
NR 12 (419) 
ROK XX 

17.06.2018 
POLSKI 

DWUTYGODNIK 
WYDAWANY 

W SZTOKHOLMIE
WWW.POLONICA.SE   

Wakacyjne propozycje:

Nafplio 
Dubno
Saltsjöbaden

PLOTKI PRAWDZIWE I ZMYŚLONE:
W 2016 roku obywatelstwo szwedzkie uzyskało ponad 60.000 
imigrantów. To rekord. Łącznie ponad milion obywateli 
szwedzkich, jako miejsce urodzenia, wskazuje innym kraj. 
To też rekord. Statystyki Migrationsverket wskazują, że Polacy 
należą do tej grupy narodowościowej z Unii Europejskiej, 
która najczęściej przyjmuje obywatelstwo szwedzkie.
(Za Polakami są Finowie, Duńczycy i Brytyjczycy). 
Nie wiadomo, jak ten fakt zinterpretować: rodzimi „patrioci” 
krzyczeli bowiem, że Szwecja jest w ruinie, a Polska wstaje 
z kolan. Nic się nie zgadza....  
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Zygmunt Barczyk

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.

Ewa Walkiewicz

Na początku  XVII wieku, wojewoda 
podlaski Mikołaj Sapieha, który posia-
dał Dubno od roku 1610 do śmierci w 
1638 roku, wybudował tu murowany 
trzy kondygnacyjny dwór, usytuowa-
ny na planie prostokąta. Budynek był 
otynkowany z barwnymi ornamento-
wanymi sztukaterią elewacjami. W 
jego narożach znajdowały się cztery 
wieżyczki basztowe, wsparte na na-
rożnych szkarpach, czyli przyporach 
prostokątnych. Wejście do tej budowli 
prowadziło od południa do sieni skąd 
drzwi otwierały się do dwóch pomiesz-
czeń w części wschodniej i do dużej 
sali w części zachodniej, nad którą to 
salą znajdowała się antresola dla mu-
zyków.  Mikołaj organizował tu bale i 
odczyty literackie. Dubno było kolebką 
polskości i kultury. Na piętro do czę-
ści mieszkalnej z czterema komnatami, 
dostawano się kręconymi ceglanymi 
schodami oraz jeszcze wyżej do części 
garderobianej. Było tu wiele tajnych 
przejść, które były wykorzystywane, 
aby chronić w nich Polaków represjo-
nowanych przez okolicznych zdrajców.

W pobliżu dworu znajdowała się 
liczna zabudowa gospodarcza, a w tym 
druga kamienica, spichlerz, stodoła, 
stajnia a także gospoda oraz sad i ogród 
różany. Pod dworem znajdowała się 
niewielka murowana piwniczka, boga-
to zaopatrzona w przednie wina i moc-
ne miodowe półtoraki. Budynek dworu 
był użytkowany do czasów zniszczenia 
go w połowie wieku XVII przez woj-
ska Jerzego Rakoczego w 1657 roku, 
w czasie potopu szwedzkiego. W cał-
kowitą ruinę dwór ten popadł w XVIII 
wieku.

W następnych dziesięcioleciach, po 
zrujnowaniu dworu Sapiehów, wy-
budowano w nieodległym miejscu 
dwór drewniany, z którego zarządza-
no folwarkiem wchodzącym w skład 
dóbr Antoniego Boćki. W 1737 roku 
Wojciech Wessel zbudował w folwar-
ku murowane stodoły, które przez dłu-
gie lata pełniły rolę spichlerzy. Folwark 
po Sapiehach w końcu XVIII wieku 
przejęli Potoccy, którzy wybudowali 
w Dubnie jedną z pierwszych w Polsce 
cukrowni. W 1844 roku nowym właści-
cielem dworu został Dionizy Sakowicz. 
Ostatnim zaś właścicielem dworu i fol-
warku był Henryk Rogowski. Folwark 
rozprzedano do 1915 roku, a zabudo-
wania dworskie zaorano.

Dubno, to wieś polska położona w 
województwie podlaskim, w gminie 
Boćki nad rzeką Nurzec. Łatwo jest 
tam trafić, ponieważ należy się kie-
rować z każdego miejsca w Polsce 
na Białystok, a stamtąd busami 
podmiejskimi można dojechać do 
Dubna. We wsi znajduje się kaplica 
pod wezwaniem Świętych Niewiast 
Niosących Wonności do Grobu 
Pańskiego. Słynie ona z regularnych 
modlitw o wolną Ojczyznę, które 
miały miejsce w latach po powsta-
niu styczniowym.

Dubno
PODLASKA WIEŚ

Kaplica Świętych Niewiast Niosących Wonności 
w Dubnie. Foto: Wikipedia

Nafplio to najpiękniejsze greckie miasto, wyróżniające 
się elegancją i barwnością. Czaruje pastelowymi 
fasadami okazałych mansjonów, neoklasycystycznych 
kamienic, tureckich domów. Zatopione w kwieciu, 
szczególną atencję okazuje bugenwilli, której pnącza 
wija się niemal wszędzie. Mimo wielu tureckich 
elementów zabudowy, budzi skojarzenia z atmosferą 
włoskich miasteczek. Będąc dziś weekendową 
przystanią dla oddalonych o 2 godziny jazdy autem 
przybyszów z Aten, lansowane jest jako grecka stolica 
zakochanych.

Nafplio, grecka 
stolica zakochanych

„Włoskość” Nafplio ma, rzecz jasna, 
odcisk wenecki. Nazywane było Napoli 
di Romania. Zabudowa miasta wzięta 
jest w ryzy regularnej kratownicy, uli-
ce przecinają się pod katem prostym. 
Domy i dziś nie mogą być wyższe niż 
na trzy piętra, dba się o harmonię cało-
ści. Kiedy miasto zaczęło się wspinać 
na ochraniające je zbocze, zbudowa-
no ulice w formie długich i stromych 
schodów, wokół których postawiono 
szereg zgrabnych mansjonów (będą-
cych dziś w większości pensjonatami). 
Odtąd Nafplio może służyć za wzorzec 
malowniczości. Trzeba się tylko nieźle 
namęczyć, by dotrzeć do najwyższych 
domostw.

Z racji strategicznego położenia, od 
zarania dziejów było ważnym portem 
na Morzu Egejskim. Dostając się na 
początku XII wieku pod władze krzy-
żowców, przechodziło następnie z rąk 
do rąk, stając się łupem kolejnych zdo-
bywców. Pod koniec XIV wieku prze-
chodzi w ręce Wenecjan, by, odbite 
przez Turków w XVI wieku, znaleźć 
się w obrębie państwa osmańskiego. 
Na przełomie XVII i XVIII wieku staje 
się na powrót grodem weneckim, by, 
po odzyskaniu przez Grecję niepod-
ległości, zostać w latach 1823-1834 
pierwszą stolicą nowożytnego państwa 
greckiego.

Na strategiczne położenie i znacze-
nie miasta w długiej historii wskazuje 

i to, że znajdują się tam aż trzy twier-
dze obronne. Pierwsza na wzgórzu, wi-
doczna z daleka, to imponująca forty-
fikacja kompleksu Palamidi. Druga to, 
ulokowana nad starówką, na grzbiecie 
półwyspu wcinającego się w zatokę, 
otoczona długimi murami obronnymi 
Akronafplia. Zaś na mikroskopijnej 
wysepce u wrót zatoki, słynna warowa-
nia Bourtzi.

Wspinając się po 999 schodach na 
szczyt góry (można z przeciwnej stro-
ny zbocza podjechać autem), spojrzeć 
można na okolicę z wysokości „naj-
mocniejszego zamku świata”. Tak na-
zwali Wenecjanie złożone z siedmiu 
niezależnych fortec Palamidi, którego 
nikomu nie udało się zdobyć walką. 
Zdobyte zostało w wyniku zdrady, 
kiedy Turcy, po porwaniu jednego z 
inżynierów weneckich, poznając plan 
fortyfikacji, zniszczyli armaty, wypę-
dzając następnie Wenecjan z miasta. 
W identyczny sposób odbili Palamidi 
Turkom powstańcy greccy, wyzwalając 
zachowane w dobrym stanie miasto i 
ustanawiając tam stolicę z parlamentem 
w budynku byłego meczetu. Ateny były 
w owym czasie lichym miastem, zruj-
nowanym przez tureckich okupantów.

Nafplio jest symbolem narodzin 
Nowej Grecji, Palamidi zaś symbo-
lem tego, co formuje jej tożsamość. W 
twierdzy tej więziony był Theodoros 
Kolokotronis, legendarny przywódca 

powstania narodowego. Warto wspiąć 
się na wzgórze nie tylko ze względu na 
moc symbolu. Z wysokości strzelnic 
rozpościera się zachwycający widok 
na Cały Ten Błękit Świata. W dole sza-
firowy szal morza, na przeciwległym 
brzegu zatoki pasma łańcuchów gór-
skich. Te bliższe odcinają się szafirem 
zboczy od pasm dalszych, odchodzą-
cych, okrytych modrą tonią, coraz bled-
szą, przechodzącą w bladoniebieską 
siność przy linii horyzontu. Świat wy-
czarowany wyłącznie z odmian błękitu. 
Misterium. Można się w tym zatracić.

Szybko zatem w dół, do ludzi, do 
tawern i kafejek głośnych, roman-
tycznych zaułków, których tu moc, 
butików ze sztuką i rzemiosłem, ulic 
udekorowanych kwieciem dorodnym, 
pasaży spacerowych wokół zbocza 
nad zatoką, ze wspaniałymi okazami 
kaktusów, drzewa morwowego i cytry-
nowego. I dalej ku przystani, w stronę 
jaśniejącego w słońcu placu Philellion, 
do którego wciąż przybijają stateczki. 
Obok, mój ulubiony kościół: Panagia 
Theotokos. W środku, pośród ikon i 
obrazów świętych, majestatyczna cisza 
kontrastująca z gwarem kafejek i ulic 
dochodzącym z zewnątrz.

