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40 lat temu obraz emigracji był inny, a grudzień 1981 roku 
był przełomem, który wówczas nas zjednoczył. Bardziej niż 
Solidarność. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić...
ARTYKUŁ TADEUSZA NOWAKOWSKIEGO s.2

40 lat na emigracji

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI: 
Słowa, którym laicy przytakną a katolicy się 
oburzą, brzmią: Polski katolik żyje w dwóch 
światach – w jednym klęka, w drugim oszu-
kuje. Katolicki „wierny” jest w jakimś sensie 
rozpieszczany, co by złego nie uczynił, czego 
nagannego się nie dopuścił, wystarczy że 
wyzna grzech, odbędzie symboliczną pokutę 
i już może, w charakterze niewinnego dzie-
cięcia, wszystko zaczynać od początku. 3

TERESA URBAN: 
Studium oszustwa: Spadek opiewa na ponad 9 
milionów funtów. Szwed nie zostawił testamentu 
i prawnik przez kilkanaście lat próbował, niestety 
bezskutecznie, odnaleźć spokrewnione z nim 
osoby. Nie mając spadkobierców pieniądze wkrótce 
przeszłyby na własność państwa. Aby tego uniknąć 
adwokat, jako formalny egzekutor testamentu, 
zdecydował uczynić przyjaciółkę spadkobierczynią 
z powodu zbieżności nazwisk... 3
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40 lat na emigracji
13 grudnia 1981 roku. Planowałem, że właśnie 
w połowie grudnia będę wracał do Polski z 
paromiesięcznego pobytu za granicą: najpierw w 
Niemczech, w Szwajcarii i później w Szwecji. Już 
w listopadzie, poprzez znajomego moich rod-
ziców, dostałem informację, żebym wstrzymał 
się jeszcze z powrotem, bo ... nie wiadomo co 
wydarzy się w Polsce. Znajomy – jak się okazało 
później – był dobrze poinformowany. 13 grud-
nia zastał mnie w Linköpingu. Do Polski nie 
wróciłem, a pierwszy raz do Polski pojechałem 
dopiero w 1991 roku.

40 lat na emigracji. Nigdy nie przypuszczałem, że 
podzielę losy innych członków mojej rodziny, którzy 
w różnych momentach dziejowych też na emigracji 
się znaleźli lub przez jakiś czas przebywali. 13 grud-
nia jest więc dla mnie datą symboliczną – oznacza, 
że moje życie i moje plany wywróciły się do góry 
nogami. 

Każdy z nas przebywający na emigracji ma wła-
sne doświadczenia i własne powody mieszkania poza 
Polską. Dla jednych była to świadoma decyzja, dla 
innych całkowity przypadek, jeszcze dla innych nie-
unikniona konieczność. Powody emigracji zmieniały 
się wraz ze zmieniającymi się czasami. Każde “czasy” 
miały swoją falę emigracyjną. Sięgając tylko do cza-
sów tuż przed wybuchem II wojny światowej, były 
to fale: wojenna, powojenna, lat 50. i 60., marcowa, 
“gierkowska”, stanu wojennego lat 80., solidarnościo-
wa, wreszcie “ekonomiczna” od 2004 roku. Każda z 
tych fal była inna, emigrowały inne grupy społeczne. 
Każda miała też jakąś swoją specyfikę determinowa-
ną albo powodami politycznymi, rodzinnymi, bezpie-
czeństwem, niezadowoleniem z sytuacji w Polsce, po-
czuciem braku wolności, albo zwykłą chęcią poprawy 
sytuacji materialnej. To z kolei determinowało, jak 
bardzo te kolejne fale emigracyjne, były ideowe w po-
czuciu przywiązania do Polski, albo konformistyczne. 

Dzisiejszy wizerunek emigracji polskiej w Szwecji 
zdominowany jest przez tych, którzy osiedlili się tutaj 
już po 2000 roku. Według oficjalnych danych szwedz-
kiego urzędu statystycznego w 2000 roku mieszkało 
w Szwecji 40.123 Polaków. W 2020 roku już 93.732. 
W ostatnich latach osiedla się w Szwecji około 3000 
obywateli polskich. To oznacza, że przez ostatnie 20 
lat zamieszkało tutaj około 55 tysięcy imigrantów 
z Polski, a przecież (akurat te) statystyki nie obejmu-
ją Polaków przebywających tutaj czasowo w celach 
zarobkowych. Można posądzać, że jest to dodatkowo 
grupa około 30-40 tysięcy osób. To by oznaczało, że 
właśnie ta ostatnia fala emigracyjna (czy raczej: mi-
gracyjna) zdominowała nasze patrzenie na Polaków w 
Szwecji. Tym bardziej, że najstarsze pokolenia emi-
grantów już odeszły z przyczyn naturalnych, a kolejne 
fale w różnym stopniu wtapiały się w społeczeństwo 
szwedzkie. 

Jaki jest więc ten dzisiejszy wizerunek Polaka w 
Szwecji? W paru ośrodkach naukowych w Polsce 
prowadzone są na ten temat badania, mało kto jest 
gotów na wysuwanie uogólnień, delikatną materią są 
stereotypowe oceny. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
dzisiejsza emigracja różni się od tej, która przybyła 

tu przed rokiem 2000. I pod względem wrażliwości 
na sprawy polskie, i intelektualnie, i pod względem 
wykształcenia. Ale też jest lepiej przygotowana do ży-
cia na emigracji (gdyż są to decyzje świadome), mniej 
wymagająca i oczekująca pomocy z zewnątrz (np. so-
cjal i inne) i mniej depresyjna, gdyż nie stawia sobie 
zbyt wygórowanych oczekiwań (poza materialnymi/
płacowymi). 

