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Wybory do Sejmu i Senatu już za kilkanaście dni.
Słusznie wszyscy piszą, że będą jednymi
z najważniejszych w historii ostatnich 30 lat. Wynik
wyborów trudno przewidzieć. O przedwyborcze
nastroje zapytaliśmy Polaków mieszkających
w Szwecji. Nastroje są minorowe... STRONA 4

Jak i gdzie głosujemy w Szwecji?
Informacja wyborcza na stronie 10

WYBORY 13 PAŹDZIERNIKA
Wybory do Sejmu i Senatu już za kilkanaście dni. Słusznie
wszyscy piszą, że będą jednymi z najważniejszych w
historii ostatnich 30 lat. Wynik wyborów trudno przewidzieć.
O przedwyborcze nastroje zapytaliśmy Polaków
mieszkających w Szwecji.
1. Niemal wszystkie sondaże przedwyborcze wskazują
na przewagę partii rządzącej PiS. Jaki wynik wyborów
Państwo typują?
2. Jak oceniają Państwo bilans polityczny ostatnich
czterech lat w Polsce?

Jerzy Marciniak, Lund

Jerzy Jurkowski, Kävlinge

Typuję 38-39 procent głosów dla
Prawa i Sprawiedliwości.
Generalnie oceniam ostatnie
cztery lata średnio. W kulturze
źle. Summa summarum oceniam te
lata dużo lepiej niż rządy Tadeusza
Mazowieckiego, czy Donalda Tuska.

Obawiam się sukcesu PiS, ale do
końca chcę wierzyć w niespotykaną dotychczas frekwencję i cud.
Stosunek ambiwalentny. Trudno
bowiem zrozumieć, jak połowie
społeczeństwa odpowiada niewydolna
służba zdrowia kontra niespotykane
wydatki na zbrojenia; przepełnione
szkoły z zajęciami do wieczora, wycinane lasy i coraz szersze autostrady,
węgiel zamiast wiatru, przyzwolenie
na homofobię czy zreformowana jurysdykcję, którą krytykuje połowa znawców prawa w kraju i UE, a druga połowa uważa, że wszystko to dzieje się na
szkodę narodu. Z drugiej strony mówi
się i pisze o Polsce tak, jak to było w
czasach Solidarności, a to zachęca do
rozmów ze Szwedami na temat demokracji, dyktatury – koła, które zatacza
historia – a to cieszy, bo się mówi...
Sytuacja ciekawa, bo społeczeństwo
podzielone jest na tych, których cieszą pieniędze za dziecko/-ci, ogromne
wydatki na zbrojenia z równoczesnym
świadomym odchodzeniem od polityki zrównoważonego rozwoju (węgiel,
rozbudowa sieci dróg, degradacja lasów etc) i zapaścią systemu ochrony
zdrowia, oraz zmianami w sferze sądownictwa; i na tych, którzy widzą, że
pieniędzy na to wszystko jest brak, a
dodatkowo widzą jak rządzący planowo realizują swoją wizję.
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Maria Follman, Örebro

Joanna Backman, Uppsala

Obawiam się, że PiS wygra wybory, ale nie będzie miał większości
w sejmie.
Bilans polityczny ostatnich czterech lat w Polsce jest według mnie
katastrofalny. Społeczeństwo polskie
nigdy wcześniej nie było tak podzielone, jak dzisiaj. Powolny upadek demokracji, manipulacje przy Konstytucji
jak również próba wywierania nacisku
na sądy i sedziów sprawiają, że wizerunek Polski w Europie jest bardzo niekorzystny. Obawiam się, że zmiany dokonujące się w Polsce mogą być trudne
do naprawienia.

PiS zdobędzie przewagę, choć
– mam nadzieję – że nie konstytucyjną. I łudzę się nadzieją, że senat
będzie należał do opozycji.
Dużo tu wymieniać: demolka państwa prawa, państwowych instytucji, parlamentaryzmu, debaty publicznej, mediów publicznych. Systemowe
uwłaszczenie na majątku państwowym,
wymiana elit na mierne, ale służalcze
wobec władzy. Ograniczenie praw i
swobód obywatelskich – prawa wyborczego (ostatnie doniesienia o fałszerstwie “losowania” komitetów
wyborczych, nierówne traktowanie
kandydatów w publicznych mediach,
włączenie kościoła w kampanię wyborczą), prawa do zgromadzeń, do swobodnego wyrażania swoich poglądów,
do opieki zdrowotnej, do prywatności
(inwigilacja obywateli). Szerząca się
korupcja, nepotyzm, afery na niespotykaną skalę, prywata, “tumiwisizm”.
Wzrost zaniku empatii dla słabszych i
pokrzywdzonych, teflonowość dużej
części społeczeństwa na wykryte nieprawidłowości, nawet takie które są
wręcz podważeniem podstaw państwa
demokratycznego na rzecz jednej partii.
Wykorzystywanie struktur państwa do
nękania obywateli i opozycji dla własnych korzyści majątkowych. Wielka
polaryzacja społeczeństwa, mowa nienawiści podsycana przez najwyższych
urzędników państwowych i media publiczne. Wzmocnienie partii rządzącej
przez przekupstwo polityczne dzięki
transferom socjalnym, uwłaszczeniu
się na majątku wspólnym, wzmocnieniu aparatu przymusu i zastraszeniu
społeczeństwa.
Podsumowując: Polska jest na
drodze do autorytaryzmu policyjno
wyznaniowego.
Pozytywne aspekty tych czterech lat:
narodzenie się społeczeństwa obywatelskiego, opóźnienie przejęcia całego
systemu sądowniczego oraz mediów
prywatnych.
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Waldemar Ostrycharczyk,
Sztokholm
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Zgodnie z zasadą wyrażoną przez
jednego z senatorów brytyjskich
(nazwiska niestety nie pamiętam), że w
wyborach wygrywają ci, którzy głośno
wyrażają i obiecują to, o czym cicho
myślą i marzą najbardziej bezmyślni,
przewiduję zwycięstwo partii rządzącej
na granicy samodzielnego rządzenia.
Niestety, negatywnie, zarówno w
polityce wewnętrznej, jak i międzynarodowej. W wewnętrznej – cywilizacyjne cofnięcie kraju w stosunku
do innych państw Europy Zachodniej,
w polityce międzynarodowej – skonfliktowanie Polski z sąsiadami grożące
restrykcjami ekonomicznymi.
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Nie idąc na wybory, nie
tłumacz się, że mieszkając
poza Polską nie masz prawa
decydować o sprawach
ważnych dla Kraju. Masz
takie same obowiązki
i prawa, jak inni obywatele!

Elżbieta Święcicka, Sztokholm
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Niestety, sądzę że w taki czy inny
sposób, PiS ogłosi zwycięstwo.
W ciągu 4 lat udało się PiS połączyć aparat państwowy z aparatem
partyjnym, tak jak było za komunizmu.
Niszcząc: Trybunał Kon-stytucyjny,
sądownictwo, wojsko, szkolnictwo;
zaprzęgając media publiczne i tzw społeczne do promowania nieuczciwości,
chamstwa, kłamstwa i siania nienawiści; podporządkowując sobie dużą
część Kościoła, który zdaje się zapominać o Ewangelii. Ogromną szkodę wyrządza bezkarne manipulowanie ludźmi, kupowanie ich i niszczenie więzi
społecznych. Na przyszłość zaważy to
utratą znaczenia Polski w polityce międzynarodowej i dryfowanie w kierunku
Moskwy. Mój mąż, Jakub, w ostatnim
swoim artykule, drukowanym w SvD
przed poprzednimi wyborami, napisał:
Wynik październikowych wyborów będzie miał znaczenie nie tylko dla przyszłości Polski, ale również przyszłości
Europy.
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13

PAŹDZIERNIKA
Towarzystwo Polaków „Ogniwo”
zaprasza na spotkanie z
Polonia Falcon FF
naszą wspaniałą
drużyna piłkarską, która
zaprezentuje się kibicom
- tym razem nie na boisku i opowie o swoich sukcesach
i planach na przyszłość.

