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

9 września tego roku mieszkańcy 
Szwecji wybiorą nowy parlament 
i przedstawicieli do władz lokal-
nych. Nie ulega wątpliwości, że na 
wynik wyborów wpłynie stanowi-
sko poszczególnych partii wobec 
uchodźców oraz polityka integra-
cyjna. A że ani jedno, ani drugie 
nie funkcjonuje dobrze, wynik 
wyborów jest trudny 
do przewidzenia. 
Komentarz na stronie 14

Rok wyborczy
rokiem 
niepewności
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WŁADZA DEPRAWUJE
Refleksje o współczesnej Polsce (1)

Obawy dotyczą też możliwości degradacji roli le-
gislatywy państw członkowskich, przy równoległym 
wzmacnianiu egzekutywy na szczeblu europejskim: 
Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. 
Pojawia się kontestacja i nieufność do współczesnych 
form demokracji w dyskursie europejskim ale i nie-
pewność co do tego, co mogłoby stanowić jej alter-
natywę. Ucieczka w alternatywne ideologie i rządy 
silnej ręki jest znaną formą reakcji na bolączki słabej 
demokracji. Dochodzi coraz częściej do rozważań na 
temat problemów pomiędzy teorią demokracji a jej 
praktykowaniem, na temat jej rozwijania oraz poszu-
kiwania nowych form, w obliczu wyzwań które niesie 
przyszłość. (...)

Część polskiej sceny politycznej tworzy zbiór an-
tyzachodnich stereotypów, jako wyzwanie do konte-
stacji zachodniej demokracji i jej stylu sprawowania 
władzy. Krytykuje się zbyt nachalną konsumpcję 
zachodniego modernizmu z całą gamą nurtów filozo-
ficzno-kulturowych i chrześcijańskich antywartości, 
utożsamiając to z degeneracją współczesnej demo-
kracji. Polscy eurosceptycy wskazują, że nasza część 
Europy powinna budować własny sojusz – czy to na 
podstawie Grupy Wyszehradzkiej czy ideii federacji 
Międzymorza, odcinając się od związanych ze wspól-
notą wyznawanych wartości. Z ich punktu widzenia 
nasza obecność w UE będzie ważeniem zysków i 
strat. Kazimierz Przerwa Tetmajer już około 120 lat 
temu napisał o tej polskiej nieufności i wiarołomno-
ści wobec zachodniej Europy, tak ku pro memento: 
„Precz z geniuszem Europy/Farmazońskim i szatań-
skim!/My o jedno tylko szlemy/Modły k’ niebu z naszej 
chaty:/By nam buty mogły śmierdzieć,/Jak śmierdzia-
ły przed stu laty (…) Hoc ha! Hopsa! Byle zdrowo,/
Zdrowa dusza – zdrowe ciało!/Niechaj śmierdzi, jak 
śmierdziało,/Byle tylko narodowo!” 

Można by dyskutować czy demokracja, a w szcze-
gólności taki czy inny jej rodzaj lub forma, jest 
najlepszym modelem rządów czy nie, kwestiono-
wać jej dorobek i możliwości. Może wprowadzenie 

pewnych wariantów systemu autokratycznego miało-
by jakiś sens i motywy. Można się zgadzać lub nie z 
Winstonem Churchillem,  ale nie wymyślono, jak na 
razie, lepszego systemu rządów, formy sprawowania 
władzy i organizacji życia społecznego. 

Już coraz mniej osób pamięta czas solidarno-
ściowego zrywu z lat 1980-1981. Dzisiaj, po latach, 
energia tego pokolenia wydaje się w dużej mierze 
wyczerpana. Jakaś jego część z buntowników stała 
się konformistami pilnującymi swoich przywile-
jów, co w dziejach Polski zdarzało się już wielo-
krotnie. Jednak wśród starszego pokolenia emocje 
nie osłabły. Tak jest choćby z formułą porozumienia 
„Okrągłego Stołu”, polityką „grubej kreski”, albo za-
niechań w rozliczeniach z dyktaturą komunistyczną 
i przejścia do demokratycznej, wolnej Polski czy z 
dysputami na temat celowości wprowadzenia stanu 
wojennego. Takimi dylematami „wciąż okładają się 
współcześni” (parafrazując Jacka Kaczmarskiego, 
legendarnego barda opozycji). Następne pokolenia z 
pewnością podejdą do tej sprawy inaczej, z perspek-
tywy czasu, który zawsze obiektywizuje historię. Już 
tylko historycy będą się spierać, tak samo jak teraz 
o Powstanie Warszawskie, Konfederację Targowicką 
czy PRL. Jak to ujął Eurypides: „Czas wyjaśni wszyst-
ko, nawet bez szczególnego starania”.  

W Polsce w okresie transformacji został przyję-
ty model liberalnej demokracji, usankcjonowany 

prawnie przez Konstytucję z 2 kwietnia 1997 roku. 
Pojęcie demokracji liberalnej obejmuje z zasady 
rządy prawa, niezależność sądów i innych instytucji 
odpowiedzialności „horyzontalnej”, zestaw podsta-
wowych wolności politycznych, społeczeństwo oby-
watelskie, ochronę mniejszości oraz cywilną kontrolę 
nad armią. Zmiany konstytucyjne wprowadzające za-
sadę podziału władzy i pluralizmu politycznego, nie-
zależności władzy sądowniczej oraz przeprowadzenie 
pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych (27 
października 1991 r.) miały charakter conditio sine 
qua non członkostwa Polski w Radzie Europy i imple-
mentacji Konwencji o ochronie praw podstawowych 
i ochrony wolności (zwanych Europejską Konwencją 
Praw Człowieka). Kroki te oznaczały ratyfikację przez 
Polskę całego systemu konwencyjnego (15 grudnia 
1992 r), z jego wysokimi standardami merytoryczny-
mi i kontrolnymi, oraz rozwiniętego na przestrzeni lat 
orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw Człowieka 
i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (acquis 
conventionel). Członkowstwo w UE nałożyło na nas 
obowiązek bezwzględnego wykonywania „Kryteriów 
kopenhaskich UE” – w tym przestrzegania zasad i 
procedur gwarantujących kontrolę konstytucyjności 
działań rządu. 

Niestety, odzyskanie politycznej niezawisłości 
nie przywołało wśród Polaków pożądanego obywa-
telskiego zaangażowania. Byliśmy społeczeństwem 
o komunistycznym rodowodzie i o wyraźnych ambi-
cjach demokratycznych. A kiedy już tą demokrację 
wywalczyliśmy, to nastąpił wyraźny „deficyt obywa-
telstwa” – brak politycznej partycypacji, brak poli-
tycznego zaangażowania, brak szerszej obywatelskiej 
aktywności i inicjatywy wśród obywateli. Możemy 
mówić o swoistym indyferentyzmie społecznym – 
całkowitej obojętności wynikającej z braku preferen-
cji i poglądów politycznych a także o coraz częstszym 
zjawisku eskapizmu – przemyślanym wycofaniu się z 
zaangażowania w politykę, zwłaszcza wśród młodego 
pokolenia, gdy perspektywa zaangażowania wydaje 
się bezsensowna, nie daje szans na skuteczne działa-
nie i nie gwarantuje zmiany. 

Alternatywą staje się praca, kariera i życie na 
wskroś konsumpcyjne. W taki sposób tworzy się ka-
sta prekariuszy, którzy nie mają już energii i czasu na 
aktywność artystyczną, polityczną czy nawet towa-
rzyską. Państwo staje się dla nich jedynie gwarantem 
ich indywidualnego stylu życia, ich praw i interesów. 
Najczęściej takie postawy postpolityczne wyrażają 
się w „demonstracyjnym” nieuczestniczeniu w wy-
borach. Miało i ma na to wpływ wiele czynników i 
uwarunkowań. 

Sytuacja w Polsce wskazuje na dalej toczące się 
procesy, które zdają się być przyczyną niezadowole-
nia różnych grup społecznych. Jeśli źle się je zinter-
pretuje i nie zatrzyma, będą dalej szkodzić funkcjo-
nowaniu systemu. Te napięcia i podziały, niszczące 
czasami dorobek pokoleń walczących o niepodległość 

Polska jak i współczesna Europa stoi 
obecnie w obliczu wielu interesujących 
wyzwań, wydarzeń, procesów, których 
dynamika może wyznaczyć kierunek 
rozwoju naszego Kraju i kontynentu. 
Pojawiają się głosy i obawy, iż wraz 
z rozwojem i umacnianiem się Unii 
Europejskiej, parlamenty narodowe 
stracą część swoich uprawnień, które 
będą przekazywane na poziom europejski 
pod kontrolę demokratycznych 
mechanizmów legitymizacyjnych, 
czyli do Parlamentu Europejskiego. 

„Fire and fury” jest książką wyjątkową, tak wesoło 
o polityce nie pisano od długich lat.  Książka liczy 336 
stron zmuszających na przemian do śmiechu i kręce-
nia z niedowierzaniem głową, ale wraz z przeczyta-
nymi stronami pojawia się refleksja, że nie mamy tu 
do czynienia z literacką fikcją. Wtedy śmiech blednie. 

Postać 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych Do-
nalda Trump przypomina trochę Mussoliniego, trochę 
Berlusconiego, a trochę pewnego austriackiego kapra-
la sprzed stu lat. Przy tym, co serwuje światu Donald 
Trump, story „House of cards” można wyrzucić do 
zsypu. 

Wolff jest w swojej książce, jak Trump na Twitte-
rze, ale z ingrediencjami dla Trumpa nieosiągalnymi, 
– inteligencją i humorem. Prezydent USA nie czyta, 
nie słucha, nie potrafi się skoncentrować na lub zain-
teresować niczym innym, prócz siebie. Jest jak pięcio-
latek w ciele siedemdziesięciolatka, opanowany bez 
reszty patologicznym narcyzmem. Trump w dzieciń-
stwie był chłopcem, który nienawidził szkoły, w ogó-
le nauki, i trzyma go to do dnia dzisiejszego. 

Centralną postacią książki jest Trump, ale główną 
– Steve Bannon, wyrzucony z hukiem główny strateg 
Białego Domu, i jednocześnie główne źródło informa-
cji Wolffa. Prywatnie psychodeliczny odbiorca świa-
ta i człowiek pozbawiony wewnętrznej dyscypliny, 
Wolff pisze: Nikt myślący nie zatrudniłby Bannona, 
chcąc mieć rzeczy i sprawy załatwione na czas. 

Nie można mu (Bannonowi) jednocześnie odmó-
wić umiejętności trzeźwego osądu, gdy zakreśla per-
spektywy administracji Trumpa: Trzydzieści procent, 
że sądownie rozstrzygnięty zostanie udział Rosji i po-
wiązania z ekipą Trumpa w amerykańskich wyborach. 
Trzydzieści procent, że Trump odejdzie mniej lub bar-
dziej samodzielnie. Trzydzieści procent, że dotrwa do 
końca swojego mandatu. Ponowny wybór? Never!

Jeżeli Trump nie otrzyma ciosu łaski z ręki swo-
jej partii, polegnie z rąk CIA. Żaden lider nie wygrał 
jeszcze wojny ze swoim wywiadem. Tym bardziej, 
że Trump jest wyjątkowo łatwym przeciwnikiem i 
obiektem inwigilacji – wystarczyło by przyjrzeć się z 
bliska jego deklaracjom podatkowym.

Na koniec tak zwany obrazek rodzajowy: Prywatny 
lot odrzutowcem. Na pokładzie Trump, jego przyja-
ciel zagraniczny miliarder, i modelka, przyjaciółka 
tego ostatniego. Trump interesuje się modelką i pro-
ponuje lądowanie w Atlanta City, gdzie ma kasyno. 
Przyjaciel oponuje mówiąc, że nie ma tam nic cieka-
wego, sam „white trash”. Modelka pyta: „Co to jest 
white trash?”. Na to Trump: „To ludzie jak ja. Tylko 
biedni”.

Czekanie 
na Godota 
Według autora bestsellera „Fire 
and fury. Inside the Donald Trump 
White house” Michaela Wolffa, 
zwycięstwo w amerykańskich 
wyborach prezydenckich nigdy 
nie było celem Trumpa. W noc 
wyborczą, gdy spływające z kolej-
nych stanów rezultaty zbliżały go 
do zwycięstwa, barometr nastrojów 
obojga Trumpów z minuty na 
minutę opadał. Donald zbladł, 
jakby zobaczył ducha, a pierwszej 
damie in spe Melanii dobre 
samopoczucie malało i malało, 
aż się w końcu poryczała.

Andrzej Szmilichowski
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i godne miejsce Polski w Europie i na świecie, nie 
przyczyniają się do wzmocnienia jej pozycji i wiary-
godności na arenie międzynarodowej. 

W 2006 roku w wywiadzie udzielonym Danie 
Platter dla miesięcznika „Relacje” wypowiedziałem 
słowa, które wracają jak bumerang: „Dla mnie ta idea, 
która przyświecała mi, kiedy byłem młodym człowie-
kiem, funkcjonuje i istnieje do dzisiaj. Natomiast to, 
co się robi dzisiaj w Polsce, jak się szarga i wykorzy-
stuje samą nazwę Solidarność i ludzi, którzy wtedy 
działali i siedzieli w więzieniach (…) to jest straszne. 
Odczuwam ogromne rozczarowanie. Nie o to walczy-
łem. (…) Duża część tych ludzi, która dorwała się do 
władzy straciła u mnie poważanie. (…) Szkoda ludzi, 
którzy dyskredytują swoją własną przeszłość. Jak oto 
polityka może zniszczyć człowieka i jego najlepsze 
osiągnięcia w momencie, kiedy wejdzie w struktu-
rę władzy. Dla zrealizowania swoich idée fixe są w 
stanie zrobić wszystko.” Trzeba oddzielić wielkość, 
heroizm, autentyczny patos zrywu solidarnościowego 
lat 80. od intryg, matactw i gierek polityków III RP 
z obu stron barykady przełamującej Polskę na pół. 
Barykady, która do dziś nie zniknęła.