Z opublikowanego jakiś czas temu badania prze-
prowadzonego przez Work Service wynika, że chęć 
poznawania świata jest obecnie jedną z ważniejszych 
przyczyn emigracji Polaków. Zwiedzanie innych kra-
jów po raz pierwszy znalazło się na tak wysokiej po-
zycji wśród powodów emigracji. Częściej wskazano 
jedynie wyższe zarobki (78,8%) i lepszy standard ży-
cia (58,9%). Atrakcyjniejszymi świadczeniami socjal-
nymi było zainteresowanych tylko 37,7% potencjal-
nych emigrantów, co plasuje tę odpowiedź dopiero na 
czwartej pozycji. 

“Wyjazdami zainteresowani są głównie ludzie ma-
jący konkretny fach w ręku. Fachowcy za granicą 
nie odczuwają dysonansu poznawczego, w przeci-
wieństwie do ludzi z wyższym wykształceniem, któ-
rzy zajmują stanowiska poniżej kwalifikacji: brudne, 
nudne, niebezpieczne” – ocenia dr Joanna Kozielska 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z 
kolei młodzież wypychają z kraju kwestie światopo-
glądowe. Nie chcą żyć w państwie, w którym Kościół 
jest drugą władzą, chcą mieć poczucie, że mają jako 
obywatele wpływ na zmiany i sytuację w kraju. 

Wiele lat temu publikowaliśmy w NGP arty-
kuł “Polski wstyd”, w którym mowa była 

o stereotypowym myśleniu o Polakach w Szwecji. 
Zwłaszcza o tym, co Polacy myślą o innych Polakach.

“Rzadko kiedy Polak chce za granicą miesz-
kać koło drugiego Polaka. Pojęcie “getta” koja-
rzy nam się fatalnie: Polak to nie nasz naturalny 
przyjaciel, a raczej konkurent i wróg. Lepiej więc 
mieszkać od niego z daleka. Polak Polakowi 
robi złą opinię, a najgorzej gdy ktoś pomy-
li nas z Polakami z Kraju! A przecież MY i ONI 
to dwie różne nacje. Ta lepsza część – mówią 
ci na emigracji – już dawno wyjechała z Polski, 
by robić karierę za granicą; ci gorsi zostali w 
Kraju. W Polsce mówią to samo… tylko odwrot-
nie: PRAWDZIWI Polacy zostali w Kraju. Życie 
Polaka na obczyźnie nie jest więc łatwe.”

Zapewne dzisiaj mniej jest to już aktualne, coraz 
rzadziej Polacy w Szwecji mieszkają koło drugiego 
Polaka, gdyż migracja zarobkowa rozsiana jest po ca-
łej Szwecji. A być może ci, którzy uważali, że emigro-
wać z Polski nie mają zamiaru, teraz już sami na emi-
gracji się znaleźli... Bo “emigrowanie” (czy raczej mi-
growanie) przestało być problemem egzystencjalnym.

“Podobno szybko się integrujemy, jesteśmy 
zdolni, towarzyscy i wykształceni. Polacy za 
granicą żyją mitami. Integrujemy się bowiem 
słabo, zdolni jesteśmy tak samo jak inne naro-
dy, do towarzystwa potrzebna jest nam wódka, 
a wykształcenie to często papier bez pokrycia. 
Badania socjologiczne przeprowadzone w Szwe-
cji wśród wielu grup imigrantów pokazują, że pod 
wieloma względami jesteśmy dużo gorsi niż in-
ne grupy narodowościowe. Fatalnie wypadamy 

w części statystyk dotyczących naszego stanu 
zdrowia. Aż 39% Polek w Szwecji pali papierosy 
(średnia dla Szwecji to 25%, a dla całej Europy 
Wschodniej to 27%), podobnie zresztą jak do 
palenia papierosów przyznaje się 40% Polaków 
(średnia dla Szwedów to tylko 18%). 56% męż-
czyzn z Polski cierpi na nadwagę (średnia dla 
Szwedów to 52%); tylko 44 procent Polaków i 
Polek w Szwecji uprawia aktywnie sport, a aż 
27% naszych rodaczek boi się wychodzić sa-
memu z domu (średnia dla Szwedek to 15%). 
Polacy i Polki przodują także w statystyce doty-
czącej ryzyka popadnięcia w alkoholizm (jeste-
śmy zaraz za Finami), narażeni jesteśmy także, 
dwukrotnie częściej niż Szwedzi, na ryzyko, że 
popadniemy w psychozy bądź depresje.”

I tu niestety niewiele się zmieniło. W czasie pan-
demii okazało się także, że Polacy w Szwecji w dużo 
mniejszym stopniu szczepią się przeciwko Covid19, 
niż przeciętni Szwedzi. Niemal 40% Polaków nie 
zaszczepiło się...

“Nie, zdecydowanie nie jest z nami tak dobrze, 
jak nam się wydaje. Szczycimy się tym, że na 
listach wyborczych podczas wyborów w Szwecji, 
wciąż przybywa Polaków, ale jednocześnie wsty-
dliwie ukrywamy fakt, że należymy do tej grupy 
imigrantów w Szwecji, która najrzadziej korzysta 
ze swojego prawa wyborczego. O demokracji 
wiele mówimy, ale mało o niej wiemy. Z pogardą 
wyrażamy się o innych grupach mniejszościo-
wych, ale sami nie potrafimy  zorganizować się 
tak jak oni.

