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Nowy Pierwszy Sekretarz nie straszył w gazetowych fotkach wrażą gębą, jak jego 
poprzednicy, wielu paniom nawet się podobał, że niby przystojny i że ma ogładę. 
W jego najbliższym otoczeniu było już z tym różnie, choć i tak ekipa ta znakomicie 
wypadała na tle radzieckich zwierzchników i wasali Moskwy. Gierek nie szczędził 
widocznych wyrazów oddania. Nadał Breżniewowi Virtuti Militari I klasy, do kon-
stytucji PRL wprowadził poprawki o nierozerwalnym sojuszu z ZSRR. Choć trzeba 
przyznać, nie całował Breżniewa tak pięknie w usta, jak wódz NRD, Erich Honecker.
DEKADA GIERKA. Artykuł Zygmunta Barczyka



NGP 21/2020 (474)

Andrzej Szmilichowski

©
 C

C
 B

Y 
2.

0

Orkiestra znowu zagra 
w Sztokholmie
NGP rozmawia z organizatorem sztokholmskiej 
zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
Mariuszem Staszakiem

Już po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagra także w Sztokholmie...
Tak, gramy już od 1 grudnia. 

Jak to będzie wyglądało tym razem?
Ze względu na sytuację, przewidujemy dwa sce-
nariusze. Jeden z finałem imprezy w jakiejś sali, i 
drugi “covidowy”,  który ewentualnie uniemożliwi 
zorganizowanie takiego finału. Jak zwykle puszki na 
zbiórkę będę wystawione w sklepach i polskich in-
stytucjach na terenie Sztokholmu, także zbiórki będę 
odbywać się za pomocą wolontariuszy. Wszystko 

więc zależy od zaleceń, jakie będę obowiązywały. I 
jeszcze druga ważna sprawa: potrzebujemy sponso-
rów. Pieniądze ze zbiórki nie mogą bowiem być prze-
znaczane na pokrycie kosztów organizacji zbiórki. A 
w przypadku takiego finału, jaki planujemy, potrzeb-
ne są pieniądze na wynajęcie sali, za elektryczność, 
za ewentualną ochronę imprezy... Wszystko musi być 
pokryte przez ewentualnych sponsorów.

Zakładamy, że warunki pozwolą na zorganizowa-
nie takiego finału, co planujecie?
Występy zespołów, na pewno będę licytacje, będzie 
kącik dla dzieci. W godzinach przedpołudniowych 
chcemy by przyszły rodziny z dziećmi, dla których 
przygotujemy różne atrakcje. Nad tym cały czas 
jeszcze pracujemy.

Czy znaleźliście już miejsce, gdzie ewentualnie 
mógłby się finał odbyć?
Mamy wstępnie umówioną jedną salę, gdzie może 
znaleźć się miejsce na 300 osób, które będę siedzia-
ły w bezpiecznej odległości od siebie, zgodnie z 
zaleceniami. Koszt takiej sali wraz z nagłośnieniem 
to około 9-12 tysięcy koron. Potrzebujemy więc 
sponsorów! A z tym na razie mamy problem.

Jesteś głównym organizatorem sztokholmskiej 
Orkiestry...
Tak, ale pracuje cały sztab, w skład którego wchodzi 
osiem osób. Podzieliliśmy się odpowiedzialnością, 
każdy za inny fragment przygotowań (za aukcje, za 
internet, kto opiekuje się wolontariuszami itp). W 
tym roku Fundacja WOŚP przydzieliła nam więcej 
puszek, mamy też więcej wolontariuszy niż w roku 
ubiegłym.

Odpowiadałeś za organizację zbiórki także 
w roku ubiegłym?

Dwa lata wcześniej zbiórkę organizował polski 
sklep w Handen, w zeszłym roku my – czyli sztab 
w Sollentunie. W tym roku zmieniliśmy nazwę – na 
Facebooku nazywaliśmy się WOŚP Sollentuna, teraz 
WOŚP SZTOKHOLM. Między innymi dlatego, że 
tym razem będzie z nami grał na pewno jeden (a 
może dwa?) polskie sklepy z Södertälje. W tej chwili 
chęć włączenia się w zbiórkę zgłosiło siedem skle-
pów polskich. Będzie więcej puszek stacjonarnych i 
12 wolontariuszy. Między innymi polska młodzież ze 
szkoły polskiej przy Ambasadzie.

Ile zebraliście pieniędzy w zeszłym roku?
Ponad 56 tysięcy koron. Z puszek w dwóch sklepach, 
od wolontariuszy, z aukcji internetowej i wirtualnej 
puszki na stronie WOŚP. 

Rozumiem, że przy większej ilości puszek 
i wolontariuszy padnie nowy rekord?
Mamy taką nadzieję.

Gdzie można znaleźć informacje o sztokholmskiej 
zbiórce? 
Na razie ogólne informacje dostępne są na Face-   
booku. Szczegółowe, mam nadzieję będziemy mogli 
udostępnić na samym początku grudnia.
 
Kiedy finał?
Jak zawsze w drugą niedzielę stycznia, czyli 10 
stycznia 2021 roku.

Życzymy udanej zbiórki!

Imaginarium?
– Nowe pokolenia mają 
być zmutowane, nie 
odbudowywane. To 
zdanie nadeszło, wyraźne 
jak faks z instrukcją, we 
śnie. Pojawiło się tuż nad 
ranem, niemal równo-
cześnie z przebudzeniem, 
jak jasny, z chirurgiczną 
nieomal prezyzją, podany 
rozkaz sztabu do 
podległych dywizji.

