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ANDRZEJ B. LEWKOWICZ

UKRAINA W OGNIU

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Pisać dziennik zacząłem 
stosunkowo niedawno, dwa 
lata temu. To zaowocowało 
ukazaniem się w ubiegłym 
2021 roku, w Wydawnictwie 
POLONICA, tytułu „Trudny 
rok”. Piszę dalej by zobaczyć, 
co z tego wyniknie.

Dziennik, z czego zdałem sobie sprawę nie od razu, 
a nie do końca do dziś, zawsze jest trochę zafałszo-
wany, mało prawdziwy oraz nieco ryzykowny. Bo 
raptem człowiek, który był dotychczas stosunkowo 
normalny, zaczyna sam siebie podsłuchiwać, podpa-
trywać odruchy, obserwować codzienne i niecodzien-
ne emocje, śledzić reakcje. Mało tego, gdy zabraknie 
tematu, można wpaść na pomysł stwarzania sytuacji i 
obserwowania na nie reakcji! Innymi słowy mówiąc 
można czarować, mistyfikować, demonizować i się 
wdzięczyć, nie zdając sobie początkowo albo i w ogó-
le sprawy, że taki rodzaj „współpracy” prowadzi pro-
stą drogą do kozetki u psychoterapeuty. I nic w tym 
dziwnego, przecież zboczenie jakieś, gwałt na własnej 
osobowości!

W taki oto i stosunkowo łatwy sposób,  autor łapie 
samego siebie w potrzask i wystawia do odstrzału. 
Inaczej mówiąc poddaje się dobrowolnie ryzyku pu-
blicznego ośmieszenia. Uświadomiwszy to sobie i we 
własnej obronie, wymyśla różne figury, tematyczne i 
stylistyczne, które mogłyby nadać temu co robię, to 
znaczy zwierzeniom na piśmie, jakiś wyższy sens. 
Tylko przed czym ten samoobronny ruch, przed opi-
nią czytelniczą i własnym bezsensem, czy może na 
odwrót?

Jest we mnie obecny od lat i starannie hodowany od 
urodzenia, co oznacza od niepamiętnych czasów, kie-
dyś najzwyklejszy polski, później szwedzki, w ogóle 
skandynawski, słowem europejski internacjonalny 
półinteligent. Pamiętam go doskonale, zuchwałego, 
pewnego siebie, pyskatego choć zabiedzonego igno-
ranta, półinteligenta odległych lat minionej epoki. Był 
to czas raczej ponury, ale kipiący młodością specjalny 
czas, kiedy on więził i trzymał we mnie na krótkiej 
smyczy inteligenta. Teraz, mam w każdym razie taką 
nadzieję, dla odmiany jak również po sprawiedliwo-
ści, inteligent trzyma jego na uwięzi. 

O Wy, drodzy kochani polscy półinteligenci! 
Uczestniczący w wędrówkach po morzach i oceanach 
półinteligenci, półinteligenci-artyści, półinteligenci-
-pracownicy naukowi, półinteligentny właściciele 
czegoś drobnego, producenci i konsumenci półinteli-
gentnego rytu, i wy półinteligentne nad wyraz sługi 
boże, pozdrawiam was i kocham, bowiem jestem jed-
nym z Was!

O polska wyzwolona myślo, ty jesteś jak zdrowie i 
ten tylko się dowie, że ją utracił, kiedy mu ktoś powie. 
O ty pełna popisów, nie czytająca nawet gratisów! O 
ty chorowita i podparta Buskiem, Prezesem opętana, 
zniemczona Tuskiem! O ty nasza polska wsi tromta-
dracka, skurwiona telewizją Jacka! 

Powiedzmy to głośno, powiedzmy co się świeci i 
powiedzmy to my, polscy półinteligenci.

Niektóre przyczyny wojny w Ukrainie 
mają swoje źródło w odległym średnio-
wieczu (w połowie XIII wieku), o czym 
bardziej szczegółowo będziemy pisać w 
dalszej części tekstu. Jednak przygoto-
wania Rosji, do tej wojny rozpoczęły się 
w czasie wojny w byłej Jugosławii z lat 
90-tych. Mało kto wiąże ze sobą te dwa 
konflikty wojenne.

Są one jednak ze sobą ściśle związane politycznie. 
Ponadto w tych dwóch konfliktach użyto podobnych 
metod walki. Należy zatem postawić pytanie co wią-
że wojnę w byłej Jugosławii (były to właściwie dwie 
wojny, jedna w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-
1995, a druga w Kosowie w latach 1996-1999) z woj-
ną w Ukrainie?

W dawnej Jugosławii pierwszy raz w historii 
współczesnych konfliktów zbrojnych szeroki udział 
w walkach brały oddziały paramilitarne, które by-
ły dowodzone i wyposażone w broń przez regularną 
armię. Ktoś może powiedzieć, że przecież w czasie 
ostatniej wojny światowej walczyła również party-
zantka, którą można uznać również za oddziały pa-
ramilitarne. Partyzantom również dawało wsparcie 
regularne wojsko. Niby tak, to wszystko prawda, 
jednak partyzantka w czasie ostatniej wojny świato-
wej miała niewielki udział i siła partyzantki nie miała 
wpływu na losy wojny, także wsparcie dla partyzan-
tów było minimalne. Ponadto partyzantka w czasie 
drugiej wojny światowej działała na bardzo ogra-
niczonym terenie, jej zasięg był jedynie lokalny. W 
byłej Jugosławii była sytuacja zupełnie odwrotna. 
Regularna armia prawie nie brała udziału w walkach, 
a zastępowały ją dowodzone i wyposażone przez woj-
sko oddziały paramilitarne. Przykładem takich od-
działów mogą być „Tygrysy Arkana” liczące ok 10 
tys. bojowników, dowodzone przez Ž. Ražnatović’a 
(ps. Arkan). Wojsko serbskie brało udział w począt-
kowym etapie wojny. Później stanowiło ono osłonę 
i wsparcie dla oddziałów paramilitarnych. Taka for-
ma walki miała na celu zdjęcie odpowiedzialności z 
dowódców armii Milošević’a za czystki etniczne i 
zbrodnie wojenne. Oddziały paramilitarne ponoszą 
odpowiedzialność za gros zbrodni wojennych popeł-
nionych w czasie wojny w Jugosławii. Wśród osób 
skazanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
dla byłej Jugosławii jest zaledwie kilku zbrodniarzy 
wojennych wywodzących się z oddziałów parami-
litarnych. Głównie z powodu trudności w ustaleniu 
przynależności do tych ugrupowań zbrojnych, ich 
członkowie byli stosunkowo dobrze zakonspirowani, 
używali pseudonimów. Pod koniec wojny mieszali się 
z grupami uchodźców i wyjeżdżali za granicę. 

W czasie wojny w Jugosławii do sił serbskich dołą-
czyły z Rosji tysiące najemników. Wśród nich był m. 
in. I. Girkin (ps. Strielkow), ten sam, który dowodził 
oddziałami separatystów tzw. opolczeniem (milicją 
ludową) w Donbasie w roku 2014. Doświadczenie 
wojenne zdobywał mordując wcześniej Bośniaków. 
Tam nauczył się jak tworzyć paramilitarne oddziały, 
dowodzić nimi i zaopatrywać je w broń. 

