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Jeśli ktoś liczył na to, że Rosja pod ciężarem sankcji szybko wycofa się z 
Ukrainy, nie docenił, jak system autorytarny działa. Oligarchowie są być może 
biedniejsi dzisiaj, ale gdy ktoś ma 100 czy tylko 50 miliardów dolarów majątku, 
różnicy nie odczuje. A rząd? Według znanej maksymy – zawsze się wyżywi. 

UKRAINA ´22

KOMENTARZ REDAKCYJNY I DRUGA CZĘŚĆ ARTYKUŁU ANDRZJA B. LEWKOWICZA

Nachodzi mnie ostatnimi czasy 
przykra, natrętna myśl, że być 
może tym, co się wokół świata 
i na świecie dzieje, w doświad-
czalny sposób rozpoczyna się, 
od wieków zapowiadany, koniec 
świata.

FELIETON ANDRZEJA SZMILICHOWSKIEGO

Większość z nas przyszła na 
świat jako zdrowy, przystoso-
wany do życia noworodek. 
Niestety, nie dostajemy przy 
urodzeniu gwarancji na prawi-
dłowe działanie przez określo-
ny czas. 

FELIETON TERESY URBAN
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To, co widzimy dziś, co dzieje się nieomal dosłow-
nie na naszych oczach, to świat w długotrwałej agonii. 
Koniec świata z gwałtownymi i niespodziewanymi 
kryzysami, chwilowymi poprawami nastroju i upad-
kami, pomyślną rekonwalescencją i raptowną zapa-
ścią. Rozbalansowany i niespieszny koniec świata, 
wlokący się długimi dziesiątkami lat. Współczesny 
świat jest wielowątkowy, bardzo bogaty i za silny, 
aby się poddał i poległ w tydzień albo i dzień.

Horyzont ludzkiej wyobraźni malował prawie za-
wsze koniec świata, jako koniec n a s z e g o świata, 
naszej – zwanej Ziemią – planety. Nie Wszechświata, 
to wykracza poza ludzkie pojmowanie i fantazję. Jak 
mielibyśmy fantazjować, kiedy NIE BYŁOBY NIC? 
Śmierć – proszę wybaczyć nutkę nonszalancji – ma-
łej planetki, śmierć raczej przypadkowa i wynikają-
ca z bałaganu w ludzkich głowach niż czego innego, 
śmierć jak w wypadku drogowym uzasadniona nie-
szczęśliwym zbiegiem okoliczności, przypadkiem, 
tylko na mgnienie oka lub w ogóle nie zakłócająca 
równowagi kosmosu.

Inna sprawa, że głupio by było ginąć na samym 
początku. To tragiczne doświadczenie jest dziś losem 
naszych sąsiadów, na szczęście wreszcie przyjaciół, 
choć to się może, jak już bywało, szybko zmienić. 
Piszę „na samym początku”, bo jesteśmy dopiero w 
początkowej fazie szerokiego pasma możliwości. Od 
chwili wypełznięcia z wody minęło zaledwie parę 
chwil. Dopiero rozpoczęliśmy drogę myśli, dopie-
ro rozglądamy się za sensem i logiką, dopiero – jak 
drobne chytruski – mało udolnie próbujemy oddalić 
od siebie odpowiedzialność, podpierając się imieniem 
Boga.

Przed nami niezliczone warianty egzystencji, kra-
szone częściej omyłkami jak sukcesami. Przed na-
mi plątanina zdarzeń obfitszych od Drogi Mlecznej. 
Przed nami jeszcze absolutnie Wszystko, i  jedno zde-
terminowane czasem NIC.

Ale skoro umierają miliardami miliardów bakterii, 
tysiącami tysięcy embriony, niemowlęta, dzieci, mło-
dzież, dorośli, starcy, staruszki, to dlaczego nie miał-
by umierać embrion pączkującej cywilizacji, niezbyt 
bystry uczestnik kosmicznych możliwości istnienia?

Nie zobaczymy żadnych dramatycznych znaków 
na niebie. Zaczniemy tylko powolutku, nieznacznie 
i grupkami, plemionami i narodami, oswajać się z 
końcem świata. Energetyczne sahary będą nam rosły 
jak dzisiejsze lasy, pejzaż stanie się bardziej surowy, 
a poeta opisze drapieżne spięcia psychologiczne giną-
cego ludu, zanim sam podąży za nim.

Wierzymy, że wejdziemy w koniec świata pełni 
optymizmu, z ufnością wyczekując akcji ratowniczej 
Pana Boga. To praktycznie oznacza, że wpadniemy 
w frustracją i będziemy przeklinać los, że obrazimy 
się na życie i bliźnich, że będziemy dalej brutalnie 
realizować małe ambicyjki i niejasne interesiki, że bę-
dziemy pełni chciwość i nierzadko głodni atrybutów 
nieomylności.

To wszystko się stanie. Stanie raz i stanie przed-
wcześnie, jak mają tradycyjnie w zwyczaju wszystkie 
końce świata.

Nachodzi mnie ostatnimi czasy przy-
kra, natrętna myśl, że być może tym, 
co się wokół świata i na świecie dzieje, 
w doświadczalny sposób rozpoczyna 
się, od wieków zapowiadany, koniec 
świata. Zawsze straszono mnie, nas 
wszystkich, w czym specjalistami był 
kler katolicki, ale unitom i prawosła-
wiu nic w tej kwestii nie brakowało, 
straszono gwałtownym i raptownym 
końcem świata. Coś nieprawdopo-
dobnie trzaśnie, błyśnie jak nigdy, 
zagrzmi wszechgrzmotem i nastąpi 
super koniec. Po prostu nic, tylko 
przejmująca pustka, arcycisza 
i ciemność.

Jak świat 
światem

Pomoc dla Ukrainy z Södertälje
Czas płynie szybko. Minelo już ponad 10 lat 

od czasu kiedy Komitet Solidarności z Polską w 
Södertälje zakończył 30-stoletnią działalność na 
rzecz Kraju i rozwiązał się. W tym okresie uda-
ło nam się wysłać 153 transporty z humanitarną 
pomocą. To był nasz dar serca dla Kraju naszego 
pochodzenia. 

Mieliśmy nadzieję, że w końcowej fazie naszego 
życia (więksość członków naszego Komitetu, to już 
osoby w bardzo zaawansowanym wieku), już nikomu 
nie będziemy potrzebni. Stało się jednak inaczej - na 
Ukrainie wybuchła wojna Putina, która otworzyła no-
wą potrzebę by tym razem przyjść z pomocą ukraiń-
skiemu społeczeństwu. 

Pod nazwą byłego Komitetu, i w porozumieniu z 
współpracującą z Komitetem Renatą Kostecką ze 
Sztokholmu oraz z Fundacją „Barnen i Hjärtat” (dzia-
łającym przy Scanii) urządzilismy zbiórkę. Po ogło-
szeniu w Länstidningen 2 marca, otworzyłem swój 
garaż w Pershagen i przez cały dzień, z pomocą Toiva 
Kaleniusa, Anny Wenström, Ewy Pilsetnek i Teresy 
Nowak przyjmowaliśmy, sortowaliśmy, pakowaliśmy 
i ładowaliśmy samochody.