Co to było? Nie wiem. Ale zabrzmia-
ło niepokojąco i pozostawiło silne wra-
żenie. To mogła być pomyłka – tak 
sobie tłumaczę. Ktoś z innego wymiaru 
wysłał instrukcję, która trafiła pod nie-
uprawniony dla tej wiedzy adres. To 
mogło by się zdarzyć każdemu, w ete-
rze tłoczno i chaos.

W Internecie też ruch. Pełno wykła-
dów i różnych wystąpień ludzi nauki i 

innych, na temat szczepionki przeciw 
Covidowi. Ma to być zupełnie inna ge-
neracja szczepionki, bazująca na nowej 
i niespotykanej wcześniej koncepcji – 
ingerencji w DNA zarażonego. 

Może zabrzmi naiwnie, może wprost 
kretyńsko, ale czy ingerencja w DNA, 
nie oznacza praktycznie próby uczynie-
nia z człowieka mutanta? Tym bardziej, 
że podobno z opisu technicznego szcze-
pionki wynika, że nie jest niemożliwe 
zdalne sterowanie szczepionką, już po 
jej wszczepieniu. To, mówiąc wprost, 
oznacza nic innego, jak manipulację 
ludzkim genomem. 

A zatem być może realne są teorie 
spiskowe, mówiące że epidemia zo-
stała sztucznie wywołana po to, żeby 
ludzkość za pomocą szczepień została 
przemodułowana genetycznie, zgodnie 
z potrzebami deep state, które rządzi 
światem, wykorzystując między inny-
mi takich ludzi, jak Gates czy Musk? 

Czy modyfikacja genetyczna miała-
by prowadzić do wdrażania idei trans-
humanizmu – łączenia ludzi z maszy-
nami i tym sposobem wpływania na 
ich zachowanie, emocje, myśli? Prócz 
garstki rządzących, cała ludzkość stała-
by się łatwo kierowaną masą – czyż po 

części nie dzieje się to już? – wykonu-
jącą sprawnie wyznaczone im zadania, 
na przykład produkcyjne lub rozrodcze.

Brzmi to dość ponuro, ale nie ma się 
co unosić, oburzać, buntować, a drwić 
tym bardziej. W kręgach ezoterystów, 
a niemała to i coraz większa grupa oby-
wateli tej Ziemi, dość powszechnie się 

uważa, że człowiek/ludzie został stwo-
rzony przez przybyszów z gwiazd, któ-
rzy dysponowali wystarczającą tech-
nologią, aby móc zmodyfikować gene-
tycznie na swoje potrzeby, stworzenia 
zastane na Ziemi, tak, aby między inny-
mi wykorzystywać energię, jaką produ-
kują poprzez samo swoje istnienie.

Są to luźne, laickie i moje rozważa-
nia, których silną stroną, tak uważam, 
jest brak zakotwiczenia naukowego, w 
ogóle jakiegokolwiek, na przykład reli-
gijnego, bowiem jestem wiernym pod-
danym Jedenastego Przykazania: Nic 
nie jest niemożliwe! 

Kończę już, chcę tylko jeszcze poin-
formować wszystkich krytyków i scep-
tyków, którym tak łatwo przychodzą 
kpiny z inaczej, jak oni, myślących.

Pentagon, sztab generalny i mózg 
armii Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, po raz pierwszy w swojej 
historii, wydał oficjalny komunikat za-
wiadamiający światową opinię publicz-
ną, że amerykańscy piloci wojskowi, 
w czasie lotów patrolowych, spotykają 
UFO (unidentified flying object), po 
polsku NOL (nieznany obiekt latający), 
powszechnie zwany spodkiem. 

Już zupełnie na koniec, tak tylko spy-
tam: Ja nie znam. Może wy znacie? Kto 
wróg? A kto przyjaciel?  
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Dekada 
Gierka
Mija pół wieku od tragicznych 
wydarzeń na Wybrzeżu kiedy to 
władza krwawo stłumiła protesty 
robotników, zabijając 41 osoby, 
raniąc ponad tysiąc. Na miejsce 
Gomułki komuniści musieli szybko 
znaleźć nowego przywódcę, którego 
wybór nie oznaczałby dalszego 
podsycania niepokojów. 
Nastąpił wtedy tzw. desant śląski, 
który wywindował Edwarda Gierka 
do roli Pierwszego Komunisty Kraju 
(Ślązakiem nigdy nie był). 
Gierek zapytał stoczniowców: 
„pomożecie?”, otrzymał anemicznie 
wyrażoną zgodę, którą ówczesna 
propaganda przedstawiła jako 
gromkie: „pomożemy”. Tymczasem 
do dziś wielu sądzi, że był to 
entuzjastyczny i masowy głos załóg 
robotniczych. 

Na fali tragedii z Grudnia 70, po latach gomuł-
kowskiej opresji, nastała tzw. Dekada Gierka. Kiedy 
Gierek rozpoczynał rządy byłem jeszcze studentem, 
kiedy został odsunięty od władzy byłem już 31-letnim 
ojcem rodziny. O tym ważnym dla mnie okresie w ży-
ciu wiem wystarczająco dużo, by móc kwestionować 
pewne obiegowe sądy.

