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Jan Zuchowski: 
Czas na nowe myślenie. 
Co ma nas łączyć i jak uza-
sadnić potrzebę utrzymania 
zarówno Kongresu Polaków 
w Szwecji, jak i naszego 
własnego lokalu (w tym 
przypadku Ośrodka Polskich 
Organizacji Niepodległościo-
wych w Sztokholmie), który 
ma służyć nam wszystkim? 10

Jerzy Nik: 
Gdzie się znajduje mózg Józefa 
Piłsudskiego? Okazuje się, że 
wielbiciele Marszałka Polski, tuż 
po jego śmierci zajęli się nie tylko 
sercem, które złożono na wileńskiej 
Rossie, ale także jego mózgiem.... 
Temat wyda się postronnym 
makabryczny. Krojenie mózgu, 
żeby zbadać jego właściwości 
anatomiczne lub zawartość? 
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Ktoś rano na Facebooku: Dzień 
zaczna się chyba dobrze. Artur 

Zawisza jeszcze nikogo nie potrącił, 
Beata Szydło jest poza krajem, a prezy-
dent naprawia w kancelarii długopis...

Znany sztokholmskiej publiczności 
teatralnej Emilian Kamiński, 

odebrał w październiku medal zasłu-
żonego dla kultury z rąk prezydenta 
Andrzeja Dudy, tak tłumaczył się na 
portalu “Na Temat”, że nie poszedł 
śladem wielu artystów i nie zbojkoto-
wał uroczystości: Ja nie lubię polityki. 
Ja się nie będę buntował – jest jak 
jest no i dobra. Poza tym dodał, że 
nie był sam, oprócz niego w Pałacu 
Prezydenckim obecni byli inni artyści: 
Halina Frąckowiak, Marek Krajewski, 
Bernard Ładysz, Jerzy Maksymiuk 
i Krystyna Prońko. Czytelnicy nie 
zostawili na Kamińskim suchej nitki, 
zauważając słusznie, że bardziej kom-
promituje go tłumaczenie się, niż samo 
odebranie nagrody. Ale... “Kamińskie-
mu się ta nagroda po prostu należała!”

z sejmowej mównicy prawdę w oczy 
Kaczyńskiemu jest w areszcie.
Cały ten program jest jasną ilustracją, 
że PiS chce tu zamordyzmu, czego 
nawet nie ukrywa. Nie ukrywa, bo 
Kaczyński uważa, że nie musi. Uważa, 
że nie musi, bo Polakami bezgranicz-
nie gardzi. Swoich wyborców uważa 
za głupców, wyborców opozycji za roz-
memłanych, niezdolnych do działania i 
nienadmiernie mądrych leni. Sprawdzi 
się? Zobaczymy już niedługo.

List Giertycha do Kaczyńskiego: 
Szanowny Panie Prezesie! Bardzo 

się ucieszyłem, że dokonał Pan dwóch 
ważnych odkryć w swoim życiu. Ogło-
sił Pan parę dni temu, że dowiedział 
się Pan po raz pierwszy, że są maszyny, 
które zaglądają do środka człowieka. 
Brawo panie Prezesie! Jeżeli nie miał 
Pan okazji zapoznać się z rentgenem, 
USG lub rezonansem w szpitalu pań-
stwowym, gdzie leczono Pana cenne 
kolano, to radzę zmienić szpital. Nie 
bardzo można po czterech latach Pana 
rządów coś polecić państwowego, ale 
są na szczęście szpitale prywatne. Pan 
jak wiadomo jest jednym z majętniej-
szych Polaków, więc z zapłatą nie 
będzie problemu.
Zaciekawiło mnie jeszcze bardziej 
Pana drugie odkrycie. Ogłosił Pan 
mianowicie, że rodzina to stały związek 
kobiety i mężczyzny. Kochany Panie 
Prezesie! Brawo, brawo, po trzykroć 
brawo! Tak mówi polska Konstytucja 
(której nazwa stała się dla Pana tak 
nienawistna), ale i tak mówi zdro-
wy rozsądek. Radzę więc tak jak w 
poprzednim przypadku wywieść z 
tego odkrycia zmiany w swym życiu 
praktyczne. I szczerze życzę : ożeń się 
Pan! Wiek już późny, ale bez przesa-
dy. Jak mówił Cześnik w „Zemście”: 
„No-nie sekret, żem niemłody, alem 
także i niestary”. Nadobnych Pań, 
które wpatrzone są w Pana w samym 
klubie PiS naliczyłby Pan bez liku. Jest 
Pan osobą stateczną (to kobiety lubią), 
majętną (to też nie przeszkadza), ma 
Pan poczucie humoru (kto wątpi, to 
niech spojrzy na Marka Suskiego, któ-
rego Pan zrobił ministrem, a zrozumie, 
żeś Pan kpiarz i szyderca), a nade 
wszystko, za co ręczę słowem, każda 
Pana wybranka stałaby się sławniejsza 
niż najsłynniejsze celebrytki, pierwsze 
damy, aktorki i sportsmenki razem 
wzięte. Z tego Pana ożenku wiele mie-
libyśmy pociech. Zrozumiałby Pan, że 
nie zawsze można postawić na swoim, 
że czasem trzeba ustąpić, że jest dla 
kogo żyć. To wszystko zmieniłoby Pana 
i może pozbyłby się Pan tej żółci, którą 
Pan zatruwa Polskę.

W “Newsweeku” wywiad z reżyse-
rem Michałem Gielatą (roz-

mawiał Paweł Smoleński), o sztuce 
“Projekt Laramie” opowiadający o 
zamordowaniu w 1998 roku w USA, w 
Wyoming, studenta Matthew Shepar-
da, który był gejem: Ksiądz katolicki 
w Laramie mówi w sztuce, że ziarno 
przemocy jest w słowie. Bicie i zabój-
stwo to tylko ciąg dalszy. Dlatego prze-
raża mnie, jak w Polsce nawet ludzie 
o liberalnych poglądach śmieją się z 
politycznej poprawności. Cokolwiek 
by o niej nie powiedzieć, nie pozwala 
o innych ludziach mówić w sposób 
wykluczający i obraźliwy, broni przed 
pogardą. Nie można mówić “pedał”, 
ale też opowiadać polish jokes. Świat 
anglojęzyczny przyswoił te reguły, 
nie śmieje się z dowcipów o głupich 
Polakach i menstruujących kobietach. 
To nie są wyśmiewane w Polsce jakieś 
idiotyczne ograniczenia, tylko sposób 
na lepsze społeczeństwo.

38-letni Polak mieszkający w 
Sztokholmie, Sebastian Mar-

cin Siemiatkowski, jest jednym ze 
współzałożycieli i szefem szwedzkiego 
koncernu bankowego Klarna, który 
– niestety – nie cieszy się najlepszą 
opinią. Z Klarną kontakt mają (chcąc 

niechcąc) niemal wszyscy, którzy 
dokonują zakupów przez internet. Bo 
właśnie z Klarną ma podpisane umowy 
spora część firm prowadząca sprzedaż 
internetową. Już parokrotnie zwracano 
uwagę, że Klarna używa kontrowersyj-
nych metod, by przekonać klientów do 
zakupów na kredyt, co oczywiście jest 
dla nich droższe. Niedawno w Szwedz-
kim Radio w programie “Plånboken” 
zwracano uwagę, że informacje o 
płatnościach na stronie Klarny są tak 
przedstawiane, że mogą łatwo zmylić 
klienta. Firma Siemiątkowskiego 
należy do pierwszej dziesiątki firm 
w Szwecji, wobec których klienci 
składają zażalenia do Urządu Ochrony 
Konsumentów. W 2017 roku było to 
100 klientów, w zeszłym roku liczba 
zażaleń wzrosła do 200. 