Defekty liberalnej, czy nawet liberalno-konserwa-
tywnej koncepcji demokracji oraz ogólnie pojmowa-
nej wolności w Polsce, nie wyrażają się ani w roz-
wiązaniach instytucjonalnych, ani nawet tak bardzo w 
jakości systemu partyjnego, ani nawet decydująco w 
polityce partii rządzących. Wydaje mi się, że te defek-
ty demokracji tkwią przede wszystkim w kulturze 
politycznej, w braku bazy społecznej i ideowej tra-
dycji, w zbiorowej niezdolności do społecznej komu-
nikacji i kooperacji, w niskim zaufaniu do instytucji 
politycznych i szerzej publicznych, szczególnie do 
parlamentaryzmu i wymiaru sprawiedliwości. Nawet 
jeżeli ich źródła tkwią częściowo w komunistycznej 
przeszłości, nie widać, aby czas przyczyniał się do 
ich zaniku. Odejście od komunizmu nie spowodowało 
zniknięcia wywodzących się zeń patologii, a wręcz 
okazuje się, że mają skłonność do umacniania się i 
reprodukowania z pokolenia na pokolenie. Tkwią w 
polaryzacji politycznej, faktycznym zaniku dialogu 
politycznego, wzrostu agresji, sięgania po język mo-
ralnej dyskwalifikacji przeciwników politycznych. 
Kiedy to głównym celem graczy politycznych staje 
się tylko rywalizacja i zwycięstwo nad antagonistą, 
jego deligimatyzację, zniszczenie i usunięcie ze sceny 
politycznej. Kiedy powszechne staje się manipulowa-
nie opinią publiczną poprzez czarny PR, techniki pro-
pagandowe, socjotechniczne, informacyjny patogen 
czy astroturfing. 

Przeraża coraz częściej stosowany prymitywny i 
wulgarny język debaty publicznej. Polityka prze-
staje być uważana za czynność podejmowaną dla 
dobra społecznego, a utożsamia się ją z walką o 
własne interesy polityków. Taka formuła nazywana 
jest często demokracją agoniczną lub fasadową, gdzie 
system sprawia wrażenie państwa demokratycznego, 
gdzie naród nadal jest suwerenem, gdzie istnieje plu-
ralizm polityczny, przeprowadzane są wybory, jednak 
faktyczna władza należy do wąskiej grupy wpływów, 
która decyduje o najistotniejszych dla kraju sprawach 
w sposób mało demokratyczny. 

Zauważam coraz wyraźniej i z przerażeniem jak 
szerzy się w Polsce specyficzna, sui generis, narracja 
historyczna. Partie polityczne z reguły są świadome, 
że przeszłości nie można zmienić, ale można dokonać 
w niej wyboru, eksponować to co należy pamiętać a co 
zapomnieć, zmienić interpretację, wpływać na zmianę 
pamięci społecznej. Pamięć zbiorowa (społeczna) jest 
ważnym czynnikiem legitymizacji ustroju politycz-
nego państwa i tożsamości społeczeństwa. Tworzone 
narracje historyczne (postprawdy) ulegają ciągłej mi-
tologizacji, wyjaskrawieniu i uproszczeniu, nie tłuma-
czą już obiektywnie przeszłości, nie ukazują etiologii 
i uwarunkowań zdarzeń, przemilczają istotne fakty i 
często mijają się z prawdą, posiłkują się wysłużonymi 

szablonami i frazesami. Narzuca się niejednokrot-
nie retorykę konfrontacji pomiędzy ogólnie przyjętą 
wersją zdarzeń a tzw. „polsko-narodowym punktem 
widzenia”. Stosunek do historii  jest w gruncie rzeczy 
czysto instrumentalny. Nie o tzw. prawdę historyczną 
tu chodzi, ale o skuteczność, o społeczną efektywność 
w budowaniu własnej politycznie poprawnej propa-
gandy. (...) Polska racja stanu wymaga prowadzenia 
własnej „polityki historycznej”, ale nie poprzez wy-
muszanie określonej narracji historycznej. (...)

Próbuje się również tworzyć odmienne definicje 
demokracji i stosowania prawa, które w swojej tre-
ści różnią się od ich uniwersalnej wykładni. Prawo 
obowiązuje bez względu czy je akceptujemy czy nie, 
jego racjonalność określa ustawodawca, a nie obywa-
tele czy parte polityczne, które muszą je respektować. 
Dura lex, sed lex.

Tym definicjom stara się teraz narzucić znaczenie, 
które ma służyć zamierzonym koncepcjom politycz-
nym. „Ius est ars boni et aequi” – ta paremia prawni-
cza odnosi się do najbardziej podstawowych aspek-
tów moralnych prawa, oznacza ogólną dyrektywę, iż 
wartości dobra i słuszności stanowią dla systemu pra-
wa wartości fundamentalne. Z kolei sformułowanie 
Cycerona (Marca Tullusa), „Bądźmy niewolnikami 
prawa, abyśmy mogli być wolni”, powinno być pod-
stawą każdej aksjologii systemu norm prawa. Celem 
realizacji tak rozumianych standardów jest doprowa-
dzenie do tego, by współczesne społeczeństwa w jak 
najwyższym stopniu mogły korzystać z dorobku cy-
wilizacyjnego w dziedzinie demokracji, praworząd-
ności i ochrony praw człowieka. (...)

Z kolei Alexis Clérel, wicehrabia de Tocqueville, 
znany francuski myśliciel polityczny, z pierwszej po-
łowy XIX wieku, twierdził: „Maksymę, która głosi, że 
większość ma prawo wszystko czynić w sferze rządze-
nia krajem uważam za bezbożną i godną pogardy, ale 
przyznaję, że wszelka władza powinna wywodzić się z 
woli większości”. Ale ta wola większości, jak twierdzi 
dalej, wyrażana w demokratycznych wyborach oraz 
demokracja jako forma sprawowania władzy nie jest 
szkodliwa tylko wówczas, gdy nie zagraża wolności 
i autonomii jednostki, gdyż wtedy staje się „tyranią 
większości” - zjawiskiem, w którym głos większości 
nie liczy się ze zdaniem mniejszości, stanowiąc pod-
stawę do łamania jej praw. Uważa również (wspólnie 
z Johnem S. Millem), że bez elitaryzmu zagwaranto-
wanego prawem demokracja nie ma szans, bo obywa-
tele są najzwyczajniej w świecie „głupi”. Nie chodzi 
tutaj o jakość umysłu, ale o niedostateczne poinfor-
mowanie, niedostateczne zaciekawienie, brak goto-
wości do uczestnictwa w dyskusji a w konsekwencji 
podatność na prymitywną tromtadrację, populizm i 
demagogię. („Demokracja skończy się wtedy, kiedy 
rząd zauważy, że może przekupić ludzi ich własnymi 
pieniędzmi”). (...)

Obserwując przez lata polską scenę polityczną, 
z dystansu co prawda, ale przez to chyba bardziej 
obiektywnie widzę, że nasze elity polityczne są co-
raz bardziej podzielone i rozczłonkowane, zarówno w 
kwestii oceny przeszłości jak i polityki społecznej i 
zagranicznej, a to mocno utrudnia współdziałanie rzą-
dzących z opozycją. I nawet nie chodzi tutaj o współ-
działanie, o osiągnięcie pełnej zgody narodowej co do 
celów politycznych – ale o zachowanie płaszczyzn 
porozumienia, gdzie obie strony będą mogły artyku-
łować swoje poglądy licząc na to, że ich opinie trafią 
do drugiej strony. 

Każda władza, prędzej czy później się demoralizu-
je, każdy establishment zaczyna być butny, arogancki, 
mniej sprawny i mniej mobilny do konsensusu, jak w 
słynnej sentencji Lorda Actona: „Każda władza de-
prawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie”.  

Maciej Klich
cdn

© CC0 Creative Commons

Zasłużony 
“Zasłużony”

Podczas uroczystości w rezydencji ambasa-
dora RP w Szwecji, Wiesława Tarki, odbyła 
się 15 stycznia 2018 roku uroczystość wręcze-
nia Nagrody “Zasłużony dla kultury polskiej” 
długoletniej pracownicy Instytutu Polskiego w 
Sztokholmie, Halinie Goldfarb. 

Wyróżnienie to jest przyznawana osobom, 
które zasłużyły się w tworzeniu, rozpowszech-
nianiu lub ochronie polskiej kultury. Halina 
Goldfarb urodziła się w 1949 roku Łodzi, 
w Szwecji mieszka od 1969 roku. W latach 
1982-1990 pracowała w biurze informacyjnym 
Solidarności w Sztokholmie, w latach 1990-
1999 realizowała szereg szwedzko-polskich pro-
jektów kulturalnych i środowiskowych. Od 1999 
roku jest kierownikiem projektów w Instytucie 
Polskim w Sztokholmie. Zasłużone wyróżnienie 
– gratulujemy!

OGŁOSZENIE
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Miód 
mi w 
serce 
lejesz
To już moja dziesiąta, książka. 
Chciałoby się zaśpiewać za 
Połomskim „Jak ten czas leci, to nie 
do wiary wprost” … Z „jubileuszową” 
przyjemnością oddaję ją do rąk 
Czytelnika. Jest to nietypowa 
biografia, która powstawała 
w Sztokholmie, gdzie mój Ojciec 
odwiedził mnie przed laty.

Anna Winner
Prawie każdego dnia  pokazywałam mu coś warte-

go zwiedzenia w samym Sztokholmie i innych miej-
scach godnych odwiedzenia, natomiast popołudnia i 
wieczory przeznaczaliśmy na rozmowy i wspomnie-
nia.  Akcja prezentowanej książki toczy się więc dwu-
torowo: w Szwecji, którą zwiedzamy wspólnie i we 
wspomnieniach Ojca. 

Prawdę mówiąc akcja prawie wszystkich moich 
dotychczasowych powieści albo dzieje się w Szwecji 
bądź mają one szwedzkich bohaterów, lub jedno i dru-
gie. Tym razem głównym bohaterem jest mój Ojciec – 
Jan Podgórski,  postać o wielu obliczach. Życzenie, 
a właściwie klątwa „obyś miał ciekawe życie” pasuje 
do jego życia jak ulał. Jego życiorys mógłby posłużyć 
za kanwę filmu. 

Pierwsza odsłona dramatu to historia chłopca uro-
dzonego w 1908 roku w ziemiańskiej rodzinie na 
Podolu, który przeżył w majątku rodziców rewolu-
cję i do 18. roku życia pozostał w sowieckiej Rosji, 
najpierw jako panicz, potem kołchozowy parobek, w 
wielkiej biedzie i poniżeniu.  Cudem udało się rodzi-
nie wydostać z tego „raju” dopiero w 1926 roku.

Druga odsłona to adaptacja do nowych warun-
ków życia w wolnej Polsce. Szkoła, matura, pod-
chorążówka kawalerii w Grudziądzu, służba w 21. 
Pułku Ułanów, wojskowe stypendium na Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, a po jej ukoń-
czeniu służba w 6-tym pułku Strzelców Konnych jako 
porucznika, lekarza weterynarii.

Odsłona dramatu trzecia to tragiczny wrzesień 
1939, wojenny ślub z naszą Matką, okupacja, w 
czasie której udając Ukraińców ukrywali się na wsi: 
raz przed Rosjanami, innym razem przed Niemcami 
i ukraińskimi nacjonalistami. Praca Ojca jako le-
karza weterynarii, i zarazem jego czynny udział w 
konspiracji.

Wreszcie odsłona czwarta: „Powojnie”, pełne pio-
nierskiej pracy, ale i perturbacji rodzinnych.

Tak można by w skrócie opisać treść wspomnień 
Ojca, ale nie treść tej książki, gdyż na nią składa się 
również nasze zwiedzanie: a więc piękny Sztokholm, 
przyroda szwedzka, a nawet Kopenhaga, do której 
wybraliśmy się razem. W czasie pobytu w Szwecji 
wiele rozmawialiśmy o jego życiu. Tata czytał mi 
fragmenty swoich pamiętników, a ja nagrywałam roz-
mowy i robiłam notatki. 

Po śmierci Ojca w 1988 roku postanowiłam przepi-
sać pamiętniki na komputerze.  Starałam się zachować 
oryginalny tok narracji i typowe Taty powiedzonka, 
rosyjskie przypowieści itp. 

Ogromną pomocą służyła mi wtedy mieszkająca ze 
mną w Szwecji moja ś.p. Mama (pierwsza żona Ojca), 
znająca jego charakter pisma, a także część opisywa-
nych przez niego historii.

Minęło więcej niż dwadzieścia lat od śmierci Taty, 
zmarła również nasza Mama i dopiero opracowywa-
nie jej pamiętników, uwieńczone książką „Patrzę na 
mój czas” (Oficyna Wydawniczą Aspra JR w 2017 
r.), sprawiło, że na nowo wraz z moim rodzeństwem 
przeczytaliśmy zapiski Ojca.

Rzucają one nowe światło na wydarzenia opisy-
wane przez Mamę, ale także ukazują inne, mało zna-
ne odsłony historii Polaków z zaboru rosyjskiego; 
w czasie rewolucji komunistycznej i po niej. Polski 
czytelnik wie, że w czasie rewolucji „polskie pany” 
czyli polscy właściciele ziemscy, byli mordowani 
wraz z całymi rodzinami. Większość z nich uciekła 
do Polski, dzięki czemu przeżyła. Rodzina naszego 
Ojca nie mogła uciec, a mimo to udało im się przeżyć 
i to aż dziewięć lat w tym utopijnym, socjalistycznym 
„raju”! Jakim sposobem i za jaką cenę?

Również wiernie i ciekawie ukazana jest we wspo-
mnieniach Ojca kampania wrześniowa 1939 roku. Jak 
to się stało, że on, dumny oficer zawodowy, którego 
oddział poddał się sowietom, nie zginął rozstrze-
lany w Katyniu czy innej mordowni NKWD? Jaka 
siła sprawiła, że przetrwał potem całą okupację i że 
po wojnie z ogromną energią włączył się w budowę 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie?