Wielu, nawet dziś, uważa, że był to już komunizm w 
wersji soft. Mówi się też, że za rządów Gierka nastało 
dziesięć lat rządów „socjalistycznych technokratów”, 
co ma wskazywać na nieopresyjną i „pragmatyczną” 
formę komunizmu, jaką zafundował rodakom. Mniej 
opresyjną – zgoda, ale nie nieopresyjną. Pragmatyzm 
też to był podejrzany. Nic z niego racjonalnego nie 
powstało. Wolność była, jak i przedtem, tłumiona, de-
cyzje gospodarcze były nietrafione, przybliżając ma-
terialną i społeczną ruinę kraju. Trudno się dziwić, że 
i oni odeszli w niesławie.

Zacznijmy od tego, czy była to już polska wła-
dza, mimo, że nadal komunistyczna? Owszem, 

w Dekadzie Gierka złożona była już z Polaków, ale 
polską ona nie była. Towarzysza Gierka do władzy 
niósł Towarzysz Breżniew. Gierek, z wdzięczności za 
otrzymany zaszczyt bycia Pierwszym Sekretarzem, 
nie ingerował, podobnie, jak poprzednicy, w ważne 
decyzje wojska ani służby bezpieczeństwa, pozo-
stających formalnie pod jego, zaś realnie – pod ra-
dziecką kontrolą. Resorty siłowe pozostawił ręczne-
mu sterowaniu Moskwy. Czy tak postępuje polska 
władza? Ludowe Wojsko Polskie może i było ludo-
we, lecz za grosz nie było polskie. Najpierw generał 
Spychalski, radziecki człowiek, następnie generał 
Bordziłowski, potem generał Kokoszyn, trzymali łapę 
na siłach zbrojnych. W końcu pojawił się Polak, gene-
rał Jaruzelski, od młodych lat sterowany z Moskwy. 
Szefował wojsku również za Gierka, by w końcu – 
kiedy interesy komunistów wydały się zagrożone 
– bronić dominacji Moskwy w Polsce. A dzięki niej 
– tyłków ludzi komuny. Dlatego wprowadził stan wo-
jenny. Wszyscy oni osiągnęli swą pozycję z nadania 
Moskwy i jej służyli, gotowi pójść na każdą wojnę „w 
obronie pokoju i socjalizmu”. Nawet za cenę atomo-
wej zagłady własnego kraju. Są na to dowody. 

Biurem Politycznym KC PZPR, czyli najwyż-
szym faktycznym organem władzy w Kraju, kie-
rował nie Gierek, a – zza kotary – Piotr Kostikow. 
Na ręce Gierkowi osobiście patrzył rezydent KGB w 
Warszawie, Witalij Pawłow. Zatem, nawet jeśli trud-
no zrozumieć, w jakim sensie miałaby to być władza 
polska, przyznać trzeba, że za Gierka nie popełniano 
już sądowych mordów politycznych, nie torturowano 
(nie licząc „ścieżek zdrowia”) nie straszono wywóz-
ką. Ludzie nie znikali już bez wieści. 

Edward Gierek swój romans z towarzyszami ra-
dzieckimi zaczął już w latach powojennych w 

Belgii. To tam wysłannicy Kremla „konsultowali” 
miejscowych komunistów, tam wpadł im w oko i zdo-
był sympatię Moskwy. Breżniew po 1968 roku wy-
raźnie go forował, nazywał go swoim przyjacielem. 
Kiedy frakcja Moczara, pod hasłem likwidacji spisku 
syjonistycznego, wznieciła wypadki Marca 68, by 
sięgnąć po ster władzy, było już za późno. Na czoło 
wysunął się moskiewski joker, Edward Gierek. 

Po krwawym Grudniu 1970, pojawił się jako ten 
„czysty” i „nowy”, wziął całość i zastąpił starych twar-
dogłowych nową ekipą. Nowy Pierwszy Sekretarz nie 
straszył w gazetowych fotkach wrażą gębą, jak jego 
poprzednicy, wielu paniom nawet się podobał, że 
niby przystojny i że ma ogładę. W jego najbliższym 
otoczeniu było już z tym różnie, choć i tak ekipa ta 
znakomicie wypadała na tle radzieckich zwierzchni-
ków i wasali Moskwy. Gierek nie szczędził widocz-
nych wyrazów oddania. Nadał Breżniewowi Virtuti 
Militari I klasy, do konstytucji PRL wprowadził 
poprawki o nierozerwalnym sojuszu z ZSRR. Choć 
trzeba przyznać, nie całował Breżniewa tak pięknie w 
usta, jak wódz NRD, Erich Honecker.

„Technokratyczna drużyna” Gierka, niesłusznie na-
zywana „śląską mafią” (Ślązacy byli w niej nieliczni), 
szybko pokazała, na co ich stać. Kradli i marnotra-
wili za hojnie im użyczane dolary z Zachodu. Byli 
przy tym sprytni. Łagodzili potencjalny sprzeciw, 
puszczając perskie oko do Ludu, kiedy oznajmiali, 
że kantowania tępić nie będą. Dawali do zrozumie-
nia, że to oni są od wielkich przekrętów i szachrajstw, 
zaś lud pracujący, przy odrobinie sprytu i tupetu, też 
mógł uszczknąć sobie z państwowego stołu, zakom-
binować, i w ten sposób jakoś podreperować swoje 
zgrzebne życie. Prawdziwą walutą były wtedy nie 

banknoty NBP, a dojścia. Jeśli chciało się zdobyć 
towarów, których był wieczny niedobór. Ale jeszcze 
ważniejsze były dojścia do ludzi, którzy ekskluzyw-
ności swojego dostępu do „koryta” i wpływów broni-
li. Mieć „dojście gdzie trzeba” i dojście do towarów 
szczególnego pożądania, było wartością naczelną 
i wymienną. Rynek „dojść” był głównym rynkiem 
socjalizmu „technokratycznego”. Pieniądze, którymi 
płacono za pracę, były jedynie biletami narodowego 
banku. Drukowane bez pokrycia, wstępu do niczego 
ciekawego nie oferowały. Można było za nie wystać 
– i to w długich kolejkach – tylko najpotrzebniejsze 
produkty żywnościowe. Albo zapłacić za wpis na li-
stach oczekiwania na pralki, meble, na mieszkania i 
na samochody – terminy były niebotycznie odległe. 

