiej. Piotr Kiszkiel (ur. w 1949 roku w Warszawie) 
umiejętnie korzystał zarówno ze swoich polskich korzeni działając w Partii Liberal-
nej - ostatnio przez 5 lat jako szef Liberałów w Göteborgu, jak i wykorzystując swo-
ją pozycję w polityce szwedzkiej do nagłaśniania w Szwecji spraw polskich. Dzięki 
temu był i jest jednym z najbardziej znanych Polaków mieszkających w Göteborgu. 
   
Nagrodę Artystyczną przyznano Arturowi Szulcowi.

Mieszkający w Skövde Artur Szulc (ur.1976 w Szczecinie) jest historykiem, au-
torem kilku bardzo cennych książek w języku szwedzkim, poświęconych historii 
Europy Wschodniej, szczególnie Polski. Szulc nie unika spraw budzących kontro-
wersje. Jak pisał w recenzji jednej z jego ostatnich książek (I skuggan av Auschwitz. 
Förintelsen 1939-45) Aleksander Kwiatkowski, „Szulc przedstawia Zagładę 
widzianą oczyma (ocalałych) ofiar, katów, a także przypadkowych świadków. Nie 
jest to narracja łatwa w odbiorze. Spoza przerażającej statystyki wyłaniają się 
indywidualne losy ludzkie”. Artur Szulc dał się również poznać jako ważny uczest-
nik szwedzkiej debaty na temat zagrożeń związanych z relatywizmem Holocaustu, 
a także niebezpieczeństw ze strony nacjonalizmu. Obecnie pracuje nad książką o 
historii XIX wiecznej Polski. 

Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Specjalną 
państwu Danucie i Wiesławowi Kapergrenom z Malmö: 

Danuta (ur. 1931 w Łodzi) i Wiesław (ur.1933 w Szycach k. Krakowa) Kapergre-
nowie przez ponad 30 lat byli w Malmö swoistą Instytucją. Nieśli pomoc Polakom 
w potrzebie, dbali o propagowanie polskiej kultury w Szwecji, opiekowali się pol-
skimi miejscami pamięci w Malmö, sprawowali różne funkcje w polskich organiza-
cjach... Przez wiele lat prowadzili akcję „Razem możemy więcej”, której celem była 
pomoc przy wyposażeniu Stacjonarnego Hospicjum Dziecięcego w Gdyni „Bursz-
tynowa Przystań”. Mają na swoim koncie niezliczoną ilość transportów z pomocą 
dla potrzebujących w Polsce. Wszystko to czynili z poczucie pewnej misji, ale także 
autentycznej potrzeby niesienia pomocy innym. Ich zaangażowanie i chęć pomocy 
innym zasługuje na najwyższy szacunek.

Kapituła Nagrody: Tadeusz Nowakowski – redaktor Nowej Gazety Polskiej, 
redaktor Ludomir Garczyński-Gąssowski – dziennikarz, wieloletni szef Archi-
wum Emigracji Polskiej w Szwecji, laureat Nagrody Specjalnej POLONIKI 2004, 
Michał Moszkowicz – pisarz, laureat Nagrody Artystycznej POLONIKI 2003 i 
redaktor Aleksander Kwiatkowski, historyk filmu, przewodniczący Towarzystwa 
Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie, laureat Nagrody Specjalnej, 
POLONIKI 2013. 

O terminie uroczystości wręczenia nagród poinformujemy później. 

Stosunek protestantów do papieży był i jest chłodny. Ale 
Franciszek postrzegany jest w Szwecji jako watykański re-
formator, stojący bliżej wiernych niż poprzedni papieże. 
Może dlatego zainteresowanie wizytą papieża było tak wiel-
kie, bo z jednej strony obudziło nadzieje na bliższy dialog 
między kościołami, a z drugiej było okazją do zaprezento-
wanie – jakby nie było – niezbyt tutaj rozumianych doktryn 
katolickich. Ale obnażyło przy okazji też sporą naiwność 
części szwedzkich dziennikarzy, zaś po drugiej stronie, słaby 
i nieprzekonywując głos katolików broniący podstaw swoje-
go kościoła. Mieliśmy więc do czynienia jakby z dialogiem, 
którego efektem było to, że każdy pozostał przy swoim zda-
niu.

Symbolicznych akcentów wizyty papieża było wiele. 
Katedrę w Lund wypełnili przedstawiciele wielu religii i 
kościołów, i to w dodatku z okazji tak niezwykłej rocznicy. 
W studio telewizyjnym SVT obok siebie stanęli katolicki bi-
skup Anders Aroborelius i kobieta-biskup kościoła ewange-
lickiego, Antje Jackelén. To dowody na zbliżenie kościołów 
i dialog. Ale nic więcej. Jak napisał w komentarzu w Da-
gens Nyheter Erik Helmerson zaledwie pokolenie wcześniej 
rów jaki dzielił kościół katolicki od protestanckiego był jak 
okopy na wojnie. Zwolenników nauk Lutra określano jako 
diabolicznych heterytków. Czy ta wizyta coś zmieni? – za-
stanawia się Helmerson i ze sceptycyzmem napisał: „To z 
pewnością wymaga wielu cudów, większych niż spotkanie w 
Lund”.

Jakby na potwierdzenie tych słów warto zwrócić uwagę 
raz jeszcze na naiwność szwedzkich komentatorów (niektó-
rych), którzy całą dyskusję o zbliżeniu kościołów i dialogu, 
sprowadzali do kwestii stosunku do aborcji i możliwości 
pełnienia posługi kapłańskiej przez kobiety w kościele ka-
tolickim. Słusznie pisała Anna Bieniaszewska Sandberg w 
„Dagen”, że niewiedza Szwedów dotycząca papiestwa jak 
i wielu nieuansów związanych z wiarą katolicką (tych do-
brych i złych) łatwo przekłada się nawet na stosunek wrogi 
do kościoła. Naiwność i poszukiwanie przez część komenta-
torów szwedzkich prostych rozwiązań w tak skomplikowa-
nej i tajemniczej materii jaką jest wiara, można oczywiście 
wytłumaczyć niewiedzą bądź niechęcią zrozumienia. Ale z 
drugiej strony mający okazję do prostego i przekonywują-
cego wyjaśnienia stanowiska kościoła katolickiego w tych 
sprawach, wspomniany już biskup Arborelius, w studio tele-
wizyjnym całkowicie sobie z tym nie poradził. Szkoda.   

Dość dziwne jest to, że wizyta papieża Franciszka w 
Szwecji spotkała się raczej z całkowitym przemilczeniem w 
polskich mediach. Wśród niewielu komentarzy warto wspo-
mnieć słowa Jana Turnaua: Po czterech wiekach szaleństwo 
zaczęło mijać, narodził się ruch ekumeniczny. Sunnici i szy-
ici wojują dalej, katolicy i protestanci przypomnieli sobie, 
że wierzą w jednego Chrystusa, i odłożyli miecze. Zbliża się 
jednak 500-lecie reformacji i luteranie musieli coś z tą rocz-
nicą zrobić. Potępić ją czy po staremu świętować? Zaprosili 
do szwedzkiego miasta Lund papieża i powiedzieli: „Chociaż 
jesteśmy głęboko wdzięczni za dary duchowe i teologiczne 
otrzymane za pośrednictwem reformacji, to opłakujemy 
przed Chrystusem to, że luteranie i katolicy zranili widzialną 
jedność Kościoła”. O takie słowa chodziło.

Pozostaje jednak nadal otwarte pytanie: czy zbliżenie ko-
ściołów dziękim wizycie Franciszka w Szwecji się udało? 
Na odpowiedź trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie wszyscy 
bowiem jeszcze wyszli z dawnych okopów, by podjąc praw-
dziwy dialog. W dniach, w których Franciszek podawał dłoń 
ewangelickim biskupom, we Wrocławiu ktoś opluł witrynę 
ewangelickiej księgarni Punkt31 i narysował na niej swa-
stykę. Księgarnia na witrynie wystawiła biografię Marcina 
Lutra.... (ngp)

Wizyta papieża Franciszka w Szwecji była pod wielo-
ma względami historyczna. Rozłam kościoła katolic-
kiego sprzed 500 laty doprowadził bowiem do rozła-
mu całego świata zachodniego. Ekumeniczna msza w 
Lund była krokiem by te dwa kościoły, wywodzące się 
przecież z tej samej wiary, mogły się zbliżyć. 
Czy się to udało?

Polityczne tsunami
Ameryka wybrała! Od dziś 
przez najbliższe cztery lata 
(wczesny ranek 9 listopa-
da 2016 roku) prezydentem 
Stanów Zjednoczonych jest 
Donald Trump, punkt! cd na str 11

Nie jestem pewien, czy my, Europejczycy, 
wystarczająco zrozumieliśmy, jak ciężki wybór 
spoczywał na barkach Amerykanów. Z naszego 
punktu widzenia sprawa była stosunkowo prosta: 
jeżeli jesteś przy zdrowych zmysłach, głosujesz 
na Hilary Clinton; jeżeli wybierasz Donalda 
Trumpa masz, delikatnie mówiąc, nieporządek 
w głowie.

Bardziej kontrastowych kandydatów trudno 
byłoby sobie wyobrazić. Przewidywalna do 

bólu Hilary i całkowicie nieprzewidywalny, 
częstokroć nawet dla samego siebie, Donald. 
Ona reprezentująca najściślejsze grono amery-
kańskiego patrycjatu; on biznesmen i miliarder, 
populista od stóp do głowy, zaplątany od lat 
w różne nienajczystszej wody interesy. Ona 
nudna i bez śladu charyzmy, on paradoksalnie 
„ludowy” i „rewolucyjny”. On wolny elektron, 
ona przedłużenie establishmentu.
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Trzeba być lepszym 
od przeciętnego tubylca

Piotr Kiszkiel zaczął swoje życie na emigracji, tak 
jak większość Polaków. Był motorniczym tramwajów, 
taksówkarzem, dokerem, później, gdy życie bardziej 
się ułożyło, podjął studia na Uniwersytecie w 
Göteborgu. Od wielu lat pracuje w zarządzie do spraw 
imigerantów, ale jego główna pasja to polityka.

Parokrotnie już jako kandydat partii Liberalnej 
startował w wyborach do parlamentu, w roku jako 
jedyny Polak w Szwecji był na listach wyborczych 
jako reprezentant do Parlamentu Europejskiego. 
Kiszkiel jest jednym z wielu Polaków (od lewicy aż 
po skrajną prawicę), którzy robią karierę polityczną 
w Szwecji. Pozycja Piotra Kiszkiela w polityce w 
Göteborgu, jest mocna - byłmiędzy innymi od 2011 
roku do marca 2016 toku przewodniczącym Partii 
Liberalnej w Göteborgu. 

Mimo ponad 40 lat pobytu w Szwecji perspektywa 
z jakiej Kiszkiel patrzy na politykę szwedzką nie 
zmieniła się - ma polską optykę i to go zapewne 
wyróżnia. Ale polityka w Szwecji pozwala na pewien 
idealizm, a dyskurs polityczny nie jest tak brutalny jak 
w Polsce. 

Piotr Kiszkiel mówi: 
Większą część swojego dorosłego życia spędziłem 

już w Szwecji, dlatego uważam się za zarówno za 
Polaka jak i za Szweda. Czasami mówię o sobie, że 
jestem centralno-europejskim skandynawem. Sytuacja 
imigrantów jest nieco inna niż ludzi osiadłych, 
dlategto, że brak jest takich rzeczy z życia codziennego 
i przeszłości, z którymi się dorastało, pamiątek.