Spotkanie odbędzie się
w sobotę
12 października
o godz. 14.00
w lokalu klubu
Sysslomansg. 8 T-Fridhemsplan
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Musimy myśleć
globalnie
i systemowo
Rozmowa z prof. dr. hab. Stanisławem
Flejterskim, wykładowcą Wyższej Szkoły
Bankowej w Szczecinie, członkiem Komitetu
Nauk o Finansach PAN (2007-2019)

Jest Pan ekonomistą i finansistą...
...gdy zatem wypowiadam się niekiedy
na inne tematy, to z pozycji obywatela, podatnika, wyborcy, uważnego
obserwatora życia publicznego, czy
wreszcie ojca i dziadka. To są powody do zabierania głosu na tematy
ogólnie uznawane za ważne. Nie jest
mi wszystko jedno, co dzieje się i co
będzie się działo u nas i obok nas.
Ekonomia i finanse są uważane nieprzypadkowo za najbardziej nieścisłe
wśród ścisłych oraz za najbardziej ścisłe wśród nieścisłych. I to jest prawda.
My bowiem w ekonomii opisujemy,
mierzymy, porównujemy, objaśniamy, oceniamy, proponujemy, czasem
formułujemy sygnały wczesnego
ostrzegania. Natomiast, jeśli chodzi o
prognozowanie, wszyscy mamy spory
kłopot. Mimo to pewne procesy należy
przewidywać i można przewidzieć. I
można mieć uzasadnione obawy, jak
długo jeszcze potrwa ten relatywnie
dobry czas. Oby jak najdłużej. Jednak
za rok, dwa lub trzy nasza sytuacja
może być znacznie gorsza. Jest się
czym martwić. Przykładowo poziomem naszego oficjalnego zadłużenia,
wynoszącego dziś około bilion złotych. Bilion czyli tysiąc miliardów…
To wszystko jest dość kruche…
Wielu Polaków, podobnie jak Pan,
obserwuje światową geopolitykę.
To zajęcie głównie dla politologów,
ja zajmuję się tym po amatorsku,
głównie z naszej polskiej perspektywy. Interesują nas bowiem relacje
USA z Chinami czy Rosją, dodając
do tego Iran, Izrael oraz w ogóle
Bliski Wschód, a także na przykład
Meksyk. Kiedy zaś rozmawiamy o
Europie, to wymieniamy zwłaszcza
Niemcy i Francję, ponadto Wielką
Brytanię, również po 31 października. Kategorią kluczową, o znaczeniu
fundamentalnym, jest zachowanie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, z militarnym i ekonomicznym

na czele. Znamienne, że praktycznie
każdego dnia w mediach pojawia się w
różnych kontekstach słowo „kryzys”.
Jest ono obecnie często nadużywane,
a być może przeceniane – zdaniem
wielu – niemal wszystko znajduje się
w kryzysie. (...)
Całe życie jestem umiarkowanym
optymistą, z naciskiem na umiarkowanym... Dostrzegam, że wielu, a może
coraz więcej ludzi ma świadomość
skali zagrożeń, których liczba jest
wyjątkowo wielka. Obecne lata, a
zwłaszcza zbliżający się przełom 2 i
3 dekady XXI wieku, odznaczają się
szczególną skalą starych i nowych wyzwań. Lista byłaby długa… Przykładowo rządy obecnego prezydenta USA,
niekonwencjonalne i kontrowersyjne,
krytykowane przez wielu, uzmysławiają nam, że świat nie jest bardziej
bezpieczny. Widać to dobrze, jeśli
analizować relacje z Iranem, Koreą
Północną czy Chinami.
Ciekawe są także relacje USA z
Rosją...
Jedno to retoryka, drugie to pragmatyzm i realna polityka. Rosja, mimo
swoich znanych problemów, jest i będzie trudnym, ale ważnym partnerem i
trzeba z nią utrzymywać kontakty.
Dziś globalni gracze to Grupa G-2:
USA i Chiny...Chociaż za parę lat kolejność może być odwrotna. Już teraz
można mieć wątpliwości, kto naprawdę dominuje w gospodarce światowej,
czy światowych finansach. Wśród
największych banków świata dominują
banki chińskie. Oczywiście, Chinom
też wyzwań nie brakuje, podobnie
zresztą jak niemal wszystkim krajom,
nawet tym zaliczanym do najbogatszych i najszczęśliwszych….		
		
Skupmy się więc teraz na kwestii
tych wyzwań. Po pierwsze wyzwanie
klimatyczne…
Za nami jest czerwiec 2019, uważany
przez klimatologów za wyjątkowy,
podobno najcieplejszy czerwiec w historii. Zaskakiwać może fakt, iż jedni
uważają, że mamy kryzys klimatyczny,
efekt cieplarniany i że człowiek miał i
ma na to wpływ. A inni w tym samym
czasie twierdzą, że nie ma powodu,
aby mówić o katastrofie czy globalnym ociepleniu, bo klimat zawsze się
zmieniał. I że są inne ważne problemy
do pilnego rozwiązania, a człowiek i
tak nie ma na klimat żadnego wpływu. Sporo czytam na temat kwestii
klimatycznych i obserwuję, że sporo
się zmieniło. Wspominam dawne lata
czy zimy i porównuję je do dzisiejszych. Teraz wiosną i latem nie ma na
ogół powodów, aby podróżować do
tzw. ciepłych krajów, bo i w Polsce jest
ciepło. Przychylam się do opinii tych
analityków, choćby do Naomi Klein,
którzy uważają, że mamy dziś realny

problem ze zmianami klimatycznymi i że ludzie mają na to wpływ. O
„świecie na rozdrożu” w książce pod
tym tytułem pisał ostatnio Marcin Popkiewicz. Jego zdaniem odpowiadamy
za największą niesprawiedliwość międzypokoleniową w historii ludzkości.
My spalamy paliwa kopalne i jeszcze
żyjemy komfortowo, ale nasze dzieci
zapłacą rachunek cholernie wygórowany.
Kolejne zagrożenie to nowe stadium
kryzysu migracyjnego.
Nie tylko z powodu ubóstwa, niesprawiedliwości, innych przyczyn
społecznych i politycznych, ale także
klimatycznych, za jakiś czas mogą się
pojawić w Europie, również w Polsce,
miliony ludzi z Afryki. W Polsce, na
razie zwłaszcza w Polsce centralnej,
mamy poważny problem związany z
deficytem wody. Również to wyzwanie
jest trudne do szybkiego przezwyciężenia. Dlatego trzeba uruchomić myślenie globalne i systemowe, średnio
i długoterminowe. I nie myśleć tylko
od wyborów do wyborów, traktując
zdobycie i utrzymanie władzy oraz
związanych z nią przywilejów jako cel
jedyny, do osiągania za każdą cenę.
Chaos, szum informacyjny, różnorodność opinii niemal na każdy
temat. Jak to można wyjaśnić?
Świat jest jeden, ale patrzymy nań
przez różne okna. Dotyczy to nie
tylko naszego kraju. Są zapewne nadal
nieumiarkowani optymiści, są realiści,
nihiliści, defetyści czy katastrofiści,
przewidujący apokalipsę czy armagedon. Są i tacy, którzy twierdzą, że
damy radę, zawsze jakoś było, nie
jest tak źle, świat ma przyszłość,
jakoś poradzimy sobie. Staram się z
pokorą scjentysty przemyśleć każdą
sprawę wieloaspektowo, z różnych
perspektyw, z wykorzystaniem analizy
kosztów i korzyści. Swoim studentom
mówię, że wprawdzie nie jestem tzw.
symetrystą, jednak z definicji nie mam
zaufania do rządzących, szczególnie
w kontekście pychy i mało finezyjnej
propagandy sukcesu, ograniczone zaufanie mam też do opozycji. Bo obie
strony, w różnym stopniu, oszczędnie
gospodarują prawdą, zwłaszcza przed
wyborami. Mówię czasem publicznie
o swoich stałych sympatiach politycznych, ale jednocześnie namawiam:
myślcie państwo samodzielnie, tak jak
uważacie, nie musicie mnie, ani nikogo innego bezkrytycznie naśladować.
Nikt nie ma monopolu na mądrość.
Jedni mawiają, że prawda leży zawsze
pośrodku, drudzy że prawda nigdy
nie leży pośrodku, a jeszcze inni, że
prawda leży tam, gdzie leży.
Przejdźmy teraz do ważnych spraw,
które dzieją się w Europie i UE.
UE jest potrzebna całej Europie i nam.
Nie chciałbym sobie wyobrażać, że
za mojego życia miałby się odbyć tak
zwany polexit. Wolałbym przy tym,
abyśmy w UE byli aktywni nie tylko
w Grupie Wyszehradzkiej, ale i w
Trójkącie Weimarskim, z Niemcami i
Francuzami. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE moglibyśmy stać się piątą
potęgą Europy. I chciałbym, aby UE
odzyskała wigor i energię do dalszego
działania, jednocześnie aby nie doszło
do podziału na grupy krajów różnych
prędkości. Mamy na razie wysokie
tempo wzrostu. Niestety samo tempo,
czyli dynamika PKB, to tylko część
problemu. Zawsze było tak, że po
latach tłustych przychodzą lata chude,
choć byśmy tego nie chcieli. I u nas
też niedługo pojawi się spowolnienie
wzrostu. Cieszę się, że ogólnie rzecz
biorąc, mimo perturbacji, Polska
od 30-tu lat rozwija się i bogaci.
Pamiętajmy, że jest to zasługa przede
wszystkim rodzimych przedsiębiorców
i menedżerów, firm i milionów ludzi
ciężko pracujących. Dużą rolę w tym
sukcesie przypisać należy także imi-