Trudno nie wspomnieć Syntagmy, 
centralnego placu starego Nafplio, 
urzekającego harmonią proporcji. 
Jestem tam na początku kwietnia. Plac 
skąpany w słońcu, miłe 25 stopni cie-
pła w samo południe, ogródki restaura-
cyjne na placu już czynne. Na stoliku 
puchar piwa (rytualny Mythos), do 
tego talerzyk mezy. Miejscowi ubrani 
ciepło, w ciemnych kurtkach, z szacun-
kiem dla kalendarza, toż to początek 
wiosny. Starsi Grecy odziani eleganc-
ko, acz obuwie wygodne, by dało się 
chodzić po stromych schodach uliczek. 
Obok nich zagraniczni turyści, w prze-
wiewnych strojach, jakby byli w drodze 
na plażę. 

Pamiętam Syntagmę w sierpniu. 
Skwar nie pozwala na wejście na roz-
płomieniony słońcem plac. Krople 
potu spływają po twarzy od samego 
wirowania myśli w głowie. Stoję w 
oknie pensjonatu ulokowanego na zbo-
czu, spoglądam na miasto w dole. Jak 
wielu innych, czekam na zachód słoń-
ca (który sam w sobie jest poematem, 
który podziwiam z okna). Wreszcie 
ściemnia się. Dyskretne lampy oświe-
tlają plac i uliczki. Ożywają knajpki. 
Kelnerzy kładą papierowe obrusy na 
stoliki, schodzą się koty oczekujące ku-
linarnych atrakcji. Wraz z atłasowym 
cieniem, wkraczają na plac ludzie. W 
ciągu kwadransa, drgająca cisza spie-
koty ustępuje miejsca radosnemu zgieł-
kowi wieczora. Na Syntagmę zdają 
się ściągać wszyscy. Grupki młodych, 
przytulone do siebie pary, starsi, dzie-
ci. Jedni stoją, inni spacerują wzdłuż 
i wszerz placu, między nimi dzieci na 
rowerkach, chłopcy grający w piłkę, 
która raz po raz wpada między stoliki. 
Są i spacerowicze na wózkach inwa-
lidzkich. Po chwili, ogródki knajpiane 
już pełne, plac zamienia się w gromkie 
party. Śmigają w niebo kolorowe ptasz-
ki produkowane w Chinach. Są też tu-
ryści, rozpoznawalni łatwo w swoich 
„naokołoplażowych” szmaciakach. 

Z różnych stron dobiega muzyka, z 
wysokości mojego okna to tylko ka-
kofonia. Aksamit wieczora zdołał już 
okryć całe miasto, rwetes więc spory. 
Twarz chłodzi miły zefirek, w ręku 
szklanka pełna ouzo. Zostaję w oknie, 
by pogapić się na świat, który, po odej-
ściu słonecznego najeźdźcy, oddycha 
pełną piersią. Pojawiły się eleganckie 
panie i eleganccy panowie. Pewnikiem 
zjechali z Aten. Czas rozpocząć  ro-
mantyczny weekend w Nafplio.
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Teresa Urban

Postanowiliśmy polecieć do Warsza-
wy LOTem, bo kursuje z pobliskiej 
Arlandy, a nie tanimi liniami z odległej 
Skavsty. W naszym wieku należy nam 
się odrobina komfortu. Wybraliśmy 
lot wieczorny, aby zjeść obiad o nor-
malnej porze i bez stresu udać się na 
lotnisko, na które miał nas zawieźć 
uczynny znajomy. W południe, w dniu 
wyjazdu, zadzwonił LOT z informacją, 
że wieczorny rejs został odwołany po-
nieważ samolot ma poważną usterkę. 
Były dwie opcje: lot przez Frankfurt 
w tym samym dniu po południu albo 
poranny lot następnego dnia. Nie zno-
szę lotów o bladym świcie, wybrali-
śmy więc Frankfurt, tym bardziej że 
do Warszawy mieliśmy przylecieć o tej 
samej porze co z LOTem.

Należało zreorganizować porządek 
dnia: zamiast obiadu przygotować 
prowiant na drogę, zadzwonić do zna-
jomego z informacją o zmianie planu i 
do brata w Warszawie, że przylecimy 
Lufthansą, a nie LOTem. Znajomy nie 
odpowiadał na telefon, zamówiłam 
więc na wszelki wypadek taksówkę. 
Ponieważ w międzyczasie zadzwonił 
znajomy z pomyślną wieścią, że mo-
że nas podwieźć wcześniej, musiałam 
odmówić taksowkę. Sprawdziłam 
jeszcze, czy Małżonek zapakował do 
plecaka, odpowiednika mojej toreb-
ki, paszporty i nieodzowne lekarstwa. 
Pieniądze i numery identyfikacyjne 
rezerwacji miałam w swojej torebce. 
Czułam lekki zawrót głowy, logistyka 
wymaga skupienia, nie wolno mi było 
o niczym zapomnieć, ale sytuacja była 
z grubsza pod kontrolą.

O umówionej porze zjawił się znajo-
my, pomógł załadować bagaż, poczym 
ruszyliśmy na lotnisko. Dojechaliśmy 
na miejsce na półtorej godziny przed 
odlotem. 

I wtedy zaczął się horror. Małżonek 
oświadczył, że zapomniał w domu ple-
caka. Nie było czasu na namysły czy 
wymówki. Panowie natychmiast ruszy-
li z powrotem, a ja w szoku usiadłam 
w halu lotniska. Była sobota, ruch na 
drogach niewielki, była szansę, że zdą-
żą. Siedziałam jak na szpilkach nękana 
przeciwstawnymi uczuciami: nadzieją  
na przemian z rezygnacją. Na pół godzi-
ny przed odlotem pojawił się Małżonek 
z plecakiem. W biegu dostaliśmy karty 
pokładowe i przeszliśmy przez kontro-
lę bezpieczeństwa. Bramka wejściowa 
była jeszcze otwarta. Weszliśmy na po-
kład jako jedni z ostatnich pasażeròw. 
Nadal byłam roztrzęsiona, potrzebo-
wałam czasu, aby nabrać dystansu do 
przeżytego stresu. Małżonek, którego 
trudno wyprowadzić z równowagi, 
próbował mnie uspokoić. „Czemu 
się denerwujesz, kochanie? Przecież 
zdążyliśmy.”

Na pokładzie SASu, w drodze do 
Frankfurtu, posililiśmy się własnym 
prowiantem. Przewoźnik zapraszał 
bezpłatnie na kawę lub herbatę, co było 
więcej niż na pokładzie LOTu, gdzie 
ostatnio częstowano tylko szklanką 
wody i minimalnym batonikiem Prins 
Polo. Natomiast Lufthansa, tak jak 
za dawnych czasow, dopieściła nas 
smacznymi kanapkami, piwem, winem 
i sokiem pomidorowym. 

Na lotnisku czekał na nas brat z 
bratową i wtedy pękła we mnie tama 
wzburzonych uczuć i ze łzami spłynę-
ło częściowo napięcie po przeżyciach 
dnia.

Na tym mogłaby się zakończyć moja 
relacja gdyby pech nie dał znów znać 
o sobie. Na parę dni przed powrotem 
do Sztokholmu, LOT zapowiedział 
strajk na 1-go maja. Mieliśmy wracać 
2-go. Do końca nie było wiadomo, czy 
i jak polecimy z powrotem. W ostatniej 
chwili  strajk odwołano, ale niepewność 
dodatkowo nadwątliła moje zszarpane 
nerwy. Teraz, z perspektywy czasu, 
próbuję ocenić optymistycznie nasze 
podróżne perturbacje. Może to nie był 
pech... tylko szczęście w nieszczęściu. 
Przecież dolecieliśmy. W obie strony.

A LOT 
of troubles
Pisałam niedawno o 
pechowej przeprawie 
z bankomatem – teraz 
nadeszła kolej na relację  
z traumatycznego wyjazdu 
do Polski, czyli pecha 
ciąg dalszy. 

Polski akcent szwedzkich wyborów. Uzupełnienie

Najwięcej kandydatów reprezentuje 
partię moderatów - 27 nazwisk, ale tuż 
za nimi są kandydaci populistycznej 
Sverigedemokraterna - 26 nazwisk... 

Na listach Moderatów znaleźliśmy 
jeszcze jedno nazwisko: Alicję Lindell 

(59 lat) ze Sztokholmu. Z kolei na li-
stach Szwedzkich Demokratów od-
notujmy dwa kolejne nazwiska: Dany 
Platter (71 lat z Tumby) i Sławomira 
Rynkiewicza (47 lat, mechanik samo-
chodowy ze Sztokholmu). 

Dana Platter od dawna związana 
jest z Sd, o jej poglądach świadczą ko-
mentarze na Internecie, m.in. pod tek-
stem „Polen säger nej till araber och 
afrikaner, har nog med att ta hand om 
ukrainare” (na Pettersson blogg) pisze: 
Polacker är inte så blinda som de flesta 
svenskar, de vet vad muslimer står för. 
De vill inte ha terrorister och farligt, 
illojalt folk i sitt land.

Pojawiła się także karta wyborcza 
Kristna Värdepartiet, a na niej czterech 
„polskich” kandydatów: Grzegorz 
(Gregor) Korneluk, 68 lat, inżynier, 
Västerås; Agnieszka Labuda, 39 lat, 
przedszkolanka, Järfälla; Peter Szajda, 
39 lat, islamolog/kriminolog, Malmö; 

Adam Wesołowski, 69 lat, emeryt, in-
żynier, Bandhagen. Wszyscy kandydu-
ją do parlamentu. 

Krista Värdepartiet to partia o cha-
rakterze konserwatywnym, ma swoje 
korzenie w chrześcijańskim ruchu anty-
aborcyjnym w Szwecji. Została utwo-
rzona w 2014 r. z zamiarem wyraźne-
go reprezentowania konserwatywnej 
interpretacji wiary chrześcijańskiej, 
jak oceniają politolodzy – znajduje się 
ideologicznie między Chrześcijańskim 
Demokratami, a nacjonalistycznymi 
Szwedzkimi Demokratami. 