Ja byłem zawsze społecznikiem. Przypuszczam, 
że jest to coś co się przekazuje w genach, otrzymuje 
się od swoich rodziców. ja byłem już aktywny w 
ruchu sportowym, akademickim, w Polsce grałem w 
koszykówkę. Zaraz na początku jak zacząłem grać w 
AZS w Warszawie to zaangażowałem się w studencki 
ruch akademicki na Uniwersytecie. Zawsze mnie 
pasjonowało spotykanie z ludźmi, nawiązywanie 
nowych kontaktów. Potem powróciło to w Szwecji. 
To kraj, gdzie dużo rozmawia się o polityce - my, 
Polacy, też zawsze dużo o polityce rozmawiamy i 
komentujemy - może dlatego staramy się ten świat 

zmieniać. I myślę, że to mnie bardzo wciągnęło do 
polityki. Szwecja daje możliwości angażowania się, a 
my - jako nowi obywatele tego kraju - robimy to w zbyt 
małym stopniu.

W tej chwili jestem w Göteborgu postrzegany jako 
jeden z polityków partii liberalnej, ponieważ często 
mam kontakty z Polską i powołuję się na sytuację w 
Polsce, to ten polski element w mojej działalności 
jest widoczny. Często jeżdżę z kolegami, politykami, 
do Polski na wycieczki studyjne, więc nie ukrywam 
mojego pochodzenia. Nie jestem zawodowym 
politykiem, ale jak w każdym zawodzie, jeśli się jest 
w obcym środowisku, by być zauważonym, trzeba być 
prawdopodobnie  lepszym od przeciętnego tubylca.

Według mnie Polacy w Szwecji odbierani są często 
jako påstridiga, to znaczy jako soby, które mają zawsze 
coś do powiedzenia, stawiają pytania. Być może. Jak 
słucham czasami siebie na nagraniach z wystąpień np 
w Radzie Miasta, to wydaje mi się, że inaczej brzmię 
niż szwedzcy politycy.

Żeby zrobić karierę w polityce to trzeba być 
aktywnym przez 15-20 lat. To czas by budować swoją 
bazę, nazwisko - są oczywiście wyjątki - ale generalnie 
jest to długi proces. Tak przychodząc „z ulicy” nie da 
się kariery zrobić - może dlatego, że trzeba znać pewne 
„kody” jak to funkcjonuje. Również jak funkcjonuje 
polityka szwedzka.

Fragment rozmowy jaki 
z Piotrem Kiszkielem 
przeprowadziliśmy przed wyborami 
w Szwecji w roku 2010:

Czym dla Ciebie jest polityka? 
Polityka to dla mnie sposób reagowania na różnego 

rodzaju zjawiska w społeczeństwie w którym żyjemy. 
To formowanie celów i ich realizacja. Czyli po prostu 
urzeczywistnianie demokracji.

Co uważasz za swój największy sukces w do-
tychczasowej działalności?

Sukcesy w polityce są najczęściej sukcesami ko-
lektywnymi. Sukcesem było wygranie wyborów 
parlamentarnych przez partie Aliansu w roku 2006 
i możliwość realizowania programu Folkpartiet w 
kontekście „naprawy” szwedzkiej szkoły. Dzięki 
mojej inicjatywie reprezentanci Göteborga wzięli 
udział w szkoleniu na temat praw i wolności 
obywatelskich – to ma ogromne znaczenie w mię-
dzynarodowych kontaktach naszego miasta z przed-
stawicielami krajów, w których prawa te są gwałcone. 
Ponadto kilka lat temu z powodzeniem broniłem 
ludzi, którym wypowiadano umowy najmu mieszkań 
z powodu instalowania anten do odbioru telewzji 
satelitarnej. To tylko dwa przykłady z göteborskiego 
podwórka. 

Walczysz o mandat we władzach komunalnych, 
jakie stawiasz sobie cele jeśli go zdobędziesz?

Chcę dalej walczyć o prawa mniejszości etnicznych. 
Są przykłady na to, że imigranci korzystają w 
mniejszym zakresie z uprawnień państwa dobrobytu 
między innymi z powodu nieznajomości przepisów. 
Inny problem to fakt, że na starość wracamy do 
języka ojczystego tracąc język szwedzki, którego 
się nauczyliśmy później. Ważne jest, żeby osoby w 
podeszłym wieku miały możliwość korzystania z 
opieki w swoim języku. Jest zatem wiele spraw, które 
wymagają spojrzenia na sytuacje jednostki ale nie 
przez pryzmat anonimowego kolektywu.

O głosy wyborców stara się od jakiegoś czasu 
około 100 polityków polskiego pochodzenia. Czy to 
dużo, czy mało? 

Jest to stanowczo za mało. W Göteborgu, w pół-
milionowy mieście, jest nas zaledwie kilka osób 
polskiego pochodzenia, które aktywnie zajmują się 
polityką. Można to tłumaczyć w różny sposob, ale 
brak aktywności w życiu społeczno-politycznym nie 

umacnia napewno pozycji Polonii w Szwecji. 
Polacy mieszkający w Szwecji wciąż należą do 

grupy społecznej, która najrzadziej korzysta ze 
swojego prawa wyborczego. Czym to tłumaczyć, 
jak tę sytuację zmienić?

Być może nie wszyscy identyfikują się z tym 
krajem. Może to brak nawyku jeszcze z okresu 
komuny, kiedy wybory były „obowiązkowe” a wyniki 
znane z góry. Najgorzej w Szwecji wypadają w tej 
statystyce polscy mężczyźni, Polki są dużo bardziej 
aktywne.

Wybierając na przykład Ciebie, oczywiście 
wybieramy osobę która działać będzie w polityce 
szwedzkiej. Ale polskie korzenie zapewne jakoś 
determinują Twoją działalność...?

Na pewno! Mam inny temperament, trochę inne 
widzenie spraw spolecznych, inny stosunek do 
„władzy”... Bardzo bliskie są mi sprawy Polonii i 
mniejszości etnicznych. 

PIOTR KISZKIEL urodził się 7 czerwca 1949 roku w Warszawie. Polityk. 
Syn Mirosława i Jadwigi z domu Głodkowska. Matura w 1967 roku w liceum 
im. Mikołaja Kopernika. Od września 1968 do lipca 1968 pracował jako 
protokolant w sądzie rejonowym w Warszawie. W latach 1968-72 studiował 
na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Szwecji 
znalazł się w 1973 roku. 1973-1982 pracował m.in. jako doker w porcie, 
motorniczy tramwajowy, taksówkarz, trener koszykówki, tłumacz. Próbował 
także działalności prywatnej jako właściciel sklepu z ubraniami damskimi i 
właściciel pizerii. W latach 1979-82 studiował na wydziale nauk społecznych 
Uniwersytetu w Göteborg. Po grudniu 1981, po wprowadzeniu stanu wojen-
nego w Polsce, został zatrudniony w Urzędzie Miasta Göteborg, w Zarządzie 
do spraw imigrantów, jako sekretarz do spraw imigrantów, odpowiedzialny 
za kontakty z nowow przybyłymi Polakami. Pracował tam do 1986 roku. 
W 1983 roku był członkiem zespołu redakcyjnego polskiej edycji gazety 
„Nowiny” wydawanej przez Państwowy Urząd Imigracyjny. W 1987 zmienił 
zakres obowiązków i pracuje w różnych jednostkach organizacyjnych Miasta 
Göteborg. W latach 80-tych organizował występy polskich artysów w Szwecji 
(m.in. Gajosa, Gintrowskiego, Rosiewicza, Ładysza, Englerta, Młynarskiego). 
1990-1994 był członkiem zarządu i sekretarzem göteborskiego oddziału To-
warzystwa Przyjaźni Szwedzko-Polskiej. 1996-2003 przewodniczący zarządu 
fundacji katolickiej szkoły podstawowej „Notre Dame” w Göteborgu. Od 
początku lat 90-tych działacz Folkpartiet. Od 2003 roku zasiada we władzach 
komunalnych Göteborga, wiceprzewodniczący SDN Orgryte-Härlanda. W 
2009 roku startował jako jedyny Polak w Szwecji w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego z listy Folkpartiet. W latach 2011-2016 był przewodniczcym 
Partii Liberalnej w Göteborgu. Pełni funkcje wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta w Göteborgu. Jest również członkiem Zarządu Służb Ratunkowych 
Wielkiego Göteborgu. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP 
(2011). Mieszka w Göteborgu.

PIOTR KISZKIEL - POLAK ROKU 2016
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Zapiski 
z pudełka 
po butach

Pewnego mrocznego popołudnia w 
listopadzie, gdy za oknem hulał wiatr, 
a deszcz zacinał ukośnie, do redakcji 
warszawskiego wydawnictwa Andro-
meda wszedł ociekający wodą prawnik, 
w kapeluszu i postawionym kołnierzem 
płaszcza. Przyszedł odwiedzić serdecz-
nego przyjaciela, redaktora w wydaw-
nictwie. Znali się od wczesnego dzie-
ciństwa, mieszkali obaj na Mokotowie 
i razem chodzili do przedszkola przy 
ulicy Wiktorskiej, a do szkoły podsta-
wowej przy ulicy Narbutta. Skończyli 
liceum ogólnokształcące imieniem Ta-
deusza Rejtana przy ulicy Wiktorskiej 
i później równocześnie wybrali się na 
Uniwersytet Warszawski. Redaktor 
studiował polonistykę, a jego przyja-
ciel prawo. Obaj brali udział w walce 
o demokratyzację Polski i obaj założyli 
rodziny i rozpoczęli kariery zawodowe 
po upadku komunizmu. Spotykali się 
teraz rzadziej, lecz pozostali najlepszy-
mi przyjaciółmi. Oprócz innych zleceń, 
prawnik był konsultantem policji w 
sprawach majątkowych. 

Przyszedł do redakcji prosto z 
mieszkania w pobliżu, gdzie załatwiał 
sprawę spuścizny samotnego mężczy-
zny, bez znanych krewnych. Prawnik 
miał ze sobą torbę podróżną, którą 
postawił na biurku i przywitał się ser-
decznie z redaktorem. Odwiesił mokry 
płaszcz i kapelusz, po czym wyjął z tor-
by mały reporterski magnetofon i kilka 
kartonowych pudełek do butów, które 
pogładził ręką, by sprawdzić, czy nie 
przemokły. Pudełka zawierały zapisane 
kartki papieru. Prawnik usiadł i opo-
wiedział redaktorowi, z jaką sprawą do 
niego przyszedł. Sekretarka zaparzyła 
herbatę z cytryną dla prawnika, by się 
rozgrzał, a dla redaktora zalała drobno 
mieloną kawę wrzątkiem i przykryła 
spodeczkiem. Prawnik zapalił papiero-
sa, napił się herbaty i opowiedział przy-
jacielowi o mężczyźnie, który kilka dni 
temu wypadł z okna na podwórko i się 
zabił. 

Był w średnim wieku, a nazywał się 
Cyryl Metody Nieimski. Wynajmował 
pokój w mieszkaniu na piątym piętrze 

przedwojennej kamienicy z windą, w 
pobliżu pałacu Staszica i pomnika Mi-
kołaja Kopernika, u zbiegu Krakow-
skiego Przedmieścia i Nowego Światu. 