Po wojnie w Bośni i Hercegowinie nastąpiła woj-
na w Kosowie. Pierwszą wojnę Rosja nieco przespa-
ła, jednak do wojny w Kosowie Rosja próbowała się 
włączyć. W czerwcu 1999 roku Rosja wysłała desant 
na lotnisko w Prisztinie (stolica Kosowa). Oddziały 
angielskie i francuskie otoczyły ich, po trzech dniach 
Rosjanie poddali się z powodu braku wody i żywności. 
Rosjanie „z podwiniętymi ogonami” musieli wsiąść 
do samolotu i odlecieć, jednak grozili, że nie zapomną 
tej zniewagi. Status Kosowa przez wiele lat pozosta-
wał niepewny. Serbia, do której Kosowo formalnie 
należało, w rzeczywistości porzuciła ten region. Nie 
odbudowano tam struktur administracyjnych, nie było 
wyborów. Nie działała tam żadna serbska instytucja 
rządowa. Ludzi pozostawiono tam samych sobie. W 
takiej sytuacji społeczność międzynarodowa posta-
nowiła uznać Kosowo jako niezależne państwo. Tym 
bardziej, że Kosowianie sami utworzyli wszystkie 
instytucje niezbędne do funkcjonowania osobnego 
państwa. Co prawda utworzenie Kosowa nastąpiło 
z pewnym  naruszeniem prawa międzynarodowego. 
Ponieważ, aby z części terytorium jakiegoś państwa 
utworzyć nowy podmiot prawa międzynarodowego 

niezbędna jest zgoda kraju, do którego to terytorium 
należy. Takiej zgody Serbia nie dała, jednak ze wzglę-
dów humanitarnych, w obliczu głodujących setek ty-
sięcy ludzi porzuconych na pastwę losu przez Serbię, 
należało uwzględnić postulaty ludności Kosowa do 
samostanowienia. Nie wszystkie kraje europejskie 
uznały niezależność Kosowa, m. in. Cypr, Hiszpania 
i Rumunia. Oczywiście Rosja zajęła takie same sta-
nowisko jak Serbia. Ponadto rząd rosyjski odgrażał 
się, że jeśli Kosowo otrzyma niezależność, to Rosja 
doprowadzi do podobnej sytuacji w innym kraju eu-
ropejskim. Szczególnie bała się tego wielonarodowa 
Słowacka czy Rumunia.

Długo Rosjanie szukali celu i dogodnej sytuacji. W 
Ukrainie najpierw dochodzi do tzw. pomarańczowej 
rewolucji (2005) w wyniku której do władzy docho-
dzi W. Juszczenko. A następnie na przełomie roku  
2013 / 2014 powstaje euromajdan, w jego następ-
stwie z kraju ucieka prezydent W. Janukowycz. Dla 
Rosji osłabiona Ukraina, pogrążona w chaosie, staje 
się idealnym celem. Prezydentem Ukrainy zostaje P. 
Poroszenko, natomiast premierem A. Jaceniuk, który 
próbuje likwidować wpływy Rosji w Ukrainie. Jego 
rząd zapowiada uchwalenie ustawy o języku ukraiń-
skim, który ma obowiązywać na terenie całej Ukrainy 
jako jedyny język urzędowy. Rosjanie wykorzystują 
tę zapowiedź jako pretekstu do zajęcia rosyjskoję-
zycznych Regionów Donieckiego i Ługańskiego i 
odłączenie ich od Ukrainy. Te regiony miały nazywać 
się Noworosją.  

W lutym roku 2014 Rosja anektuje Krym przy po-
mocy oddziałów rosyjskiej armii, które stacjonowały 
na tam (liczne rosyjskie bazy wojskowe na Krymie), 
natomiast w kwietniu I. Girkin organizuje na wzór ju-
gosłowiański oddziały paramilitarne, które rozpoczy-
nają zajmowanie obiektów administracji publicznej w 
regionie Donieckim i Ługańskim. Oddziały te są do-
wodzone i zaopatrywane w broń przez rosyjską armię. 
Świat szybko dowiedział się, o udziale Rosji w wal-
kach o Donbas. Rosjanie temu zaprzeczali, mówiąc: - 
nie jesteśmy z tym w żaden sposób związani, nas tam 
nie ma, to oddolna inicjatywa miejscowej ludności, 
tam walczą górnicy i traktorzyści. Natomiast na py-
tanie skąd ci górnicy i traktorzyści posiadają rosyjską 
broń, Rosja odpowiadała: - jest to broń zdobyczna, 
porzucona przez ukraińskie wojsko lub mu odebrana. 
Wszystko dokładnie tak samo, słowo w słowo, jak w 
czasie wojny w Jugosławii. Rosja z uporem maniaka 
nie przyznaje się do udziału w tej wojnie i nie chce 
przyznać się do odpowiedzialności za tysiące ofiar i 
zniszczenie infrastruktury w tych regionach. 

To były lata 90-te. Putin jako kagiebista dopiero co 
wrócił z byłej NRD i nie bardzo wiedział, co ze sobą 
zrobić. Nie miał planu na życie. Szybko znalazł po-
mysł na zarabianie wiążąc się z mafijnymi struktura-
mi w Petersburgu, jak podają wszyscy (bez wyjątku) 
jego biografowie. 

Związał się wówczas z merem Petersburga A. 
Sobczakiem, a później piął się powoli coraz wyżej, aż 
trafił do Moskwy. Najpierw struktury siłowe (kagiebi-
ści) wprowadziły go do pracy w administracji prezy-
denta Rosji B. Jelcyna. Następnie wywindowali go na 
stanowisko szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa 
(następczyni dawnej KGB). Cała Rosja widziała, że 
Jelcyn nie radzi sobie z kierowaniem państwem. W 
roku 1999 Jelcyn dostał od służb bezpieczeństwa pro-
pozycję nie do odrzucenia. Za gwarancję bezpieczeń-
stwa dla siebie i rodziny miał przekazać urząd prezy-
dencki Putinowi. Putin od roku 2000 tymczasowo (do 
najbliższych wyborów) jest zastępca Jelcyna. I jak to 
zawsze w Rosji bywa, w czasie najbliższych wyborów 
(2012) został wybrany na prezydenta. W Rosji ludzie 
głosują nie na programy wyborcze, ale na tych, co są 
u władzy. Bo jeśli ktoś ma już władzę, to znaczy, że 
jest silny i można mu zaufać. W taki oto sposób niko-
mu nie znany Putin, nie przygotowany do kierowania 
państwem, zostaje prezydentem kraju, który jest ją-
drową potęgą. 

Putin to nieuk, mimo iż zrobił doktorat z prawa. 
Jego rozprawa doktorska to plagiat, co zostało dawno 
udowodnione. Nikomu to jednak w Rosji nie prze-
szkadza. Jako kagiebista nie rozumiał chyba zbytnio 
świata. Nie miał początkowo wizji politycznych i żad-
nego planu. Jednak był przez służbę bezpieczeństwa 
kierowany i „edukowany”. Początkowo uwierzył, 
że trzeba odbudować ZSRR, bo jak stwierdził, jego 
upadek to największa klęska polityczna XX wieku. 
Jednak czasy zmieniły się, trudno było odbudować 
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dawny Związek Sowiecki. Próbował jednak zbudo-
wać coś na wzór dawnego systemu. Aby nie zostać 
znienawidzonym przez naród początkowo zrezygno-
wał z prześladowań i represji, które były jednym z 
filarów komunistycznej polityki wewnętrznej. Bez 
przeszkód działała w Rosji gospodarka rynkowa. To 
nie był klasyczny, socjalistyczny system rozdzielczy 
towarów. Jednak Putin (wraz z siłowymi strukturami) 
postanowił wrócić do rozdzielczej gospodarki, tylko 
w inny sposób. Przeciętny Rosjanin mógł zakładać 
firmy i prowadzić biznes, ale największe, przynoszące 
ogromny dochód przedsiębiorstwa państwowe zostały 
przez putinowską klikę rozdzielone pośród zaufanych 
mu ludzi. W ten sposób Putin zaczął ludzi kupować, 
nie straszył ich i nie prześladował, a uzależniał od pie-
niędzy. Stworzył system rozdzielający dobra i źródła 
dochodu. Miał jednak na każdego „haki”, ponieważ 
przejęcia dużych państwowych przedsiębiorstw za-
wsze odbywały się z pogwałceniem obowiązującego 
prawa. Początkowo Putin wydawał się ludzkim przy-
wódcą. Stworzył jednak system na wzór mafijny, w 
którym każdy był w pełni zależny od niego. 