Może właśnie dlatego, że ta prawda o nas nie 
jest tak imponująca, nie lubimy się nawzajem. Im 
bardziej na południe Szwecji tym opinię o sobie 
mamy gorszą. Na Południu Polacy “kradną, kom-
binują i oszukują”, w Szwecji środkowej nie chcą 
uczestniczyć w polonijnym życiu.”

Według szacunków W życiu polskich organizacji 
bierze udział zaledwie 1,5% Polaków w Szwecji. Za 
to coraz więcej Polaków ideowo i politycznie związa-
na jest z grupami radykalnymi. To smutna i przeraża-
jąca nowość wśród Polonii szwedzkiej.

Wszystko to co wyżej, to w jakimś stopniu przesada 
i stereotypy. Zapewne. Ale ktoś kiedyś napisał, że mi-
ty i obiegowe prawdy, powtarzane w nieskończoność 
banały, to część naszej codzienności. I właśnie gdzieś 
pomiędzy mitem a prawdą toczy się nasze szwedzkie, 
emigracyjne życie…

40 lat temu ten obraz był inny, a grudzień 1981 
roku był przełomem, który wówczas nas zjedno-
czył. Bardziej niż Solidarność. Dzisiaj trudno to 
sobie wyobrazić...

“Kogo z młodych obchodzi dziś Lech Wałęsa z 
Matką Boską w klapie? To jest tak samo archaicz-
ne jak w młodości, w moim pokoleniu, Mościcki czy 
Piłsudski – mówił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej 
aktor, profesor Jan Englert. – Owszem, wiedziałem 
o nich, ale co mnie to interesowało? Życie ma swo-
je prawa. Oburzamy się na tych młodych, że oni nie 
wiedzą nic o Solidarności, a przecież oni urodzili się 
w 2000 roku. Poza tym gołym okiem widać, w jaki 
sposób autorytety są przewracane do góry nogami, 
nicowane, niszczone, jak się tworzy nowe autorytety”.

Życie ma swoje prawa...

W zamieszczonym w NGP w numerze 21/2021 moim 
artykule wypadł ważny akapit, podejrzewam, że z 
przyczyn technicznych, i zniekształcił moją myśl i 
dalszy sens artykułu. Po akapicie: „Warszawskie 
ZOO współpracowało ściśle z ZOO w Hamburgu. W 
czasie obrony Warszawy dyrektor ZOO z Hamburga 
dr Berhard Grzimek zwrócił się do Hitlera, by ten 
nakazał przerwanie ognia i umożliwienie ewakuacji 
wartościowych okazów z Warszawy do Hamburga. 
Hitler, który zwierzęta bardziej kochał niż ludzi, na to 
się zgodził.” 
I tu wypadł akapit łączący się w logiczny sposób 
z następnym: “Ale dumni Polacy nie i wystrzelali 
swoje zwierzęta”. 
Reszta już się zgadza. “Zostały tylko małe zwierząt-
ka, które w swojej willi przechował dyrektor Jan 
Żabiński”.

Uzupełnienie
Refleksja na temat imigrantów na granicy polsko-białoruskiej
To co się tam dzieje jest bardzo przykre, żałosne i pełne współczucia. Ci, którzy ratują swoje życie, gotowi są zaakceptować 
każde warunki, w których poczują się bezpiecznie. Bez względu, jaki to będzie kraj. Ratunek powinni znaleźć w wielu kra-
jach, nie tylko w Niemczech. 
Ale emigranci, którzy szukaja lepszego zycia niekoniecznie muszą zamieszkać w Europie, która wcale nie jest dzisiaj taka 
sama, jak w latach 60. 70. i 80. Wtedy potrzebowana w każdym zachodnim kraju siły roboczej, często do prac mało wykwali-
fikowanych. Dzisiaj niemal każda praca wymaga kwalifikacji, a o pracę nie jest już tak łatwo. Wtedy było wiele pracy, wiele 
wolnych mieszkań i - przede wszystkim - były pieniądze. Ta bajka już dzisiaj skończyła się. Duży procent bezrobocia, brak 
mieszkań i bardzo ograniczone środki socjalne. To powoduje, że nowoprzybyli emigranci skazani są na nowe problemy. 
Socjal pomaga - oczywiście, ale nie zawsze to wystarcza. To z kolei prowadzi często do wdepnięcia w życie kryminalne. 
Stad wiele kolizji z prawem, przestępstwa i galopująca bieda. Ci sami agresywni przybysze, których widzimy w starciach 
na granicy, staną się tak samo agresywni w nowym kraju, jeśli nie dostaną tego, czego chcą. Oczy wszystkich są na nich 
zwrócone i potęguje to rasizm oraz niechęć do nich. Co ciekawe, dzisiaj cudzoziemcy mieszkający w Szwecji, są przeciwko 
nowoprzybyłym. Bardzo szkodliwa jest również agitacja rodzin i przyjaciół, którzy wręcz namawiają swoich rodaków do 
przyjazdu do Europy. (...)
Mój nieżyjący już szwedzki przyjaciel, już w latach 70. mówił: “Szwecja nie może być jak szalupa ratownicza, na której 
jest ograniczona ilość miejsc. Szalupa płynie i każdy ma swoje wiosło. Ale widzimy, że w wodzie płyna biedni ludzie, ledwo 
utrzymują się na wodzie. No to trzeba ich ratować. Zabieramy ich do szalupy. Po paru minutach widzimy kolejne osoby, 
które nie potrafią pływać, trzymają się jakichś desek, kół ratunkowych. Co robimy? Zabieramy ich ze sobą. Po chwili wid-
zimy że w wodzie są całe rodziny z dziećmi. Szybko wciągamy ich do szalupy. No i tragedia - nasza nadzieja bezpieczeństwa, 
ta łódź ratunkowa przełamała się i wszysch wpadliśmy do wody.” 
To oczywiście takie filozoficzne przemyślenia, ale jest w nich wiele prawdy. (..) Prawda o tym, że w Europie “luksusy” się 
już skończyły, może ostudziłaby temperamenty marzycieli, którzy śnią o dobrobycie. Jak mówi stare polskie przysłowie - bez 
pracy nie ma kołaczy. A pracy już nie ma, to i kołaczy nie będzie. I nie ma to nic wspólnego z rasizmem, ale jest to gorzka 
obserwacja dawnego emigranta. (...)
Marek Lewandowski, Sztokholm
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Słowa, którym laicy przytakną a katolicy się oburzą, brzmią: Polski 
katolik żyje w dwóch światach – w jednym klęka, w drugim oszu-
kuje. Katolicki „wierny” jest w jakimś sensie rozpieszczany, co by 
złego nie uczynił, czego nagannego się nie dopuścił, wystarczy że 
wyzna grzech, odbędzie symboliczną pokutę i już może, w charak-
terze niewinnego dziecięcia, wszystko zaczynać od początku.