Lokator pierwszego piętra owej 
kamienicy usłyszał ciężkie walnięcie 
o asfalt podwórka, więc wyjrzał przez 
okno i zobaczył na asfalcie mężczyznę, 
leżącego w dziwnej pozie, z rosnącą 
wokół jego głowy kałużą krwi. Zde-
nerwowany zawołał z okna o pomoc, 
a potem rzucił się do telefonu i zawia-
domił o wypadku pogotowie ratunko-
we i policję. Wybiegł na podwórko, a 
w oknie na parterze przerażona starusz-
ka wołała zaciągając o Jezu, o Jezu. Z 
domu wyszła jakaś pani i rozpoznała 
Nieimskiego, jako dziwaka z piątego 
piętra. Po dziesięciu minutach nadje-
chał ambulans na sygnale i jego lekarz 
stwierdził zgon i czekał na przyjazd 
policji, by zezwoliła zabrać zwłoki do 
kostnicy. Nadjechał patrol policyjny, 
również na sygnale, a jego sierżant, od 
lekarza ambulansu dowiedział się o za-
istniałej sytuacji i rozkazał natychmiast 
odgrodzić dostęp do podwórka dwuko-
lorową taśmą. Zameldował o wszyst-
kim przełożonym i doglądał, by nic nie 
zostało naruszone na podwórku. Ekipa 
techniczna nadjechała minibusem, a 
komisarz z asystentem samochodem 
osobowym i po cywilnemu. Z ekipą 
techniczną przyjechał lekarz patolog, 
który obejrzał zwłoki i porozmawiał z 
komisarzem. Jedni technicy sfotografo-
wali zwłoki i obrysowali je białą kredą, 
a inni przeszukali dokładnie podwór-
ko. Asystent komisarza odebrał raport 
od policjantów mundurowych i kazał 
im pilnować porządku przed bramą na 
podwórko, gdzie zebrali się już gapie. 
Chcieli się dowiedzieć o wypadku, roz-
mawiali i snuli domysły. Pojawił się 
wśród nich reporter gazety wieczornej, 
którego komisarz zbył brakiem ko-
mentarza, a policjanci nie wpuścili na 
podwórko. Pytał o szczegóły gapiów i 
nagrywał ich odpowiedzi na magneto-
fon, sprzed bramy fotografował pracu-
jącą policję i ambulans. Komisarz ze-
zwolił zabrać zwłoki i przeniesiono je 
na nosze, przykryto folią i włożono do 
ambulansu, który odjechał już bez sy-
gnału. Reporter zniknął, gapie zaczęli 
się rozchodzić, a na podwórku zostały 
już tylko kredą narysowane na asfalcie, 
kontury ciała, przysypana trocinami ka-
łuża krwi i komisarz z asystentem. 

Rozmawiali z mieszkańcami i do-
wiedzieli się, że Cyryl Metody Nie-
imski mieszkał na piątym piętrze w 
mieszkaniu inżyniera Sobczaka jako 
sublokator, chociaż mieszkał już tam, 
zanim inżynier Sobczak się wprowa-
dził. Sobczak pracował w biurze pro-
jektów elektronicznych, przy ulicy 
Marszałkowskiej. Asystent zadzwonił 
do niego w pracy i zawiadomił go o 
wypadku. Powiedział, że w celu zba-
dania przyczyn śmierci Nieimskiego, 
potrzebują wejść do mieszkania i do 
pokoju, z którego okna wypadł. Inży-
nier Janusz Sobczak był wstrząśnięty. 
Powiedział, żeby na niego poczekali, to 
natychmiast przyjedzie. Złapał na ulicy 
taksówkę i pojechał do domu. Płacąc 
nie czekał na resztę, tylko wbiegł przez 
bramę na podwórko, gdzie zobaczył na 
asfalcie narysowane kredą kontury cia-
ła i krew przysypaną trocinami. Zrobiło 
mu się niedobrze, ale wbiegł na klatkę 
schodową i wsiadł do windy. Przestę-
pując z nogi na nogę, wjechał na piąte 
piętro, a wysiadając zderzył się z komi-
sarzem, który pokazał legitymację służ-
bową i przedstawił siebie i asystenta. 

Inżynier Janusz Sobczak otworzył 
drzwi drżącymi rękoma i wpuścił po-
licjantów do środka. W przedpokoju 
komisarz powiedział Sobczakowi w 
skrócie, co zaszło i poszedł z asysten-
tem oglądać mieszkanie. Gdy otworzy-
li drzwi do pokoju Nieimskiego, zastali 
pedantyczny porządek. Komisarz pod-
szedł do otwartego okna i wychylił się 
na podwórko, obejrzał parapet i kazał 
technikowi znaleźć i odbić odciski pal-

ców, jak również sfotografować okno. 
Na stole w pokoju stała maszyna do pi-
sania z włożoną kartką, komisarz miał 
w duchu nadzieję, że jest to wiadomość 
od samobójcy. Okazało się jednak, że 
to tylko proza przerwana w połowie 
zdania. Inżynier Sobczak parzył her-
batę w kuchni i zapytał komisarza, czy 
się napije. Komisarz podziękował nie, 
ale wszedł do kuchni, by porozmawiać 
z Sobczakiem o Nieimskim. Dołączył 
się do nich asystent i w trójkę usiedli 
przy stole. Komisarz zapytał Sobczaka, 
czy sądzi, że Nieimski mógł popełnić 
samobójstwo, wielu mieszkańców ka-
mienicy tak uważało. Sobczak po na-
myśle powiedział, że Nieimski pisał 
książkę i zależało mu, by ją wydać. 
Chciał zostawić ślad swojej obecności 
na ziemi. Z tego powodu Sobczak nie 
wierzył, że Nieimski popełnił samobój-
stwo. Komisarz zamknął dochodzenie 
w sprawie zgonu Cyryla Metodego 
Nieimskiego, a że nie znalazł poszlak 
przestępstwa, ani listu, który wskazy-
wałby na samobójstwo, odnotował w 
aktach tragiczny wypadek, jako przy-
czynę zgonu. Żegnając się z inżynie-
rem Sobczakiem, zapowiedział wizytę 
prawnika, który ostatecznie zakończy 
formalności, związane z osobą Cyryla 
Metodego Nieimskiego. Prawnikiem 
asygnowanym do sprawy został przyja-
ciel redaktora. 

Prawnik opowiadał, że po Nie-
imskim zostało łóżko, dwa krzesła, 
stolik, maszyna do pisania, etażerka i 
kilka rzędów książek, mały magneto-
fon reporterski marki Uher z taśmami 
i jeden obraz olejny. Książki były pol-
skie i zagraniczne, głównie z dziedziny 
historii, geografii, religioznawstwa i 
astrologii. Wśród dzieł historycznych 
i atlasów stały pisma święte różnych 
religii, Stary i Nowy Testament, hindu-
ska Bhagawadgita, tybetańska Księga 
Śmierci, Księga Mormonów i arabski 
Koran po angielsku. Poza tym, zosta-
wił po sobie kilka pudełek do butów 
ze zdjęciami, dokumentami, kartkami 
pocztowymi i korespondencją, a dwa z 
nich zawierały zapisane kartki. Janusz 
Sobczak przejął meble, maszynę do pi-
sania i książki. Nie chciał obrazu, gdyż 
go deprymował i nie wiedział co zrobić 
z papierami, magnetofonem i taśmami. 
Obraz bardzo spodobał się prawnikowi. 
Namalował go przyjaciel Nieimskiego 
ze Szwecji, a przedstawiał kwitnącą 
łąkę z wielkim dębem pośrodku. Przed 
dębem tańczyła naga nimfa z wiankiem 
na głowie, nieświadoma, że zza dębu 
podgląda ją stary Satyr. Sobczak poda-
rował obraz prawnikowi. 

Trudno mu jednak było wyrzucić 
na śmietnik pudełka. Prawnik zajrzał 
do pudełek, wyjął z nich dokumenty, 
które przełożył do służbowej koperty, a 
potem do swojej teczki. Wziął do rąk 
kartki maszynopisu, które obudziły 
jego ciekawość, gdyż mogły zawierać 
wartościowe informacje. Pomyślał o 
serdecznym przyjacielu, redaktorze w 
wydawnictwie Andromeda i wpadł na 
pomysł, by mu zanieść materiały w 
pudełkach do przeglądu i oceny. Spytał 
Sobczaka, czy miałby coś przeciwko, 
ale Sobczak wręcz był zadowolony z 
tej propozycji, spadał mu z ramion cię-
żar podjęcia bolesnej decyzji. Przyniósł 
nawet torbę podróżną Nieimskiego i 
pomógł zapakować do niej pudełka i 
magnetofon. Na wszelki wypadek dał 
mu swoją wizytówkę. Ponieważ na 
dworze padał deszcz, prawnik poprosił 
Sobczaka, by pozwolił chwilowo zosta-
wić u niego obraz, potem pożegnał się i 
wyszedł. Na ulicy wziął taksówkę i po-
jechał do czasopisma Andromeda, do 
przyjaciela redaktora, by mu dać torbę 
podróżną i nakłonić go do przejrzenia 
materiałów. Gdy wykonał to zadanie, 
podziękował za herbatę i kazał redak-
torowi pozdrowić małżonkę. Ubrał się, 
na biurku położył wizytówkę inżyniera 
Sobczaka i wyszedł z redakcji. 

Ta nieoczekiwana wizyta zakłóciła 
redaktorowi spokój ducha. Przewaliła 
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przez biurko, jak burza z piorunami, 
zostawiła po sobie niepokój i torbę po-
dróżną z epoki Edwarda Gierka, pełną 
papieru. 

Nagła śmierć obcego mężczyzny 
poruszyła redaktorem, a jej okoliczno-
ści obudziły w nim ciekawość. Siedział 
teraz pogrążony w myślach i ocknął 
się dopiero, gdy sekretarka zaczęła 
szykować się do wyjścia. Kończył się 
dzień pracy, redaktor spakował torbę 
Nieimskiego, też się ubrał, pożegnał z 
sekretarką i z torbą podróżną wyszedł 
z redakcji. W domu żona szykowała 
kolację i redaktor najpierw się rozebrał, 
potem wszedł do kuchni i przywitał się. 
Usiadł przy stole kuchennym i zapa-
lił papierosa. Wstał potem, by uchylić 
okno i przewietrzyć smród z papierosa. 

Zapadał zmrok, wiatr ustał, choć 
wciąż jeszcze trochę padało. Patrzył za 
oknem i w wyobraźni usłyszał gruchot 
ciała spadającego na asfalt, przeszył go 
dreszcz. Żona zapaliła światło, a jego 
odbicie w oknie przywróciło redakto-
ra do rzeczywistości. Opowiedział jej 
o nieoczekiwanej wizycie przyjaciela 
prawnika w redakcji. Los Nieimskiego 
nie dawał mu spokoju i przy kolacji nie 
miał apetytu, żuł mechanicznie i po-
woli. Próbował podzielić się z żoną re-
fleksjami, ale zbyła go mówiąc, że nie 
interesuje jej Nieimski ani jego papiery, 
ponura i deprymująca historia. Zbiera-
jąc ze stołu radziła, by torbę zwrócił 
temu wariatowi prawnikowi. Chciała 
rozproszyć myśli redaktora i zapropo-
nowała mu, by obejrzał z nią telewizję. 
Uważała, że najlepszym lekarstwem 
na melancholię jest kieliszek koniaku i 
film kryminalny. Znalazła w programie 
telewizyjnym film, oparty na książce 
Agathy Christie o słynnym detektywie 
Hercul Poirot, którego grał Peter Usti-
nov. Akcja toczy się w międzywojennej 
Anglii, malowniczej i eleganckiej. Re-
daktor nalał po lampce koniaku, usiadł 
w swoim ulubionym fotelu, a jego 
żona na kanapie i zaczęli oglądać. Po 
jakimś czasie, redaktor zauważył, że 
jego żona zasnęła przed telewizorem, 
sam nie miał cierpliwości oglądać, 
więc nie budząc żony wymknął się 
do pokoju, zwanego pracownią, gdzie 
żona nauczycielka sprawdzała zeszyty 
i przygotowywała lekcje, a redaktor 
siadywał, gdy brał pracę do domu. Był 
tam komputer, telefon, półki na pomoce 
naukowe i teczki z rachunkami, gwa-
rancjami i instrukcjami obsługi. 

Redaktor zabrał ze sobą torbę do 
pracowni, postawił ją na biurku i wyjął 
z niej po kolei magnetofon, i pudełko 
taśm magnetofonowych, maszynopis i 
ręczne notatki. Włączył do prądu ma-
gnetofon, nacisnął na play i magneto-
fon zadziałał. Z taśmy usłyszał głos 
mężczyzny o niskim, chropowatym 
głosie. Redaktor przeczytał kilka stron 
maszynopisu i zorientował się, że jest 
to literacka proza. Ręczne notatki za-
wierały przypisy geograficzne, histo-
ryczne i biograficzne. W międzyczasie 
obudziła się żona i spostrzegła, że go 
nie ma, a film się skończył. Wyłączy-
ła telewizor, poczłapała do łazienki, a 
przechodząc obok pracowni, zobaczy-

ła światło. Zapukała i przez zamknię-
te drzwi powiedziała redaktorowi, by 
szedł już spać. 