Jego młodość również miała wpływ na jego póź-
niejsze poglądy. Putin był słaby fizycznie, wątły. 
Jak podają jego biografowie, w dzieciństwie koledzy 
znęcali się nad nim. Jego dorosłe życie to próba po-
kazania swojej wielkości oprawcom z dzieciństwa. 
Putin sam stwierdził w jednym z wywiadów, że ulice 
Leningradu (jego rodzinne miasto) nauczyły go jed-
nego: - jeśli nie można uniknąć bijatyki, trzeba ude-
rzać pierwszym. Miał bandyckie zapędy. Ówczesny 
Leningrad nauczył Putina brutalności. A w dorosłym 
życiu pałał chęcią odwetu za dawne krzywdy.

Po upadku ZSRR w roku 1991 zmieniono hymn. 
Była to tylko melodia, ten hymn nie miał słów. Jedna 
z pierwszych rzeczy, jaką zrobił Putin po objęciu pre-
zydentury to zmiana hymnu, a właściwie był to po-
wrót do hymnu ZSRR. Melodia wzięta była z sowiec-
kiego hymnu, natomiast do niej dodano nowy tekst. 
Tych powrotów do ZSRR w czasie rządów Putina 
było wiele. On nie miał zamiaru zrywać z dawnym 
systemem. Na każdym kroku w obecnej Rosji spotkać 
można pomniki Lenina, sierp i młot, czerwoną gwiaz-
dę, czyli symbolikę sowieckiej Rosji. Tu nie chodzi 
tylko o symbolikę. Przede wszystkim w putinowskiej 
Rosji pozostały sowieckie metody uprawiania polity-
ki, jak np. mordy polityczne czy więzienie przeciw-
ników politycznych, które nasiliły się po roku 2005. 

Początkowo Putin nawet mówił, że możliwe jest 
wstąpienie Rosji do NATO. Europejskim politykom 
wydawało się, że jest to przywódca, z którym uda się 
ułożyć poprawne wzajemne stosunki. Jednak wraz z 
upływem czasu zaostrza się kurs rosyjskich struktur 
siłowych wobec Zachodu, zaczyna zmieniać się ro-
syjska doktryna wojenna. Rosyjscy dowódcy, wycho-
wani w komunie, w duchu konfrontacji z Zachodem 
nie umieli stworzyć w Rosji systemu obronnego, to 
musiał być system konfrontatywny, z jasnym wskaza-
niem wroga, wokół którego można jednoczyć naród. 

W roku 2007 Putin na Monachijskiej Konferencji 
Bezpieczeństwa wygłasza referat, w którym mówi o 
szybkim krachu USA i NATO jako o systemach, które 
wyczerpały swoje możliwości i są w stadium powol-
nego upadku, ponadto proponuje nowy ład światowy, 
polegający na utworzeniu wielu centrów, jednym z 
nich ma się rozumieć ma być Rosja, ale oprócz tego 
takim strategicznym państwem mają być Chiny czy 
Indie. Jego zdaniem demokracja zjada swój ogon, 
pogrążą się w agonii, stąd przyszedł czas na rządy 
autorytarne. Już wówczas Putin dał jasno do zrozu-
mienia światu, że wchodzi na drogę kolizyjną z de-
mokratycznym Zachodem (USA, Zachodnia Europa 
i ich sprzymierzeńcy). W przemówieniu tym Putin 
wzywa Europejczyków do porzucania sojuszu z USA 
i utworzenia wspólnej przestrzeni od Lizbony po 
Władywostok. Zapomniał tylko wspomnieć, że w je-
go planach przestrzeń ta miałaby być rządzona przez 
Rosję. 

W roku 2011 powstaje przy udziale Rosji grupa 
państw zwana BRICS. W jej skład wchodzą: Brazylia, 
Rosja, Indie, Chiny i RPA. Miały one stanowić prze-
ciwwagę ekonomiczną Zachodowi. Powstanie tego 
tworu gospodarczego było nazywane szyderczo przez 
ekonomistów „biedakami do piątej potęgi”. Rosja 
wychodziła naiwnie z marksistowskiej teorii, że ilość 
przechodzi w jakość. Wierzyli oni, że ilość mieszkań-
ców krajów członkowskich BRICS stanowi prawie 
połowę ludności świata i w niedalekiej przyszłości 
odegrają one główną rolę w światowej gospodarce. 
Zapomniał Putin przy tym, że przepaść gospodarcza 
i technologiczna między tymi krajami a Zachodem 
jest tak ogromna, że nie da się jej przeskoczyć żadną 
miarą. Poza tym szkoda, że Putin nie znał porzekadła: 
Z pustego nawet Salomon nie naleje. Jak pokazała do-
tychczasowa historia związek tych państw – jak był 
tak nadal pozostaje gospodarczo zacofany i nawet nie 
potrafiły nawiązać współzawodnictwa z zachodnią 
ekonomią. 

W roku 2010 powstaje nowa doktryna wojenna 
Rosji, w której kraje NATO nazwane zostało wprost 
wrogiem i jedynym niebezpieczeństwem Rosji. 
Nowelizacja tej doktryny miała miejsce cztery la-
ta później i oprócz dawnych zapisów dopuszczano 
w niej możliwość prowadzenia wojny hybrydowej 
oraz jądrowe uderzenie wyprzedające. Nie przypad-
kiem zbiegło się to z rozpoczęciem wojny w Ukrainie 
(2014).

Kraje zachodnie nie wystraszyły się słów Putina o 
zmianie porządku świata. Niektórzy nawet traktowa-
li je jak głupi żart, tym bardziej, że było widać już 
wówczas upadek gospodarczy Rosji. Co prawda, po 
kryzysie ekonomicznym w Rosji, jaki miał miejsce w 
roku 1998, było odbicie za sprawą wzrostu cen surow-
ców energetycznych, jednak generalnie Rosja upadała 
w każdej sferze życia. Była niczym innym jak tylko 
dostarczycielem ropy i gazu dla Zachodu. Putin w 
tamtym czasie zaczyna przygotowania do wielkiej 
wojny z Zachodem. Chce mieć ogromne zapasy środ-
ków finansowych na tzw. czarną godzinę. Najpierw 
w roku 2004 powstaje Fundusz Stabilizacyjny, a w 
roku 2008 przekształcony zostaje w Fundusz Rezerw. 
W tym samym roku formuje się Fundusz Dobrobytu 
Narodowego. Fundusze te zasilane są zyskami ze 
sprzedaży surowców energetycznych Zachodowi. W 
ten sposób, nie kto inny jak właśnie Zachód, finanso-
wał przez wiele lat wojnę w Ukrainie.

W roku 2014 Rosja tworzy prywatne oddziały woj-
skowe na wzór tych z dawnej Jugosławii. Jedną z orga-
nizacji wojskowych jest tzw. Grupa Wagnera. Grupa 
ta zdobywa doświadczenie bojowe w Syrii oraz w 
kilku krajach afrykańskich, m. in. w Libii, Republice 
Środkowej Afryki, Mali, Sudanie i Mozambiku. Na 
początku tego roku wagnerowcy zostali przerzuceni 
do Donbasu. 

Język konfrontacji Putina nie wywołał reakcji ze 
strony Zachodu, wręcz przeciwnie, NATO stale roz-
szerzało się oraz zwiększało wydatki na zbrojenia. 
Rosja wielokrotnie ustami Putina grozi Zachodowi 
bronią jądrową. Ponadto w Rosji trwają prace nad bro-
nią hipersoniczną. Podobno zakończyły się one powo-
dzeniem. Putin przy każdej okazji, kiedy komentuje 
stosunki Rosji z Zachodem wspomina o tej broni, któ-
ra według niego nie ma odpowiedników na świecie. 
Tym samym daje do zrozumienia, że dzięki właśnie 
broni hipersonicznej Rosja posiada obecnie przewa-
gę militarną nad Zachodem. To był punkt zwrotny w 
zagranicznej polityce Putina. Putin pomyślał, że albo 
teraz uderzy w Zachód, albo nigdy. Zachód nie był 
pewien i nie jest do tej pory przekonany, że Rosja po-
siada jakąkolwiek broń, której możliwości uderzenio-
we przewyższałyby systemy obronne NATO. Ciągle 
pogróżki Putina traktuje się na Zachodzie jako blef. 
Rosja już w czasach ZSRR budowała makiety nieist-
niejącej broni i prezentowała je w czasie parad wojen-
nych na Placu Czerwonym. Prawdopodobnie rzecz się 
ma podobnie i tym razem. Patrząc na obecne uzbroje-
nie rosyjskiej armii, które od pierwszych godzin woj-
ny w Ukrainie szybko przekształca się w kupę złomu, 
trudno uwierzyć, aby Rosja posiadała wunderwaffe. 
Na wszelki jednak wypadek NATO ostrożnie pod-
chodzi do wojny w Ukrainie, aby nie narazić się na 
atak ze strony Rosji. Niedługo będziemy wiedzieli ile 
jest prawdy w tym, że Rosja posiada cudowną broń. 
Przegrywając w Ukrainie Rosja będzie musiała jej 
użyć, ponieważ Rosja nigdy nie przyzna się do poraż-
ki i nigdy się z nią nie pogodzi. Rosyjska mania wiel-
kości zmusza Rosjan do ciągłego wygrywania. Poza 