Piotr Pietucha na Facebooku: Trump 
uosabia najgorsze stereotypy o 

Amerykanach. Podobnie jak Kaczyński 
jest karykaturą Polaków.

Tomasz Lis, jeszcze przed wyborami 
tak pisał o Polsce powyborczej: 

Trzeba oddać panu Kaczyńskiemu, że 
jest niezwykle szczery. Z opublikowa-
nego cztery tygodnie przed wyborami 
programu jasno wynika jakiej chce 
Polski i czego chce dla Polaków.
1. Gospodarka ma być w miarę moż-
liwości centralnie sterowana. Mniej w 
niej są ważne inwestycje i innowacje, 
bardziej redystrybucja. Państwo będzie 
dokuczać tym, którzy chcą ciężko pra-
cować i iść na rękę tym, którzy chcą 
żyć z pracy ciężko pracujących. 
2. Dokończona ma być „reforma” 
sądownictwa, by ludzie władzy i ci, 
którzy ją popierają, mieli pewność, że 
wyroki będą po ich myśli. 
3. Jakiś pseudosamorząd ma decydo-
wać o tym kto może być dziennikarzem 
a kto nie, by partia miała pewność, że 
wszyscy wykonujący ten zawód będą 
jak Holecka i Karnowski.
4. Samorząd lokalny ma być zreduko-
wany do minimum, bo Kaczyński i PiS 
lepiej wiedzą co jest dobre dla ludzi 
niż ludzie i ci, których wybrali oni na 
swych prezydentów czy burmistrzów. 
5. Prokurator i podporządkowane PiS- 
owi sądy mają uzyskać prawo zamyka-
nia opozycyjnych parlamentarzystów 
w aresztach, bo miejsce rzucających 

Siemiątkowski (na zdjęciu) urodził 
się na kilka tygodni przed wprowa-
dzeniem w Polsce stanu wojennego. 
Jego rodzice mieszkali już wówczas 
w Sztokholmie, dokąd przenieśli się 
niewiele wcześniej. Do kraju nigdy już 
nie wrócili. Siemiątkowski studio-
wał w Wyższej Szkole Handlowej w 
Sztokholmie. W 2005 roku, w trakcie 
praktyk studenckich w jednej ze sztok-
holmskich firm windykacyjnych, wraz 
z dwoma kolegami zaczęli zastanawiać 
się nad tym, co wpływa na anulowanie 
transakcji zakupów internetowych. Z 
ich analizy wynikało, że powody mogą 
być prozaiczne: klienci np. mogą nie 
mieć pod ręką swoich kart płatniczych 
czy kredytowych, co uniemożliwia 
im wprowadzenie danych. Przerywają 
więc transakcję. Tak narodziła się 
Klarna. Sztokholmski start-up posta-
nowił wstrzelić się między klientów 
a firmy, proponując przedłużenie 
terminu płatności. Idea spodobała się 
na tyle, że w tym samym roku kapituła 
specjalnej nagrody Sztokholmskiej 
Szkoły Ekonomicznej przyznała 
pomysłodawcom swoją doroczną 
nagrodę. Tyle tylko, że metody, jakie 
stosuje Klarna, nie podobają się sporej 
części klientów...

Na portalu Na Temat w artykule 
“Ambasada w Szwecji Nobla dla 

Tokarczuk prawie nie dostrzegła. Spec 
od żużla zajmuje się tam kulturą”: Pol-
skie ambasady oraz Instytuty Polskie 
stały się, tak jak absolutna większość 
państwa, ramieniem partii rządzącej. 
Nie realizują interesów narodowych, 
tylko realizują cele partyjne. (...) 
Polska nie ma swojego ambasadora 
w Szwecji od blisko półtora roku. 
Wnioski, na ile istotne dla rządu w 
Warszawie są relacje z władzami w 
Sztokholmie, proszę sobie wyciągnąć 
samemu. Dotychczasowy ambasador 
Wiesław Tarka został odwołany 30 
czerwca 2018 r. Jak dowiaduję się od 
osoby zorientowanej w meandrach 
dyplomacji, ambasador Tarka był 
uważany za człowieka z ekipy PiS (był 
dyrektorem jednego z Biur w Urzędzie 
m. st. Warszawy za prezydentury Lecha 
Kaczyńskiego w stolicy, za pierwszego 
rządu PiS pracował w MSZ i MSWiA). 
Stracił fotel ambasadorski, bo - jak 
mówi mi mój rozmówca - był osobą 
zbyt samodzielnie myślącą, więc nie 
pasował do układu “dobrej zmiany”. I 
od tego czasu polska placówka dyplo-
matyczna w Sztokholmie pozostaje bez 
ambasadora.

Magdalena Środa: Uwielbiam 
te pisowskie wzory osobowe!! 

Prawdziwa hagiografia. Marta 
Kaczyńska - przykład świętej rodziny, 
arcybiskup Głódź - przykład chrześci-
jańskiej pokory, Banaś - przykład hero-
icznej uczciwości, Misiewicz - przykład 
militarnych kompetencji, Jacek Kurski 
- przykład rzetelności dziennikarskiej, 
Morawiecki - przykład suwerenno-
ści politycznej i prawdomówności, 
Kaczyński - przykład niezwyciężonego 
demokraty. No wszędzie te ideały! 
Właściwie całą partię można od razu 
beatyfikować i posłać do raju.