Rano redaktor obudził się, gdy żona 
wyszła już do pracy, był niewyspany i 
bolała go głowa. Zaparzył sobie kawy, 
wziął dwa proszki przeciwbólowe, za-
dzwonił do redakcji i powiedział, że źle 
się czuje i nie może przyjść do pracy,. 
Zrobił małe śniadanie i udał się do pra-
cowni. Wyjął maszynopis, znajdował 
kolejność jego nieponumerowanych 
stron i powoli zapoznawał się z ich 
zawartością. Były tam opisy różnych 
przygód i podróży wielu ludzi. Pracę 
przerwał w południe, usmażył w kuchni 
jajecznicę i zrobił kanapkę z kiełbasą. 
Zjadł, ale nie poczuł się lepiej, więc z 
herbatą łyknął jeszcze jedną tabletkę 
przeciwbólową, uchylił okno i gapiąc 
się wypalił papierosa. Wrócił do pra-
cowni, gdzie jego ciekawość wzrastała 
z każdą przeczytaną kartką. 

(...) Następnego dnia redaktor kupił 
rolkę taśmy i założył ją na magnetofon 
Nieimskiego, który wieczorem wraz 
z butelką gruzińskiego koniaku wło-
żył do teczki. Ubrał się ciepło i żonie 
powiedział, że wychodzi spotkać się z 
lokatorem, u którego mieszkał Nieim-
ski, i żeby na niego nie czekała. Pod 
domem złapał taksówkę i kazał się za-
wieźć pod wskazany adres, gdzie przez 
dużą, mroczną bramę wszedł na wyas-
faltowane podwórko. Było jak mroczna 
studnia z cembrowiną tynkowanych 
ścian, oświetlonych jedynie przez okna 
mieszkań. Wszedł do jednej z dwóch 
klatek schodowych i starą metalową 
windą wjechał na piąte piętro. Były 
tam dwa mieszkania i redaktor wpierw 
sprawdził na drzwiach nazwiska loka-
torów, potem zadzwonił do drzwi inży-
niera Janusza Sobczaka.

Uchylił je przez łańcuch niestary 
mężczyzna, a redaktor powiedział mu 
kim jest. Mężczyzna zaprosił go do 
środka i w długim, wąskim korytarzu 
oficjalnie się sobie przedstawili i uści-
snęli dłonie. Inżynier na wieszaku po-
wiesił płaszcz redaktora i wprowadził 
go do kuchni, poprosił redaktora by 
usiadł, a sam wstawił wodę na herba-
tę. Redaktor wyjął z teczki butelkę ko-
niaku i spytał, czy Sobczak się napije. 
Inżynier odpowiedział, że z przyjemno-
ścią i podał do stołu dwa kieliszki, któ-
re redaktor napełnił po brzegi i wypili 
po jednym za Czesława Nieimskiego. 
Redaktor spytał, czy Sobczak wie coś 
o zamiarach Nieimskiego, względem 
zawartości torby podróżnej, a Sobczak 
powiedział, że Czesław pisał książkę, 
której po jego śmierci nie miał serca 
wyrzucić. Nie wiedział, co ma z nią 
zrobić i gdy odwiedził go prawnik z po-
licji w sprawie majątku po Nieimskim 
i powiedział mu, że ma przyjaciela pa-
rającego się literaturą w wydawnictwie 
Andromeda, przekazał mu wszystkie 
teksty Czesława, w nadziei, że ktoś je 
wykorzysta. Redaktor powiedział mu, 
że przejrzał już część materiału i prze-
czytał kilka stron maszynopisu, które 
zaciekawiły go i obudziły w nim ambi-
cje literackie, teraz chce się dowiedzieć 
więcej o osobie ich autora. Sobczak 
powiedział, że nie wie, czy może być 
w tej sprawie pomocny, gdyż Czesława 
znał niedługo, a spotkał go zupełnie 
przypadkiem. Zanim Sobczak opowie-
dział o ich spotkaniu, redaktor spytał, 
czy może ich rozmowę nagrywać na 
magnetofon, to bardzo by mu ułatwiło 
pracę i nie musiałby mu przerywać, by 
robić notatki. Sobczak się zgodził i re-
daktor wyjął z teczki magnetofon, włą-
czył go do prądu i mikrofon postawił na 
stole. Ten speszył Sobczaka i redaktor 
znowu napełnił kieliszki i raz jeszcze 
wypili za nieboszczyka. Inżynier się 
rozluźnił i opowiedział, jak spotkał Cy-
ryla Nikodema Nieimskiego. 

Tam też można wygrać milion, po udzieleniu odpowiedzi na 15 pytań o 
wzrastającej skali trudności. Oczywiście – nie poprzez oglądanie, lecz po wzięciu 
w nim udziału. Tu waham sie, bowiem moja świetna niegdyś pamięć zdecydowanie 
się pogorszyła i zdobycie miliona może okazać się zadaniem ponad siły. Jak 
dotąd, na przestrzeni parudziesięciu lat programu, milionerów było bodaj 6-ciu. 
Większość startujących może uznać za sukces zdobycie sumy sięgającej (bądź 
nieco przekraczającej) 100.000 koron.

By jednak właściwie ocenić moje szanse muszę przejść do opisu wcześniejszych 
przypadków, gdy było mi dane coś wygrać lub wprost przeciwnie. Po raz pierwszy 
wystartowałem w TVP w roku 1958 w teleturnieju filmowym jako członek 
3-osobowej grupy zwanej Czytelnicy tygodnika Ekran. Rywalami były drużyny 
czytelników Wiadomości Filmowych oraz telewidzów. W półfinale nasza drużyna 
pokonała telewidzów, a w finale Wiadomości Filmowe, wygrywając w sumie 
12.000 złotych (do podziału przez 3) – ja w dodatku zostałem w plebiscycie widzów 
uznany na najlepszego zawodnika indywidualnie, co przysporzyło mi jeszcze 
1000 złotych. Triumf był bezprecedensowy, popularność ogromna (choć napewno 
krótkotrwała): nazajutrz odbierałem np. gratulacje w autobusie od przypadkowo 
napotkanego aktora Tadeusza Janczara. A na łamach Życia Warszawy wychwalał 
naszą drużynę sam Władysław Kopaliński.

Początek świetny, ale ciąg dalszy mniej imponujący. Kilka lat później wystar-
towała w TVP Wielka Gra i obserwując zawodnika zdobywającego 25.000 zł za 
zestaw odpowiedzi w temacie „Tatry” uznałem (sam znając te odpowiedzi), że 
mogę podjąć próbę powtórki. No i załamałem się na 4 czy 5-tym, pozornie prostym 
pytaniu, o najwyższy szczyt w polskich Tatrach Zachodnich. Odtąd wiem, że jest 
to Starorobociański Wierch.

Przechodząc kiedyś koło Pałacu Kultury zajrzałem z nudów do jednej z sal, 
gdzie właśnie odbywał się quiz pt. Zgaduj zgadula, prowadzony przez popularną 
parę Rokita-Przybylski. Z sali zgłaszali się uczestnicy, którzy po odpowiedzi na 
trzy pytania wygrywali 2-tygodniowe wczasy w Międzyzdrojach. Tyle, że nikt 
nie wygrywał i większość ze wstydem załamywała się na pierwszym czy drugim 
pytaniu. Zirytowany tą sytuacją, zgłosiłem się sam. Dwa pierwsze pytania (których 
już dziś nie pamiętam) nie sprawiły mi najmniejszej trudności. Trzecie brzmiało: 
Kto przeciwko komu zorganizował ostatni zajazd na Litwie, i już w trakcie jego 
odczytywania czułem, żem już w ogródku, już witam się z gąską. Ale starym 
obyczajem z teleturnieju filmowego, chwalonym właśnie przez Kopalińskiego, dla 
zwiększenia napięcia zwlekałem z odpowiedzią przez większość dozwolonych 10 
sekund. W końcu jednak odpowiedziałem: Soplicowie przeciwko Horeszkom. Na 
to Przybylski (jak się później zorientowałem, uznający, że wiem, że dzwonią, ale 
nie wiem w którym kościele, i chcąc mi pomóc) powtarza pytanie z naciskiem 
na słowa KTO przeciwko KOMU. U mnie popłoch myśli i cytatów: chyba chcą 
mnie zdezorientować, kto tam jeszcze? Mickiewiczów dwiestu z Horbatowicz? 
Kobryń i cztery zaścianki? i ... z uporem powtarzam raz jeszcze błędną odpowiedź. 
Kompromitacja, dowodząca jak płytka jest znajomość uczonej w gimnazjum 
klasyki.

Już w Szwecji, oczywiście po jakim takim opanowaniu języka, zastanawiałem 
się szereg razy nad udziałem w którymś z quizów. Do odpowiednika Wielkiej Gry 
nie zostałem przyjęty z racji małej widowiskowości zaproponowanego tematu: 
Zycie i twórczość A.I. Sołżenicyna. Kilka lat wcześniej przymierzałem się do innego 
quizu, prowadzonego przez boga rozrywki w szwedzkiej TV – Lennarta Hylanda. 
Najpierw musiałem odpowiedzieć na serię pytań ustnie przez telefon, i – o dziwo 
– miałem 13 trafnych odpowiedzi na tyleż pytań. To mnie kwalifikowało do II 
etapu, już w gmachu telewizji, u samego Hylanda. Słysząc obcy akcent dokonał 
sprawdzianu mej wiedzy o Szwecji, w której napewno były luki, większe niż dziś. 
I na tym skończyła się ta próba.

Innych nie było, ani nawet myśli o nich. Aż do pojawienia się na ekranie dwóch 
programów: Vem vet mest, sprawnie prowadzonym przez Rickarda Olssona oraz 
w.w. Milioner, gdzie z kolei Rickard Sjöberg gra pierwsze skrzypce, z humorem 
i fantazją. Pierwszy wymaga błyskawicznej orientacji, przy średnio trudnych 
pytaniach. Do tego programu zgłosił się parę lat temu mój syn, i doszedł nawet do 
finału. Milioner daje dłuższy czas do namysłu i kilka różnej klasy podpórek, ale 
skala trudności rośnie i mało komu udaje się przekroczyć 100.000, nie mówiąc już 
o milionie. Nadal się waham, a pamięć się stale pogarsza...

Z drugiej strony... śmieszą mnie i irytuja w tym programie wyznania pracujących 
i na ogół nieźle zarabiających Szwedów, którym zastrzyk finansowy jest np. 
potrzebny do odbycia jeszcze jednej egzotycznej podróży. Tak jakby nie mogli 
oszczędzić tej sumy z pensji, choćby kosztem innych wydatków.

Jak 
nie zostałem 
milionerem

Aleksander Kwiatkowski

Od jakiegoś czasu oglądamy wraz z żoną piątkowo-sobotni 
program rozrywkowy na TV4 nazwany Postkodmilioneren. 
Równie regularnie otrzymujemy pocztą propozycje nabycia losów 
na loterię, rozlosowującą sute, 6-ciocyfrowe nagrody pieniężne 
a także nowe samochody osobowe. Losów nie kupujemy, 
ale program oglądamy.

Filip Finger

Fragment książki przygotowywanej 
do druku.
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Polskie 
cmentarze 
na świecie

Lwów. Łyczaków. Groby Orląt Polskich.