W cenie był spryt. Cwaniactwo w jeszcze wyższej. 
W idee komunizmu już nawet rządzący nie wierzyli, 
poza paroma wyjątkami. Socjalizm zatem sprytnym 
ludziom zaczął się podobać. Można było kraść z fa-
bryki, z magazynu, ze sklepu, szpitala czy warsztatu. 
Były też fuchy. Z użyciem państwowych narzędzi i 
materiałów świadczono zatem bardzo potrzebne lu-
dziom usługi prywatnie. W mniemaniu wielu, zabrać 
państwowe nie oznaczało kradzieży. Władza, nie 
radząc sobie z podażą artykułów konsumpcyjnych, 
zaczęła uruchamiać też legalnych „prywaciarzy”. 
Przydali się o tyle, że produkowali to, czego socjali-
styczny przemysł wytworzyć nie był w stanie, bo był 
totalnie zaplanowany. 

Drużyna Gierka udawała gromadę oświeconych. 
Tworzyli wokół siebie nimb władzy cywilizo-

wanej („bezpartyjny, ale fachowiec”). Produkowali 
swoich magistrów, mianowali oddanych im naukow-
ców profesorami ekonomii i innych dziedzin, a potem 
pytali ich o zdanie. Nie dość, że sami mierni, to mier-
notą się otaczali. Nie mogło się to zatem skończyć 
inaczej, niż się skończyło.

Ludzie Edwarda Gierka przehulali i zmarnotrawili 
wiele. Owszem, inwestowali, i to na potęgę, wielkie 
budowy socjalizmu powstawały jedna po drugiej. 
Kredyty zachodnie nie były dla ludzi, pompowano je 
w przemysł zbrojeń i paliw, by Imperium Radzieckie 
miało czym walczyć o zaprowadzenie pokoju na ca-
łym świecie. Symbolem tej polityki była ogromna 
Huta Katowice.

Wbrew obiegowym sądom, rządów tzw. śląskiej 
mafii, my – żyjący wtedy na Śląsku, doświadczyli-
śmy najdotkliwiej. Władza bała się skoncentrowanej 
na stosunkowo niewielkim terenie ogromnej rzeszy 
robotników. Musiała działać prewencyjnie, straszyć 
szykanami, zniechęcać do protestów. Po katapulcie 
Edwarda Gierka na najwyższy stołek w kraju (I sekre-
tarz PZPR) wodzostwo w regionie przejął Zdzisław 
Grudzień. Nazywaliśmy go tow. Dezember. Niektórzy 
mówili Cysorz. Jego narastająca z upływem lat pa-
ranoja sprawiła, że Katowice i inne miasta regionu, 
coraz szczelniej okrywano kordonem tajnych uszu i 
oczu. Ponadto, na ulicach kłuły w oczy transparenty 
typu: Partia–z–Narodem–Naród–z–Partią.

Wyjazd do pobliskiego Krakowa wydawał się nam, 
mieszkańcom tych miast, wypadem do innego, bar-
dziej liberalnego świata. Organizowano liczne pokazy 
hołdu wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, składa-
nego przywódcom Narodu. Obowiązywały sowieckie 
standardy rządzenia. Na szczęście, egzekucja tych 
standardów, mimo klarownych intencji, odbiegała od 
sowieckiej.

Owszem, w Dekadzie Gierka socjalizm odczuwano 
jako bardziej swojski niż poprzednio. Tyle, że popeł-
niono istotne błędy. Na przemian dokuczano ludziom 
i mamiono ich. Bony, zapisy, książeczki, ba, wysta-
ne  paszporty – to już było coś. Prawdziwe przepustki 
na Zachód. To była rewolucja w obyczajach Bloku 
Wschodniego i, jak się okazało, początek jego końca. 
To był ich błąd. 

Z jednej strony ludziom ulżono, by potem doku-
czyć jeszcze bardziej, kiedy gospodarka już rzęziła. 
Pod koniec Dekady Gierka dokuczano już bezmyśl-
nie. Było już jednak za późno. Złość Ludu wygrała 
z wymuszaną wdzięcznością dla Władzy, okazywaną 
oficjalnie jeszcze dzień wcześniej. Klasa wielkoprze-
mysłowa zaprotestowała. I to wcale nie ci, w pierw-
szym rzędzie, którym było najgorzej, tylko ci, którym 
w miarę dobrze płacono za pracę. Koło się zatoczy-
ło. Dekadę po krwawym łamaniu oporu Wybrzeżu, 
stoczniowcy Gdańska i Szczecina, a potem wielu in-
nych, w tym licznie protestujący robotnicy w zakła-
dach pracy na Śląsku, sprzeciwili się komunistycznej 
władzy ponownie.