tym przegrana wojna może być również końcem rzą-
dów Putina. Rosjanie szanują tylko silnych przywód-
ców i wymagają od nich zwycięstw. Inna sprawa, czy 
Putin pozwoli sobie odebrać władzę? Do swojej dys-
pozycji ma 600-tysięczną Gwardię Narodową i wiele 
innych służb. W kraju obecnie panuje terror, Rosjanie 
są zastraszeni i nie wiadomo czy ktokolwiek odważy 
się na zamach na Putina oraz czy z punktu widzenia 
organizacyjnego jest on możliwy do przeprowadze-
nia. Należy pamiętać, że Putin przez ostatnie dwa lata 
prawie nie wychodzi z bunkra przeciwatomowego. 
Podobno w czasie obecnego konfliktu w Ukrainie 
Rosja dwa razy użyła broni hipersonicznej wystrze-
lonej z samolotów. Nic nie wiemy o jej skuteczności, 
o sile rażenia, celności, przynajmniej na Ukraińcach 
nie zrobiła ona żadnego wrażenia. Analitycy wojenni 
mówią, że Rosja może co najwyżej posiadać zmody-
fikowaną rakietę Iskander, która jest wynoszona przez 
samolot. Jej prędkość nie jest oszałamiająca, to ok. 2 
Mach. Ukraińska obrona powietrzna wielokrotnie w 
czasie obecnego konfliktu w Ukrainie zestrzeliwała 
Iskandery. 

Jesienią 2021 roku Putin ściąga w pobliże granic 
z Ukrainą prawie 200 tys. wojska i sprzętu. Wybiera 
na pośrednika pertraktacji między Rosją a Zachodem 
E. Macrona. Prezydent Francji podejmuje się tej misji 
bez legitymacji krajów europejskich. Jesienią ubiegłe-
go roku Macron zaproponował krajom europejskim 
debatę z Rosją na temat bezpieczeństwa. Już wów-
czas wiedział o rosyjskiej groźbie wojny w Ukrainie. 
Propozycja ta została jednak odrzucona przez Polskę 
i kraje bałtyckie. Na co Macron nazwał te kraje ru-
sofobicznymi. Zresztą błędne określenie, ponieważ 
rusofobia to strach przed Rosją, a nikt na poważnie 
nie boi się Rosji w Europie Wschodniej. Bardziej 
odpowiednim terminem byłaby odraza, niechęć czy 
awersja do Rosji niż rusofobia. Ale niech tam, za wie-
le od Macrona nie można wymagać. Jeśli nie rozumie 
on czym jest Rosja, to też nie wiem czym jest rusofo-
bia. Putin groził również kanclerz Niemiec A. Merkel. 
Zresztą ona wielokrotnie mówiła, że Putin jest czło-
wiekiem żyjącym w jakiejś paralelnej rzeczywistości. 

Prezydent USA, Francji i nowy kanclerz Niemiec 
podejmują rozmowy z Putinem mimo, że dojrzeli do 
tego, aby traktować go jako przestępcę wojennego, 
który ma na swych rękach krew tysięcy niewinnych 
ludzi (bombardowanie Aleppo w Syrii przez rosyjskie 
lotnictwo, wojna w Donbasie). Ale rozmawia się na-
wet z bandytami, jeśli to pomoże uniknąć katastrofy. 
Co nie zmienia faktu, że bandyta pozostaje bandytą. 

W grudniu ubiegłego roku Putin zaczyna działać 
vabank. Stawia ultimatum USA i NATO. Żąda pisem-
nych gwarancji bezpieczeństwa dla siebie nie propo-
nując niczego w zamian, ponadto chce zatrzymania 
procesu przyjmowania nowych krajów do NATO oraz 
wyprowadzenia natowskiego uzbrojenia na granice w 
jakich NATO były w roku 1997. Oczywiście żądania 
te były nierealistyczne i Zachód je odrzucił. Wojna z 
Ukrainą mogła zacząć się równie dobrze pierwszego 
stycznia, w Nowy Rok 2022, jednak na prośbę Chin 
została ona odłożona na czas po zakończeniu zimowej 
olimpiady w Pekinie. Rosja ustami swego ministra 
spraw zagranicznych S. Lawrowa jeszcze dwa tygo-
dnie przed rozpoczęciem wojny zaprzeczała, że ma 
zamiar zaatakować Ukrainę. Symulowano odwodze-
nie wojsk od granic Ukrainy. Miało to na celu uśpie-
nie czujności. 
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Rozmowa z Rodakiem 
na Dworcu Centralnym 
w Sztokholmie
Stał bezradny i krzyczał w komórkę: Jak ja mam znaleźć ten 
pentitok do Sundiberga. Znałem ten ból.

Pół wieku temu znalazłem się w po-
dobnej sytuacji na tym samym dworcu. 
Pytałem się: Sundbyberg? Nikt mnie 
nie rozumiał i wreszcie ktoś inteligent-
ny powiedział: Ja... till Sundbyberg i 
wskazał mi właściwy peron. To były 
czasy, w których wyjazd z Polski czyli 
PRL-u nie był taki prosty. Nie wcho-
dząc w szczegóły, wówczas nawet o 
nic nie podejrzany obywatel, by uzy-
skać zgodę na wyjazd (czyli paszport) 
musiał mieć zaproszenie z zagranicy 
z gwarancją opłacenia (w dewizach) 
kosztów podróży oraz utrzymania za-
proszonego. W moim wypadku była to 
Tina, szwedzka przyjaciółka mojej pol-
skiej przyjaciółki. Pani Tina przysłała 
na Bank PKO określoną kwotę w dola-
rach, za które zapłaciłem bilet na prom 
z Świnoujścia do Ystad i dalej z Ystad 
do Malmö, a z Malmö do Sztokholmu i 
wreszcie do Sundbyberg. Czyli punktu 
docelowego. 

Z pieniędzy przysłanych przez pa-
nią Tinę zostało mi 3 dolary i 75 cen-
tów. Mogłem je zabrać ze sobą, ale 
jako obywatelowi PRL przysługiwała 

mi kwota aż 5 dolarów, które miałem 
prawo legalnie wywieźć do krajów ka-
pitalistycznych. Obu sum nie mogłem. 
Albo — albo. Te 5 dolarów musiałem 
wykupić w Banku PKO po niskim kur-
sie turystycznym, czyli po 24 złote za 
dolara. Oficjalnie dolar był wart 4 złote, 
a gdy nastąpiła w Stanach inflacja, to 
nawet i tylko 3,75 zł. Więc wykupiłem 
te 5 dolarów i poprosiłem w szwedzkiej 
walucie. Z kwotą 24 koron i 50 öre po-
płynąłem do Szwecji. Moje 3 dolary i 
75 centów zostało w depozycie Banku 
PKO. (Gdy po 17 latach udało mi się – 
jeszcze za PRL-u – wjechać do Polski, 
zgłosiłem się w Krakowie do Banku 
PKO, gdzie miałem konto, z pytaniem 
gdzie są moje 3 dolary i 75 centów. 
Odpowiedziano mi, że ponieważ nie 
interesowałem się swoim kontem przez 
długi czas, więc zostało zlikwidowane, 
a pieniądze przeszły na Skarb Państwa. 
I tak przyczyniłem się do odbudowy fi-
nansów zbankrutowanej gospodarki. 