Zdaję sobie sprawę, że to uproszcze-
nie. Jednak taką możliwość dają czło-
wiekowi również inne religie oraz prze-
różni psychoterapeuci, ale coś w tym 
jest. System kształtuje w zakamarkach 
katolickiej świadomości postawę roz-
pieszczonego dziecka. Wie, że wszyst-
ko zostanie mu wybaczone, nie musi 
nieść na swoich barkach „krużganka” 
wiary (trawestuję słowa pewnego „ka-
ganka faszyzmu”) i odpowiedzialno-
ści za własne życie, a bywa, że i życie 
innych. 

Polski katolicyzm hamuje myślenie. 
W procesie odnowy wierny wie, że po-
pełnił błąd/grzech, ale okazuje skruchę 
i przyrzeka poprawę, a wtedy następuje 
Pstryk! i metafizyczna gumka wycie-
ra mu wszystkie grzechy. Gdyby życie 
duchowe istotnie tak funkcjonowało, 
byłoby nieznośnie proste i obrzydliwie 
niesprawiedliwe.

Może człowiek jest rodzajem Fe-
niksa? Istotą wciąż odradzającą się 
i odbudowującą na własnych zglisz-
czach? Sam siebie ulepia z wahań, 
porażek i zwycięstw, sam idzie przez 
krajobrazy jasności i ciemności, sam 
marznie na szczytach, dusi się w głę-
binach i nic z tego, czego dokona, nie 
zostanie mu zapomniane? Boska ener-
gia stawia przed nim jasno świecącą 
Latarnię Możliwości, a czy ją widzi i 
w jakim stopniu rozumie, zależy już od 
niego samego.

Pisząc na początku „klęka i oszuku-
je”, surowo osądziłem katolika, choć w 
rzeczy samej nie myślę o nim w tych 
kategoriach. Życie, katolika czy nie ka-
tolika, zmienia się i ewoluuje w różne 
strony. Prowadzi drogą doświadczalną 
rysując życiorysy wierzących i nie-
wierzących, bez dokonywania ocen. 
Pilnuje ono jednak (życie) rzeczy pod-
stawowej i najistotniejszej: Żadnych 
ulg! Żadnego odpuszczania! Co zrobi-
łeś, to twoje! Na dobre i na złe!

Taka po krótce widzę katolicką 
„stronę medalu”. Drugą jest ezoteryka, 
wiedza przekazywana przez różnych 
guru, warsztaty ezoteryczne, kursy i tak 
dalej. Tę drogę trudno zweryfikować, 
gdyż opiera się na indywidualnych du-
chowych przeżyciach. Osobiście nie 
oczekuję od ezoteryki wyjaśnień, za-
pewnień, w ogóle niczego nie oczeku-
ję. Chciałbym tylko, jeśli to możliwe, 
uzyskać pomoc w budowaniu poczucie 
bezpieczeństwa. Tego mi brak naj-
bardziej. Pragnąłbym bardzo uzyskać 
pewne informacje o charakterze i znaku 
sił, do których się zwracam. 

Czym jest ezoteryka? Jest rodzajem 
wiedzy, bardziej lub mniej sprawnego 
i trudnego do uchwycenia, ale realnie 
istniejącego instrumentu. Mam tylko 
nadzieję, że nie jest utajoną mądrością, 
a miejscem gdzie mogę swobodnie ra-
zem z moją podświadomością funkcjo-
nować. Gdzie nic nie stoi na przeszko-
dzie, abym mógł bezpiecznie odwracać 
kolejne strony księgi istnienia. 

W dziedzinie ezoteryki najbardziej 
przemawiają do mnie konkretne fak-
ty. To znaczy uzdrowiciele z potwier-
dzoną listą osiągnięć. Mistrzowie 
Dalekiego  Wschodu jakoś mniej, wy-
ciąganie wprost z powietrza złotych 
pierścieni, trąci trochę szarlatanerią. 
Nie przekonują mnie w pełni również 

channelligowcy, ekstrasensi, prowa-
dzący dialogi z aniołami. Nie przeko-
nują mnie, ale niczego nie odrzucam. 