Rodziny się nie wybiera, znajomych 
można. I w dodatku z tymi dru-

gimi bez żalu można zerwać kontakt. 
Miałem więc takich znajomych w 
Sztokholmie – nie była ekstraklasa 
intelektualna, ale wydawało mi się na 
tyle oryginalni i inni, że te znajomość 
trwała. 
Dzisiaj wyszło szydło z worka – jak to 
zwykle bywa, gdy ludzie dorwą się do 
Facebooka. To co ta para tam zamiesz-
cza, woła o pomstę do nieba – szczyty 
hipokryzji, demagogi i antyintelek-
tualizmu. Państwo X. stali się się bo-
wiem zwolennikami populistów spod 
znaku Szwedzkich Demokratów, więc 
jadą równo po “arabach” i innych “cia-
patych”. Unia Europejska to dla nich 
sowiecki zabór, “żydki” chcą rządzić 
światem.... I tak dalej, w tym duchu.
Czy to coś nowego w ich ideologicz-
nym nastawieniu? Nie, nie sądzę. Już 
wcześniej miałem takie odczucie. Ale 
ponieważ nie grzeszą oni ani wykształ-
ceniem, ani nigdy nie angażowali się 
w żadne działania – przyjmowałem to 
“ich widzenie świata” jako naiwne i 
typowe dla pewnej grupy emigrantów 
z Polski. 
Ale dzisiaj wstydu nie ma, niewiedza 
nie jest niczym krępującym. Więc 
i harcownicy czują się bezkarni i 
namaszczeni zostali „społecznym” 
(facebookowym) przyzwoleniem. 
Ktoś kiedyś napisał: Za moich czasów, 
człowiek, który nie kumał, na tyle 
rozumiał, że nie kuma, że zazwyczaj 
siedział z tym cicho. Z taką frustrującą 
konfuzją się nie obnosił. Jego zaże-
nowanie było adekwatne i to nie była 
skromność, czy pokora, tylko przejawy 
w miarę zdrowego, choć skromnego 
rozumu. Dzisiaj własna tępota czy 
ignorancja nikogo specjalnie nie 
zawstydza, nie żenuje... Niektórzy się 
wręcz nią pysznią, traktując to jako 
dowód wyjątkowości, braku komplek-
sów. Przywoływani do realu czują się 
ofiarami mobingu, hejtu albo jeszcze 
lepiej - obiektem czyjejś zazdrości. 
Przypomina mi się ta scenka z ,,Mi-
strza i Małgorzaty”, kiedy sklepowa 
pytana o piwo, oświadczyła, że piwa 
nie ma i ... ,,z niewiadomych powodów 
obraziła się”. Prezydent Trump oskar-
ża aktora Baldwina, który go parodiuje 
w satyrycznym, kultowym programie 
SNL (ciężka rola, parodiować kogoś, 
kto jest parodią siebie), że ten ,,upada-
jący aktor” próbuje żałośnie ratować 
swoją karierę na jego prezydenckiej 
popularności.
Wracając do państwa X. Otóż ci hipo-
kryci uważają dzisiaj, że przybywający 
dzisiaj do Szwecji imigranci wykorzy-
stują system szwedzki. Stąd ich miłość 
do Åkessona. Zapomnieli, że sami 
całymi latami żerowali na szwedzkim 
systemie, symulowali niezdolność do 
pracy, kombinowali jak tylko można. 
Dzisiaj nagle widzą te cechy u innych. 
Niewykształceni, bez zainteresowań 
(on całe dnie spędzał grając na kom-
puterze lub oglądając filmy) dzisiaj 
pouczają innych. Aż mdło się robi 
od takich typów, którzy w dodatku 
okraszają swoje wpisy na Facebooku 
religijnym i kościelnym frazesem. 
Bo w życiu to raczej bywało inaczej... 
Niestety, to przypadek nie odosobnio-
ny...
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Andrzej Szmilichowski

Tak tylko pytam

Można oczywiście kogoś udawać. Można się prze-
brać – dosłownie czy duchowo, w podstępną szatę i to 
się wielu udaje przez całe życie. Autentyczne jądro, 
owo „prawdziwe Ja”, odkryć niełatwo i wielu się nie 
udaje, a im dalej z wiekiem tym trudniej. Gdyby to 
było proste i łatwe do osiągniecia, wielu terapeutów, 
psychologów, psychoanalityków i innych, choćby ten 
lub ów filozof, straciłoby pracę.

Znalezienie drogi do siebie samego to projekt glo-
balny, najstarszy, zatoczony na tysiące lat i obejmują-
cy wielką ilość różnorodnych, często nieomal diame-
tralnie przeciwych dróg, wijacych się szlakami losów 
i historii, powiedziałby poeta. 

Nie ma i zapewne nigdy nie powstanie recepta, po-
zwalająca dotrzeć do lub choćby sprecyzować, czym 
jest „Ja”. Są nawet tacy, którzy w ogóle zaprzeczają 
istnienia „czegoś”, co można określić jako „Ja”. 

Wydaje się, że głównym winnym kłopotów są so-
cjalne konwencje, które są przeszkodą powtrzymują-
cą przed „byciem sobą”. Ale nieomal jednocześnie 
temu zaprzeczamy, gdyż wygląda na to, że właśnie 
pojedynki z nimi (konwencjami) pomagają znaleźć 
drogę do rzeczywistego „Ja”.

Jak w wielu innych obszarach istnienia, to o czym 
mówimy, bierze początek w starożytnej Grecji. Podróż 
Odyseusza, w trudach i znoju, do ojczystej Itaki, jest 
niczym innym, jak poetycką parafrazą i jednocześnie 
nauką. Oto Nikt, poprzez szereg niebezpieczeństw i 
prób charakteru, staje się Kimś, Odyseuszem, co tak 
pięknie opisał Konstantin Kavafis w wierszu „Ithaka”. 
Z kolei Arystoteles, specjalista od wszystkiego co 
znajduje się pomiędzy niebem a ziemią, zastanawia-
jąc się nad ideałem człowieczeństwa, znalazł go w 
słowie kluczu: wielkoduszność. Wielkoduszność łą-
czy w sobie, nauczał Arystoteles, wiele cnót i czyni 
odpornym na nieomal wszystko, od nienawiści po 
uwielbienie, będąc jednocześnie warunkiem rzeczy-
wistej wolności. 

No pięknie, tylko że przekorny Seneka zgłasza się 
z innym mocnym postulatem mówiąc: Ludzkie istnie-
nie nie jest sprawą najważniejszą. Istnienie człowieka 
jest tylko wielkim projektem pogardy dla życia. 

Cicero po zamordowaniu Julisza Cezara pisał, że 
ideały stoików są niemożliwe do osiągnięcia, a na-
wet szkodliwe, patrząc z perspektywy człowieka co-
dziennego. Idealne społeczeństwo żyjące w zgodzie 
ze swoją naturą przegrało!, wołał. Więcej nawet, w 
ogóle nie jest możliwe, aby idealne społeczeństwo 
kiedykolwiek zaistniało!

Natomiast Święty Augustyn, jeden z ojców 
Kościoła, jedyną słuszną drogę człowieka widział w 
zwróceniu się do Boga. Różne egzystencjalne wymy-
sły to kłamstwa powodujące, że człowiek odwraca się 
tak od siebie samego, jak i od boskiego światła! 

Mijały stulecia i w intelektualnej Europie działo 
się wiele. Klasyczny francuski heroizm przeplatał 
się z niemieckim romantyzmem, owocując w koń-
cu egzystencjalnymi gigantami Kierkegaardem i 
Heideggerem, którzy różnymi i niekiedy trudnymi do 
zrozumienia drogami, konstruowali swoje intelektu-
alne ofenzywy. 

W sumie większość ich zabiegów sprowadzała się 
do tego, że należy „wybrać siebie i swoją autentycz-
ność”, inaczej mówiąc rzeczywistą, jedyną i najpraw-
dziwszą formę egzystencji. Zdaniem Kierkeggaarda 
droga do prawdy biegnie poprzez estetykę życia, która 
prowadzi do etyki, a następnie przechodzi w końcowe 
stadium ludzkiego rozwoju, w religijność.

Dziś jesteśmy świadkami (i ofiarami) ogromne-
go, obejmującego cały cywilizowany świat trendu. 
Ludzie znurzeni codziennym galopem i spragnieni 
wewnętrznego spokoju, łatwowiernie ulegają namo-
wom i angażują masę czasu, starań i pieniędzy, w 
terapie, których rezultaty nierzadko daleko odbiegają 
od tego, co im obiecywano.