Kandydujący z listy KV Polacy, np. 
Adam Wesołowski powiązany jest z 
Klubem Gazety Polskiej w Sztokholmie 
i środowiskiem Semper Fidelis, zaś 
Peter Szajda (miał 3 lata jak jego ro-
dzice przyjechali z Polski do Szwecji 
w 1981 roku) początkowo związany 
był z Moderatami, później przeszedł 
do Szwedzkich Demokratów, a teraz 

znalazł się w Kristna Värdepartiet. Parę 
lat temu było o nim głośno w Malmö 
– na stronach internetowych wyraził 
opinię, że „geje są obrzydliwi i niena-
turalni”. Oskarżony o homofobię opu-
ścił szeregi Sd, dodatkowo pojawiły się 
na Internecie komentarze, wyrażające 
zdziwienie, że homofobiczny polityk 
SD wykorzystuje zdjęcie geja na swo-
im profilu Facebookowym. Z kolei 
Agnieszka Labuda wymieniana jest w 
artykule w EXPO „Homofobi och mu-
slimhat i Kristna värdepartiet”, gdzie 
autorzy zwracają uwagę, że na swoim 
profilu Facebookowym reklamuje takie 
strony jak Anti-Islam Alliance, a także 
antyislamską organizację Norweigan 
Defence Leauge, która ma powiązania 
ze skrajną nacjonalistyczną prawicą w 
Szwecji.

Nowa, uzupełniona lista kandydatów 
polskiego pochodzenia na naszej stro-
nie internetowej: www.polonica.se  

Im bliżej wrześniowych 
wyborów, tym pełniejsza jest 
lista kart wyborczych. A na 
niej nieco więcej polskich 
nazwisk, niż publikowaliśmy 
wcześniej (NGP nr 10/2018). 
W wyborach do parlamentu, 
władz wojewódzkich i komu-
nalnych w Szwecji wystartuje 
116 kandydatów pochodzenia 
polskiego reprezentujących 
18 partii. 

“Cały świat zna prawdę co się tutaj dzieje....”

Fake FAKTY
Tak, jak bywają fake news’y, tak i istnieją fake fakty. Fake News 
oznacza wiadomość fałszywą, zmyśloną. O to, skąd wzięło się to 
pojęcie, spierają się znawcy tematu. Jedni sądzą, że od nazwiska 
faceta, który współcześnie produkował zmitologizowane opowieści, 
takie jak słynny baron Münchhausen w XIX wieku. Inni sięgają do 
starożytności. Nie ważne. Pojęcie jest ogólnie znane i propagowane 
przez prezydenta Trumpa, który często używa tego określenia. 

Mamy w Szwecji nowe prawdziwie 
polskie pismo. Wpisujące się dosko-
nale w pojęcie fake news. Nosi ono 
nazwę „FAKTY polonia szwedzka”. 
Pismo przyozdobione jest miniaturką 
flagi polskiej. Nr 1, z maja 2018 roku. 
Jest monotematyczny, cała zawartość 
numeru (tj. jedna kartka A-5 zadruko-
wana dwustronnie petitem) poświęcona 
jest jednej, ale bardzo ważnej sprawie 
tj. „Porywania dzieci przez państwo 
szwedzkie”. Szwedzi porywają dzieci, 
w tym polskie. 

Nic nowego – polskie dzieci były 
porywane od zawsze. Najpierw przez 
Tatarów celem zbisurmienia. Polskich, 
porwanych chłopców, wychowywano 
na janczarów, a nieszczęsne dziew-
czynki przekazywano do haremów 
na nałożnice. Potem polskie dzieci 
porywali Cyganie w celu zcyganie-
nia. Przepraszam – porywali natural-
nie Romowie w celu zromowienia. 
Wreszcie Niemcy w czasie ostat-
niej wojny w celu zgermanizowania. 
Ta ostatnia wiadomość nie jest fake 
newsem. 

A... zapomniałem: polskie dzieci po-
rywali też Żydzi na macę. 

A na co porywają je Szwedzi? Tego 
nie wiemy. We wspomnianym piśmie 
(autorzy: państwo Danuta Knapp 
i Adam Wesołowski) podają swoje 
skrócone biogramy, by udowodnić, że 
wymienione w anonimowym liście do 
NGP anonimowe osoby to oni, nie-
słusznie pomówieni. Po co to robią, nie 
wiadomo. Może wyjaśnią to w następ-
nym numerze periodyku. 

Z prasą prawdziwie polską w Szwecji 
nie jest dobrze. Ostatnio poczytny 
„Głos Katolicki” ze swoim dodatkiem 
„Słowo Kongresu”, wypuścił specjal-
ne wydanie pisma składające się też z 
jednej kartki, ale formatu A4, czyli dwa 
razy większego niż A5. 

Nie wchodząc w szczegóły, pi-
smo poświęcone jest „Nowej Gazecie 
Polskiej” przed której czytaniem 
ostrzega, dając NGP „czerwoną kart-
kę”. Ale, niestety, nie może usunąć jej 
z boiska. 

Tu warto przypomnieć smutną hi-
storie organu prawdziwych Polaków z 
Semper Fidelis. Wydali oni w listopa-
dzie 2015 roku pierwszy numer mie-
sięcznika „Polskie Słowo”. Uznali naj-
widoczniej, że „Słowo Kongresu” nie 
jest wystarczająco polskie i z dotacją od 
Kongresu wydali prawdziwie polskie 
słowo. Pismo formatu A5 drukowane 
w kolorach na dobrym papierze, miało 
stron 20. Po siedmiu miesiącach ukazał 
się drugi numer miesięcznika, już jako 
dwumiesięcznik. Było to w lipcu 2017. 
Pismo zmężniało zwiększyło format do 
A4, a ilość stron zmniejszyło do 16-stu. 
Na trzeci numer czekamy do dziś.  (lgg)



SUPLEMENT
Fragment większej całości 9.

Od paru miesięcy drukuję w NGP fragmenty 
moich wspomnień. Różne to powoduje reakcje, 
raczej pozytywne, ale też i gwałtownie negatyw-
ne, jak u pana Jacka N., który na swoim blogu 
nawrzucał mnie i mojemu Wydawcy. Od za-
przyjaźnionych osób dostaje mejle z zachętą do 
dalszego pisania. Żeby dać szansę krytykom, od-
cinek ten podpiszę swoim adresem mejlowym.

Mojej rodzinie w Polsce posyłam e-pocztą i zwy-
kłą kolejne odcinki. Tu też reakcje są różne. Np. moja 
Siostrzyczka Krysia uważa, że pisać o rodzinie, jak 
o zmarłym, można tylko dobrze lub wcale. Ale z ko-
lei mój młodszy znacznie kuzyn Paweł Choynowski 
mejluje do mnie tak: Witaj, Bardzo dziękuję za teksty. 
Przeczytałem jednym tchem. Jestem pod wrażeniem 
Twojej pamięci – tyle faktów, nazwisk, okoliczności. 
Pewne zdarzenia są mi znane, nieraz z innej perspek-
tywy. To były ciekawe czasy, jak mówią Chińczycy. 
Nie wiem, czy znasz okoliczności przyznania Medali 
Sprawiedliwych dla mojej Mamy, Babci i jej sióstr? 
Pozdrawiam serdecznie - Paweł.

 Chińczycy nawet mają przekleństwo „Obyś żył 
w ciekawych czasach”. O ukrywaniu Żydów przez 
Babcię Pawła (od strony jego Mamy) wiedziałem. 
Szczegółów przyznania Medali nie znałem. Kuzyn 
napisał mi potem, że wiązało to się z pobytem w 
Warszawie Stevena Spielberga, który po ukończe-
niu zdjęć do „Listy Schindlera” postanowił utrwalić 
wspomnienia osób ratujących Żydów w Polsce w cza-
sie wojny. Zainteresowała się tym Ambasada Izraela 
w Warszawie i stąd te odznaczenia, o które nikt nie 
zabiegał. Mój siostrzeniec, też Paweł, tak się zachwy-
cił tym co piszę, że powielił przysłane mu wycinki z 
NGP i rozesłał do reszty rodziny. On też udostępnił 
mi niedrukowane dotychczas wspomnienia generała 
Litwinowicza, z których fragment przytoczę. A mo-
ja Siostrzyczka była łaskawa powiadomić mnie, że w 
„Gazecie Wyborczej” był duży reportaż poświecony 
mojej 102-letniej cioci Rysi (tej z AK), uznanej za 
najstarszą i czynną brydżystkę w Polsce, a może i na 
świecie. (GW 12.05.2018. „102-letnia brydżystka”).

102-letnia ciocia ma pamięć już trochę wybiórczą. 
Pamięta, że w brydża gra już 85 lat. Jako nastolat-
ka wołana była do zielonego stolika, gdy brakowało 
czwartego. Ciocia mówi, że urodziła się w majątku 
koło Kolna, w łomżyńskim. Nie podaje jednak nazwy 
tego majątku: Kumelsk. Co ważniejsze przedstawiana 
w reportażu, jako Maria Klimaszewska nie dodaje 
że z domu była Lubicz-Choynowska. Nazwisko nosi 
po zmarłym już dawno małżonku, którym był Hipolit 
Wieniawa-Klimaszewski. Ciocia pamięta, że jak 
miała pięć lat, czyli w czasie wojny polsko- bolsze-
wickiej, gościł w majątku generał Haller. Nie opo-
wiada jednak o innym ważnym dla naszej rodziny 
wydarzeniu, związanym z rokiem 1920-tym, to jest 
opisywaną już przeze mnie ucieczką rodziny z czę-
ściowym dobytkiem do zachodniej Polski. Fornale 
pędzili na Zachód stada krów i koni. Trzodę i drób da-
no na przechowanie miejscowym chłopom. Gdy po-
wrócono po paru miesiącach. Dwór był splądrowany, 
a powierzone gospodarzom świnie i drób naturalnie 
też przepadły. Podobno bolszewicy domyślili się, że 
to było „pańskie” i skonfiskowali. Ubawiła mnie in-
formacja podana przez autorów reportażu, że podczas 
Powstania Ciocia była młodą sanitariuszką. Miała 
wówczas już 29 lat i dowodziła batalionem naprawdę 
młodych sanitariuszek 16-, 17- letnich. 

Zbieram te wszystkie informacje przydatne do 
mojej przyszłej książki. I bardzo wszystkim dzięku-
ję za uwagi i ewentualne sprostowania. Zadzwonił 
do mnie sztokholmski przyjaciel i spytał, czy wspo-
mniany przez Wasilewskiego pułkownik Skibiński  
to ten mój opisywany wuj. Poprosiłem o bliższe 
szczegóły. Przyjaciel pożyczył mi książkę Antoniego 
Wasilewskiego „Dryndą po Krakowie”. Są to wspo-
mnienia znanego przedwojennego dziennikarza 
krakowskiego. Zdziwiłem się. Bo mój wuj Franek 
Skibiński z Krakowem nie miał nic wspólnego. 