Udało się nam zebrać około 40 m. sześciennych ma-
teriału, m.in. zimowe nowe swertry, koce i śpiwory 
dla żołnierzy, pościel, materace, zimową odzież dla 
starszch i dzieci, żywność, opatrunki szpitalne, banda-
że i środki higieniczne. Te zebrane rzeczy przewieźli-
smy samochodami do Sztokholmu do przeładunku na 
czekające Tiry.

Reanata Kostecka z mężem, Peterem Erikssonem, 
przy pomocy Lesi Ptaskina i Petra Melin urządzili 
zbiórkę w Sztokholmie, która przyniosła znamienną 
ilość różnych potrzebnych rzeczy. Trudno jest wymie-
nić wszystkie zebrane rzeczy, ale dzięki darczyńcom 
w transporcie humanitarnym pojechało 2900 koców, 
340 śpiworów, kołdry, 300000 strzykawek, 400 litrów 
spirytusu dezynfekującego, środki opatrunkowe, kil-
ka ton żywności w tym odżywki dla dzieci z firmy 
Dagab.

Pierwszy „Tir” pojechał do Ukrainy 4-go, a drugi 
13-go marca. Oceniamy, że łączna waga zebranego 
materiału to około 32 tony. 

Pomoc została przekazana władzom Ukrainy za po-
mocą członka Poselstwa Polskiego przy granicy ukra-
ińskiej, Marka Rząsy. 

Na finansowanie transporu otrzymaliśmy z Fundacji 
„Barnen i Hjärtan” 25000 koron. 

Ja i Renata Kostecka pragniemy tą drogą serdecz-
nie podziękowac wszystkim udziałowcom tego szla-
chetnego projektu, a także ofiarodawcom, za dary dla 
niszczonej wojną Ukrainy.

Mieczysław Nycz i Renata Kostecka
Södertälje/Sztokholm

OD REDAKCJI: Pan Mieczysław Nycz, to laureat Na-
grody Polak Roku w Szwecji w 2012 roku. W 1951 roku 
uciekł z Polski do Szwecji. Ma obecnie 95 lat!

KOMENTARZ REDAKCYJNY. 
PISANE 8 KWIETNIA 2022
Na razie końca wojny na Ukrainie nie 
widać. Nadzieja na to, że oligarchowie 
wykończą Putina, broniąc własnych 
interesów, też na razie nie spełniła się. 
Albo oligrachowie zbyt słabi, albo Putin 
zbyt mocny. A może ich wzajemne 
powiązania są bardziej skomplikowane 
i trwałe, niż myślimy.

Nie będzie to pocieszeniem, ale dzięki wojnie do-
wiedzieliśmy się więcej o Rosji, o polityce i o nas sa-
mych. Militarnie Rosja okazała się słoniem na glinia-
nych nogach, głównie przez to, że warunki wojenne 
pokazały, iż korupcja w wojsku i jego zdeprawowanie 
– mimo nowoczesnego sprzętu – osłabiają ją bardziej 
niż opór Ukraińców. 

Masakra ludności cywilnej w Buczy, gwałty i roz-
bój są dowodem na to, że Rosja cywilizacyjnie dale-
ko jest za “Zachodem”, chociaż żadna wojna – bez 
względu przez kogo jest prowadzona – nie ma nic 
wspólnego z humanitaryzmem. Rosja hołubiona do 
tej pory przez lewicę, pokazała swoje prawdziwe 
oblicze. Nic się nie zmieniło – sowieckie myślenie o 
świecie ma się dobrze. 

Putin zwany przez Ukraińców Putlerem (połącze-
nie nazwisk Putina i Hitlera) stał się nagle bękartem 
Europy (mimo, że jeszcze niedawno przyjmowany 
był na salonach). Styl władzy i gotowość poświęcenia 
własnych obywateli na rzecz urojonych idei Wielkiej 
Rosji, wykluczyła jego, Rosjan i Rosję ze światowej 

wspólnoty (z wyjątkami, bo podobnie myślących nie 
brakuje). Rosyjski żołnierz okazał się mięsem armat-
nim. Tak było kiedyś, jest teraz. Putin szukając rezerw 
chce na front wysłać poborowych czyli Putinjugend. 
Podobieństwa z Adolfem H. rzucają się same.

Przy okazji wojny nagłośniona została także rola 
rosyjskich oligarchów, mimo iż wiedza o ich mająt-
kach nie jest nowa. Jak to jest możliwe, że grupa 
kilkuset Rosjan dorobiła się tak wielkich fortun i 
to zazwyczaj dzięki handlowi naturalnymi surowca-
mi z Rosji? Jak to jest możliwe, że Putin jest wła-
ścicielem nieruchomości, gigantycznego jachtu, 
samolotów i złotych zegarków...? Jak podawał trzy 
lata temu Harvard Political Review, według różnych 
szacunków jego majątek szacowano na od 60 do 200 
mld dolarów. W jaki sposób Putin zgromadził taki 
majątek z roczną pensją w wysokości zaledwie 150 
tys. dolarów? Odpowiedź musi być prosta: każdy z 
oligarchów, by móc funkcjonować, płaci Putinowi 
“działkę”. Putin to mieszanka Al Capone z Pablo 
Escobarem i Ojcem Chrzestnym. Nie ulega wątpli-
wości, że Rosją rządzi mafia. 

Polski Instytut Ekonomiczny policzył, że majątek 
28 najbogatszych oligarchów, objętych unijnymi i 
amerykańskimi sankcjami, wynosi 146,4 miliarda do-
larów. Ale na liście miliarderów powiązanych z reżi-
mem Putina, objętych sankcjami jest niemal 900 osób 
z majątkiem sięgającym...  1.000.000.000.000 USD. 
Bez Putina i jemu podobnych, nie byłoby to możli-
we. Uczciwie nikt takich pieniędzy nie był w stanie 
zarobić.
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ANNA WINNER

Surogatka
— Urodziłam się w Moskwie, ale wychowałam u 

babci w Rozłanowie – małej wsi, położonej na pół-
nocny wschód od Moskwy. Tam ukończyłam pod-
stawówkę. Później dostałam się do technikum eko-
nomicznego w Moskwie. Ze względu na moją ciężką 
sytuację życiową, bo uznawano mnie za pełną sierotę 
będącą na utrzymaniu mającej bardzo małą emeryturę 
babci, dostałam pełne stypendium i bezpłatny inter-
nat z wyżywieniem. Na cztery lata opuściłam swoją 
wieś. Chciałam po skończeniu szkoły pójść na studia, 
ale po nieprzemyślanym udziale w demonstracji stu-
denckiej (w której przez przypadek wzięłam udział), 
zabrano mi legitymację komsomolską i marzenie o 
studiowaniu prysło. Dobrze, że chociaż pozwolono 
mi ukończyć technikum. Po szkole szukałam pracy w 
Moskwie. Nie było to łatwe. Wszędzie stawiano wa-
runek posiadania zameldowania na pobyt stały. Nie 
miałam na to szans, wróciłam, więc do mojej wsi z 
uczuciem klęski życiowej.

