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Muzeum
Emigracji
w Gdyni, czyli
po co jemy
tê ¿abê?
Niedawno odwiedzi³em Gdyniê i to
co zobaczy³em, w³aœciwie
potwierdzi³o wiêkszoœæ moich
wczeœniejszych obaw, przede
wszystkim dotycz¹cych zmarnowania miejsca i lokalu. Proszê
bowiem popatrzeæ, jak wygl¹da
g³ówny eksponat tej placówki,
zajmuj¹cy prawie jedn¹ trzeci¹ ca³ej
powierzchni wystawowej
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Artyku³ Piotra Cegielskiego 6

Szwedzka
pomoc
charytatywna
Mimo wizyt i wyg³oszonych
w czasie ich trwania deklaracji
dalszej pomocy w roku 1947
szwedzkie instytucje charytatywne
stopniowo ogranicza³y zakres
pomocy przekazywanej Polsce.
Zmienia³ siê tak¿e stosunek w³adz w
Warszawie do pomocy zagranicznej.
Dowodem takiego ograniczania
udzia³u instytucji szwedzkich
nios¹cych pomoc Polsce mo¿e byæ,
jak przypuszcza Pawe³ Jaworski,
sprawa mazurska.

Artyku³
Arnolda K³onczyñskiego 8

“Duda jest dla mnie zagadk¹. Maj¹c przed sob¹
zapewnion¹ piêcioletni¹ kadencjê, prezydent nie
musi siê s³uchaæ szefa swojej partii i byæ ch³opcem na
posy³ki, wstawaæ w nocy i podpisywaæ ustawy, chyba...
¿e ktoœ ma na niego jakiœ hak.”
Dyskusja redakcyjna o polskiej polityce. STRONA 2

NA MARGINESIE

Czy to siê dzieje
naprawdê?
Nowy, 2016 rok. Za nami dwa miesi¹ce z
ok³adem politycznych tektonicznych wstrz¹sów w
Polsce. Partia Prawo i Sprawiedliwoœæ otrzyma³a
placet do rz¹dów i stawia na chwytliwe has³a: rozbudowy socjalnej, w³asn¹ interpretacjê katastrofy
smoleñskiej, patriotyzm czerpany z wzorców Armii Krajowej. PiS brutalnie i w ekspresowym tempie przepycha przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej
ustawy pozwalaj¹ce totalnie przej¹æ pañstwo. W
sumie, abstrahuj¹c od metody i formy, trzeba przyznaæ, ¿e sprawna robota.
Do koñca roku 2015 destrukcja, i to posz³o
³atwo. Od nowego roku konstrukcja, i teraz bêdzie
zdecydowanie trudniej, bo wiadomo, o co chodzi. A
chodzi o pieni¹dze: na 500+, na wczeœniejsze emerytury, na kwotê woln¹ od podatku, na „siedmiolatki do szko³y” (to te¿ bêd¹ w przysz³oœci koszty), dziesi¹tki miliardów z³otych, których nie ma
sk¹d wzi¹æ.
Oczywiœcie – zdaniem PiSu – ca³y wysi³ek
idzie w kierunku, aby Polska ros³a w si³ê a ludzie
¿yli dostatnio. Chodzi te¿ o jednoœæ i dobro zdrowej tkanki narodu, o to, ¿e warto rozmawiaæ... Jestem wystarczaj¹co stary, ¿eby to znaæ na pamiêæ –
s³owa-zaklêcia wziête ¿ywcem z PRL-u Gomu³ki i
Gierka.
Pozwolê sobie przytoczyæ parê zdañ pióra
Tomasza Jastruna, wziête z jego felietonu „Pêkniête Œwiêta”, opublikowanego w „Przegl¹dzie”.
M³odszym Czytelnikom przypomnê, ¿e Jastrun,
poeta i publicysta, by³ pierwszym dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Sztokholmie po transformacji, dzia³aczem KORu (Komitet Obrony Robotników), wiêŸniem systemu.
Autor pisze: Kaczyñski mœci siê. Zawsze
szaleje ten, kto ma siln¹ potrzebê zemsty i czuje bezkarnoœæ. Tacy ludzie s¹ s³abi bez zaplecza. Jego zaplecze to ludzie o zatrzaœniêtych twarzach, wszyscy
smutni, zapiekli, do niego podobni. Jak spod sztancy. W skali powszechnej PiS podsuwa Polakom takie myœlenie: w dobrej sprawie mo¿na ³amaæ demokracjê, bo tylko tak mo¿na Polskê wydobyæ z nadu¿yæ i ocaliæ. Przera¿a jak wielu Polaków godzi siê,
¿e taka forma autorytaryzmu mo¿e byæ korzystna
dla kraju. Miliony na szczêœcie myœli inaczej. To jest
materia³ na prawdziw¹ wojnê domow¹.
Stare chiñskie ludowe przekleñstwo mówi:
Obyœ ¿y³ w ciekawych czasach.
Andrzej Szmilichowski

S³owo o S³owie
Na pocz¹tku by³o S³owo. Nie tylko w biblii,
ale i w Sztokholmie.
S³owo – pismo popieraj¹ce Kongres Polaków w Szwecji, jak brzmia³ podtytu³. Po pi¹tym
numerze pismo podzieli³o siê na S³owo Sztokholmskie, które wydawa³ dawny zespó³ S³owa i S³owo
Kongresu – organ tego¿. S³owo Sztokholmskie pad³o po paru latach. S³owo Kongresu zmieniaj¹c format i grafikê wychodzi³o dwadzieœcia parê lat, a¿
do œmierci Micha³a Bieniasza – prezesa Kongresu i
redaktora tego pisma.
Dobra wiadomoœæ: S³owo wróci³o! Tym razem polskie. Co mo¿e sugerowaæ, ze poprzednie
S³owa by³y nie polskie. Polskie S³owo nie jest organem Kongresu. Kongres tylko wspiera je finansowo. Mo¿na powiedzieæ, ¿e go finansuje. Pismo redaguje Zespó³. Nazwiska cz³onków Zespo³u nie s¹
ujawnione. Nie ma Redaktora odpowiedzialnego.
Za treœæ zamieszczonych materia³ów odpowiada
wydawca. Stowarzyszenie Patriotów Polskich w
Szwecji – Semper Fidelis (zawsze wierni). Mo¿e
w³aœciwsze by³oby Semper Idem – (zawsze to samo, zawsze ci sami).
A w³aœciwie to dziwne, ¿e du¿a i bogata organizacja, jak¹ niew¹tpliwie jest Kongres, nie wydaje w³asnego pisma, a tylko finansuje zbli¿one
ideologicznie pe³ne przedruków pisma i pisemka.
Od czasu, gdy wszystko mo¿na znaleŸæ w Internecie – przedruki maj¹ sens tylko wtedy, gdy redakcji nie staæ na w³asne teksty. Szkoda dawnego
S³owa wyra¿aj¹cego punkt widzenia Kongresu oraz
zawieraj¹cego kronikê organizacyjn¹, z której czytelnik móg³ siê dowiedzieæ o tym co siê w Kongresie dzieje. (LGG)
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O niedoskona³oœci
demokracji
rozmawiaj¹: Ludomir Garczyñski-G¹ssowski (NGP),
Tomasz Walat (Polityka) i Tadeusz Nowakowski (NGP)
Gdy rozmawialiœmy przed wyborami
parlamentarnymi, mówiliœcie, ¿e nawet
po przegraniu wyborów przez Platformê
Obywatelsk¹, nic wielkiego siê nie stanie.
Nie bêdzie czarnego scenariusza. Czy nadal
podtrzymujecie tê opiniê?