Mam wrażenie, że świat wirtualny 
składa się z chaotycznych oceanów 
myśli i myślokształtów. Twoich, mo-
ich, obcych, transferycznych, jak rów-
nież całej masy wszystkiego innego, 
o czym nie mam bladego pojęcia ani 
potrafię nazwać. Chwilami myślę, że 
nieustannie dostępny kontakt (bez lub 
z nikłym udziałem mojej świadomości) 
z myślami swoimi i – co podejrzewam, 
również nie swoimi, powoduje zderze-
nia znaczeń i stąd się między innymi 
bierze chaos w głowie. Czy te obce mo-
gą być myślami przez kogoś zgubiony-
mi? Może są dopiero przygotowywane 
do pomyślenia i się autorom zgubiły? 
Może formułowane są przez istoty z 
innych, mało nam/mi przyjaznych rze-
czywistości? Co by nie powiedzieć, 
nikt nie wie nic „na pewno”, nawet 
sakramentalny Anioł Stróż może być 
farbowanym lisem!

Jeżeli wierzę komuś na Ziemi, to 
moim dzieciom, a duchowo najbli-
żej mi do Tybetańczyka Dalaj Lamy. 
Uściślając, nie tyle osobie wierzę, co 
językowi, sformułowań jakich używa 
i aurze wokół Niego. Wierzę spokojo-
wi godnej przestrzeni, z której płyną 
proste, ciepłe, życzliwe słowa. Mam 
przeczucie, a ja uważnie przysłuchuję 
się przeczuciom, że stoi za Nim coś 
potężnego, jakaś nie do wyobrażenia, a 
pomimo tego przystępna wiedza, bo ją 
rozumiem.

Pstryk!
Ku przestrodze
Gazety i telewizja informują nas stale o różnego rodzaju oszustwach 
większego i mniejszego kalibru. Z kont milionerów znikają wkłady 
kradzione przez sprytnych hochsztaplerów. Skradziona tożsamość daje 
dostęp rabusiom do mozolnie gromadzonych oszczędności osób nie 
będących krezusami.

Niektórzy proponują telefonicznie 
pewne usługi i bez pisemnego potwier-
dzenia zamówienia przysyłają potem 
fałszywe faktury. Są i tacy, którzy uda-
jąc pracowników socjalnych odwiedza-
ją wiekowych emerytów i korzystając 
z ich łatwowierności  kradną ukryte w 
szufladach czy pod bielizną drobne su-
my oraz przedmioty, które mogą przed-
stawiać materialną wartość.

Bywają jednak oszustwa odbiegające 
od utartych schematów. O takim opo-
wiedziała mi niedawno przyjaciółka. 
A zaczęło się tak. Pewnego dnia przy-
jaciółka dostała mail od brytyjskiego 
prawnika w sprawie spadku. W liście 
napisanym po szwedzku, prawnik in-
formował ją, że otrzyma spadek po 
nagle zmarłym Szwedzie o tym samym 
nazwisku co ona. Szwed, urodzony w 
Sztokholmie, całe zawodowe życie 
spędził w Wielkiej Brytanii i dorobił 
się tam niebagatelnej fortuny. Spadek 
opiewa na ponad 9 milionów funtów. 
Szwed nie zostawił testamentu i praw-
nik przez kilkanaście lat próbował, nie-
stety bezskutecznie, odnaleźć spokrew-
nione z nim osoby. Nie mając spadko-
bierców pieniądze wkrótce przeszłyby 
na własność państwa. Aby tego unik-
nąć adwokat, jako formalny egzekutor 
testamentu, zdecydował uczynić przy-
jaciółkę spadkobierczynią z powodu 
zbieżności nazwisk i faktu, że oboje 
związani byli ze Sztokholmem.

Oszołomiona przyjaciółka od począt-
ku podejrzewała, że musi to być próba 
zaawansowanego oszustwa. Na począt-
ku zadała więc adwokatowi pytanie 
skąd miał jej, niedostępny dla ogółu, 
adres mailowy. Odpowiedź brzmiała, 
że ze szwedzkiego katalogu kontak-
tów. Przyjaciółka  zadzwoniła wtedy 
do szwedzkiego prawnika, który nigdy 
o takim katalogu nie słyszał. Dodał 
również, że gdyby on miał informować 
kogoś o prawie do spadku uczyniłby to 
na firmowym papierze i wysłał pocztą.

Brytyjski prawnik z lekką urazą w 
tonie wyraził nadzieję, że spadkobier-
czyni in spe nie będzie zasięgać porad 
od innych adwokatów, ponieważ on 
sam jest legalnie uprawniony do prze-
prowadzenia postępowania spadko-
wego. Poprosił ją o podanie pewnych 
danych osobistych: adresu, numeru 
telefonu i obywatelstwa, co uczyniła 
nie widząc w tym żadnego niebezpie-
czeństwa. Dodała również, że nazwi-
sko dostała po mężu, wiec to raczej jej 
małżonek powinien zostać spadkobier-
cą, ale prawnik stwierdził, że to nie ma 
znaczenia. Pewnie uważał, że kobiety 
są bardziej łatwowierne i prościej je 
oszukać.  