grantom ukraińskim, którzy oby byli
u nas dalej i oby nie wyjechali. Zależy
nam na tym, aby czuli się u nas dobrze
traktowani i zapełniali lukę na naszym
rynku pracy.
W propagandzie kolejnych rządów,
kolejnych grup trzymających władzę,
pojawiają się różne hasła...
...w rodzaju: druga Polska, druga
Japonia, druga Irlandia, druga Bawaria,
druga Szwajcaria, druga Turcja, drugie
Węgry... Niedawno premier powiedział
o sobie i swoich zwolennikach: my
jesteśmy spadkobiercami starożytnych
Greków, tych z bitwy pod Salaminą….
Skróty myślowe, nadużycia semantyczne? Wszystkie takie porównania
są ułomne, może zwłaszcza porównywanie się do Grecji, która jeszcze do
niedawna kojarzona była z kryzysem
bankowo-finansowym. Uważam, że
Polska była, jest i będzie jedna. Zmieniająca się, rozwijająca, czerpiąca z dobrych wzorów i doświadczeń różnych
krajów, inteligentnie i profesjonalnie
reformowana. I oby po tzw. dobrej
zmianie przyszła jeszcze lepsza zmiana.
Nie tracę resztek nadziei, chociaż przed
jesiennymi wyborami trudno o łatwy
optymizm. Na marginesie przypomnę
mało znaną wypowiedź Antoniego Słonimskiego z połowy lat 70.: Wierzę, że
w Polsce wszystko jest możliwe. Nawet
zmiana na lepsze…
Byłem zawsze człowiekiem nieradykalnym, zwolennikiem umiaru, ewolucji,
a nie rewolucji, odrzucania skrajnych
ocen. Świat odznacza się wielością
barw i odcieni. Szukam wyważonych
ocen i… przeważnie mam rację. Na
ogół umiarkowane oceny są bliższe
prawdy.
Obecnie rządzący mają pewne osiągnięcia, które trzeba docenić. Mam
tu na myśli na przykład flagowy
program 500+...
Ocena nie jest łatwa, wszystko jest
bardziej skomplikowane niż myśli
większość ludzi. Programy socjalne
praktykowane są od dawna w wielu
krajach, to nic nadzwyczajnego. Jedni
– beneficjenci, są oczywiście zadowoleni, niemało analityków ma jednak
wątpliwości, wskazując na negatywne
średnio i długoterminowe konsekwencje ekonomiczne i społeczne, związane
z rozdawnictwem i klientelizmem.
Akcentują, że program nie przyniósł
znacznego wzrostu dzietności kobiet i
wpłynął obniżająco na poziom aktywności zawodowej. Osobną kwestią są
konsekwencje dla budżetu i finansów
publicznych w kolejnych latach. Trudno byłoby oczywiście nie odnotować
politycznego i wyborczego kontekstu
tego programu. Szkoda, że kryterium
wysokości dochodów nie pojawiło się
też w przypadku tzw. trzynastej emerytury…W ciągu minionych czterech lat
trochę się rządzącym udało, ale popełniono też wiele kosztownych błędów,
które będą trudne do odwrócenia.
Chyba szczególnie trudno będzie
odbudować nasz wizerunek.
W minionych latach Polska była liderem przemian demokratycznych, miała
dobrą renomę. Byliśmy wzorem dla
krajów Europy i świata. Wskutek niektórych działań i zachowań zostaliśmy
w znacznym stopniu zmarginalizowani.
Po majowych wyborach do Parlamentu
Europejskiego eurodeputowani PiS
znaleźli się w niszowej frakcji unijnej,
nie mającej większego wpływu na
politykę UE. Mając praktycznie pełną
władzę, jaką dysponuje prawicowa
koalicja, można było zrobić zdecydowanie więcej. To, co każdego Polaka
powinno martwić, to proces stanowienia prawa oraz styl jego ustanawiania.
Prawo było uchwalane nocami, chaotycznie i wielokrotnie nowelizowane.
Osobny problem to znane problemy z
przestrzeganiem konstytucji i respektowaniem trójpodziału władzy.
dok. na str. 9
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Ciemna karta
szwedzkiej historii
Historia polskich marynarzy
internowanych w Szwecji podczas
drugiej wojny światowej jest znana
i dobrze opisana. Ukazało się na ten
temat wiele opracowań, zachowały
się wspomnienia internowanych,
powstało parę filmów dokumentalnych. Mniej znana – w polskich
publikacjach – jest historia
marynarzy rosyjskich, których
podobny los spotkał w Szwecji.
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Tyle tylko, że polscy marynarze internowani zostali
już na początku wojny, we wrześniu 1939 roku. Były
to załogi trzech okrętów podwodnych. ORP “Sęp”
został uszkodzony w pierwszym tygodniu kampanii
wrześniowej. Jego załoga wytrwała na Bałtyku do
17 września, kiedy okręt zawinął do szwedzkiego
portu. Dzień później w Szwecji znalazł się również
ORP “Ryś”. Nieco dłużej, bo do 25 września, walczył
ORP “Żbik”, ale jego załoga również była zmuszona skierować okręt do neutralnego portu. Wybór padł
również na Szwecję. Łącznie z innymi uciekinierami
z Polski internowanych było w Szwecji około 200
Polaków. Większość z nich znalazła się w obozie internowania w Mariefred.
Pierwsi marynarze rosyjscy szukali schronienia w
Szwecji 21 września 1941 roku, a więc dwa miesiące
po rozpoczęciu działań wojennych Hitlera przeciwko
Sowietom. Tego dnia, rano, na szwedzkich wodach
terytorialnych koło Huvudskär, znalazły się dwa sowieckie trałowce z 60 osobową załogą. Udało się im
zmylić niemiecką marynarkę blokującą wody przybrzeżne koło estońskich wysp Dagö i Ösel, i dotrzeć
do Szwecji. Sowieckie okręty zatrzymane zostały
przez szwedzki trałowiec Grönskär, a załogi zostały
zabrane przez ścigacz Jägaren i przetransportowane
do Nynäshamn. Po przesłuchaniach, sowieccy marynarze dzień później zostali internowani. Najpierw w
Sztokolmie, później przeniesieni zostali do specjalnego obozu w Byringe (dzisiaj przy drodze nr 55 między
Strängnäs, a Malmköpingiem) – zaledwie kilkanaście kilometrów od obozu, w którym znajdowali się
Polacy.
Byringe było początkowo ściśle tajnym miejscem,
przygotowanym na internowanie w czasie wojny
osób (w tym także Szwedów), którzy mogli stwarzać
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zagrożenie dla szwedzkiej polityki neutralności.
Decyzję jego budowy podjęto już w czasie wojny w
1940 roku. Po napaści Hitlera na Sowiety, ówczesny
szef specjalnej komórki zajmującej się sprawami internowania, hrabia Folke Bernadotte, zlecił, by 20
baraków w Byringe przygotować dla ewentualnych
uciekinierów z Sowietów. Zmobilizowano specjalny
oddziały żołnierzy szwedzkich mający pełnić służbę
wartowniczą, a obóz ogrodzono trzema rzędami drutu
kolczastego o wysokości 2 metrów.
Tutaj trafili pierwsi marynarze sowieccy. Do 16
listopada 1941 roku do wybrzeży szwedzkich dotarły kolejne okręty i łodzie sowieckie, łącznie 95 wojskowych i 9 cywilów. Na początku grudnia w obozie przebywało łącznie 164 obywateli sowieckich, a
pilnowała ich kompania 160 żołnierzy szwedzkich. Z
czasem zastąpiono ich oddziałem Hemvärnet (pomocniczej służby wojskowej).
Jak wspominają internowani tam marynarze, warunki w obozie na początku były bardzo trudne.
Zwłaszcza zimą, dopiero później uległy poprawie.
W tej grupie marynarzy było 21 oficerów, 19 mechaników wachtowych, 51 marynarzy i... 8 politruków.
(Pierwotnie – 1919-1942, z przerwami – była to funkcja osoby kierującej pracą polityczno-wychowawczą
w pododdziałach Armii Czerwonej i Floty. W siłach
zbrojnych ZSRR w latach 1935-1942 był to także
stopień wojskowy w korpusie oficerów politycznych
wszystkich rodzajów wojsk, bezpośrednio wyższy
od stopnia młodszy politruk, bezpośrednio niższy od
stopnia starszy politruk).
Wkrótce, począwszy od końca 1941 roku do Szwecji
zaczęli przybywać inni uchodźcy sowieccy - zarówno
żołnierze, którzy znaleźli się w niemieckiej niewoli,
jak i cywile, głównie uciekający z obozów pracy z
Norwegii. (Tą drogą – z tzw Oddziałów Todta, przez
góry, również dotarło do Szwecji wielu Polaków).
Łącznie schronienie w Szwecji znalazło niemal 3000
obywateli sowieckich. (Historycy – w tym kontekście
– celowo unikają pisania “Rosjanie”, gdyż – jak wynika z zachowanych akt – wśród internowanych byli
m.in. Armeńczycy, Gruzini, Kirgizi, Kozacy, Tatarzy,
Turkmeńczycy, Ukraińcy, Białorusini, także Bałtowie
i Polacy.) Część z nich internowana była wraz z marynarzami w Byringe (na terenach majątku Rönntorp)
– łącznie internowano tam 450 obywateli sowieckich.
Pozostali znaleźli się w innych obozach, które powstały w okolicach Sztokholmu (Lissma, na wschód
od Huddinge – ślad po obozie został do dzisiaj, jadąc
samochodem łatwo zauważyć tabliczę kierującą do
“rysslägret”), w Västmanland, w południowej części
Dalarna i na terenie województwa uppsalskiego.
Z upływam czasu i po zmianach na froncie, sytuacja internowanych obywateli sowieckich zaczęła
ulegać poprawie. W obozie w Byringe zezwolono
internowanym najpierw na poruszanie się w promieniu trzech kilometrów od obozu, później większość
internowanych wyraziła chęć podjęcia pracy i znalazła zatrudnienie głównie przy budowie dróg. Za swoją