Dekadę Gierka zakończył krótki, jak się miało 
wkrótce okazać, Karnawał Solidarności. Przerwany 
wprowadzeniem stanu wojennego. 
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Dlaczego 
nie chciałem 
obalić pomnika 
Dzierżyńskiego 
w Warszawie

Wydawałoby się, że obalanie 
pomników nie należy do zwykłych 
zdarzeń w życiu człowieka. 
Rzeczywistość jest inna. Zaglądając 
w przeszłość wiemy, że niszczenie 
pomników, zmienianie nazw 
w przestrzeni publicznej, było 
od zamierzchłych czasów częścią 
ludzkiej historii. W naszej Ojczyźnie 
zdarza się to tak samo często, jak 
powracające pory roku. 

Gdynia i ulice Gdyni, które przez całe moje dzie-
ciństwo nosiły niemieckie nazwy, wróciły po woj-
nie do swoich przedwojennych, polskich nazw. Nie 
trwało jednak długo, jak niektóre z ulic Gdyni dostały 
nowe nazwy, nazwy dopasowane do nowego komuni-
stycznego systemu. Upadek komunizmu spowodował 
powrót do starych nazw, jak również przemianowanie 
niektórych starych nazw na nowe, tym razem inicjo-
wane przez kościół katolicki. Usunięto też pomnik 
Radziecko-Polskiego Braterstwa Broni, kobiety nio-
sącej sztandar z sierpem i młotem na końcu drzewca. 
Obecny, nacjonalistyczny rząd już zmienił i – jeżeli 
się utrzyma – zmieni prawdopodobnie jeszcze więcej 
nazw i zbuduje nowe – swoje  pomniki. 

Osobiście nigdy nie brałem udziału w obalaniu ja-
kiegokolwiek pomnika. A jednak, w jakiś sposób, to 
robiłem.

Moje pierwsze „osobiste” spotkanie z obalonym 
pomnikiem było jesienią 1956 roku. Mieliśmy wte-
dy polski październik, czas nadziei i euforii. Nagle 
można było nazywać rzeczy po imieniu, przywrócić 
poczucie własnej godności i uświadomić sobie, że je-
steśmy ludźmi z własną polityczną wizją i wolą. Przez 
krótką chwilę żyliśmy nadzieją na życie w wolnym 
kraju. 

W tym samym czasie wybuchło na Węgrzech po-
wstanie. W czasie jednej z demonstracji mieszkańcy 
Budapesztu obalili posąg Stalina. Zdjęcia leżącego 
na bruku pomnika „słońca narodów, tytana myśli, 
lokomotywy historii” obiegły Polskę. To było coś 
nieprawdopodobnego, a równocześnie wspaniałego. 
Resztki pomnika, buty Stalina, samotnie stojące na 
cokole stały się symbolem, że zmiany są możliwe. 
Zostaliśmy niestety oszukani – stare wróciło. 

Moje następne „obalenie” przeżyłem jesienią 1982 
roku. W Polsce trwał stan wojenny. Był to mroczny, 
zdawałoby się beznadziejny okres. Byłem w Polsce z 

humanitarnym transportem i wracając do Szwecji za-
trzymałem się w Warszawie. 

Spotkałem się tam z moim przyjacielem, Andrzejem 
Zajączkowskim, twórcą filmu „Robotnicy”. Po zje-
dzeniu wspólnego obiadu, poszliśmy odwiedzić jego 
znajomych. Szliśmy od znajomych do znajomych, i 
tych znajomych znajomych, z jednego mieszkania do 
następnego, aż w końcu, późnym wieczorem wylądo-
wałem wśród ludzi barwnych, niezwykłych i... inten-
sywnie dyskutujących.

Nastrój był ciepły, przyjacielski, konspiracyj-
ny. Rozmowy były ciekawe, tematy się zmieniały. 
Towarzystwo było solidarnościowe i nikt nie wątpił 
że my, to znaczy Solidarność, zwycięży.

Było już bardzo późno, gdy zaczęliśmy roztrząsać 
co należy zrobić z komunistycznymi nazwami ulic i 
innych miejsc. Zastanawialiśmy się też, jakie z mo-
numentów czy pomników należałoby usunąć, a jakie 
można byłoby ewentualnie zostawić. Argumenty i 
aspekty, którymi kierowali się goście, były bar-
dzo różne: polityczne i estetyczne, niektórzy dawa-
li upust emocjom. Jeden z pomników, pamiętam, 
uznano jednogłośnie jako prymitywny socrealizm i 
– choćby tylko z tego względu – należało go usunąć. 
Odwrotnie było, gdy kolej naszła na pomnik Feliksa 
Dzierżyńskiego. Zaczęło się od głośnego: „Ten zbrod-
niarz musi być usunięty, absolutnie!”. Wydawało się 
że być albo nie być pomnika nie mogło podlegać ja-
kiejkolwiek dyskusji. Negatywne nastawienie zmieni-
ło się jednak z chwilą, gdy jeden z gości podał argu-
ment, który wszystkim się spodobał. A był on taki: 
„Nie, Dzierżyńskiego należy zostawić! Artystycznie 
jest pierwszej klasy. Rzeźbę zrobił wybitny rzeźbiarz, 
Zbigniew Dunajewski. Niech pomnik stoi! Zmieńmy 
tylko tekst na tablicy na cokole.”