Ale to nie wszystko: na polskim 
promie były maszyny hazardowe, 
na których można było grać tylko za 

korony. Jak później analizowałem tę 
sytuację z moim przyjacielem Piotrem 
Sakowskim, były to wyjątkowo zło-
dziejskie maszyny. Przez dobre 10 
lat walczyliśmy z tymi maszynami w 
Szwecji – raczej z dobrym skutkiem. 
Ale o tym napiszę przy innej okazji.

Wracając do spotkania na dworcu. 
Podprowadziłem Rodaka na właściwy 
peron. Pendeltåg do Sundbybergu cho-
dzą co 30 minut. Myśmy się spóźnili, 
więc zaczęliśmy rozmawiać.

„Pan pierwszy raz w Szwecji?” – spy-
tałem głupio. „Tak – odpowiedział – 
kuzyn znalazł mi robotę”. „A po co to 
panu? Przecież w Polsce gospodarka 
kwitnie” – podchwytliwie replikowa-
łem. „Pan chyba bredzi – odpowiedział 
mi niegrzecznie i dodał: – W Polsce za-
robki zawsze były do kitu (użył innego 
słowa). Ja żyłem z tego co zarobiłem 
w Rajchu, każdy dolar, który przywio-
złem do Kraju był wart 100 złotych, a 
litr wódki kosztował wówczas 105 zł. To 
były czasy! A dziś ile bym się tu dola-
rów nachapał, to dolar jest 4 złote, a litr 
wódki kosztuje 50 zł”.

Zmieniłem temat. “Co Pan sądzi 
o obecnej wojnie na Wschodzie?” 
– spytałem. “A wie pan kto to był 
Harry Truman?” – odpowiedział py-
taniem. “Naturalnie, był prezyden-
tem USA”. “A przedtem?” – drążył. 
“Wiceprezydentem” – odpowiedziałem. 
“A jeszcze wcześniej?” “Chyba senato-
rem” – odpowiedziałem. “No właśnie, a 
wie pan czym się wsławił w Senacie?” 
– zapytał mnie. To akurat wiedziałem: 
“Truman był przeciwny bezwarunkowej 
pomocy militarnej dla Stalina. Uważał, 
że jeśli biją się ze sobą dwaj najwięk-
si wrogowie demokracji, to nie należy 
im przeszkadzać. Stalin to Trumanowi 
zapamiętał. Czytałem kiedyś radzieckie 
opracowania na temat cynizmu senato-
ra Trumana”.

“No widzi pan, przecież to pro-
ste. Gdy się Kacapy, czy to ruskie czy 
ukraińskie, naparzają, to nam tylko się 
cieszyć”. 

Ja tam nie wiem, czy Facet i Truman 
mają rację, czy nie?...

Ludomir Garczyński-Gąssowski



NGP 7/2022 (506)

Teresa Urban

©
 C

C
0 

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n

Prywatność? Wartość nowa
Prywatność, ba, intymność życia w 
otoczeniu innych to, historycznie rzecz 
biorąc, osiągnięcie stosunkowo młode. 
Ludzie od zarania dziejów żyli blisko 
siebie, we wspólnotach, najsilniejsza 
była więź wspólnoty rodzinnej. Ale 
nawet i tam, intymność i prywatność 
rozumiane współcześnie nie były znane. 
Takoż indywidualne wybory stylu życia, 
czy preferencje co do obyczajów, stroju. 
Nie były możliwe w okowach rygorów 
narzucanych przez wspólnotę, i tę dużą 
i tę małą.

Epoka industralizacji, nowe wynalazki i ekspan-
sja miast zmieniły wiele. Szybkie i wygodne jak na 
tamte czasy przemieszczanie się windowało miasto, 
zwłaszcza wielkie miasto, jako miejsce przyjazne in-
dywidualnym wyborom. Interesujących spostrzeżeń 
dostarcza  w tym względzie Richard Sennett w książ-
ce: „Ciało i kamień” 

Senett posiłkuje się między innymi przykładem 
metra londyńskiego, które oznaczało nie tylko nowe 
rozwiązanie w komunikacji miejskiej, ale i stało się 
zaczynem rewolucji społecznej. Odtąd możliwa była 
separacja społeczna różnych stanów, za to dostęp-
ność do nawet odległych miejsc pracy się znacznie 
poprawiła. Jeszcze pod koniec XIX wieku, warstwy 
uboższe zdominowane były w Londynie przez służ-
bę i pracowników zajętych serwisem dla warstwy 
zamożnych. Oznaczało to, że ludzie niższych stanów 
mieszkali w tych samych domach co ich chlebodaw-
cy. Do tego należy dołączyć przybywające licznie z 
okolicznych wsi panny i chłopców do sezonowo trak-
towanych usług. Epoka edwardiańska była ostatnią w 
której ludzie wyższego i niższego stanu mieszkali w 
tych samych dzielnicach. Polaryzacja nastąpiła wraz 
z rozbudową metra. Nastąpiły nowe przemieszczenia 
statusowe. Ubodzy robotnicy i ludzie serwisu zaczęli 
przenosić się na południe od Tamizy jak i na północ 
od centrum miasta (rozwijała się spółdzielczość bu-
dowlana, możliwe stało się dla wielu własne w miarę 
przyzwoite locum). Zamożniejsi również korzysta-
li z dogodności, jakie stworzył transport publiczny. 
Tworzyły się nowe osiedla długich rzędów podobnie 
wyglądających domków, ze stiukowymi efektowny-
mi fasadami, których tylna część wychodziła na małe 
ogródki i własne ustępy. W miarę upływu czasu, na-
wet robotnicy mogli się przeprowadzać do podobnie 
wyglądających osiedli domkowych (które do dziś sta-
nowią o „typowym” charakterze  popularnej zabudo-
wy londyńskiej). 

Życie miasta, przy pozorach wielu podobieństw, 
różnicowało się jednak coraz bardziej, acz w nowy 
sposób. Teraz już nie tylko przynależność do danego 
stanu, grupy społecznej, poziom materialny i statuso-
wy, lecz własny wybór decydował o sposobie życia 
i warunkach bytowych. Ludzki los zaczynał się co-
raz bardziej indywidualizować. Pojawia się i kiełkuje 
rozumowanie kategorią własnej wygody, osobności, 
osobistych preferencji, oczywiście w twardym ob-
ramowaniu realnych szans wybicia się na wybraną 
przez siebie prywatność. Zmiana była jednak mental-
nie istotna. Wszystko co dotąd było nieuświadamiane, 
egzotyczne, może i bajkowe, w każdym bądź razie dla 
większości nierealne, teraz mogło się po raz pierwszy 
ziścić.

Rozwijający się z impetem, różnicujący się spo-
łecznie Londyn, stał się nie tylko pożywką dla śmia-
łego indywidualizmu ale i sprzymierzonej z nim in-
dywidualnie formowanej wygody. Miejsca i obyczaje 
mające służyć wytchnieniu, osobności, tworzenie 
oaz spokoju i prywatności, stały się standardem grup 
dobrze uposażonych, z czasem poszerzając krąg be-
neficjentów. Fabryczny system pracy wpłynął na 
nowe podejście do kwestii zmęczenia i regeneracji 
sił. Ekonomiczne myślenie, skutkujące smaganiem 
pejczem efektywności, pragmatyzm organizacji pro-
dukcji, sprawiły, że zaczęły się przebijać idee racjo-
nalnego wypoczynku, podkreślające związek między 
zmęczeniem a wydajnością. Zmęczenie zaczęto trak-
tować jak reakcję organizmu na utratę energii i jako 
ważny sygnał ostrzegawczy.