Przyjaciółka na wszelki wypadek 
spróbowała znaleźć na Internecie in-
formacje o brytyjskim prawniku, który 
w mailu podał swe imię i nazwisko. 
Okazało się, ku jej zaskoczeniu, że ta-
ki prawnik istnieje i posiada wszelkie 
uprawnienia do działania jako egzeku-
tor testamentu. Zamieszczone było na-
wet jego zdjęcie. Nie przekonało jej to 
całkowicie, autor maili mógł  w spryt-
ny sposób ukraść tożsamość prawnika. 
Ale na razie, bardziej z ciekawości niż 
z przekonania, nie przerwała kontaktu i 
sprawa toczyła się dalej.

Przyjaciółka starała się znaleźć 
na Internecie informacje o zmarłym 
Szwedzie. Dorobił się niebagatelnej 
fortuny handlując nieruchomościa-
mi, więc powinien istnieć wirtual-
ny ślad jego działalności. Ale nic 

nie znalazła. Prawnik wyjaśnił, że w 
Wielkiej Brytanii usuwa się wszelkie 
dane o zmarłych z aktywnych stron 
internetowych i przenosi do odręb-
nego banku danych. Nie brzmiało to 
prawdopodobnie. Jest multum zmar-
łych, których życiorysy są dostępne na 
Internecie, ale przyjaciółka postanowi-
ła nie drążyć już głębiej tego tematu.

W następnym mailu prawnik infor-
mował, że po dokonaniu wszystkich 
przygotowawczych procedur przyje-
dzie do Szwecji osobiście aby przy-
pilnować przelewu, Spadek zostanie 
podzielony na 3 części: 40% otrzyma 
spadkobierczyni, 40% on sam a 20% 
przeznaczone będzie na cele charyta-
tywne. Przyjaciółkę zdziwiło, że adwo-
kat otrzyma aż tyle, ale słyszała, że w 
USA przy sprawach o odszkodowanie 
prawnikom po udanych negocjacjach 
przypada lwia część ustalonej kwo-
ty. Może podobnie jest i w Wielkiej 
Brytanii przy sprawach spadkowych.

W międzyczasie przyszedł mail od 
szefa brytyjskiego banku odpowie-
dzialnego za zagraniczne przelewy. 
Przyjaciółka i tym razem potwierdziła 
na Internecie tożsamość nadawcy oraz 
to, że autor maila posiada ową funkcje 
w wymienionym banku. W mailu infor-
mowano, że wkrótce dostanie dalsze in-
formacje o przelewie. Okazało się jed-
nak, że nie udało się przesłać ich przez 
sieć bankową i  zostały dostarczone 
przyjaciółce  w formie mailu. Bank 
prosił o dodatkowe informacje o zmar-
łym Szwedzie: datę i miejsca urodzenia 
i zgonu oraz nazwisko panieńskie jego 
matki. Brytyjski prawnik usłużnie do-
starczył przyjaciółce tych informacji, a 
przy okazji podzielił się z nią pewnymi 
osobistymi szczegółami o swej sytuacji 
rodzinnej; mieszka w willi, jest żonaty 
i ma dwójkę udanych dzieci, córkę i 
syna.

Niedługo potem przyszedł mail, któ-
ry ostatecznie potwierdził, że cała spra-
wa to wyrafinowana próba oszustwa. 
Rzekomo w wielkiej Brytanii konto 
długo nie używane ulega blokadzie i 
aby je uaktywnić należy wpłacić pew-
ną sumę, w tym wypadku odpowiednik 
około 100 tysięcy koron. Przyjaciółka 
ma podać numer swego konta, z które-
go można dokonać przelewu.

Rozwiały się mrzonki o nieoczeki-
wanej fortunie. Nie będzie życia w luk-
susie, ekskluzywnych podróży z rodzi-
ną i przyjaciółmi, kawioru, homarów, 
ostryg i  szampana. Przyjaciółka odpi-
sała, że jest emerytką, nie dysponuje 
pieniędzmi dającymi się przelać, ponie-
waż wszystkie jej skromne oszczędno-
ści są unieruchomione w funduszach. 
Prawnik zaproponował, że może sam 
dokonać wpłaty odpowiadającej 50 
tysiącom koron. Właśnie dokonał reno-
wacji willi i jest to jedyna gotówka jaką 
obecnie dysponuje. Ale drugie tyle mu-
si wpłacić przyjaciółka. Oczywiście nie 
wchodziło to w grę i wtedy przyszedł 
mail z pogróżkami. Jest już za późno, 
aby się wycofać. Będą nas przesłuchi-
wać, wyjdzie na jaw, że nie ma więzów 
krwi pomiędzy zmarłym Szwedem a 
spadkobierczynią, oskarżą nas o oszu-
stwo. Przyjaciółka zachowała zimną 
krew. Poinformowała, że jest to ostatni 
mail jaki pisze, a ewentualne następne 
maile od „prawnika” będzie kasować 
nieczytane. Oszust zamilkł i sprawa 
została zamknięta. Może znalazł sobie 
następną ofiarę.
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OD SZWEDZKICH WŁADZ

Nadal dbajmy o siebie nawzajem.
Źle się czujesz? Zostań w domu.

Zrób test, jeśli nie masz szczepienia. 
Wspólnie utrzymujemy niską liczbę zakażeń. 

Czytaj więcej na krisinformation.se



NGP 20/2021 (496)

STAN  WOJENNY 
13/12/1981 GENEZA

(cz.3)

O godzinie pierwszej w 
nocy 13 grudnia, w Belwed-
erze zebrali się członkowie 
Rady Państwa, teoretycznie 
najważniejszego urzędu 
PRL. Większość z nich nie 
wiedziała jednak, jaki był cel 
tego nocnego spotkania. Po 
półtoragodzinnych obradach 
członkowie Rady Państwa 
przyjęli przedstawiony im 
dekret o wprowadzeniu stanu 
wojennego oraz towarzyszące 
mu dokumenty, przy sprzeci-
wie przewodniczącego PAX 
Ryszarda Reiffa i głosie 
wstrzymującym prof. Jana 
Szczepańskiego.