Zaczęliśmy się zastanawiać i redagować. 
Oczywiście, nie pamiętam dokładnie treści, ale duch 
tekstu był mniej więcej taki:

Bardzo mi się ten pomysł podobał i miałem na-
dzieję, że nasze nocne rozważania nie zostaną zapo-
mniane, i że po zwycięstwie Solidarności nasz pomysł 
zostanie uskuteczniony. Niestety, idea przepadła w 
zgiełku politycznych zmian. Pomnik Dzierżyńskiego 
został usunięty. Szkoda! Pozostawienie pomnika te-
go okrutnika na centralnym placu Warszawy i tablica 
z ostrzegawczym tekstem, byłaby dzisiaj potrzebna. 
Znowu są rzesze ludzi, którzy ulegają chorym auto-
rytetom i destrukcyjnej ideologii – tym razem – bała-
mutnemu nacjonalizmowi. I robią czyny niemoralne i 
niezgodne z podstawami demokracji.

Miejmy jednak nadzieję, że fatamorgana nacjonali-
zmu nie będzie trwała długo. Dlatego, niech ostatnie 
chwile pomnika Dzierżyńskiego będą „memento mo-
ri” dla tych co rządzą i ich popleczników – właśnie 
takim memento, które miało być celem zamierzonej 
tablicy. 

Podczas zdejmowania pomnika z cokołu, rzeźba 
założyciela trwogę siejącej „Czeki”, rozpadła się na 
kawałki. Okazało się że figura Dzierżyńskiego nie by-
ła odlana ze solidnego brązu, jak myślano, lecz była z 
cementu i pokryta tylko cienką pobrązowioną blachą. 
Pomnik Dzierżyńskiego uzurpował być czym innym, 
niż był. Był blefem! Był oszukaństwem! Tak samo jak 
ideologia, którą Dzierżyński wyznawał. 

 Podobny pomysł do naszego, ten który powstał no-
cą 1982 roku, choć inaczej, opowiedział mi jednego 
razu pewien radziecki naukowiec.

W latach 70-tych i 80-tych brałem udział w projek-
cie, który miał za cel znalezienie odpowiednich skał, 
w których można by było składować radioaktywne 
odpady z siłowni atomowych. Problem, co zrobić z 
odpadami, był aktualny, niezmiernie kontrowersyjny 
i dyskutowany we wszystkich krajach posiadających 
siłownie tego rodzaju. Różne kraje miały różne roz-
wiązania. Szwedzki projekt składowania odpadów w 
litych skałach, 500 metrów pod ziemią, interesował 
inne kraje. Dlatego odwiedzały nas delegacje z róż-
nych krajów. Odwiedziła nas także delegacja radziec-
ka. W poufnej rozmowie z jednym z naukowców do-
wiedziałem się, że w ZSRR również byli naukowcy, 
którzy byli sceptycznie nastawieni do energii jądro-
wej –  że i tam wątpiono, że jest ona zbawieniem ludz-
kości. Opowiedział mi historię która podobno krążyła 
wtedy wśród nich: 

„Powinniśmy wznieść kamienny obelisk i na nim 
wyryć nazwiska wszystkich tych, którzy przyczyniają 
się do budowy siłowni atomowych. Potem, przyszłość 
pokaże, czy następne pokolenia będą z wdzięczności 
kładły kwiaty pod obeliskiem, czy będą z pogardą si-
kać na niego.” 

Niezły pomysł! Może teraz, gdy nadchodzą nowe 
zmiany, zamiast burzyć pisowskie pomniki, przyj-
miemy wariant, który usłyszałem od radzieckiego na-
ukowca. Nie jest może szczególnie higieniczny, ale 
wymowny i o wiele mniej brutalny. 

Wyobraźcie sobie kolejki do pomników! 

Do tych co żyją dzisiaj 
i do tych co przyjdą po nas!
 
Niech pomnik tego 
zbrodniarza będzie 
ostrzeżeniem co złudne 
ideologie mogą uczynić 
z człowieka. 
Niech będzie też 
przypomnieniem, jak wielu 
jest gotowych sprzedać swą 
duszę i służyć tym zgubnym 
ideologiom. 
 
Rodacy, którzy się nie poddali

Andrzej Olkiewicz
www.immigrant.nu
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Teresa Urban

Aleksander Kwiatkowski

Nihil Novi
Tytuł felietonu zapożyczyłam 
od nazwy polskiej konstytucji 
sejmowej z 1505 r. Mam nadzieje, 
że nie będzie mi to poczytane, jako 
brak szacunku, kiedy zastosuje go 
do frywolnego, w porównaniu z 
konstytucją, tematu mody.

Jeżeli pożyje się wystarczająco długo, łatwo stwier-
dzić, że moda się powtarza. W damskich ubiorach 
powracają cyklicznie wąskie spodnie na zmianę z roz-
szerzonymi dołem po marynarsku, mini-spódniczki i 
spódnice do pół łydki, obcisłe sweterki i luźne tunicz-
ki, wypchane lub spadziste ramiona, a talia w pasie 
lub na biodrach. Trochę trwa zanim zaakceptuje się 
nowy trend, czasem zdąży on już wyjść z mody.

W męskiej modzie zmiany są trudniejsze do zauwa-
żenia. Szerokie lub wąskie spodnie z mankietem czy 
zakładkami w pasie lub bez, marynarka jedno- albo 
dwurzędowe, na jeden, dwa lub trzy guziki, kołnie-
rzyk od koszuli wydłużony lub ścięty, czasem zapi-
nany na guziczki oraz krawaty o zmiennej szerokości.
Tego roku modny mężczyzna nosi wąskie spodnie 
kończące się powyżek kostki i marynarkę co najmniej 
o dwa numery za małą.