Dostałam pracę w rachunkowości kołchozu. W pra-
cy poznałam Kolę, był mechanikiem. Zaszłam w ciążę 
i wyszłam za niego wbrew woli jego matki i bez zgody 
mojej babci. Pojechaliśmy szukać szczęścia w Sankt 
Petersburgu. Tam urodziłam synka. Zamieszkaliśmy 
w wynajętym mieszkaniu za miastem w dawnym blo-
ku pracowników kołchozu. Wszędzie było daleko. 
Sklepu spożywczego też nie było w okolicy. Mały 
Aleksander rósł, musiałam jeździć z nim do odległej 
o 15 kilometrów przychodni dziecięcej na kontrole i 
szczepienia. Na całe szczęście nie musiałam korzy-
stać z komunikacji miejskiej, której autobusy kurso-
wały tylko raz na godzinę, bo jeździłam tam naszym 
Moskwiczem – samochodem, który mój mąż złożył 
z części. Gdy odchowałam synka zaczęłam szukać 
pracy w swoim zawodzie. Jedyne, co znalazłam to 
pół etatu, jako kontystka w przedszkolu, do którego 
chodził, drugie pół dnia miałam być tam sprzątacz-
ką. Przyjęłam takie rozwiązanie, ponieważ innej pra-
cy w okolicy nie było, poza tym chciałam być bliżej 
Saszeńki. Komiczne było to, że płaca sprzątaczki nie-
mającej żadnego wykształcenia, była wyższa od pła-
cy urzędniczki, ale takie były u nas układy wszędzie. 
Profesor uniwersytecki mniej zarabiał niż na przykład 
operator dźwigów. To powinnaś znać z polskich re-
aliów. Tak było w całym naszym bloku. 

Przytaknęłam skinięciem głowy.

— Nie chciałam mieszkać w tych ohydnych blo-
kach. Marzył mi się własny dom z ogrodem, jak u 
babci. Po politycznych zmianach i rozpadzie ZSRR 
coraz więcej ludzi się budowało. W najbliższych oko-
licach Petersburga kołchozowe pola pozamieniano na 
działki budowlane. Rosła nowa dzielnica prywatnych 
domków jednorodzinnych. Inwestor zadbał o infra-
strukturę: przedszkola, sklepy, Centrum Kultury i 
przychodnie. Taka okazja mogła się nie powtórzyć! 
Stać nas było na to, żeby kupić działkę, ale był wa-
runek: w ciągu jednego roku trzeba było się pobudo-
wać. Kupiliśmy ją, wierząc, że wydarzy się jakiś cud 
i na budowę domu dostaniemy pożyczkę w banku, 
lub pożyczymy od krewnych. Z pensji mego męża 
moglibyśmy spłacać raty. W banku poinformowa-
no, że aby dostać specjalną, wieloletnią pożyczkę na 
budowę domu (liczącego 90 metrów kwadratowych 
i to w stanie surowym), trzeba pożyczyć ponad mi-
lion rubli, ale żeby dostać takie pieniądze trzeba mieć 
minimum 15% wkładu (swoich pieniędzy ulokowa-
nych w banku). Niektóre banki żądały nawet 20%. 
Pożyczka miała być długoterminowa, spłacana przez 
50 lat. Stopa procentowa wynosiła 17%, czyli o tyle 
więcej trzeba by było zwrócić bankowi. Te sumy były 
dla mnie oszałamiające. Wręcz niewyobrażalne. Jak 
wspomniałam, niewiele zarabiałam, te dwie połówki 
etatu to zaledwie miesięcznie 1900 rubli. Mąż praco-
wał na drugim krańcu miasta w warsztacie samocho-
dowym kolegi. Zarabiał trzy razy więcej ode mnie i to 
on teoretycznie mógłby wziąć pożyczkę, gdyby miał 
odłożone te 15%, ale wszystkie nasze oszczędności 
poszły na zakup działki…

Kola pochodził z dość zamożnej rosyjskiej ro-
dziny. Swego ojca prawie nie znał. Włodzimierz 
Majewski z pochodzenia Polak – wywodzący się z 
dawnych Sybiraków ożenił się z matką Koli – rdzenną 
Rosjanką, gdy Jekaterina była już w zaawansowanej 

ciąży. Niezbyt długo trwało to małżeństwo. Po nie-
spełna roku Wołodia pozostawił rodzinę dla młodszej 
oczywiście Polki – i nie interesował się synem. Zginął 
w wypadku samochodowym, gdy Kola miał 6 lat. 
Chłopiec więc był półsierotą. Wychowywały go trzy 
pokolenia samotnych i zgorzkniałych kobiet. Były to 
rodowite Rosjanki, które wszystkich Polaków mia-
ły za drani i nierobów, a Polki za zdziry rozbijające 
cudze małżeństwa. Odnosiły się więc do nich wro-
go. Prababka pochodziła z zamożnej, ziemiańskiej 
rodziny, której rewolucja zabrała wszystkie dobra, 
natomiast babka była wdową po sowieckim wysokim 
urzędniku partyjnym, którego śmierć w aurze bohate-
ra wojny ojczyźnianej dała jej dobrą emeryturę. Matka 
Koli Jekatarina pracowała w urzędzie gminnym i z 
powodu ukończenia szkoły pomaturalnej uważała się 
za miejscową inteligentkę.

To, że Kola, jedyny mężczyzna w tym domu, ożenił 
się wbrew ich woli (i w dodatku z Polką) sprawiło, że 
zerwały z nim wszelkie kontakty. 

(...) Musieliśmy znaleźć sposób, by zdobyć te 15%. 
Sugerowałam mężowi, żeby wraz z Aleksandrem po-
jechał do matki, przeprosił ją i poprosił o pożyczenie 
potrzebnej nam kwoty. Liczyłam na to, że serce jej 
zmięknie, gdy zobaczy wnuka, ale on się oburzył. Był 
zawzięty jak Polak (pół Polak). Jego matka wygoniła 
go z domu, więc on zaparł się i powiedział, że nie bę-
dzie się przed nią upokarzał.

Pozostawało mi tylko napisać list do mojej babci 
z prośbą o pomoc. Tu muszę trochę szerzej powie-
dzieć o niej. Nazywała się Adela Gosiewska – z domu 
Dobrzańska. Była szlachcianką, wnuczką polskich 
Sybiraków. Jej dziadek po przegranym powstaniu li-
stopadowym został wraz z rodziną zesłany na północ 
Syberii. Tam wraz z żoną zamarzli wśród śniegów 
osieracając jedynego syna – Jana Dobrzańskiego, 
późniejszego ojca mojej babci. Sierotą zaopiekowa-
ła się zupełnie obca kobieta, Rosjanka, której nazwi-
ska niestety nie pamiętam. Jakimś cudem udało się 
jej wydostać z gułagu z małym Janem. Pojechali do 
Moskwy, ale tam wkrótce umarła na tyfus. Chłopca 
oddano do ochronki, gdzie z kolei zaopiekowała się 
nim wychowawczyni – Anna Kulecka. Była to stara 
panna, garbuska, wywodząca się z polsko- rosyjskiej 
rodziny. Jan zamieszkał u niej. Nazywał ją ciocią. 
Traktowała go jak syna i łożyła na jego utrzymanie 
i wykształcenie.

By odciążyć ciotkę, wstąpił do szkoły kadetów, a 
później zrobił karierę w wojsku. Był już w sile wieku, 
gdy poznał moją prababcię. Z tego związku urodziła 
się tylko jedna córka Adela – moja babcia. Po śmierci 
rodziców dostała stypendium w moskiewskim semi-
narium nauczycielskim. Zapewniało ono internat i 
wyżywienie.

