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To nie obsesja. To po 
prostu moja fascynacja!

NGP rozmawia z Victorię Enefors, która wcieliła się 
w postać Katarzyny Jagiellonki. STRONA 5

Przyjaźń z Lili i Larsem 
wzbogaciła nas duchowo, 
a każde spotkanie wnosi coś 
nowego i ciekawego. Wiele 
nas różni, ale mamy ze sobą 
dużo wspólnego. Na tym 
polega chyba pokrewieństwo 
dusz. Strona 13

Książka „Sodoma” jest rezultatem  
zdziwienia, że tak archaiczna 
instytucja zachowuje tak silne 
wpływy. Być może był to ostatni 
moment, by uchwycić 
mechanizmy funkcjonowania 
watykańskich struktur.
Strona 2
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ANDRZEJ
SZMILICHOWSKI

Tadeusz Nowakowski

Martel przeprowadził wywiady z kil-
kudziesięcioma kardynałami, oraz set-
kami biskupów i księży, wśród których 
znaleźli się zdeklarowani homoseksu-
aliści, Odsłonił świat wielkiej „szafy”, 
tajemnice Watykanu i Kościoła na 
świecie, w tym również w Polsce.

Homoseksualizm w Kościele – zda-
niem Martela, to żaden margines. 
Raczej system obejmujący wszystkie 
struktury, od seminariów począwszy, 
na najbliższym otoczeniu papieży 
kończąc. Homoseksualizm kleru jest 
kluczem, bez którego nie można zro-
zumieć pontyfikatów Pawła VI, Jana 
Pawła II i Benedykta XVI. Aktualnie 
jest to gigantyczny problem, z którym 
mierzy się papież Franciszek. Martel 
twierdzi, iż w kościele znajduje się naj-
większa homoseksualna społeczność 
na świecie.

„SODOMA” to opowieść o ukry-
waniu własnej orientacji, o podwój-
nym, jakże często rozwiązłym życiu 
najwyższych hierarchów Kościoła. O 
– co przewija się jak refren, homofo-
bii biskupów, kardynałów, papieskich 
namiestników i rezydentów, która ma 
ukryć prawdę o ich homoseksualiźmie. 
O hipokryzji i ukrywaniu seksualnych 
przestępców, z powodu lęku przed 
ujawnieniem prawdy o własnych pre-
ferencjach, których realizacji nie prze-
szkadza celibat ani rygoryzm głoszo-
nych zasad. 

Stefan Obirek, profesor nauk huma-
nistycznych, teologi i były jezuita, pi-
sze o książce Martela tak:

Ta książka jest rezultatem zdziwie-
nia, że tak archaiczna i zakłamana in-
stytucja zachowuje tak silne wpływy. 
Być może był to ostatni moment, by 
uchwycić mechanizmy funkcjonowania 
watykańskich struktur. Do tej pory nikt 
tak o Watykanie nie pisał. Być może 
dlatego, że tylko francuski socjolog po-
trafił stawiać takie pytania, które roz-
wiązują języki.

Wydaje się, że kościół katolicki, 
ze swoim woluntarystycznym syste-
mem sprawowania władzy z centrum 
w Watykanie, doszedł do ściany i wy-
maga zdecydowanych i gruntownych, 
być może gwałtownych, zmian. Chcąc 
niechcąc przychodzi na myśl niemiecki 
mnich Marcin Luter, jego lista reform, 
drzwi katedry i zerwanie jedności z pa-
pieżem, schizma. Katolicyzm wymaga 
niezwłocznych i gruntownych rozli-
czeń, reform i zmian.

Trudne 
sprawy

Andrzej Szmilichowski

W czasie wakacji przeczytałem 
(dla siebie, ale także dla 
Czytelników NGP) opasły – 516 
stron, tom Frederica Martela 
„SODOMA. Hipokryzja i władza 
w Watykanie” (Wydawnictwo 
AGORA, 2019). W ciągu 
czterech lat i w trzydziestu 
krajach Martel zbierał 
materiały, skoncentrowany 
na jednym temacie – 
homoseksualizm w Kościele. 
Książka wciąga jak magnez, 
jednocześnie budząc (niestety) 
niewesołe refleksje.

Historia internowanych okrętów podwodnych w Szwecji 
w czasie drugiej wojny światowej to jeden z bardziej drama-
tycznych epizodów w stosunkach polsko-szwedzkich. Ale 
opinie na ten temat nie są wcale jednomyślne. Pojawiają się 
też głosy, że marynarze “dzięki internowaniu” w spokoju 
przetrwali wojnę na terenie Szwecji, a jedynie oficerowie 
czynili starania, by przedostać się do Anglii i dalej walczyć. 
Ale to ocena wysoce niesprawiedliwa i błędna. A o “spokoju” 
i “wygodnym” życiu w Szwecji w ogóle mówić nie można.

80 ROCZNIA WYBUCHU WOJNY

Zdaniem większości historyków był 
to dla internowanych czas wielkiej 
próby – stali się bowiem zakładnika-
mi skomlikowanej wówczas historii i 
dwuznacznej roli, jaką w czasie II woj-
ny światowej, odegrała Szwecja. Adam 
Staniszewski w artykule “Na bocznym 
lorze wojny, czyli sześć lat internowa-
nia polskich okrętów podwodnych w 
Szwecji” pisze:

Po pierwsze okres internowania w 
neutralnym kraju bynajmniej nie był 
spokojnym oczekiwaniem na koniec 
wojny z dala od zgiełku wojennego. 
Wręcz przeciwnie, w ciągu sześciu lat 
internowania polscy marynarze wie-
lokrotnie stawali w obliczu ciężkich 
doświadczeń. Po drugie, śledząc losy 
internowanych załóg zobaczymy roz-
bieżności priorytetów angielskich i pol-
skich, które niejednokrotnie uwidocz-
niły się w czasie II wojny światowej. 
Wreszcie, historia internowanych może 
posłużyć jako epizod rzucający światło 
na politykę neutralnej Szwecji wobec 
stron walczących. 

Jak do internowania okrętów doszło? 
Historia ta jest znana i dobrze opisana, 
nie brakuje także relacji bezpośrednich 
uczestników tego dramatu, chociaż dzi-
siaj już nikt z nich nie żyje (większość 
zmarła wiele lat temu – dzisiaj mieliby 
100 lub więcej lat).

Z chwilą wybuchu wojny polskie 
okręty podwodne miały w ramach 
tak zwanego planu „Worek” przepro-
wadzać ataki torpedowe na okręty 
niemieckie, które mogłyby ostrzeli-
wać Hel lub dokonywać prób desan-
tu. Jednak wobec ogromnej przewagi 
Kriegsmarine polskie jednostki musia-
ły ograniczyć się niemal wyłącznie do 
unikania przeciwnika. Zastosowanie ta-
kiej taktyki nie uchroniło je od poważ-
nych uszkodzeń, które odniesione już w 
pierwszych dniach września, zaważyły 
na dalszych działaniach bojowych. 

To właśnie załoga „Sępa” wystrzeli-
ła pierwszą polską torpedę w kierunku 
nieprzyjaciela. 2 września o godzinie 
12.38 kmdr Salamon wydał rozkaz wy-
strzelenia, pojedynczej torpedy w kie-
runku niemieckiego kontrtorpedowca 
„Friedrich Ihn”. Potencjalny cel unik-
nął jednak trafienia dzięki wykryciu 

śladu torowego torpedy i wykonaniu 
manewru uniku. W odpowiedzi nastąpił 
kontratak niemieckiego okrętu bomba-
mi głębinowymi, których eksplozje spo-
wodowały poważne uszkodzenie kadłu-
ba – pisze Staniszewski. – Uszkodzenia 
odniesione przez „Sępa” w czasie nie-
udanego ataku poważnie ograniczyły 
możliwości bojowe okrętu. 

Zdzisław Pieniowski, jeden z mary-
narzy służących na „Sępie”, tak wspo-
mina kolejne dni: 17 dni pływaliśmy po 
Bałtyku. Mieliśmy trudności z wdziera-
jącą się wodą. Klapy od balastów były 
tak powykręcane, że zamiast zanurzać 
się w ciągu 1,5 min., potrzebowaliśmy 
na to 15 min.

Dowództwo floty 14 września nada-
ło z Helu do wszystkich jednostek pod-
wodnych dwa radiogramy. Pierwszy 
informował o zajęciu Gdyni przez 
wojska niemieckie, drugi natomiast 
zawierał bezpośrednie wytyczne dla 
okrętów: „Szkodzić jak najwięcej nie-
przyjacielowi. Po wyczerpaniu wszyst-
kich środków udać się do Anglii [...] 
Jeżeli to niemożliwe, działać tak długo, 
jak tylko można na Bałtyku, a następnie 
internować się w Szwecji”.