Ludomir Garczyñski-G¹ssowski: Tak oceniam.

Tomasz Walat: Opiniê podtrzymujê. Ale to co siê
dzieje, nie jest oczywiœcie po mojej myœli. Ubolewam
nawet nad tym, ¿e tak siê sta³o. Ale wychodzê z za³o¿enia, ¿e wybory prowadz¹ równie¿ do takich rozwi¹zañ i trzeba siê z tym pogodziæ. Chocia¿ tempa
tych zmian chyba siê nikt nie spodziewa³... Ale to
jest niezale¿ne od wyniku wyborów. Ta formacja ma
tak¹ po prostu tak¹ wolê umocnienia w³adzy. Zreszt¹
to ju¿ Churchil powiedzia³, ¿e demokracja jest najgorszym z systemów, ale nikt nie wymyœli³ nic lepszego. I ten pogl¹d w jakimœ stopniu potwierdza siê
dzisiaj w Polsce...
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski: Móg³bym ¿artobliwie powiedzieæ, ¿e monarchia oœwiecona, absolutna jest czymœ lepszym... Zreszt¹ nasze prognozy
by³y s³uszne, tylko rzeczywistoœæ za nimi nad¹¿a...
Tomasz Walat: To co siê dzieje pokazuje wszystkie wady demokracji. Bo jednak partia, która ma za
sob¹ oko³o 20 procent g³osów ludzi uprawnionych
do g³osowania, stosuje tak autorytarne metody rz¹dzenia jakby wszyscy na nich g³osowali.

Tomasz Walat: Jeœli minister kultury, Gliñski,
opieprza dziennikarkê, która zadaje mu akademickie
pytania, to jest to infantylne. Zastanawiam siê, czy
on swoich studentów te¿ tak traktowa³?
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski: W dodatku
krytykuje jakieœ przedstawienie teatralne, którego nie
widzia³. I to syn wielkiego aktora, maj¹cy brata
dobrego re¿ysera... To jest infantylne.

Przypomnê Wam, ¿e gdy podczas ostatniej
rozmowy spyta³em, czy pamiêtacie czasy
poprzednich rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci,
to Tomasz powiedzia³, ¿e wówczas by³a to
infantylna zabawa... Czy dzisiaj mamy znowu
do czynienia z infantyln¹ zabaw¹?
Tomasz Walat: Na pozór wygl¹da to jak zabawa
dzieci, które otrzyma³y nowe zabawki. Ale oni siê
czegoœ nauczyli i szybko przeprowadzaj¹ zmiany.
Dlatego od samego pocz¹tku poszli na ca³oœæ. Ponad
to wykorzystuj¹ te wszystkie z³e strony demokracji.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski: Wielki Strateg,
czyli Jaros³aw Kaczyñski zna Machiavellego. W Polsce uwa¿ano go za coœ z³ego. Jedyni, którzy go uznawali byli Pi³sudski, potem Rakowski i Urban. A teraz
okazuje siê, ¿e Kaczyñski tak¿e. A Machiavelli napisa³ kiedyœ, ¿e wszystkie z³e rzeczy nale¿y robiæ na
pocz¹tku.
Czy to sformu³owanie “Wielki Strateg” u¿ywasz
w cudzys³owie, czy tak rzeczywiœcie oceniasz?

Socjolo¿ka, profesor Jadwiga Staniszkis, która
do niedawna by³a apolegetk¹ Kaczyñskiego,
powiedzia³a niedawno, ¿e mamy do czynienia
z “infantyln¹ dyktatur¹”.

Trudno pogodziæ mi siê z okreœleniem
Kaczyñskiego jako “Wielkiego Stratega”, bo
przecie¿ wszystko to co siê dzieje, gdyby nie by³o
robione tak jak jest robione - pod os³on¹ nocy i w
poœpiechu - nie budzi³oby takiego sprzeciwu, z
jakim mamy do czynienia. Kaczyñski móg³by
sobie rz¹dziæ spokojnie przez co najmniej cztery
lata...
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski: Gdyby oni
chcieli to robiæ spokojnie, to by tych reform nie mogli
przeprowadziæ. A tak otwieraj¹ sobie szansê na to,
by coœ pomajstrowaæ przy ordynacji wyborczej tak
jak to zrobi³ Orban na Wêgrzech, i zapewniæ sobie
wiêcej ni¿ cztery lata rz¹dzenia. Bo na razie wszystko wskazuje na to, ¿e PiS po czterech latach przegra
wybory.
O co wiêc w tym wszystkim chodzi? Czy o to, by
przeprowadziæ te wszystkie zmiany i odwróciæ
dotychczasowy porz¹dek, czy te¿ o to by rz¹dziæ i
byæ u w³adzy?
Tomasz Walat: Byæ u w³adzy, obsadziæ wszystkie
mo¿liwe stanowiska, tym samym poszerzyæ swój
elektorat.
Czyli TKM?
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski: Ja myœlê, ¿e
Kaczyñski wierzy w to co robi. To znaczy, ¿e on
chce zmieniæ ustrój, bo ten co by³, by³ niedobry.
Tomasz Walat: Ja bym tak Kaczyñskiego nie
ocenia³. Mówi¹ doœæ ³agodnie, on jest cz³owiekiem
doœæ ograniczonym.