Niewielkie zmiany w modzie mężczyźni rekom-
pensują sobie fryzurą, a raczej jej brakiem. Zaczęło 
się od golenia skroni i pozostawiania na ciemieniu 
najeżonego czuba przypominającego dawne sarmac-
kie fryzury polskiej szlachty. Potem kryminalne gangi 
zapoczątkowały modę na łyse czaszki, aby uniemoż-
liwić przeciwnikowi podczas walki wręcz chwyt za 
włosy. A potem, skądinąd spokojni meżczyźni, posta-
nowili dodać sobie męskości goląc głowy. Podobno 
nadprodukcja męskiego hormonu, testosteronu, jest 

przyczyną naturalnej łysiny. Do takowych jestem 
przyzwyczajona. Mój ojciec zaczął łysieć już w har-
cerstwie. Pamiętam jak sfrustrował go fakt, że ogla-
dając się w lustrze dostrzegł po raz pierwszy łysinę 
od tyłu. Podtatusiali koledzy ojca też nie grzeszyli 
owłosieniem, ale nikomu nie przyszło do głowy, aby 
golić jego resztki. Za czasów mej młodości znani byli 
tylko dwaj łysi aktorzy celebryci: Yul Brynner i Telly 
Savalas alias Kojak. Obaj zgolili głowy do pewnych 
ról i tak zostało. 

Pewne fryzury zyskują popularność u młodego po-
kolenia, ale budzą sprzeciw u starszych. Pamiętam 
jak w szkole podstawowej dziewczynki zaczęły zwią-
zywać włosy w koński ogon. Nauczycielka potrafiła 
schwycić takowy i z dezaprobatą zapytać: „A co to 
takiego?”. Koński ogon to drobiazg w porównaniu z 
pilica polonica czyli kołtunem polskim. Niechlubna to 
nazwa dla sfilcowanego, sklejonego łojem i wydzieli-
ną wysiękową pęku włosów na głowie, powstałego na 
skutek braku higieny lub niekorzystania ze szczotki 
bądź grzebienia. Powstawaniu kołtuna sprzyjało po-
wszechne wśród chłopstwa noszenie czapki, a zabo-
bony zabraniały obcinania kołtuna, ponieważ miał 
on chronić przed chorobami i diabłem. Współczesny 
kołtun czyli dredy, spreparowany w zakładzie fryzjer-
skim, wszedł obecnie w modę wśród cywilizowanych 
celebrytek świata kultury i polityki.

Z dwojga złego wolę łyse czaszki, których, od nie-
dawna, widzimy co raz więcej wokół nas. Początkowo 
sądziłam, że należą do mężczyzn dotkniętych rakiem, 
którzy stracili włosy na skutek agresywnej terapii. Na 
szczęście myliłam się. Jajogłowym musi jednak pod-
świadomie brakować owłosienia ponieważ wielu z 
nich rekompensuje ten mankament zapuszczając bro-
dę, u niektórych czarną jak u talibanów, a inni hodują 
kilkudniowy zarost. Proponuję założenie stowarzy-
szenia jajogłowych. Zrzeszeni mogliby dyskutować 
rodzaj pasty, która nadaje najlepszy połysk łysinie, 
czy lepiej polerować czaszkę szczotką czy szmatką, 
tak jak czyści się do glansu wyjściowe buty, jak często 
należy golić głowę i jak ukryć guzy na potylicy, które 
szpecą pewne czaszki.

Powróćmy jednak do damskiej mody. Projektanci 
nie zadawalają się reinkarnacją dawnych trendów. 

ARTYKUŁ POLEMICZNY

Szwed 
mądry po 
szkodzie
Stwierdził niegdyś Winston S. 
Churchill, że demokracja to bardzo 
zły ustrój polityczny, ale wszystkie 
pozostałe są jeszcze gorsze. 
Zaczynam podejrzewać, że 
uratowanie demokracji, która – 
w Europie i Ameryce Północnej – 
popełnia właśnie zbiorowe 
samobójstwo, może się dokonać 
właśnie poprzez nawiązanie do 
któregoś z tych pogardzanych, 
szczególnie od anonsowanego 
przez Fukuyame “końca historii”, 
systemów czy reżimów.

Przypomnijmy sobie choćby owych starogrec-
kich “tyranów”, którzy – gdy byli mądrzy i da-
lekowzroczni – ulepszali położenie swych pod-
danych właśnie poprzez narzucany im przymus.                                                                                          
To powraca przy spojrzeniu na Szwecję – ostoję de-
mokracji – w czasie pandemii. Okres to najlepszy dla 
ujawnienia ogromnej ilości nękających Szwecję obja-
wów kryzysu. Poza COVID-19 leczy się tu wyłącz-
nie kryzys ekonomiczny, upadek gospodarki, spadek 
wartości walut i kursów akcji na giełdzie (jak dotąd 
paradoksalnie częściej pojawia się wzrost), bezrobo-
cie, bankructwa, niekiedy im zapobiegając, częściej 
lecząc je zastrzykami finansowymi z niekończących 
się ponoć rezerw Riksbanken. 

Natomiast zupełnie nie leczy się innych kosztow-
nych schorzeń, jak przestępczość, braki w integracji 
licznych imigrantów, ogromny wzrost zarażeń wiru-
sem. Sytuacja jest, co prawda, równie alarmująca w 
pozostałych krajach europejskich (i nie tylko) stosu-
jących od poczatku pandemii inne niż w Szwecji za-
sady – zakazy, nakazy, przymus ich przestrzegania za 
pomocą kar i mandatów pieniężnych. 