Pierwszym polskim okrętem inter-
nowanym w Szwecji był ORP „Sęp”. 
Okręt został zauważony przez szwedz-
ką straż przybrzeżną 17 września o 
godzinie 5 rano w okolicach Landsort 
na archipelagu sztokholmskim. Po 
uprzednim zidentyfikowaniu polskiej 
flagi, obrona wybrzeża wysłała łódź 
patrolową „V 74”, która nadała w kie-
runku polskiego okrętu sygnał: „Stop, 
zakotwiczyć, nasze działa są wycelo-
wane w waszym kierunku”. Komandor 
Salamon dostosował się do rozkazu 
oraz zapytał o pozwolenie wpłynięcia 
do szwedzkiego portu w celu naprawie-
nia uszkodzeń.

Po blisko godzinnym oczekiwaniu 
„Sęp” otrzymał pozwolenie na wejście 
do Nynäshamn. O godzinie 10.50 stro-
na szwedzka przekazała polskiemu do-
wódcy informację, że wobec niemoż-
liwości naprawy uszkodzeń w ciągu 
24 godzin okręt zostanie internowany. 
Następnie „Sęp” został odeskortowany 
do bazy floty szwedzkiej w Stavsnäs. 
Okręt zakotwiczono przy szwedzkim 

pancerniku „Aran”, a jego dowód-
ca komandor Öberg, wykazując dużą 
życzliwość wobec polskich maryna-
rzy, osobiście powiadomił posła RP w 
Sztokholmie Gustawa Potworowskiego 
o fakcie internowania. Chcąc zachować 
środki ostrożności strona szwedzka 
rozbroiła okręt.

Już następnego dnia na wodach te-
rytorialnych Szwecji znalazł się dru-
gi okręt podwodny “Ryś”. Dowódca 
„Rysia” kmdr ppor. Aleksander Gro-
chowski podjął decyzję o internowaniu 
w obliczu złego stanu okrętu i niewiel-
kich zapasów paliwa, które wykluczały 
skuteczną próbę przedarcia do Anglii.

W międzyczasie z Tallinna nade-
szła informacja, że uciekł stamtąd z 
internowania w Estonii (pod naciskiem 
dyplomacji niemieckiej) okręt “Orzeł”. 
Obawiając się, że również internowane 
w Szwecji okręty podejmą podobną 
próbę ucieczki, strona szwedzka pod-
jęła szczególne środki ostrożności. Z 
okrętów wymontowano niemal cały 
sprzęt umożliwiający ewentualną pró-
bę ucieczki oraz zażądano, aby załogi 
„Sępa” i „Rysia” w komplecie opuściły 
okręty. Wywołało to ostry sprzeciw ze 
strony polskich oficerów. Ostatecznie 
na okrętach pozostały sześcioosobowe 
wachty, natomiast reszta załogi prze-
niosła się do koszar. 

Po ucieczce „Orła” Szwedzi byli 
przekonani, iż jest to ostatni polski okręt 
podwodny na Bałtyku i uznali za praw-
dopodobne, że „Orzeł” będzie chciał 
iść w ślady „Sępa” i „Rysia” i poprosi 
o internowanie w Szwecji. 25 września 
o 5.45 w pobliżu Revengegrundet zlo-
kalizowano niezidentyfikowany okręt. 
Dopiero meldunek z wysłanej 30 min. 
później łodzi patrolowej „V 74” precy-
zował, iż jest to polski okręt podwodny 
„Żbik”. Tak więc trzecim okrętem pod-
wodnym, który pojawił się na szwedz-
kich wodach terytorialnych nie był po-
wszechnie oczekiwany „Orzeł”, tylko 
„Żbik” pod dowództwem kmdr ppor. 
Michała Żebrowskiego. 

Staszewski pisze: Najwięcej niepo-
rozumień w pierwszym okresie interno-
wania wyrosło wokół kwestii wychodze-
nia poza obszar koszar. Obawa przed 
ewentualną próbą ucieczki ze strony 
polskich marynarzy (która mogłaby 
spowodować reakcję strony niemiec-
kiej), ukształtowała szwedzką politykę 
wobec internowanych załóg. Polscy 
marynarze mogli wychodzić poza te-
ren obozu tylko w zwartym szyku i pod 
odpowiednią eskortą. Takie postano-
wienia, ograniczające swobodę inter-
nowanych do minimum szybko wywo-
łały protesty wśród zainteresowanych. 
Dopiero stanowcza akcja poselstwa RP 
przyspieszyła zniesienie powyższych 
ograniczeń. Począwszy od 20 grudnia 
1939 roku jedynym utrudnieniem w 
swobodnym spacerowaniu poza tere-
nem obozu był przymus złożenia przy-
rzeczenia o nie podejmowaniu prób 
ucieczki w czasie spaceru. Powyższa 
decyzja nie zażegnała jednak napięcia 
w obozie. Otóż dowódca straży wartow-
niczej kapitan Ragnar Erfass zażądał 
również, aby obowiązkowi udzielania 
powyżej obietnicy (i to na piśmie!) pod-
legali polscy oficerowie. Takie warunki 
były nie do zaakceptowania przez stro-
nę polską. Oficerowie powołując się na 
paragraf 24 konwencji haskiej podkre-
ślali, iż jedynym warunkiem stawianym 
oficerowi w podobnej sytuacji może być 
wyłącznie słowo honoru.

Strona polska parokrotnie próbowała 
wpłynąć na Szwedów, by uwolnili oni 
internowane okręty, które miały udać 
się do Anglii i tam zostać wcielone do 
armii. Ale bynajmniej nie oznaczało 
to, że takie działanie miało poparcie 
samych Anglików. Strona angielska 
uważała, iż należy powstrzymać się od 
wszelkich akcji, które dałyby Niemcom 
pretekst do zaatakowania Szwecji. 
Kwestia uwolnienia internowanych 
okrętów uwidoczniła rozbieżności i 

Szwedzki epizod
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W “Gazecie Wyborczej” wywiad 
z prof. Radosławem Markow-

skim. Polska  jak tlenu potrzebuje 
“Oświecenia 2.0 – mówi o lipco-
wych zajściach w Białymstoku. I 
nie tylko: Mnie się wydaje, że mamy 
do czynienia z takim oto faktem, że 
ten świat, którego Kościół katolicki 
i ci częściowo zagubieni, manipu-
lowani ludzie bronią, to jest świat, 
który odchodzi. On ma takie ostatnie 
podrygi. To znaczy, on próbuje jeszcze 
coś poszturchać, pokrzyczeć, ponawo-
ływać, ale proces jest nieodwracalny. 
Za lat – i tu możemy wpisać, kto ile 
uważa – Polska będzie miała regulacje 
jak większość krajów europejskich 
odnośnie do par czy małżeństw ho-
moseksualnych. Będziemy mieli wiele 
ustaw takich, jak w zachodniej części 
kontynentu. Przechodzimy taką fazę, 
w której jest właśnie to zjednoczenie 
się pewnego rodzaju myśli politycznej 
tego pana z Żoliborza, który gdzieś 
tam przestał czytać o świecie. On jest 
gdzieś w końcówce XIX, początku XX 
wieku. Takie jest jego wyobrażenie na 
temat tego, jak się współcześnie robi 
politykę, jakie alianse są nam potrzeb-
ne. Czy rzeczywiście idea Trójmorza 
jest czymś w ogóle realnym? Krótko 
mówiąc – mamy katastrofę, jeśli cho-
dzi o strategiczne usytuowanie Polski 
na świecie. I z tym się łączy także 
to, że odwołuje się do takich grup 
elektoratu, które oczywiście – jak to w 
demokracji – mają prawo wyrażania 
swoich poglądów, bronienia swoich 
wartości. Problem polega na tym, że 
to wszystko prowadzi do pogorszenia 
szans życiowych tego elektoratu przede 
wszystkim w perspektywie długotermi-
nowej. Teraz jest rozdawnictwo, ale 
mamy też nowe alarmujące raporty 
z różnych dziedzin życia społeczno-
gospodarczego. Po pierwsze, że od 
dwóch lat umieramy dużo szybciej niż 
poprzednio. Po raz pierwszy od chyba 
trzydziestu lat będziemy mieli obniże-
nie długości życia Polaków. Wystarczy 
spojrzeć, co się dzieje w szpitalach, 
gdzie już w ogóle lekarzy nie można 
uświadczyć. Ale także można zajrzeć 
do aptek, gdzie nie ma najprostszych 
leków. Mamy sygnały, z różnych 
innych dziedzin, które wskazują, że to 
wszystko – niezależnie od stosunkowo 
dobrego wzrostu gospodarczego – 
idzie ku pewnego rodzaju kryzysowi, 
z którym za chwilę nie damy sobie 
rady. I szczerze powiedziawszy, jak ten 
kryzys przyjdzie, to ci, którzy popierają 
tę opcję, będą pierwszymi, którzy będą 
z tego powodu cierpieć.