Wspominaliœcie wczeœniej, ¿e
ewentualne zmiany polityczne, nie
bêd¹ mia³y wp³ywu na ekonomiê.
Czy jednak bêdzie tak, skoro PiS
zapowiada realizacjê tych
wszystkich, doœæ populistycznych,
posuniêæ?
Tomasz Walat: Ja niepokojê siê o
gospodarkê, ale mniej gospodark¹ w
Polsce, a bardziej t¹ globaln¹. Bo to
mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ równie¿
na Polskê. Ja jestem w pewien sposób
przesi¹kniêty Szwecj¹ i uwa¿am, ¿e te
zmiany w polityce prorodzinnej s¹
Polsce potrzebne i rozwi¹zania finansowe proponowane przez PiS nie s¹
z³e. Ale... pytanie pozostaje, czy Pañstwo na to staæ? Czy gospodarka to
wytrzyma? I to budzi mój niepokój,
bo nowy rz¹d nie pokazuje, sk¹d te
pieni¹dze weŸmie. A jednoczeœnie pan
Macierewicz mówi, ¿e trzeba zwiêkszyæ wydatki na obronnoœæ.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski:
Rzeczywiœcie mówiliœmy poprzednio,
¿e gospodarka zapanuje nad polityk¹ i
chyba siê pomyliliœmy. Realizacja tych
obietnic przedwyborczych mo¿e byæ
niekorzystna dla gospodarki. W Europie dzieje siê nie najlepiej, a to co dzieje siê w Polsce mo¿e byæ œwietnym
pretekstem, ¿eby zmniejszyæ dotacje
unijne dla Polski. Polska, która do tej
pory by³a benificjentem dotacji unijnych mo¿e zap³aciæ za to wysok¹
cenê.
Mia³a te¿ - wed³ug waszych prognoz
- nie wróciæ sprawa Smoleñska. A
ju¿ s¹ zapowiedzi, ¿e œledztwo
zostanie wznowione. Wci¹¿ istnieje
chêæ rozliczenia ekipy Tuska...
Tomasz Walat: To pomys³y Macierewicza. Ale co on mo¿e zrobiæ realnie?
Co z tego, ¿e bêdzie nowa komisja?
Wyœle komandosów by œci¹gnêli ten
wrak z Rosji? Czy to znaczy, ¿e nie
wpuszcz¹ Tuska do Polski? Na razie
odwo³ali tylko z placówki w Madrycie
Tomasza Arabskiego.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski:
Te¿ uwa¿am, ¿e to sprawa przebrzmia³a. Poza ma³¹ grup¹ ludzi ju¿ to
nikogo tak naprawdê nie interesuje.
Czy nie jest to jednak scenariusz
nazbyt optymistyczny?
Tomasz Walat: W Polsce mówi siê,
¿e oni, czyli PiS, nie maj¹ wystarczaj¹cych si³ merytorycznych i intelektualnych, by zrobiæ taki przewrót jaki
by chcieli. Zreszt¹, czy spo³eczeñstwo
bêdzie ogl¹da³o telewizjê, w której
wszyscy bêd¹ potakiwali i chwalili
rz¹d?
Przekornie bym odpowiedzia³:
TAK! Bêd¹ ogl¹daæ, chocia¿
niekoniecznie braæ to na serio.
Przyzwyczajenie do konkretnych
programów jest silniejsze ni¿
œwiadomy i selektywny odbiór.
Tomasz Walat: Mediom zarzuca siê,
s³usznie rezst¹, ¿e z polityki i demokracji, zrobi³y widowisko. Do tej pory
by³o to jeszcze strawne i przyci¹ga³o
widowniê. Ale gdy bêdzie nudna propaganda sukcesu bêdzie to nie do
ogl¹dania.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski:
Wydaje mi siê, ¿e w Polsce oko³o 30%
spo³eczeñstwa ma telewizjê kablow¹.
Wiêc ogl¹daj¹ co chc¹. Pozostali maj¹
tylko to, co za darmo i jakby s¹ zmuszeni do ogl¹dania telewizji publicznej,
czy - jak to bêdzie siê wkrótce nazywaæ - narodowej. I one bêd¹ manipulowa³y opini¹ publiczn¹.
W tym nowym uk³adzie sejmowym
dodatkow¹ niewiadom¹ jest
ugrupowanie Kukiza, na razie
sprzyjaj¹ce Kaczyñskiemu.

Tomasz Walat: Ja bym wróci³ do
tego stwierdzenia o niedoskona³oœci
demokracji. Wyborca oddaj¹c swój g³os
nie zawsze wie dok³adnie na kogo g³osuje, bo te partie praktycznie niewiele
siê ró¿ni¹. Wiêc decyduj¹ czasami
elementy widowiskowe: na przyk³ad
Kukiz. Zanika ideologia, wa¿ne staj¹
siê elementy “rozrywkowe” i wygrywaj¹ osoby, które zabieraj¹ g³osy tym
“partiom powa¿nym”. Tak siê sta³o w
przypadku Kukiza. Tak by³o te¿ w
przypadku Palikota czy Leppera. Ale
oni zu¿ywaj¹ siê bardzo szybko. Zreszt¹ s¹ kraje, gdzie partia konserwatywna nazywa siê partia robotnicza.
Ludziom ciê¿ko uchwyciæ ró¿nice. A
PiS te¿ bywa w prasie nazywany
“bolszewi¹”.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski:
Trzeba to po prostu przeczekaæ. Mój
ojciec zawsze powtarza³ taki dowcip:
Gdzieœ na Zaporo¿u umiera stary Kozak, wzywa syna i mówi: jak bolszewiki s¹ u w³adzy, trzeba to przeczekaæ.
Ja czeka³em 60 lat, teraz czekaj ty. Ja
mam ju¿ 76 lat, wiêc mam przed sob¹
cztery lata czekania.
I jeszcze rok, na ewentualn¹
zmianê prezydenta... Jak ktoœ
gdzieœ napisa³, wybieraliœmy
prezydenta, a dzisiaj mamy P.O.P.,
czyli Pe³ni¹cego Obowi¹zki
Prezydenta, Andrzeja Dudê. Myœlê,
¿e dla wielu wyborców Duda by³
tak¹ gwarancj¹, ¿e ewentualna
nowa w³adza bêdzie w jakimœ
stopniu cywilizowana. Zawiód³ te
nadzieje.
Tomasz Walat: Polska nie mia³a
szczêœcia do prezydentów, mo¿e poza
Kwaœniewskim. Nie doœæ, ¿e rz¹dzi³
przez dwie kadencje, to jeszcze
potrafi³ przejœæ z tamtego obozu w
nowe czasy.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski:
Duda jest dla mnie zagadk¹. Maj¹c
przed sob¹ zapewnion¹ piêcioletni¹
kadencjê, prezydent nie musi siê s³uchaæ szefa swojej partii i byæ ch³opcem
na posy³ki, wstawaæ w nocy i podpisywaæ ustawy, chyba, ¿e ktoœ ma na
niego jakiœ hak. Gdyby siê postawi³
Kaczyñskiemu, to nawet mo¿e by
sobie zapewni³ drug¹ kadencjê?
Tomasz Walat: Ja myœlê, ¿e to
pewne cechy charakterologiczne. Móg³
oczywiœcie wejœæ w scenariusz, o jakim mówi³ mój poprzednik, ale mo¿e
to mu nie na rêkê.