— Nadążasz? – na chwilę przerwała.
Tylko skinęłam głową.
— Babcia Adela poznała swego męża Juliana 

Gosiewskiego, gdy dostała nakaz pracy w wiejskiej 
szkole w Rozłanowie (właśnie w tej miejscowości 
się wychowałam). To była tylko czteroletnia szkoła 
podstawowa w niewielkim, drewnianym budynecz-
ku. Po prawej stronie były dwa pokoje zamienione na 
klasy szkolne. Po lewej stronie korytarza znajdowało 
się dwuizbowe mieszkanie kierownika szkoły, czyli 
dziadka Gosiewskiego.

I tu opowiem ci rodzinną anegdotkę: Jak opowia-
dała babcia warunkiem utrzymania tego mieszkania 

było, żeby dziadek – zatwardziały stary kawaler 
– ożenił się, bo mieszkanie było przeznaczone dla 
pełnej rodziny. Właśnie wtedy przysłano z Moskwy 
młodą absolwentkę, no i dziadek nie miał wyjścia – 
musiał się z nią ożenić! 

Babcia uczyła rosyjskiego, polskiego, rysunków i 
prac ręcznych, a dziadek rachunków i innych ścisłych 
przedmiotów. W tym czasie w Rozłanowie mieszkało 
wielu Polaków. Była to jakby oaza polskości. Mieli 
swoją katolicką kaplicę, którą dzielili z grekokatoli-
kami, chór kościelny, nawet amatorski teatr. Szkoła 
z nazwy była rosyjska, ale większość dzieci mówiła 
po polsku. Później (jeszcze przed wojną ojczyźnianą) 
zamknięto ją. Jako pretekst podano, że było za ma-
ło dzieci, ale naprawdę chodziło o to, że kształciła 
Polaków. Po likwidacji szkoły dziadek dostał wcze-
śniejszą emeryturę. Babcia, która niezbyt długo pra-
cowała dostała tylko odszkodowanie. Wtedy dziadek 
wystąpił do władz o przydział na dom – całą wiejską 
szkołę. Załatwił też, że przyznano im działkę przy-
zagrodową. Utrzymywali się z dziadka emerytury i 
produktów wyhodowanych przez babcię. Nie znałam 
dziadka Juliana, zmarł na grypę, jak miałam roczek. 
Babcia mawiała, że to nie grypa go zabiła, a wstyd 
z powodu mojej mamy, która była latawicą. Babcia 
podejrzewała, że mama sama nie wiedziała, kto jej 
zrobił dziecko. Podobno nie można było jej utrzymać 
w domu. Miała masę kochanków (moich wujków). 
Mówiono o niej „ta puszczalska Polka”.

Mama urodziła mnie w szpitalu w Moskwie i za-
pisała, jako Wandę Gosiewską. W rubryce „ojciec” 
napisano – „nieznany”. Zaraz po porodzie zawiozła 
mnie do babci na wieś, a sama wróciła do Moskwy. 
Rzadko przejeżdżała do nas. Kiedy miałam 10 lat 
(w 1987 roku) wyjechała do pracy w Polsce. Wiele 
się wtedy w Rosji zmieniło i można już było jeździć 
za granicę. Podobno w Polsce, gdzieś koło Lublina 
mieszkali Gosiewscy, którzy są z nami skoligaceni. 
I właśnie do nich pojechała, ale oni chyba się nie 
przyznali do niej, bo pojechała dalej szukać szczęścia. 
Przed wyjazdem obiecywała, że jak zarobi, to po mnie 
przyjedzie. Babcia nie wierzyła jej. Miała rację, bo 
moja matka nie napisała do nas nawet jednej kartki. 
Wszelki ślad po niej zaginął. Podobno wyjechała do 
Niemiec. Do dziś nie mam z nią żadnego kontaktu. 
Nawet nie wiem, czy żyje. 

— I wiesz co...., nie interesuje mnie to!
— Z całej mojej dużej rodziny w Rosji pozostała 

przy życiu jedynie babcia Adela. Babcia zawsze mó-
wiła, że odziedziczę po niej dom i pole. Gdyby chcia-
ła mogłaby mi pomóc, ale obraziła się na mnie, gdy 
uciekłam z Kolą, którego nie lubiła i mówiła, że jest 
dla mnie za stary.

Postanowiłam, że napiszę do niej list. Przeproszę 
ją, a ona przebaczy i pomoże nam. Miałam nadzieję, 
że jak zobaczy zdjęcie swego prawnuka, to serce jej 
zmięknie. Wanda poszperała w dużej torbie i wycią-
gnęła nieco pomięty list.

—  Popatrz, to jest zwrot. Wyglądało na to, że list 
był otwarty i ponownie zaklejony. Brak w nim zdjęcia 
Saszy. Babcia odesłała mi go chyba nawet nie czyta-
jąc… Uśmiechnęła się gorzko. Masz, przeczytaj. Tam 
więcej się dowiesz, jak doszło do mego małżeństwa. 
Po co mam strzępić język.

Wstała i wyciągnęła się na łóżku i po chwili już 
spała.

FRAGMENT NOWEJ KSIĄŻKI 
PRZYGOTOWYWANEJ DO DRUKU
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dok. ze str. 2

Jeszcze w 2009 roku Rosja miała 
wyższy PKB na mieszkańca (mie-
rzony parytetem siły nabywczej) niż 
Chorwacja, Polska, Rumunia i Turcja. 
Wszystkie te kraje już ją pod tym 
względem wiele lat temu wyprzedziły, 
a spośród krajów Unii tylko Bułgaria 
jest biedniejsza. Najważniejsze jest 
jednak to, że w ciągu ostatnich sied-
miu lat poziom życia Rosjan spadł o 11 
procent. Mimo to poparcie dla Putina 
nadal jest równie wysokie...

Jeśli ktoś liczył na to, że Rosja pod 
ciężarem sankcji szybko wycofa się z 
Ukrainy, nie docenił, jak system au-
torytarny działa. Oligarchowie są być 
może biedniejsi dzisiaj, ale gdy ktoś 
ma 100 czy tylko 50 miliardów dola-
rów majątku, różnicy nie odczuje. A 
rząd? Według znanej maksymy – za-
wsze się wyżywi. 

KOMENTARZ REDAKCYJNY
Mimo sankcji, Rosja jeszcze nie 

ogłosiła “upadłości”, bo i sankcje 
są nadal nieszczelne, a gospodarka 
(głównie handel ropą i gazem) mimo, 
iż na zmniejszonych obrotach, nadal 
finansuje budżet mimo międzynaro-
dowej izolacji. Budowana przez lata 
zależność Europy od energetycznych 
dostaw z Rosji, dzisiaj stała się dla 
Zachodu pistoletem przystawionym 
do skroni. Teraz dopiero widać jak 
polskie protesty przeciwko budowie 
Nordstream były słuszne, jak po-
chopnie Polskę i Polaków oskarżano 
o rusofobię. Jak Zachód wpadł w sidła 
własnej propagandy, że Rosja nagle się 
ucywilizowała i daleko jej już do so-
wieckich standardów.

Wojna pokazała także hipokryzję 
polityków rządzących dzisiaj Polską: 
Kaczyńskiego oderwanego od rze-
czywistości, Morawieckiego papla-
jącego farmazony, Dudę przeisto-
czonego w gołąbka pokoju... Bareja 
by tego lepiej nie wymyślił. Przy oka-
zji wyszło na jaw, kto w Polsce służy 
Putinowi jako Piąta Kolumna: Korwin 
Mikke, Ziobro, Braun i nacjonalistycz-
ne przybudówki Brauna. Wyszło też na 
jaw, że antyszczepionkowy ruch dzisiaj 
jest antyukraiński. W zależności od po-
trzeby... Od dawna podejrzewano, że 
sterowany był przez Moskwę. Dzisiaj 
są już na to dowody.