A jednak, autor opisując różne zwyczaje i tradycje 
krakowskie, poświęca dużo miejsca wyborom „kró-
la kurkowego” tj. faceta, który ustrzelił na strzel-
nicy drewnianą atrapę koguta tego właśnie kura. 
Wasilewski pisze m.in. tak: O tej pięknej tradycji 
strzelania do kura nie zapomnieliśmy i my żołnierze, 
w czasie wojny, w dalekiej Szkocji, kiedy otrzymali-
śmy pierwszą broń. Pamiętam rok 1941. Na liliowych 

wrzosowiskach rozłożyły się oddziały 10 Brygady 
Kawalerii Pancernej, późniejszej I-szej Dywizji 
Pancernej. Odbywały się pierwsze strzelania z angiel-
skiego ręcznego karabinu maszynowego. Właśnie w 
trzecim dniu strzelania ułożyłem się na mokrej szkoc-
kiej trawie. W momencie kiedy plutonowy dawał mi 
instrukcje, jak strzelać, nade mną stanął z grupą ofi-
cerów sam szef sztabu płk Skibiński. – Ho, ho, kogo 
widzę – z uśmiechem rzucił Pułkownik – zobaczymy, 
jak to kapral strzela, bo on tylko umie strzelać ‘kacz-
ki w dzienniku’. (Aluzja do pracy dziennikarskiej 
Wasilewskiego – dopisek LGG). Speszony przycisną-
łem rkm do ramienia i oddałem krótką serię. Po chwili 
usłyszałem przez tubę głos: - Kto strzelał na pierwszym 
stanowisku? Padła odpowiedź: - Kapral Wasilewski. 
A w sekundę później komentarz: - Najlepszy wynik 
trzech dni, skupienie na pięć. Spojrzał teraz na mnie 
płk Skibiński i rzekł: - No, no, udało się, brawo!... Po 
chwili z mojego stanowiska strzelał sam Pułkownik, 
Oddał serię, a odpowiedź była krótka: - Dostatecznie. 
– No, jak wypadło  strzelanie? – zapytałem z uśmie-
chem Pułkownika. - Źle ja pierwszy raz strzelałem z 
tego ich angielskiego rkm-u. – Bo ja już z niego strze-
lałem. Jeszcze w Krakowie – dodałem. – Gdzie, gdzie? 
– zapytał Pułkownik. – Do kura w Towarzystwie 
Strzeleckim. Tego Pułkownik nigdy nie mógł mi daro-
wać”. Wszystko się zgadza – wuj Franek, absolwent 
francuskiej Ècole Supérieure de Guerre był rzeczywi-
ście szefem sztabu armii generała Maczka.  

Mój Ojciec lubił hazard, uwielbiał ruletkę i ma-
rzył o wielkiej grze w jakimś dobrym kasynie. W 
Polsce przed wojną kasyn nie było, ruletka była tyl-
ko pokątna. Podobnie jak później w PRL. Najbliższe 
kasyno było w leżącym w obrębie Wolnego Miasta 
Gdańska, Sopocie, gdzie za polskie pieniądze grać 
nie było można. Lecz nie w tym sęk. Polski złoty był 
wymienialny, ale wywozić z Kraju można było tylko 
500 zł czyli 100 dolarów. Tamtych przedwojennych 
dolarów, które zdewaluowały się w czasie wojny. W 
latach 60- i 70- ub. wieku dolar wart był 10 centów w 
stosunku do dolara przedwojennego. I wtedy z PRL 
wolno było wywozić, gdy podróżowało się prywatnie, 
5 dolarów, a jak służbowo to aż 10, czyli jednego do-
lara przedwojennego. Nasze dzieci, nie mówiąc już o 
wnukach, nigdy tej ekonomii nie zrozumieją. Ruletka 
to taka gra, w której obstawia się konkretne numery 
od 0 do 36 lub całe plejady cyfr. W uczciwej ruletce 
(tzn. nie takiej, jaka bywa w szwedzkich knajpach), 
można w nieskończoność podwajać stawki, co po-
woduje wygraną nawet po szeregu niepowodzeniach. 
Tylko trzeba wytrzymać finansowo. A ruletka bywa 
kapryśna. Jedna połowa cyfr na tarczy jest czerwona, 
a druga czarna. Nic prostszego stawiać konsekwent-
nie na jeden kolor zdwajając stawkę 1,2,4,8, etc. w 
końcu właściwy kolor musi wyjść tylko, że stawka 
zwiększa się w postępie arytmetycznym. Rekord pe-
chowca, który zbankrutował w kasynie Monte Carlo 
był taki, że 31 razy wypadł  kolor czarny, a on stawiał 
na czerwony... 

Mój Ojciec wiedział, że z ruletką nie ma żartów i 
trzeba mieć odpowiednią siłę przebicia. Więc postarał 
się o jakąś protekcję w NBP i uzyskał zgodę na wy-
wóz z Polski 2000 zł czyli 400 dolarów. Wybierał się 
do Sopotu w sierpniu 1939 roku. Ale właśnie wtedy 
zaczęła się w mediach panika związana z możliwością 
wybuchu wojny. Więc ostrożny mój Tatuś spytał się 
swojego Ojczyma gen. Aleksandra Litwinowicza, czy 
według niego wojna wybuchnie. Generał, który wów-
czas pełnił funkcję wiceministra Spraw Wojskowych 
powiedział, że osobiście w wojnę nie wierzy, ale zade-
cydują o tym władze cywilne, premier Sławoj i mini-
ster Beck. Do tych dygnitarzy ojciec dostępu nie miał, 
ale do wicepremiera Kwiatkowskiego miał, więc i 
tam zapisał się na audiencję, dowiedział się od wice-
premiera, że wojny nie będzie, bo Hitler tylko blefuje. 
Kwiatkowski był wybitnym ekonomistą i oceniał sy-
tuację realnie. Anglia i Francja wraz ze swoimi kolo-
niami i dominiami ekonomicznie przewyższa Niemcy 
i to znacznie. Poza tym Roosevelt pali się do wojny, 
(bo inaczej nie opanuje kryzysu) i na pewno poprze 
aliantów. Hitler nie jest idiotą i na pewno się wycofa. 
A Polska nie powinna prowadzić zbyt ostrej polityki. 

W tym samym czasie podobną odpowiedź otrzy-
mał od Kwiatkowskiego ówczesny asystent wydziału 
ekonomi uniwersytetu poznańskiego Zdzisław Jezio-
rański, mój legendarny dyrektor z RWE używający 
później nazwiska Jan Nowak. Po wojnie generał 
Litwinowicz i minister Kwiatkowski nie zmienili 
zdania. Uważali tylko, że niedocenili paranoi Hitlera. 

Po śmierci Piłsudskiego piłsudczycy podzielili się 
na frakcje. Kwiatkowski i Litwinowicz wchodzili w 
skład rządu Felicjana Sławoja-Składkowskiego i sta-
nowili tam razem z ministrem rolnictwa Juliuszem 
Poniatowskim tzw. „Odnowę”, odłam liberalno-
socjalistyczny na pewno bliższy duchowi zmarłego 
Marszałka, niż ideologia „grupy pułkowników” ze-
zującej coraz bardziej w kierunku „narodowców”. 
Jest znamienne, że umiarkowani piłsudczycy, tacy 
jak Kwiatkowski lub Litwinowicz  zostali przez gen. 
Sikorskiego zatrzymani na internowaniu w Rumunii. 
Natomiast szef nacjonalistycznego OZONU (Obozu 
Zjednoczenia Narodowego) płk Adam Koc wszedł 
w skład emigracyjnego rządu generała Sikorskiego. 
„Odnowa” stawiała na umiarkowanego prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego, zaś „pułkownicy” na wy-
rywnego wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, 
co to „ani guzika oddać nie chciał”. „Odnowa” próbo-
wała zapobiec wojnie, a przynajmniej ją odwlec. 

Mój ojciec mimo uspokajających opinii do Sopotu 
się nie wybrał. Postanowił zaczekać na wyjaśnienie 
sytuacji. Internowany w Rumunii Generał musiał, jak 
inni wyżsi oficerowie armii „sanacyjnej”, wypełnić 
na żądanie nowych, emigracyjnych władz ankietę lu-
stracyjną. Rząd generała Sikorskiego szukał winnych 
„klęski wrześniowej”. Nie znam pytań tej ankiety, 
ale się ich domyślam z odpowiedzi na nie generała 
Litwinowicza. Te odpowiedzi zamieścił Generał w 
swoich wspomnieniach. Generał pisał tak: Nie pisa-
łem dotychczas żadnych pamiętników (...) W pierw-
szych dniach października (1939) narzuciłem kilkana-
ście kartek z moich wrażeń, które później zniszczyłem, 
były bowiem przesiąknięte goryczą i mogły zawierać 
szereg zarzutów, może zbyt ostrych sformułowanych 
i polegających na przesłankach niedostatecznie udo-
kumentowanych. Do wojny z Niemcami nie byliśmy 
w jesieni roku 1939 przygotowani, ani pod względem 
technicznym, ani organizacyjnym. Byliśmy w trakcie 
wykonywania minimalnego planu ustalonego w grub-
szych zarysach w roku 1936, a ulegającego ciągłym 
zmianom w związku ze wzrostem potrzeb. Akcja na 
Zachodzie (chodzi o front niemiecki - LGG) wykaza-
ła nam dobitnie cały szereg braków organizacyjnych, 
które trzeba było jeszcze uzupełnić i naprawić. 

Tem nie mniej klęska poniesiona przez nas w ciągu 
dni 17-stu była niespodzianką dla wszystkich, również 
i dla mnie, który miał możność lepiej od innych oce-
niać przynajmniej stronę techniczną i materiałową 
naszego wojska w porównaniu z zasobami i środka-
mi naszych przeciwników. Dla mnie nie ulegało i nie 
ulega obecnie żadnej wątpliwości, że przy tej prze-
wadze przeciwnika, jaką posiadał, że przy tych moż-
liwościach, które były w naszym ręku, że nawet przy 
tym braku bezpośredniej i natychmiastowej pomocy 
ze strony naszych aliantów, mogliśmy stawiać daleko 
dłuższy i skuteczniejszy opór naszemu zachodniemu 
wrogowi. Oczywiście nie biorąc pod uwagę wystąpie-
nia ze strony rosyjskiej. Walki na dwa fronty skutecz-
nie przez czas dłuższy prowadzić nie byliśmy w sta-
nie. (...) Mogliśmy zadać przeciwnikowi kilkakrotnie 
większe straty i nie oddać w jego ręce tylu środków 
materialnych, jakie na nas zdobył (...)