Nie przypadkiem zatem, właśnie w Anglii, kult wy-
dajności spotkał się z racjonalnym uznaniem prawa 
do wypoczynku. Robotnik angielski pod koniec XIX 
wieku nie musiał mozolić się już 12-14 godzin jak  

Epoka industralizacji, nowe wynalazki i ekspan-
sja miast zmieniły wiele. Szybkie i wygodne jak na 
tamte czasy przemieszczanie się windowało miasto, 
zwłaszcza wielkie miasto, jako miejsce przyjazne in-
dywidualnym wyborom. Interesujących spostrzeżeń 
dostarcza  w tym względzie Richard Sennett w książ-
ce: „Ciało i kamień” 

Senett posiłkuje się między innymi przykładem 
metra londyńskiego, które oznaczało nie tylko nowe 
rozwiązanie w komunikacji miejskiej, ale i stało się 
zaczynem rewolucji społecznej. Odtąd możliwa była 
separacja społeczna różnych stanów, za to dostęp-
ność do nawet odległych miejsc pracy się znacznie 
poprawiła. Jeszcze pod koniec XIX wieku, warstwy 
uboższe zdominowane były w Londynie przez służ-
bę i pracowników zajętych serwisem dla warstwy 
zamożnych. Oznaczało to, że ludzie niższych stanów 
mieszkali w tych samych domach co ich chlebodaw-
cy. Do tego należy dołączyć przybywające licznie z 
okolicznych wsi panny i chłopców do sezonowo trak-
towanych usług. Epoka edwardiańska była ostatnią w 
której ludzie wyższego i niższego stanu mieszkali w 
tych samych dzielnicach. Polaryzacja nastąpiła wraz 
z rozbudową metra. Nastąpiły nowe przemieszczenia 
statusowe. Ubodzy robotnicy i ludzie serwisu zaczęli 
przenosić się na południe od Tamizy jak i na północ 
od centrum miasta (rozwijała się spółdzielczość bu-
dowlana, możliwe stało się dla wielu własne w miarę 
przyzwoite locum). Zamożniejsi również korzysta-
li z dogodności, jakie stworzył transport publiczny. 
Tworzyły się nowe osiedla długich rzędów podobnie 
wyglądających domków, ze stiukowymi efektowny-
mi fasadami, których tylna część wychodziła na małe 
ogródki i własne ustępy. W miarę upływu czasu, na-
wet robotnicy mogli się przeprowadzać do podobnie 
wyglądających osiedli domkowych (które do dziś sta-
nowią o „typowym” charakterze  popularnej zabudo-
wy londyńskiej). 

Życie miasta, przy pozorach wielu podobieństw, 
różnicowało się jednak coraz bardziej, acz w 

nowy sposób. Teraz już nie tylko przynależność do 
danego stanu, grupy społecznej, poziom materialny i 
statusowy, lecz własny wybór decydował o sposobie 
życia i warunkach bytowych. Ludzki los zaczynał się 
coraz bardziej indywidualizować. Pojawia się i kieł-
kuje rozumowanie kategorią własnej wygody, osob-
ności, osobistych preferencji, oczywiście w twardym 
obramowaniu realnych szans wybicia się na wybraną 
przez siebie prywatność. Zmiana była jednak mental-
nie istotna. Wszystko co dotąd było nieuświadamiane, 
egzotyczne, może i bajkowe, w każdym bądź razie dla 
większości nierealne, teraz mogło się po raz pierwszy 
ziścić.

Rozwijający się z impetem, różnicujący się spo-
łecznie Londyn, stał się nie tylko pożywką dla śmia-
łego indywidualizmu, ale i sprzymierzonej z nim 
indywidualnie formowanej wygody. Miejsca i oby-
czaje mające służyć wytchnieniu, osobności, tworze-
nie oaz spokoju i prywatności, stały się standardem 
grup dobrze uposażonych, z czasem poszerzając krąg 
beneficjentów. Fabryczny system pracy wpłynął na 
nowe podejście do kwestii zmęczenia i regeneracji 
sił. Ekonomiczne myślenie, skutkujące smaganiem 
pejczem efektywności, pragmatyzm organizacji pro-
dukcji, sprawiły, że zaczęły się przebijać idee racjo-
nalnego wypoczynku, podkreślające związek między 
zmęczeniem a wydajnością. Zmęczenie zaczęto trak-
tować jak reakcję organizmu na utratę energii i jako 
ważny sygnał ostrzegawczy.

Nie przypadkiem zatem, właśnie w Anglii, kult wy-
dajności spotkał się z racjonalnym uznaniem prawa 
do wypoczynku. Robotnik angielski pod koniec XIX 
wieku nie musiał mozolić się już 12-14 godzin jak 
w Niemczech i Francji, obowiązywał go 10 godzin-
ny dzień pracy, co owocowało wyższą wydajnością 
pracy niż u robotników na Kontynencie. Ciału osła-
bionemu zmęczeniem należało przywrócić zatem dys-
pozycyjność wypoczynkiem. I to w warunkach nowej 
prywatności.

To co nam, współczesnym, wyda się banalnym 
doświadczeniem, w XIX wieku było rewelacją. 
Myślenie o wygodzie i to osobistej, stało się ważnym 
elementem jakości życia (o której wtedy jeszcze nikt 
nie mówił, ani w żaden sposób jej nie mierzył). Nie  
mniej wygoda, podobnie jak intymność, i wypoczy-
nek, stały się składowymi  tego, co w nowy sposób 
usensowniało życie w mieście otwartym teraz na 
indywidualizm.

Zygmunt Barczyk
1. Richard Sennett, „Ciało i kamień”.  Czlowiek i miasto w cywilizacji 
Zachodu. Aletheia, 2019
2. Sennett R., op.cit., 408 i dalsze

Poezja jest dobra 
na wszystko
Po dwuletnim poście nadszedł czas na ucztę du-

chową. W pierwszy dzień kalendarzowej wio-
sny powrócił Salon Poezji. Zmieniły się tylko progi. 
Przykurzony art deco w Teatrze Ledermana przejął 
utrzymany w tradycyjnym stylu Teater Tre. Osoby 
upośledzone ruchowo, z kulami i chodzikami, nie 
muszą już forsować stromych schodów u Ledermana. 
Niełatwo jest znaleźć lokal, którego wynajem mieścił 
by się w skromnym budżecie Salonu wspomagane-
go symboliczną opłatą członkowską. Szkoda tylko, 
że obecnie nie ma możliwości spotkania aktorów 
po spektaklu, tak jak to było w zwyczaju w Polskim 
Instytucie na Villagatan, czy w później konsulacie. 
Był to dodatkowy atut Salonu.

Poniedziałkowy spektakl oparty był na tekstach – 
głównie fraszkach – poety i satyryka, Jana Izydora 
Sztaudyngera. Jego fraszki nie starzeją się, są życiowo 
trafne, dowcipne, często sprośne, ale nigdy wulgarne.

Para aktorska prezentująca spektakl związana 
jest obecnie ze sceną Narodowego Starego Teatru 
w Krakowie. Aktorka, Beata Malczewska, wcieliła 
się w kilka postaci o diametralnie różnych charak-
terach, symbolizując muzy mające dać natchnienie 
poecie, Janowi Sztaudyngerowi, odgrywanemu przez 
Bogdana Słomińskiego. Malczewska zademonstro-
wała ogromny talent sceniczny połączony z zadzi-
wiającą sprawnością fizyczną. Słomiński żonglował 
fraszkami rozśmieszając publiczność do łez. Dali nie-
zapomniany koncert kunsztu aktorskiego.

Dziękujemy gospodyniom Salonu, Małgorzacie 
Kwiecińskiej-Järvenson i Danie Rechowicz za zorga-
nizowanie tego spotkania.

Niekompetencja 
własna

Pisząc w poprzednim numerze NGP o niekompe-
tencji Putina, sam okazałem się być niekompetent-
nym. To tak, jak w starym studenckim dowcipie z 
czasów osławionego Studium Woskowego: 

Prowadzący zajęcia Major mówi: „Jak wiecie 
studenty, woda wrze przy 90-sięciu stopniach...” 
„Obywatelu Majorze, chyba przy stu” – replikuje nie-
śmiało jeden ze słuchaczy. „Chwila student” – major 
sprawdza coś w notesie i dodaje – „Macie rację stu-
dent, woda gotuje się w stu stopniach, a 90 stopni to 
kąt prosty”. 