Wspomnienia Ojca wnoszą nowe treści do hi-
storii ziemiaństwa polskiego z zaboru rosyjskiego. 
Pokazują także proces adaptacji Kresowiaków do 
warunków życia w nowopowstałej niepodległej oj-
czyźnie, a także w PRL. Jest to dokument epoki, która 
bezpowrotnie odeszła. 

I jeszcze jedno: „Miód mi w serce lejesz” – dla-
czego taki tytuł? Było to bowiem jedno z ulubionych 
powiedzonek naszego Taty. Wyrażało pochwałę dla 
dziecka za to, że na przykład spełniło jakiś dobry 
uczynek, dostało piątkę z polskiego lub sprawiło coś, 
z czego Tata był zadowolony i dumny. Każde z Jego 
pięciorga dzieci zrobiłoby wszystko, żeby na taką na-
grodę zasłużyć. Tata nie żyje już od wielu lat, ale chy-
ba właśnie tak powiedziałby, gdyby się dowiedział, że 
podjęliśmy próbę przedstawienia jego losów w formie 
książkowej.

Książka została napisana we współpracy z rodzeń-
stwem: Barbarą Juchkiewicz z domu Podgórską i 
Antonim Podgórskim. Pragnę im wyrazić ogromne 
podziękowania za dociekliwość i wielogodzinny trud 
włożony w współtworzenie tej książki.

Dziękuję naszemu przyrodniemu rodzeństwu: 
Janowi Krzysztofowi Podgórskiemu i Grażynie 
Wójtowicz z domu Podgórskiej za inspirację i realną 
pomoc.

Nestorce rodu dr Stefanii Podgórskiej-Bużańskiej,  
najmłodszej siostrze Ojca, przekazuję wyrazy 
wdzięczności za udostępnienie nam albumów ze zdję-
ciami rodzinnymi i za konsultacje genealogiczne.

Wyrazy najwyższego uznania i serdeczne podzięko-
wania należą się kuzynom: Małgorzacie i Henrykowi 
Skupom, naszym genealogom rodzinnym, którzy 
oprócz opracowania genealogii Jabłonowskich, z któ-
rych pochodzi Matka Henryka  i Matka Taty, zajęli się 
też rodem Podgórskich. 

Rozdział I. 
Piątek, 6 września 1985 roku. 
Przyjazd Taty do Sztokholmu

Siedzę w restauracji terminalu numer 5 na sztok-
holmskim lotnisku Arlanda i czekam na przylot samo-
lotu z Warszawy. Wzięłam miesięczny urlop, by cały 
czas poświęcić Tacie, który po latach i wielu dysku-
sjach wreszcie zdecydował się mnie odwiedzić. 

Jest późne popołudnie. Za oknem świeci słońce i 
temperatura na wielkim termometrze na wieży kon-
troli lotów pokazuje +30 stopni. W cieniu jest trochę 
chłodniej, ale nadal czuje się letnią aurę. Wrzesień w 
Szwecji z reguły bywa piękny. Przyjechałam samo-
chodem nieco wcześniej, bałam się, że po drodze będą 
korki, bo to piątek i jak zwykle niemal cała Szwecja 
opuszcza miasto i jedzie do swoich „stug” (szwedzkie-
go odpowiednika daczy) na wieś. Miałam szczęście, 
autostrada była niemal pusta. Arlanda to największe 
lotnisko w Szwecji. Położone 42 kilometry na północ 
od Sztokholmu. Ma cztery terminale zagraniczne i 
jeden krajowy. Co 3 minuty ląduje i startuje tu jakiś 
samolot. Patrzę przez panoramiczne okno restauracji 
i widzę, jak jeden za drugim podchodzą do lądowania 
„spadające z nieba” srebrne ptaki. Czasami mam wra-
żenie, że muszą czekać w powietrzu na swoją kolejkę, 
bo kołują nad płytą.

Lubię atmosferę lotniska. Cicho gra spokojna mu-
zyka. Przypomina mi to jak kiedyś pożyczyłam ko-
leżance z pracy, Chince o imieniu Lee, nagrania pre-
ludiów Chopina. Oddając mi je powiedziała, że to: 
„typowa muzyka lotniskowa” …

Jestem spięta. Nie widziałam Ojca tyle lat. Mamy 
już 1985 rok! Nie pożegnałam się z nim, gdy w grud-
niu 1981 roku jechałam na dwutygodniowy urlop do 
Szwecji. 

Tata nigdy nie zaakceptował tego, że zostałam tu 
na stałe. A przecież to emigracja nas wybrała, a nie 
my ją. Nie planowaliśmy tego. Los sprawił, że popły-
nęliśmy z mężem do Szwecji, ostatnim promem, który 
opuścił Polskę. Stan wojenny zastał nas na morzu. Do 
Ystad dopłynęliśmy o godzinie 6:00 rano pamiętnego 
13 grudnia 1981 roku!

Emigracja według Taty to zdrada Ojczyzny! Za-
wsze było to dla niego sprawą bezdyskusyjną! Nie 
przyjmował do wiadomości tego, że w latach 1980-81 
tysiące Polaków wyjechało za granicę i osiedliło się w 
innych krajach. Oficjalne szwedzkie źródła podawały, 
że z chwilą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, 
w samej Szwecji znajdowało się 1600 polskich oby-
wateli. W kilkanaście dni po ogłoszeniu stanu wojen-
nego władze ogłosiły, że wszystkie osoby z Polski, 
które znajdowały się na ternie Szwecji 13 grudnia 
1981 roku mogą starać się o prawo stałego pobytu, 
niezależnie od tego, czy są uchodźcami politycznymi 
czy humanitarnymi.  Dość duża grupa Polaków pracu-
jących tu od wielu lat na czarno skorzystała z możli-
wości pozostania tu na stałe. 

Długo wahaliśmy się co mamy zrobić, przyjecha-
liśmy tu przecież jedynie na urlop. Nie mieliśmy ze 
sobą dokumentów potwierdzających nasze wykształ-
cenie, pieniędzy. W końcu mój mąż zadecydował, 
że zostajemy. „Urlop” przedłużył się i trwa nadal… 
Zamyśliłam się wspominając te dramatyczne chwi-
le. Jak Tacie to wszystko wytłumaczyć? Dla niego 
wszystko jest albo białe, albo czarne i nie ma żadnych 
szarości czy półcieni. Muszę o tym pamiętać, żeby w 
rozmowie z nim wystrzegać się popełnienia gaf.

Nie lubię tych jego skrajnych poglądów! Zdaję 
sobie sprawę z tego, że ten jego bezdyskusyjny pa-
triotyzm to pewnie kwestia wychowania na dalekich 
Kresach, natomiast skłonność do kategorycznych, 
raz na zawsze ugruntowanych poglądów ma źródło 
w tym, że był zawodowym oficerem. Ten wojskowy 
styl pozostał mu na całe życie.

Plum, plum… cicho zabrzmiał komunikat: „Samo-
lot LOT-u z Warszawy ma około pół godziny 
opóźnienia”.

Wyobrażam sobie jak Tata musi się teraz czuć. To 
jego pierwszy w życiu lot. Nigdzie poza Polską nie 
był. (Oczywiście patrząc z dzisiejszej perspektywy, 
bo dzieciństwo spędził w Rosji, ale to były wtedy 
Polskie ziemie pod zaborem rosyjskim. Później, po 
pierwszej wojnie światowej mieszkał na terenie dzi-
siejszej Ukrainy, najpierw sowieckiej a podczas dru-
giej wojny w różnych okresach, raz sowieckiej raz 
niemieckiej i znowu sowieckiej, ale to też nie można 
było nazwać zagranicą).

Na lotnisko Okęcie pewnie odwiózł go Jaś, może z 
Grażyną – moje przyrodnie rodzeństwo, natomiast za 
bramką został zupełnie sam. Martwię się jak sobie po-
radzi z odbiorem bagażu po przylocie. Mam nadzieję, 
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Autorka z Ojcem.

że ktoś z współpasażerów mu pomoże … Ma już 77 
lat i niechętnie podróżuje. Długo trwało zanim namó-
wiłam go na wizytę u mnie w Sztokholmie i do tego 
na podróż samolotem.  Bronił się, ale przekonałam 
go, że to niemęczący lot trwający zaledwie półtorej 
godziny. Poza tym tylko przyjeżdżając do mnie ma 
szansę na zobaczenie się ze swoją pierwszą żoną 
Janiną Lewandowski, czyli z moją Mamą. Mieszkała 
wtedy ze swoim drugim mężem Józefem w Uppsali 
oddalonej od nas tylko o 70 kilometrów. Tata chciał ją 
spotkać i – jak mówił – uzyskać rozgrzeszenie. 

Drogi ich rozeszły się dość dramatycznie w pierw-
szej połowie lat pięćdziesiątych, po czternastu latach 
małżeństwa. Tata zostawił mamę z trójką dzieci i za-
łożył nową rodzinę. Teraz – jak mi przed przyjazdem 
mówił – zrozumiał po śmierci swojej ukochanej dru-
giej żony, co przeżywaliśmy wtedy, gdy zostaliśmy 
sami. Chciał przed końcem swego życia prosić mamę 
i nas – dzieci z pierwszego małżeństwa o wybaczenie. 
Bardzo ceniłam tę inicjatywę Taty. Uważałam, że by-
ła piękna.

Ja z kolei po cichu liczyłam, że spokojnie wy-
jaśnimy sobie nasze obopólne zadawnione żale. 
Wprawdzie już jakiś czas temu formalnie pogodziłam 
się z Ojcem, ale niegdyś przez niemal dziesięć lat, by-
liśmy ciężko obrażeni na siebie i nie utrzymywaliśmy 
żadnych kontaktów. Zasługą mojej Mamy było, że po 
latach „wróciłam” do Ojca. Później, już jako osoba 
dorosła niejednokrotnie bywałam w Puławach, w ich 
ciepłym i serdecznym domu.

Siedziałam zatopiona we wspomnieniach z dzieciń-
stwa i niewidzącymi oczyma patrzyłam na pasy star-
towe. Z zamyślenia wyrwał mnie cichy głos komuni-
katu: Plum, plum… Samolot LOT-u już podchodzi do 
lądowania. Szybko pobiegłam do działu przylotów. W 
tłumku oczekujących ludzi z łatwością rozpoznawa-
łam Polaków po odświętnych strojach. Stali z kwia-
tami w rękach oczekując swoich bliskich. Obok mnie 
wysoki, podtatusiały, łysawy blondyn z ogromnym 
bukietem biało-czerwonych róż, raz po raz niecierpli-
wie spoglądał na drzwi, zza których za chwilę wyjdą 
pasażerowie. Wyglądał mi na Szweda. Ale racjonalny 
Szwed nigdy nie kupiłby tak wielkiego bukietu dla 
swojej rodziny. Był za drogi. Dla kogo więc? Może 
dla narzeczonej z Polski, którą zna tyko ze zdjęć?

Taksówkarze ustawieni w półkolu wyjęli tabliczki 
z nazwiskami zaproszonych Polaków i nazwami firm, 
do których mają ich odwieźć. Czekałam na Tatę i mia-
łam wrażenie, że wskazówki zegara stoją w miejscu. 
Ręce zaczynały mi się pocić. Wreszcie drzwi otworzy-
ły się. Zaczęli z nich wychodzić pierwsi pasażerowie. 
Ci w podróży służbowej, czyli „na delegacji”, kiero-
wali się prosto ku kierowcom, wypatrując nazwy za-
praszającej firmy. Kątem oka zobaczyłam jak łysawy, 
blondyn z bukietem rozgląda się niepewnie, a później 
wylewnie wita z najwyżej dwudziestoletnią młódką, 
która wymachiwała ku niemu polską, ilustrowaną ga-
zetą. Rozmawiali ze sobą po angielsku taksując się tak 
jakby zobaczyli się pierwszy raz. Dobrze zgadłam – to 
musi być narzeczona z ogłoszenia w gazecie!

Coraz mniej osób ukazywało się w drzwiach, a Taty 
wciąż nie było. W końcu przed drzwiami z napisem 

Arrivals (przyloty) zostałam sama. Spytałam ko-
goś z obsługi lotniska, czy wszyscy pasażerowie z 
Warszawy już wyszli, ale on nic nie wiedział. Moje 
zdenerwowanie rosło. Może w ogóle nie wyleciał z 
Warszawy? Ale nie, wtedy by Jaś albo Grażyna zawia-
domili mnie. Coś musiało się stać. Może, nie daj Boże, 
zachorował? Nie było kogo zapytać. Próbowałam 
uspokoić się mówiąc, że złe wiadomości przychodzą 
najszybciej. Mam się uzbroić w cierpliwość.

Zamknęłam oczy i przypominałam sobie Tatę ta-
kim, jakiego zapamiętałam. Był więcej niż średniego 
wzrostu, ale dość krępej budowy, poruszającym się 
sprężyście blondynem o głęboko osadzonych nie-
bieskich oczach, w których czasami „zapalały się 
iskierki”. Szczególnie na widok pięknych kobiet. Tata 
bowiem kochał kobiety. Moim zdaniem był bardzo 
przystojnym mężczyzną. 

Prawie pół godziny po wyjściu ostatnich podróż-
nych drzwi znowu otworzyły się i ukazał się w nich 
starszy pan ubrany nieco za ciepło, jak na gorący 
wrzesień, w prochowiec koloru khaki i zielony ba-
skijski beret nałożony na bakier. Szedł wyprostowa-
ny jak struna. Po jego kroku widać było, że to były 
wojskowy.

To był mój Ojciec! Inaczej go zapamiętałam. 
Przytył, postarzał się. Na twarzy miał wypieki i od 
czasy do czasu nerwowo poruszał krótko podstrzy-
żonym wąsem. Ciągnął za sobą dużą walizę na kół-
kach. Stanął i trochę bezradnie rozglądał się dookoła. 
Spojrzał i w moją stronę, ale nie poznał mnie. A prze-
cież byłam tam sama. Podbiegłam do niego.

— Tatusiu! Witam w Szwecji!
Powitał mnie z uśmiechem ulgi. Zdjął beret i wtedy 

zobaczyłam, że całkowicie posiwiał i zakola powięk-
szyły mu się bardzo. Jak zawsze był ostrzyżony „na 
szlachcica” z falującymi, dość jeszcze gęstymi wło-
sami na czubku głowy. Reszta czaszki wygolona była 
prawie do gołej skóry.