Czytając, co napisałem, przyszła mi do głowy na-
stępująca myśl. Załóżmy, że po długich, ciężkich i 
kłopotliwych poszukiwaniach, odnalazłem wreszcie 
moje autentyczne oryginalne i jedynie prawdziwe 
„Ja”. Tu niespodzianie narodził się problem, bowiem 
ani ja sam, ani moi najbliżsi i przyjaciele, tego moje-
go nowego „Ja” nie polubili! Czy w takim przypadku 
mógłbym jakoś powrócić do starego, fałszywego ale 
lubianego „Ja”? Tak tylko pytam.

W gruncie rzeczy w ogóle nie powinno 
stanowić problemu: Bycie sobą. Ja to 
ja, nikt inny i tyle! 

Okazuje się, że wielbiciele Marszałka Polski, tuż 
po jego śmierci, zajęli się nie tylko sercem, które zło-
żono na wileńskiej Rossie, ale także jego mózgiem. 
Polski Instytut Badania Mózgu w Krakowie podjął 
się arcyszlachetnie badań wypreparowanego mózgu 
Piłsudskiego, nigdy nie ukończonych, gdyż wybuchła 
druga wojna światowa i wtedy – tak naukowcy, jak i 
nienaukowcy – mieli ważniejsze sprawy na głowie i 
w głowie. Mózg Marszałka podobno wywieziony zo-
stał do Wilna, ale nie wiadomo w jakim słoju i gdzie 
spoczywa. 

Temat wyda się postronnym makabryczny. Kroje-
nie mózgu, żeby zbadać jego właściwości anatomiczne 
lub zawartość? Moim zdaniem działania bezsensow-
ne, gdyż Marszałek zmarł na raka krtani w maju 1935 
roku i nie mogło to pozostać bez wpływu na wszystkie 
jego tkanki żywe. Zresztą... czy żeby kochać Polskę 
gorąco – jak czynił to Piłsudski (nie bez błędów...) – i 
dążyć do wskrzeszenia wolnej Ojczyzny, trzeba było 
mieć mózg różny od innych? Wątpię, potrzebna była 
silna wola i zdolność działania, jaką przejawiał za ży-
cia Wielki Zmarły. 

“Jeżeli słój z mózgiem Marszałka Piłsudskiego w 
końcu się znajdzie, to uważam, że powinien on po 
swojej niemal (już 80-letniej tułaczce – dop.red) spo-
cząć tam, gdzie spoczywa jego serce – w grobie na 
Rossie lub na Wawelu, przy jego ciele” – tak pisała pa-
ni Bożena Boryssowicz w polonijnej prasie na Litwie.

Chowanie oddzielnie serc osobistości historycz-
nych stanowi głęboką symbolikę: przez wieki uważa-
no, iż tam kryją się wszelkie uczucia, przywiązanie, 
myśl inspirująca. Oczywiście, medycyna jest odmien-
nego zdania, ale niech tak będzie.

Serce Fryderyka Chopina – chociaż jego ciało 
spoczywa na paryskim cmentarzu Pere la Lachaise 
–sprowadzono w 1945 roku do kraju i wmurowano, 

poniżej epitafium, w ścianie kościoła św. Krzyża 
w Warszawie. Tamże znajduje się również serce 
Władysława Reymonta, autora “Chłopów” i laureata 
literackiego Nobla. 

Serce Marszałka Piłsudskiego pochowano w 1936 
roku razem ze sprowadzonymi z Sajgunów procha-
mi jego matki, na wileńskiej Rossie. Stąd inskryp-
cja na płycie z czarnego marmuru: “Matka i serce 
syna”. Obok piękne cytaty z poematów “Wacław” i 
“Beniowski” Juliusza Słowackiego. To właśnie o tej 
mogile wzniosłe strofy pisał Kazimierz Wierzyński:

Serce, serce na Rossie, które tam usnęło,
By jeszcze jednem w ziemi ostrobramskiej ziarnem
Obradzać, jak Mickiewicz, i trwać, jak Jagiełło,
Pod niebem prawd tak żywych, że aż legędarnem -
Dzisiaj, gdy noc okrutna z wszystkich stron zapadła
I od zachodu mroczy po wschód widnokręgi
Odezwij się w tym kraju, gdzie błądzą widziadła
I duchy dawnych czasów i dawnej potęgi,
Uderz głośno pod płytą i wyjdź między ludzi
I niezbędne zaklęcie w tę noc straszną wymów:
Niech nam się świat odnowi i w nim się obudzi
Serce wolnych Polaków i wolnych Litwinów.
Z kolei serce króla Jana III Sobieskiego złożono w 

marmurowym sarkofagu u Kapucynów w Warszawie. 
Gdyż trwała pamięć “Wyprawy pod Wiedeń” i wikto-
rii nad tureckim “pohańcem”. W tej samej barokowej 
świątyni umieszczono urnę z wnętrznościami króla 
Augusta I Fryderyka z dynastii Wettinów, elektora 
saskiego w 1697 roku wybranego królem Polski, zwa-
nego Mocnym.

Wcześniej podobnie postąpiono z królem Janem I 
Olbrachtem z dynastii Jagiellonów. To ów władca, o 
którym przysłowie głosi, iż “za króla Olbrachta wygi-
nęła szlachta”, gdyż prowadząc wojny z Turkami ry-
cerstwo polskie poniosło wielką klęskę w 1497 roku 
w lasach bukowieńskich. Otóż zmarł on w czerwcu 
1501 roku w Toruniu i tam w kościele św. Jana zło-
żono jego serce i wnętrzności oraz umieszczono obraz 
przedstawiający jego popiersie. Ot, tradycja panują-
cych, wynoszących się ponad zwykłych śmiertelni-
ków, a, niekiedy, symbolika patriotyczna.

Inną sprawą jest... palce generała Józefa Bema, któ-
ry spoczywa w słoju w Tarnowie. Bohaterski generał 
wojsk polskich, węgierskich i tureckich (drżyj, Janie 
Sobieski, ironia losów!) przeszedł nawet na islam w 
służbie sułtana, gotów walczyć z Moskwą. Bem pa-
triota zmarł na ziemi syryjskiej w Aleppo, ale jego 
szczątki sprowadzono w 1929 roku do rodzinnego 
Tarnowa, gdzie powstało mauzoleum. Kto wpadł na 
pomysł odcięcia palca generałowi – licho wie. Kłopot: 
co dalej z palcem zrobić?

Mądrzy proponowali go po chrześcijańsku (lub 
może po muzułmańsku) pochować. Inni gotowi zro-
bić z niego relikwię. Sprawa była kontrowersyjna i 
osobliwa. 

Gdyby już wtedy stosowano kremację (Kościół 
Katolicki niegdyś potępiał taki pochówek, ale osta-
tecznie ogłosił “amnestię” dla tej formy traktowania 
“zwłoku ziemskiego” – zakaz zniesiono w 1964 ro-
ku), nie było by dzisiejszych kłopotów. Niemniej 
brakowało by symboliki historycznej. Co lepsze? 
Kwestia tradycji i gustu.

Wybitny pisarz polski Teodor Parnicki (1908-1988) 
polecił wykonawcy testamentu swoje zwłoki skremo-
wać. Co wtedy nie było łatwe w Warszawie (zwłoki 
przewożono do Poznania, a stamtąd dostarczano urnę 
do stolicy). Wtedy było to coś niezwykłego, a dzisiaj 
kremacja nie budzi już takich emocji.