Ja też wiedziałem, że dzwonią, ale pomyliłem ko-
ściół. Napisałem, że dowodzący armią Izraela gen. 
Mosze Dajan służył w Armii Andersa. Pomyliłem 
go z Menachemem Beginem, który w czasie Wojny 
Sześciodniowej był politykiem i przywódcą ważnej 
partii w Izraelu. 

To on był podoficerem u Andersa. 
Po przybyciu tej Armii do Palestyny, służący w niej 

polscy Żydzi (za cichą zgodą Andersa), zdezerterowa-
li i przyłączyli się do bojowników walczących prze-
ciw Anglikom o niezależność państwa żydowskiego. 
A Mosze Dajan urodził się w Palestynie.

LGG

XXXIV Sztokholmski Salon Poezji: “Muza w café Lulu”. 
Teater Tre, Sztokholm, 21 marca 2022
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Tadeusz Nowakowski

Ze sztokholmskiego podwór-
ka. Mieszka tu jeden facecik (z 

którym niegdyś byłem zaprzyjaźnio-
ny), który nagle skłócił się z całym 
tutejszym środowskiem, gdyż mu się 
wydawało, że tylko ON ma rację we 
wszystkich sprawach. W dodatku in-
terpretując historię w sposób dla sie-
bie wygodny. Zapewne nie warto nim 
się zajmować, tym bardziej, że każda 
polemika z nim to podrzucanie żaru 
do jego umysłowego pieca. Pisałem o 
nim już parokrotnie, w sumie już nic 
nowego napisać się nie da. Gdy ktoś 
żyje urojeniami i napędza się nienawi-
ścią, to żadne argumenty do niego nie 
trafią. Osobnik ten (pan Jacek Nadzin, 
który co jakiś czas męczy nas i innych 
swoimi wypocinami) to wyjątkowy 

hipokryta, który w dodatku uważa, że 
wszyscy inni mają amnezję. W tych go-
rących czasach, gdy Ukraina walczy o 
swoją wolność, znowu się odezwał po 
dłuższej hibernacji. I przysyła do naszej 
redakcji list, w którym wyraża obawy 
przed... Putinem. Tyle tylko, że – jak 
zwykle zresztą – to nie jego słowa, tyl-
ko kopiuje od kogoś innego (nie poda-
jąc źródła), udając, że jest tak bardzo 
mądry. Tylko, że... ja wiem, że ON tego 
nie napisał (ukradł tekst od Wojciecha 
Kuczoka), bo po prostu nie ma takiej 
umiejętności sensownego pisania; po 
drugie obnaża swoją hipokryzję. Bo 
już pewnie zapomniał, co wypisywał 
kiedyś. Gdy ponad rok temu publiko-
waliśmy w NGP artykuł o “Rosyjskim 
apetycie na Szwecję” (Andrzeja B. 
Lewkowicza) wówczas pan Nadzin 
wypisywał w komentarzach (pod pseu-
donimem Fifi Chaibi): Rosja zaatakuje 
Szwecje? Kolejne brednie NGP. I pod 
swoim nazwiskiem: No to zyczynam 
siem bać. Putin zaatakuje Szwecję! 
Małym pocieszeniem jest to że trochę 
mówię ich pięknym językiem i może 
dam sobie radę. A tak nota bene to 
straszenie ruskimi to typowy “chwyt” 
prawicy. A tymczasem USA atakowa-
ły: Libię, Irak, etc. Ofiary w setkach 
tysięcy!!!!!

Nadzin, który w swojej szwedzkiej 
biografii ma aktywność w partii ko-
munistycznej, który nigdy nie ukrywał 
swoich sympatii prosowieckich i hołu-
bił Putina, nagle przejrzał na oczy??? 
Nas na to nie nabierze. Demostenes już 
kiedyś napisał, że hipokryzja to wsty-
dliwość łajdaka.

Przez dziurkę od klucza

Tomasz Jastrun (niegdyś dy-
rektor Instytutu Polskiego w 

Sztokholmie na swojej stronie FB: 
Jestem już w wieku kiedy łatwiej 
dostrzec ostateczny absurd wojny. 
Najbardziej chyba bezsensowna wojna 
w historii świata, to ta pierwsza świa-
towa. Nadal nie jest oczywiste czemu 
wybuchła. Znany historyk idei Marcin 
Król twierdził, że z nudów. Drugą woj-
nę łatwiej wytłumaczyć, upokorzeniem 
Niemiec klęską w tej pierwszej i szaleń-
stwem Hitlera. W czasie wojny z obu 
stron walczą żołnierze, próbują siebie 
zabić lub okaleczyć młodzi ludzie, do-
piero co dzieci. W ruinę idzie dorobek 
pokoleń. A po latach, czasami bardzo 
niewielu, widać, że wojna była zupełnie 
niepotrzebna. Tak jest zawsze. Żal mi 
Rosjan tak samo jak Ukraińców. Oni 
też są ofiarami Putina. A dla dzieci 
ukraińskich atmosfera wojny jest trau-
mą na całe życie. Miałem sześć lat, gdy 
chodziło się oddawać krew dla węgier-
skich powstańców, nawet po tym mam 
bliznę. Ubocznym efektem ukraińskiej 
wojny jest to, że na jej tle maleją pi-
sowskie kłamstwa, a nasi obrzydliwi, 
nędzni politycy, jakby poczciwieją. 
Niepokojące zjawisko.

Zwłaszcza to ostatnie zdanie daje 
wiele do myślenia.

Zawsze akutalne: Alkohol jest 
wspaniałym środkiem rozwią-

zującym. Rozwiązuje małżeństwa, 
rodziny, przyjaźnie, konta bankowe, 
komórki wątrobowe i mózgowe. Nie 
rozwiązuje tylko żadnych problemów...

W cieniu wydarzeń na 
Ukrainie trwa w Sztok-
holmie wojna o Bibliotekę 
Polską działającą w Ośrod-
ku Polskich Organizacji 
Niepodległościowych. 
Nowy rozdział, tej trwają-
cej od paru lat „wojny”, to 
odbieranie „przeciwniko-
wi” kluczy do lokalu, 
w którym znajduje się 
księgozbiór.

Okres pandemii na jakiś czas wyci-
szył konflikt, bo i działalność organiza-
cji polonijnych w Szwecji znalazła się 
w stanie hibernacji. Teraz, gdy sytuacja 
powoli powraca do normy, mamy no-
wy rozdział wewnątrzorganizacyjnych 
nieporozumień. Głównymi „bohate-
rami” tego sporu są z jednej strony 
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki 
Polskiej w Sztokholmie – sprawują-
ce opiekę nad Biblioteką, z drugiej 
Kongres Polaków w Szwecji (nieco 
wcześniej Rada Uchodźstwa Polskiego 
w Szwecji, do czasu jej rozwiąza-
nia), który uważa się za właściciela 
Biblioteki i zarządza obecnie lokalem, 
w którym biblioteka się mieści.

O co w tym wszystkim chodzi? W 
takich przypadkach na ogół mówi 
się, że o pieniądze. Ale nie. O zarzuty 
niegospodarności? Nie. O brak opie-
ki nad księgozbiorem? Nie... Więc o 
co? Odpowiedź jest zaskakująca: to 
personalna vendetta. Sztokholmska, 

propisowska przybudówka, jaką jest 
obecnie Kongres Polaków w Szwecji, 
nie może znieść, że w obszarze jej 
działania znajduje się organizacja, 
której nie może kontrolować, a po-
glądy członków zarządu TPBP nie 
odzwierciedlają poglądów politycz-
nych zarządu Kongresu. 

Z punktu widzenia interesów pol-
skiego środowiska w Szwecji to spra-
wa żenująca i ośmieszająca Kongres 
Polaków. Z punktu widzenia funkcjo-
nowania biblioteki, to sprawa również 
śmieszna i zdumiewająca. Zwłaszcza, 
że ta „wojna” trwa już od wielu lat i 
zabiera energię, którą można by spo-
żytkować na popularyzację czytelnic-
twa wśród Polonii, bo z tym jest coraz 
gorzej.