Odsunął mnie na odległość wyciągniętej ręki i 
przyglądał się z uśmiechem, mrużąc przy tym nieco 
wyblakłe niebieskie oczy.

— Moja córa, moja krew!  
Uśmiechnęłam się do niego. Przybyło mu lat, 

ale nadal pozostał bardzo przystojnym mężczyzną. 
Zawsze podobał się kobietom. Potrafił rozmawiać z 
nimi tak, że od pierwszego spotkania były nim zauro-
czone i to dotyczyło osób w różnym wieku – od pa-
nienek po staruszki, od lekarek po salowe w szpitalu. 
Wszystkie kobiety bez wyjątku traktował jakby były 
wyjątkowo piękne. Moje koleżanki były nim zachwy-
cone. Mówiły: „Twój Ojciec to pan z klasą w najlep-
szym wydaniu!”

Wzięłam jego walizkę i już chciałam iść do par-
kingu, gdy Tata odwrócił się i z typowym dla nie-
go, uwodzicielskim uśmieszkiem przedstawił mi 
niewysoką, przystojną dziewczynę stojącą o krok 
za nim. Zaaferowana nie zwróciłam na nią uwa-
gi. Wytłumaczył, że miał problem ze znalezieniem 
swojej walizki, która wylądowała na innym podajni-
ku. Pomogła mu współpasażerka, pani Zofia, Polka 
mieszkająca w Szwecji. Podziękowałam jej za pomoc 
i z rozpędu, trochę nieszczerze zapytałam, czym do-
jedzie do Sztokholmu. Dodałam, że jestem samocho-
dem i że to dla mnie żaden problem. Miałam cichą 
nadzieję, że grzecznie mi odmówi. Arlanda ma prze-
cież doskonałe połączenia ze Sztokholmem. Ale gdzie 
tam, z radością przystała na propozycję. Powiedziała, 
że mieszka w odległej, południowej części aglome-
racji sztokholmskiej i gdyby jechała komunikacją 
publiczną zajęłoby to jej więcej niż dwie godziny. 
Prawdę mówiąc chciałam być sama z niewidzianym 
od wielu lat Ojcem i w czasie podróży porozmawiać z 
nim o sprawach, których nie poruszyłabym przy mę-
żu. Byłam zła na siebie. Ale słowo się rzekło, kobyłka 
u płotu!

Chwilę trwało zanim odnalazłam samochód na 
wielkim parkingu. Poszłam zapłacić, a Tata ku me-
mu zdziwieniu z miejsca ulokował się koło tej pani 
na tylnym siedzeniu. Siadł bardzo, bardzo blisko niej. 
W lusterku wstecznym zobaczyłam, że ma „maślane” 
spojrzenie. Zastanawiałam się, czy można być lowela-
sem jego wieku? Chyba tylko teoretycznym – naiwnie 
pomyślałam. Z drugiej strony w „starym piecu diabeł 
pali”, a Tata zawsze był czuły na kobiece wdzięki.

Od czasu do czasu rzucał mi jednak zachwycone 
spojrzenia i kierując się do współtowarzyszki powta-
rzał z dumą:

— Niech pani popatrzy, to moja córka! Moja krew!
Czyżby chwalił się mną przed jakąś świeżo pozna-

ną znajomą z samolotu?
W czasie jazdy Polka grzecznościowo zapytała jak 

długo mieszkam w Szwecji i nie czekając na odpo-
wiedź sama zaczęła opowiadać, że przed kilku laty 

przyjechała z Kalisza do Szweda, niby po to by wziąć 
z nim ślub, ale ten „pieprzony Svenson” nie ożenił się 
z nią, a tylko chciał mieć w niej darmową kochankę 
i sprzątaczkę.

Znałam wiele podobnych historii. Słuchałam 
jednym uchem, a myślami byłam gdzie indziej. 
Zostawiłam w domu chorego męża, który teraz pew-
nie już denerwuje się, że tak długo nas nie ma. Nie 
zadzwoniłam do niego z lotniska, że się spóźnimy. Za 
późno zorientowałam się, że moja karta do automatu 
jest wyczerpana, a telefonu na bilon nie było. Trudno, 
niech się wścieka. Choć mam nadzieję, że nie ośmieli 
się przy Tacie. A może ta jego nagła choroba, to też 
kolejna gra? Nie układa mi się z nim życie na tej emi-
gracji. Oj, nie układa. Będę musiała przed Tatą grać 
komedię. Mąż zresztą też.

Dowiozłam Polkę pod wskazany adres. Podała mi 
wizytówkę. Rzuciłam kątem oka i ze zdziwieniem 
przeczytałam, że to pani psycholog. Nie wyglądała na 
to. Ubrana zbyt kolorowo i „wytapetowana” jak pa-
nienki lekkich obyczajów, ale… na wizytówce można 
sobie napisać co się chce, pomyślałam. Gdy już wy-
siadła, Tata przesiadł się na siedzenie obok mnie i ze 
specyficznym dla niego uśmieszkiem powiedział:

— „Pestka”.
— Co za pestka? – zapytałam zaskoczona. — U 

nas w pułku tak nazywano puszczalskie panienki. 
Rozumiesz? Zdobyć taką, to pestka. Znam się na tym!

Uśmiechnął się, jak mi się zadawało, nieco oble-
śnie. W milczeniu dojechaliśmy do domu.

Mąż przywitał nas wylewnie. Grał rolę gościnnego 
zięcia i wyglądało na to, że zapomniał, że ma uda-
wać, iż złożony chorobą nie mógł pojechać po niego 
na lotnisko.

Tata, choć bardzo zmęczony, wypytał co mu dole-
ga, ale szybko stracił zainteresowanie. Zorientował 
się, że mój mąż zapominając, że rozmawia z lekarzem 
puścił wodze fantazji. Grzecznie go przeprosił i uspra-
wiedliwiając się zmęczeniem poszedł do łazienki. 
Mój ślubny miał nadzieję odegrać przed teściem wiel-
ką scenę. Zrozumiawszy, że popis mu się nie udał, 
obraził się i odtąd ledwo zauważał Tatę nie szczędząc 
mu docinków.

Tata był rzeczywiście bardzo zmęczony. Z Pu-
ław, gdzie mieszkał, musiał najpierw dostać się do 
Warszawy. Na Okęciu był już na dwie godziny przed 
wylotem, a po tym (z powodu opóźnienia samolo-
tu) czekał jeszcze dłużej. Półtoragodzinny lot do 
Sztokholmu, kłopoty z odzyskaniem bagażu na lotni-
sku i dojazd do mnie do Svedmyry leżącej w dzielnicy 
Enskede na południu Sztokholmu zajęły mu niemal 
cały dzień (nie mówiąc już o nałożeniu drogi z powo-
du podwożenia tej pani). Po powitalnej kolacji, której 
Tata prawie nie tknął, poszedł od razu spać. Na czas 
pobytu u nas zamieszkał w gabinecie mego męża.

„Byliśmy ziemianami, nawet jak na warunki pol-
skie dość zamożnymi, ale porównując to co posiadali 
ziemianie na Ukrainie, to plasowaliśmy się w grupie 
średniozamożnych. Primogenitura sprawiała, że tylko 
najstarszy (pierworodny) dziedziczył. Reszta musiała 
szukać kariery w wojsku, klerze, administracji pań-
stwowej lub innych zawodach, jak lekarz, inżynier, 
prawnik, dyplomata itp., lub bogato się ożenić. Karol 
Marcin Podgórski miał czterech braci i był trzecim z 
kolei więc nic nie dziedziczył. Tak, że twoi przodko-
wie studiowali i podejmowali pracę jako – na przy-
kład – administratorzy majątków. 

Ojciec opowiadał o swoim dziadku, że ukończył 
kursy prawa w Łucku. Pracę w administracji państwo-
wej rozpoczął w sądzie. Był Naczelnikiem biura Sądu 
Okręgowego, a potem Sekretarzem Gubernialnym 
Sądu Okręgowego w Nowogrodzie Wołyńskim. W 
końcu Radcą Tytularnym w Nowogrodzie Wołyń-
skim. Gdy Maria Sanguszkówna, właścicielka Anto-
nin, wyszła za Alfreda hrabiego Potockiego wno-
sząc mu we wianie Antoniny, ten zatrudnił mego 
dziadka Karola Marcina Podgórskiego u siebie jako 
plenipotenta. 

Jak to się stało, że dziadek przyjął tę ofertę tym sa-
mym rezygnując z lukratywnej kariery urzędnika pań-
stwowego – tego nie dowiemy się nigdy. 

W dawnych czasach mówiło się: „Z Czartoryskimi 
– żyć,  z Radziwiłłami – pić. U Branickich – użyć. 
A u Potockich – służyć”. I była to prawda. Musiał 
Alfred Potocki go „kupić” Może właśnie obiecując 
mu Ferdynandówkę?

Anna Winner
Fragment książki przygotowywanej do druku



NGP 2/2018 (409)



NGP 2/2018 (409)

Dużo, za dużo warszawiaków 
wpadło na pomysł, by po upadku 
Powstania udać się do Krakowa. 
Nie tylko ci co spędzili Powstanie 
w kurortach podwarszawskich, 
ale i ci, którym po kapitulacji 
i ewakuacji ze zniszczonej walkami 
Warszawy udało się uzyskać zgodę 
Niemców na opuszczenie obozu 
przejściowego w Pruszkowie. 
Niemcy lubią porządek i dlatego 
sami chcieli warszawiaków 
porozmieszczać na terenie 
Generalnej Guberni.

Niesforni warszawiacy sami tłumnie przybyli róż-
nymi drogami do Krakowa. Zameldować się tam nie 
mogli, ergo przebywali nielegalnie u swoich krew-
nych lub przyjaciół. W tej sytuacji, mieszane patrole 
policyjne (niemiecko-polskie), sprawdzały w nocy 
dom po domu w śródmieściu. Do naszej kamienicy 
dotarli nad ranem, ale szczęśliwym zbiegiem okolicz-
ności spity cieć (dozorca domu) nie usłyszał dzwonka 
i łomotania do bramy, więc patrolu nie wpuścił. Była 
to zasługa wspomnianego wcześniej,  przywiezionego 
przez nas spirytusu, którego kapkę odstąpiono ciecio-
wi w celu nawiązania dobrych stosunków. 

Nie ulegało wątpliwości, że panowie policjanci, w 
granatowych i zielonych mundurach odwiedzą nas 
nazajutrz. Więc następnego dnia rano opuściliśmy 
Kraków udając się dwoma saniami na poleconą nam 
wieś podkrakowską Lusinę, gdzie wraz z naszymi ko-
tami zamieszkaliśmy w nieczynnej wówczas szkole. 
W budyneczku zmieściło się wszystko, to jest baniaki 
ze spirytusem, wspomniane koty syjamskie, moja sio-
stra i ja, nasza mama ze siostrą i kuzynką wraz z jej 
worem oraz przyjaciel ojca, pan Bolesław. 

Natomiast nasz ojciec, któremu nie uśmiechał się 
pobyt na zapadłej wsi, wykorzystał, trochę ryzykow-
nie, swoje fałszywo-prawdziwe dokumenty, które 
wyrobił mu BIP (Biuro Informacji i Propagandy Ko-
mendy Głównej AK) i udał się do Zakopanego, stoli-
cy Goralenvolku. Takiej dziwnej, ni to polskiej, ni to 
niemieckiej prowincji. Fałszywe, nawet dobrze pod-
robione dokumenty, można było kupić na Karcelaku i 
w każdym innym miejscu nielegalnego handlu. Rzecz 
w tym, że nie takie znów głupie Gestapo, w pewnym 
momencie zorientowało się, że jest robione w konia i 
zaczęto w wątpliwych wypadkach sprawdzać „dobre 
dokumenty” u źródła. To znaczy, że sprawdzono in-
stytucje, które te dokumenty wystawiły. Dobre doku-
menty to były takie, które stwierdzały, że dana osoba 
jest zatrudniona w instytucji działającej na korzyść 
Niemców. A wspomniane wyżej dokumenty fałszy-
wo-prawdziwe to były takie, które były zarejestrowa-
ne w tych instytucjach, często prowadzonych przez 
Polaków związanych z podziemiem.

Tak było w wypadku mojego ojca. Miał doskonały 
dokument aktywizatora skupującego kurze jajka dla 
Wehrmachtu. Była taka spółdzielnia, która rzeczywi-
ście skupowała te jajka. Mój ojciec miał tam założoną 
kartotekę, na którą wpisywano jajka zakupione przez 
innych prawdziwych aktywizatorów. Tak, że był cał-
kowicie kryty, a dzięki tym papierom, ozdobionych 
adnotacją Wehrmachtu, mógł się poruszać bezkarnie 
po całej Generalnej Guberni. To, że nie kupił nawet 
jednego jajka, nie miało większego znaczenia. Inna 
rzecz, że po Powstaniu te papiery trochę straciły na 
wartości. Ale pieczątka Wehrmachtu oraz to, że na 
przełomie 1944/1945 Niemcy mieli poważniejsze 
sprawy na głowie niż zastanowienie się nad tym, czy 
przebywający w Goralenvolku aktywizor jest praw-
dziwy, czy nie. Powodowało to, że wszelkie kontrole 
przechodził bez szwanku.

W Zakopanem, aż do wejścia Czerwonej Armii 
wszystko działało sprawnie. Pensjonaty i restaura-
cje pełne były gości: Polaków, Niemców, Słowaków 
i Węgrów. A co ważniejsze Niemcy pilnowali, by 

okupacyjne polskie złote tzw. młynarki (od nazwiska 
wybitnego ekonomisty, prezesa Banku Emisyjnego, 
Feliksa Młynarskiego), były w obiegu i to po dobrym 
kursie. Więc mojemu ojcu dobrze się tam wiodło.