Manuela Gretkowska na Facebo-
oku: KUCHCIŃSKI ROZPY-

LAŁ WARTOŚCI RODZINNE NAD 
POLSKĄ. Chwalenie się rodzinnymi 
lotami Kuchcińskiego do Rzeszowa 
jest nawet wygodne dla PiS-u. Bo 
trudno nie kojarzyć „samobójczej” 
śmierci Kosteckiego, skazywanego za 
prowadzenie podkarpackich burdeli, z 
aferą w którą jest zamieszany Marsza-

łek. CBA tuszowało przecież skandal 
–nagranie „ważnego polityka PiS-u” 
w agencji towarzyskiej, gdzie korzystał 
z usług nieletnich Ukrainek. Kostecki 
powiesił się pod kocem, tak, że nikt w 
celi nie zauważył. Majstersztyk cudu 
więziennego. Marszałka, też nikt nie 
zauważył nad Polską jak rozpylał 
wartości rodzinne podróżując odrzu-
towcem z rodziną. A że latał za często? 
Najwidoczniej za potrzebą. Sex (z nie-
letnimi), drugs (władzy) & rock’n’roll 
patriarchalnej chujni. Najłatwiej go 
uprawiać tam, gdzie Kościół i PiS 
rządzą niepodzielnie - w podkarpackiej 
krainie. Być może Kuchciński gnała do 
Rzeszowa potrzeba chronienia dzieci 
przed pedofilami. Założyć małoletnim 
elektroniczne kajdanki na nogę. Wtedy 
wiadomo by było, gdzie się włóczą, w 
jakiej odległości od kościoła. Nie-
letnim Ukrainkom też zakłada się 
kajdanki albo elektroniczną smycz, 
na wypadek, gdyby chciały uciec z 
burdelu.

Piotr Pietucha na FB: Przyglądam 
się sprawie Durczoka. Jego losy są 

metaforą wielu znanych mi, pozor-
nie dobrze funkcjonujących facetów. 
Świetna pozycja, prestiż, możliwości. 
Talent i pracowitość na granicy praco-
holizmu. Narcystyczne upojenie sobą. 
Słabo ukrywana mizoginia. Przeświad-
czenie o własnej potencji, wszechmocy. 
A wszystko podlane, zakonserwowane 
alkoholem. Nałóg, od którego należa-
łoby zacząć, a nie kończyć, waląc ko-
lejny raz łbem w beton realu. Ciekawe, 
czy tym razem poskutkuje. Może nadal 
nie. Słyszę  zewsząd, rozumiejące, 
nawet profesorskie głosy. Żyjemy w 
pośpiesznie osądzającym, ale zakła-
mującym się szybciutko świecie. Od 
pijackiej małostkowości, straszniejsza 
jest często pijacka, solidarna wielko-
duszność.

Wiceszef Ruchu Narodowego, 
Krzysztof Bosak, zobaczył 

Hindusa w turbanie rozwożącego 
jedzenie i postanowił się podzielić na 
Twitterze refleksjami, jakie go naszły: 
Właśnie minął mnie kierowca Uber 
Eats - Hindus w turbanie pedałując na 
rowerze. Czy to, żeby pewna grupa lu-
dzi miała zawiezione jedzenie zamiast 
pójść samodzielnie do baru lub sklepu, 
jest tak istotną potrzebą gospodarczą, 
że chcemy iść w multikulti? Czy ta 
sprawa nie wymaga debaty? Ktoś na 
Facebooku tak to skomentował: Niech 
się zastanowi, ilu ludzi codziennie 
gdzieś na świecie mija Polaków, i 
nigdy nie było to tematem do referen-
dum. Nie dość że Hindus to jeszcze PE-
DAŁOWAŁ - ach te mokre sny Krzysia. 
Dla takiego Krzysia każdy człowiek o 
innym odcieniu skóry to potencjalny 
terrorysta, zamachowiec, darmozjad. 
Dla niego i jemu podobnych nieważne 
czy to Ormianin, Hindus, Koreań-
czyk, Kenijczyk czy Arab. Wszyscy 
po jednych pieniądzach i wszyscy są 
zagrożenien dla nas. Czyli takie zwykłe 
lelum polelum w ich wykonaniu. Ale z 
drugiej strony typowe seby, karyny czy 
dresiarze przeklęci łykają te bujdy jak 
małpa kit. A taki drugi miglant, jakim 
jest Andruszkiewicz, pisze na swoim 
profilu na twitter ŻE INNE NARODY 
POWINNY SIĘ OD NAS UCZYĆ GO-
ŚCINNOŚCI  TOLERANCJI - śmiechu 
warte. Zwłaszcza ta TOLERANCJA.

A tym czasem... też pewnie w 
ramach krzewienia “tolerancji”, 

Semper Fidelis - Stowarzyszenie Pa-
triotów Polskich w Szwecji informuje 
na swoim profilu Facebooka, że .... po 
dwóch latach od poprzedniej wizyty 
SPP Semper Fidelis, w Jedwabnym, 
modlitwa o ponowną ekshumację. To 
niemal jak w tym dowcipie: Dwóch 
idiotów rozbraja bombę. Nagle jeden 
pyta: – A co będzie, jak nam wybuch-
nie? Drugi go uspokaja: – Nic nie 
szkodzi, mam drugą!

przekładanie interesów angielskich 
nad polskimi. Strona polska przekonała 
się, nie po raz pierwszy i nie ostatni w 
czasie II wojny światowej, że jest tylko 
pionkiem w rozgrywce wielkich mo-
carstw – pisze Staszewski.

Jesienią 1940 roku na miejsce inter-
nowania okrętów wyznaczono Marie-
fred, na krańcu jeziora Mälaren. Okręty 
zostały przeholowane i pozostały tam 
już do końca wojny. 

Nie obyło się bez nieporozumień 
między marynarzami, a oficera-
mi. Oficerów umieszczono w willi 
Ekbacken – każdy miał własny pokój, a 
wspólne były salon, jadalnia, pokój sto-
łowy, kuchnia oraz łazienka. Z czasem 
dla starszych oficerów wynajęto miesz-
kania prywatne w centrum Mariefred, 
dzięki czemu mogli sprowadzić do 
Szwecji swoje rodziny. 

Staszewski: Pozostałej części za-
łogi przypadły krypy mieszkalne 
„Johannes” i „Cerberus”. Niestety, w 
obliczu zbliżającej się zimy krypy oka-
zały się kompletnie nieprzystosowane 
do zamieszkania. Cienkie blachy, po-
zbawione izolacji powodowały, że przy 
ostrej, szwedzkiej zimie (temperatura 
spadała nawet do -38°C) zamarza-
ły kaloryfery wewnątrz pomieszczeń! 
Kwestią czasu były pierwsze ofiary 
śmiertelne. Atmosferę tamtych dni naj-
lepiej oddaje w swoich wspomnieniach, 
służący na „Rysiu” podoficer bosman 
mat. Władysław Słoma: „pierwszym z 
chłopaków, który zmarł na zapalenie 
płuc był Mańka. Warunki na krypach, 
gdzie początkowo mieszkaliśmy, by-
ły straszne. W czasie silnych mrozów 
dochodzących do -35°C, wewnątrz nie 
było cieplej niż minus kilka stopni. Ja 
marzłem nawet mając na sobie ciepłe 
ubranie i pięć koców, które przyma-
rzały do blachy krypy. Inni, którzy nie 
doczekali końca wojny to [Józef] Lelito, 
[Franciszek] Kardacz, [Marian] 
Majewski i [Franciszek] Kaszuba. Dla 
tych, którzy zmarli w czasie interno-
wania, sami wystawiliśmy nagrobki”. 
Różnice w standardzie życia między 
oficerami a resztą załogi bardzo szyb-
ko zaogniły sytuację w obozie. Jeden 
z internowanych, starszy marynarz 
Marian Kubiszyn w swojej pisemnej 
relacji wspominał, że już na terenie 
Vaxholmu dochodziło do napięć w tej 
kwestii: „oficerowie odizolowali się od 
pospólstwa. Mając własnych kucharzy 
i ‘pomoc domową’ prowadzili własną 
gospodarkę. Żyjąc spokojnie, a nawet 
beztrosko we własnym świecie, nie 
przejmowali się za bardzo tragiczną i 
ciężką sytuacją obozową, a już najmniej 
załogami [...] Starsi marynarze i mary-
narze byli siłą roboczą na okrętach i 
obsługą obozu [...] nie mogli się tylko 
pogodzić z funkcją stołowych dla pod-
oficerów. To był tragiczny rozdział ży-
cia obozowego”. Tymczasem kontrast 
przywilejów, który uwidocznił się jesz-
cze bardziej po przeprowadzeniu okrę-
tów na Jezioro Malaren, zaognił i tak 
napiętą już sytuację. Wśród marynarzy 
coraz częściej zadawano sobie pyta-
nie, co stało się ze złotem, które każda 
z łodzi w kwocie kilku tysięcy dolarów 
posiadała na pokładzie? Powszechnie 
utożsamiano zniknięcie okrętowego 
złota z rosnącymi przywilejami ofice-
rów. Niestety dzisiaj, z racji upływa-
jącego czasu mało realne jest odkrycie 
prawdy, a sprawa złota wydaje się być 
jedną z nierozwiązywalnych zagadek 
tamtego okresu. Sytuacja mieszkanio-
wa internowanych uległa poprawie na 
przełomie 1942/1943 roku. Wówczas 
to władze szwedzkie wyraziły zgodę 
na budowę trzech drewnianych bara-
ków, które miały pełnić funkcję nowych 
kwater mieszkalnych. Zainstalowano 
w nich piece, światło elektryczne oraz 
bieżącą wodę. Natomiast na dotych-
czasowej krypie „Johannes” zorgani-
zowano świetlicę, sklepik, kuchnię oraz 
kancelarię.