Tu przerywam wspomnienia zasłużonego Generała 
i wracam do spraw prywatnych. Moja Mama opowia-
dała mi, że jak we wrześniu 1939 roku uciekaliśmy 
z Polski, to zabrakło nam benzyny parę kilometrów 
przed granicą rumuńską. W samochodzie mięliśmy 
dobre radio i z tego radia Ojciec się dowiedział, że 
przed granicą znajduje się generał Litwinowicz ze 
swoim sztabem. Ojciec wziął kanister, wynajął jakąś 
furmankę i dojechał do tego sztabu. Według jego re-
lacji odbyła się tam taka rozmowa: Ojcze (bo tak się 
zwracał do ojczyma) zabrakło nam benzyny jesteśmy 
niedaleko z Helą, Krysią i Mirkiem (czyli z naszą 
mamą, moją siostrą i mną). – „Synu – odpowiedział 
Generał – jak Rzeczpospolita się pali, to ja ci nie mo-
gę dać państwowej benzyny do celów prywatnych”. I 
nie dał.

Rzeczpospolita się spaliła (benzyna według przy-
toczonej relacji Generała) wpadła w łapy Niemców, 
a myśmy musieli pozostać w okupowanym kraju. A 
mogło być tak pięknie. Znając przedsiębiorczość mo-
jego Taty, to po przekroczeniu granicy z Rumunią, 
prędko znaleźlibyśmy się we Francji, a później w 
Anglii. Ja może bym skończył jakiś dobry college, 
a później Oxford lub Cambridge i zrobił karierę, jak 
Brzeziński. Miło pomarzyć.

Ludomir.Garczynski.Gassowski@gmail.com
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Zaskakujące 
Saltsjöbaden

Niecałe 20 kilometrów od centrum Sztokholmu, 
a tak jakbyśmy znaleźli się w innym świecie. To jedna 
z najbardziej urokliwych dzielnic wielkiego Sztokholmu, 
która zaledwie 110 lat temu stała się osobnym 
magistratem. Saltsjöbaden, być może najbardziej 
elegancka dzielnica stolicy Szwecji.

XIX wieczny Sztokholm rozrastał 
się niezwykle dynamicznie. Tylko 
między 1850 a 1900 rokiem potro-
ił ilość mieszkańców – z 93 tysięcy 
do ponad 300 tysięcy.  Zamożniejsi 
mieszkańcy zaczęli wyprowadzać się 
z centrum, wokół miasta powstawa-
ły nowe, ekskluzywne osiedla m.in. 
Djursholm, którego założycielem dy-
rektor banku Henrik Palme. Inny 

pomysł na elegancką dzielnicę miał 
finansista Knut Agathon Wallenberg. 
Zauroczony nadmorskimi miejscowo-
ściami we Francji, Trouville-sur-Mer 
i Basse-Normandie, chciał w podob-
nym klimacie stworzyć podmiejską 
miejscowość w Szwecji. Tak powsta-
ło Saltsjöbaden. To dzieło zarówno 
Wallenberga jak i Ernesta Thiela, 
również bankiera i przemysłowca, 

wówczas jednego z najbogatszych 
Szwedów (to jego nazwisko nosi zna-
ne muzeum sztuki Thielska galleriet na 
cyplu Djurgården). 

W 1889 roku podpisano kontrakt z 
właścicielem ziemskim Hermanem 
Magnusem af Petersenem na za-
kup 890 hektarów leżących między 
Baggensfjärden, Lännerstasundet i 
Erstaviken, wkrótce zaczęli tu bu-
dować swoje letnie domy zamożni 
sztokholmianie. Jednym z pierw-
szych był kupiec Theodor Nygren. 
Saltsjöbaden szybko stało się popular-
nym miejscem dla śmietanki towarzy-
skiej Sztokholmu. Tym bardziej, że 
dzięki Wallenbergowi, Nygrenowi i af 
Petersenowi już w 1891 roku zaczęto 
budowę połączenia kolejowego między 
Slussen a Saltsjöbaden. Powstało kon-
sorcjum Järnvägsaktionsbolaget Stock-
holm-Saltsjön, które poza budową ko-
leji zajęło się zabudową cypla. W 1893 
roku powstał tutaj olbrzymi, elegancki 
Grand Hotel, na otwarciu którego obec-
ny był król Oscar II, niedaleko wy-
budowano pompatyczne Sanatorium. 
Działało jednak tylko kilka lat, okazało 
się bowiem, że nie przynosiło docho-
dów. W sanatorium był basen, elektro-
terapia i bardzo ekskulzywne pomiesz-
czenia klubowe. 

Na małej wyspie naprzeciwko Grand 
Hotelu powstała elegancka restauracja, 
którą architekt Erik Josephson zapro-
jektował w kształcie pałacyku. W 1968 
roku Grand Restaurant spłonął w poża-
rze. Dzisiaj w jego miejscu wybudowa-
no nowoczesny kompleks mieszkalny, 
ale wtopiony w przyrodę i od strony lą-
du niemal nie widoczny. Na samym cy-
plu tej niewielkiej wyspeki znajdziemy 
jeszcze unikalny budynek kąpieliska 
morskiego (architekt: Torben Grut), 
wybudowany w formie zadaszonego 
amfiteatru z wieżyczkami, z których 
można skakać do wody. Kąpielisko z 
osobnymi częściami dla kobiet i męż-
czyzn powstało w 1925 roku i było 
wówczas jednym z najbardziej eksklu-
zywnych w Szwecji. 

Wraz z rozbudową Saltsjöbaden 
wzdłuż głównych dróg prowadzących 
na koniec cypla i do końcowej stacji 
kolejki (dzisiaj to znana sztokholmia-
nom Saltsjöbana) powstawały wyszu-
kane wille, które niekiedy przypomina-
ły pałacyki. Spacerując po Saltsjöbaden 
warto przyjrzeć się niektórym z nich: 
Villa Bikupan, Villa Baggås, Villa 
Skärtofta czy Grünewaldvillan. 

Teren Salstjöbaden jest zalesiony i 
od południowej strony górzysty. Na 
wzniesieniu Karlsbaderberget (55 m) 
wybudowano obserwatorium astrono-
miczne, które funkcjonowało od 1931 
do 2001 roku, w którym w roku 2000 
odkryto planetoidę (36614) Saltis. W 
obserwatorium pracowali najsłynniej-
si astronomowie, również zagranicz-
ni. Tutaj praca badawcze prowadziła 
słynna polska astronom Wilhelmina 
Iwanowska (urodziła się w 1905 r. w 
Wilnie, tamże ukończyła szkołę śred-
nią w r. 1923 i później studiowała na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczy 
Uniwersytetu Stefana Batorego). Rok 
1934/35 spędziła w Obserwatorium 
Astronomicznym w Saltsjöbaden, 
gdzie specjalizowała się w głównym 
dziale astrofizyki – spektroskopii pod 
kierunkiem prof. В. Lindblada. W 
roku 1938 powtórnie znalazła się w 
Saltsjöbaden na kilkumiesięczny pobyt 
celem uzyskania materiałów spektro-
skopowych do prac.

W 1910 roku na Karlsbaderberget 
wybudowano skocznię narciarską i tor 

Biblioteka Polska w Sztokholmie
czynna będzie przed wakacjami do  
niedzieli 17 czerwca 2018 włącznie.

Zapraszamy po przerwie wakacyjnej 
w poniedzialek 20 sierpnia. 

Kąpielisko w Saltsjöbaden. Foto: Wikipedia

saneczkowy (fragmenty toru zacho-
wały się do dzisiaj), a miejsce to na-
zwano szumnie Stadionem Zimowym. 
Ale Salstjöbaden znane jest bardziej 
ze sportów wodnych – to tutaj każde-
go roku odbywają się międzynarodowe 
regaty żeglowe, a swoją siedzibę ma 
kancelaria Królewskiego Szwedzkiego 
Towarzystwa Żeglowego (KSSS). 

Saltsjöbaden nic nie straciło ze swo-
jej świetności. Grand Hotel należy do 
jednych z najbardziej eleganckich w 
Szwecji, dawne sanatorium jest dzi-
siaj domem opieki dla osób starszych. 
Kąpielisko nadal cieszy się popular-
nością, w dawnym budynku stacji 
kolejowej działa przyjemna kawiaren-
ka. Latem zapełnia się port jachtowy. 
Ze względu na bliskość do centrum 
Sztokholmu miejsce to przyciąga 
odwiedzających. 

Jakiś czas temu szwedzka organiza-
cja „Wszystko dla wszystkich”, chcąc 
podkreślić klasowość społeczeństwa, 
postanowiła organizować wyciecz-
ki prowadzące przez Saltsjöbaden. 
Rozpoczynały się one w dzielnicy 
Fisksätra (dzisiaj zdominowanej przez 
blokowiska, w których w dużej mierze 
mieszkają imigranci), po czym prowa-
dzono zwiedzających do ekskluzywnej 
części miasta. Pomysł z nową trasą tu-
rystyczną nie przypadł jednak do gustu 
samym mieszkańcom Saltsjöbaden. 
Tłumy osób pojawiających się na ich 
ulicach zaburzyły ich spokój. Z tego 
powodu zostały złożone skargi na po-
licję, ale ponieważ żadne przepisy nie 
były łamane, nie przyniosły one skutku. 

Wybierając się do Saltsjöbaden sa-
mochodem z centrum Sztokholmu war-
to pojechać najpierw ulicą wzdłuż linii 
pociągu do końca półwyspu, a wrócić 
od drugiej strony, przez pogórkowate 
Neglinge. Ta druga droga jeszcze bar-
dziej podkreśla urok tego niezwykłego 
miejsca.  (ngp)
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Była to sierpniowa noc, jakoś 
w środku tygodnia. Niebo było 
zachmurzone. Nie było widać 
gwiazd na niebie. Około północy 
obudziły nas odgłosy samolotów. 
MIG’i i Lim’y, które stacjonowały na 
naszym lotnisku, rozpoznawaliśmy 
po charakterystycznym warkocie 
silników. Ale to były jakieś inne 
samoloty, nie nasze. 