Nam w Lusinie gorzej. Rozsądni mieszkańcy 
tej wsi okupacyjnych złotych już nie przyjmowali. 
Dolary nam się szybko skończyły i został tylko han-
del wymienny. I tu, niestety, nasz spirytus nie bardzo 
się liczył, bowiem bimber pędzono w co drugiej cha-
łupie. Co innego wyprawa ślubna babci cioci Teresy. 
Ta babcia, z domu hrabianka Rzewuska, wyszła za 
mąż za dziadka Teresy, pana Dłużewskiego. A jej 
część posagu stanowiła wspomniana wyprawa – po-
ściel, w tym prześcieradła z wyhaftowanym herbem 
Rzewuskich. Te prześcieradła, które okoliczni miesz-
kańcy uważali za uroczyste obrusy, godne stołu wi-
gilijnego lub wielkanocnego, były wprost rozrywane. 
Dostawaliśmy za nie duże ilości jajek, wielkie bochny 
chleba i rzadziej wędliny, bo tych i chłopom brako-
wało. Niemcy konfiskowali mięso potrzebne im do 
wyżywienia wojska. 

Pech chciał, że bardzo udaną transakcję udało nam 
się dokonać w przeddzień wyzwolenia, to jest wej-
ścia do naszej wsi żołnierzy radzieckich. Odwiedzili 
i budynek szkoły, w którym żeśmy mieszkali. „Za-
opiekowali się” naszymi zapasami żywności, ale mie-
li z sobą amerykańskie konserwy mięsne, które otwie-
rali bagnetami i jedli na zimno. Nasze biedne wygło-
dzone koty, które chleba nie jedzą, a jajek za dużo nie 
mogliśmy im dawać, a mięsa nie mieliśmy, wyszły z 
kątów i – tu muszę przyznać – że nasi wyzwoliciele 
zachowali się bardzo przyzwoicie. Ot, koszki pożał-
sta, powiedzieli i rzucali im kawałki amerykańskiej 
świńskiej tuszonki. Tego im nigdy nie zapomnę. 
Czego złego o nich później, by nie  mówiono. 

A Wawel w tytule? To trochę wstydliwa karta. 
Choć nie do końca. Wspomniałem na wstępie, że war-
szawiacy w Krakowie byli nielegalni, nie mogli się 
meldować administracyjnie, ale mimo to mogli się re-
jestrować w RGO czyli Radzie Głównej Opiekuńczej, 
instytucji powołanej na terenie pierwszej Generalnej 
Guberni. Niemcy powołali ten twór po zajęciu w 1915 
roku ziem polskich zaboru rosyjskiego. 

I-sza GG, której w żadnym wypadku nie można 
porównywać z II-gą, była tworem dla Polaków przy-
jaznym i po roku przekształciła się w odtworzone 
przez dwojga cesarzy (niemieckiego i austro-węgier-
skiego) Królestwo Polskie. W tym czasie powstały 
różne polskie instytucje i organizacje m.in. RGO. W 
czasie drugiej wojny na terenie II GG działały legal-
nie tylko dwie polskie organizacje: Polski Czerwony 
Krzyż i RGO. Organizacja ta udzielała pomocy po-
trzebującym. Utrzymywała się z darów polskich 

przemysłowców i ziemian. Niewielką pomoc (pro 
forma) udzielali też okupanci. RGO z poparciem ko-
ścioła prowadziła domy noclegowe i tanie jadłodaj-
nie. Warszawiacy w stolicy GG, czyli w Krakowie, 
korzystali z tych jadłodajni. Miało to swoje skutki.

Generalny Gubernator dr Hans Frank za pośrednic-
twem RGO i zaangażowanych tam księży, zapragnął 
spotkać dzieci uchodźców z Warszawy. Opiekujący 
się nami ksiądz przekazał to mojej mamie. Nie bardzo 
chciała się zgodzić, ale ksiądz nalegał. Padło na mnie. 
W umówionym dniu spod Dominikanów autokar za-
brał grono dzieci, w większości w moim wieku (5-6 
lat). Prawdopodobnie rodzice bali się wysłać dzie-
ci starsze, bardziej świadome rzeczywistości, żeby 
czegoś nie chlapnęły. Ja mam dobrą pamięć, więc to 
wydarzenie zapamiętałem dokładnie. Zawieziono nas 
na Wawel do  siedziby Generalnego Gubernatora. Pan 
Gubernator powitał nas słowami, które tłumaczyła 
pewna pani. Powiedział, że bardzo nam współczuje 
i naszym rodzicom, którzy jednak są winni tej trage-
dii, która spotkała Warszawę. Poczym zaproszono 
nas do stołu. Były ciastka i jakiś soczek. Obok pa-
na Gubernatora siedział chłopczyk w moim wieku. 
Patrzył na nas ironicznie, pokazywał na nas palcem 
i mówił coś do swojej opiekunki. Miałem wątpli-
wą przyjemność spotkać go po dwudziestu latach w 
Krakowie w klubie Pod Jaszczurami. Podobnie, jak 
jego ojciec, i on był tłumaczony na polski przez jakąś 
panią. Wypadł wyjątkowo sympatycznie. Powiedział, 
że dziękuje polskim studentom, iż zechcieli się 
spotkać z synem wielkiego zbrodniarza, słusznie  
ukaranego w Norymberdze. Nie zrobiło to na słu-
chaczach dobrego wrażenia. Koledzy nazwali go 
Pawką Morozowem. Nie było to trafne porównanie. 
Zdoktrynowany radziecki pionier Pawlik Morozow, 
mając 10 lat, doniósł władzom na swojego ojca, że 
ten ukrywa zboże. Co dla tego ojca skończyło się tra-
gicznie. Natomiast Niklas Frank, już jako człowiek 
dorosły, dziennikarz i historyk, napisał dwie książki 
o swoich rodzicach, Jedną o ojcu, drugą o matce. Z 
ojca zrobił potwora, z matki rozpustnicę. Duża część 
czarnej legendy zawartej w tych książkach okazała się 
być przesadzona. Starszy ode mnie o dwa miesiące i 
trzy dni Niklas stracił kontakt z rodzicami w wieku 
lat sześciu. Ja nawet wierzę, że on dużo pamiętał z 
okresu panowania Hansa Franka w GG, bo ja też dużo 
zapamiętałem. „W czasie deszczu dzieci się nudzą”. 
A w czasie wojny odwrotnie i pamiętają.

Niklasa porównałem kiedyś do marszałka Ryszarda 
Terleckiego, który wynalazł w IPN jakieś kompromi-
tujące materiały odnośnie jego ojca. Bezzwłocznie je 
opublikował. Potem okazało się, że znany publicysta i 
historyk, jego ojciec, Olgierd Terlecki był niewinny i 
miał duże zasługi dla opozycji w Polsce i współpracy 
z londyńską emigracją. 

Wracając do Niklasa Franka. Ostatnio, jakby zła-
godniał. O czym świadczą jego wywiady w Gazecie 
Wyborczej i w Newsweeku. Na starość ma się różne 
przemyślenia. 

Na koniec spotkania na Wawelu wszystkie pol-
skie dzieci dostały folder o Krakowie z przedmową 
Generalnego Gubernatora i faksymile jego podpisu. 
Ten folder zawierający doskonałe zdjęcia Krakowa 
mam do dziś. 

W Krakowie o uchodźcach z Warszawy nie de-
cydował gubernator Frank, lecz nie podlegające mu 
Gestapo. O czym zresztą Pan Gubernator przekonał 
się, gdy na prośbę arcybiskupa Adama Sapiehy, poje-
chał na inspekcję do Oświęcimia i ... nie został wpusz-
czony do Obozu. Więc mimo przyjacielskiej wizyty 
na Wawelu, w parę dni później musieliśmy uciekać 
z Krakowa. 

18 stycznia 1945 roku Rosjanie zajęli nie bronio-
ny Kraków. W tym czasie zajęli też i Warszawę. Za 
parę litrów rozrobionego i zabarwionego spirytusu 
– bo kontrahent żądał wódki gatunkowej – otrzy-
maliśmy od żołnierzy armii wyzwolicielki bryczkę 
i dwa koniki. Z niewielkim dobytkiem wróciliśmy 
do Krakowa. Za parę dni dołączył do nas ojciec. Tą 
bryczką pan Bolek Maszewski i moje ciocie udali się 
do Warszawy. Gdzie w pewnym okresie ciocie zastę-
powały dorożkę rozwożąc pasażerów na linii wów-
czas nieczynnej EKD (kolejki dojazdowej).

PRZEZ WAWEL DO LUSINY
Fragment większej całości 2.

Ludomir Garczyński-Gąssowski

Przyjęcie na Wawelu. W środku Hans Frank. 
Foto: Wikimedia
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Smultronställe to dobry szwedzki wynalazek. Lubimy miejsca „tam, gdzie rosną poziomki”. 
Intymne, poniekąd przywłaszczone. Moje smultronställen to miasta, które lubię odwiedzać, 
niewielkie ale misterne, same w sobie będące dziełem sztuki. Przywłaszczyłem je sobie. 
Moje miasta poziomkowe.

Aix-en-Provence, 
miasto tysiąca fontann
Plenery Lazurowego Wybrzeża i 
Prowansji mają wręcz metaforyczną 
nośność wyrażania tego, co idyllicz-
ne. Jest w tym też tęsknota za 
beztroskim, szczęśliwym życiem, 
z jakim kojarzyć się mogą Monte 
Carlo, Cannes, St. Tropez.

Prowansja, a zwłaszcza jej zachodnia część, koja-
rzona jest z kolei z urokliwymi miasteczkami, malar-
skimi pejzażami, zapachem lawendy, specyficznym 
światłem, dzięki któremu wszystko staje się rado-
śniejsze. Nawet jeśli miejskie perełki Prowansji nie-
koniecznie znane są wszystkim amatorom dolce vita 
w miastach  na Lazurowym Wybrzeżu, to i tak mają 
swoich admiratorów. Myślę głównie o artystycznej 
bohemie z różnych krajów, od lat znajdujących swą 
przystań w Prowansji i w sąsiedniej, podobnej charak-
terem, Langwedocji. Wystarczy ujrzeć zjawiskowe 
village perché: Roussillon w kolorze ochry, Gordes i 
Bonnieux usadowione na wzgórzach, czy moje ulu-
bione miasteczka-szkatułki: Saint-Rémy-de-Provence 
i Uzès, by bez ociągania dać się pochwycić czarowi 
południa Francji. 

Jest w tej kolekcji perła szczególna, moja prowan-
salska poziomka, miasto skrojone z szykiem – stolica 
prowincji: Aix en Provence. Od czasu przyłączenia 
Prowansji do Korony Francuskiej w 1487 aż po czasy 
Rewolucji była siedzibą lokalnego parlamentu. Przez 
wieki dobrze się miastu powodziło, rosło też jego 
znaczenie jako ośrodka sztuki i nauki. Jeśli odległa 
o zaledwie 30 kilometrów Marsylia jest dziś jed-
nym z najbiedniejszych miast francuskich, to o wie-
le mniejsze Aix jest jednym z najbogatszych. Pyszni 
się renomą zadbanego miasta i to mimo sporej rzeszy 
żaków studiujących na trzech miejscowych uczel-
niach i w licznych szkołach nauki francuskiego dla 
obcokrajowców.  

Śródmieście Aix tworzą: średniowieczna starówka, 
wyznaczona chaotycznie splątanymi wąskimi ulicz-
kami i przylegająca doń dzielnica Mazarin, złożona z 
XVII- i XVIII- wiecznych okazałych mieszczańskich 
kamienic i rezydencji. Aix to wymarzony poligon 
dla szlifibruków. W 20 minut da się dojść wszędzie 
uliczkami wyłączonymi z ruchu. Co raz wpada się na 
zgrabny placyk i napotyka stylowo uformowaną fon-
tannę. Jesteśmy, bądź co bądź, w miejscu nazywanym 
Miastem Tysiąca Fontann. Wąskie, kręte uliczki, licz-
ne placyki, w dzień są naturalnym miejscem spotkań 
sąsiadów. Wieczorami, zapełniane rzędami stolików, 
zamieniają się w gwarne restauracje na wolnym po-
wietrzu. Chodząc tamtędy ma się wrażenie, że wszy-
scy wszystkich znają. Miasto ożywia się szczególnie 
we wtorki, środy i soboty, są to bowiem dni targowe. 
Reprezentacyjne place zamieniają się w swoiste ogro-
dy kwietne i warzywne. Wokół stragany z ubraniami 

i gadżetami w stylu vintage, kramy z archiwaliami.
Aix szczyci się szeroką platanową promenadą. 

To Le Cours Mirabeau. Ta, przecinająca starówkę, 
licząca 440 m długości aleja, gęsto wyłożona plata-
nami tworzącymi swoisty zielony tunel, uważana jest 
za jedną z najpiękniejszych w Europie. Jej początek 
zaznacza posągowa fontanna przy wielkim rondzie, 
kolejne fontanny (w tym jedna z ciepłą wodą) znaczą 
jej szlak aż po Plac Forbin. Po słonecznej stronie Alei 
znajdują sie butiki i kawiarnie, po przeciwnej, siedzi-
by banków i firm. 

Przechadzamy się z E. po Aix ciepłym jesiennym 
dniem, zbaczamy szybko z pełnej znaków snobizmu 
Alei, by ulicą 4 Septembre podejść do ślicznej fon-
tanny Czterech Delfinów na placu o tej samej nazwie. 
Skręcamy następnie w Rue Mistral, która przechodzi 
w Rue Fabrot, tam przecinamy słynną aleję ponownie, 
by podążyć ku ciasnej zabudowie najstarszej części 
miasta. Mijamy kolejne placyki, włóczymy się wą-
skimi uliczkami, rozchodzącymi się we wszystkich 
kierunkach, patrzymy na dorodne donice z barw-
nym kwieciem, wystawione przed pastelowymi fa-
sadami kamienic, słuchamy szumu wody z fontann, 
mijamy tubylców skłonnych do małej pogawędki. 
Odczuwamy błogostan wałęsania się bez planu, z dala 
od przewodnikowych symboli statusu miasta. 