Oprócz uchwały o wprowadzeniu 
stanu wojennego przyjęto cztery inne 
dekrety, w tym o postępowaniu do-
raźnym, który przewidywał drakoń-
skie kary za najmniejsze przewinienia. 
Wszystkie przyjęte dokumenty były 
antydatowane i nosiły datę 12 grudnia 
1981 r. Dekret o wprowadzeniu stanu 
wojennego był niezgodny z obowią-
zującym wówczas prawem, ponieważ 
Rada Państwa mogła wydawać de-
krety jedynie między sesjami Sejmu. 
Tymczasem sesja taka trwała, a najbliż-
sze posiedzenie izby wyznaczone było 
na 15 i 16 grudnia.

Około godziny drugiej w nocy 13 
grudnia zatrzymano w jego mieszka-
niu Lecha Wałęsę. Przewodniczący 
“Solidarności” odrzucił przedstawiane 
mu przez władze komunistyczne propo-
zycje współpracy,  które liczyły, że uda 
się go wykorzystać politycznie. Został 
internowany w ośrodku rządowym w 
Arłamowie i odizolowany od innych 
działaczy “Solidarności”. Nieliczni 
przywódcy “Solidarności”, którzy 
uniknęli zatrzymań, m.in. Zbigniew 
Bujak, Władysław Frasyniuk, Bogdan 
Borusewicz, Aleksander Hall, Tadeusz 
Jedynak, Bogdan Lis czy Eugeniusz 
Szumiejko, rozpoczęli w wyjątkowo 
trudnych warunkach tworzenie związ-
kowych struktur podziemnych.

Rozpoczęła się gehenna stanu wojen-
nego. Przeciwko społeczeństwu użyto 
całej siły komunistycznego państwa. 
W ogromnej operacji milicyjno-woj-
skowej użyto w sumie 70 tys. żołnie-
rzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 
1900 wozów bojowych i transporterów 
i 9 tys. samochodów. I jak to w wier-
szu poezji stanu wojennego napisano: 
„Trzynastego grudnia roku pamiętne-
go/ Wróg nie musiał przybyć z kraju 
sąsiedniego/ Bo on tu na miejscu, w 
Polsce się znajdował/ Jedną dłoń wy-
ciągał, drugą cios szykował”.

14 grudnia rozpoczęły się niezależ-
nie od siebie strajki okupacyjne w wie-
lu dużych zakładach przemysłowych. 
Strajkowały huty, w tym największa 
w kraju “Katowice” oraz im. Lenina 
w Krakowie, większość kopalń, porty, 
stocznie w Trójmieście i Szczecinie, 
największe fabryki, takie jak: WSK 
w Świdniku, Dolmel i PaFaWag we 
Wrocławiu, “Ursus” czy Zakłady 
Przemysłu Odzieżowego im. Juliana 
Marchlewskiego w Łodzi. Strajkowano 
w sumie w 199 zakładach (w 50 utwo-
rzono komitety strajkowe), na około 
7 tys. istniejących wtedy w Polsce 
przedsiębiorstw. W 40 zakładach do-
szło do brutalnych pacyfikacji straj-
ków, przy użyciu oddziałów ZOMO i 
wojska, wyposażonego w ciężki sprzęt. 
Szczególnie dramatyczny przebieg 
miały strajki w kopalniach na Górnym 
Śląsku, gdzie górnicy stawili czynny 
opór. 16 grudnia 1981 r. w Kopalni 
Węgla Kamiennego “Wujek” w trakcie 
kilkugodzinnych walk milicjanci użyli 
broni palnej, zabijając 9 górników. 23 
grudnia przy wsparciu czołgów i de-
santu ze śmigłowców udało się stłumić 
strajk w Hucie “Katowice”. Najdłużej 
trwały strajki w kopalniach “Ziemowit” 
(do 24 grudnia) i “Piast” (do 28 grud-
nia), w których zdecydowano się pro-
wadzić protest pod ziemią. W proteście 
przeciwko wprowadzeniu stanu wojen-
nego doszło też do demonstracji ulicz-
nych m.in. w Warszawie, Krakowie i 
Gdańsku. Największa z nich odbyła się 
w Gdańsku, w trakcie której milicjanci 
zastrzelili jednego z uczestników a 3 
ranili.

Wprowadzając stan wojenny wła-
dze komunistyczne nie zdecydowały 
się zaatakować bezpośrednio Kościoła 
katolickiego. To miało dopiero na-
dejść. Prymas Józef Glemp od począt-
ku apelował o powstrzymanie się od 
rozlewu krwi, o spokój i zażegnanie 