Andrzej B. Lewkowicz

Pamiętam, że kiedy wyszedłem na balkon, zobaczy-
łem niebo jakby usiane gwiazdami. Jednak te świecą-
ce punkty na niebie nie były Drogą Mleczną. To były 
światła samolotów. Były ich setki. Silniki ryczały gło-
śno z wysiłku, a samoloty powoli snuły się po niebie 
z północnego wschodu na południowy zachód. Widok 
ich był fascynujący. Dwa razy w życiu widziałem tyle 
samolotów jednocześnie, raz kiedy na naszym lotni-
sku były jakieś manewry lotnicze, na które przybyły 
samoloty z innych lotnisk. Pas startowy był dwukilo-
metrowy i wzdłuż całej jego długości stały samoloty 
jeden przy drugim. Żiżka zabrał mnie tam, abym mógł 
je zobaczyć. Siedzieliśmy na skraju lasu, skąd mogli-
śmy obserwować co dzieje się na lotnisku. Samoloty 
wyglądały pięknie, stały skąpane w promieniach słoń-
ca, które odbijały się od ich metalowego poszycia. 
Przy wielu samolotach kręciły się ekipy techniczne. 
Prawdopodobnie robiły one przeglądy i dokonywały 
napraw. Drugi raz taki rój samolotów widziałem wła-
śnie tej sierpniowej nocy. Nie zdawałem sobie wów-
czas sprawy z powagi sytuacji. Rodzice byli jednak 
przejęci. Pamiętali czasy wojny i doskonale rozumieli 
co się święci. Mama rzekła: – Dzieci, będzie wojna! 
I uciekła z balkonu do mieszkania. Ojciec zaraz włą-
czył radio. Nastawił je na „Wolną Europę”, ale oni 
jeszcze o niczym nadzwyczajnym nie informowali. 
Po około półgodzinie ruch samolotów prawie ustał. 
Przelatywały co jakiś czas tylko pojedyncze maszyny. 
Nie spaliśmy już do rana. 

Około 6-stej na ulicy 1-go Maja zrobił się niesa-
mowity ruch, jakiego nie znała historia miasta. Od 
strony Lidzbarka Warmińskiego nadjechały kolumny 
ciężkich samochodów wojskowych. Niektóre samo-
chody ciągnęły za sobą działa artyleryjskie. Z okien 
mieszkania widziałem wjazd kolumn do miasta i jak 
opuszczały je kierując się w stronę Olsztyna. Nie cze-
kając na śniadanie, ubrałem się i wybiegłem z domu, 
aby zobaczyć to wszystko z bliska. Co jakiś czas z 
przejeżdżających samochodów dobiegał dźwięk 
„guzikówki” , a siedzący w nich żołnierze śpiewali 
piosenki po rosyjsku. Jedna z nich była mi znajoma. 
Wieczorami, podczas spotkań ze swymi kolegami z 
frontu grał ją często na akordeonie jeden z weteranów 
mieszkający w pobliżu mego domu. Po latach dowie-
działem się, że to popularna  piosenka „Trzej czołgi-
ści” («Три танкиста») [Tri tankista]. 

Mieszkańcy zaczęli wychodzić z domów. Godzinę 
później chodniki wzdłuż drogi przejazdu wojsk były 
masowo oblegane przez ludzi. Niektórzy radośnie 
witali żołnierzy, machali do nich przyjaźnie rękami, 
byli nawet tacy, co rzucali czerwone goździki na uli-
cę wprost pod koła samochodów, jakby składali im 
hołd. Inni stali w milczeniu i zadumie. Zauważyłem, 
też małe grupki mężczyzn, którzy z rękami w kiesze-
niach przyglądali się przejeżdżającym żołnierzom i 
po cichu pod nosem klęli. Widać, że nie było im do 
śmiechu, wyczuwali, że sytuacja jest napięta. Chociaż 
samochody nie były wyraźnie oznakowane, wszyscy 
domyślali się, że to Rosjanie. Zdradzał ich język i me-
lodie śpiewanych piosenek znanych z radzieckich fil-
mów wojennych. Wcześniej również pojawiały się w 
mieście radzieckie samochody wojskowe. Na lotnisko 

przylatywały ich samoloty i helikoptery. Sam kiedyś 
w lesie widziałem radzieckich oficerów na polowa-
niu. Te polowania zapewne nie były  organizowane 
przez związek łowiecki. Oni czuli się jak u siebie w 
domu i robili co chcieli. Ale te wizyty nie były co-
dziennością, to były sporadyczne przypadki. Jednak 
takiej ilości rosyjskiego wojska ludzie nie widzieli 
zapewne od czasów wojny. 

Początkowo sądzono, że Rosjanie przyjechali na 
wspólne ćwiczenia z Polakami. Opodal lotniska był 
również niewielki poligon wojskowy. Jednak nie za-
trzymali się w mieście, podążali dalej. Dokąd? Tego 
nikt jeszcze nie wiedział. Co jakiś czas żołnierze z 
samochodów rzucali suchary, a moi koledzy zwin-
niejsi niż dorośli szybciej podbiegali do nich i zabie-
rali je. Częstowali nimi również mnie. Pamiętam, że 
miały paskudny smak, były dużo gorsze od polskich. 
Polskie, wojskowe suchary czasem dostawałem od 
Żiżki, więc miałem porównanie. Napisy na paczkach z 
sucharami, które rzucali żołnierze z samochodów były 
rosyjskie. To rozwiewało wszelkie wątpliwości skąd 
byli ci żołnierze. Czasami, któryś z sołdatów, rzucił 
puszkę z tuszonką  czy z rybami. Zapewne wmawiali 
im, że Polska, to bardzo biedny kraj, w którym nic 
nie ma i gdyby nie ich pomoc, to dawno poumierali-
byśmy z głodu. Rzeczywistość była zgoła inna, ale z 
perspektywy samochodu wojskowego okrytego plan-
deką nie wszystko i nie od razu było widać. Czasami 
któryś z czerwonoarmistów rzucił odznakę wojskową. 
Najczęściej była to nieduża czerwona gwiazda wyko-
nana z aluminium z głową Lenina albo z sierpem i 
młotem w środku. To było trofeum znacznie cenniej-
sze od sucharów czy konserw. Koledzy, którym udało 
się je złapać, przypinali je do koszulek i nosili z dumą.  

Kolumna radzieckich wojsk czasem urywała się. 
Starsi chłopcy w tym czasie przekierowywali zna-
ki drogowe. I kolejne kolumny zamiast na południe 
(do Olsztyna) kierowane były na północ (w stronę 
Braniewa, z powrotem do granicy z ZSRR). Inna gru-
pa wyrostków wpadła na pomysł, aby znaki skierować  
tak, by radzieckie samochody krążyły wokół rynku. W 
miasteczku zrobiło się niezłe zamieszanie. Rynek stał 
się nieprzejezdny, a korek zrobił się na kilka kilome-
trów. Z tego powodu, w newralgicznych punktach po-
jawiły się radzieckie żołnierki, które chorągiewkami 
kierowały ruchem, a wszystko wyglądało dokładnie 
tak, jak na kadrach serialu „Czterej pancerni…”, który 
już wówczas był emitowany w telewizji. Brakowało 
tylko psa, dosłownie i w przenośni. Ludzie opowiada-
li, że jeden z psów został zaaresztowany przez milicję, 
tylko za to, że kiedy został wyprowadzony z domu 
przez swego właściciela, bez przerwy ujadał na prze-
jeżdżających radzieckich żołnierzy. Zdaniem stróżów 
prawa, pies zajadłym szczekaniem przejawiał nie-
chęć, a nawet wrogość do „sojuszników”, za co został 
zamknięty w „kryminale”.     

W dzień ojciec próbował czegoś dowiedzieć się o 
celu przybycia tak wielu Rosjan. Włączył ponownie 
radio. Niewiele można było usłyszeć. „Radio Wolna 
Europa” w tym dniu było szczególnie mocno zagłu-
szane. Ze strzępów słów i pourywanych zdań, które 
dało się zrozumieć wynikało, że nastąpiła inwazja 
wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. 
Sprawdziły się zatem słowa mamy, że to wojna. Może 
nie była to taka wojna jak ostatnia światowa, ale jed-
nak wojna.

Niedziele często spędzaliśmy za miastem. 
Jechaliśmy do wujostwa, do leśniczówki, która znaj-
dowała się kilkanaście kilometrów od nas. Zbliżając 
się do niej zauważyliśmy w lesie dwa samochody 
wojskowe. Kilku żołnierzy przy drodze paliło ogni-
sko. Byli to Rosjanie, można było ich rozpoznać po 
mundurach. Na głowach nosili furażerki, których 
nie mieli polscy żołnierze poborowi. Byli to młodzi 
chłopcy, którzy mieli na twarzach wyraźnie wypisany 
strach. Ojciec próbował do nic coś zagadnąć, ale ci 
odpowiadali niechętnie i krótko. Zapewne mieli zakaz 
rozmów z miejscowymi. Po przybyciu do leśniczówki 
wuj opowiedział nam, że żołnierze ci zgubili drogę, 
a próbując zawrócić zjechali na pobocze i zagrzebali 
się w bagnie po osie. Żołnierze wręcz błagali o pomoc 
okoliczną ludność. Mówili, że jak szybko nie dołączą 
do swego oddziału, czeka ich sąd wojskowy. Jednak 

pobliscy rolnicy końmi i małymi ciągnikami nie byli 
w stanie ich stamtąd wyciągnąć. Żołnierze przycho-
dzili do leśniczówki po wodę, wujek również ich kar-
mił, ponieważ żywności mieli tylko na drogę i szyb-
ko skończyła się im. Po kilku dniach już po naszym 
wyjeździe z leśniczówki, Rosjanie ciężkim sprzętem 
gąsiennicowym wydobyli ich z błota. Przy okazji tak 
rozryli drogę, że nie dało się wyjechać z leśniczówki 
przez długi czas. 