Osobiście jednak nie jestem entuzjastą takiego po-
żegnania człowieka. Przemija on jak cały świat istot 
żywych (dla chrześcijan trwa dusza), ale niechaj już 
pozostaje w jednym korpusie – bez preparacji, bez 
amputacji. Bez przesadnej symboliki. 

Serce, 
mózg, 
palec
Człowiek, czyli homo sapiens, składa 
się z różnych części ciała. Gdy jednej 
zabraknie – bieda! Nie dziwi zatem dość 
makabryczne pytanie: gdzie się znajduje 
mózg Józefa Piłsudskiego? 

Jerzy Nik
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Zygmunt Barczyk

Szwendać się misternie. 
Rzecz o sztuce przechadzki
Krążymy, plączemy się, szwendamy. 
A kiedy to czynimy, wydaje się nam, 
że rejestrujemy tylko to, na co 
akurat patrzymy. Tymczasem to, co 
widzimy, każdorazowo przefiltro-
wane jest przez ugruntowane w nas 
pojmowanie świata. I przez naszą 
wrażliwość. A i formę dnia. To, jak 
rejestrujemy obrazy mijanego 
krajobrazu bądź fragmentu miasta, 
zależy w dużym stopniu od tego, co 
i jak mamy poukładane w naszych 
głowach. Chłoniemy to, co wokół, 
ale i jednocześnie inscenizujemy to, 
w co wkraczamy.

Możemy to czynić mimowolnie, bądź uważnie. 
Jak osławiony literacko flâneur, z polska zwany szli-
fibrukiem. Można go nazwać też szwendaczem. To 
typ detektywa życia miejskiego. Flâneur to miejski 
wędrowiec, czy raczej spacerowicz, dla którego do-
mem – pasaż. Spacerowicz szczególny, nie stroniący 
od błądzenia, zapuszczenia się w labirynt miasta, w 
sam środek życia miejskiego, tłumnego, hałaśliwego, 
chaotycznego, gdzie przygodność, epizodyczność, 
ulotność, jedynym odniesieniami. 

Flâneura powołał do życia dziewiętnastowieczny 
Paryż. Pojawia się następnie w Londynie, później w 
Berlinie, wreszcie i na ulicach innych miast. Po latach, 
już w naszych czasach, zostaje swoistym kosmopoli-
tą, może i hipsterem, typem człowieka ponowocze-
snego. Mimo to, nie zdominował ulicy. Współczesny 

pasaż nie jest pełen szlifibruków, którzy przypomi-
naliby dziewiętnastowiecznych dandysów i artystów, 
tworzących wtedy miejską bohemę. Szlifibruk dzisiaj 
zdać się może co najwyżej “egzotycznym zwierzę-
ciem”, błąkającym się pośród postaci nieustannie się 
dokądś spieszących.  A pasaże jakie dziś? Najczęściej 
kojarzą się z przejściami w galeriach handlowych.  
Zygmunt Bauman pisze, że:  

,,Włóczyć się” (flâner), oznacza przeprowadzać 
próby przygodności znaczenia; życie jako wór pełen 
epizodów, z których żaden nie jest określony, jedno-
znaczny, nieodwracalny; życie jako sztuka [...]. Aby 
tkać swoją materię fantazji, przechodzić niezłomnie 
przez próby namiętnej wyobraźni, flâneur musi za-
chować dla siebie wolną przestrzeń “człowieka nieza-
angażowanego”, będąc zarazem zatopiony w tłumie; 
(…) U flâneura ,,triumfuje radość obserwowania’’, 
flâneur ,,nie zamiera z otwartymi ustami”, jest “de-
tektywem-amatorem”. *

ZYGMUNT BARCZYK Jak zauważył filozof Walter Benjamin, flâneur 
“chwyta rzeczy w locie”. Spogląda, nie modelując 
świadomie swego wglądu, chwyta rzeczy, kiedy się 
wydarzają i je… inscenizuje. A jednak! Musi zatem 
nie tylko skupić się na szlifowaniu kunsztu deszyfran-
ta kodów miejskich, ale i na pracy poszukiwacza sen-
su. Tak to rozumiał najbardziej znany poeta ”flaneu-
ryzmu” – Charles Baudelaire. Flâneur jest uważnym 
czytelnikiem tekstu miasta, jego ulic, witryn, kafejek, 
aut, słuchaczem muzyki zgiełku pieszych i zmotory-
zowanych. Obserwuje przechodniów, ciekawy jest 
zdarzeń „za rogiem”, zarazem jest twórcą spektaklu, 
który wyczarowuje z emocji życia miejskiego. 

I jeszcze jedno. Flâneur pokonuje przestrzeń pie-
szo, czyli męczy się, poci się, odczuwa znużenie. 
Misterny „szwendacz`’ uczestniczy w życiu miasta, 
– chciałoby się powiedzieć  – „wszystkimi porami”. 
Chłonie je zmysłami, umysłem i duszą. W tym sen-
sie nie przystaje do współczesnych „higienicznych” 
obyczajów w mieście. Owszem, będąc dandysem, czy 
wysublimowanym szlifibrukiem, nosi się stylowo, nie 
ubiera się „wycieczkowo”. Jest dziwakiem, bo wciąż 
łazi (szlifuje bruk, tylko że bruk już nie ten) i nawet 
nie wzuje adidasów, nie interesuje go fitness. 

Pozostali są normalni. Kto dziś, na miły Bóg, bę-
dzie chciał szlifować  bruk, skoro w zgrabnych panto-
felkach, czy w eleganckich mokasynach, wystarczy z 
parkingu dojść do pubu, galerii czy sali koncertowej. 
I tyle było chodzenia. Co ciekawe, zauważyć może-
my nasilone zainteresowanie elegancją obuwia. Jest 
tym silniejsze, im mniej się chodzi. Któż miałby dziś 
szwendać się po mieście bez konkretnego powodu? 
Owszem, do galerii handlowych, tak. Albo do fitness 
club, dyskoteki, kręglarni, takoż. No dobra, może i do 
teatru, sali koncertowej, czy galerii sztuki.

Chrońmy dziwaków.
Vive le Flâneur!

* Bauman Zygmunt, Dwa Szkice o moralności ponowoczesnej, 
Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa 1994
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Hrabia Pruszyński należał do dość 
licznej grupy zblazowanych arystokra-
tów, którzy popierali lewicę. W pew-
nym okresie jego życia to mu się opłaci-
ło. Roman Fajans wjechał do Hiszpanii 

przez Portugalię i zameldował się w 
sztabie nacjonalistów. Natomiast Ksa-
wery Pruszyński poprzez Francję za-
meldował się u republikanów. 

Obie książki są dobrze napisane i 
w zasadzie uczciwe. To fenomen II 
Rzeczypospolitej, że w tym samym wy-
dawnictwie ukazują się dwie absolutnie 
ze sobą sprzeczne książki. 

Wojny domowe mają to do siebie, że 
są bardziej krwawe i brutalne niż woj-
ny międzypaństwowe. Nie obowiązują 
tam żadne konwencje haskie czy ge-
newskie. Niepewność do końca swoich 
racji wzmaga brutalność. Terror biały 
czy czerwony ma tę samą barwę. 