Dok¹d to wszystko
zmierza i czym siê
zakoñczy?
To jest ta sama walka, jak¹ prowadzi³em z komunizmem. Z jednej
strony mam dyskomfort, bo myœla³em, ¿e ju¿ nigdy nie bêdê musia³ walczyæ o wolnoœæ. Ale z drugiej strony mam w tej walce du¿e doœwiadczenie. W jakiœ sposób Kaczyñski pomóg³ mi odzyskaæ m³odoœæ – powiedzia³ Stefan Niesio³owski (PO).
Krytykowano poprzednie rz¹dy za ciep³¹ wodê w kranie. Dzisiaj, niemal codziennie od paru miesiêcy, wylewaj¹ na nas wrz¹tek albo
lodowat¹. Przy kurku siedzi prezes Jaros³aw Kaczyñski. Widocznie
takie dramatyczne k¹piele dobrze wp³ywaj¹ na jego zdrowie. A co dobre
dla prezesa, to ponoæ dobre dla wszystkich.
Podzia³ spo³eczeñstwa jest g³êbszy ni¿ kiedykolwiek. Na Facebooku przegl¹dam profile osób, od których otrzyma³em zaproszenia do
grona znajomych. I zastanawiam siê dlaczego miêdzy nami, ludŸmi, którzy do tej pory byli bliscy ideowo, pojawi³a siê przepaœæ. I to morze
nienawiœci! Dzieli nas ju¿ prawie wszystko i wszyscy uwa¿amy, ¿e mamy racjê. Dok¹d to wszystko zmierza i czym siê zakoñczy?
I w dodatku z ¿alem stwierdzam, ¿e nawet nie potrafiê zachowaæ
szacunku wobec tych instytucji Pañstwa, które – wydawa³o siê do tej
pory – bez wzglêdu na opcjê polityczn¹, na szacunek zawsze zas³ugiwa³y. Myœlê tu o osobie Prezydenta RP. Andrzej Duda na ten szacunek
nie mo¿e ju¿ liczyæ. Prezydent RP sta³ siê tylko POP Andrzejem Dud¹
(Pe³ni¹cym Obowi¹zki Prezydenta). A przecie¿ ten POP ma te¿ i inne
t³umaczenie z czasów zasz³ych...
Niedobry klimat wokó³ prezydenta Andrzeja Dudy zacz¹³ siê
niemal zaraz po wyborach. Ju¿ w sierpniu zesz³ego roku dziennikarz
“Newsweeka” pisa³: Powiedziano nam, ¿e wybieramy prezydenta z AK, z
Szarych Szeregów, z Powstania Warszawskiego. Jak siê jednak okazuje,
wybraliœmy prezydenta z „Misia” Stanis³awa Barei. To przecie¿ Ryszard
Ochódzki, prezes klubu sportowego „Têcza” i inni jemu podobni przez
ca³y okres PRL ciê¿ko g³ówkowali, aby ka¿dy litr prywatnie przeje¿d¿onej benzyny, ka¿dy bilet PKP czy PKS-u, nawet ka¿d¹ torebkê „krówek”
rozliczyæ za pieni¹dze zak³adowe, pañstwowe, czyli – jak to siê wówczas
mówi³o - „niczyje”. Ja tamt¹ epokê jeszcze œwietnie pamiêtam i szczególnie wkurza³o mnie, kiedy ci kombinatorzy przekonywali, ¿e kombinuj¹c
w ten sposób „walcz¹ z komun¹”. W 1989 mia³em nadziejê, ¿e ta epoka
ju¿ siê skoñczy³a (...) nie myœla³em, ¿e æwieræ wieku po koñcu PRL
cz³owiek z „Misia” bêdzie prezydentem RP.
Andrzej Duda, podobnie jak kiedyœ towarzysz Henryk Jab³oñski,
podpisuje wszystkie ustawy sejmowe i biura politycznego PiS. Komuna
wróci³a w pe³nej krasie. (ngp)

Jaka si³a jest w tych ruchach
obywatelskich, na przyk³ad w KODzie?
Tomasz Walat: Wszystko bêdzie
zale¿a³o od rozwoju sytuacji. Jeœli dojdzie do jakichœ dramatycznych okolicznoœci, to ten ruch siê zintensyfikuje. Mo¿e bowiem dojœæ do sytuacji
kryzysowych, ewentualnie sytuacja
gospodarcza siê wyraŸnie popsuje.
Wtedy ten ruch zyska na znaczeniu.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski:
Zgadzam siê, ale to nie obali rz¹du.
Nawet strajk generalny jest trudny do
wyobra¿enia, zw³aszcza, ¿e odeszliœmy od modelu pañstwa, gdzie to pañstwo by³o g³ównym pracodawc¹. Sytuacja jest doœæ patowa: z jednej strony s¹ ³amane zasady konstytucyjne,
ale PiS ma wiêkszoœæ sejmow¹.
I w³adzê uzyska³ w drodze
demokratycznych wyborów.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski:
W³aœnie, dlatego staram siê patrzeæ na
to co dzieje siê w Polsce doœæ ch³odno.
Tomasz Walat: Ja te¿ podtrzymujê
tezê, ¿e bardziej niepokoi mnie
globalna sytuacja, ni¿ tym co dzieje siê
w Polsce.
dok. na str. 14
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W dziedzinie prawa rodzinnego oferuję
klientom pomoc i doradztwo między
innymi w sprawach dotyczących opieki nad
dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci i
kontaktów z dziećmi, prawa do
zatrzymania mieszkania, alimentów,
ustalenia ojcostwa i wykonalności orzeczeń
sądowych. Klientom mojej Firmy
Adwokackiej pomagam w składaniu
wniosków o ochronę prawną lub pomoc
prawną. W sprawach karnych podejmuję
się zleceń jako obrońca z urzędu,
pełnomocnik strony poszkodowanej i
specjalny przedstawiciel dzieci.

4
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PRAWO KARNE

PRAWO RODZINNE

Adwokat
Monika Zytomierska Nisell

Telefon: 08 21 44 40
Telefon komórkowy: 0707 812 126
Mail: info@advokatnisell.se
www.advokatnisell.se
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Muzeum Emigracji
w Gdyni, czyli po co
jemy tê ¿abê?

O Muzeum Emigracji w Gdyni –
kiedy jeszcze rodzi³a siê jego koncepcja
– pisa³em na ³amach NGP dwukrotnie,
po raz pierwszy w 2011 roku. Podkreœla³em wtedy, ¿e placówka ta dublowaæ
bêdzie zadania instytucji ju¿ istniej¹cych
w Polsce, a przede wszystkim, i¿ niezwykle szkoda na ni¹ piêknego, funkcjonalistycznego gmachu Dworca Morskiego z lat 30., który z powodzeniem móg³by pomieœciæ muzeum polskiej sztuki
oraz architektury modernistycznej, sam
w sobie bêd¹c jego czo³owym eksponatem.
Niestety moje pisanie wywo³a³o
tylko niechêtne pomruki w³adz miasta i
oburzenie niektórych czytelników, którym nigdy nie doœæ patriotycznych i
martyrologicznych miejsc kultu. Bo
przecie¿ Muzeum Emigracji to z za³o¿enia muzeum biedy, poni¿enia, politycznych represji, za którymi sz³y kolejne
fale wychodŸców z ziem polskich. W
takim klimacie niektórzy jednak najwyraŸniej czuj¹ siê najlepiej...
Muzeum zosta³o otwarte w maju
2015 r., jakoœ bez wiêkszego echa poza
samym miastem, czemu siê nie dziwiê.
6
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Niedawno odwiedzi³em Gdyniê i to co
zobaczy³em, w³aœciwie potwierdzi³o
wiêkszoœæ moich wczeœniejszych obaw,
przede wszystkim dotycz¹cych zmarnowania miejsca i lokalu. Proszê bowiem
popatrzeæ, jak wygl¹da g³ówny eksponat
tej placówki, zajmuj¹cy prawie jedn¹
trzeci¹ ca³ej powierzchni wystawowej
(zdjêcie ni¿ej).
Konia z rzêdem temu, kto odgadnie co to jest i jaki ma zwi¹zek z histrori¹
polskiej emigracji? Og³aszam niniejszym
konkurs dla Czytelników NGP na rozwi¹zanie tej zagadki, najciekawsze typy
i opinie zamieœcimy na ³amach naszego
pisma. Sam od razu przyznajê, ¿e mimo,
i¿ obszed³em to coœ kilkakrotnie i wszed³em do œrodka, odpowiedzi nie znam!