Aix lansuje siebie jako miasto Paula Cézanne.  
Żyjący tam niemal całe swoje życie, zanurzony w 
impresjonizmie prekursor kubizmu, uważany dziś 
za geniusza i autora przełomu w malarstwie artysta, 
do końca swego życia (zmarł w 1906 roku) pozostał 
twórcą nieznanym. Dziś jego zadaniem jest reklama 
miasta wśród turystów. Opracowano trasę jego szla-
kiem, znaczoną do niedawna mosiężnymi ćwiekami 
z napisem: Cézanne w płytach chodnikowych. Można 
zobaczyć gdzie pobierał nauki wraz ze swoim przyja-
cielem Emilem Zolą. Można zajrzeć do jego atelier, 
w którym powstało mnóstwo prac, jako że latami 
malował motywy z okolic Aix. Turysta, zachęcony 
wskazówkami przewodnika, udać się może do leżącej  
na Le Cours Mirabeau restauracji Le Deux Garçons, 
gdzie Cézanne chadzał regularnie. Bywali tam póź-
niej i inni artyści: Albert Camus, Ernest Hemingway, 
Pablo Picasso.

Jedziemy parę kilometrów za miasto, by dotrzeć 
do obozowiska Cézanne przy wapiennym grzbiecie 
Montagne Sainte-Victoire (Górze Św.Wiktorii), którą 
malował wielokrotnie, w różnych warunkach pogo-
dowych. Lubił, jak sam mówił, studiować jej formę 
w zmieniających się wraz z porą roku barwach ro-
ślinnego poszycia. Długie pobyty w prymitywnych  
warunkach zniszczyły w końcu jego zdrowie. O de-
terminacji i geniuszu Cézanne zaświadcza 44 obra-
zów olejnych i 43 akwarele z portretami Montagne 
Sainte-Victoire. Swoimi obrazami wpisał ową górę w 
pejzaż Aix. Pamięć formy miasta, zmieszanej z formą 
wyczarowaną obrazami Cézanne, tworzy moje własne 
impresje z Aix; już jako miasta śnionego.

Od zarania dziejów ludzie dążyli do porozumie-
wania się nie tylko mową i gestami ale także przy 
pomocy inskrypcji, rycin, symboli a w końcu pi-
sma. Historia powstania pisma to obszerna wiedza 
i w dużym uproszczeniu pismo można podzielić na 
obrazkowe bez fonetyzmu niezbędnego do wyraża-
nia dzwięków mowy i na alfabetyczne, gdzie litery 
odzwierciedlają mowę przedstawiając jej poszcze-
gólne zgłoski. Przykładem pisma obrazkowego 
są hieroglify egipskie. Pismo chińskie jest czymś 
pośrednim ze swymi znakami dla poszczególnych 
sylab. Podwaliny alfabetu dali nam Fenicjanie 
około 1300 lat przed naszą erą. W naszym zakątku 
Europy posługujemy się alfabetem łacińskim.

Umiejętność czytania i pisania osiągamy w pierw-
szych latach szkoły podstawowej, czasem wcześniej. 
Czytanie polega na dostrzeżeniu związku pomiędzy 
literami a słowem jakie tworzą i łatwo uświadomić 
sobie kiedy udało się nam to po raz pierwszy. W mo-
im przypadku było to jeszcze w wieku przedszkolnym 
podczas wakacji nad morzem. Spacerując z rodzicami 
w porcie dostrzegłam napis prom, który udało mi się 
samodzielnie przczytać. Traktuję to jako omen, gdyż 
właśnie promem pojechałam z Polski do Szwecji, 
gdzie spędziłam już większą część mego życia. W 
tym momencie dałam dowód, że posiadłam umiejęt-
ność czytania. Owa chwila przypomina złapanie rów-
nowagi podczas nauki jazdy na rowerze czy utrzyma-
nie się na powierzchni podczas nauki pływania. 

Umiejętność pisania to, w przeciwieństwie do czy-
tania, złożony proces nie zawsze zakończony sukce-
sem. Początkowo mozolnie uczymy się kreślić litery, 
potem łączymy je w proste słowa, które układamy w 
zdania i tak tworzymy tekst. Nie każdy posiadł dar 
pisania ciekawych tekstów, ale niektórzy – wybrańcy, 
tworzą perły literatury. Znany szwedzki publicysta ni-
welował różnicę pomiędzy czytaniem i pisaniem. Dla 
niego były to dwie strony tego samego procesu, jak 
wdech i wydech, co jednak zakłada, że umie się pisać.   

Będąc na etapie pisania prostych słów, postano-
wiłam napisać książkę pod tytułem „Bal lal”. Lalki 
były światem małej dziewczynki, a bal to wspaniałe 
przeżycie godne księżniczek. Uzdolniona artystycz-
nie przyjaciółka miała wykonać ilustracje. Niestety, 
zabrakło nam wytrwałości i doświadczenia. Projekt 
zakończył się na tytule. Pamiętam, że ubawił on ojca. 
Widział w nim kwintesencję dziewczęcej psychiki. 
Dla mnie nie było w nim nic zabawnego i czułam ura-
zę, że dowcipkuje się moim kosztem. 

Kiedy chorowałyśmy, a w tamtych czasach prze-
chodziło się naturalnie wszystkie dziecinne choroby, 
pisałyśmy do siebie listy. Mieszkałyśmy w tej samej 
kamienicy, mamy były listonoszami. Moja mama pra-
gnąc ustrzec mnie od zarażenia prasowała dla dezyn-
fekcji gorącym żelazkiem listy od chorej i przy okazji 
mogła je czytać. Aby zabezpieczyć nasze tajemnice 
wymyśliłyśmy z przyjaciółką szyfr oparty na znakach 
fenickich.  

W końcowych latach szkoły podstawowej zaczę-
liśmy pisać wypracowania. Urządzano niezapowia-
dane klasówki, podawano temat i w ciągu godziny 
lekcyjnej mieliśmy go rozwinąć. Początkowo nie-
pokoiłam się, czy dam sobie radę z tematem, ale na 
ogół nie miałam z tym problemu. I wtedy czułam 
przyjemność formułując myśli wokół odpowiednich 
faktów. Pozostawiano nam swobodę interpretacji. 
Było mało prawdopodobne, że jako dzieci wykażemy 
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się politycznie niepoprawną, antyreżimową opinią. 
Koncepcja formowania tekstu stanowiła pewną trud-
ność, ale w miarę pisania myśli układały się w logicz-
nym porządku. Nie było przecież czasu na pisanie „na 
brudno”,  a skreślenia i poprawki psuły optyczny wy-
gląd tekstu. Niestaranne pismo, błędy ortograficzne i 
gramatyczne obniżały automatycznie ocenę. Pisanie 
wypracowań w domu było bardziej obowiązkiem niż 
przyjemnością. Odrabianie lekcji odbywało się w wol-
nym czasie kiedy inne zajęcia wydawały się bardziej 
kuszące. Kiedyś ułatwiłam sobie pracę, skradłam 
cudze zdanie, oddające dokładnie moje myśli i uży-
łam go we własnym wypracowaniu. Potem męczyły 
mnie wyrzuty sumienia. Obiecałam sobie, że odtąd 
będę zawsze podawać źródło cytatu. W owym czasie 
nie przyszło mi do głowy, aby napisać coś z własnej 
woli czy potrzeby. Lenistwo lub brak wyobraźni były 
przyczyną. 

W liceum rzadko doświadczałam radości z pisania. 
Doszły nowe, absorbujące przedmioty, a lekcje pol-
skiego, wprawdzie prowadzone ciekawie i z polotem, 
były właściwie przeglądem obowiązkowych lektur i 
ich poprawną interpretacją. Brakowało warunków na 
kreatywność. Kiedy polecono nam napisać wypra-
cowanie na wolny temat, o Zaduszkach, nareszcie 
mogłam wykazać się kreatywnością. Chociaż stara-
łam się podkreślić powagę i zadumę tego święta, nie 
powstrzymałam się od paru humorystycznych uwag. 
Polonistka pozytywnie  oceniła pracę i poprosiła mnie 
o odczytanie go na głos przed klasą. Było to satysfak-
cją, ale nie wprawiło mnie w dumę. Miałam w pamię-
ci ocenę niedostateczną za pracę na temat „Popiołu 
i diamentu”. Tak się złożyło, że nie przeczytałam na 
czas tej obowiązkowej lektury i wypracowanie opar-
łam na jej filmowej wersji. Niestety różniła się od 
książki, polonistka natychmiast to dostrzegła i posta-
wiła mi dwóję. W szkole nie było okazji do pisania 
„od serca”, wyżywałam się więc na wakacjach pisząc 
listy do przyjaciółki. Wielostronicowe epistoły doty-
czyły spraw sercowych, głównie wyimaginowanych. 
Obserwując chłopca, który mi się podobał, potrafiłam 
na bieżąco opisywać w jaki sposób okazuje mi swe 
zainteresowanie. Szkoda, że listy się nie zachowały. 
Zabawnie byłoby po latach je przeczytać.

Matura wisiała nade mną jak miecz Damoklesa.
Uczyłam się dobrze, ryzyko niezdania egzaminu 
praktycznie nie istniało, ale mimo to, podobnie jak 
inni, denerwowałam się tym gruntownym sprawdzia-
nem wiadomości. Niezdana matura stygmatyzowała 
delikwenta zamykając mu drogę do wyższych stu-
diów, a ja, podobnie jak większość moich koleżanek, 
miałam takie plany. 

Historia była moim słabym punktem, z matema-
tyką nie miałam wprawdzie problemu, ale mogło się 
zdarzyć, że nerwy zaćmią mi umysł a temat pracy z 
języka polskiego może mi nie odpowiadać. Nie chcia-
łam pisać o Żeromskim, Judymie i szlanych domach, 
pisząc o Mickiewiczu, którego ballady ubóstwiałam, 
obawiałam się, że pomieszam powstanie listopadowe 
ze styczniowym lub nie oddam właściwie patriotycz-
nej symboliki Dziadów czy Konrada Wallenroda. W 
dniu pisemnej matury z polskiego ze zdenerwowania 
straciłam głos. Na szczęście odzyskałam go na ustną. 
Z trzech tematów do wyboru zdecydowałam się pi-
sać o wpływie drugiej wojny światowej na literaturę. 
Dawał mi on swobodę w wyborze pozycji i ich inter-
pretacji. Pisałam nie tylko o książkach, które trakto-
wały o wojnie, starałam się również poddać analizie 
zmiany w psychice i moralności powojennej genera-
cji. Polonistka wysoko oceniła pracę, dała mi ocenę 
bardzo dobrą z dodatkową pochwałą i wróżyła karierę 
dziennikarki. Ale samo pisanie nie sprawiło mi wtedy 
przyjemności, czułam tylko ulgę, że maturę pisemną 
mam poza sobą.

Wstępny egzamin na biologię był następną pisemną 
potyczką. Wydział nauk ścisłych to nie miejsce po-
pisu dla miłośników humanistycznej ekwilibrystyki. 
Temat „leśny system ekologiczny” wymagał solidnej, 
konkretnej wiedzy. Należało poprawnie zreferować 
obieg azotu w przyrodzie, proces oddychania, asymi-
lacji i fotosyntezy. Na własną rękę podałam również 
przykłady zależności i współdziałania wśród flory i 
fauny. Praca musiała być dobra bo, mimo dużej kon-
kurencji, dostałam się na studia. Przez pierwsze lata 
obowiązywał swoisty rodzaj pisania. Egzaminy były 
głównie ustne, a na pisemnych kolokwiach czy innych 
sprawdzianach wymagano wzorów i reakcji chemicz-
nych, obliczeń stężenia roztworów, znajomości cykli 
biochemicznych i procesów syntezy, systematyki w 
botanice, zoologii i mikrobiologii. Często przedsta-
wialiśmy wyniki w postaci diagramów, wykresów czy 
tabel. Dopiero na czwartym roku przyszło nam zrefe-
rować pisemnie pierwszy własny projekt. (...)

Moja kariera zawodowa zaczęła się praktycznie 
w Szwecji. Nie znałam szwedzkiego i początkowo 

porozumiewałam się i pisałam po angielsku. Trafiłam 
do laboratorium diagnostyczno-badawczego pod kie-
runkiem znanego profesora. Moja pierwsza, własna 
praca naukowa, traktowała o oporności bakterii na an-
tybiotyki. Szwecja była jednym z pierwszych krajów, 
który dostrzegł ten problem i uderzył na alarm. Pracę 
napisałam już ściśle wedle obowiązujących reguł. (...)

Pisałam tę pracę w pocie czoła, a radość czułam 
wykonując udane doświadczenia. W wolnym czasie 
napisałam po polsku i z własnej woli przeglądowy 
artykuł na temat wirusowego pochodzenia raka, te-
mat, który fascynował mnie jeszcze podczas studiów. 
Ręcznie pisany manuskrypt przesłałam ojcu do Polski. 
Polecił przepisać go na maszynie. Pani docent z mi-
krobiologii entuzjastycznie oceniła pracę. Niestety, 
podczas przeprowadzek jedyny jej egzemplarz zagi-
nął, pozostało mi tylko wspomnienie, satysfakcja i 
radość z pisania na interesujący mnie temat. Teraz z 
perspektywy czasu sądzę, że praca była niedojrzała i 
zaginięcie jej to niewielka strata dla nauki.

Kiedy zmieniłam pracę i trafiłam do laboratorium 
badawczego, publikacje sypnęły się jak z rękawa. 
Początkowo byłam współautorką, a potem, kiedy 
przyjęto mnie na studia doktoranckie, główną autor-
ką. Nadal jednak doświadczałam uczucia, że radość 
dają ciekawe wyniki i świadomość, że własna, maleń-
ka cegiełka wzmacnia gigantyczną budowlę wiedzy o 
życiu, a pisanie to tylko formalna konieczność aby po-
dzielić się tym wkładem. Czasem posłana do wydaw-
nictwa praca wracała, aby skorygować lub uzupełnić 
część doświadczalną. Niekiedy miałam już dosyć i 
tekstu i poprawek. Ale nigdy nie nudził mnie temat 
pracy. Publikacje pisałam po angielsku, a więc nie 
języku ojczystym i dlatego nasz profesor miał zwy-
czaj poprawiać stylistykę. „Pokaż no tę pracę-potwor-
ka” – mawiał. Nie czułam urazy ponieważ zwracał 
się w ten sposób do każdego ze swych doktorantów. 
Pedagogicznie tłumaczył każdą poprawkę. Dużo się 
przy tym nauczyłam. W owych czasach nie istniały 
komputery z edytorem tekstu, pisało się ręcznie, a se-
kretarka przepisywała tekst na maszynie. Niewielka 
poprawka mogła wymagać przepisania na nowo kilku 
stron. Miałam wyrzuty sumienia prosząc o każde na-
stępne skorygowanie maszynopisu.