W naszej małej wojnie domowej 
z maja 1926 roku zginęło kilkaset lu-
dzi i wielki Zwycięzca tego konfliktu, 
Marszałek Piłsudski, kazał ofiary obu 
stron chować z takim samym szacun-
kiem na wojskowym cmentarzu. A ów-
czesny biskup polowy Józef Gawlina z 
takim samym szacunkiem ich w swojej 
homilii wspominał. 

Po wojnie domowej w Hiszpanii 
wówczas generał Francisko Franco 
– piszę wówczas, bo później Franco 
przyjął tytuł rzymski generalissimusa, 
najwyższy tytuł wojskowy (pozaz-
drościł mu tego marszałek Stalin i też 
się mianował generalissimusem, bo w 
Rosji było wówczas marszałków od ... 
groma) – podobnie jak Piłsudski, też 
uznał, że polegli to polegli i kazał ofia-
ry obu stron z honorem grzebać razem 
w zaszczytnej Dolinie Poległych. 

I tam Go po jego śmierci też po-
chowano. Może niepotrzebnie w 
mauzoleum. 

Niedawną ekshumację Franciska 
Franca, uważam za bardzo złą decy-
zję, która znów dzieli, zamiast łączyć 
Hiszpanów. Chociaż... no me importa, 
no ma landia (Nie moja sprawa, nie 
mój kraj).  

Ekshumacja
Na jednej z półek mojej 
biblioteki stoją obok siebie 
dwie książki wydane w 
Warszawie w 1937 roku 
przez Towarzystwo 
Wydawnicze Rój spółkę 
akcyjną, której większość 
akcji miał Melchior 
Wańkowicz. Pierwsza 
to autorstwa Romana 
Fajansa: „Hiszpania 1936 
(z wrażeń korespondenta 
wojennego), a druga 
autorstwa hrabiego 
Ksawerego Pruszyńskiego: 
„W czerwonej Hiszpanii”. 

Problem może mieć ewentualnie 
moja córka, bowiem jej dziadek w pro-
stej linii od strony Mamy, walczył w 
Hiszpanii po stronie Republiki, a inny 
jej dziadek (nie w prostej linii) z mo-
jej strony, był członkiem polskiej misji 
wojskowej doradzającej w sztabie ge-
nerała Franco. 

I może warto dodać, że rządzący po 
wojnie w Polsce komuniści, pogromcy 
bolszewików, Marszałka Piłsudskiego 
jednak z Wawelu nie usunęli. 

Opisywałem kiedyś w paryskiej 
„Kulturze” jak to wyglądało, gdy zwie-
dzało się kryptę królewską na Wawelu. 
Przewodnik dochodził do krypty srebr-
nych dzwonów, gdzie znajdowała się 
trumna Marszałka. Krypta była nie 
oświetlona. Przewodnik mówił: Ja tam 
dalej nie idę, jeśli ktoś ma latarkę to 
może sobie obejrzeć. 

Zwiedzający, uprzedzeni przez swo-
ich poprzedników, naturalnie mieli 
latarki. W krypcie Marszałka były za-
wsze kwiaty, a władze nie zniszczyły 
znajdujących się tam symboli.

Jestem po stronie protestujących 
wnuków tego Generalissimusa. Tego 
drugiego raczej nie lubiłem.         

Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Kaukaz.  Pasmo górskie dzielące Europę od Azji. Tą samą funkcję spełnia 
nieco dalej na północny wschód o wiele niższy Ural. Ale Kaukaz ma szczyt 
uznawany za najwyższy w Europie. Czy słusznie? Kilkadziesiąt lat temu 
wszedłem na Mont Blanc (4810), również  tak określany. I długo nie 
chciałem uznawać w tej roli Elbrusa (5663). Może jednak Elbrus, położony 
nie w głównej grani Wielkiego Kaukazu, stanowiącej ową granicę, lecz 
w bocznej, odgałęziającej się na północ, trzeba – choć niechętnie – uznać  
za szczyt europejski?    

Kaukaz!
W sukurs przyszła mi wydana niedawno 7-tomo-

wa  Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu (WEGA), 
gdzie specjaliści z różnych dziedzin stwierdzają, 
że to jednak Mont Blanc jest najwyższym szczytem 
Europy, a o degradacji Elbrusa może świadczą jakieś 
nieznane przesuniecia warstw tektonicznych, depor-
tujące szczyt z powrotem do Azji. Elbrus jest więc 
najwyższą górą Kaukazu, Autonomicznej Republiki 
Kabardyno-Bałkarskiej, czy także Rosji? (bo najwyż-
sze szczyty dawnego ZSRS, przekraczające 7000 m., 
leżą w Kirgizji i Tadżykistanie).

W tym samym, szeroko zakreślonym rejonie znaj-
dujemy inny, wybitny szczyt – Ararat (5123), naj-
wyższy w Turcji. To na jego wierzchołku miała wy-
lądować arka Noego, gdy wody potopu zaczęły już 

opadać. I ten właśnie szczyt dane mi było, wraz z całą 
grupą współpodróżników, oglądać wielokrotnie spoza 
granicy turecko-armeńskiej. Elbrus i Ararat są dwu-
wierzchołkowe. W masywie Elbrusa oba przekraczają 
5600 m. Mały Ararat ma zaledwie 3896 m i jest nieco 
oddalony od Wielkiego. Elbrus i Ararat – to uśpione 
wulkany. Oba miałem na celowniku, choć z różnych 
powodów nie doszło to do skutku.  Zarazem traciłem 
zainteresowanie, bo w międzyczasie wchodziłem na 
wierzchołki o kilkaset metrów wyższe, na różnych 
kontynentach. Ale cień marzenia pozostał.

Dziś mogę  już tylko spoglądać  na wysokie szczy-
ty. W Gruzji mieliśmy okazję podziwiać inny, kau-
kaski 5-ciotysięcznik – Kazbek (5047). Z miejsco-
wości Kazbegi wyłania się on o świcie spoza chmur, 

imponującym, śnieżno-lodowym stożkiem.
Co poza górami oglądać można na Kaukazie?  

Przede wszystkiem kościoły, bo oba kraje – Armenia 
i Gruzja – należą do najwcześniej, w IV wieku n.e., 
przyjmujących chrześcijaństwo. Kościoły to autono-
miczne: Armenia w pełni niezależna od Rzymu czy 
jakiegokolwiek innego centrum, Gruzja przynależna 
do prawosławia, ale autokefaliczna. W obu krajach  
głową kościoła jest katolikos. Świątyń tam bez liku, 
i o ile góry można podziwiać w nieskończoność, to 
powtarzalność stylu architektonicznego w kolejnych 
stanowi o monotonii. Wiele z nich połączonych jest 
co prawda z pozostałościami starych warowni, mu-
rów obronnych, strzegących przed licznymi najazda-
mi – dawniej np. Asyryjczyków na dawne państwo 
Urartu, później Greków, Aleksandra Wielkiego, 
Rzymian,  Persów, Arabów i Turków wszelkiego 
autoramentu. Nawet walki tych najeźdźców między 
sobą decydowały o częstych zakłóceniach pokoju na 
terenie Armenii i Gruzji, w krótszych okresach nie-
podległości czy zjednoczenia rozproszonych enklaw 
etnicznych. Większą stabilizację przyniosła dopiero 
hegemonia Rosji, choć i to nie dawało niepodległości.