Najmniej pretensji mo¿na mieæ do
samej sta³ej eskspozycji. Choæ ju¿ na
wstêpie widzimy ogromny model maszyny parowej, który natychmiast przywo³uje w pamiêci szyderstwa Stanis³awa
Barañczaka z maniakalnego doszukiwania siê przez nasz¹ propagandê polskich korzeni u wszystkich wybitnych
postaci w historii œwiata – w tym wypadku Jamesa Watta, który mia³by wywodziæ siê z mazowieckiego rodu Waciaków, ale sprawa szybko znajduje wyjaœnienie. I to sensowne – maszyna parowa
jest symbolem rewolucji przemys³owej,
która by³a jedn¹ z najwa¿niejszych przes³anek wielkich ruchów migracyjnych,
które zaczê³y siê pod koniec XVIII wieku. I tak toczy siê logicznie i wizualnie
efektowna narracja, w której na szczêœcie
brakuje patosu, a przewa¿a skupienie
na losach poszczególnych ludzi, umiejêtnie wy³owionych z milionowych mas
emigrantów. Nie ma te¿ przesadnego eksponowania roli samej Gdyni – co zapowiadano w trakcie prac nad Muzeum –
g³ównym portem emigracyjnym by³a dla
Polaków Brema, o czym dok³adnie zostajemy poinformowani. Dworzec Morski powsta³ na tyle póŸno, by zd¹¿yæ
wyekspediowaæ niewielki procent uchodŸców z Polski. Za to nasze transatlantyki w drugiej po³owie lat 30. wozi³y
coraz wiêcej turystów. Wyciszona jest
tak¿e, nag³aœniana wczeœniej przez organizatorów Muzeum, w¹tpliwej s³awy
tradycja nowoczesnej odwszalni emigrantów.

Proszê te¿ zwróciæ uwagê na fantastyczn¹ konstrukcjê i przeœwietlenie
gmachu. To prawdziwa architektoniczna
per³a.
Zachwycaj¹c siê t¹ œwietlist¹ konstrukcj¹ ³atwo natomiast przeoczyæ fragment czarnej œciany w tle po lewej stronie. A jest ta œciana bardzo istotna, bowiem to za ni¹ kryje siê g³ówna ekspozycja. I w tym tkwi najwiêkszy problem Muzeum. Jego sta³a wystawa jest
tak skonstruowana, i¿ wymaga lokalu
ciemnego, bez dostêpu naturalnego
œwiat³a. Mo¿na j¹ zatem by³o umieœciæ
gdziekolwiek, choæby w piwnicy Dworca
Morskiego lub w jakimkolwiek wolnym
budynku portowym. A wspania³e przestrzenie gmachu przeznaczyæ na prezen-

ZAGADKA

Mo¿na oczywiœcie wytkn¹æ wystawie ró¿ne b³êdy czy dyskusyjne pomys³y, wœród przedstawicieli wspó³czesnej emigracji jest na przyk³ad Micha³
Borowski, a nie ma Aleksandra Wo³odarskiego, a w biogramie Manueli Gretkowskiej nie znajdujemy ani s³owa o okresie
kiedy mieszka³a w Szwecji, ale w sumie
ekspozycja jest edukacyjnie bardzo
wartoœciowa i podana w atrakcyjnej,
nowoczesnej formie. Tylko, na Boga,
po co, ukryta w gigantycznej czarnej
skrzyni, zajmuje ca³y œrodek Dworca
Morskiego?!
Piotr Cegielski

© P. Cegielski

Wola³bym w Gdyni
ogl¹daæ piêkn¹ halê
Dworca Morskiego, a w niej
prace Zofii Stryjeñskiej
i Henryka Kuny ni¿
zrekonstruowany model
maszyny parowej i ca³kiem
oryginalnego fiata 126p.
I s¹dzê, ¿e nie tylko ja
wybra³bym tê pierwsz¹
opcjê.

tacjê sztuki art déco i funkcjonalistycznej
architektury – czyli jednych z najlepszych osi¹gniêæ okresu II RP, a zarazem
nielicznych w naszej historii osi¹gaj¹cych rangê co najmniej europejsk¹. Dworzec Morski móg³by staæ siê istotnym
miejscem promocji Polski, wa¿nym
punktem na miêdzynarodowej mapie
turystyki, a tak pozostaje tylko lokaln¹
ciekawostk¹. Powtórzê tu jeszcze raz
swoje argumenty: architektura Gdyni lat
trzydziestych XX wieku to skarb na skalê œwiatow¹, najlepsze budynki tworzone
w tzw. stylu okrêtowym dorównuj¹ tym,
które powsta³y w tym samym okresie
w Miami Beach czy Tel Avivie, czyli
najs³ynniejszych oœrodkach achitektury
funkcjonalistycznej. Równie wysokiej
klasy by³o wzornictwo zastosowane na
naszych, zbudowanych w tym samym
okresie (choæ przecie¿ nie w Gdyni, jak
to przeczyta³em gdzieœ niedawno u jakiegoœ hurrapatrioty, lecz w stoczni
Monfalcone w Trieœcie) transatlantykach, jak „Pi³sudski” czy „Batory”. Zachowa³o siê sporo wyposa¿enia z „Batorego”, m.in. autorstwa tak genialnej artystki jak¹ by³a Zofia Stryjeñska. Nigdzie
w Polsce nie prezentuje siê szerzej dorobku grupy artystycznej „Rytm”, której
by³a czo³ow¹ gwiazd¹. A przecie¿ jej
koledzy, jak rzeŸbiarze Henryk Kuna i
Edward Wittig, malarze Rafa³ Malczewski, Wac³aw Borowski, czy grafik Tadeusz Gronowski, to ekstraklasa nie tylko
polskiej sztuki.

Nasi s¹siedzi
Nie znam naszych s¹siadów z wygl¹du, ale ich g³osy s¹ mi bardzo znajome.
Nasze domy le¿¹ obok siebie tworz¹c literê U przedzielon¹ po œrodku
wysokim p³otem uniemo¿liwiaj¹cym wgl¹d, ale nie izoluj¹cym od dŸwiêków.
Nie spotykam siê z s¹siadami, ale nie mogê byæ tego ca³kowicie pewna poniewa¿ nie wiem jak wygl¹daj¹. Nie mamy okazji do spotkañ. Wyjœcia z naszych domów prowadz¹ na dwa ró¿ne parkingi, co zmniejsza szansê kontaktu. Szczerze mówi¹c zupe³nie mi go nie brakuje, wolê zaspokajaæ moje potrzeby towarzyskie z osobami, które wybra³am œwiadomie, a nie z tymi, które œlepy los umieœci³ w s¹siednim
domu.
Pani¹ domu natura obdarzy³a silnym g³osem, brzmi¹cym dŸwiêcznie i donoœnie
bez mikrofonów i wzmacniaczy, którego pozazdroœciæ by jej mog³a niejedna aktorka.
G³os, który pasowa³by doskonale na teatralnej scenie, sprawia pretensjonalne wra¿enie w codziennych sytuacjach na przyk³ad, kiedy ¿ona nawo³uje nim mê¿a aby zasiad³ do obiadu.