Wiele lat temu przy Radzie 
Uchodźstwa Polskiego w Szwecji 
powołano Towarzystwo Przyjaciół 
Biblioteki Polskiej w Sztokholmie, 
które miało za zadanie odciążyć RUP 
od opieki nad księgozbiorem i prze-
kazać je gronu pasjonatów książek. I 
tak to funkcjonowało bez większych 
komplikacji. Biblioteka nabrała profe-
sjonalnego kształtu, zajmowali się nią 
ludzie związani z bibliotekarstwem 
lub po prostu książkami. Do czasu..., 
gdy wykrystalizowało się po 2010 
roku polityczne urojenie o zamachu 
smoleńskim, które całkowicie zepsuły 
atmosferę w RUP i Kongresie. Nagle 
do władzy dorwali się ludzie, którzy 
swoimi politycznymi obsesjami dopro-
wadzili do rozłamu, nie zważając na to, 
że Kongres i inne organizacje, skupiały 
ludzi o różnych poglądach. W dodatku 
fatalny zarząd RUP i Kongresu przy-
tulił się do środowisk nacjonalistycz-
nych, co zresztą zakończyło się tym, 

że Kongresowi odmówiono dotacji 
szwedzkich. Historię tę opisywaliśmy 
parokrotnie w NGP.

Od tego czasu minęło już sporo czasu. 
Wydawać by się mogło, że to zadurze-
nie propisowską propagandą powinno 
niektórym minąć (zwłaszcza, że poli-
tyczni przyjaciele Kongresu, już dawno 
poszli jeszcze bardziej na prawo). Ale 
nic z tego. Winni są oczywiście temu 
ludzie bez wizji, bez poczucia wspólno-
ty, bez charyzmy, nie potrafiący unieść 
się ponad swoje prywatne poglądy. I 
tu najgorszą rolę odegrali kiedyś/od-
grywają nadal ówczesna prezes RUP 
Jolanta Halkiewicz (lat 86), ówcze-
sny przewodniczący Kongresu Michał 
Bieniasz (zmarł w 2014 roku) i obecny 
przewodniczący Janusz Górczyński 
(lat 78). Plus cały szereg osób z ich naj-
bliższego otoczenia. 

Po rozwiązaniu (moim zdaniem zu-
pełnie niepotrzebnie) Rady Uchodźstwa 
Polskiego w Szwecji (działającej od 
1946 roku) organizacje wchodzące w 
skład RUP miały wejść bezpośrednio 
w Kongresu Polaków. Tyle tylko, że 
prezes Górczyński i spółka zastoso-
wali weryfikację (takie nieco sowiec-
kie nawyki) i Towarzystwa Przyjaciół 
Biblioteki Polskiej do Kongresu nie 
przyjęli. Bez podania przyczyny, ale 
nie jest tajemnicą, że zdecydowały 
personalne animozje między zarzą-
dem Kongresu a zarządem TPBP. 
Głównie jego prezesem, Aleksandrem 
Kwiatkowskim. Skoro nie można się 
pozbyć prezesa TPBP, ani go podpo-
rządkować, to organizację trzeba naj-
pierw trzymać na dystans, z czasem 
pozbyć się jej całkowicie. Górczyński 
czytelnikiem biblioteki nie jest, promo-
wanie czytelnictwa go nie obchodzi, 

chciałby mieć jedynie kontrolę nad 
politycznymi upodobaniami członków 
zarządu TPBP. Aż by się chciało do-
sadnie napisać, że organizacją, która 
powołuje się na niepodległościowy 
etos, rządzą dzisiaj analfabeci...

I właśnie teraz nadarzyła się świet-
na okazja. Gdy „MY” zajęci jesteśmy 
wydarzeniami w Ukrainie, przy okazji 
wymiany drzwi wejściowych do lokalu 
OPON w Sztokholmie, „ONI” wymie-
nili także zamek wejściowy, a ilość klu-
czy uległa reglamentacji. Towarzystwo 
Przyjaciół Biblioteki Polskiej nie 
otrzymało ani jednego, mimo, że nadal 
obsługuje bibliotekę. Ot, taka zwykła 
złośliwość i pokazanie „siły”. W do-
datku Kongres powołał jakąś fikcyjną 
Radę Biblioteki, której zadania nie są 
do końca jasne. Mówi się o tym, że ma 
ona zrobić inwentaryzację księgozbio-
ru (mimo, że zaledwie parę lat temu 
właśnie taką inwentaryzację z uaktual-
nieniem bazy danych TPBP zrobił), co 
tłumacząc na język bardziej zrozumiały 
ma oznaczać, że Kongres będzie chciał 
usunąć z półek książki „szkalujące” 
Prezesa Prezesów, „antypolskie” i in-
ne. Gombrowicz i Miłosz już są pewnie 
na tej liście... Jedna pani, która wróci-
ła przed chwilą z Marsa, proponowała 
by „bibliotekę otworzyć dla polskich 
dzieci w Sztokholmie”, mimo że od lat 
w tejże bibliotece nie ma już książek 
dla dzieci, bo przekazane zostały do 
biblioteczki szkolnej działającej przy 
Polskiej Szkole. W dodatku do TPBP 
wysłano list, w którym „podziękowano 
za współpracę”, biblioteką ma zaqjąć 
się teraz Kongres. W owej Radzie zna-
lazły się osoby, które z biblioteką nic 
nie mają wspólnego. Ale przecież nie o 
bibliotekę tu chodzi...

Ta zabawa w zmianę zamków, wy-
dzielanie kluczy, to nic nowego – tak 
już było w tym ośrodku polskim kilka 
razy. Wtedy chodziło też o polityczne 
i .... niestety personalne kłótnie – od-
cinając „niewygodnym” osobnikom 
dostęp do ośrodka, który powinien słu-
żyć wszystkim. Ale prezes Górczyński 
pewnie historii polskiej emigracji w 
Szwecji nie zna zbyt dobrze – a powi-
nien. Wszak działa w tym środowisku 
już od ponad 40 lat. Być może wziął so-
bie zbyt bardzo do serca powiedzenie, 
że „wszystko co dobre, jest zawsze pod 
kluczem”. 

Może się oczywiście wydawać, że 
cała sprawa jest marginalna i nikogo 
to poza wąskim gronem nie obchodzi. 
Z biblioteki korzysta dzisiaj zaledwie 
garstka ludzi, nowa emigracja ma na 
głowie zupełnie coś innego, a życie or-
ganizacji polonijnych i tak kurczy się 
w sposób naturalny. Kto chce działać i 
coś robić pozytywnego, może to robić 
na własny rachunek. Więc ta „wojna” 
o bibliotekę polską w Sztokholmie jest 
niezrozumiała i wykazuje jedynie cy-
nizm Kongresu, w zarządzie którego 
są dzisiaj niemal wyłącznie osoby, któ-
re od dawna rozbijają tę organizację: 
prezes Janusz Górczyński, skarbnik 
Maria Zięciak, sekretarz Elżbieta 
Szwejkowska Olsson, Ewa  Bielska, 
Elżbieta Blania Kacprzyk, Wojciech 
Głuch i Tadeusz Opałko. 

„Wojna na klucze” to kolejny przy-
kład do jakiego absurdu potrafi się 
posunąć środowisko małostkowych 
ludzi, którzy swoje prywatne sympatie 
polityczne mieszają z działalnością na 
rzecz ogółu. 
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Oferujemy 

•Stała Praca na terenie Szwecji 

•Stabilne wynagrodzenie 

•Ciekawe projekty 

•Kompetentny nadzór 

•Miła atmosfera 

•Nowoczesne narzędzia  

•Szkolenia 

 

Kontakt 
Tel: 0762774700 | 0735864669 
e-mail: info@b3-bygg.se 

Obecnie poszukujemy 

Stolarzy 
budowlanych

DOŁĄCZ 
DO NAS!

12 LAT 
DOŚWIADCZENIA 
NA SZWEDZKIM 

RYNKU

 www.b3-bygg.se 