Po zrobieniu doktoratu dostałam kierownicze sta-
nowisko w laboratorium kontroli leków. Nie podięła-
bym się pewnie tej pracy gdybym wiedziała co mnie 
czeka. Raporty, opisy metod, ocena jakości produk-
tów aptecznych nie będących lekami, opisy zakresu 
obowiązków służbowych dla pracowników, budżet, 
kompendia, materiały pomocnicze do prelekcji, pu-
blikacje na użytek wewnętrzny, artykuły popularno-
-naukowe, debaty w branżowych czasopismach – nie 
było to łatwą nowością. 

Tu dominującym językiem był szwedzki. Obco-
krajowcowi przybyłemu do Szwecji w wieku doj-
rzałym nie sposób opanować języka jak urodzone-
mu Szwedowi. Problemy z szykiem słów w zdaniu 
sprawiają, że trudno przekroczyć próg doskonałości. 
Nigdy nie ma się pewności, że zdanie jest poprawne. 
Kierowniczce pracowni nie wypadało prosić najbliż-
szych pracowników o pomoc. Na szczęście kompu-
tery nie weszły jeszcze do powszechnego użytku i 
sekretarka nadrzędnego szefa nadal przepisywała na 
maszynie wszystkie rękopisy, włącznie z moimi, po-
prawiając błędy stylistyczne. 

Potem nadeszła era komputerów, teksty pisało się 
samemu, a o korekturę musiałam ukradkiem prosić 
zaprzyjaźnione osoby. Niewiele z tego, co wtedy pi-
sałam, dawało mi radość. Ale kiedy do formalnego 
raportu z kongresu udało mi się wpleść anegdotkę 
o australijskich koalach lub o słoniach w berlińskim 

ZOO, czułam niekłamaną przyjemność. Często 
proszono mnie o napisanie konkretnego artykułu. 
Przypominały mi się czasy szkolnych wypracowań na 
zadany temat. Jeśli mi odpowiadał – pisałam z przy-
jemnością. Niekiedy czułam potrzebę napisania arty-
kułu w celu szkoleniowym na tematy mające podnieść 
kwalifikacje zawodowe personelu. Publikowano je 
chętnie w branżowych czasopismach. Sprawiało mi to 
radość i dawało satysfakcję. Sama wybierałam temat, 
formowałam tekst wedle własnego uznania, czułam 
swobodę tworzenia. Tylko raz w tym okresie udało 
mi się napisać „prywatne” opowiadanie, reportaż z 
podróży dookoła świata, zainspirowanej konferencją 
w Sydney, odbytej wraz z Małżonkiem. Podróż za-
owocowała pisanym na bieżąco, dotychczas nie pu-
blikowanym dziennikiem „W 33 dni dookoła świata”. 

Branża farmaceutyczna, kierowana odgórnymi 
miedzynarodowymi i lokalnymi przepisami, jest peł-
na ograniczeń. Po okresie relatywnej swobody w lecz-
nictwie czułam jakby obcięto mi skrzydła. Wyników 
badań nie publikowano, były konfidencjalne, wyłącz-
nie na użytek wewnętrzny.  Moja, po części państwo-
wa firma, miała jednak pewną socjalną misję, produ-
kowała leki recepturowe bez komercyjnego potencja-
łu, chroniła pacjentów przed produktami złej jakości 
i służyła bezstronną informacją o lekach i produktach 
lekopodobnych. W prywatnych firmach farmaceu-
tycznych badania mają prowadzić do nowych leków, 
przynoszących – po opatentowaniu – kolosalne zyski, 
których część używa się do dalszych, kosztownych 
badań. Ponieważ wyników się nie publikuje, zacie-
kawiła mnie na jednej z konferencji prelekcja farma-
ceutycznego giganta o przeprowadzonych badaniach. 
Okazało się jednak, że prowadziły one do ślepego za-
ułka i nie dały wyniku, który dałby się komercjalnie 
wykorzystać.     

W tym ponad dwudziestoletnim okresie intensyw-
nej, wyczerpującej pracy brakowało siły, czasu i ener-
gii na pisanie dla przyjemności. Ale podczas długich, 
weekendowych spacerów natura stała się inspiracją 
do pisania wierszy. Otwierała wentyl, wnikała do 
mego wnętrza i myśli zaczynały układać się w stro-
fy. Nie była to liryka, raczej rymowanki o zwierzę-
tach, roślinach, nawet owadach, o ptactwie wodnym 
i o porach roku. Urlopowe przeżycia bywały także 
natchnieniem do nierzadko humorystycznych rymo-
wanek. Uzbierało się tych wierszy wiele. Niektóre 
publikowano w lokalnym, warszawskim czasopiśmie. 

Kiedy przeszłam na emeryturę nareszcie mogłam 
pisać z wewnętrznej potrzeby, o czym chciałam. Pękła 
tama i opowiadania popłynęły wartkim strumieniem. 
Niemal każda urlopowa wycieczka doczekała się re-
portażu. Spotkania towarzyskie i absurdy codzienne-
go życia nierzadko inspirowały do humorystycznych 
opisów. Książka „Moja Jurata” została nareszcie 
ukończona i opublikowana. Wspomnienia z dalekiej 
przeszłości pisałam po polsku, współczesność lepiej 
wychodziła mi po szwedzku. Niewiele szwedzkich 
tekstów doczekało się publikacji. Reportaże z podró-
ży były zbyt krytyczne dla pism turystycznych, które 
chcą reklamy, a nie antyreklamy. Etablowane maga-
zyny mają swoich skrybentów i trudno z nimi konku-
rować. Kilka krótkich tekstów pojawiło się w Dagens 
Nyheter, w magazynie dla emerytów i w lokalnym 
dzielnicowym pisemku. 

W sąsiedztwie zaczęto postrzegać mnie jako pi-
sarkę. Może powinnam włożyć więcej wysiłku w 
spopularyzowanie mych opowiadań, ale przestają 
mnie interesować, kiedy są gotowe. Radość sprawia 
mi proces twórczy. Stał się moją pasją. W ostatnich 
latach jest on także ucieczką od nie zawsze różowej 
rzeczywistości. Kiedy wydarza się coś nieodwracal-
nego i życie nie będzie już nigdy takie jakie było, 
uciekam w krainę pisania, gdzie demony nie mają do-
stępu. Dostrzegam jednak swe ograniczenie. Brakuje 
mi fantazji by tworzyć literacką fikcję. Podobno piszę 
obrazowo, ale tylko o tym co widziałam lub przeży-
łam. Niemniej napisałam trzy nowele, gdzie zadzia-
łała wyobraźnia – chociaż i w nich inspiracją były 
autentyczne wydarzenia.

Niepokoję się czy znajdę nowe tematy, źródło za-
czyna wysychać. W oczekiwaniu na natchnienie tłu-
maczę szwedzkie teksty na polski z nadzieją, że zbłą-
dzą pod strzechy.

Spotkanie z czytelnikami. Promocja książki Teresy 
Urban (w środku) “Ja i inne małpy”.



NGP 2/2018 (409)



NGP 2/2018 (409)



NGP 2/2018 (409)

Tekst i foto:
Ewa Michałowska-Walkiewicz

Muzeum Miedzi 
w Legnicy

Muzeum w Legnicy powstało 
w 1879 roku. Dzieje samego 
budynku i jego zbiorów nie 
zawsze były łaskawe. Rok 
1945 był okresem szczególnie 
nieprzechylnym dla Muzeum 
Miedzi w Legnicy, ponieważ 
budynek i jego wyposażenie 
zostało dotkliwie zniszczone. 
Zrekonstruowano go dopiero 
w roku 1962, lecz muzeum 
nie odziedziczyło niczego po 
przedwojennym obiekcie.

Obecne Muzeum Miedzi na swoją 
siedzibę otrzymało pałac opatów cy-
sterskich, który został wybudowany w 
latach 1726-1728 przez opata Ludwika 
Baucha. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
kartusz herbowy wspomnianego opata 
umieszczony został powyżej portalu 
elewacyjnego, który jest zwieńczony 
balkonem ze zdobiącymi go figura-
mi Jana Chrzciciela i świętej Jadwigi. 
Budynek muzeum, a także zlokalizo-
wana obok niego Akademia Rycerska, 
tworzą dziś unikalny kompleks archi-
tektury barokowej. Drugi gmach mu-
zealny stanowi budynek XIX-wieczny, 
przyległy do barokowego pałacu. Na 

tyłach obu gmachów urządzone zosta-
ło lapidarium, gdzie podziwiać można 
zbiory unikatowych kamieni.

W legnickim Muzeum Miedzi po-
dziwiać możemy eksponaty archeolo-
giczne - ceramikę, narzędzia kamienne, 
przedmioty z brązu, żelaza, drewna, 
kości oraz skóry. Są też tutaj zbiory 
numizmatyczne i te dotyczące meda-
lierstwa, malarstwa, grafiki, fotografii, 
filokartystyki i kartografii. Do kategorii 
tej zaliczyć należy rękopisy, dokumen-
ty, starodruki, materiały biograficzne, 
tłoki pieczętne, sztandary, sienkiewi-
ciana, czyli wszystko to co dotyczy 
pracy twórczej Henryka Sienkiewicza. 
Muzeum posiada także zbiór minera-
łów z całego świata, zabytki techniki z 
zakresu górnictwa i hutnictwa miedzi, 
kolekcje różnorodnych przedmiotów 
użytkowych i artystycznych z miedzi i 
jej stopów. Należy tu wymienić narzę-
dzia i broń, proste naczynia oraz sprzę-
ty gospodarcze, ale też misternie zdo-
bione wytwory kunsztu odlewniczego, 
kowalskiego, kotlarskiego. Są tutaj tak-
że sztućce i cała gama miedziorytów.

Legnica znajduje się w rozwidleniu 
rozlewisk rzeki Kaczawy. Prowadza 
do niej znane arterie komunikacyjne. 
Zatem łatwo trafić do tego cudownego 
miejsca na polskiej ziemi, a szeroko 
rozwinięta gastronomia i hotelarstwo, 
doskonale uraczą każdego turystę. 

To nie jest jeszcze 
sytuacja, że strach wyjść 
na ulicę. Ale 300 przypad-
ków rocznie przestępstw 
z użyciem broni, robi 
wrażenie. Niemal 
codziennie dochodzi 
w Szwecji do porachun-
ków między uzbrojonymi 
gangami przestępców. W 
ich wyniku zginęło w 2017 
roku 42 osoby, a 140 
zostało rannych. Nie 
ulega więc wątpliwości, że 
sprawa bezpieczeństwa 
będzie jednym z głównych 
tematów tegorocznej 
kampanii wyborczej.

Porównując z innymi krajami, nie 
jest jeszcze bardzo źle. Na przykład w 
Polsce policja odnotowuje rocznie od 
600 do 1200 przestępstw z użyciem 
broni (bez innych rodzajów broni i 
materiałów wybuchowych), z kolei w 
Stanach Zjednoczonych w ciągu ostat-
nich 10 lat zginęło w wyniku użycia 
broni... 300.000 osób. Wbrew pozorom 
statystyki szwedzkie nie są więc tak 
dramatyczne, chociaż wyraźnie niszczą 
obraz Szwecji jako kraju spokojnego i 
bezpiecznego. 

Najbardziej narażone na tego typu 
przestępstwa są duże miasta, a nie-
chlubny tytuł najniebezpieczniejszego 
miasta w Skandynawii dzierży Malmö, 
nazywane szwedzkim Chicago. Powią-
zanie przestępczych porachunków z 
wielkomiejskimi dzielnicami zamiesz-
kałymi w ogromnej części przez imi-
grantów, nie jest nowym odkryciem, 
gdyż najczęściej kryminalne statystki 
związane są z obszarami, gdzie stan-
dard życia jest niższy. A wśród dużej 
grupy uchodźców i imigrantów wła-
śnien taki jest. Według “przestępczej 
mapy” spośród 100 przestępców roz-
poznanych przez policję, aż 90 miało 
rodziców imigrantów. Spośród nich 
80% miało pochodzenie z Bliskiego 
Wschodu i Północnej Afryki: z Iraku, 
Iranu, Libanu, Turcji, Somalii i Eritreri. 
Przestępcami byli zazwyczaj młodzi, 
20-letni mężczyźni, 40% z nich powią-
zana była z przestępczymi gangami. 
Warto dodać jeszcze, że większość 
ofiar napadów i porachunków to tak-
że młodzi mężczyźni pochodzenia 
imigranckiego.

9 września tego roku mieszkańcy 
Szwecji wybiorą nowy parlament i 
przedstawicieli do władz lokalnych. 
Nie ulega wątpliwości, że na wynik 
wyborów wpłynie stanowisko po-
szczególnych partii wobec uchodź-
ców oraz polityka integracyjna. A że 
ani jedno, ani drugie nie funkcjonuje 
dobrze, wynik wyborów jest trudny 
do przewidzenia. Większość partii 
jest za otwartością i rozsądną polity-
ką imigracyjną, uważając, że Szwecja 
nadal powinna otwierać swoje gra-
nice dla potrzebujących schronienia. 
O ograniczeniu polityki imigracyjnej 
mówią jedynie Szwedzcy Demokraci. 
Większość partii uważa jednak, że za 

szczodrą polityką imigracyjną powinny 
iść działania integrujące imigrantów, 
zwłaszcza na rynku pracy. Nikt jednak 
nie znalazł złotego środka, jak tego 
dokonać. Tym bardziej, że między po-
szczególnymi grupami imigrantów są 
olbrzymie różnice: i kulturowe i zwią-
zane z wykształceniem. 