Og³oœ siê w
Nowej Gazecie Polskiej.
Zrób to co zrobili inni.
cennik og³oszeñ:
www.polonica.se

M¹¿ to zupe³nie oddzielna historia. S³ychaæ go tylko wtedy, gdy kaszle. Potrzeba wiele s³ów aby opisaæ tê przypad³oœæ. Nie jest to lekkie, dyskretne chrz¹kniêcie
w celu zwrócenia uwagi, ani te¿ suchy, irytuj¹cy kaszel mêcz¹cy czasem nocami,
czy nawet gwa³towny, dusz¹cy rodzaj, jaki s³ychaæ przy zaksztuszeniu. Kaszel mê¿a powstaje g³êboko we wnêtrzu jego jestestwa. Zaczyna siê g³uchym pomrukiem,
aby potem na podobieñstwo zbudz¹cego wulkanu, z wysi³kiem, bulgocz¹c i rzê¿¹c,
wydostaæ siê na powierzchniê w niekoñcz¹cych siê atakach. Musi to byæ mêcz¹ce,
ale jeœli jest palaczem, to jest sam sobie winien.
Nasi s¹siedzi maj¹ dwóch synów. Wnioskuj¹c z si³y ich g³osów ju¿ od dawna
przestali byæ ma³ymi dzieæmi. Zadziwia mnie jednak fakt, ¿e ch³opcy wydaj¹ z siebie wy³¹cznie nieartyku³owane, jednosylabowe dŸwiêki przypominaj¹ce repliki w
w rysunkowych seriach. Mo¿e jest to nieporz¹dany efekt uboczny nadmiernej konsumpcji popularnych pisemek z seriami. W przeciwieñstwie do werbalnego niedorozwoju u ch³opców, nie mo¿na mieæ zastrze¿eñ co do ich sprawnoœci fizycznej. Spêdzaj¹
du¿o czasu na uprawianiu sportów, przy czym ziemia dudni pod ich stopami. Nie
chcê byæ pos¹dzona o z³oœliwoœæ, ale dŸwiêki przypominaj¹ têtent pêdz¹cego stada
zwierz¹t, a wystarczaj¹cym dowodem na to mo¿e byæ fakt, ¿e króliczek, moje swobodnie biegaj¹ce po domu i ogródku zwierz¹tko domowe, wpada wtedy w œmierteln¹
panikê. Ch³opcy ubóstwiaj¹ grê w pi³kê no¿n¹. Nie dzielê tego uczucia, ale szanujê
je u innych. Zadziwia mnie jednak, jak mo¿na uprawiaæ ten sport w zadawalaj¹cy
sposób na 20 metrach kwadratowych, którymi dysponuj¹ nasze miniogródki. Nawet
dzieci naszych znajomych, maluchy w wieku przedszkolnym, czuj¹ siê ograniczone
w swej kreatywnoœci i po paru minutach wymykaj¹ siê przez furtkê na pobliski plac
zabaw, co nasz króliczek traktuje jako okazjê do ucieczki na prawdziw¹ wolnoœæ.
Ch³opcy z s¹siedztwa wydaj¹ siê natomiast byæ usatysfakcjonowani t¹ minimaln¹
powierzchni¹ i ciesz¹ siê gr¹ w pi³kê na swój gwa³towny sposób. Mo¿e nies³usznie
oceniamy rzekome pragnienia i wymagania dzisiejszej m³odzie¿y, jako wygórowane.
Pewnego lata s¹siedzi postanowili sprzedaæ dom, a jesieni¹ wprowadzili siê
nowi w³aœciciele, para emerytów. Nie opuszczaj¹ oni domostwa nawet na dzieñ
przez ca³y okr¹g³y rok. Gospodyni, z pochodzenia Niemka, ma wielu znajomych
wœród rodaków, którzy sk³adaj¹ parze ci¹g³e wizyty. Przyjêcia urz¹dzane s¹ na
œwi¿ym powietrzu jeœli tylko temperatura nie opada poni¿ej zera. Weso³e i g³oœne
romowy s³ychaæ do póŸnej nocy. Pan domu i dwóch doros³ych synów, którzy czêsto odwiedzaj¹ rodziców, mówi¹ akcentem po³udniowej Szwecji, sk¹din¹d sympatycznym, ale gard³owym i niezbyt dyskretnym. W dni bez goœci gospodarze pracuj¹
w ogródku oddaj¹c siê z pasj¹ renowacji domu. Odnawiaj¹ g³ównie fasadê. Elektryczne
narzêdzia, które stosuj¹, robi¹ du¿o ha³asu. Prócz tego s³ychaæ wbijanie gwoŸdzi,
szlifowanie, pi³owanie i wiele innych, trudnych do zidentyfikowania dŸwiêków.
Nale¿y dodaæ, ¿e s¹siedzi – w przeciwieñstwie do nas – to ranne ptaszki i ich dzieñ
pracy rozpoczyna siê o wschodzie s³oñca. Miarka przebra³a siê kiedy s¹siad, bezg³oœnie i bez jakiegokolwiek uprzedzenia wszed³ na dach, aby go poddaæ inspekcji w
czasie, gdy opalaliœmy siê w ogródku. Zupe³nie nago!
Od tego czasu zaczynamy powa¿nie rozwa¿aæ mo¿liwoœæ przeprowadzki
do wolno stoj¹cej willi.
Teresa Urban
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arnold k³onczyñski
Wœród innych zwi¹zków
wyznaniowych nios¹cych
pomoc Polsce nale¿y
wymieniæ Pomoc Filadelfijsk¹
(Filadelfia Relief), z ramienia
której misjonarka Sigrid
Regina pracowa³a w
Hajnówce. Organizacja Pomoc
Koœcio³a dla Polski (Den
Kyrkliga Hjälpen för Polen)
równie¿ przys³a³a delegatkê
w osobie Zenty Andersson,
dzia³aj¹c¹ aktywnie przy
koœciele ewangelickim
w Miko³ajkach. Natomiast
Europejska Komisja Pomocy
nale¿¹ca do Adwentystów
Dnia Siódmego z siedzib¹
w Sztokholmie by³a obecna
w Polsce w osobie Rye
Andersena, pastora
pracuj¹cego w Gdyni,
Warszawie i Krakowie.
Hjälp Warszawa – kierowana
przez prezydenta Sztokholmu Carla
Alberta Anderssona nios³a pomoc stolicy Polski. Od chwili zakoñczenia dzia³añ militarnych, kiedy informowano o ogromnych zniszczeniach Warszawy, w
Szwecji zapad³a decyzja o zorganizowaniu pomocy dla ludnoœci Warszawy. W
1946 roku przebywa³ w Sztokholmie
prezydent Warszawy St. To³wiñski wraz
z Sekretarzem Generalnym Naczelnej
Rady Odbudowy Stolicy in¿. H. Syrkusow¹ i kierownikiem Wydzia³u Zdrowia
m. Warszawy dr Rutkiewiczem. Celem
tej wizyty by³y podziêkowania za dotychczasowe akcje wspierania warszawiaków z³o¿one na rêce C.A. Anderssona
a jednoczeœnie proœba o dalsz¹ pomoc.
W tym celu w listopadzie 1946 roku zorganizowano w Sztokholmie „Tydzieñ
Warszawy”.
By³a to szeroko zakrojona akcja
pomocy: Na czo³owych miejscach gazet
pojawi³y siê informacje o tym wydarzeniu
– wzywano do pomocy. „Odbudujemy
Warszawê” – to has³o spotykane na plakatach. Obok koncertów w Muzeum Narodowym odby³a siê wystawa grafiki pol8
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cz.3
skiej: Skoczylas, Mro¿ewski, Christowski, Kulisiewicz. W stolicy Szwecji odby³y siê koncerty, na których wyst¹pili
znani w Szwecji artyœci polscy Ewa
Bandrowska-Turska i Grzegorz Fittelberg.
C.A. Andersson odwiedzi³ Polskê
w listopadzie 1947 roku. By³ zainteresowany postêpami w odbudowie Warszawy i potrzebami, jakie w tej dziedzinie jeszcze wystêpuj¹. Pomoc nios³y te¿
niezale¿ne instytucje, takie jak spó³dzielczoœæ szwedzka, która podczas wspomnianego „Tygodnia Warszawy” przekaza³a Warszawie kompletne urz¹dzenie
trzech sklepów.
Z akcj¹ pomocy dla ¯ydów polskich wyst¹pi³y ¿ydowskie organizacje
charytatywne dzia³aj¹ce w Szwecji. O
pomoc dla nich zabiegaæ mia³ Jerzy
Pañski wysy³aj¹c stosowne memorandum do prezesa gminy ¿ydowskiej w
Sztokholmie Gunnara Josephsona. W
tym dokumencie informowa³ o przekazaniu Zwi¹zkowi ¯ydów Polskich
(Z¯P) w Szwecji, dzia³aj¹cemu od 1943
roku, depeszê Prezesa Centralnego Komitetu ¯ydów w Polsce dr Emila Sommersteina wzywaj¹cego o pomoc dla
dzieci ¿ydowskich. Z¯P porozumia³ siê
z Kommitté Hjälp Polens Barn i Laur¹
Margolis z amerykañskiej organizacji
Joint Distribution Committee i wyrazi³
swoj¹ proœbê o wsparcie finansowe z
przeznaczeniem na zakup 3 tysiêcy kg
twardego chleba, 3 tys. kg kaszy, 2 tys.
kg suszonych jarzyn, 300 kg kostek bulionu, 200 kg tranu, 2500 kg odzie¿y, 200
kg obuwia i medykamentów, ³¹cznie za
sumê 47 tys. koron. W póŸniejszych
miesi¹cach 1945 roku organizacje ¿ydowskie w Szwecji otrzyma³y listê 73
tysiêcy ¯ydów przebywaj¹cych w Polsce w celu u³atwienia poszukiwania ocalonych po wojnie oraz zorganizowania
dalszych form pomocy.
Z pomoc¹ Polsce zd¹¿a³y œrodowiska medyczne. Ta forma wsparcia dotyczy³a pomocy w organizacji szpitalnictwa w Polsce, szkolenie personelu i wyposa¿enia oœrodków pomocy medycznej w Polsce. W tym celu przyby³ do
Warszawy szef szpitalnictwa Miasta
Sztokholmu Ake Andersson. Na spotkaniu, które odby³o siê 9 lipca 1947 roku,
obecni byli przedstawiciele MSZ, Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego, Poselstwa Szwecji i w³adz Warszawy. Ake