Lato roku następnego
Praską Wiosnę szybko stłumiono. Wkrótce ludzie 

zapomnieli o tych wydarzeniach i przestano o tym 
mówić. Życie toczyło się dalej. I tak biegły miesiące. 
Minęła zima i wiosna. Żiżka w tym czasie rzadko po-
jawiał się na naszym osiedlu. Nie miał nigdy należy-
tego ubrania. A to buty miał dziurawe, a to palto zbyt 
cienkie na mrozy. Więc kiedy było zimno lub desz-
czowo siedział gdzieś zaszyty, nie wiadomo gdzie. 
Jednak kiedy przyszło lato zauważyliśmy, że Żiżka 
przepadł. Wszelkie próby jego odnalezienia kończy-
ły się jednak niepowodzeniem. Dlatego, że właściwie 
nic o nim nie wiedzieliśmy. Nie było wiadomo, gdzie 
mieszkał, jak właściwie nazywał się, kto i czy w ogóle 
ktokolwiek nim opiekował się. Nikt z nas nie zadawał 
mu osobistych pytań, może dlatego, że w tym wieku 
ta wiedza nie była nikomu potrzebna. Żiżka sam rów-
nież nie opowiadał o swoim życiu. Wiadomo było je-
dynie, że Żiżka nie uczył się i nie pracował, ale nie on 
jeden. Wielu młodych ludzi w tamtym czasie nic nie 
robiło. Młodzieży z pokoleń powojennych nie zawsze 
chciało się uczyć i pracować, wielu przez lata przywy-
kło do wegetacji. Niepewność jutra, jaka towarzyszy-
ła ludziom w tym czasie, powodowała, że żyli z dnia 
na dzień. Ciągle mówiło się, że Niemcy niedługo po-
wrócą na swoje dawne ziemie i trzeba będzie opuścić 
ich gospodarstwa, domy i mieszkania. Dlatego nikt o 
nic nie dbał, ludzie nie czuli się u siebie. Poza tym 
wielu przybyszów ze Wschodu na Ziemie Odzyskane 
ukształtował Związek Radziecki, gdzie praca była 
zawsze przymusem, od której uciekało się. Najpierw 
ludzie w carskiej Rosji byli chłopami pańszczyźnia-
nymi, a potem od razu wpadli w niewolę komunizmu. 
Do pracy dostawało się nakaz, nie było możliwości 
wyboru ani rodzaju pracy, ani miejsca jej wykonywa-
nia. Oni przeszli zupełnie inną drogę rozwoju niż my. 
Ludzie stamtąd zawsze będą inni. Takim „innym”, a 
zarazem „naszym”, był Żiżka. Bardzo go polubiliśmy. 
Mimo odmienności charakterów, trudności języko-
wych, w sumie świetnie dogadywaliśmy się, kolego-
waliśmy się i to było najważniejsze. 

Żiżka nie pożegnał się. Trudno powiedzieć dlacze-
go. Myślę, że nie dano mu takiej możliwości. Ktoś za-
pewne za niego podjął decyzję o wyjeździe, a wyjeż-
dżało się wówczas z Polski w pośpiechu. Dostawało 
się miesiąc na załatwienie dziesiątek spraw, trzeba by-
ło zgromadzić mnóstwo zaświadczeń, dokumentów i 
zdobyć fundusze na drogę.

Po kilku latach do miasta zaczęły docierać różne 
informacje o Żiżce, że żyje w Izraelu, a później, że 
zginął w wojnie z Arabami. Były to zapewne niczym 
nie potwierdzone plotki. Będąc w Izraelu próbowałem 
raz jeszcze odnaleźć go, jednak bez skutku. Mimo te-
go Żiżka pozostał moim przyjacielem na zawsze. 

Refleksje po latach
1968 był rokiem przełomowym nie tylko w Pol-

sce, ale w całej Europie. W wielu krajach Europy 
Zachodniej i USA młodzież protestowała przeciwko 
wojnie w Wietnamie. Rozwijały się gwałtownie ru-
chy pacyfistyczne i hipisowskie. Był to również okres 
ogromnych zmian w muzyce, w tym czasie na scenach 
triumfy święcił rock nierzadko niosący treści sprze-
ciwu i buntu wobec ówczesnej polityki. Powstawały 
komuny żyjące według swoich zasad i praw. To okres 
rewolucji seksualnej. Nie mogło to nie mieć wpływu 
również na modę. Młodzież domagała się poluzowa-
nia sztywnych norm społecznych, więc pojawiły się 
spódniczki mini oraz dwuczęściowe stroje kąpielowe 
typu bikini. Te wszelkie nowinki rodziły się za oce-
anem, a do Europy, szczególnie Wschodniej, docie-
rały z co najmniej dziesięcioletnim opóźnieniem. W 
tamtym okresie trwała walka wśród komunistów. Po 
śmierci Stalina doszło do konfrontacji pomiędzy kon-
serwatystami a reformatorami (zwanymi przez tych 
pierwszych rewizjonistami) o przywództwo w partii. 
Stąd częste zmiany i roszady we władzach wielu kra-
jów komunistycznych. To wszystko skumulowało się 
w roku 1968. 

W Polsce rewolucja objawiła się najpierw w sztu-
ce, kiedy to Kazimierz Dejmek odważył się wystawić 
mickiewiczowskie „Dziady” w takiej inscenizacji, 
aby nikt nie miał żadnych wątpliwości, kim tak na-
prawdę dla Polski jest Związek Radziecki. Spotkało 
się to z ostrą reakcją partii, potępieniem reżysera przez 
pierwszego sekretarza partii Władysława Gomułkę i 
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zdjęciem sztuki ze sceny. To zrodziło protesty studen-
tów. Najbardziej aktywni z nich zostali relegowani z 
uczelni (Adam Michnik i  Henryk Szlajfer). To z kolei 
doprowadziło do masowych protestów w ich obronie. 
Władza nie pozostała dłużna, do stłumienia wystąpień 
studentów, prócz bezpieki, milicji i ORMO, wykorzy-
stano również odpowiednio urobionych ideologicznie 
młodych robotników z warszawskich fabryk, zwanych 
przez władzę „aktywem robotniczym”. Wmawiało 
się im, że studenci to nieroby i darmozjady, na któ-
rych oni muszą ciężko pracować. Podzielono w ten 
sposób społeczeństwo na wartościowych dla socja-
listycznego państwa robotników i chłopów oraz na 
pasożytujących inteligentów, artystów i studentów. 
Ci, niewiele rozumiejący młodzi ludzie uzbrojeni w 
pałki, „wybijali więc studentom z głów wszelkie bur-
żuazyjne fanaberie”. Na wiecach i masówkach robot-
nicy skandowali hasła „Literaci do pióra, studenci do 
nauki” oraz „Uczącym się chwała, chuliganom pała”. 
W obronie studentów stanęli pisarze i pracownicy na-
ukowi, dziennikarze oraz cała pozostała inteligencja i 
na nich również posypały się represje. 

Trzeba pamiętać, że rok wcześniej zakończyła się 
„Wojna Sześciodniowa” między Izraelem, a Egiptem, 
Syrią i Jordanią. Po stronie krajów arabskich opowie-
dział się ZSRR, który sprzedawał im broń oraz szkolił 
arabskich żołnierzy. Klęska krajów arabskich w tej 
wojnie była również wizerunkową porażką ZSRR. 
W odwecie, kraje komunistyczne zerwały stosunki 
dyplomatyczne z Izraelem. Polska musiała wówczas 
popierać politykę Kremla. Nawet sam Gomułka nie 
bacząc na to, że jego żona miała żydowskie pocho-
dzenie (nazywała się Liwia Szoken), potępiał Izrael i 
wszystkich Żydów za ich rzekomo imperialne zapędy. 
Studentów żydowskiego pochodzenia obwołano pro-
wodyrami buntu młodzieży. 

Kilka miesięcy później wątek żydowski wykorzy-
stano również do walki wewnątrzpartyjnej. Było ła-
two obarczyć Żydów odpowiedzialnością za wszelkie 
problemy kraju i wygnać ich (jak to już w historii 
wielokrotnie zdarzało się), a wraz z nimi pozbyć się z 
Polski komunistów o liberalnej wizji partii i państwa, 
którzy należeli do frakcji tzw. puławian. Puławianami 
nazywano grupę w partii, której wielu członków 
mieszkało w Warszawie, przy ulicy Puławskiej. 
Rzeczywiście, byli wśród nich komuniści żydowskie-
go pochodzenia, ale też prawdą jest, że ta grupa chcia-
ła widzieć Polskę w znacznie „luźniejszym uścisku” 
Moskwy. Przeciwko puławianom wystąpiła frakcja 
twardogłowych tzw. partyzantów skupiona wokół 
Mieczysława Moczara. Reformatorów nazwano sy-
jonistami, nacjonalistami i imperialistami żydowski-
mi, a później „V Kolumną” (termin chętnie używany 
przez propagandę sowiecką do określania wszelkich 
wrogów systemu). 

„Oczyszczanie” Polski z Żydów zaczęło się począt-
kowo od wojska, później przyszedł czas na milicjan-
tów i oficerów służb bezpieczeństwa pochodzenia 
żydowskiego, represje nie ominęły ludzi kultury i na-
uki. W zakładach pracy, szczególnie w tych najwięk-
szych, organizowano wiece potępiające syjonistów, 
których praktycznie w Polsce nie było, ponieważ, jak 
zakłada syjonizm, miejsce każdego syjonisty jest na 
historycznych ziemiach żydowskich, czyli na Bliskim 
Wschodzie. Kto wyznawał tę ideologię już dawno, 
czasem od pokoleń, był tam osiedlony. Tak napraw-
dę wiece te były skierowane przeciwko wszystkim 
Żydom. Pod płaszczykiem walki z syjonizmem upra-
wiano antysemityzm. Władza zagrała na nucie anty-
semickiej, ponieważ wiedziała, że Polacy to podatny 
grunt, a wybuchy antysemickie w Polsce powtarzały 
się cyklicznie. Z powodu masowych zwolnień profe-
sorów pochodzenia żydowskiego, na polskich uczel-
niach nastąpił dramatyczny brak kadry naukowej do 
tego stopnia, że na stanowiska docentów powoływano 
osoby nie mające do tego żadnych kwalifikacji. W su-
mie wyjechało z Polski kilkanaście tysięcy doświad-
czonych urzędników, wysokiej klasy naukowców i 
pracowników technicznych, którzy z powodzeniem 
zasilili kadry izraelskiej administracji, uczelnie i prze-
mysł, przyczyniając się do szybszego rozwoju Izraela.