Temat polityki wobec imigrantów i 
uchodźców to gorący kartofel dla więk-
szości polityków. Nic bowiem bardziej 
nie dzieli dzisiaj społeczeństwa, niż 
właśnie ten temat. A że łatwo się na 
nim sparzyć, przekonały się o tym w 
poprzednich wyborach partie Aliansu – 
polityczną ofiarą “obrony szwedzkich 
wartości” stał się były premier Fredrik 
Reinfeldt z Moderatów. 

Ale i w tym roku tego gorącego te-
matu nie da się uniknąć. Po pierwsze 
dlatego, że politycy (i prawicy i lewi-
cy) czują za sobą oddech populistów 
– Szwedzkich Demokratów – dla któ-
rych polityka imigracyjna jest znakiem 
rozpoznawczym; po drugie rośnie 
społeczne poczucie zagrożenia bezpie-
czeństwa powiązywane z opisywanymi 
wcześniej przestępczymi statystykami, 
i po trzecie zwykła kalkulacja wyni-
kająca z coraz chłodniejszego stosun-
ku Szwedów do uchodźców, co może 
przełożyć się na polityczne wybory. 
Gdy do tego wszystkiego dołożyć jesz-
cze problemy związane z rasistowskimi 
atakami – z jednej strony na instytucje 
żydowskie, z drugiej na ośrodki dla 
uchodźców – nakręcaną propagandę o 
gwałcicielach-imigrantach, oskarżenia 
o islamizację Szwecji, wreszcie dyle-
mat morlany, co zrobić z tysiącami że-
braków (niemal wyłącznie przybyszów 
z biednych krajów Europy) – pole do 
dyskusji zawęża się, a wyborcy radyka-
lizują się. 

W cień przedwyborczej dyskusji 
usuwają się i sprawy gospodarcze, i 
szkolnictwo, i służba zdrowia i ochro-
na środowiska – a to z reguły bywały 
główne tematy debat politycznych, 
łatwo zresztą definiowane z punktu 
widzenia tradycyjnego podziału na 
lewicę i prawicę. Tyle tylko, że wła-
śnie ten tradycyjny podział jakby się 
zatarł. Konserwatywne wartości kon-
tra liberalne traciły swoją ostrość, a 
partyjne sojusze coraz częściej będą 
dyktowane partykularnym interesem, 

niż przywiązaniem do wartości. Warto 
jednak w tym miejscu podkreślić, że to 
nie tylko zjawisko szwedzkie – to znak 
rozpoznawczy dzisiejszych czasów.

Pocieszeniem jest fakt, że do tej po-
ry wybory parlamentarne w Szwecji 
nie rozsadzały fundamentów państwa. 
Owszem, zmieniała się linia politycz-
na, ale też więcej było kontynuacji niż 
zmian. Ta stabilność dawała poczucie 
bezpieczeństwa bez względu na kolor 
partyjny. Zapewne będzie tak i w tym 
roku, chociaż mandat do sprawowania 
władzy jest coraz słabszy ze względu 
na rosnące poparcie dla populistów 
z Sd – i nie należy tego lekceważyć. 
Podobnie jak i tej części wyborców. 

Ponad trzy lata rządów koalicji So-
cjaldemokratów z Zielonymi pokazały 
raczej słabość tych rządów, niż ich si-
łę, ale z drugiej strony dzisiejsza opo-
zycja też nie potrafi wygrzebać się z 
zapaści. Moderaci wciąż oscylują na 
niskim pułapie poparcia rzędu 20-23% 
– niewiele dała wymiana Anny Kinberg 
Batry na Ulfa Kristerssona; nieźle daje 
sobie radę Centern (z charyzmatyczną 
Annie Lööf), a pozostałe partie starego 
Aliansu balansują na granicy poparcia. 

Według grudniowych wyników ba-
dania sympatii wyborczych rządzą-
cy blok miał 36,4% poparcia, a par-
tie Aliansu 39,2%. Partia Lewicowa 
(Vänsterpartiet) dostała 7% głosów, 
a Szwedzcy Demokraci 14,8%. Co 
to oznacza? Niewiele.... Bo z jednej 
strony Zieloni, z drugiej Liberałowie i 
Chrześcijańscy Demokraci znajdowali 
się poniżej progu wyborczego. 

Wynik zbliżających się wyborów 
pozostaje więc wielką niewiadomą. 
Pocieszeniem jest to, że według eko-
nomistów gospodarka szwedzka ma 
się bardzo dobrze, pędzi pełną parą i na 
razie  – na najbliższy rok – nie widać 
większych zagrożeń. A że dobrobyt 
niesie spokój – to rzecz powszechnie 
znana. Ale niesie także coraz większe 
nierówności, bo nie wszyscy bogacą się 
w ten sam sposób. 

A i tak wszystko może się zmienić 
nagle, bo globalizacja pociąga sznurka-
mi wszędzie jednocześnie. Dzisiejszy 
świat jest mniej pewny niż był jeszcze 
cztery lata temu. (ngp)

SZWECJA

Rok wyborczy 
rokiem niepewności
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XXVII  Sztokholmski 
Salon Poezji
zaprasza na spektakl:

TESKNOTA ZA TĘSKNOTĄ  
poświęcony AGNIESZCE OSIECKIEJ

17 lutego o godzinie 19.00
Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13

Gościem Salonu bedzie znana krakowska aktorka
BEATA MALCZEWSKA

Tło muzyczne:
Witold Robotycki - fortepian

Janusz Słotwiński - kontrabas

Obowiązuje rezerwacja miejsc.
Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerami 

tel: 08 7393839; 073 505 11 27  
od 7 lutego 2018 

w godzinach 17.00-19.00

Stosunki 
polsko-rosyjskie 
(stan aktualny)

Minęło już dziesięć lat od momentu, 
gdy objął Pan tę funkcję. Jak to jest 
być konsulem honorowym Rosji z tej 
perspektywy?
Pełnienie funkcji konsula honorowe-
go jest z pewnością zaszczytem, ale 
i misją, obowiązkiem wobec dwóch 
krajów, które razem ustanowiły kon-
sula honorowego. Praca, która przede 
wszystkim ma mieć na celu sprzyjanie 
relacjom wzajemnym jest ciekawa, ale 
w moim przypadku często trudna, a 
nawet miejscami niewdzięczna. Powo-
dem są niestety trudne relacje pomię-
dzy naszymi państwami, przekładające 
się na codzienność. Tak więc muszę 
powiedzie wprost, że bywają momen-
ty, że nie jest łatwo w naszym kraju 
być konsulem honorowym Federacji 
Rosyjskiej.

Jak ocenia Pan dzisiejsze stosunki 
polsko-rosyjskie?
Tak złych stosunków dwustronnych 
jak obecnie nie pamiętam. I moim 
zdaniem ciężko będzie je w najbliż-
szym czasie unormować, co jest 
smutne. Zawsze zdecydowanie łatwiej 
jest popsuć, niż później naprawić. Nie 
mówię, że nasze stosunki mają być 
przyjazne, ale powinny być normalne, 
jak ze wszystkimi sąsiadami, a ich  
normalizacja powinna leżeć w interesie 
obu stron.

Kiedy nasze stosunki zaczęły się 
psuć i dlaczego? 
Dość dawno. Kiedy dziesięć lat temu 
zostałem konsulem honorowym, 
zacząłem się naszym wzajemnym sto-
sunkom przyglądać uważniej.  Zauwa-

żyłem już wtedy, że wzajemne relacje 
zaczynają się pogarszać. Punktem 
kulminacyjnym przyspieszenia tego 
negatywnego procesu była katastrofa 
smoleńska, a  konflikt na Ukrainie 
dopełnił jeszcze bardziej spiralę 
wpadania w zupełny brak wzajemne-
go zaufania i niemal wrogości. Nasz 
polski mainstream polityczny doszedł 
stopniowo do doktrynalnej rusofo-
bii, a odbiciem tego są wypowiedzi 
medialne straszące nas Rosją i także 
publikacje prasowe, gdzie wprost z za-
dowoleniem pisze się, że coś zrobiono 
na przekór Rosji czy też, że u naszego 
wschodniego sąsiada wydarzyło się 
coś złego.

To mamy się bać, czy nie?
Uważam, że każdy kraj powinien dbać 
o swój interes, Polska jak najbardziej i 
Rosja też i inne kraje, każdy najlepiej 
jak potrafi. Przy tym pojawia się i 
ściera wiele sprzecznych interesów 
gospodarczych czy też politycznych, 
ale to jest normalne. Istniejące różnice, 
nawet jeśli są głębokie, nie powinny 
wykluczać dialogu i zwykłych relacji, 
które powinny istnieć i pomiędzy zwy-
kłymi ludźmi i pomiędzy władzami. 
Straszenie Rosją, mówienie, że chce 
akurat nas zaatakować i robienie z 
niej niemal urzędowego wroga nie ma 
większego uzasadnienia. Złe jest to, 
że tego rodzaju długoletnia narracja 
powoduje, że wielu młodych ludzi, 
którzy nigdy w Rosji nie byli i nie zna-
ją wcale  tamtejszych realiów, może 
zacząć w to wierzyć i w rezultacie… 
może zacząć bać się na poważnie. 
A Rosja ma wiele innych spraw, dużo 
ważniejszych dla siebie do załatwie-
nia, niż rozpoczynanie konfliktu, 
po którym świat przestałby pewnie 
istnieć. Tym bardziej, że nie ma do nas 
żadnych pretensji terytorialnych, ani 
my do niej. Do tego w Polsce nie ma 
wcale mniejszości rosyjskiej.

A co Pan powie o burzeniu radziec-
kich pomników pamięci?
Z pewnością odbije to się bardzo do-
tkliwie na naszych stosunkach z Rosją, 
a też, delikatnie mówiąc, nie przy-
sporzy nam sympatii społeczeństwa 
rosyjskiego, czyli zwykłych Rosjan. 

Jak naprawiać nasze relacje?
Gotowej recepty na ten stan w tej 
chwili nie mam, bo sytuacja polityczna 
radykalnie w Polsce, w Europie i na 
świecie zmieniła się szybko. Narastają 
tendencje narodowe, ba, nawet nacjo-
nalistyczne, zdecydowanie antyimigra-
cyjne, a rodząca konflikty ostra walka 
globalnych graczy o wpływy zmusza 
do zastanowienia się nad istnieniem 
prawdziwie wolnego rynku. Unia Eu-
ropejska jest dziś w pewnym kryzysie, 
osłabiona wewnętrznie, a jednocześnie 
jej stosunki z Rosją są napięte. Kiedyś 
sądziłem, że silna Unia dogada się 
jakoś z Rosją i będą współpracować. 
Stało się zupełnie inaczej. Dziś uwa-
żam, że jeśli stosunki unijno-rosyjskie 
nie poprawią się, to nic dobrego nie 
będzie, także w relacjach z Rosją. 

A co będzie z ruchem przygranicz-
nym z okręgiem kaliningradzkim?
Ruch ten został zawieszony przez stro-
nę polską. W odpowiedzi na to, także 
strona rosyjska zawiesiła wymianę 
przygraniczną do czasu odwieszenia 
jej przez Polskę. Rosjanie działają tu 
symetrycznie, akcja wywołuje reakcję 
i odwrotnie. Uważam, że działając w 
ten sposób nie zbuduje się normal-
nych relacji między państwami. To 
jest zresztą także przykład celowego 
ograniczenia swobodnych kontaktów 
turystycznych i także gospodarczych 
zwykłych ludzi. 

Jest Pan zwolennikiem wolnego 
rynku...
Tak. jestem zwolennikiem wolnego 
rynku, przepływu kapitału, ludzi. Ale 
dzisiaj mamy raczej rynek silnego 
protekcjonizmu, sankcji, embarga, za-
kazów i ograniczeń. Polityka i politycy 
po prostu jeszcze mocniej niż kiedyś 
ingerują w światową gospodarkę. 
Patrząc perspektywicznie idziemy w 
niezbyt dobrym kierunku.

Jak wygląda codzienna Pana praca 
jako konsula honorowego?
Mam sporo obowiązków, ale jednak 
obciążenie pracą jest mniejsze, niż 
parę lat temu. To skutek znaczne-
go ograniczenia relacji i kontaktów 
dwustronnych, także gospodarczych 
i kulturalnych. Coraz mniej jest także 
Rosjan odwiedzających Szczecin i 
nasze województwo turystycznie, 
na czym tracimy mocno. To przede 

wszystkim skutek omijania Polski 
przez Rosjan, którzy boją się, że nasze 
społeczeństwo jest do nich nastawione 
negatywnie.  Po części to także skutek 
braku wykorzystania przez miasto 
faktu, że tu urodziły się aż dwie cary-
ce, w szczególności niemal pomijana 
obecnie Katarzyna II Wielka. Rosjan 
zamieszkujących na stałe lub czasowo 
w Szczecinie nie ma wielu, a do tego, 
z powodu sytuacji i nastrojów, które 
niejednokrotnie są odczuwalne, nasi 
Rosjanie nieco zamknęli się w sobie.

Pytanie hipotetyczne: jak i co mogło 
by zmienić się w naszych wzajem-
nych stosunkach po ewentualnych 
zmianach rządzących w naszych 
państwach?
Hipotetyczni nowi przywódcy obu 
państw muszą i tak realizować cele 
swego państwa i twardo dbać o jego 
dobro i interesy. Już na starcie staną się 
zakładnikami obecnych, ugruntowa-
nych znacznie w obu społeczeństwach, 
fatalnych stosunków dwustronnych i 
będzie im dlatego bardzo trudno szyb-
ko je unormować. Uważam, że bez 
zdecydowanej woli politycznej obu 
stron, ale także co najmniej na pozio-
mie unijnym, a może i nawet szer-
szym, efektywny proces normalizacji 
stosunków na szczeblu państwowym 
będzie stał pod znakiem zapytania, 
nawet jeśli założymy hipotetycznie, że 
po obu stronach wygrają  partie dziś 
opozycyjne. Z dr Andrzejem 

Bendig-Wielowiej-
skim, konsulem 
honorowym Federacji 
Rosyjskiej w Szczeci-
nie rozmawia 
Leszek Wątróbski
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Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych 
krajach UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.