Andersson zaznaczy³, ¿e spo³eczeñstwo
szwedzkie w dalszym ci¹gu bêdzie pomagaæ przy urz¹dzaniu i wyposa¿aniu
szpitali w sprzêt i narzêdzia chirurgiczne.
Dowodem na to by³y urz¹dzenia dla
szpitala œw. Ducha na Czystem, które
w³aœnie nadesz³y do portu w Gdyni.
W tym samym roku, 6 maja, przyby³y promem do Polski dwie przedstawicielki szwedzkiego pielêgniarstwa
Dagmar Stembeck – przewodnicz¹ca
Stowarzyszenia Pielêgniarek oraz Vivian Widlund – dyrektorka Szko³y Pielêgniarskiej. By³y goœæmi PCK. Podczas
pobytu zwiedzi³y szereg instytucji, Stacjê Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem, Przychodniê i Stacjê Leczenia Penicylin¹ w
Gdyni. Zapowiedzia³y dalsz¹ wspó³pracê. Równie¿ w maju 1947 prasa polska
informowa³a o przybyciu kilkunastoosobowej grupy lekarzy szwedzkich i dziennikarzy udaj¹cych siê na Ziemie Odzyskane celem zapoznania siê ze stanem tamtejszych uzdrowisk.
Pomoc medyczna obejmowa³a
tak¿e kszta³cenie polskich lekarzy. Odbywa³y siê wyk³ady lekarzy szwedzkich, z odczytami wystêpowali: dr J.
Adams-Ray, dr Bruck, dr Nordwall. We
wrzeœniu 1945 roku goœci³ w Akademii
Medycznej w Gdañsku przedstawiciel
rz¹du szwedzkiego doc. dr med. Jack
Adams-Ray. Przyby³ w celu zorientowania siê w potrzebach, zwiedzi³ gmach,

Form pomocy niesionej Polsce
by³o znacznie wiêcej. Do akcji przy³¹czy³a siê te¿ Miêdzynarodowa Pomoc
Studentom. Z ramienia tej organizacji
przebywa³ w Polsce na pocz¹tku 1946
roku Karl de Geer. Po powrocie oœwiadczy³, ¿e 60 procent studentów polskich
cierpi na gruŸlicê. Chêæ wspó³pracy deklarowali studenci: Bo Kärre z Zrzeszenia Studentów Szwedzkich oraz Arne
Aidman, prezes Bratniej Pomocy Wydzia³u Lekarskiego w Sztokholmie.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to w³aœnie
Szwedzi zaofiarowali pomoc w zakresie
druku podrêczników akademickich w
jêzyku polskim. W tym celu podjêto starania wys³ania przedstawiciela Spó³dzielni „Czytelnik” - St. Kolasiñskiego do
Szwecji dla omówienia tych kwestii.
Mimo wizyt i wyg³oszonych w
czasie ich trwania deklaracji dalszej
pomocy w roku 1947 szwedzkie instytucje charytatywne stopniowo ogranicza³y
zakres pomocy przekazywanej Polsce.
Zmienia³ siê tak¿e stosunek w³adz w
Warszawie do pomocy zagranicznej. Dowodem takiego ograniczania udzia³u instytucji szwedzkich nios¹cych pomoc
Polsce mo¿e byæ, jak przypuszcza P.
Jaworski, sprawa mazurska.
Pocz¹tkiem konfliktu by³a publikacja w „Przekroju”, we wrzeœniu 1947
roku, o dzia³alnoœci organizacji Kyrkliga
Masurenhjälpen, która poruszy³a opiniê
publiczn¹ w Polsce i przynios³a koniecznoœæ rozwi¹zania na szczeblu dyplomatycznym. Olgierd Budrewicz i Leopold
Tyrmand w artykule „Czy wie o tym
Sztokholm? Czy wie o tym Warszawa?”
barwnie opisali wizyty „panów w sza-
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SZWEDZKA POMOC
CHARYTATYWNA

zapozna³ siê z personelem. Natomiast
Uniwersytet w Lund zaprosi³ 15 profesorów Akademii Medycznej w Gdañsku
celem nawi¹zania wspó³pracy naukowej.
Akademia w Gdañsku otrzyma³a urz¹dzenie dla szpitala na 480 ³ó¿ek z kompletnym wyposa¿eniem i instrumentami
chirurgicznymi.