Stosunek władz szwedzkich do 
polskich jednostek morskich ulegał 

zmianie w zależności od sytuacji na 
froncie. W kwietniu 1940 roku po nie-
mieckiej napaści na Danię i Norwegię, 
władze szwedzkie w obawie o własne 
bezpieczeństwo nagle wyraziły zgodę 
na przemieszczenie polskich okrętów 
do Sztokholmu i przygotowanie ich do 
wyjścia w morze. Jednak po zażegna-
niu niebezpieczeństwa okręty bez skru-
pułów rozbrojono i przemieszczono w 
głąb lądu do Mariefred. 

W najcięższym politycznie dla Szwe-
cji okresie wojny, kiedy była ona oto-
czona przez siły niemieckie z trzech 
stron, Rzesza wymogła na Szwecji zgo-
dę na natychmiastowe zwalnianie inter-
nowanych lotników „obu stron wojują-
cych”. W praktyce korzystała wówczas 
z tego przywileju tylko strona niemiec-
ka, ponieważ alianckie lotnictwo nad 
Szwecją praktycznie nie przelatywało. 
Jednak w obliczu zmieniającej się sytu-
acji na froncie, lotniska szwedzkie co-
raz częściej były wykorzystywane przez 
amerykańskie bombowce, które wobec 
uszkodzeń poniesionych w czasie akcji 
zaczepnych nie chciały ryzykować po-
wrotu do Anglii. 

Wkrótce powyższy przepis roz-
szerzono również na marynarzy. 
Umożliwiło to opuszczenie Szwecji 
przez pierwszych polskich oficerów. 
Jednak zanim to się stało, już latem 
1943 roku uzyskano zgodę na wyjazd 
do Anglii 5 oficerów i 3 marynarzy, 
którzy przypłynęli do Szwecji na po-
kładzie kutra pościgowego „Batory”. 
Kolejną grupę w liczbie 3 oficerów 
oraz 17 podoficerów i marynarzy zwol-
niono jako ochotników do Londynu w 
dniu 5 grudnia 1944 roku. 

Ostateczne zakończenie interno-
wania nastąpiło 1 sierpnia 1945 roku. 
„Ryś”, „Sęp” i „Żbik” przeszły pod 
tymczasowy nadzór władz szwedz-
kich, które odprowadziły okręty do 
Sztokholmu.

Spośród 16 oficerów, którzy przy-
płynęli do Szwecji w 1939 roku, do 
powrotu do Polski zgłosił się tylko je-
den – komandor Salamon. W drodze do 
kraju towarzyszyło mu 50 marynarzy 
(głównie tych, na których czekały w 
Polsce rodziny), 75 członków dawnych 
załóg postanowiło pozostać w Szwecji, 
reszta wybrała Anglię. 

Staszewski: Powyższe fakty dowo-
dzą, że blisko sześcioletni okres in-
ternowania trzech polskich okrętów 
podwodnych na terenie Szwecji jest 
ważnym elementem historii polskich sił 
morskich w czasie II wojny światowej. 
Zatrzymani na terytorium Szwecji już 
we wrześniu 1939 roku, wydawać by się 
mogło, zostali zepchnięci na boczny tor 
działań wojennych. Tymczasem pobyt 
w neutralnym kraju okazał się dla wielu 
marynarzy bardzo ciężkim przeżyciem. 
Wobec braku doświadczenia ze strony 
władz szwedzkich, jak postępować z in-
ternowanymi, polscy marynarze musie-
li sprostać niejednokrotnie bardzo cięż-
kim warunkom internowania. Udało im 
się w tych warunkach utrzymać stan 
techniczny okrętów i gotowość bojo-
wą. Dzięki temu powracająca do kraju 
eskadra była gotowa do czynnej służby.

We wrześniu tego roku minie 80 lat 
od chwili, gdy okręty zostały inter-
nowane. Odeszli niemal wszyscy Ci, 
którzy przez długie lata pielęgnowali 
pamięć o tych dramatycznych wydarze-
niach. Wiele lat temu zmarł marynarz 
Władysław Słoma, kilka lat temu zmar-
ła Marianna Pieniowska, Szwedka, 
mieszkanka Mariefred, żona marynarza 
Zdzisławy Pieniowskiego. 

Całe szczęście, że zachowały się 
wspomnienia uczestników, że powstały 
filmy dokumentalne. Należało by ocze-
kiwać, że w przechowywanie pamięci o 
tych wydarzeniach powinny zaangażo-
wać się rodziny byłych internowanych. 
Ale z tym nie jest najlepiej...

opr. NGP
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To nie obsesja. 
To po prostu 
moja fascynacja!
Victoria czy Katarzyna? W tej fascynacji dwie postacie 
się przenikają. 37-letnia Victoria Enefors już od 
26 lat realizuje swój życiowy projekt. 
Kulimacją jest obchodzona w tym roku 450-letnia 
rocznica koronacji Katarzyny Jagiellonki w Uppsali. 
Nowa Gazeta Polska spotkała Victorię Enefors 
w zamkowej zbrojowni w zamku sztokholmskim.

Co jest najbardziej fascynujące w 
postaci Katarzyny Jagiellonki?
Przede wszystkim wprowadziła spokój 
do rodziny Wazów i zmieniła samą 
Szwecję. Dzięki niej obydwie religie: i 
protestantyzm i katolicyzm, mogły ist-
nieć obok siebie bezkonfliktowo. Cały 
czas dbała także o sprawy polskie.

Bardzo uosabiasz się z postacią 
Katarzyny. Czy jest ona w jakimś 
stopniu podobna do Ciebie?
Uważam, że jesteśmy do siebie bardzo 
podobne. Miała niemal tyle samo 
wzrostu co ja, miała wysokie czoło i 
ciemne oczy – tak jak ja, i podobny 
temperament. Obydwie urodziłyśmy 
się w Polsce – ona urodziła się w 
Krakowie, ja w Warszawie. Ponad to 
jest jeszcze wiele innych zbieżności 
między nami.
W zeszłym roku obchodzono jubileusz 
450 lat, od chwili gdy zostało królową 
Szwecji w 1658 roku. A ja w zeszłym 
roku obchodziłam “swój jubileusz” 25 
lat, gdy zaczęłam się nią interesować. 
Dodatkowo, skończyłam właśnie w 
zeszłym roku 36 lat, tyle samo ile 
ona miała jak wyjechała z Polski do 
Szwecji. 
Czytałam, że Katarzyna często zwra-
cała o pomoc lub porady do Kościoła 
Katolickiego - kardynałów, biskupów. 
Ja też pod tym względem jestem do 
niej podobna. Jak mnie coś irytuje, to 
zwracam się do Kościoła.

Czy to oznacza, że kościół jest 
ważny w Twoim życiu?
Może nie tak jak dla Katarzyny. 
Ja chodzę i do szwedzkiego i do 

katolickiego Kościoła. Ale, gdy mnie 
coś frapuje – chociażby, na przykład, 
stan służby zdrowia – to zdarza się, 
że piszę list do biskupów i do naszego 
szwedzkiego kardynała.

Jest jakaś reakcja z ich strony?
Tak, odpisują mi. Czuję zresztą, że 
jak mam jakiś problem, to Kościół 
Katolicki zawsze mi pomoże. Często 
nie chodzi o sprawy czysto duchowe, 
ale o pewną praktyczną pomoc, jak np. 
chociażby poprzez przesłanie informa-
cji historycznych, które szukam.

Jakie są inne podobieństwa?
Katarzyna Jagiellonka angażowała się 
w działalność charytatywną, dla mnie 
też pomoc słabszym i potrzebującym 
jest bardzo ważna. Często wysyłam 

pieniądze do Czerwonego Krzyża, 
pomagam różnym klasztorom. Ja, po-
dobnie jak ona, nigdy nie zapominam 
o Polsce. I ona i ja jesteśmy bardzo 
rodzinne.

Wspomniałaś, że w zeszyłm roku 
minęło 25 lat od chwili, gdy zaczęłaś 
się interesować życiem Katarzyny...
Miałam 11 lat, chodziłam do piątej 
klasy, podczas lekcji mowa była o 
Gustawie Wazie, o jego synach. W 
książce było zdjęcie Jagiellonki i bar-
dzo mnie ono zaciekawiło. Zaczęłam 
szukać dodatkowych informacji i mnie 
to wciągnęło.