Analitycy prorokują, że jeśli wojna 
nie zakończy się szybko, Rosja powró-
ci w swoim rozwoju i standardzie życia 
do lat Breżniewa. To żadne pociesze-
nie, bo będzie oznaczało nową Zimną 
Wojnę na wiele lat.

O ile świat miał szansę powrócić do 
“normalności” po dwóch latach pande-
mii, tak po tej wojnie, nic już nie będzie 
takie jak było. (NGP)

Rysunek: © Krzystof Kowalewicz
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Trzeba na początku wyjaśnić, że najazd rosyjskich 
wojsk na Ukrainę 24 lutego br. nie jest żadną nową 
wojną. To jedynie nowa odsłona wojny, która zaczęła 
się w roku 2014 poprzez aneksję Krymu i wojnę w  
Donbasie.

Analizując ten konflikt nie można zapominać o 
pogróżkach ze strony Rosji o destabilizacji Europy w 
związku z uznaniem suwerenności Kosowa. Tam leży 
jedna z przyczyn tego konfliktu.

Do tej pory zajęcie Krymu przez rosyjskie wojska 
tłumaczono w Rosji historyczną sprawiedliwością. 
Putin uważał, że Krym został oddany Ukrainie przez 
N. Chruszczowa niezgodnie z prawem, a on teraz ten 
błąd naprawia. W Donbasie natomiast toczy się woj-
na pomiędzy rosyjskojęzyczną ludnością, która broni 
swego prawa do używania języka rosyjskiego przed 
ukraińskimi nacjonalistami (tzw. banderowcami). 

Oprócz zmyślonych przez rosyjską propagandę 
przyczyn nowego rozdziału wojny w Ukrainie, są 
przyczyny, które nazwiemy nieuniknionymi, któ-
re pchały Rosję do wszystkich wojen w przeszłości. 
Rosja bowiem znalazła się w sytuacji, która niejako 
„zmusza” ją paradoksalnie do wojny, aby uratować 
się przed upadkiem. To zupełnie schizofreniczna 
sytuacja, ponieważ każda wojna, to zniszczenia, ból 
i cierpienie. Ale Rosja nawet z wojny jest w stanie 
uczynić „dobro” w wypranych mózgach Rosjan. 
Niestety wojna ta może jedynie przyspieszyć agonię 
Rosji i jej rozpad na dziesiątki podmiotów. 

Rosja (i ZSRR) jest krajem, który rozpętał najwię-
cej wojen na świecie w ostatnim stuleciu, wymieńmy 
je przynajmniej, aby mieć obraz rzeczy: 1918-1920 
wojna z Finlandią, 1919 wojna z Polską, 1936-1939 
zaangażowanie ZSRR w wojnę domową w Hiszpanii, 
1939 wraz z III Rzeszą napad na Polskę, 1940 anek-
sja rumuńskiej Besarabii, 1941 napad zbrojny na Iran, 
1941 ponownie wojna z Finlandią, 1945 zbrojna anek-
sja krajów bałtyckich, 1945 wypowiedzenie wojny 
Japonii, 1956 atak na Węgry, 1967 udział ZSRR w 
wojnie po stronie krajów arabskich z Izraelem, 1968 
atak na Czechosłowację, 1968 przygraniczna woj-
na z Chinami o wyspy na Amurze, 1978-1989 woj-
na w Afganistanie, 1991 najazd wojsk rosyjskich na 
Mołdawię i utworzenie Naddniestrza, 1991 wojska 
ZSRR strzelają do litewskiej ludności cywilnej, która 
chce niezależności państwowej, 1992 zaangażowanie 
zbrojne w Abchazji, 1994-1996 oraz 1999-2009 dwie 
wojny czeczeńskie, 2008 wojna w Gruzji, 2014 woj-
na w Ukrainie (aneksja Krymu i wojna w Donbasie 
i wreszcie 24 luty 2022 najazd rosyjskiej armii na 
Ukrainę). Nie wspomniałem o rosyjskim zaangażo-
waniu w Wietnamie oraz w Korei, które można uznać 
za przyczynę rozpętania tam konfliktów zbrojnych. 

Co Rosję zmusza do wywoływania tylu wojen? Są 
to liczne przyczyny, przy czym żadna z nich nie jest 
obiektywna. Jedyną wojnę obronną ZSRR prowa-
dził w roku 1941-1945 po napadzie hitlerowskiej III 
Rzeszy, która jest zwana przez Rosjan wojną ojczyź-
nianą. Pozostałe wojny wywoływała Rosja dla zaspo-
kojenia różnych celów daleko- i krótkosiężnych.  /.../

Czym jest Ukraina dla Rosji i dla Zachodu? 
Putin rości sobie pretensje do Ukrainy od dawna, 

uważając je za swoje terytorium. Przecież prawosła-
wie do Rosji dotarło przez Ruś Kijowską. Dla Rosjan 
Ukraina to jakby kolebka rosyjskiej państwowości i 
wiary prawosławnej. Najstarsze zabytki ruskiej kul-
tury związane są z Ukrainą. Ukraińcy żartobliwie 
mówią, że kiedy w Kojowie powstawały szkoły i bi-
blioteki, to na moskiewskich błotach kumkały jeszcze 
żaby. I to niestety jest prawdą. Rosja nie potrafi wy-
obrazić sobie swego istnienia bez Ukrainy. 9 grudnia 
ubiegłego roku Putin spotkał się online z członkami 
Komitetu Doradców ds. Praw Człowieka. Podczas 
swego referatu rosyjski reżyser A. Sukorow zwrócił 
się do Putina z pytaniem: - po co trzymamy siłą przy 
sobie Tatarstan, Baszkirię, Czeczenię itd. Tracimy na 
to gigantyczne pieniądze i nie mamy właściwie ni-
czego w zamian. Niech każdy idzie w swoją stronę. 

Dlaczego i o co walczymy w Syrii? Ta misja rów-
nież jest bardzo kosztowna. Sukorow mówi, że nie 
rozumie rosyjskiej polityki. Te pytania doprowadziły 
Putina do wściekłości. Powiedział, że nawet tak znany 
reżyser jak on nie ma prawa zadawać takich pytań, 
poddawać w wątpliwość kierunki rosyjskiej polity-
ki. Ponadto Putin powiedział, że nie zgodzi się nigdy 
na to, aby Rosję stanowiły tylko ziemie dawnego 
Księstwa Moskiewskiego (po ros. Moskowia). 

I mamy tu odpowiedź na pytanie czym jest Ukraina, 
Białoruś i inne dawne republiki sowieckie dla Rosji. 
Putin z jednej strony nie potrafi wyobrazić sobie Rosji 
bez tych ziem, dla niego są one integralną częścią ro-
syjskiego imperium, z drugiej strony są one mu nie-
zbędne, inaczej Rosja upadnie gospodarczo, rolniczo i 
demograficznie. Ukraina to też dla Rosji czarnoziem, 
z powodu którego Putin również rozpętał tę wojnę. 