pracę dostawali 1 koronę dziennie (dla porównania:
szwedzcy pracownicy zarabiali 3 korony dziennie),
więc słusznie czuli się wykorzystywani. Ale jednocześnie każdego miesiąca otrzymywali po 50 koron
na swoje potrzeby, wypłacane im przez poselstwo
sowieckie (czyli ambasadę) w Sztokholmie. Dopiero
wiele lat po wojnie ujawniono, że tylko na utrzymanie obozu w Byringe władze sowieckie wypłaciły
Szwedom łącznie 428.269 koron.
Jak wynika z dokumentów, obozy internowania dla
Sowietów były całkowicie pod kontrolą ambasady, a
internowani tam politrucy byli całkowicie na usługach
Moskwy.
Historia internowania doczekała się zresztą bardzo
ponurego zakończenia. Wraz ze zmianami na froncie
i porażkami armii Hitlera, poselstwo zaczęło domagać
się od Szwedów, by odesłali internowanych do Rosji.
Złej sławy ambasador Aleksandra Kołłątaj już w 1943
roku naciskała szwedzki rząd, by w trybie natychmiastowym wysłał do Rosji wszystkich internowanych.
Kołłątaj była rosyjską polityczką komunistyczną,
rewolucjonistką, członkinią Socjaldemokratycznej
Partii Robotniczej Rosji (do 1914 frakcji mienszewików, następnie bolszewików), później była w
RKP(b)/WKP(b), jako pierwsza w świecie kobieta
pełniła funkcję ministra i ambasadora. W latach 19391945 była ambasadorem sowieckim w Sztokholmie i
jako jedna z nielicznych „starych bolszewików” uniknęła śmierci z rąk NKWD podczas “wielkiej czystki”
w latach 30. XX wieku. Później została sprowadzona do roli symbolu zaangażowania kobiet po stronie
bolszewików.
Szwedzi na początku lawirowali, ale naciski ze
strony Moskwy – łącznie z groźbami “politycznych
konsekwencji” – były na tyle silne, że wreszcie w
październiku 1944 roku ulegli sowieckim szantażom.
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Ponad 2500 obywateli sowieckich zostało odesłanych do Rosji – to była zasługa Kołłątaj, politruków i personelu
ambasady. Internowanym grożono, że
jeśli nie wrócą, konsekwencje ich decyzji poniosą rodziny, które pozostawili w Sowietach.
Dzisiaj decyzja władz szwedzkich o
przymusowej deportacji obywateli sowieckich uważana jest za jedną z najciemniejszych kart historii politycznej
Szwecji. Okazało się bowiem – czego
zresztą większość internowanych obawiała się – że potraktowano ich wszystkich jak dezerterów i niemal cała grupa
trafiła do gułagów, gdzie albo ślad po
nich zaginął, albo przesiedzieli tam 10
lat zesłania.
Wzmianka o “więźniach z Byringe”
znalazła się w słynnej książce Aleksandra Sołżenicyna “Archipelag Gułag”, gdzie jeden z więźniów na Syberii
wspomina, że spotkał w swoim obozie
wcześniej internowanych w Szwecji.
Już w 1942 roku atmosfera w obozie w Byringe była nerwowa, internowani bali się wyrażać swoje poglądy
na temat Stalina i Berii, utworzyła się
grupa “rozłamowa”, której przewodził
rosyjski oficer Nikolaj Fiodorowicz
Basukow – która deklarowała, że chce
pozostać w Szwecji. Grupie lojalnej wobec Moskwy przewodził inny
oficer, politruk Georgij Makarowicz
Anisimow. By rozładować napiętą sytuację, Szwedzi zdecydowali się podzielić obóz na dwie części, osobna dla
“białych” i osobny dla “czerwonych”.

Ambasador Aleksandra Kołłątaj

Statystki pokazują, że ta druga grupa –
zapewne zastraszona konsekwencjami
– była znacznie liczniejsza. Spośród internowanych marynarzy na pozostanie
w Szwecji zdecydowały się 34 osoby, z
pozostałej grupy niemal 3000 obywateli sowieckich, udało się uzyskać azyl w
Szwecji... 35 osobom.
Dla porównania: z grupy liczącej
ok. 200 marynarzy i oficerów polskich
internowanych w Mariefred, po zakończeniu wojny do kraju wrócił tylko
jeden oficer (z szesnastu) i kilku marynarzy. Większość postanowiła wyjechać do Anglii lub zostać w Szwecji.
Skandynawię wybrało 71.
Skandaliczna decyzja władz szwedzkich przez wiele lat była utrzymywana
w tajemnicy. Dzisiaj, w Byringe, niedaleko dawnej stacji kolejowej (linię
kolejową zlikwidowano lata temu)
na terenie starego obozu umieszczono tablicę upamiętniającą, że w tym
miejscu w czasie wojny internowano
sowieckich żołnierzy. Po barakach zostały tylko fundamenty, ale na tablicy
informacyjnej umieszczona jest mapka
z zaznaczonymi miejscami wszystkich
budynków obozowach. Miejscem opiekuje się Länna Hembygdsföfrening.
Rok temu, w lipcu 2018 roku, w
Eskilstunie zmarł ostatni z Rosjan,
który wtedy, w 1944 roku, odmówił
powrotu do Sowietów i pozostał w
Szwecji. Konstantin Arzamasov dożył
98 lat.
Tadeusz Nowakowski

ANDRZEJ
SZMILICHOWSKI

RETRO
Od czasu, gdy przeprowadziłem się pod Sztokholm
i jeżdżę tam z rzadka,
zauważyłem irytujący fakt.
Otóż, gdy tam pojadę
i rozglądam się po ulicach
i domach, konstatuję ze
zdziwieniem i niejaką
irytacją, że ludzie poruszający się tak jak ja,
piechotą, wyprzedzają
mnie. Ruch chodnikowy
odbywa się dziś szybciej
niż kiedyś!