Czy to początek tego Twojego 
historycznego projektu, którego 
kuliminację mamy teraz?
Przez te pierwsze lata chodziłam i 
jeździłam śladami Katarzyny. Odwie-
dzałam miejsca, gdzie mieszkała, czy-
tałam o niej. W zeszłym roku byłam 
w Wilnie, na zamku widziałam wiele 
pamiątek po Jagiellonach, było tam 
zdjęcia Jana III Wazy, męża Katarzyny. 
Wtedy uświadomiłam sobie, że zbliża 
się jubileusz koronowania jej na kró-
lowę Szwecji i przyszedł mi do głowy 
pomysł uszycia kopii sukni Katarzyny. 
Miałam wrażenie, że ona by doceniła 
taki pomysł. Jak opuściłam muzeum 
poszłam od razu do centrum handlo-
wego, gdzie kupiłam perełki na suknię, 
bransolety i naszyjniki. Tak właśnie 
spontanicznie zrodził się pomysł 
uczczenia jubileuszu 450-lecia wstą-
pienia Katarzyny na tron szwedzki. Po 
powrocie do Szwecji zdecydowałam, 
że będę tę suknię szyła w miejscach, 
gdzie Katarzyna była lub mieszkała. 
Szyłam więc tę suknię i zamku w 
Kalmarze, i w Vadstenie, w Uppsali, w 
Turku, w Lublinie, pod Wawelem, w 
Sztokholmie...

To Twój prywatny projekt i pomysł. 
Czy ktoś cię wspierał ze strony 
polskiej?
Nie. Instytut Polski w Sztokholmie 
widział mnie w sukni Jagiellonki 10 
lipca tego roku w katedrze w Uppsa-
li, podczas wykładu Evy Matsson o 
Jagiellonce, ale nie było żadnej reakcji 
z ich strony.

Czy Szwedzi mają świadomość, że 
Polka była królową Szwecji?
Może nie wszyscy, ale raczej wiedzą. 

Pomówmy chwilę o Tobie. Kim 
jesteś z wykształcenia?
Jestem pracownikiem socjalnym. Pra-
cuję w opiece społecznej. I w urzędzie 
socjalnym. Ale też pracowałam w 
szpitalu i w szkole. Mieszkam w Lund. 
Ważnym elementem mojego życia jest 
moje pochodzenie polskie, mam polski 
temperament, przynajmniej raz w roku 
muszę pojechać do Polski, być wśród 
Polaków, ważne jest dla mnie także, by 
mówić po polsku.

I być ambasadorem Katarzyny 
Jagiellonki... 
To najważniejsze! Czuję do tego jakieś 
powołanie. Mój projekt związany z 
Katarzyną zamierzam prowadzić aż 
do czasu, gdy skończę 57 lat. Tyle lat 
właśnie żyła Jagiellonka.

Oj, niektórzy powiedzą, że to 
obsesja... Czy nie masz wrażenia, 
że całe życie podporządkowałaś 
Jagiellonce?
Nie, nie obsesja, to po prostu moja 
fascynacja! Jedni interesują się modą, 
inni sportem, inni zbierają znaczki, a ja 
interesuję się historią Katarzyny.

To jeszcze Ci brakuje Twojego 
Jana III-ego, by historia się spełniła 
w szczegółach...
Chyba tak (śmiech).

Gdzie można będzie cię spotkać 
w roli Katarzyny Jagiellonki w 
najbliższym czasie?
1 czerwca byłam w Mariefred, 2 i 3 
czerwca odbyłam statkiem jej podróż 
koronacyjną ze Sztokholmu do 
Uppsali, 30 czerwca byłam na zamku 
w Uppsali, tam też inscenizowaliśmy 
przyjęcie koronacyjne – sama przygo-
towywałem potrawy, takie jakie mogły 
być 450 lat temu. W uroczystym obie-
dzie wzięli udział pracownicy zamku. 
Czyli Katarzyna zaprosiła swój dwór 
na uroczysty obiad... 
14 września będę w Uppsali podczas 
Kulturnatten. Będzie to inscenizacja, 
jak Katarzyna opuszcza zamek uppsal- 
ski po koronacji. Będę też obecna w 
katedrze – tego dnia organizowane 
jest specjalne zwiedzanie katedry z 
przewodnikiem...

A ty pojawiasz się jako duch 
Katarzyny...
Tak. Ale żywy duch, który będzie 
mówił o Jagiellonce. 

Zatem zapraszamy do Uppsali 
14 września!

© Zdjęcia z prywatnego archiwum Victorii Enefors
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Kursy języka szwedzkiego 
dla początkujących

Towarzystwo Polaków “Ogniwo” 
w Sztokholmie organizuje nowy 

kurs dla początkujących. 
Spotkanie informacyjne odbędzie 

się w czwartek 12 września 
o godzinie 18-tej 

OGNIWO Sysslomansgatan 8 
T-bana FRIDHEMSPLAN.
Informacja T: 08 653 20 52
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Zużycie paliwa 4,3–4,8 l/100 km (NEDC), 5,3–5,5 l/100 km (WLTP). Emisja CO₂ 98–101 g/km (NEDC) 119–125 g/km (WLTP). Finansowanie poprzez Toyota Financial Services. Flex Privatleasing 
- koszt miesięczny uwzględniający serwis w oparciu o stałe odsetki, 36 miesięcy, 45 000 km i gwarantowana kwota wykupu. Wyższy przebieg (12,5 SEK/10 km) i uszkodzenia wykraczające poza 
normalne zużycie do rozliczenia w momencie zwrotu pojazdu. Dodatkowo płatne: opłaty manipulacyjne i koszty powiadomień, podatek oraz opłaty dla Transportstyrelsen. Oferta obowiązuje do 
30 września 2019 r. włącznie. Norma środowiskowa Euro 6.2. Zrzeczenie się odpowiedzialności: dopuszcza się wystąpienie odstępstw, zmian cen oraz błędów w druku. Samochód na zdjęciu może 
mieć wyposażenie niedostępne w Szwecji.

 NOWA TOYOTA CAMRY.
 ŚWIATOWEJ KLASY OSIĄGI I ELEGANCJA.
Nowa Toyota Camry – nasza najbardziej wyrafinowana hybryda. Wyposażona w technologię hybrydową nowej 
generacji i imponująca mocą aż 218 KM oraz wyjątkową oszczędnością paliwa Toyota Camry jest jedyna w swojej klasie                                        
– zaprojektowana z myślą o każdej potrzebie kierowcy.

Wybierz się na jazdę próbną nową Toyotą Camry u najbliższego dealera.

Promocja premierowa: wersja Executive w cenie Active (wartość: 25 000 SEK). 
Standardowa cena od 334 900 SEK. Flex Privatleasing od 3895 SEK/miesiąc.
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generacji i imponująca mocą aż 218 KM oraz wyjątkową oszczędnością paliwa Toyota Camry jest jedyna w swojej klasie                                        
– zaprojektowana z myślą o każdej potrzebie kierowcy.

Wybierz się na jazdę próbną nową Toyotą Camry u najbliższego dealera.

Promocja premierowa: wersja Executive w cenie Active (wartość: 25 000 SEK). 
Standardowa cena od 334 900 SEK. Flex Privatleasing od 3895 SEK/miesiąc.
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Zygmunt Barczyk

Pragnąc sielanki, szukając idylli

Istotne jest samo szukanie idylli. Zdaje się nam, że 
uzyskamy to, czego nam brakuje przez resztę roku 
w zwariowanym życiu pełnym obowiązków. Idylla 
przybliża nam urok świata ułatwionego, bezproble-
mowego, świetnie oddziałującego na nasze samopo-
czucie i zmysły. 

Tradycyjnie, mit pełnego wypoczynku spełniała i 
nadal spełnia sielanka, czyli idylla wiejska. Nastraja 
pogodnie, daje złudzenie bycia na łonie natury, kusi 
urokiem „prostego życia”. Idylla lokowana w mieście 
zyskała na znaczeniu za sprawą filmów, a zwłaszcza 
seriali. Wyraża ona romantykę miejsca, acz z wygo-
dami, co nie zmusza do porzucenia przyzwyczajeń ani 
tworzenia kompromisów z „prostotą życia wiejskie-
go”. Któż nie chciałby się nacieszyć idyllą serialowe-
go miasteczka Midsommer, w rzeczywistości zmon-
towanego z fragmentów wielu miasteczek Yorksire. 
Który amator polskich seriali nie chciałby choć raz 
zawitać do Sandomierza. Chcemy je odwiedzić w 
realu, pragnąc, by na czas naszego tam pobytu, były 
przyjemne, zadbane, bezproblemowe, dokładnie jak 
na ekranie telewizora. Mają pomóc nam się odprężyć 
i zamarzyć o życiu w miejscu szczęśliwym. 