Wśród najbardziej znanych 
polskich nekropolii na czoło 
wysuwają się warszawskie 
Powązki ze swym starym 
cmentarzem wzniesionym na 
działce darowanej kościoło-
wi w roku 1790 przez staro-
stę klonowskiego Melchiora 
Korwina Szymanowskiego i 
zaprojektowanym przez archi-
tekta królewskiego Dominika 
Merliniego wraz z kościołem i 
katakumbami, którego osta-
teczna rozbudowa zakończyła 
się w roku 1971.

Cmentarz powązkowski był czasie 
okupacji hitlerowskiej terenem działa-
nia Armii Krajowej. Na jego obszarze 
znajdował się skład broni i prowadzone 
były wykłady oraz zajęcia wojskowe. 
Przez teren cmentarza szły wreszcie 
transporty żywności do warszawskiego 
getta.

Dziś warszawski cmentarz powąz-
kowski zajmuje powierzchnię 43 ha. 
Na jego terenie spoczywają żołnierze 
powstań narodowych – od czasów in-
surekcji kościuszkowskiej – aż po po-
wstanie warszawskie oraz liczni rodacy 
biorący udział w akcji niepodległościo-
wej – a także wybitni pisarze, poeci, 
uczeni, artyści, myśliciele, lekarze, 
prawnicy, biskupi, księża i zakonnicy. 
Część z nich pochowanych jest w nie-
wielkiej alei zasłużonych, reszta wśród 
dwóch i pół miliona innych pogrzeba-
nych. W mauzoleum spoczywają też 
prochy z obozów koncentracyjnych.

Cmentarz powązkowski jest naj-
starszym cmentarzem Warszawy, za-
bytkiem najwyższej klasy, będącym 
pod opieką warszawskiej kurii metro-
politarnej. Rolę opiekuna społecznego 
spełnia społeczny komitet opieki nad 
zabytkami Starych Powązek. Cały te-
ren cmentarza objęty jest ścisłą ochroną 
konserwatorską podlegającą konserwa-

torowi zabytków miasta stołecznego 
Warszawa.

W kraju znany jest także zakopiań-
ski cmentarz na Pęksowym Brzyzku, 
powstały około 1850 roku, na stromym 
brzegu rzeki, na ziemi ofiarowanej pa-
rafii zakopiańskiej przez Jana Pęksę.

Na Pęksowym Brzyzku pochowani 
są m.in. pionierzy Tatr: ks. Józef Sto-
larczyk, Tytus Chałbiński i Jan Krzep-
towski-Sabała, dalej wybitni pisarze 
polscy: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Władysław Orkan, Jan Gwalbert Paw-
likowski, Kornel Makuszyński, znani 
artyści: Stanisław Witkiewicz, Karol 
Stryjeński, Antoni Kenar, Antoni Rzą-
sa, Władysław Hasior oraz liczni tater-
nicy i przewodnicy tatrzańscy.

Na cmentarzu są również symbo-
liczne groby upamiętniające zmarłych 
związanych z Zakopanem, pocho-
wanych daleko od Tatr. Tak jest np. z 
grobami Stanisława Ignacego Witkie-
wicza, Mariusza Zaruskiego czy Broni-
sława Czecha.

Obok cmentarza znajduje się naj-
starszy zabytek Zakopanego – muro-
wana kaplica Gąsieniców wybudowana 
około 1800 roku przez Pawła Gąsie-
nicę, stanowiąca pierwszy sakralny 
obiekt miasta. Kaplica przez wiele lat 
służyła ludziom, do czasu, kiedy w jej 
pobliżu wybudowany został pierwszy 
kościół, zwany dziś Starym Kościołem, 
z ołtarzami dzieła Wojciecha Kułacha-
Wawrzyńcoka z Gliczarowa.

Do największych, pod względem 
obszaru, w Polsce należy m.in. Cmen-
tarz Centralny w Szczecinie założony 
na przełomie XIX i XX wieku w okre-
sie szybkiej ekspansji demograficznej i 
wzrostu powierzchni miasta. Cmentarz 
powstał dzięki staraniom rajcy Wigan-
ta, według projektu Wilhelma Meyera-
Schwartau jako wspaniały park.

Na szczecińskim cmentarzu leżą 
pionierzy miasta. Jest też aleja zasłużo-
nych, powstała w roku 1967, na której 
spoczywają działacze polityczni. Naj-
bardziej okazałą kwaterą na tamtejszej 
nekropolii jest pomnik Braterstwa Bro-

ni, polskich i rosyjskich żołnierzy, któ-
rzy zginęli przy wyzwalaniu Pomorza 
Zachodniego na początku 1945 roku. 

Na szczecińskim cmentarzu jest też 
pomnik poświęcony „tym, którzy nie 
powrócili z morza” postawiony z ini-
cjatywy kapitanów Żeglugi Wielkiej: 
Andrzeja Huza i Waldemara Łęckiego 
w roku 1989 dzięki wsparciu szcze-
cińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi 
Wielkiej. Pomnik dedykowany jest 
wszystkim tym, którzy zginęli na mo-
rzu pełniąc służbę.

Wśród polskich nekropolii w Euro-
pie do największych i najpiękniejszych 
należą nasze cmentarze we Lwowie: 
Łyczakowski i w Wilnie na Rossie.

Cmentarz Łyczakowski jest od lat 
nekropolią wybitnych uczonych, pisa-
rzy, artystów, działaczy społeczno-po-
litycznych i wojskowych, którzy byli 
przedstawicielami wielu narodowości. 
Najwięcej jest tam jednak Polaków. Są 
też: Ukraińcy, Austriacy, Niemcy, Or-
mianie i Rosjanie. 

Cmentarz położony jest we wschod-
niej części miasta, przy ulicy Mieczni-
kowa, a swą obecną nazwę otrzymał od 
łyczakowskiego przedmieścia. Pierw-
sza wzmianka o nim  pochodzi już z 
roku 1567 i mówi o grzebaniu tam ofiar 
zarazy morowej. 

Jego drugie niejako otwarcie miało 
miejsce w roku 1786, po ogłoszeniu 
dekretów cesarza austriackiego Józefa 
II zabraniającego grzebania zmarłych 
wokoło świątyń miejskich. Zaś swój 
dzisiejszy wygląd zawdzięcza cmentarz 
Karolowi Bauerowi – zarządcy uniwer-
syteckiego ogrodu botanicznego, który 
w roku 1856 rozpoczął wytyczanie alei 
oraz dróżek cmentarnych – a także jego 
następcy Tytusowi Tchórzewskiemu. 

Na Cmentarzu Łyczakowskim przez 
wiele długich lat grzebano przeważnie 
zamożnych mieszczan, urzędników 
miejskich oraz duchowieństwo. Na 
ich mogiłach wznoszono pyszne na-
grobki, budowano grobowce, kaplice. 
Większość z nich zachowała się w do-
brym stanie i ma dziś wielką wartość 
artystyczną. Do naszych czasów nie 
dotrwały natomiast najstarsze pomniki 
– z końca XVIII i początku XIX wie-
ku. Podczas bowiem budowy, w roku 
1875, ceglanego ogrodzenia cmenta-
rza i dwóch bram neogotyckich, ma-
gistrat lwowski wykorzystał na ten cel 
wszystkie stare nagrobki pozbawione 
już opieki.

Autorami pomników na Cmentarzu 
Łyczakowskim byli tacy znani lwow-
scy rzeźbiarze i architekci jak: Hart-
man, Witwer, Johann i Leopold Schim-
serowie, Paweł Eutele, Abel Maria 
Perier, Parys Filippi, Julian Markow-
ski, Stanisław Lewandowski, Cyprian 
Godebski, Antoni Kurzawa, Tomasz 
Dykas, Tadeusz Barącz, Leonard Mar-
coni, Hryhorij Kuznewycz, Tadeusz 
Błotnicki, Edmund Jaskólski, Witold 
Rawski, Kazimierz Ostrowski, Włady-
sław Gawliński, Jan Nalborczyk oraz 
wielu, wielu innych. Najlepsze tradycje 
cmentarnej plastyki lwowskiego pante-
onu przedłużają dziś ukraińscy rzeźbia-
rze i architekci.

Dla nas, Polaków z Polski i całego 
świata, Lwowska Nekropolia – to nadal 
niezagojona rana naszego serca. Nic 
dziwnego, tam przecież leżą zasłużeni 
i wybitni Polacy: matematyk Stefan 
Banach, zoolog Benedykt Dybowski, 
historycy: Oskar Balcer, August Bie-
lowski, Karol Szajnocha, Franciszek 
Jaworski, poeci i pisarze: Wacław Za-
lewski, Seweryn Goszczyński, Maria 
Konopnicka, Gabriela Zapolska, Wale-
ry Łoziński, artysta malarz Artur Grot-
tger i wielu innych. Są także przedsta-
wiciele narodu ormiańskiego – uczony 
Teodor Tarasiewicz i Józef Torosiewicz 
– profesor medycyny oraz ukraińskiego 
– m.in. Markijan Szaszkiewicz – poeta 
i demokrata walczący o jedność Ukra-
iny, pisarz i poeta Iwan Franko czy 

światowej sławy piosenkarka Sołomija 
Kruszelnicka.

Są wreszcie groby żołnierzy pol-
skich z czasów wojny 1918-1919 znaj-
dujące się po sąsiedzku na tzw. Cmen-
tarzu Orląt Polskich.

Wspaniały jest także wileński 
cmentarz na Rossie, jedna z najpięk-
niejszych nekropolii Europy, który był 
w latach powojennych barbarzyńsko 
dewastowany. Wiele tamtejszych gro-
bów zostało w tym okresie całkowicie 
zniszczonych, a na wielu pozrywano i 
sprofanowano krzyże. 

Później, w latach osiemdziesiątych 
– jeszcze za czasów Litwy Sowieckiej, 
nad częścią nekropolii zawisła groź-
ba zagłady. Litewscy administratorzy 
miasta chcieli przez jej teren przepro-
wadzić drogę szybkiego ruchu. Ten 
niesamowity pomysł spotkał się jednak 
z gwałtownym sprzeciwem. Protesto-
wali Polacy na Litwie i w kraju. Ostro 
zaprotestowała też światła część opinii 
publicznej Litwy. Do realizacji tego 
poronionego pomysłu na szczęście nie 
doszło. Dziś cmentarz na Rossie podda-
wany jest nieustannej renowacji – m.in. 
z funduszy zbieranych w Polsce w dniu 
1 listopada.

Wileński cmentarz na Rossie po-
wstał w końcu XVIII wieku. Pocho-
dzenie jego nazwy nie jest ciągle do 
końca znane. Może tak właśnie nazy-
wali się właściciele gruntów, na któ-
rych powstał. Zdaniem prof. J. Kłosa 
z Uniwersytetu im. Stefana Batorego 
w Wilnie nazwa ta niewątpliwie sta-
rożytna, występuje w źródłach już w 
XVI wieku i oznacza pierwotnie teren 
znacznie szerszy, ciągnący się aż po 
Ostrą Bramę, za którą w pewnej odle-
głości wznosiła się podówczas cerkiew 
św. Jerzego, „ruską” zwana. Jeszcze 
innego zdania jest Samuel Orgelbrand 
w Encyklopedii Powszechnej. Według 
jego opinii Rossa to miejsce w górzy-
stych okolicach Wilna położona, gdzie 
lud tameczny od czasów pogańskich 
zbiera się w wigilię św. Jana lub w sam 
dzień ten, albo o kilka dni później, jeże-
li deszcze trwały, ażeby kwiat paproci 
szczęście dający otrzymać.

W opinii wielu współczesnych hi-
storyków Wilna już od dawna istniał 
na Rossie cmentarz zmarłych na zara-
zę, samobójców i żołnierzy. W jego zaś 
pobliżu – jak opisuje w swoim prze-

Wilno. Cmentarz na Rossie. Kaplica 
cmentarna.

Szczecin. Cmentarz Centralny, kamień 
upamiętniający dawnych niemieckich 
mieszkańców miasta.
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wodniku po wileńskiej nekropolii Jerzy 
Surwiło – w 1769 roku, z inicjatywy 
burmistrza Bazylego Millera założony 
został nowy cmentarz. 