 Nie wszyscy zdecydowali się wyjechać do Izraela. 
Dla polskich Żydów był to kraj tak samo egzotyczny 
jak Nigeria, czy Filipiny. Nie znali najczęściej żad-
nego z języków żydowskich, ani jidyszu, ani neohe-
braskiego, nie byli wyznawcami judaizmu. Byli to na 
ogół ludzie od pokoleń ściśle zintegrowani z polskim 
społeczeństwem. Nie znali zasad życia w Izraelu, 
zwyczajów i prawa tam obowiązującego. Stawali 
przed dramatycznym wyborem: zostać w Europie, czy 
jechać do Izraela i uczyć się życia od nowa, często 

w dojrzałym wieku. Wielu zdecydowało się zostać 
w Europie, gdzie kultura w różnych krajach euro-
pejskich była stosunkowo podobna. Niektórzy wyje-
chali do Niemiec, gdzie czuli się bezpieczniej niż w 
Polsce, mimo, że jeszcze dwadzieścia kilka lat wcze-
śniej, Żydów masowo tam eksterminowano. Pewna 
grupa przybyła również do Szwecji. Oczywiście nie 
wszyscy wyjeżdżali. Byli też tacy, którzy na przekór 
wszystkim i wszystkiemu zostali. Za swoją odwagę 
nierzadko musieli wycierpieć wiele upokorzeń i zwy-
kłej biedy pozostając długi czas bez pracy. 

Dwa lata później w wielu miastach na polskim 
Wybrzeżu wybuchły strajki z powodu podwyżek cen 
i niezadowolenia z polityki partii. Zginęło wielu ludzi. 
Co jakiś czas, w Polsce dochodziło do buntów spo-
łecznych. Władza wiedziała, że w roku 1968 otwo-
rzony został dzban, a dżinna, który z niego wydostał 
się, już nigdy i niczym nie zapędzi się z powrotem 
do środka. Było tylko kwestią czasu, kiedy system 
ten upadnie. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
gdyby nie rok 1968, nie byłoby roku 1989. Polska 
zawsze przez te wszystkie powojenne lata stała w 
pierwszym szeregu narodów europejskich, które 
walczyły z komunistycznym totalitaryzmem.  

Mimo niewątpliwych zasług Polaków w walce 
z komuną, trzeba powiedzieć również, że Polacy są 
narodem dającym się łatwo manipulować. Bez więk-
szego problemu udawało się w przeszłości wielokrot-
nie „szczuć” Polaków na Żydów. Dla przypomnienia: 
- antysemickie hasła przedwojennej endecji, które 
doprowadziły do zamordowania pierwszego pol-
skiego prezydenta Gabriela Narutowicza, * w czasie 
ostatniej wojny wielu Polaków splamiło się wyda-
waniem Żydów okupantowi, a nawet współuczestni-
czyło w holokauście, * po wojnie, w roku 1946, miał 
miejsce pogrom kielecki, * później był marzec 1968. 
W roku 1980 powołano Zjednoczenie Patriotyczne 
„Grunwald”, które niejednokrotnie odwoływało się 
w swym programie do haseł antysemickich, organi-
zacja ta cieszyła się sporym powodzeniem. A w roku 
2006 Parlament Europejski kilkukrotnie wskazywał 
na wzrost nastrojów antysemickich, rasistowskich i 
ksenofobicznych w Polsce. 

Po pięćdziesięciu latach od marca ‘68, wiosną 2018 
roku na skutek nieprzemyślanej nowelizacji ustawy o 
IPN, znów podgrzano nastroje antysemickie mimo, 
że Żydów w Polsce już prawie nie ma, nie licząc kil-
kutysięcznej grupy, najczęściej ludzi starszych, któ-
rzy nie zamierzają i nie są w stanie w żaden sposób 
Polsce zagrozić. W Polsce nasilają się z roku na rok 
nastroje wrogie wobec niemalże wszystkich obcych. 
Polacy zaczynają atakować Ukraińców, Czeczenów, 
nie wspomnę o wielu napadach na osoby o ciemnej 
karnacji skóry. Nawet za rozmowę po niemiecku w 
warszawskim tramwaju został pobity prof. Jerzy 
Kochanowski. Właściwie nie ma miesiąca, aby me-
dia nie informowały o przestępstwach na tle rasistow-
skim. Można powiedzieć, że okres po 1989 roku, o 
ile jest pewnym sukcesem gospodarczym Polski, 
jednocześnie jest czasem zupełnie straconym i 
zmarnowanym dla kształtowania w polskim społe-
czeństwie postaw tolerancji. 

Antysemickie wystąpienia w Polsce zwykło się na-
zywać incydentami. Ale to nie są przysłowiowe „wy-
padki przy pracy”, one co jakiś czas powracają. Ktoś 
tworzy grunt do ich wybuchów, ktoś inspiruje ludzi 

do tego, daje do zrozumienia, że takie zachowania nie 
będą miały żadnych konsekwencji. Są politycy, któ-
rzy wiedzą, co siedzi głęboko w duszach Polaków i 
wiedzą jak te polskie demony wyzwalać. Najgorsze, 
że nikt nie ma odwagi nazwać tego po imieniu. Nawet 
politycy opozycyjni jak ognia unikają określenia pol-
ski antysemityzm. A nie ma najmniejszej wątpliwości, 
że pokaźna grupa polskiego społeczeństwa przejawia 
postawy antysemickie w różnej formie – począwszy 
od głupich i prostackich żartów o Żydach, skończyw-
szy na nieprzejednanej wrogości. Ostatnie badania 
CBOS z lutego br. pokazują, że Polacy najbardziej 
nie lubią swoich wschodnich sąsiadów oraz Żydów, 
Arabów i Cyganów.

W średniowieczu Polska uchodziła za kraj otwar-
ty. Osiedlali się na kresach Rzeczpospolitej Tatarzy 
walczący u boku polskich wojsk. To właśnie w Polsce 
schroniło się wielu Żydów sefardyjskich po wygnaniu 
ich z Półwyspy Iberyjskiego pod koniec XV wieku. 
Do Polski uciekali Bracia Czescy przed prześladowa-
niami religijnymi. Pogromy Żydów w carskiej Rosji, 
jakie miały miejsce w drugiej połowie XIX wieku, 
ominęły polskich Żydów. Osiedlali się w Polsce 
Niemcy i Holendrzy. Ale to historia, która, jak się 
wydaje, pozostanie tylko historią i już chyba nigdy 
nie powtórzy się. 

Polska prawica od początków lat 90-tych pro-
wadzi flirt polityczny ze skrajnymi nacjonalistami. 
Politycy prawicy tolerują ekscesy narodowców i 
sami szermują hasłami skrajnie narodowymi. Przy 
okazji mówią o wstawaniu z kolan, chociaż Polacy 
nie klęczą, o przywracaniu godności narodowi, mi-
mo że nikt Polakom jej nie odbiera. Prezydent kraju 
w Kamiennej Górze, 14 marca br. porównał członko-
stwo Polski w Unii Europejskiej do 123 lat zaborów. 
Twierdząc przy tym, że Polska jest okradana przez eu-
ropejskich biurokratów. A przecież tylko do roku 2016, 
na czysto, Polska otrzymała od Unii prawie 125 mld 
euro. Przeciwko temu protestują nieliczni. Wygląda 
na to, że „ciemny naród to kupuje”. To wszystko mo-
że mieć nieobliczalne skutki. Wykorzystując antyse-
mityzm i wrogość do wszystkiego co inne, uprawia 
się prymitywną i krótkowzroczną politykę, a na opo-
zycji my/obcy oraz na zakłamywaniu historii, próbuje 
się budować nową świadomość narodową Polaków. 

Niestety, nie tylko politycy, ale również kościół jest 
obojętny na nasilający się w Polsce w ostatnim czasie 
antysemityzm i ksenofobię. Kościół zamiast jedno-
znacznie potępiać te antyewangeliczne postawy, stara 
się wszystko bagatelizować. Natomiast wielu księży 
nawet nie kryje się ze swymi nacjonalistycznymi po-
glądami. W liście pasterskim do Polonii wydanym z 
okazji uroczystości NMP Królowej Polski i 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez Polskę (z dnia 
29 kwietnia 2018 r.), episkopat wyraźnie lekceważy 
zagrożenia ze strony nacjonalistów. To niechybnie 
i w krótkim czasie może doprowadzić do rozlania 
się fali szowinizmu, a w konsekwencji wypchnie 
Polaków poza Europę. Ponieważ Europa dzisiaj, 
to pojęcie nie tylko natury geograficznej (konty-
nent), czy politycznej (Unia Europejska). Europa 
to przede wszystkim świat humanistycznych war-
tości opartych m.in. na wzajemnym szacunku, to-
lerancji i międzynarodowej współpracy.

W 2017 roku zginęły w wypadkach 253 osoby. To najniższa cyfra od 20 lat. Od wielu lat ilość wypadków 
maleje między innymi dzięki bezpieczniejszym samochodom i drogom (2+1), coraz mniej jest wypadków 
z udziałem nietrzeźwych kierowców. Alkohol był przyczyną śmierci 23 kierowców. Spośród niemal 100 
pojedynczych wypadków ofiarami było 39 motocyklistów. Szwedzi przewidują, że do 2020 roku ilość wy-
padków na drogach jeszcze się zmniejszy, a liczba śmiertelnych ofiar spadnie do 220 osób.

Polacy mogą jedynie o takich statystykach pomarzyć. Według Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Policji rok 2017 był bardziej bezpieczny niż wcześniejszy – zarówno pod względem liczby wypadków, ofiar 
śmiertelnych, jak i osób kierujących pojazdy pod wpływem alkoholu. W 2017 roku zginęło 224 osoby mniej 
niż rok wcześniej, a wypadków było o 1059 mniej.  Ale... odnotowano 32,5 tys. wypadków na drogach, w 
których zginęło ponad 2800 osób, a ok. 39.000 było rannych. Liczba nietrzeźwych kierowców przekro-
czyła zaś 109 tysięcy. 

Przy porówaniu Szwecji i Polski trzeba jednak wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców i ilość pojazdów. 
W Polsce zarejestrowanych jest ok. 29 milionów pojazdów, w Szwecji ok. 11 milionów (w tym pojazdów 
samochodowych + motocykli ok. 6 milionów). 

Najwięcej ofiar śmiertelnych w wypadkach odnotowują Chiny – niemal 276 tysięcy rocznie (na ponad 200 
milionów pojazdów), dalej są Indie – 230 tysięcy (na 115 mln pojazdów), Nigeria – 53 tysiące (na 13 mln 
pojazdów). (opr. ngp) 

Tak bezpiecznie na drogach w Szwecji jeszcze nie było
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