Postanowiłem temu zaradzić i
rozpocząłem
codzienne
spacery.
Pokonywanie każdego dnia tej samej
trasą – jak piękna by nie była – to nudne zajęcie, więc zdecydowałem się
skupić się na krokach. Trasa dowolna,
byle było 10.000 kroków, podobno
idealna porcja dla dobrego zdrowia i
samopoczucia.
I tak łażę, oczywiście tylko w dni,
kiedy nie gram w tenisa. Tak mi się
jakoś życie ułożyło, że tenis to czysta
przyjemność, zaś owe dziesięć tysięcy
kroków obowiązek. A kto lubi obowiązki? Próbowałem więc znaleźć sposób, jak tę maszynkę oszukać, ale niestety skończyło się porażką. Informuję
wszystkich, którym przyszedłby podobny pomysł do głowy, że siedzenie

na krześle i machanie ręką, imitując w
ten sposób marszowy krok, nic nie daje
– na maszynce kroków nie przybywa!
Mówi się: Gdy mija ci sześćdziesiątka, budzisz się rano i nic cię nie boli,
znaczy że umarłeś! Przy takiej okazji
wtrącałem niekiedy: Należę do grupy
towarów wyprodukowanych przed wojną (drugą światową), mnie nie dotyczy!
Niestety. Dotyczy. Czuję ból krzyża, gdy spuszczam rano nogi z łóżka.
Ból siedzi tam i wierci aż do pierwszego kubka kawy. Z kawą powinienem
skończyć już dawno, czego domaga się
żolądek, a ja udaję, że nie słyszę.
Dopiero po dzieciach widać, że człowiek się starzeje! Brzmi kolejny slogan
starości. Powiedziałbym raczej, że po
równieśnikach widać dużo lepiej. Są
okrutnie starzy! Jak do tego doszło?
Spoglądam w lustro i widzę, że wyglądam zupełnie świeżo! Szczególnie bez
okularów. Niestety świat i ja, nawet w
okularach na nosie, już nie taki ostry
jak kiedyś.
Kuzynka Ewa opowiedziała mi kiedyś dialog ze swoim ojcem, panem
liżącym dziewięćdziesiątkę, który
brzmiał mniej więcej tak:
– Wsiadłem wczoraj córeczko do, no
wiesz, taki duży czerwony... – Do autobusu! – Tak, i pojechałem, no wiesz ten
książę... – Mostem Poniatowskiego!
– No tak, przez, jak to idzie... – Przez
Wisłę! – Tak, tak, i tam, rozumiesz, takim okrągłym... – Rondo Waszyngtona!
– Właśnie, aż na Kawęczyńską, żeby
odwiedzić, odwiedzić... Opowiadałem
ci, mieliśmy opaski... – Kolegę z Powstania! – O właśnie...
Od tego czasu, kiedy któreś z nas
się na czymś zacuka, wołamy: Wisła!
Wisła!
Lata maszerują bezlitosnym rytmem
i budzą niestety coraz mniej entuazjazmu, ale bywają wyjątki. Spotkałem
niedawno Stefana, mojego osiemdziesięciodziewięcioletniego
przyjaciela i aktywnego ciagle tenisistę.
Poinformował mnie roześmiany, że się
żeni, i że nigdy nie był tak szczęśliwy
jak dziś!

Jednym zdaniem
Zainteresowani, nawet pobieżnie, tym co dzieje się
w polskim Sejmie, niechybnie mają w oczach postać
wąsatego posła siedzącego tuż za wszechwładnym
w całej Rzeczpospolitej, acz również „tylko” posłem,
Jarosławem Kaczyńskim. Pisałem już o nim (wąsatym
pośle) kiedyś, ale zmieniły się okoliczności jak i wiedza.

Przypomnę tylko, że wsławił się (nadal Wąs, nie Kaczyński. Ten wsławia się
jak bogowie z Olimpu, samym istnieniem) parę lat temu wyjątkową troską o w/w
posła Kaczyńskiego. Wąs poderwał się raptem ze swojego miejsca, szybkim ruchem wyjął z kieszeni chustkę do nosa, pochylił nad ukochanymi plecami i strząsał
szybkimi ruchami z barków wodza nagromadzone tam warstwy łupieżu. Następnie
siadł na powrót w ławie poselskiej, spokojny – jak mało kto – o swoją przyszłość.
Nie wiem jak on to robi, ale ławy poselskiej nie opuszcza nigdy, nawet na sisiu.
Stanowi stały elementem krajobrazu i jest tam zawsze, jak wzór metra w Sevres
pod Paryżem.
I tego szlachetnego człowieka postanowili sprawdzić nikczemni posłowie z ław
opozycyjnych, zajmujący się szkalowaniem najlepszego od czasów transformacji
rządu Rzplitej, działającego pod świętym patronatem księdza (?) Rydzyka. Wstyd
i hańba!
Ale wracajmy do adremów. Otóż poseł Prawa i Sprawiedliwości Leonard „Wąs”
Krasulski, zasiadający w ławach poselskich od lat czterech, nie odezwał się z trybuny sejmowej ani razu, a jedyną jego aktywnością było dwukrotne podpisanie
się pod pytaniem poselskim. Jak podają wiarygodne źródła, czteroletnie wysiłki
i wyrzeczenia posła Krasulskiego kosztował polskiego podatnika cztery miliony
złotych (nieomal 10 milionów „naszych” szwedzkich pieniędzy).
P.S. Lista kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczpospolitej, emigrantów mieszkających na terenie Szwecji, którzy chcieliby nimi (posłami) zostać, czeka wyłożona w odpowiednim miejscu i będzie otwarta tak długo jak potrzeba.
Andrzej Szmilichowski