Są miasta budowane jako idylle od samych pod-
staw. I nie mam na myśli słynnego Town of 

Celebration, czy Wysp Palmowych u wybrzeży mia-
sta w Dubaju. Mam na myśli ideę miasta – kurortu, 
z myślą o dobrym samopoczuciu, które odzyskuje-
my w przyjaznym naszemu ciału i umysłowi mikro-
klimacie. Mówimy: Baden-Baden, Karlowe Wary, 
Bath, a myślimy: zdrowie, błogość, radość życia. I 
wyjątkowość. Tak, psychicznie istotna jest radość 
przebywania wśród wybranych. Słowo: „śmietanka” 
jest na rzeczy. To ważniejsze niż rzeczywiste walo-
ry kurortu (miasto może nawet udawać kurort, byle-
by było przystanią śmietanki). Mówimy: Portofino, 
Montreux, Bellavista, myślimy: jesteśmy wybrańca-
mi losu w nadzwyczajnie sprzyjających „okoliczno-
ściach przyrody”.

Kurort, jako taki, kojarzy się jednak przede wszyst-
kim z ozdrawianiem ciała i duszy. Nie przypadkowo 

Szukanie miejsca o walorach idylli 
przybiera na sile w czas wakacyjny. 
W grę wchodzą sielanki wiejskie, 
pobyty w naturze, i co ciekawe, 
coraz częściej, idylle miejskie, jako 
że miast, a zwłaszcza miasteczek 
urokliwych, nie brakuje. 
W Europie jest na nie prawdziwy 
run. Wystarczy przekonać się o tym, 
doświadczając nawałnicy turystów 
w Czeskim Krumlovie, Bergen, czy 
Brugii, nie mówiąc o miasteczkach- 
perełkach na południu Europy. 

w polszczyźnie określany jest zdrojem. Chodzi o to, 
by znaleźć albo przynajmniej zapozorować walory 
lecznicze. Kudowa, Duszniki, Busko, Goczałkowice. 
Wiele ich. Zaobserwować łatwo, że coraz więcej miej-
scowości, pragnących statusu uzdrowiska, wietrząc w 
tym komercyjny sukces, doczepia sobie „zdrój” do 
nazwy.

Kiedyś idyllami były tylko nieliczne miejsco-
wości. Mowa o słynnych kurortach dla elity. 

Przywilejem nielicznych było zdążać ku zdrojowi 
(jeździło się do wód i na kuracje wodne). W czas 
rozkwitu uzdrowisk kojarzone były one z magią 
Szwajcarii, dlatego styl zabudowy szwajcarskich do-
mów góralskich wybierały dla swych pensjonatów 
nawet odległe od szwajcarskiej idylli zdroje, takie jak 
Karlove Vary czy Baden-Baden. 

Ekskluzywność miejsca dla wybranych nie musi 
oczywiście oznaczać kurortu. Za wzór miejsca eks-
kluzywnego wypoczynku służą np. miasta-kasyna: 
Monte Carlo, Estoril, Biarritz. O ich walorach leczni-
czych się nie wspomina, bo samo bycie tam w charak-
terze pieszczocha losu, już jest leczące. Idylliczność 
miejsca wiąże się tam z zapatrzeniem w uśmiech 
Fortuny. Cóż bardziej kojącego niż poczucie wyjąt-
kowej zasobności. 

Jeszcze innym wzorem ekstrawaganckiej nieco 
idylli, są miejsca takie, jak Rapallo, Cannes, Gstaad, 
gdzie można konfrontować swój materialny status i 
prestiż z innymi wybrańcami losu, acz w warunkach 
nader odprężających. Ekskluzywna klientela zakłada 
tam swoje stałe, bądź sezonowe siedziby. A wokół, 
zaporowe ceny na wszystko, by masowy turysta omi-
jał owe idylle z daleka. Tylko najzamożniejsi mogą 
poczuć luby smak sybaryckiej przyjemności życia w 
enklawach rajskiego życia (nie dziwi zatem napływ 
do tych miejsc nowobogackich z Rosji, Indii i Chin).

Przy wszystkich różnicach charakteru, miasto idyl-
liczne powinno być cudne, niezwykłe, można by rzec, 
marzenne. Ma być niczym misterna szkatułka. Mam 
w tej „branży” swoich faworytów: Cesky Krumlov, 
Nafplio, Annecy. Przykład Krumlova znamienny. 
Historyczne miasto nieziemskiej urody (strzelistość, 
smukłość sylwety miasta na wzgórzach z rzeką two-
rzącą naturalną fosę okalającą gród) uległo dewastacji 

w sowieckiej zonie militarnej zaordynowanej wzdłuż 
granicy Czechosłowacji z Austrią. Po upadku komu-
nizmu, chociaż obrócone w perz, pieczołowicie od-
budowane i zrewitalizowane, odrodziło się jako siel-
skie sioło, miasto, wypisz-wymaluj, dla kochanków i 
turystów.

Z kolei Nafplio, to bastion Wenecji w pobliżu Ko-
ryntu. Dziś plątanina uliczek z restauracjami i pensjo-
natami uchodzi za piękną satelitę Aten na czas week-
endu (raptem dwie godziny drogi autem). Podobnie 
rzecz się ma z francuskim Annecy, koronkowym nie-
mal w swej zgrabności miastem, chętnie odwiedza-
nym satelitą Genewy.

Co łączy te miasta, przy wszystkich różnicach w 
stylu architektury? To, że są to dzisiaj wypre-

parowane sielanki. Nie biegnie tam „normalne życie 
normalnych ludzi”. Ci przybywają z bliższej i dalszej 
okolicy by pracować w nich tak, jak się pracuje w lu-
naparku, w centrum serwisowym, w disneylandzie. 
Wspomniane miasta, o niekwestionowanej i słusznie 
adorowanej urodzie, gotowe są do odgrywania scen 
rodem z Bollywood. Złożone są niemal wyłącznie z 
pensjonatów, restauracji, barów, klubów nocnych, 
pracowni plastycznych, pamiątkarskich sklepów, 
unikatowych butików, ulokowanych w romantycznej 
zabudowie grodu.

Nie koniec na tym. Jak się rzekło, idylla miejska 
wiele ma imion. Architekci, deweloperzy, makle-
rzy, lubią wychodzić klientom na przeciw. Znając 
ich słabość do idylli, programują nowe jej formy. 
Najchętniej budują atrakcyjne mieszkaniowe dziel-
nice z zabudową kwartałową, podwórcami, parkami. 
Miejsca te mają wydać się przytulnymi, miłymi (na 
pohybel z blokowiskami), zapiętymi na ostatni guzik, 
w którym czuć się można jak u Pana Boga za piecem. 
Gotowi są otoczyć je murem i wartownikami, stwo-
rzyć wrażenie miłej separacji od zgrzebnego świata. 

Przybywa dzielnic idyllicznych do zamieszkania, 
często o nazwach bardzo romantycznych, zwłaszcza 
na obrzeżach wielkich miast. Bo i przybywa preten-
dentów do pławienia się w rozkoszach idylli. Mogą, 
choćby na trochę, zaznać tego, czym jest klawe życie. 

Jest jeszcze jeden aspekt “przyjemności”, czy 
wręcz idylliczności  miasta. Chodzi o rozkoszowanie 
się światem i życiem na warunkach podyktowanych 
przez nasze kubki smakowe. Kulinaria  stały się “re-
ligią” współczesności, dorównując popularnością 
“religii” futbolu. Jedzenie to arcyprzyjemna roz-
rywka. Kiedyś celebracja cuisine była domeną wy-
branych, dziś staje się wyznaniem masowym. Coraz 
częściej przesądza też o renomie miejsc, które się od-
wiedza. (Jedźcie do Brugii, największa ilość gwiaz-
dek Michelina w stosunku do liczby mieszkańców. 
Jedźcie do San Sebastian, podobnie). Kulinaria stają 
się podstawowym elementem turystyki, największą 
przyjemnością w poznawaniu miasta. 

Takie te nasze idylle, takie te nasze sielanki.
Wracam na mój sztokholmski balkon skąpany w 

kwieciu.
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Czy oni z tą Szwecją powariowali???
Najpierw byli Szwedzi, którzy w Polsce 
szukali azylu uciekając przed islami-
zacją. Teza się jakoś nie utrzymała, bo 
wbrew niektórym mediom prawicowym 
i mniej rozgarniętym politykom Prawa 
i Sprawiedliwości nie udało się znaleźć 
dla tych dyrdymałów danych statystycz-
nych. Teraz lansuje się więc hipotezę, że 
Szwedzi będę uciekać z Kraju Północy, 
bo gospodarka Szwecji kuleje, a Polska 
kwitnie. “Według IMF polska gospodarka 
po raz pierwszy w historii jest większa od 
szwedzkiej” - informuje na Twitterze ex 
premier Beata Szydło.

W rzeczy samej: polski PKB to 586 mld US, 
Szwecji 551. Tyle tylko, że... Szwedów jest niewiele 
ponad 10 milionów i osiągają PKB per capita w wy-
sokości 53.000 dolarów, a Polacy 33.472 USD, a więc 
około 60% wartości szwedzkiej. 