Dzisiejsza, już 28-letnia suwerenność – od upadku 
ZSRS – przyniosła demokrację i pewną moderniza-
cję, ale mentalność, charakter narodowy, obyczaje, 
chyba pozostały bez zmian, poza odrzuceniem ate-
istycznej i komunistycznej, obowiązkowej pokrywy. 
Szczególnie Gruzini słyną z gościnności i np. degu-
stacja w obu krajach koniaków, w Gruzji w większym 
stopniu win (kachetyńskich)  to wydarzenia wbijające 
się w pamięć... i żołądek.

 Armenia jest jednolicie górzysta, choć najwyższy 
szczyt tylko nieznacznie przekracza 4000 m. Gruzja 
bardziej płaska, wznosząc się dopiero na przedpolach  
Kaukazu. Stolice obu państw ulokowano w wielkich 
wąwozach i na wzgórzach, ale Tbilisi robi o wiele 
większe wrażenie niż Jerewań. Na wzgórza prowa-
dzą tam dwie kolejki, jedna linowa, jak na Kasprowy, 
druga naziemna, zębata, jak na Gubałówkę. Widoki z 
góry przepyszne: na kościół i masywny pomnik zało-
życiela miasta, Wachtanga. 

Armenia i Gruzja stanowią wyjątek w morzu 
państw muzułmańskich. Poczynając od Azerbejdżanu 
i posuwając się dalej wzdłuż autonomicznych republik 
wchodzących w skład Rosji – Dagestanu, Czeczenii, 
Inguszecji, Kabardyno-Bałkarii – wszystko to tere-
ny o przewadze wyznawców Allaha i jego proroka 
Mahometa. Jeszcze jeden wyjątek stanowi chrześci-
jańska Osecja, północna w ramach Rosji, południo-
wa należąca do Gruzji choć od kilku lat bezprawnie 
przez Rosję okupowana. Te nowe zmiany, świadczące 
o rosnących terytorialnych apetytach reżimu Putina i 
niewygasłych ambicjach stałego poszerzania kolej-
nych sfer wpływów, obejmują też okupację Abchazji. 
Zgoda, Gruzja jest państwem o licznych mniejszo-
ściach narodowych, ale wszyskie one są – etnicznie, 
językowo, religijnie i kulturowo – bliższe Gruzji niż 
Rosji.

I pewnie w wyborze celu podróży należy się wła-
śnie kierować w.w. kryteriami: unikać państw mu-
zułmańskich: raz, bo w nich wieczne niepokoje, dwa, 
że jesteśmy tam niezbyt mile widziani. Dwie uczest-
niczki naszej grupy udały się po jej rozwiązaniu do 
Azerbejdżanu i już na granicy skonfiskowano im al-
kohol (co w kraju muzułmańskim mniej dziwi), ale 
także prezenty dla dzieci czy wnuków. Insz’ Alllah!

Aleksander Kwiatkowski

Czas na nowe myślenie

W jednym z ostatnich numerów NGP (18/2019) 
przeczytałem dwa artykuły o kłopotach związanych 
z Radą Uchodźstwa Polskiego w Szwecji związanych 
m.in. z prawem własności do lokalu OPON. Myślę, 
że problem ten należy rozpatrzyć przyszłościowo. Bo 
chodzi nie tyle o jutro, ale o przyszłość: za 10-20-50 
lat do przodu. 

To zrozumiałe, że obecnie kombatantów, którzy 
kiedyś należeli do organizacji niepodległościowych, 
już nie ma. Ci, którzy potrzebują pomocy (biedniejsi), 

Co ma nas łączyć i jak uzasadnić potrze-
bę utrzymania zarówno Kongresu Pola-
ków w Szwecji, jak i naszego własnego 
lokalu (w tym przypadku Ośrodka Pol-
skich Organizacji Niepodległościowych 
w Sztokholmie), który ma służyć nam 
wszystkim?

otrzymują ją z urzędu socjalnego. Więc i tego uchodź-
stwa, w starym rozumieniu, już nie ma.

Co zatem, i jak, należy zrobić? Jak zmienić dzia-
łalność? Tu można postawić dwa pytania dotyczące 
Polaków mieszkających w Szwecji:

1. Jak się zorganizować by pomóc sobie nawzajem 
w Szwecji i Skandynawii?

2. Jak się zorganizować by pomóc Polsce i, w razie 
czego, móc wrócić do Ojczyzny?

Moim zdaniem należałoby, w ramach Kongresu, 
stworzyć dwa “Uniwersytety” – ciągle je rozwijać i 
rozbudowywać, starając się dostać na ich działalność 
dotacje z Polski, Szwecji lub Unii Europejskiej. Po 
pierwsze chodzi mi Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(UTW) dla wszystkich, którzy przeszli na emeryturę. 
Na UTW można prowadzić wykłady z zakresu pro-
blemów zdrowotnych (np. co zrobić, by żyć 120 lat?), 
zapraszając wykładowców z Polski, Szwecji i innych 
państw; studiować historię Polski, Szwecji i Europy 

by być aktywnymi obywatelami; wpływać na wybory 
w Polsce i w Szwecji, by przestrzegano demokracji 
na wszystkich poziomach władzy; wybierać swoich 
kandydatów do w.w. władz... 

Po drugie chodzi o Uniwersytet Młodego Wieku 
(UMW) dla młodzieży po maturze – studiującej i 
zastanawiającej się co zrobić ze swoją przyszłością 
(magisterium, habilitacja itp) lub jak się... doro-
bić? Jak się ustawić w życiu – lokalnie czy między-
narodowo? Zakładać firmę? Samemu, czy z...? W 
Polsce, Szwecji? Jakie są możliwości w konkretnej 
dziedzinie?

Jestem w stu procentach przekonany, że takie sys-
tematycznie i formalnie działające „Uniwersytety” 
– przyciągną wielu Rodaków. Na pewno większość 
z nich, będzie mieć później sentyment do aktywnego 
polskiego ośrodka i szacunek dla tych, którzy dzisiaj/
jutro poniosą wysiłek organizacyjny. A lokal OPON 
z Biblioteką – pozostanie nasz, polski, również i w 
przyszłości. 

Jan Zuchowski

Dr n med. Jan Zuchowski (obecnie mieszkający w Polsce) był 
w latach 1982-1984 jednym ze współzałożycieli i prezesem 
Kongresu Polaków w Szwecji.
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Bykownia zwana 
Czwartym Katyniem
Do lasu Lasu Bykowiańskiego pod 
Kijowem dojechać można czerwoną 
nadziemną linią metra (nr 1) jadąc 
do końcowej stacji Lisova, stąd na 
cmentarz jest zaledwie 3 km (idąc 
na wschód Browarskim Prospek-
tem). Można też, kilka przystanków, 
podjechać każdym autobusem lub 
marszrutką i wysiąść przy cmenta-
rzu widocznym z daleka.

Bykownia jest największym na terenie Ukrainy 
miejscem pochówku ofiar stalinowskich represji. 
Według historyków ogólna ilość pochowanych tam 
ludzi wynosi od 20 tys. do 100 tys. osób. Pochowano 
tam tysiące artystów, księży, urzędników wszystkich 
poziomów, wieśniaków, robotników i wreszcie przed-
stawicieli wielu mniejszości narodowych – w tym i 
Polaków. Nazywana jest Czwartym Katyniem. W la-
tach 1937-1941 w bezimiennych dołach grzebano tam 
nocą, bez świadków, ciała więźniów rozstrzeliwanych 
przez NKWD w kijowskich więzieniach. 