Musimy
myśleć
globalnie i
systemowo
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A jak wygląda Bilans czteroletnich
rządów obecnej ekipy?
wydaje się na razie, na pierwszy
rzut oka w aspekcie gospodarczym,
pozytywny, co w znacznym stopniu
wynika z relatywnie dobrej koniunktury za granicą. Gorzej to wygląda
z perspektywy politycznej, prawnej
oraz emocjonalnej. Mamy w Polsce
wielką polaryzację, zwaną popularnie
wojną polsko-polską. Różnice zdań
oraz konflikty były zawsze i zawsze
będą. Jednak polaryzacja w Polsce jest
zbyt daleko posunięta, niebezpieczna
oraz zbyt kosztowna. Toczy się nie
tylko walka o rząd dusz, ale to się
przekłada na zwykłe życie Polaków.
Mamy ponadto do czynienia z erozją
autorytetów, nauki i naukowców,
zmierzchem elit i deficytem zaufania
do państwa. Świadczy o tym choćby
niska frekwencja wyborcza i inne
przejawy obojętności na sprawy państwa. Czasem określa się to mianem
emigracji wewnętrznej…
Co jeszcze?
Niepokojące jest, że obecnie rządzący
chcą sprawować bezpośrednią kontrolę i zarządzać wszystkimi sferami
życia politycznego, gospodarczego,
kulturalnego i społecznego. Potrzebny
jest umiar, poszukiwanie inteligentnej równowagi między centralizacją
i decentralizacją. Właśnie reforma
samorządowa udała się nam najbardziej, stąd potrzebne jest zaufanie
do profesjonalizmu i wiedzy tysięcy
polskich samorządowców na temat potrzeb swoich regionów i subregionów.
Wspomina się też ostatnio, wzorem
banków, o tzw. repolonizacji mediów,
którą niektórzy nazywają dekoncentracją. I w tym przypadku potrzebny
byłby umiar i zdrowy rozsądek, ewentualna nacjonalizacja mogłaby bowiem
w praktyce oznaczać ich uzależnienie
i upolitycznienie, a nawet – co jeszcze
bardziej potencjalnie szkodliwe – upartyjnienie. Na marginesie wspomnieć
warto, że partyjny znaczy stronniczy…
I jeszcze sprawy dialogu...
... który w Polsce bywa pozorny, jak
choćby było w przypadku tzw. reformy
edukacji. Podobnie jest z tak niezbędnym, mądrym kompromisem, który
również jest dobrem rzadkim. Zacytuję tu z nadzieją znane zdanie z wiersza
Edwarda Stachury: dla wszystkich
starczy miejsca pod wielkim dachem
nieba. Jestem nadal, mimo wszystkich
zagrożeń, błędów, kłopotów i obaw
jakie mamy w Polsce, nastawiony
optymistycznie. Oby dla wszystkich
starczyło miejsca pod wielkim dachem
nieba... I oby nie doszło do globalnych
konfliktów. Trzeba wytrwale budować
mosty zamiast murów.
Rozmawiał: Leszek Wątróbski
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Jak i gdzie głosujemy w Szwecji?
W Szwecji utworzono trzy komisje wyborcze.
Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli
zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą
wyłącznie osobiście. Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu
wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje
znaleźć można na stronach internetowych placówek zagranicznych oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach
utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia
9 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu
wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października w godzinach 7-21.
Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą
mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.
Na terenie okręgu konsularnego Szwecja zostały
utworzone trzy obwody głosowania:
Obwód głosowania nr 240, siedziba obwodowej
komisji wyborczej: Sztokholm, Wydział Konsularny
Ambasady RP, Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg
Obwód głosowania nr 241, siedziba obwodowej
komisji wyborczej: Sztokholm, Ambasada RP w
Sztokholmie, Karlavägen 35, 114 31 Sztokholm
Obwód głosowania nr 242, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Göteborg, Polonia Center,
Säveåns Strandgata 4, 415 05 Göteborg
Kto może głosować?
Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba,
która:
1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym
orzeczeniem sądu,
4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
5. posiada ważny polski paszport, a w państwach,
w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód
osobisty
6. zostanie wpisana do spisu wyborców.
Jak zarejestrować się na listach wyborców?
Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców,
dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie
konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na
podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do
Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO
SYSTEMU
REJESTRACJI
WYBORCÓW
EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl
Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania na stronie https://sztokholm.msz.gov.pl/pl/
informacje_konsularne/wybory/):
Nazwisko, Imię (imiona), Imię ojca, Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL, Miejsce pobytu
wyborcy za granicą, Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w
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których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru
ważnego polskiego paszportu można podać numer
ważnego dowodu osobistego. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w
przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez
ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI
WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.
gov.pl bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady
RP (KONSULAT)
1. telefonicznie, nr tel.: 46 (0) 850 57 50 64
2. e-mailowo: szwecja.wybory@msz.gov.pl
3. pisemnie, na adres: Republiken Polens Ambassad
Konsulära Avdelningen Prästgårdsgatan 5, 172 32
Sundbyberg Stockholm
4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
5. faksem, nr faksu: 46 (0) 850 57 50 74
Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zabytkowa
hala targowa
w Sztokholmie
Östermalms saluhall czyli hala targowa na Östermalm, uważa jest za
najpiękniejszy, XIX wieczny budynek zbudowany z cegły w Sztokholmie. W tej chwili prowadzone
są tam prace remontowe i hala jest
nieczynna, ale już na początku 2020
roku ponownie zostanie otwarta.

UWAGA! W zgłoszeniu należy określić, w której
komisji wyborczej Wyborca zamierza głosować.
Czy można głosować korespondencyjnie?
Nie ma głosowania korespondencyjnego.
Jakie potrzebne są dokumenty podczas
głosowania?
Podczas głosowania trzeba przedstawić Komisji
ważny polski dokument tożsamości.
Zaświadczenia wydawane przez Konsula
Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP
(KONSULAT)pisemnie, telefaksem lub w formie
elektronicznej:
1) e-mailowo: szwecja.wybory@msz.gov.pl
2) pisemnie, na adres:, Repuliken Polens Ambassad
Konsulära Avdelningen Prästgårdsgatan 5, 172 32
Sundbyberg Stockholm
3) faksem, nr faksu: 46 (0) 850 57 50 74
Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania
spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów
konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).
Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może
wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.
Wybór komisji w Sztokholmie
Z uwagi na prognozowaną liczbę chętnych do
oddania głosu w Centralnej i Północnej Szwecji,
powołano dwie komisje wyborcze – jedną w
AMBASADZIE (nr 243) a drugą w KONSULACIE
(nr 244). WAŻNE: Proszę zapamiętać wybrany punkt
wyborczy. Stawienie się w niewłaściwej komisji uniemożliwi oddanie w niej głosu.