– Takich danych jak czyste PKB w ekonomii się w 
zasadzie nie porównuje, bo nie ma to wielkiego sensu. 
Stosunek wysokości PKB jednego państwa do drugie-
go pokazuje nam tak naprawdę bardzo niewiele. Nie 
wskazuje na to, które jest tak naprawdę bogatsze, bar-
dziej stabilne. Zdecydowanie więcej można wyczy-
tać z PKB per capita, powszechnie określanego jako 
wskaźnik zamożności państwa – mówi w rozmowie z 
INNPoland.pl Maciej Nowiński, ekonomista.

A w takim porówaniu Polska nadal jest na dale-
kim miejscu. Według danych Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego Polska zbliża się do poziomu 
75% średniej siły nabywczej obywateli UE. I tego wy-
niku nie należy się wstydzić, bo on ciągle i systema-
tycznie rośnie. 

Tezę o wyśmienitej kondycji polskiej gospodarki 
pod rządami PiS-u, która przegania lub dogania więk-
szość krajów europejskich, lansowana jest od pewne-
go czasu przez media narodowe czyli TVPiS. I chociaż 
nikt z ekspertów nie ma wątpliwości, że gospodarka – 
podobnie jak w większości krajów europejskich – ma 

się dobrze, to jednak w tej nachalnej propagandzie 
sukcesu, manipuluje się faktami w rzadko spotykany 
sposób. Doraźny interes polityczny ważniejszy jest 
niż rzetelność. Ale... ciemny lud to kupi.

Jeszcze niedawno prasa podawała, że Polska może 
zrównać się ze średnią europejską w zakresie siły na-
bywczej na mieszkańca za... 15-25 lat. Tak uważali 
eksperci uczestniczący w Paris Polish Forum. W 2018 
r. średnia siła nabywcza w Polsce w 2018 roku wy-
niosła 7.228 euro na mieszkańca, czyli mniej więcej 
połowę średniej europejskiej według badania GfK 
Purchasing Power Europe 2018. Dało to Polsce 29. 
lokatę w europejskim rankingu. 

Indeks siły nabywczej pieniądza wynosi dla Szwecji 
110,95. Wbrew stereotypowym opiniom koszty życia 
w Szwecji nie należą do najwyższych. Kraj znalazł się 
poza pierwszą 10-tką zestawienia państw przy więk-
szości wskaźników (CPI, indeks cen wynajmu, restau-
racji i cen żywności). Szwecja okazuje się być sporo 
tańszym państwem do życia niż Norwegia i Dania.

Nie ma więc obaw – na razie Szwedzi do Polski nie 
będę emigrować i zabierać Polakom pracę. Kierunek 
migracji nadal jest odwrotny. I tak jeszcze długo po-
zostanie. (ngp)
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Teresa Urban

Dotychczas unikałam pisania 
o  polskich przyjaciołach, nawet 
w superlatywach, obawiając się, 
że czuliby się niezręcznie, gdyby 
wspólni znajomi czytali o nich 
w polskojęzycznych felietonach.

Pisząc reportaże z podróży po szwedzku, nie prze-
strzegałam tej zasady. Opisałam więc historię zna-
jomość (graniczącą z przyjaźnią) z parą Polaków 
zamieszkałych w Niemczech, poznanych na jednym 
z rejsów. Potem przypadkowo spędziliśmy wspól-
nie jeszcze dwa rejsy. Nie było żadnego ryzyka, że 
para, nie znająca szwedzkiego, może zapoznać się z 
treścią. Na wszelki wypadek zmieniłam im imiona. 
Śledziliśmy z zainteresowaniem ich znajomość, a 
raczej romans – od zaręczyn, po ślub, aż do burzli-
wego, niesmacznego rozwodu. Obecnie utrzymujemy 
sporadyczny kontakt mailowy, nie pytamy o nowych 
partnerów i nie informujemy o planowanych rejsach. 
aby uniknąć ponownego spotkania. Lepiej nie wie-
dzieć za dużo o przyjaciołach i znajomych, bo mogą 
nas rozczarować. 

W tym felietonie łamię zasadę i poświęcam go pa-
rze przyjaciół, Szwedce i Duńczykowi, których przed-
stawiam pod zmienionymi imionami jako Lili i Larsa. 
Są pod wieloma względami wyjątkową parą i cieszę 
się, że nasze drogi się skrzyżowały. Poznaliśmy się 
podczas zapoznawczego obiadu przed planowanym 
rejsem, na który armator zaprosił szwedzkich uczest-
ników. Przypadek sprawił, że zajęłam miejsce przy 
Lili, co umożliwiło nam konwersację, podczas gdy 
panowie siedzieli po naszych obu stronach i praktycz-
nie nie zamienili z sobą wtedy ani słowa. 

Jednym z docelowych portów rejsu miała być 
Barcelona. Wzmianka o tym mieście stała się dla nas 
obu przysłowiowym kliknieńciem, oznaką pokre-
wieństwa dusz. W Barcelonie bywałam kilkakrotnie, 
służbowo i jako turystka. Miasto jest bliskie ide-
ału ze swą zwartą zabudową, wspaniałą arhitekturą 
Gaudiego, starym miastem, nowoczesnymi spekta-
kularnymi budowlami, bulwarem La Rambla pełnym 
kwiatów i zaskakujących atrakcji, ciekawymi muze-
ami oraz piaszczystymi plażami niemal w centrum 
miasta. Wyznałam, że gdyby dano mi drugie życie, 
chciałabym urodzić się w Barcelonie. 

Lili i Lars znali miasto lepiej niż my. Odwiedzali 
miasto kilka razy w roku ponieważ pracował tam 
jeden z ich synów. Wspomniałam, że mieszkaliśmy 
kiedyś obok barcelońskiej ikony architektonicznej o 
kształcie wrzeciona, popularnie zwanej szminką do 
ust, której oficjalna nazwa to Akbar Tower. Budynek 
zachwyca co noc wielobarwną iluminacją. W pobliżu 
zachowała się stara podupadła, kamieniczka kontra-
stująca z nowoczesnym biurowcem. Ciekawa byłam, 
czy Lili ją odkryła. Oczywiscie, że tak, nawet sfoto-
grafowała i przy najbliższych odwiedzinach mogłam 
podziwiać zdjęcie. To również świadczyło, że reagu-
jemy podobnie. 

Larsa poznaliśmy bliżej dopiero podczas rejsu. 
Posiada on niezwykłą umiejętność nawiązywania 
kontaktu z nieznajomymi wynikającą ze szczerego 
zainteresowania innymi ludźmi. On i Małżonek od-
naleźli się natychmiast prowadząc długie historycz-
no-polityczne dyskusje. Miałam dwóch ulubionych 
Duńczyków, Larsa i pianistę-komika Viktora Borge. 
Artysta już nie żyje, więc Lars jest obecnie moim jedy-
nym duńskim faworytem. Lars skończył ekskluzywną 
szkołę hotelarską w Szwajcarii i pracował tam, oraz 
w innych, pozaeropejskich krajach. Odwiedziliśmy 
kiedyś luksusowy hotel w Hongkongu, gdzie Lili i 
Lars spędzili miodowy miesiąc. Anglicy wycofali się 
z miasta, ale ich tradycje pozostały. W hotelu oczeki-
wano, że po godzinie 17 panowie będą ubrani w ko-
szule z długim rękawem. 

Lars jest także z zamiłowania kucharzem. To on 
przyrządza poczęstunki przy wspólnych spotkaniach, 
a dania cieszą nie tylko podniebienie ale i oko. Mimo, 
iż mieszka w Szwecji dłużej niż my, czuje się nie-
podzielnie Duńczykiem i obcokrajowcem. Ostatnio 
stwierdził, że mówię po szwedzku o wiele lepiej niż 
on. Wyznam szczerze, że do dziś nie jestem pew-
na  czy rozmawia z nami po szwedzku, czy po duń-
sku. Lili również twierdzi, że nie czuje się rdzenną 
Szwedką, ponieważ wychowała się w Skåne należą-
cym kiedyś do Danii, co łatwo rozpoznać po charak-
terystycznym akcencie.

Matka Lili pochodziła z burżuazyjnej sztokholm-
skiej rodziny, ale po ślubie przeniosła się do Skåne. 
Lili była emocjonalnie bardziej związana z ojcem niż 
matką. Rodzina zamieszkała w ekskluzywnej rezy-
dencji z basenem, do której Lili zrzekła się praw ma-
jątkowych na korzyść rodzeństwa. Zatrzymuje się tam 
sporadycznie z okazji większych spotkań rodzinnych. 