Dla państw NATO Ukraina to pewnego rodzaju 
strefa buforowa między cywilizowanym światem a 
barbarzyńską Rosją. Natowscy stratedzy uważają, że 
warto byłoby mieć przedmurze, zawsze to bezpiecz-
niej, kiedy ma się psychopatycznego i nieprzewidy-
walnego rosyjskiego prezydenta. Chociaż dzisiaj w 
dobie broni balistycznej i supersonicznej, takie przed-
pole nie stanowi realnej zapory przed wrogiem.  

Czym jest wojna w Ukrainie dla Rosji?
Dla Rosji jest wojną zastępczą. Rosja woli uniknąć 

bezpośredniej konfrontacji z NATO. Putin uważa, że 
prościej jest napaść na Ukrainę, pokonać ją i pokazać 
Zachodowi, że muszą się z nim liczyć. Jednak uzbro-
jona przez NATO Ukraina nie poddała się, mimo pra-
wie miesiąca wojny. Stawia dzielnie opór, a w ostat-
nich dniach przechodzi do ofensywy, zadając Rosji 
ciężkie straty. Rosja już rozumie, że w wojnie kon-
wencjonalnej przegra ten konflikt. Dlatego Rosjanie 
spróbują przetestować nowe typy broni (hiperso-
niczna i jądrowa). A jeśli i to nie pomoże, to chociaż 
zniszczą ukraińską infrastrukturę, tak, aby ten kraj nie 
podniósł się z gruzów. Rosji nie udało się przeprowa-
dzić szybkiego zwycięskiego natarcia, nie powiódł się 
blitzkrieg. Wojna przeszła w fazę zaciężną. Obecnie 
ograniczone są działania po każdej stronie konfliktu. 
Putin oczywiście nigdy nie podda się. Trzeźwo my-
ślący strateg już dawno zrezygnowałby z wojny i za-
rządził odwrót. Ale nie Putin, on nie może pozwolić 
sobie na taki manewr, bo to oznaczałoby przegraną. 

Oprócz tego wojna ta jest prowadzona na użytek 
wewnętrzny Rosji. Przy takim upadku tego kraju 
Rosjanie są głodni sukcesu, czymkolwiek ten sukces 
nie byłby, nawet za cenę milionów niewinnych ludzi 
zabitych przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie. Oni w 
imię sukcesu są gotowi pić krew. Ta wojna ma umoc-
nić pozycję Putina na rosyjskiej scenie politycznej. 
Jego rankingi jeszcze rok temu drastycznie spadały do 
17%, a teraz ma poparcie w granicach 75% lub nawet 
wyższe. Jaki nie byłby obiektywny wynik tej wojny, 
rosyjska propaganda zawsze będzie ją przedstawiać 
jako zwycięską. Jeśli nie uda się opanować całego 
kraju, Rosja utworzy tam kilka lub kilkanaście mniej-
szych republik (jak Donbas i Ługańsk), którymi będą 
rządzić kremlowskie marionetki, będą one tworzyły 
federacyjny związek w pełni zależy od Kremla. Putin 
dla tej bestialskiej wojny ma poparcie całego swojego 
narodu. Nawet ci, co ostatnio mieli dość jego rządów 
teraz popierają jego decyzję o napaści na niewinny 
kraj. Chcą sukcesu. Może jednak okazać się, że ta 
wojna będzie totalną porażką, nie wiadomo czy tak 
gorzką pigułkę Rosjanie zdołają przełknąć. Jaki nie 
byłby koniec tej wojny, będzie parada zwycięstwa, 
odtrąbią sukces. Totalna cenzura skutecznie odgrodzi 
Rosjan od prawdy o tej wojnie.

Putin jest znany z tego, że w swojej polityce wy-
korzystuje cerkiew prawosławną, która tradycyjnie 
jest na usługach Kremla i również popiera tę wojnę. 
Nijak to się nie ma do chrześcijańskiej nauki. Ale 
rosyjskie prawosławie to osobny temat do dyskusji. 
Chrześcijaństwo wschodnie (bizantyjskie) zawsze by-
ło poddane władzy świeckiej i rosyjska cerkiew nie 
jest tu żadnym wyjątkiem. 

Ta wojna jest prowadzona również na użytek ze-
wnętrzny, międzynarodowy. Miała pokazać wiel-
kość i skuteczność rosyjskiej armii jako najważniej-
szego argumentu rosyjskiej polityki zagranicznej. 
Zakończyło się to kompromitacją. 

Ta wojna jak każda inna ma na celu pokonanie 
Ukrainy i aneksję jej terytorium. Czy zostanie ten 
kraj włączony w skład Rosji czy nie, teraz nie jest to 
ważne. Dla Putina ważne jest, aby móc tym krajem w 

pełni rządzić bezpośrednio czy poprzez marionetko-
we, nowe władze ukraińskie. 

Jądrowy szantaż Putina 
Putin wielokrotnie grożąc światu wojną jądro-

wą osiągną pewne sukcesy. Ten szantaż już dzia-
ła. Zachód wobec wojny w Ukrainie zachowuje się 
ostrożne, aby nie powiedzieć tchórzliwie, ogranicza-
jąc pomoc wojskową Ukrainie. Zachodni przywódcy 
nie chcą drażnić psychopaty na Kremlu. Po drakoń-
skich sankcjach, zamrożeniu rosyjskich aktywów za 
granicą i embargu Putin wie, że nie ma nic do stra-
cenia. Miejsca na negocjacje z Zachodem raczej już 
nie ma. Te możliwości wyczerpały się. Nie ma on już 
właściwie pola do manewru. Może zachować się jak 
wściekłe zwierzę zapędzone w róg. Tego wariantu nie 
należy odrzucać. 

Teraz Rosja stoi przed dwoma wariantami, albo 
Putin pójdzie na totalną wojnę obliczoną na zupełne 
zniszczenie Ukrainy, ale brak mu obecnie na to środ-
ków, albo użyje taktycznej broni jądrowej, aby zmu-
sić Ukrainę i Zachód do kapitulacji. Dlatego obecna 
faza wojny jest niezwykle niebezpieczna. Nie można 
teraz popełnić błędu. /.../

Przeciętny Rosjanin już dawno pogubił się w tym, o 
co walczą ich żołnierze. Znając Rosjan, myślę, że nie 
jest to dla nich ważne. Najważniejsze, aby zwyciężyć, 
pokonać wroga kim by on nie był i świętować później 
zwycięstwo przez wiele dni nie trzeźwiejąc. /.../

Zakończenie wojny.
Zakończenie tej wojny jest możliwe i to nawet bar-

dzo szybko. Kluczową rolę w tym konflikcie mogą 
zająć Chiny. Te jednak przyjęły postawę wyczekiwa-
nia. Jak wiadomo wszystkim, obecnie w Rosji dzia-
łają tysiące firm chińskich. Zajmują się one głównie 
wyrębem lasów syberyjskich, wywózką ziemi z by-
łych terenów leśnych, obróbką drewna, rolnictwem 
oraz handlem. Mówi się w Rosji o chińskiej inwazji 
gospodarczej na tereny dalekiego wschodu. Chiny 
wyczekują, aby Rosja została osłabiona gospodar-
czo. Już obecnie Rosja wobec Chin przyjmuje pozy-
cję wasala, budując na swój koszt rurociąg do Chin 
(rurociąg Siła Syberii) i sprzedając Chinom surowce 
energetyczne prawie za bezcen. Po załamaniu się go-
spodarki w Rosji na skutek zachodnich sankcji, kraj 
ten stanie się łatwym łupem dla Chin, które nabrały 
już doświadczenia w zdobywaniu rosyjskiego rynku. 
Tą chińską bronią jest korumpowanie rosyjskich lo-
kalnych urzędników i polityków, którzy za przysło-
wiowe kopiejki wyprzedają wszystko, co jest cenne 
dla Chin. 