Powstała w 1888 roku, a zaprojektowana została
przez architektów Isaka Gustafa Clasona i Kaspera
Sahlina, a wzorowana była na podobnych konstrukcjach w Europie. Inicjatorami budowy hali byli bankowcy Clevin i Palme, to oni także sfinansowali jej
budowę, kosztowała około 1 miliona koron. Jej budowa trwała 6 miesięcy – obecnie prowadzony remont
trwać będzie 4 lata.
Aż do drugiej połowy XIX wieku ta część miasta
nosiła nazwę Ladugårdslandet i charakteryzowała się
niską zabudową (od 1 do 3 pięter), przeważały domy
drewniane. Dopiero pod koniec stulecia zmienion nazwę na Östermalm – dzielnica miała mieć bardziej
wyszukany i elegancki charakter. Do tych wymogów
dostosowano także Halę Targową. Szklane zadaszenie, zwieńczone wieżyczką, przypominało olbrzymią
oranżerię. Ściany zbudowano z ciemnoczerwonej
cegły specjalnie sprowadzo z Börringe w Skanii. Do
współczesnych czasów zachowało się wiele z pierwotnego wnętrza hali – piękne drewniane ornamenty
i szyldy, zegary i barometry. Z biegiem lat hala nieco
się zmieniła, zyskała bardziej wielobarwną oprawę –
słupy podporowe pomalowano na czerwono-niebiesko, ściany zyskały jasny tynk.
W uroczystym otwarciu Hali 30 listopada 1888
roku uczestniczył król Oscra II. W 1914 roku Halę
Targową odkupiło od bankowców miasto – zbiegło
się to ograniczeniami handlu ulicznego, którego warunki higieniczne pozostawiały wiele do życzenia.
Chodziło o to, by tego rodzaju handel przenieść pod
dach.
Z biegiem lat Östermalms Saluhall stała się miejsce
popularnym – nie tylko można było tu kupić świeże
produkty, ale także działały restauracje i kawiarnie.
Samą halę przez całe lata nie remontowano, jedynie
przebudowie lub dobudowie podlegał budynek ze
swoim zapleczem. Wreszcie w 2016 roku zapadła decyzja, by hala przeszła gruntowną renowację.
W Sztokholmie działa kilka hal targowych, ale żadna z nich nie ma tego wyszukanego charakteru, co hala na Östermalmstorg. (ngp)
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Wizyty nie bardzo udane
Z tymi wizytami to ostatnio
nie jest dobrze. Wielka
Wizyta Wielkiego Przyjaciela
Polski została w ostatniej
chwili odwołana – oficjalnie
odroczona. Zamiast prezydenta Donalda Trumpa
przyjechał wiceprezydent
Mike Pence. Czyli nikt.
Według amerykańskiej konstytucji
wiceprezydent USA to ten co siedzi
podczas meczu na ławce rezerwowych i tylko w wypadku śmierci lub
poważnej choroby prezydenta go zastępuje. Jeśli dobrze się sprawi, to
może w następnych wyborach zostać
prezydentem. Tylko w czasie prezydentury Eisenhowera jakąś rolę odgrywał jego wiceprezydent, czyli Richard
Nixon. Ale tak ogólnie wiceprezydent
w Ameryce się nie liczy. Inna sprawa,
że jeśli już Tramp nas olał, bo spodziewał się huraganu na Florydzie, to
trudno. Floryda to ważny punkt wyborczy więc, gdyby w czasie kataklizmu
Trampa nie było w kraju, to mógł mieć
przechlapane w zbliżających się wyborach. Bliższa koszula ciału.
Trampa zastąpili inni Wielcy Przyjaciele Polski: Niemcy Pan Prezydent
i Pani Premier. Prezydent niemiecki przeprosił Polaków i podkreślił
cierpienia i straty narodu polskiego.
Mieszkająca w Polsce korespondentka
prasy niemieckiej Gabriele Lesser zarzuciła Prezydentowi Steinmeier’owi,
że ten nie wymienił wśród strat polskich
wymordowanych w ponad 90% Żydów
polskich. Największy odsetek w całej
okupowanej przez Niemcy Europie.
Lesser napisała, że po marcu 1968 w
Polsce zawyżono ilość ogólnych strat,
by ofiar rdzennie polskich było ilościowo więcej niż żydowskich. Bo procentowo to nie ma o czym mówić.
To nie dokładnie tak było. Na potrzeby Procesu Norymberskiego Polska w
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1946 podała straty ludnościowe liczone na siedem i pół miliona ofiar. W
Norymberdze uznano, że to za dużo i
proszono o bliższe dane. Wtedy Polacy
zmniejszyli kwotę do sześciu milionów i podali szczegóły, a więc trzy
miliony Żydów oraz straty wojska i
ludności cywilnej spowodowane bombardowaniem Warszawy we wrześniu
1939 roku. Ofiary rozstrzeliwań i ofiary obozów koncentracyjnych. Straty
Powstania Warszawskiego i inne. Ta
liczba sześciu milionów pokutuje do
dzisiaj. Historycy już dawno zwrócili
uwagę, że niektóre straty były liczone
podwójnie. Na przykład Żydzi ginęli
nie tylko jako Żydzi, ale także jako żołnierze Wojska Polskiego oraz mieszkańcy bombardowanej Warszawy.
Historycy ustalili szacunkowo – bo inaczej się nie dało – straty polskie na 4 i
pół miliona.
Gabriele Lesser pomyliło się to z wypowiedzią Włodzimierza Sokorskiego
z marca 1968 roku. Sokorski, wówczas
prezes ZBOWiD-u, mówiąc o 6 milionach polskich ofiar powiedział, że na
tę liczbę składają się 3 miliony 200 tysięcy Polaków i 2 miliony 800 tysięcy
Żydów. Polaków musiało być więcej.
Wypowiedź niemieckiej dziennikarki
rozpętała burzę. Już wcześniej nie była ona lubiana przez polskie prawicowe media. Np. Krystyna Grzybowska,
patriotyczna publicystka urodzona w
Wilnie, znana z artykułów w tygodniku
Sieci, tak pisze na portalu wPolityce.pl
(nie mylić z tygodnikiem Polityka) w
artykule o długim tytule „Antypolska
furia Gabriele Lesser przynosi wstyd
narodowi niemieckiemu”: Nazywa
się Gabriele Lesser, jest znana z tego, że pała nienawiścią do Prawa i
Sprawiedliwości, partii konserwatywnej, która znów rządzi w Polsce. Pała
też nienawiścią do narodu polskiego,
co nie przeszkadza jej w zamieszkaniu
na stałe w naszym kraju, a może jest
masochistką albo postanowiła poświęcić się walce o zwycięstwo lewactwa liberalnego nad katolicką prawicą, która
panoszy się w kraju podludzi. Robiła to

już w latach 2005-2007 pomieszczając
obrzydliwe korespondencje na temat
braci Kaczyńskich nazywając ich (...)
kartoflami”...
Obchody 1 września nie miały dobrej
prasy w świecie. Ba, nawet w pisowskiej telewizji TVP Info komentatorzy
w audycji „W tyle wizji” (takiej podróbki a’rebus „Szkła kontaktowego”
TVN) podeszli krytycznie do doboru
zaproszonych gości. Uważali (słusznie)
za nieporozumienie zaproszenie głów
państw walczących po stronie niemieckiej w II Wojnie Światowej. Chodziło
o Rumunię, Słowenię, Chorwację i
Słowację. Wojska tej ostatniej razem
z Niemcami uderzyły na Polskę pierwszego września „roku pamiętnego”.
Natomiast nie zaproszono prezydenta
Serbii, która miała losy wojenne zbliżone do polskich. Pierwszy raz z przyjemnością oglądałem tę audycję. Nie zaproszono też prezydenta Rosji, w 2009
był na Westerplatte. Prezydent Francji
nie przybył mimo zaproszenia. Do tego
jeszcze dochodzi spór o Westerplatte.
Jednym słowem: żenada.
I jeszcze parę słów o wizycie Premiera Morawieckiego w Szwecji w
końcu sierpnia. Szwedzi nie zauważyli tej wizyty. To już nie te czasy, gdy
Gierka przyjmował król Carl XVI
Gustaf i udzielał mu gościny w pałacu
Haga, a premier Jaroszewicz rozmawiał z premierem Palme, jak równy z
równym. Wtedy Szwecja potrzebowała
polskiego węgla.
Niefortunne obostrzenia w stosunku
do zaproszonych do Ambasady RP na
spotkanie z Morawieckim zniechęciły
dużą część zaproszonych. Ambasada
świeciła pustką.
W jednym z programów nieodżałowanego kabaretu „Dudek”, Jan
Kobuszewski opowiadał o książce zażaleń w jednym spożywczaku.
Kobuszewskiemu coś się tam nie
spodobało i wpisał się do tej książki.
Następnego dnia otrzymał list tej treści:
„Bardzo dziękujemy za cenne uwagi,
niedociągnięcia zostały naprawione,
winni ukarani. Prosimy o dalsze uwagi”. Pan Jan jeszcze parę razy się wpisywał i zawsze dostawał przytoczoną
odpowiedź. Raz w sklepie z żelastwem
zabrakło gwoździ, których potrzebował. W tym sklepie nie było książki
zażaleń. W drodze powrotnej wstąpił
do warzywniaka i wpisał tam uwagi na
temat sklepu z żelastwem. Po przyjściu

do domu puknął się w głowę, że to bez
sensu. A następnego dnia otrzymał
odpowiedź tej samej treści co zawsze.
Doszedł do słusznego wniosku, że treści tego co pisze, nikt nie czyta i tylko
„z automatu” dostaje odpowiedź.
Dostałem zaproszenie z Ambasady
na spotkanie z Premierem. Żądano ode
mnie podania daty mojego urodzenia.
Napisałem co o tym myślę, trochę niegrzecznie. Następnie dostałem podziękowanie za odpowiedź i tylko proszono
mnie o podanie daty mojego urodzenia.
Dzisiaj te sprawy załatwia komputer.
Za czasów „Dudka” robił to jakiś bezmyślny pracownik.
LGG

Popraw swoje zarobki i warunki pracy już dziś.
Dołącz do grona najlepszych fachowców w Dåderman Kök & Badrum

OGŁOSZENIE WYBORCZE PŁATNE
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„Życie jak w Madrycie” (2)

Technologia
demonstracji
Demonstracja uliczna to protest
ludzi zdesperowanych, zarazem
swoisty spektakl. Autentyczny wyraz
nabrzmiałych emocji, coraz częściej
też popularny produkt medialny.
Demonstrowanie może przebiegać
spokojnie, może też przyjąć gwałtowny obrót, wtedy łatwiej o antenowy czas w głównych dziennikach.