Pierwszego zmarłego pochowano 
jednak na Rossie dopiero po wyświę-
ceniu cmentarza w roku 1801. Okazało 
się wówczas, że teren cmentarza jest 
zbyt mały. Nabyto więc sąsiadujące z 
nim tereny obejmujące dolinkę i wzgó-
rze – nazywane dziś Górką Literacką. 

Wszyscy odwiedzający wileński 
cmentarz rozpoczynają jego zwiedza-
nie od cmentarzyka wojskowego, na 
którym pochowani zostali żołnierze 
polscy polegli w latach 1919, 1920, 
1939 i 1944. Są wśród nich legioniści 
i żołnierze polegli w walkach o Wilno 
oraz członkowie Armii Krajowej, któ-
rzy polegli w lipcu 1944 roku podczas 
wileńskiej operacji Ostra Brama.

Tam też znajduje się grób marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Obok matki Marii 
z Billewiczów Piłsudskiej /zmarłej w 
roku 1884/ spoczywa serce naczelnika 
złożone tam – zgodnie z wolą zmarłe-
go – w maju 1936 roku. Na Rossie leżą 
również inni członkowie rodziny mar-
szałka: brat Adam Piłsudski /+1935/ 
– senator RP i wiceprezydent Wilna, 
żona – Maria Piłsudska z Koplew-
skich /+1921/ oraz rodzeństwo Teonia 
i Piotruś Piłsudcsy /zmarli w niemow-
lęctwie/, a także Ludwika Majewska z 
Piłsudskich /1924/ i Kasper Piłsudski 
/+1935/.

Na starej Rossie – w alejce profeso-
rów, w pobliżu cmentarzyka wojskowe-
go – pochowani zostali wybitni uczeni 
Uniwersytetu im. Stefana Batorego,  
m.in.: rektor tej znamienitej uczelni 
profesor matematyki Wiktor Stanie-
wicz. Są też groby wielu wybitnych Po-
laków – polityków, pisarzy, artystów, 
działaczy społecznych – w ich liczbie 
m.in.: Joachima Lelewela – historyka 
i polityka, członka Rządu Narodowe-
go w 1863 roku, zmarłego w Paryżu 
/+1861/; Tomasza Słowackiego – pro-
fesora Uniwersytetu Stefana Batorego, 
ojca Juliusza Słowackiego; Augusta 
Becu – lekarza, profesora Uniwersyte-
tu Stefana Batorego, ojczyma Juliusza 
Słowackiego; Ludwika Kondratowicza 
– poety, bardziej znanego pod pseudo-
nimem Władysława Syrokomli oraz 
jego synów: Władysława i Kazimierza; 
Wawrzyńca Gucewicza – projektanta 
przebudowy katedry wileńskiej; Anto-
niego Wiwulskiego – twórcy pomnika 
grunwaldzkiego w Krakowie oraz słyn-
nych wileńskich Trzech Krzyży.

Są wreszcie groby uczestników po-
wstań narodowych z 1831 i 1863 roku 
– m.in. Aleksandra Oskierko – człon-
ka powstańczego Rządu Narodowego 
z roku 1863 czy filomata i przyjaciela 
Adama Mickiewicza – Onufrego Pie-
traszkiewicza oraz wybitnych Litwi-
nów – w ich liczbie: M. K. Ciurlionisa 
– malarza i kompozytora czy J. Basana-
viciusa – ojca litewskiego odrodzenia 
narodowego.

Na wileńskiej Rossie pochowanych 
jest także wielu innych wspaniałych lu-
dzi, o których napisać można odrębne 
dzieła. 

Wspomnieć warto jeszcze o nowym 
cmentarzu, oddzielonym od Rossy 
dawną ul. Listopadową, na którym w 
roku 1921 stanął pomnik w kształcie 
antycznej kolumny z napisem Wilno 
swoim wybawcom. Obelisk ten wznie-
siono na cześć żołnierzy polskich po-
ległych w walkach o Wilno w latach 
1919-1920. Ich groby położone są obok 
mogił uczestników Samoobrony Wileń-
skiej oraz w pobliżu grobów żołnierzy 
litewskich, którzy polegli w starciach z 
wojskami gen. Żeligowskiego. 

Polskie groby znajdują się też w 
Azji, obu Amerykach, Afryce i Austra-
lii oraz Nowej Zelandii.

Ciągle mamy nadzieje, że ludzie (w tym 
wypadku wyborcy), są rozsądniejsi. Że 
rozumieją swój interes i interes swojego 
państwa czy narodu. Nic z tego!

Polityczne 
tsunami
dok. ze str. 2 A jednak. Wbrew optymistycznym prognozom 

pani Clinton przegrała i to kompromitującym 
stosunkiem głosów elektorskich: 228 do 279.

Nic się nie stało

Ciągle mamy nadzieje, że ludzie (w tym wypadku wyborcy) są rozsądniejsi, że 
rozumieją swój interes i interes swojego państwa czy narodu. Nic z tego!

Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii, co naturalnie odbije się nieko-
rzystnie na ich ekonomii. Polacy wybrali „dobrą zmianę”, która już im bokiem 
wychodzi, a Amerykanie populistę z pełną gębą nierealnych obietnic. 

Powiedz mi kto cię lubi – a powiem ci kim jesteś. 
Z wyboru Donalda Trumpa ucieszyli się: Władimir Putin na Kremlu i pani 

Marine Le Pen w Paryżu. W Polsce prezydent Duda szczerze pogratulował 
Trumpowi, a minister Witold Waszczykowski wyraził daleko idące zadowolenie. 
Obywatele amerykańscy w Polsce, głosujący w ambasadzie amerykańskiej, gło-
sowali w większości na panią Hilary Clinton. Polacy w USA zdecydowanie na 
Trumpa. 

Radio Maryja bardzo zadowolone z dokonanego przez suwerena amerykań-
skiego wyboru, podkreśliło, że większość katolików i protestantów głosowało na 
Trumpa, a Żydzi na Clinton. Giełda w USA zareagowała już w czasie publikowania 
cząstkowych wyników. Po ogłoszeniu zwycięstwa Trumpa nastąpił jeszcze większy 
spadek akcji i kursu dolara. Później się nieco uspokoiło. Jak sobie Amerykanie 
posłali – tak się wyśpią. 

Osobiście bardziej się martwię „dobrą zmianą” w Polsce niż w Ameryce. Czy 
dużo tam się zmieni? Nie sadzę. Procedury demokratyczne są tam dostatecznie 
zakorzenione i jeden, nawet bardzo przebojowy człowiek, ich nie zmieni. 

Pamiętam jak we wrześniu 1976 roku wracaliśmy z Londynu po udziale w 
ceremonii odsłonięcia pierwszego w świecie Pomnika Katyńskiego. W Szwecji 
w tym czasie odbywały się wybory, w których wyniku Socjaldemokraci po 
trzydziestu paru latach utracili władze. Nasi szwedzcy współpasażerowie na po-
kładzie samolotu, gdy ogłoszono wyniki wyborów, w większości posmutnieli. 
Polacy odwrotnie – dali wyraz swojej radości i zamówili szampana. Myśleliśmy 
wówczas, że dużo w Szwecji się zmieni, szczególnie w polityce zagranicznej. Nic 
z tego. Koalicja konserwatywno - liberalno - ludowa prowadziła wewnątrz i na 
zewnątrz tę samą politykę, co Socjaldemokraci. Uważali bowiem, że taka jest racja 
stanu neutralnej Szwecji.

Przywołany przeze mnie przykład napawa mnie optymizmem. To już nie XIX 
wiek, gdy z racji wyboru „niewłaściwego” prezydenta, wybuchła Wojna Secesyjna. 
Co nie znaczy, że w Ameryce nie nastąpił głęboki podział. Antagonizm między 
Republikanami a Demokratami się pogłębił i nabrał cech wulgarnych. Nastąpi też 
podział w obu wiodących  partiach. Republikanie podzieli się na popierających 
Trumpa i jego przeciwników, a Demokraci na zwolenników i przeciwników 
Hilary Clinton. Ale do rozłamu w żadnej z tych partii nie doszło i prawdopodobnie 
nie dojdzie. Pani Clinton pewnie wycofa się z polityki, a Trumpa – Zwycięzcę 
zaakceptuje większość Republikanów. 

A sam  45-ty Prezydent  USA uzna realia i dostosuje się do sytuacji. 
Czyli: „Nic się nie stało Amerykanie, nic się nie stało”. 
Ameryka jest związana szeregiem paktów i  zobowiązań, z których nawet gdyby 

chciała, nie może się wyplątać. Więc: „Nic się nie stało Polacy, nic się nie stało”. 
Poza tym, że świat idzie w złym kierunku.

© Wikipedia

Andrzej Szmilichowski

Przypomina mi się żart sprzed lat: 
Hilary spotyka na stacji benzynowej 
mężczyznę w roboczym kombinezonie. 
Ten, uśmiecha się i mówi, że chodzili 
do tej samego gimnazjum i klasy. Na 
to Hillary, też z uśmiechem: Widzisz! 
Gdybyś się ze mną ożenił, zostałbyś 
prezydentem Stanów Zjednoczonych!

Skończyła się epoka Obamów (je-
stem i pozostanę zakochany w Pani 
Prezydentowej!), zaczęła Trumpów 
– i mam tu pewien problem. Otóż 
nie potrafię sobie wyobrazić Melanii 
Trump, jako „pierwszej damy” Stanów 
Zjednoczonych. Nie ma wątpliwości, 
Melania jest kobietą ładną, dekoracyjną, 
ale czy postacią do tej roli?

Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że 
jej mąż Donald, traktuje stanowisko 
prezydenta w kategoriach zdobyczy. To 
rokuje dobrze, ale niestety jedynie dla 
niego. To nie jest człowiek z mojej bajki 
o prezydencie Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. 

Dlaczego Trump wygrał? Na szczę-
ście na felietoniście nie spoczywa 
obowiązek politycznej analizy i 
komentarza, mogę kierować się sym-
patiami, jednocześnie trzymając fak-
tów. A te mi mówią, że dlatego, iż 
Ameryka pod ręką prezydenta Obamy 
– nie zapominając osiągnięć, między 
innymi powszechna ochrona zdrowia 
– stała się, szczególnie w relacjach 
międzynarodowych, dysfunkcjonalna. 

Summa summarum oboje kandydaci 
rozczarowali. Clinton pokazała 
brak klasy odmawiając wygłoszenia 
przemówienia tuż po przegranej. I tyle 
o niej. Z Trumpem co innego. Twierdzę, 
że Trump jest mięczakiem, a wywijanie 
pięścią, kciuk w górę, miny i gesty, 
tylko to potwierdzają. Proszę również 
zwrócić uwagę na nagłą zmianę. Ze źle 
wychowanego pyskacza na pograniczu 
błazna, objawił się raptem tytan, 
mąż stanu. Mina, gesty, tembr głosu, 
szlachetność i powaga wypowiedzi, 
no, kwintesencja wielkość! Nie wierzę 
ani pierwszemu „Trumpowi” ani dru-
giemu. Nie ma w nim autentyzmu, jest 
tani teatr. Wspomnicie moje słowa: to 
pozer i mięczak! 

Na koniec cytat. Dedykuję go 
Amerykanom, którzy wybrali sobie 
Trampa na prezydenta. Znany z historii 
francuski dyplomata i wielki intrygant 
Charles Talleyrand, ukuł swego czasu 
zgrabne zdanie: To więcej niż zbrodnia, 
to błąd!

© Nrbelex
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Są takie rocznice, które nawet 
bardzo okrągłe obchodzimy 
nie chętnie. Na przykład w tym 
roku nie obchodziliśmy 80 
rocznicy powstania telewizji. 
Ale o tym przy innej okazji. 
W listopadzie przypadło stule-
cie Aktu, który zapowiedział 
(i zrealizował) odbudowe 
Państwa Polskiego, nie 
obecnego na mapie, w żadnej 
postaci, przez 65 lat.