bratobójczych walk, domagając się 
jednocześnie uwolnienia internowa-
nych i aresztowanych oraz powrotu do 
dialogu z “Solidarnością”. Mając na 
uwadze długofalowy interes kościoła 
i swoją wizję przyszłości Polski, bi-
skupi unikali frontalnego zderzenia z 
władzami stanu wojennego i wzywali 
do spokoju, by uchronić społeczeństwo 
przed możliwą wojną domową i repre-
sjami. Umiarkowana linia większości 
biskupów była jednakże kontestowana 
przez część duchowieństwa i znajdują-
cą się w mniejszości grupę hierarchów, 
która wspierała działalność opozycyj-
ną upominając się jasno o prawa spo-
łeczne i narodowe, jak np. bp. Ignacy 
Tokarczuk. Episkopat dość stanowczo 
potępiał także wszelkie represyjne 
działania władz i używanie przemocy 
przy pacyfikowaniu manifestacji, zna-
mion oporu społecznego i strajków w 
późniejszym czasie. Biskupi in gremio 
zajmowali zdystansowane stanowisko 
wobec kolejnych inicjatyw podejmo-
wanych przez ekipę Jaruzelskiego, ma-
jących na celu poprawę legitymizacji 
społecznej, pomimo obietnic ustępstw 
w zakresie relacji państwo-Kościół, 
zgodnie z przeslaniem Papieża Jana 
Pawła II, że Kościół powinien bardziej 
angażować się w troskę o interesy spo-
łeczeństwa, a nie tylko dbać o sytuację 
instytucjonalną Kościoła w Polsce. 
Kościół katolicki od początku stanu 
wojennego prowadził akcje pomocy 
aresztowanym, internowanym i ich 
rodzinom oraz osobom prześladowa-
nym przez władzę. Kościoły i budyn-
ki parafialne były miejscem spotkań z 
twórcami nauki, kultury i sztuki, którzy 
zdecydowali się na bojkot Telewizji 
Polskiej. Odbywały się tam przedsta-
wienia teatralne, koncerty, wykłady 
myśli niezależnej, projekcje zakaza-
nych filmów.

Polskie społeczeństwo potrafiło zafa-
scynować świat swoim poświęceniem 
w walce o wolność z komunistyczną 
dyktaturą, rzucając wyzwanie najwięk-
szemu ówcześnie totalitaryzmowi na 
świecie. To wtedy Lech Wałęsa został 
człowiekiem roku tygodnika Time 
a w 1983 roku laureatem pokojowej 
Nagrody Nobla. Dobry wizerunek 
Polski budował także Jan Paweł II, któ-
ry prowadził szerokie działania dyplo-
matyczne, wysyłając do Polski swoich 
przedstawicieli, a także rozmawiając 
z przywódcami Zachodu, między in-
nymi z amerykańskim prezydentem 
Ronaldem Reaganem. Zajmował kry-
tyczne stanowisko wobec decyzji ko-
munistycznych władz, apelując - także 
w listach do generała Jaruzelskiego - o 
zaprzestanie przemocy i powrót do dia-
logu ze społeczeństwem. Po 13 grudnia 
w wielu krajach, zwłaszcza europej-
skich, organizowano spontanicznie, 
głównie przez centrale związkowe, 
masowe manifestacje poparcia, gale 
i happeningi. Szybko uaktywniły się 
również różne ośrodki polonijne i pol-
ska emigracja polityczna na Zachodzie.

Przeciwko wprowadzeniu stanu 
wojennego wystąpiły rządy Stanów 
Zjednoczonych i innych krajów za-
chodnich. 23 grudnia 1981 r. prezydent 
USA Ronald Reagan ogłosił sank-
cje ekonomiczne wobec PRL, a kilka 
dni później podał do wiadomości, iż 

obejmą one także Związek Sowiecki, 
który jego zdaniem ponosił “poważną 
i bezpośrednią odpowiedzialność za re-
presje w Polsce”. W ciągu następnych 
tygodni do sankcji ekonomicznych 
przeciwko Polsce przyłączyły się inne 
kraje zachodnie. Nastąpiło wstrzyma-
nie kredytowania handlu, zawieszenie 
klauzuli największego uprzywilejo-
wania w wymianie handlowej z USA 
oraz uniemożliwienie transatlantyckiej 
komunikacji lotniczej. Z inicjatywy 
prezydenta Reagana 30 stycznia 1982 
r. obchodzono Międzynarodowy Dzień 
Solidarności z Polską (International 
„Solidarity Day”), jako dzień wspar-
cia demokratycznej opozycji w Polsce. 
W swojej mowie wstępnej mówił: 
„Historia uczy, że stabilność Europy 
jest zagrożona wtedy, gdy Polska do-
świadcza ucisku. Wolni ludzie całego 
świata sercem i duchem wyrażają soli-
darność z narodem polskim w godzinie 
jego cierpienia”. Dzień później wyemi-
towano wspólny program telewizyj-
no-radiowy “Let Poland Be Poland” 
(„Żeby Polska była Polską”), który 
obejrzało ponad 185 milionów widzów 
w 50 krajach świata. 

Wprowadzenie stanu wojennego 
spowodowało znaczący wzrost pomocy 
humanitarnej dla Polski. Organizowano 
specjalne akcje wysyłania paczek z 
żywnością, lekami i ubraniami oraz 
pomocą materialną a w późniejszym 
okresie organizowano również prze-
myt sprzętu poligraficznego i środków 
finansowych dla podziemia. Dary pły-
nęły, m.in. z Francji, RFN, Szwecji, 
Włoch, USA a nawet z Australii. Rządy 
wielu krajów zwalniały przesyłki do 
Polski z opłat pocztowych.

Maciej Klich
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Razem ku lepszemu

Po przebyciu choroby nabiera się odporności, ale nie wiadomo,  

jak długo się ona utrzymuje.  

Nie czekaj z zaszczepieniem się przeciw COVID-19. 

Czytaj więcej na folkhalsomyndigheten.se/covid19-polska

Dla informacji o tym, gdzie i jak możesz się zaszczepić, wejdź na 1177.se.

Po przebyciu COVID-19 również  
należy się zaszczepić