Innym krajem, który mógłby przyczynić się do za-
kończenia wojny jest Białoruś. Co jednak jest mało 
prawdopodobne, ponieważ od roku 2001 białoruskie 
siły zbrojne są połączone z rosyjskimi na podstawie 
wzajemnych umów o wspólnym państwie (Związek 
Rosji i Białorusi). Mimo deklaracji A. Łukaszenki, 
iż Białoruś nie weźmie udziału w działaniach wojen-
nych w Ukrainie, to jednak terytorium tego kraju stało 
się dla Rosji bazą logistyczną. Z terytorium Białorusi 
ostrzeliwane są ukraińskie miasta. Białoruś jest ban-
krutem ekonomicznym i bez pomocy gospodarczej 
Rosji nie przeżyje następnego roku. Stąd Łukaszenka 
jest w sytuacji bez wyjścia i prawdopodobnie będzie 
musiał w jakiś sposób włączyć się do wojny, co może 
przynieść niekorzystny dla Ukrainy obrót spraw. 

Jednak najważniejsza rola spoczywa na USA i 
NATO. Ich twarda postawa mogłaby zmusić Rosję 
do wycofania się z Ukrainy. Putin rozumie jedynie 
argument siły. Czy były konsekwencje dla Turcji 
po zestrzeleniu rosyjskiego samolotu (24 listopada 
2015), który wszedł w turecką przestrzeń powietrzną 
na 40 sekund? Oczywiście nie. Czy rozbicie oddzia-
łu wagnerowców przez amerykańskich komandosów 
i oddziały kurdyjskie podczas ataku na pole naftowe 
Conaco w pobliżu Dajr az-Zaur w lutym 2018 roku 
spotkało się z jakimikolwiek reperkusjami ze strony 
Rosji? Również nie, mimo, że zginęło co najmniej 
200 Rosjan. 

Niestety chwiejny prezydent J. Biden, obijający się 
o dwie wizje polityki wobec Rosji (spolegliwa repre-
zentowana przez J. Sullivana i twardy kierunek A. 
Blinkina) rozzuchwala tylko Rosję, która w postawie 
USA zauważa wiele słabości oraz strach przed podję-
ciem ostrych decyzji. 

Ponadto, w Europie, Francja i Niemcy, również 
Węgry, Cypr prowadzą wyraźnie prokremlow-
ską politykę, co wskazuje na brak jedności w Unii 
Europejskiej. Francja jest generalnie krajem o nie-
przewidywalnej polityce zagranicznej. Ten kraj już 
raz występowała z NATO i był długi okres zawie-
szonego członkostwa Francji w strukturach Paktu 
Północnoatlantyckiego. Nic więc dziwnego, że na 
Francję nigdy nie można liczyć, jest to kraj określany 

Ukraina w ogniu (2)
Wojna w Ukrainie jest wielowekto-
rowa. Ma ona swoje liczne rozdziały, 
cele, poziomy i przyczyny. Prze-
ciętnemu człowiekowi jest bardzo 
trudno zorientować się, o co w tym 
wszystkim chodzi. 
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Teresa Urban

Chcesz wydać książkę?
Tomik wierszy?
Skontaktuj się z nami.

Wydajemy książki polskich autorów 
w Szwecji od 1988 roku.

Wydawnictwa niskonakładowe, 
niskie koszta.

Napisz do nas, wyślemy ofertę:
polonica@polonica.se
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Andrzej B. Lewkowicz

mianem najstarszego zawodu świata, na co zresztą w peł-
ni zasługuje. Niemcy natomiast ponad wszelkie wartości i 
honor w pierwszej kolejności stawiają na współpracę go-
spodarczą z Rosją i ciągle przeciwstawiają się sankcjom na 
Rosję, a Ukrainie odmawiają pomocy wojennej. Pięć tysięcy 
hełmów wysłanych do Ukrainy to żadna pomoc.

W obliczu bezmiaru ludzkiego cierpienia, wiele cywilizo-
wanych krajów zachowuje się bezdusznie wobec Ukrainy. 
Zamiast jej pomóc, publicznie deklarują swój sprzeciw wo-
bec przyjęcia tego kraju do Unii Europejskiej i NATO, co 
bardzo źle wróży przyszłości Ukrainy. To jest cyniczne spy-
chanie tego kraju do strefy rosyjskich wpływów.

Jeśli Ukraina pozostawiona bez pomocy przegra, następna 
będzie Mołdawia i Gruzja (już raz zaatakowana przez Rosję 
w roku 2008). Później kraje bałtyckie i Polska. 

Wizja świata jaka wykluła się w głowie Putina zakłada 
Rosję bez granic o czym sam wielokrotnie powtarzał: - 
Rosja jest tam, gdzie są Rosjanie i gdzie używa się języka 
rosyjskiego. 

Czy dojdzie do użycia broni jądrowej przez Rosję? Tego 
oczywiście nikt nie wie. Na ile to jest realne, a na ile to jest 
tylko straszakiem wie jedynie sam Putin. Ale jeśli doszło-
by do uderzenia jądrowego, poważni analitycy wojenni, ze 
zdaniem których liczy się Pentagon (jak A. Piontkowskij, 
J. Szwiec, A. Illarionow i inni) uważają, że celem będzie 
Polska. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jest to kraj 
skłócony ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Polska ma po-
ważne problemy z praworządnością w Unii Europejskiej. 
Generalnie Polska i Polacy są nielubiani w świecie. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że Polska wraz z Wielką Brytanią 
i Ukrainą stanowią główny trzon osi antyrosyjskiej, która 
powstała niedawno wobec prokremlowskiej polityki Francji 
i Niemiec (Sojusz trzech państw ukonstytuowany 11 lutego 
br). Przez Polskę idzie pomoc wojenna dla Ukrainy. Rosja 
traktuje Polskę jako jeden z największych krajów antyrosyj-
skich. Polska nie ma żadnych strategicznych zasobów. Nie 
jest też ważnym krajem tranzytowym, którego nie można 
byłoby ominąć. Generalnie Polska nie jest krajem, w obronie 
którego ktokolwiek wystąpiłby. Uderzenie więc w Polskę 
nie pociągnie za sobą takich reperkusji jak uderzenie np. w 
Niemcy. Czy po ataku na Polskę Rosja spotka się ze zdecy-
dowanym odwetem ze strony NATO? Czy zadziała art. 5 
traktatu Północnoatlantyckiego? Tego niestety nie jesteśmy 
pewni. Nie wiemy czy ktokolwiek będzie chciał ginąć za 
Warszawę. Nigdy przedtem nie spotkaliśmy się z podobną 
sytuacją. Rosja może chcieć przetestować gotowość NATO 
do obrony swoich członków. Po ataku na Polskę taka Francja 
i Niemcy od razu siądą z Rosją do stołu pertraktacji, aby nie 
narazić się na rosyjski atak. Oni zawsze uważają, że z Rosją 
można jakoś dogadać się. Dołączy do nich prezydent USA 
J. Biden i J. Stoltenberg, który ma wymalowany na twarzy 
strach, a nawet przerażenie. A wówczas wszelkie żądania 
Rosji z grudnia 2021 roku zostaną przyjęte przez Zachód. 
Oni wszyscy nie mają zamiaru bić się o Polskę. Sytuacja 
bardzo przypominająca rozpoczęcie ostatniej wojny świato-
wej przy wszystkich jej różnicach. Mimo wielu deklaracji i 
podpisanych paktów nikt nie chciał pomóc Polsce w roku 
1939. Obym się mylił co do obecnej sytuacji!