AKT 5 LISTOPADA
Czytelników, których uczono w 

szkołach, że Państwa Polskiego nie 
było na mapie przez 123 lata, czyli od  
III Rozbioru w 1795 do wskrzeszenia 
Polski w listopadzie 1918 roku, infor-
muję, że ich źle uczono. 

Rzeczywiście: Powstanie Kościusz-
kowskie z 1794 zlikwidowało Państwo 
Polskie (konkretnie Królestwo, które 
było Rzeczpospolitą Obojga Naro-
dów), ale po trzynastu latach w 1807, 
z łaski Cesarza Francuzów, powróciło 
to państwo na mapę w postaci Księstwa 
Warszawskiego. Naturalnie, było to 
państwo (może tylko państewko) sate-
lickie w stosunku do Francji, absolut-
nie nie suwerenne, ale w dużej mierze 
niepodległe. I było i jest kochane (może 
nadmiernie) przez Polaków. Po klęsce 
Napoleona, w roku 1815 na Kongresie 
Wiedeńskim, w dużej mierze z łaski 
potężnego Cesarza Rosji Aleksandra I-
-szego powołano trzy państwa polskie: 
Królestwo Polskiego, Wielkie Księ-
stwo Poznańskie i Rzeczpospolitą Kra-
kowską, którą rządził polski senat. 

Otóż powołany w Wiedniu po klę-
sce Napoleona Kongres, miał za za-
danie likwidację zmian dokonanych 
przez Wielką Rewolucję (francuską), 

konkretnie przez Napoleona. Kongres 
odbywał się pod hasłem legitymizmu i 
restauracji, czyli powrotu do status quo 
ante. 

W wypadku Polski znaczyło to po-
wrót do stanu po III rozbiorze. I tu wła-
śnie, pilotowany przez księcia Adama 
Czartoryskiego, Imperator Rosji zmusił 
Kongres do odstąpienia od w/w zasad. 
Królestwo Polskiego, którego królem 
był z urzędu Cesarz Rosji, było po-
dobnie jak Księstwo Warszawskie nie 
suwerenne, lecz w dużej mierze nie-
podległe. Z polskim wojskiem, rządem 
i parlamentem. Z językiem polskim 
urzędowym, z polskim szkolnictwem 

wszystkich stopni, z polskimi organi-
zacjami (społecznymi i kulturalnymi). 
Udało nam się go zlikwidować (wywo-
łanym w interesie Francji i Belgii) Po-
wstaniem Listopadowym z roku 1830. 
Po powstaniu utrzymano nazwę tego 
państwa, ale zlikwidowano polskie in-
stytucje z polskim wojskiem na czele. 
To nowe królestwo dotrwało do 1864.

W międzyczasie zlikwidowaliśmy 
pozostałe kongresowe polskie państwa. 
Rzeczpospolita Krakowska dotrwa-
ła do 1846 roku, gdy na skutek dość 
dziwnego powstania, którego skutkiem 
była rebelia chłopska znana pod nazwą 
rzezi  galicyjskiej, została zlikwidowa-
na. Tu trzeba dodać, jak wspomniałem, 
że Rzeczpospolita była rządzona przez 
Polaków. Formalnie nadzór nad nią 
sprawowała Rada Ambasadorów trzech 
państw zaborczych. Ponieważ ambasa-
dorzy Prus i Austrii rzadko zgadzali się 
ze zdaniem ambasadora rosyjskiego, 
więc galicyjscy hrabiowie manipulo-
wali nimi, jak chcieli. 

Wielkie Księstwo Poznańskie, któ-
rego namiestnikiem był Antoni Henryk 
książę Radziwiłł posiadało polskie in-
stytucje z polskim wojskiem łącznie. 
Księstwo było połączone unią personal-

ną z Królestwem Pruskim i podobnie, 
jak w Królestwie Polskim (kongreso-
wym), gdzie każdy rosyjski monarcha 
był Królem Polskim, tak i każdorazowy 
pruski monarcha był Wielkim Księciem 
Poznańskim. 

Księstwo Poznańskie dotrwało do 
Wiosny Ludów (1848), w której to 
Wiośnie odegrało ważną rolę. Rewo-
lucja 1848 roku, była zrywem Ludów 
nie zadowolonych z ustaleń Kongresu 
Wiedeńskiego. I chociaż została ko-
niec końców zdławiona przez Święte 
Przymierze Władców – konkretnie 
przez wojska rosyjskie – to i tak miała 
zbawienne skutki dla części jej uczest-
ników np. Włochów i Węgrów. Gdyby 
Polacy nie popełnili falstartów w War-
szawie w 1830 i w Krakowie 1846, to 
wynik Wiosny Ludów dla Polaków 
mógł być inny.

Tak rozumował m.in. Józef Piłsud-
ski w jednym ze swoich wykładów na 
temat Powstań. Wspomniał przy okazji 
coś o narodzie idiotów.

Wspomniane wcześniej, to drugie 
bardzo ograniczone w swoich prawach 

Królestwo Polskie z 1832 roku, jakie 
było - takie było, ale było. 

Gdy Margrabia Wielopolski na 
drodze dyplomatycznej osiągnął duże 
złagodzenie sankcji z czasów upadku 
Powstania Listopadowego to nieroz-
sądni ludzie, w styczniu 1864, wy-
wołali następne, najbardziej tragiczne 
powstanie, po którym ziemie polskie 
ostatecznie włączono do Rosji na zasa-
dzie Guberni, zwanej Krajem Nadwi-
ślańskim. Tak widział to też Piłsudski, 
który skądinąd miał wielki sentyment 
do tego powstania, na którego tradycji 
się wychowywał. 

Po upadku Powstania Styczniowego 
nie było więc żadnego Państwa pol-
skiego na mapie przez lat 52 (od 1864 
do 1916) dodając do tego lat 13 (od III 
rozbioru do Księstwa Warszawskiego) 
mamy razem 65 lat bezwzględnej bez-
państwowości. 

Jak wspomniałem na wstępie w 
listopadzie 1916 z łaski Dwóch Cesa-
rzy niemieckich powołano Królestwo 
Polskie na ziemiach zdobytych przez 
tych Cesarzy na Imperium Rosyjskim. 
Otóż owi Cesarzowie ( Niemiec i Au-
stro-Węgier) zostali wmanewrowani  w 
to przez przebiegłych Polaków: Hutten 
-Czapskiego, Piłsudskiego i Studnic-
kiego. Ten ostatni nazywany był Oj-
cem Aktu 5 listopada zapowiadającego 
wskrzeszenie Polski.

A cała rzecz miała się tak; hr. Bog-
dan Hutten  - Czapski był adiutantem – 
sekretarzem cesarza Wilhelma II i z tej 
racji miał pełny dostęp do najtajniejszej 
korespondencji. 

Generał Erich Ludendorff jeden z 
najważniejszych niemieckich dowód-
ców podczas Pierwszej Wojny Świa-
towej w swoim raporcie dla Cesarza 
zachwycił się postawą legionów w cza-
sie, jakiejś potyczki. Napisał dosłownie 
tak: „Austriacy. Jak zwykle stchórzyli, 
jak świnie. Za to Polacy Piłsudskiego 
walczyli, jak lwy. To dobrzy żołnierze 
warto by dla nich coś zrobić”. 

Hutten-Czapski przesłał kopię tego 
raportu Piłsudskiemu. A ten uruchomił 
swoje agendy w neutralnej Szwajcarii. 
Polecił swoim ludziom przebywającym   
w Genewie i Zurychu zainspirowa-
nie neutralnej prasy by wydrukowała 
artykuły o tym, że wojska niemieckie 
zajmują tereny dawniej polskie na któ-
rych mieszka około miliona mężczyzn  
zdolnych do noszenia broni. Polacy to 

urodzeni żołnierze, ale niestety prawo 
wojenne nie zezwala na branie rekru-
ta z terenów okupowanych. Co innego, 
gdyby utworzono na tych ziemiach sa-
telickie państwo.

I Niemcy to kupili. Wspomniany już 
wcześniej generał Ludendorff i Gene-
rał – Gubernator Hans von Beseler, na 
którego olbrzymi wpływ miał Włady-
sław Studnicki,  byli za odtworzeniem 
Królestwa Polskiego i stąd deklaracja 
Dwóch Cesarzy – Akt 5 listopada 1916 
roku. Władysław Studnicki skutecznie 
wmówił tym Generałom, że Polacy 
palą się do tego by przywdziać mundu-
ry i walczyć wspólnie z Niemcami ze 
wspólnym wrogiem.

Naturalnie chodziło im przede 
wszystkim o polskiego rekruta – mięso 
armatnie.

Ale Piłsudski był człowiekiem od-
powiedzialnym i dążąc do odbudowy 
Państwa Polskiego starał się chronić 
ludność polską przed nadmiernymi 
stratami. Nie podzielał nieszczęsnej 
taktyki generała Sikorskiego (z II woj-
ny światowej), którego ambicją było 
jak największe zaangażowanie polskie-
go wojska w operacje Aliantów w na-
dziei, że Alianci to docenią. W polityce 
jednak nie liczą się ofiary, a żywi.

Państwo powstało. W oczekiwaniu 
na Króla, którym po wojnie miał zo-
stać arcyksiążę von Habsburg z Żywca, 
powołano Radę Regencyjną składającą 
się osób znanych i poważanych. Byli 
to: książę Zdzisław Lubomirski (po-
pierający Piłsudskiego), arcybiskup 
warszawski Aleksander Kakowski (ra-
czej z endecji) i hr. Józef Ostrowski 
(jego potomek pełnił przez jakiś czas, 
po zjednoczeniu się Emigracji Polskiej 
w Londynie, funkcję Prezydenta RP na 
uchodźstwie). Powołano rząd, na czele 
którego stanął profesor Jan Kucharzew-
ski znany później z monumentalnego 
dzieła „Od Białego do Czerwonego 
Caratu”. Ministrem Spraw Wojsko-
wych został Piłsudski, który z miejsca 
bojkotował werbunek do „wojska pol-
skiego” zwanego oficjalnie – Polni-
sche Wehrmacht. Swoim legionistom 
zabronił wstępowania do tej formacji. 
Wprawdzie 5 listopada 1916 pełen en-
tuzjazmu Komendant Piłsudski pisał 
do pułkownika Rydza-Śmigłego, że 
po raz pierwszy w tej wojnie światowej 
dzisiaj w miastach naszych publicznie 
z ust przedstawicieli wielkich armii – 
narodów padają zapomniane poza Pol-
ską słowa: Niepodległość Polski, Rząd 
Polski, Wojsko Polskie..., ale szybko 
się zorientował, że o to wojsko przede 
wszystkim Niemcom chodziło i zaczął 
swój bojkot. 

Co nie zmienia faktu, że  ten Polski 
Wehrmacht w dwa lata później był za-
czątkiem prawdziwej polskiej armii i 
odegrał dużą rolę w akcji samowyzwo-
lenia się Polski. 

Kryzys nastąpił wtedy, gdy Cesarze 
zażądali złożenia przez legionistów 
przysięgi na wierność Cesarzom. To 

Władysław Studnicki
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Mirosław Nagielski, Krzysztof Kossarzecki, Łu-
kasz Przybyłek, Andrzej Haratym: Zniszczenia 
szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 
1655-1660. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015. 
s.572

Księga strat 
i zażaleń

Białostocka spółka IT 
otwiera swój oddział 
w Sztokholmie
Szwecja to według Global Inno-
vation Index  drugi najbardziej 
innowacyjny kraj na świecie. 
Szczególny nacisk kładzie się 
w niej na badania i rozwój w 
obszarze technologii. Inwesty-
cje w postęp technologiczny 
przedsiębiorstw wymagają 
zatrudnienia specjalistów z 
branży IT. – Otwarcie od-
działu TenderHut w Szwecji 
świadczy o dużym potencjale 
polskiej spółki i możliwościach 
konkurowania na wymagają-
cym szwedzkim rynku – mówi 
Magdalena Pramfelt, Prezes 
Polsko-Szwedzkiej Izby Gospo-
darczej.