Ale nie pomaga to Szwecji strzegącej demokracji i 
typowego dla tego społeczeństwa poczucia trygghet, 
samozadowolenia, bezpieczeństwa, także w zatłoczo-
nych środkach lokomocji i lokalach nocnej i dziennej 
rozrywki i komsumpcji. Za jaką cenę (pomijajac ka-
sę)? Chyba tylko kosztem (a może zyskiem z) pozby-
cia się sporej ilości ludzi starych, którym wypłacane 
są (wypracowane, wysłużone) emerytury z dodatkiem 
części kosztów ich utrzymania w domach szczęśliwej 
starości i w mieszkaniach prywatnych otoczonych 
serwisem licznych asystentów(-ek).                          

Co na to można by poradzić przy zawieszeniu reguł 
demokracji?

1. nakazać obowiązkowe noszenie masek, zawsze i 
wszędzie poza paroma wyjątkami.

2. zbudować ponownie szpital w Älvsjö i nie likwi-
dować go przed zapełnieniem nowymi setkami cho-
rych na COVID19 – w różnym wieku, tj bez dyskry-
minacji skazanych już na śmierć starców. Oczywiście 
z pełną obsługą medyczną.                                                            

3. uprościć metody zamawiania testów, poprzez 
prosty telefon lub E-mail, bez dodatkowych aplikacji.

4. biorąc pod uwagę, że więzienia są przepełnione 
(pomijając możliwość ich opróżnienia poprzez hoj-
nie udostępniane przepustki) i że nazwiska i adresy 
członków przestępczych gangów/klanów (handel nar-
kotykami, strzelaniny w ramach porachunków między 
nimi, podpalenia i eksplozje) są znane policji, otoczyć 
ich w jednoczesnej akcji i internować w prostych obo-
zach (barakach, namiotach, you name it) o chlebie i 
wodzie, za drutem kolczastym i naelektryzowanym. 
Zalecana forma łagodniejsza to natychmiastowa 
deportacja.                                                                                         

5. dołączyć do nich – internując na podobnych wa-
runkach – powracających z pola bitwy weteranów IS, 
ich kobiety i dzieci, a także unikających integracji  
kosztownych imigrantów, szczególnie muzułmanów, 
stanowiących, jak wiadomo bombę z opóźnionym 
zapłonem.                                                                                       

6. wszystkie w.w. punkty okażą się pewnie niemoż-
liwe w realizacji, bez kolejnego punktu: wprowadze-
nia stanu wyjątkowego przy pomocy policji i wojska, 
włącznie z godziną policyjną i wszelkimi innymi 
w.w. obostrzeniami, nie zaleceniami, nie dobrymi 
radami cioci Kloci (a właściwie cynicznych idiotów 
z rządu S-MP i nie bardziej mądrych epidemiolo-
gów), których, jak dotąd, prawie nikt nie słucha i nie 
przestrzega.

Bez spełnienia choćby części w.w. punktów Szwed 
okaże się – jak Polak w znanej satyrze – i po szkodzie 
głupi.

Próbują wymyślić coś nowego. I czasem im się to 
udaje. Na przykład obcisłe damskie kalesony znane 
pod nazwą legginsów. Opinają one sylwetkę, zdra-
dzają wszystkie jej wypukłości i zagłębienia z niedy-
skrecją przewyższającą nagość, prowokując u panów 
kosmate myśli. Mam czasem ochotę podbiec do takiej 
delikwentki i zapytać: „A gdzie spódniczka?” Kiedyś 
w Afryce turysta widząc ciemnoskórą dziewczynę 
paradującą w stroju topless, westchnął tęsknie: „Jak 
ponętnie wyglądałaby ona w sweterku.” 

Potem przyszła kolej na dżinsy. Zawojowały one 
świat. Dżins był pierwotnie stosowany do strojów ro-
boczych, ale awansował do ubioru na wszystkie oka-
zje. Jest ponadczasowym klasykiem. Przez stosowa-
nie różnych odcieni błękitu uzyskano lekki, swobodny 
styl. Jaśniejsze kolana czy łokcie zdają się być lekko 
przetarte, co może się podobać. A potem zaczęła się 
perwersja. Modnisie obcinały dżinsom nogawki prze-
rabiając je na szorty z postrzępionym, niezaobrębio-
nym kantem. Ale na tym nie koniec. Pojawiły się dam-
skie dżinsy z dziurami. W tym wypadku mężczyźni 
wykazali więcej rozsądku. Dżinsy mają postrzępione 
przecięcia na nogawkch i kosztują więcej niż dżinsy 
bez dziur. Trudno zrozumieć taką modę. Nie dość, że 
szpeci, to reprezentuje szyderczy, wręcz cyniczny sto-
sunek do ubóstwa. Oby ten trend nigdy nie powrócił. 
Szwedzkie powiedzenie, że przy pomocy morderczej 
reklamy można sprzedać nawet konserwowaną kaszę, 
dotyczy widocznie także dżinsów z dziurami.

Młodych ludzi nawiedził ostatnio zwyczaj – przy-
wara rodem z USA – noszenia czapek z daszkiem 
w pomieszczeniach, gdzie nakrycie głowy nie jest 
dobrze widziane. Raziło to przedwcześnie odeszłą 
Magdalenę Ribbing, specjalistkę od etykiety w cy-
wilizowanych kręgach. W prywatnym domu, szkole 
czy restauracji należy zdjąć czapkę bez względu na 
to czy daszek jest nad czołem czy odwrócony do tyłu. 
Chapeau bas, chłopcy.

Nie ulegajmy bezsensownym trendom mody, za-
chowajmy zdrowy rozsądek. Lepsze jest Nihil Novi 
niż niestosowny wygląd.
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