Ta wojna mimo swojej okropności, ma też plusy (o ile 
o jakichkolwiek plusach można mówić) Jak podczas gry w 
pokera obecnie nastąpiło odsłonięcie kart. Rosja powiedzia-
ła: - sprawdzam! Skończył się polityczny teatr grany przez 
państwa zachodnie. Już wiemy kto jest kim w Europie i na 
świecie. Wiemy dla kogo ważne są wartości, a dla kogo liczą 
się tylko korzyści z handlu z Rosją. Na kogo można liczyć 
i kto jest prawdziwym przyjacielem. Polska będzie musiała 
w najbliższym czasie podjąć ważne decyzje, co do swojej 
polityki zagranicznej. Wiadomo już bowiem, że z niektóry-
mi krajami (jak np. Węgry) należy do minimum ograniczyć 
wzajemne relacje. Musi rozpaść się Grupa Wyszechradzka, 
tam nie ma wspólnych interesów. Trzy kraje tej grupy graja 
w tzw. „putinowskiej lidze”. Należałoby zrewidować przy-
należność Polski do wielu organizacji międzynarodowych. 
Czy jest sens należeć do ONZ? Niektóre państwa tej or-
ganizacji, w tym Rosja i Chiny mają prawo weta przez co 
torpedują przyjęcie ważnych dla świata decyzji. Czy jest 
sens należeć do NATO, które być może nie obroni swego 
członka przed rosyjską agresją? Czy warto być członkiem 
Unii Europejskiej, której niektórzy członkowie sprzedadzą 
polskie interesy w zamian za współpracę z Rosją? To są pó-
ki co retoryczne pytania. Niedługo jednak będziemy znali 
na nie odpowiedzi. Trzeba będzie podejmować strategiczne 
decyzje, od których będą zależały losy Polski na następne 
dziesięciolecia, a może nawet na wieki.  

Stockholm, 23 marca 2022

Pełna wersja artykułu “Ukraina 
w ogniu” dostępna na stronie

www.strefa.se

Większość z nas przyszła na 
świat jako zdrowy, przystosowa-
ny do życia noworodek. Natura 
stara się już w czasie ciąży usu-
nąć wybrakowane egzemplarze. 
Ale nawet przy dokładnej kon-
troli może prześlizgnąć się jakaś 
nieprawidłowość. Czasem błędy 
ujawniają się później i takie 
osobniki borykają się z nimi 
przez resztę życia.

Ubezpieczenia
Niestety, nie dostajemy przy urodzeniu gwa-

rancji na prawidłowe działanie przez określony 
czas. Samochodom, lodówkom, czy pralkom  da-
je się takie prawo pod warunkiem, że  korzysta-
my z nich według przepisu. Gwarancja przestaje 
obowiązywać producenta, jeśli lekceważymy 
przepis. Istnieje jednak rodzaj niepisanej gwa-
rancji na zdrowe życie trwające mniej więcej do 
emerytury, pod warunkiem, że żyjemy według 
instrukcji. Nikotyna, alkoholizm czy narkotyki 
są niewskazane, szkodzą zdrowiu i wtedy gwa-
rancja producenta nie obowiązuje. 

Kiedy z biegiem czasu wyeksploatowane or-
gany zaczynają szwankować, ratunkiem mogą 
być części zamienne. Najczęściej dotyczy to 
uzębienia – protezy dla uboższych i implanty dla 
lepiej sytuowanych. Służba zdrowia ich nie sub-
wencjonuje, tak jakby jama ustna nie stanowiła 
integralnej części organizmu. Wymienia się tak-
że zużyte stawy biodrowe i kolana, a nawet frag-
menty kończyn. Niestety, substytuty funkcjonują 
gorzej niż części oryginalne. Wspomagane są 

także pewne funkcje, wzrok, słuch a nawet mobil-
ność. Okulary i aparaty słuchowe finansuje nabywca 
ale kule, chodziki czy wózki inwalidzkie subwen-
cjonuje kasa chorych.

W naszym kręgu towarzyskim są osobniki w po-
deszłym wieku cieszący się doskonałym zdrowiem 
na podobieństwo niektórych lodówek czy zmywarek 
funkcjonujących bez zarzutu mimo wielu lat wier-
nej służby. Były jednak wśród nas osoby, wadliwie 
skonstruowane egzemplarze, które przed czasem 
opuściły ziemski padół, czasem nieoczekiwanie, 
czasem po długim okresie powolnej utraty sił ży-
ciowych. Na podobieństwo produktów złej jakości 
nadających się już tylko na złom lub do ekologicznej 
utylizacji.

Jeśli przestrzegamy wymogów instrukcji, mamy 
wszelkie szanse, by w zdrowiu przeżyć do emerytu-
ry. Wtedy jednak dla Państwa najkorzystniej by by-
ło,  aby nie pobierać świadczeń emerytalnych  obcią-
żających publiczne finanse, szybko przenieść się w 
zaświaty i nie nadużywać chronicznie przeciążonej 
służby zdrowia.

Niedawno braliśmy udział w niewielkim towarzy-
skim spotkaniu – wszyscy w zaawansowanym wie-
ku po potrójnym szczepieniu. Przy stole biesiadnym 
rozkoszowaliśmy się smakołykami przygotowanymi 
przez gospodynię. Apetyty dopisywały, nikt nie na-
rzekał na złe trawienie.

Problemy zaczęły się na sofach, po przejściu do 
tzw salonu. Ja nagle zasłabłam, prawdopodobnie z 
powodu nagłego spadku cisnienia, u jednej z przy-
jaciółek cierpiącej na nerwoból w nodze, pomimo 
silnych środków przeciwbólowych, ból powrócił, 
co poznać można było z wyrazu twarzy; drugą przy-
jaciółkę – ogólnie zdrową – złapał nagle kurcz w 

nodze, który próbowała rozmasować; jeden z panów 
skarżył się na ból w krzyżu po upadku na nartach, 
a pozostali dwaj panowie dyskutowali głośno o po-
lityce przekrzykując się nawzajem, bo obaj mieli 
problemy ze słuchem. Pani domu donosiła różne 
poduszki, aby gościom siedziało się wygodniej, a 
sama podłożyła sobie pod siedzenie deskę, bo nie 
mogła siedzeć na miękkim. Cała sytuacja sprawiała 
wrażenie żywcem wziętej z groteskowych tekstów 
Mrożka.

Oczywiście możemy się ubezpieczyć na życie 
wykupując specjalną polisę. Niestety nie gwarantuje 
nam ono zdrowego życia, a zysk z polisy przypada 
naszym spadkobiercom. 

Inny wariant ubezpieczenia obejmujący także 
zdrowie, również nie gwarantuje zdrowia tylko fi-
nansową rekompensatę wtedy, gdy poważnie za-
chorujemy. Czyli zdrowe życie zależy w dużej mie-
rze od genów, częściowo od rozsądku oraz od łutu 
szczęścia.
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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 