Grupa kapitałowa TenderHut z sie-
dzibą w Białymstoku wychodzi naprze-
ciw skandynawskim potrzebom rynko-
wym. Nowy oddział będzie wspierał 
sprzedaż usług wszystkich spółek z 
grupy: SoftwareHut (outsourcing IT), 
LegalHut (doradztwo prawne w zakre-
sie postępowań przetargowych na pro-
dukty i usługi IT), Solution4Labs (sys-
temy laboratoryjne klasy LIMS) oraz 
lokalną obsługę klienta na rynku skan-
dynawskim. Jak mówi Robert Strze-
lecki, wiceprezes Zarządu TenderHut: 
Nasz wybór padł na stolicę Szwecji, 
ponieważ mamy tam już pierwszych 
klientów. Poza tym to dobra lokaliza-
cja na rozszerzenie zasięgu całej grupy 
TenderHut na pozostałe kraje skan-
dynawskie – Norwegię i Danię – oraz 
na Finlandię. Dodatkowo posiadamy 
sprawdzonego partnera, który jest od-
powiedzialny za rozwój rynku skandy-
nawskiego. 

Manager z doświadczeniem
Za prowadzenie sztokholmskiego 

biura będzie odpowiedzialny Andrzej 
Senator, profesjonalista w prowadze-
niu biznesu z osiągnięciami w zwięk-
szaniu przychodów i zysków firm. 
Posiada ponad 30 lat doświadczenia 
w zarządzaniu strategicznym i opera-
cyjnym, jak również sprzedażowym w 
czołowych przedsiębiorstwach prowa-
dzących działalność w Szwecji i Pol-
sce. Jego zadaniem jest rozszerzenie 
działalności firmy na rynki nordyckie. 
Włada biegle językami szwedzkim i 
angielskim. 

– Polska i Szwecja są dla siebie 
ważnymi partnerami gospodarczymi. 
Wysokie nakłady na badania i rozwój 
w Szwecji powodują, że kraj plasuje 
się wśród światowych liderów w bran-
ży IT oraz pod względem innowacji w 
technologiach. W tym zakresie Szwecja 
może stanowić przykład. Współpraca 
na tamtejszym rynku będzie miała istot-
ne znaczenie dla marki polskiej spółki, 
da szanse na wspólne projekty w zakre-
sie innowacyjności – zgodnie z dekla-
racją obu państw, przyniesie korzyść na 
rzecz wizerunku polskich firm w Szwe-
cji – dodaje Pramfelt. 

Już po kilku miesiącach działalno-
ści na nowym rynku spółka nawiązała 

współpracę z nowymi klientami: Con-
tento Wassum i EU SUPPLY. Pierw-
szy klient oferuje szkolenia dla osób 
pracujących w bankowości, finansach 
i ubezpieczeniach. Zespół programi-
styczny SoftwareHut wspiera Contento 
Wassum w rozwoju platformy e-lear-
ningowej. Natomiast EU SUPPLY jest 
jednym z wiodących europejskich do-
stawców rozwiązań do zarządzania za-
mówieniami i korzysta z outsourcingu 
IT oferowanego przez spółkę Software-
Hut. Na bazie owocnej współpracy EU 
SUPPLY i TenderHut zawarły porozu-
mienie zakładające, że LegalHut z gru-
py TenderHut będzie jedynym przed-
stawicielem EU SUPPLY na Polskę. 

Dalsze plany rozwoju
– Głęboko wierzę w sukces nowego 

oddziału. Otworzenie lokalnego biura 
nada tej współpracy dynamiki i uwia-
rygodni naszą firmę w oczach nowych 
klientów. Szwecja to dopiero początek 
naszej ekspansji. W niedługim czasie 
planujemy otworzenie kolejnych biur 
i rozwijanie wpływów grupy kapitało-
wej TenderHut SA w Europie – doda-
je Strzelecki. Jeżeli wzrost zagranicą 
będzie postępował tak szybko jak na 
rodzimym rynku (TenderHut w pierw-
szym roku funkcjonowania jako grupa 
kapitałowa wypracowała 6,44 mln zł 
przychodu skonsolidowanego [2015 
r.], a w roku poprzednim osiągnęła 0,56 
mln zł), to w niedługim czasie wyzwa-
niem biznesowym może być nie tylko 
Europa, lecz także cały świat. – Życzy-
my długofalowej i udanej współpracy 
na sąsiedzkim rynku – podsumowuje 
prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Go-
spodarczej. Ostatnio Grupa TenderHut 
została wyróżniona w rankingu Delo-
itte Technology Fast 50, który skupia 
najszybciej rozwijające się środkowo-
europejskie przedsiębiorstwa technolo-
gicznie innowacyjne: wśród 21 spółek 
z Polski TenderHut uplasował się na 13 
miejscu, a w ujęciu całościowym na 38. 
Grupa kapitałowa została również uję-
ta w najbardziej prestiżowym rankingu 
branży IT w Polsce – Computerworld 
TOP 200 – zajmując 3 miejsce wśród 
najszybciej rosnących podmiotów oraz 
20. wśród dostawców usług outsourcin-
gu IT.

***
W skład grupy kapitałowej Tender-

Hut S.A. wchodzą 3 kooperujące ze 
sobą spółki zależne z branży IT. So-
ftwareHut specjalizuje się w projekto-
waniu, dostosowywaniu i rozwijaniu 
systemów informatycznych (portale 
www, aplikacje mobilne, systemy de-
dykowane i wiele innych) oraz oferuje 
usługi szeroko rozumianego outsour-
cingu IT. Solution4Labs świadczy usłu-
gi implementacji oraz dostosowywania 
systemów klasy LIMS do indywidual-
nych potrzeb laboratoriów. LegalHut 
świadczy usługi doradztwa prawnego i 
merytorycznego w zakresie zamówień 
publicznych oraz postępowań przetar-
gowych w obszarze usług i produktów 
IT. (materiał prasowy TenderHut)

nie były jeszcze czasy Kuklińskich i 
przysięgi traktowano poważnie. Więc 
Piłsudski odmówił i zabronił przysię-
gać swoim ludziom. Legioniści zostali 
rozbrojeni i internowani w Szczypior-
nie, gdzie z nudów wymyślili grę zwa-
ną do dziś szczypiorniakiem.  A sam 
Piłsudski wraz ze swoim szefem szta-
bu, wówczas pułkownikiem Kazimie-
rzem Sosnkowskim, został uwięziony 
w Twierdzy Magdeburskiej, z której 
triumfalnie przybył do Warszawy 10 
listopada 1918 roku. 

Następnego dnia Rada Regencyjna 
przekazała mu dowództwo nad polskim 
wojskiem, a 14 listopada został Naczel-
nikiem Państwa i pierwszym dekretem 
zlikwidował Królestwo Polskie, two-
rząc na jego miejsce Republikę (nie 
Rzeczpospolitą) Polską, której barwy 
były czerwono-białe (a nie biało-czer-
wone, a herbem legionowy Orzeł bez 
korony. Dopiero Sejm Ustawodawczy 
(1919 – 1922) dokonał miłej nam ko-
rekty. 

A resztę to już Państwo znacie. 
Warto jednak dodać, że te dwa 

lata od Aktu 5 Listopada do budowy 
prawdziwego państwa, niepodległego 
i suwerennego, dobrze przygotowały 
społeczeństwo do nadchodzących wy-
darzeń. Armia Królestwa dzielnie się 
spisała w okresie chaosu i w czasie 
wojny z Bolszewikami. 

I na koniec. W krajach neutralnych, 
szczególnie w tych, które sympaty-
zowały z Niemcami podczas I Wojny 
światowej (jak Szwecja i Szwajcaria), 
powstawały różne ugrupowania wspie-
rające Polaków. W Szwecji w tym cza-
sie o Polskę na mapie upomniała się 
znana pisarka Marika Stjernsted wy-
dając broszurę „Polens Rätt” (Polskie 
prawo do samostanowienia ew. Polska 
Racja). Miała wprawdzie babcię, pol-
ską patriotkę, ale pani Marika zawsze 
chodziła własnymi drogami i nie to 
było powodem jej zainteresowania 
kwestią polską. 

Dwie córki osiadłego w Szwecji 
powstańca z 1863 roku Pomian-Haj-
dukiewicza, panie Wanda de Pomian i 
baronowa Józefa Armfelt wydały boga-
to ilustrowaną (rikt illustrerad) książkę 
– album „Polen Nu Och I Forna Dagar” 
(Polska teraz i dawniej). W Szwecji 
wówczas odrodziły się dawne sympa-
tie do Polski z czasów naszych powstań 
skierowanych przeciw Rosji – wspól-
nemu wrogowi zagrażającemu Polsce i 
Szwecji, przynajmniej od czasów Pio-
tra Wielkiego.

Czas lecz rany, ale nie potrafi
zmienić faktów. Ukazała się 
kolejna książka o zniszczeniach 
szwedzkich na terenie Korony w 
okresie potopu 1655-1660. 
To obraz przerażający.

To już któraś z kolei książka poświę-
cona temu tematowi. Zbiorowa praca 
wydana przez Towarzystwo Miłośni-
ków Historii, Instytutu Historii Uni-
wersytetu Warszawskiego, opisuje nie 
tylko same bezpośrednie straty najazdu 
Szwedów, ale także ich konsekwencje 
w sferze gospodarczej i demograficz-
nej. Na ten aspekt mało kto wcześniej 
zwracał szczególną uwagę.

„Olbrzymie straty ludnościowe i 
zniszczenia materialne poniosły głów-
nie te prowincje, które długo znajdo-
wały się pod okupacją szwedzką, jak 
to miało miejsce w przypadku Wielko-
polski czy Prus Królewskich – pisze we 
wstępie Mirosław Nagielski. Autorzy 
dawnych opracowań podkreślali, iż 
straty demograficzne były bardzo wyso-
kie, szacując je w przypadku Mazowsza 
na 40%, a dla Wielkopolski i Prus Kró-
lewskich na przeszło 60%. Straty wśród 
ludności miejskiej szacowano jeszcze 
wyżej - na Mazowszu odpowiednio na 
70%, a w Wielkopolsce od 60 do 70%. 
Pamiętajmy jednak, że trudno oddzielić 
zniszczenia związane bezpośrednio z 
działaniami wojennymi od spustoszeń 
wywołanych przechodami oddziałów 
wszelkiej proweniencji, a wreszcie od 
strat spowodowanych pomorami i epi-
demiami wynikającymi z długotrwałe-
go pobytu dużych mas wojska na tym 
samym obszarze.

Historycy są zgodni, że czasy po-
topu opóźniły rozwój ziem polskich 
o co najmniej 100 lat. Na przykład w 
Wielkopolsce, w 1661 roku, zaledwie 
rok po zakończeniu działań wojennych 
odnotowano spadek liczby włościan 
o 2/3, właścicieli mniejszych gospo-
darstw o 56%, a zagrodników o 28%. 
W wielu regionach ziemie, które leżały 
odłogiem, sięgały ponad 50% areałów, 
a liczba ludności wielu miast spadła od 
60 do 80 procent. Wszystko to musiało 
się odbić na rozwoju gospodarczym.

Autorzy opracowania podkreśla-
ją, że o ile można obliczyć i zliczyć 
ilość zniszczonych miast, budynków, 
kościołów, pałaców, czy zrabowanych 
dzieł sztuki, tak nie sposób dokładnie 
policzyć jak dokładnie zmiany demo-
graficzne wpłynęły na rozwój państwa. 

Książkę warto polecić każdemu, kto 
interesuje się historią stosunków pol-
sko-szwedzkich. (ngp)
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