Na chodnikach tłok. Część ludzi zwrócona ku demonstrującym, większość jednak to po prostu przechodnie, mający teraz jeszcze mniej miejsca do przejścia. Potykają się o wystawione stoliki w zapełnionych ogródkach restauracyjnych. Idę pod prąd marszu, ku Plaza de Cibeles, demonstranci zdążają zaś ku
centrum kosmosu, jakim w Hiszpanii jest Puerta del
Sol, czyli Brama Słońca. Nagle muszę się zatrzymać.
Ludzie stojący wzdłuż chodników utworzyli krąg, gapiąc się na parę młodą i gości weselnych, którzy właśnie kierują się ku ukwieconemu wejściu do kościoła.
W ruch idą flesze, uwagę przyciągają eleganckie stroje, wytworne kapelusze, dystyngowane ruchy weselników. Dziewczynki w długich sukienkach rozrzucają
płatki kwiatków. Rozmowy powitalne gości weselnych nikną w dźwiękowej oprawie okrzyków i piszczałek przechodzących obok demonstrantów. Mam
wrażenie, że jedni drugich nie zauważają. Docieram
do Plaza de Cibeles, widzę ostatnie szeregi pochodu.
Z pozoru wszystko odbywa się zwyczajnie, choć za
chwile pojmę, że nie.
Za ostatnią grupą demonstrantów suną trzy karetki
pogotowia. Za nimi, w niewielkim odstępie, dwa auta policyjne i dwa patrole na motocyklach. Za nimi,
z nieco większym odstępem, równym rzędem posuwają się cztery okratowane suki policyjne (widzę, że
bez pasażerów). Tuż za nimi, kolejny szereg tworzą
polewaczki i wozy czyszczące jezdnię. Między nimi,

© Zygmunt Barczyk

Najciekawiej jest jeśli przechodzi w bezpośrednie
zwarcie z siłami porządkowymi, któremu towarzyszą
race, palące się auta, ataki kostką brukową, w odwecie
zaś odbywa się pałowanie, puszczanie gazu łzawiącego, strzelanie gumowymi kulami. A między tymi
wszystkim uwijają się jak w ukropie reporterzy, kamerzyści, przyplątańcy różni, szukający guza, uwielbiający draki. Wystarczy przypomnieć sobie telewizyjne
relacje z kolejnych odsłon zawieruchy w wykonaniu
Żółtych Kamizelek w Paryżu, by pojąć atrakcyjną medialnie malowniczość tego typu wydarzeń.
Ustaliła się w swoista „technologia demonstracji”,
czyniąc z nich spektakle dość podobne. I to mimo
różnicy żądań protestujących. Zdarzają się jednak
zadziwiające odstępstwa od znanej procedury. Byłem
tego świadkiem w Madrycie. A trzeba wiedzieć, że
przetaczają się przez to miasto demonstracje nader
często. Całkiem niedawno, paradną ulicą Grand Via,
przeszedł pochód z żądaniami zgody na odłączenie
Katalonii od Królestwa. Do stolicy przybyły dziesiątki tysięcy Katalończyków. Mimo wcześniejszych
rozruchów w Barcelonie, w Madrycie panował spokój
i porządek.
Już wcześniej zafascynowała mnie hiszpańska (a
może tylko madrycka) „technologia demonstracji”,
przemyślane rozwiązanie systemowe, zadziwiające
swą sprawnością i adoracją porządku. Oto sceneria
wydarzenia, którego byłem świadkiem:
idzę czoło pochodu na szerokiej alei Grand
Via, opasane hasłem na całą szerokość ulicy
napisem: „La justicia al servicio de Espana no al de
los politicos”. Przed pierwszym szeregiem demonstrantów drogówka na motorach i auto policji. Pochód
wydaje się tłumnym. Szturmówki, gniewne hasła na
transparentach, okrzyki zapiewajłów, gromkie skandowanie uczestników. Wszystko jak trzeba.

W
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pieszo, sprzątacze w kolorowych kombinezonach.
Wszystkie służby majestatycznie podążają ku Puerta
del Sol. Po przejściu pochodu jest natychmiast czysto. Wyłaniają się policjanci drogówki i po chwili na
Plaza de Cibeles ruch samochodowy przywrócony.
Oto systemowe rozwiązanie w pakiecie. Za chwilę
nie pozostanie tu nic, co by przypominało o wielkiej
demonstracji, która przetoczyła się przez centrum
miasta.
nny obrazek, z samego Puerta del Sol, acz kilka
lat wcześniej. Ten plac to pępek świata w wersji
Hiszpan. Przed budynkiem Urzędu Pocztowego oznaczony jest tzw. kilometr zerowy, punkt od którego
zaczyna się mierzyć odległości na drogach wychodzących z Madrytu w kierunku innych hiszpańskich
miast. Każdą wizytę w Madrycie, zaczynam od wejścia na ten plac.
Nagle widzę, że wszystko jest inaczej. Oczom moim ukazuje się obozowisko pełne namiotów, wszędzie wokół ludzie w grupkach. Wokół moc plakatów z hasłami żądań. Wchodzę w zaimprowizowane
Miasteczko Protestu, o którym miałem blade pojęcie
czytając nagłówki gazet. Ciasne przejścia między
namiotami, wobec ich sporej liczby, formowane są
w pasaże nakryte plandekami. Wchodzę w dziwną
osadę, mając wrażenie wejścia w orientalny suk, acz
niczego się tu nie sprzedaje. Hola, hola, przekonuję
się prędko, że nie mam racji. Jest sklepik, jest szewc,
fryzjer, warsztat naprawy rowerów, jest nawet punkt
reperacji urządzeń elektronicznych, a wąsaty kucharz grzeje w garkuchni strawę w wielkich kotłach.
Wszędzie gęsto od ludzi w namiotach i w ciasnych
przejściach. Zewsząd dobiegają gwarne rozmowy.
Kręcę się wśród palet, kartonów, składów książek i
broszur. Atmosfera zdaje się być w miarę zrelaksowaną. Wychodzę z plątaniny namiotowych uliczek,
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rozglądam się, nie widzę w pobliżu ani mundurowych, ani oddziałów prewencji. Paradne kamienice
wokół placu obłożone wielkimi transparentami z hasłami, które wytykają rządzącym powiązanie biznesu
i polityki, przyzwalanie na klimaty faszystowskie.
Hasła na namiotach po deszczu niewyraźne, acz przebija żądanie „prawdziwej demokracji”, przeplatane
twierdzeniami o zakłamaniu polityków i manipulacji,
którą stosuje telewizja. Krążę wokół placu, rozglądam
się, na sąsiednich placykach, pod pomnikami, widzę
młodych ludzi siedzących na ziemi i słuchających
wykładów.
Wokół placu biegnie zwyczajne życie miasta, jest
sporo turystów, niepewnych, wahających się, czy
wejść na plac. Dla ciekawskich, ktoś, przy dwudziestotonowej statui niedźwiedzia wspinającego się na
drzewo truskawkowe – symbolu Madrytu – przez
mikrofon, po angielsku, wyjaśnia w czym rzecz. Co
raz słyszę: „Democracy now”. Mówca zapewnia o determinacji mieszkańców Miasteczka Protestu, którzy
śpią i żyją na placu, protestując w imieniu większości
ludzi w całym kraju. Schodzę do stacji metra Sol. Na
jej konstrukcji rozwieszono ogromny banner: Spanish
Revolution.
Wkrótce się dowiem, że tego dnia byłem przypadkowym świadkiem narodzin M-15, ruchu protestu
podjętego z inicjatywy „Democracia real YA” zwanego tez Ruchem Idignados (Oburzonych). Jego narodziny datuje się na 15 maja 2011 roku w Madrycie,
właśnie na Puerta del Sol, w namiotowym miasteczku
przed ratuszem. Protesty te zorganizowano przy okazji wyborów samorządowych, objęły następnie 58
miast. Porównywane do paryskiego maja 1968, miały
być ponoć inspiracją dla Occupy Wall Street.
Po paru latach od tych wydarzeń, okazało się, że
życie polityczne Hiszpanii zmieniło się wydatnie. Na
dobre i na złe. Mnie zaskoczyło co innego. Spokój i
porządek podczas protestów wydał mi się czymś zadziwiającym w mieście i kraju tak srodze doświadczonym krwawymi starciami, zamachami i złem jakie
przynosi nienawiść.
Widać, swoista „systemowość protestu”, po tylu
latach tragicznych zajść, to druga strona medalu historycznego doświadczenia Hiszpan.
Zygmunt Barczyk
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