Będąc tam we wrześniu tego roku zdałem so-
bie sprawę, że wielu z tam pogrzebanych, nikt z ich 
najbliższych, nie zdążył się pożegnać. Zdarzało się 
nierzadko, że bliscy do końca nie znając miejsca 
wiecznego spoczynku rodziców czy krewnych, sami 
odchodzili na zawsze. Aktualnie w bykowiańskim 
lesie, na terenie dawnej specjalnej działki NKWD 
USRR,  znajduje się Narodowy Historyczny Rezerwat 
Memoriał nazwany „Bykowiańskie mogiły”.

Rozkaz NKWD ZSRR nr 00447 „O represjach daw-
nych kułaków, złoczyńców i antyradzieckich elemen-
tów” z dn. 30 lipca 1937 roku, zatwierdzony został 
przez Biuro Polityczne WKP dzień później. Doszło do 
masowej likwidacji cywilnej ludności. Zatwierdzenie 
tego dokumentu uważać można za oficjalny początek 
„wielkiego terroru”, czy okresu znęcania się nad ludź-
mi oraz tortur, które kończyły się wyrokiem śmierci 
lub zesłaniem na Syberię na podstawie sfałszowanych 
dowodów. I tak Ukraina, w latach l937-1941, prze-
istoczyła się w „fabrykę śmierci”.

Mordowanych ludzi, obok Bykowni, grzebano nocą 
m.in. w Rutyczkowym Polu (Donieck), Winnicy, uro-
czysku Demianów Łaz (Iwano-Frankowsk), uroczy-
sku Salina (obwód lwowski), więzieniu na Łąckiego 
(Lwów), Piatichatce (Charków), Umaniu, Kamieńcu 
Podolskim, Czrkasach, Czernihówie, Odessie czy 
Dniepropietrowsku. Podczas „wielkiego terroru” po-
dobne działki były budowane praktycznie na terenie 
całego ZSRR.

Tysiące, albo dziesiątki tysięcy ofiar „wielkiego 
terroru”, znalazły w lesie w Bykowni swój ostatni 
spoczynek. Nie znamy ciągle jeszcze ich wszystkich 
nazwisk. Część bowiem archiwalno-kryminalnych 
aktów i dokumentów procesowych została zniszczo-
na. Pozostałe, przez długi czas były dokładnie zabez-
pieczona pod hasłem „Tajne”. Sowieci dokonywali 
nadzwyczajnych starań, aby prawda o zbrodniach 
totalitarnych nigdy nie została ujawniona przyszłym 
pokoleniom. Tę „prawdę” o Bykowni ukrywano do 
końca osiemdziesiątych lat XX wieku.

Logicznym krokiem w kierunku dotarcia do praw-
dy o bykowiańskiej tragedii stała się decyzja rządów 
Polski i Ukrainy dotycząca stworzenia wspólnej ukra-
ińsko-polskiej archeologicznej ekspedycji. Podczas 
swej wizyty na Ukrainie papież Jan Paweł II, w 
czerwcu 2001 roku, specjalnie zmienił oficjalny plan 
pobytu i odwiedził bykowiańskie groby, przy których 
pomodlił się i oddał hołd wszystkim spoczywającym 
tam ofiarom, wśród których jest dużo Polaków. A w 
roku 2012, w obecności prezydentów obu krajów, 
uroczyście odsłonięto tam międzynarodowy pomnik 
poświęcony ofiarom totalitaryzmu 1937-1941.

Z części miejsca pochówku utworzono też Polski 
Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni, na którym 
pochowano 3435 polskich więźniów aresztowanych 
i zamordowanych przez NKWD w roku 1940 na 
Ukrainie. Jest to czwarta nekropolia upamiętniają-
ca polskie ofiary NKWD, po cmentarzach w Lesie 
Katyńskim, Charkowie i Miednoje.

Centralnym elementem nekropolii w Bykowni jest 
ołtarz z nazwiskami ofiar, Dzwon Pamięci oraz sym-
bole religijne podkreślające wielowyznaniowy cha-
rakter II Rzeczypospolitej. W alejce okalającej cmen-
tarz rozmieszczono indywidualne tabliczki - epitafia 
ofiar, zawierające stopień wojskowy, datę i miejsce 
urodzenia, przydział służbowy, zawód, funkcję pań-
stwową lub społeczną. Cmentarz otwarty został 22 
września 2012 roku.

Dokładna liczba ofiar zbrodni NKWD znana jest 
dzięki ujawnieniu tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. 
Lista zawiera dane o 3435 aresztowanych polskich 
obywatelach; wysłano je w listopadzie 1940 roku z 
Ukrainy do centrali NKWD w Moskwie. Kopia do-
kumentu została przekazana polskim prokuratorom 
przez stronę ukraińską w 1994 roku, co umożliwiło 
rozpoczęcie poszukiwań szczątków ofiar.

Podczas ekshumacji w latach 2001-2012 polscy ba-
dacze wydobyli szczątki 1992 polskich obywateli za-
mordowanych przez NKWD w 1940 roku. Wśród 210 
mogił na terenie Bykowni 70 z nich to wyłącznie pol-
skie jamy grobowe – powiedział PAP archeolog prof. 
Andrzej Kola, który kierował pracami badawczymi w 
bykowniańskim lesie i na tamtejszym cmentarzysku 
NKWD.

Tekst i zdjęcia:
Leszek Wątróbski

Stowarzyszenie Polek w Szwecji 
zaprasza na odczyt 

prof. M. Anny Packalén-Parkman: 

“Współczesne Matki-Polki 
i dylematy macierzyństwa 
- w literaturze i nie tylko”.

Spotkanie odbędzie się w lokalu 
OPON (Östermalmsgatan 75) 

T-bana Stadion
w czwartek 21 listopada 

o godzinie 18.00.
Zapraszamy.

Na marginesie

Haniebna 
nagonka

Wśród licznych diatryb, prześci-
gających się w wulgarności i prymi-
tywizmie, wymierzonych w aktualną 
polską laureatkę nagrody Nobla w 
dziedzinie literatury - Olgę Tokarczuk, 
wyróżnia się emitowana w lubelskim 
radio i dostępna na YouTube długa 
prelekcja niby-to historyka Ewy Kurek 
(m.in. autorki horrendalnej fałszyw-
ki pt. “Polacy i Zydzi. Problemy z 
historią”).

Jej zasługi jako historyka (przypusz-
czalnie otrzymała doktorat za książkę 
“Dzieci żydowskie w klasztorach”, 
dwa wydania) mają jakoby przeważyć 
wątpliwą wiedzę Olgi Tokarczuk w 
tym zakresie. Kryje się za tym oczywi-
ście totalna odmowa dużych odłamów 
polskiego społeczeństwa uczestnicze-
nia w syndromie wstydu, wywołane-
go ogromem win wobec “starszych 
braci w wierze” w okresie II wojny i 
tuż po niej, brak ekspiacji społecznej, 
którą częściowo zastępują wysiłki 
uczciwych publicystów i historyków, 
skupionych wokół rocznika IFIS 
PAN “Zagłada Żydów”, nie mówiąc 
już o zasłużonym w tej mierze Janie 
Tomaszu Grossie. (ak)
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