Lili i Lars spędzają każde lato w Skåne, gdzie wynaj-
mują wiejski bielony domek z malwami pod oknem. 
Rodzinna willa nosi nieoficjalną nazwę Wrzosowego 
Domu. Dziwnym zbiegiem okoliczności pensjonat 
w Beskidach, gdzie w dzieciństwie spędzałam letnie 
wakacje, nazywał się Wrzos. Następnym zbiegiem 
okoliczności są imiona synów Lili i Larsa, Fredrik i 
Henrik. Kiedy w dzieciństwie bawiłyśmy się z przy-
jaciółką w bogate mężatki, Fryderyk i Henryk były 
naszymi ulubionymi męskimi imionami. Fryderyk był 
faworytem i ta z nas, która zdążyła wybrać pierwsza, 
miała w wyobraźni męża o tym imieniu, druga musia-
ła zadowolić się Henrykiem.  

Z Lili i Larsem odbyliśmy wspólnie dwa rejsy. W 
Barcelonie zaprowadzili nas do Szampanerii, unikal-
nego baru w starej dzielnicy Barcelonetta. Dawny ga-
raż, a może skład, zamieniono na tawernę. U pułapu 
wiszą ogromne szynki, na tablicach wypisano kredą 
rodzaje i ceny zakąsek. Namówiono nas na wyborną 
kanapkę z serem pleśniowym na gorąco, roquefort ca-
liente. Do zamówionych dwóch tapas można za niemal 
darmo dokupić butelkę musującego wina Cava. Wino 
sprzedawo również na kieliszki. Staromodny szeroki 
pucharek kosztuje nieco ponad jedno euro. Większość 
gości dziarsko dzierży w dłoni butelki, szum rozmów 
przerywają toasty, a atmosfera jest przyjacielska i 
odprężająca. Na innym wspólnym rejsie przeżyliśmy 
przygodę, kiedy w Marsylii zaskoczył nas mistral. 
Przy silnym wietrze statek niezdolny do precyzyjnej 
nawigacji nie mógł opuścić portu. Pozostał w porcie 
dłużej niż to było w planie, straciliśmy powrotny lot, 
ale biuro podróży załatwiło nam noc w hotelu i lot 
zastępczy.

Lili i Lars spędzają co roku dwa zimowe miesiące 
na Wyspach Kanaryjskich, zawsze w tej samej miej-
scowości. Zgraliśmy parokrotnie urlopy, i chociaż 
nie mieszkaliśmy w tym samym miejscu, mogliśmy 
się nawzajem odwiedzać. Wraz z rodziną czy innymi 
przyjaciółmi trudno było realizować wspólne wyjaz-
dy. Rodzinę udało nam się po wielu staraniach oka-
zjonalnie zabrać na urlop nad Morze Śródziemne, a 
z innymi przyjaciółmi wyjechaliśmy razem tylko raz. 
Małżonek nie jest jednak miłośnikiem wspólnych wy-
padów. Chce skoncentrować się na zwiedzaniu, a nie 
na rozmowach, przedkłada ilość nad jakość, zawsze 
pragnie zobaczyć więcej niż jest to praktycznie moż-
liwe, czego nikt poza mną nie akceptuje. Zwiedzając 
porty w czasie rejsów z Lili i Larsem robiliśmy to na 
ogół sami. Dla nich ważniejsze były kontakty z ludź-
mim a nie turystyczne atrakcje. Poznawali nowe miej-
sca przez rozmowy z mieszkańcami.

Lili, pedagoga z zawodu, interesuje psychologia 
wieku dziecięcego. Ich dzieci są już w średnim wie-
kum więc swe doświadczenie wykorzystuje w kontak-
tach z wnukami. Ma ich sześciorom a ich imiona wy-
grawerowane są na srebrnej płytce, którą nosi na szyi 
jako ozdobę. Pomaga wnukom w lekcjach, w razie 
potrzeby udziela korepetycji, radzi w wyborze szkoły, 
zapewnia urodzinowe rozrywki, obdarza drobnymi 
prezentami przy ubieraniu i rozbieraniu choinki, orga-
nizuje poszukiwanie skarbów zakopanych uprzednio 
w ogrodziem a dzieciom z okolicy pozwala korzystać 
z huśtawki w ogrodzie.

Lili zachowała duszę dziecka. Mile nas zaskoczyła 
zaprosinami po powrocie z Japonii. Na tyłach domu 
w japońskim ogródku, wysypanym żwirem zagrabio-
nym w koncentryczny wzór, z kilkoma kamieniami 
dla dekoracji, przebrano nas w szlafroczki-kimona, 
pamiątki z japońskiego SPA i poczęstowano smako-
witymi sushi. Inne spotkanie upłynęło pod znakiem 
Nobla. Piliśmy drinki w bibliotece, a potem przy stole 

Pokrewne 
dusze

z nakrytym noblowskim serwisem, dane nam było 
delektować się ekskluzywnymi daniami. Ostatnio 
Lili maluje paznokcie na  czerwono i zdobi je białymi 
kropeczkami. Zażartowała kiedyś z ekspedientki w 
drogerii, prosząc o czerwony lakier z białymi krop-
kami. Zakłopotana panienka próbowała wytłumaczyć 
starszej pani, że kropki robi się samemu, a roześmiana 
Lili, zadowolona z udanego żartu, pokazała jej wtedy 
swe nakrapiane paznokcie.

Lili i Lars ustawili przed domem ławeczkę na zbie-
gu lokalnych uliczek. Tam co piątek gromadzą się 
okoliczni mieszkańcy, plotkują, żartują i mają miło 
zacieśniając więzi sąsiedzkie. Od czasu do czasu go-
spodarze zapraszają towarzystwo na musujące wino 
i kanapki z łososiem. Ostatnia zima była śnieżna i 
w Dagens Nyheter pojawiło się nadesłane przez Lili 
zdjęcie ławeczki z grubą warstwą śniegu i komenta-
rzem: “Piątkowe spotkanie odwołane na skutek nie-
sprzyjającej pogody.”

Z Lili łączy mnie także okoliczność, że obie lubimy 
pisać. Już na pierwszym wspólnym rejsie zauważy-
łam, że Lili zwykła siadywać w mało uczęszczanym 
kątku pokładu i z lampką zmyślnie umocowaną na 
czole robiła zapiski w notatniku. Pisała raport z po-
dróży. Lili woziła ze sobą kapelusz, który chronił od 
słońca i deszczu. Jej kroniki udostępniane potem jako 
blogi na Internecie wychodziły rzekomo spod pióra 
podróżnego kapelusza. Lili pisywała także do lokalnej 
gazetki na Wyspach Kanaryjskich. Ostatnio narzeka, 
że w niewielkim uzdrowisku, gdzie jeżdżą od lat, trud-
no znaleźć nowe tematy. Teksty Lili są krótkie, często 
refleksyjne, czasem wręcz filozoficzne. Prozaiczny 
obrazek pasących się krów zaowocował refleksją  
przestrzegającą przed pośpiechem, zachęcającą do 
dokładnej analizy, mentalnego „przeżuwania” swych 
odczuć. Lili jest także utalentowanym fotografem 
amatorem. Pisanie dodatkowo zbliżyło nas i zbratało.

Przyjaźń z Lili i Larsem wzbogaciła nas duchowo, 
a każde następne spotkanie wnosi coś nowego i cieka-
wego. Wiele nas różni, ale mamy ze sobą dużo wspól-
nego. Na tym polega chyba pokrewieństwo dusz. 

Na marginesie
Pinokio, Gepetto i inni

Sexafera z nieletnimi prostytutkami 
Kuchcińskiego, prywatne loty rządowym  
samolotem z rodziną i znajomymi mar-
szałka Sejmu i Senatu, seria tajemniczych 
“samobójstw” w więzieniach głównych 
świadków afer związanych z bonzami Prawa 
i Sprawiedliwości, rozgrzeszanie kiboli i 
nazistów, wierutne kłamstwa pani europo-
słanki Mazurek, doprowadzenie do zapaści 
szkolnictwa przez ex minister Zalewską, 
chamstwo posłanki Pawłowicz, afera 
Srebrnej, wykorzystywanie mediów publicz-
nych do szkalowania opozycji i nagonki na 
posłów, afera hejtowa Piebiaka skierowana 
do wciąż niezależnych sędziów - wszystko 
wskazuje, że inspirowana i kontrolowana 
przez ministra Ziobro, wychwalanie biskupa 
Jędraszewskiego za jego wypowiedzi na te-
mat LGBT, ignorowanie wyroków sądowych, 
nepotyzm do potęgi - ojciec prezydenta do 
Senatu, ojciec premiera do Senatu... 

A sondaże pokazują, że Prawo i Sprawie-
dliwość nadal cieszy się rekordowym 
poparciem. 

Co jest z tą Polską???? Gdzie podziało się 
poczucie przyzwoitości? Jedni mówią, że 
takie mamy “życie polityczne”, jacy sami 
jesteśmy. Póki nie dotknie nas katastrofa, 
to niech sobie tam “na górze” robią co chcą. 
Tyle tylko, że to upadek poczucia państwo-
wości i odpowiedzialność. To znowu: “sami 
swoi”, “za demokracji wszystko niczyje”... 

Już Norwid pisał: Polacy są wspaniałym 
narodem i bezwartościowym społeczeń-
stwem. (tn)
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