sta³ Masurenhjälpen, przela³ a¿ 100 tysiêcy dolarów na budowê kilku sierociñców i seminarium dla kleryków protestanckich w Polsce. Sprawy te mia³y byæ
omawiane przez najwy¿sze w³adze koœcio³a protestanckiego w Polsce na zebraniu w dniu 2 paŸdziernika 1947 roku.
Wydaje siê, ¿e Szwedzi padli ofiar¹ nieporozumienia: pos³uguj¹c siê jêzykiem
niemieckim i udzielaj¹c pomocy ewangelikom na Mazurach, którzy w wiêkszoœci
byli autochtonami (ich to¿samoœæ narodowa jest odrêbnym problemem), nie
przypuszczali, ¿e pope³niaj¹ b³¹d, który
zosta³ wykorzystany przez stronê polsk¹, szczególnie wówczas wra¿liw¹ na
sprawê ewentualnego kwestionowania
praw polskich do tzw. ziem odzyskanych.
Major Ehrenstrahle, prezes szwedzkiej Pomocy Polsce w rozmowie z korespondentem „Przekroju” Olgierdem
Budrewiczem, kwestionowa³ formê reporta¿u, mniej jego treœæ. Niektóre zarzuty nie by³y pozbawione s³usznoœci, ale
rzuci³ on cieñ na ca³¹ dzia³alnoœæ Europahjälpen w Polsce. Kierownictwo Sverige Europahjälpen (SEH) odmówi³o
wspó³pracy z t¹ organizacj¹. Stwierdzi³,
¿e wielokrotnie zwraca³ uwagê w poselstwie polskim, aby pewnych osób nie
wpuszczaæ, przekaza³ nawet specjaln¹
listê nazwisk.

rych mundurach” w najdalszych nawet
zak¹tkach Mazur, gdzie rozdawali paczki. Obaj autorzy przedstawili czytelnikowi obraz mówi¹cych po niemiecku,
umundurowanych przedstawicieli organizacji Europahjälpen, udzielaj¹cych pomocy tylko niemieckiej ludnoœci ewangelickiej. Relacjê uzupe³nili o komentarze
polskich ewangelików, w tym pastora,
niechêtnie ustosunkowanych do akcji
szwedzkiej. W artykule znalaz³y siê gotowe oceny : „wiemy dobrze o pewnych,
konkretnych, a gor¹cych sympatiach,
które ¿ywi¹ niejakie sztokholmskie ko³a
polityczne do zdruzgotanego hitleryzmu
i zwyciê¿onych Niemiec”. W dalszej czêœci wyjaœniaj¹: „Nie mamy nic przeciwko
by Szwecja nios³a pomoc ludnoœci Mazur
i Warmii [...] nie wolno nam jednak patrzeæ bezczynnie na przenikanie niemieckiego ducha i niemieckiego s³owa”.
Sprawa ta poruszona zosta³a na
szczeblu dyplomatycznym. Pose³ szwedzki Claes Westring zaznaczy³ w rozmowie z wiceministrem spraw zagranicznych Zygmuntem Modzelewskim,
¿e dochodz¹ s³uchy, ¿e strona polska
¿ali siê na dzia³alnoœæ szwedzkich instytucji filantropijnych na terenie Polski.
Komentuj¹c to spotkanie wiceminister
zauwa¿y³, ¿e Szwedzi pomagaj¹ przede
wszystkim ewangelikom – Mazurom, co
wywo³uje du¿e niezadowolenie: bogata
ludnoœæ ewangelicka jest przez Szwedów
obdarowywana, natomiast ludnoœæ nap³ywowa nic nie otrzymuje. Organizatorem akcji pomocy dla Mazur by³a pastor Daniel Cederberg, przed wojn¹
dzia³aj¹cy w Gdyni.
W tej sprawie zaj¹³ stanowisko
pose³ polski w Sztokholmie Adam Ostrowski. Powo³a³ siê na pracownika
Szwedzkiego Czerwonego Krzy¿a H.
Beera i mjr Hansa Ehrenstrahle’a,
którzy mieli go poinformowaæ, ¿e osoby
prowadz¹ce akcjê Masurenhjälpen s¹
niezbyt odpowiednie i to one musia³y
Nygrenowi (synowi profesora uniwersyteckiego) nakazaæ dzia³alnoœæ szkodliw¹ dla ca³oœci pracy Szwedów w Polsce.
Dnia 26 wrzeœnia 1947 roku zjawili siê u
pos³a Ostrowskiego dwaj cz³onkowie
Europhjälpen p. Johnson i Conny Andersson informuj¹c poufnie na podstawie informacji z Polski, ¿e organizacja ta
musia³a byæ wspomagania przez protestanckie organizacje charytatywne dzia³aj¹ce w Polsce – Inomeuropeisk Mission i Masurenhjälpen. Prywatnie dodali,
¿e ich zdaniem obie te organizacje zwi¹zane s¹ z ko³ami: „takiego naszego,
szwedzkiego faszyzmu”. Po tej rozmowie
pose³ Ostrowski zakaza³ wydawania wiz
organizacjom religijnym.
Dnia 28 wrzeœnia przyby³ do A.
Ostrowskiego pastor Daniel Cederberg,
który prosi³ o sprecyzowanie stanowiska polskiego w sprawie protestanckich
szwedzkich organizacji charytatywnych
w Polsce. Œwiatowy Konwent Luterañski, z którego pomocy (funduszy) korzy-

Zakoñczenie dzia³alnoœci szwedzkich organizacji charytatywnych nastêpowa³o stopniowo pomiêdzy 1947 a
1949 rokiem. Reprezentuj¹cy te organizacje mjr Ehrenstrahle oœwiadczy³ oficjalnie, ¿e nie ma powodów do przed³u¿ania
akcji, gdy¿ nastêpuje wyraŸna stabilizacji ¿ycia z Polsce, ponadto samej Szwecji
zaczyna zagra¿aæ kryzys ekonomiczny
(o czym major nie wspomnia³ bezpoœrednio), co utrudni³oby prowadzenie
dzia³alnoœci charytatywnej na tak szeroko zakrojon¹ skalê jak do tej pory.
Wydaje siê równie¿, ¿e w³adze polskie,
do pewnego stopnia, zaczê³y zniechêcaæ
Szwedów. Dowodem na to mo¿e byæ
wspomniana sprawa mazurska. Od 1947
roku stopniowo zaczynaj¹ siê och³adzaæ
stosunki polityczne polsko-szwedzkie.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dla celów propagandowych ówczesnych w³adz polskich przed³u¿aj¹ca siê pomoc pañstw
zachodnich tak¿e nie by³a korzystna,
gdy¿ wraz z zaznaczaj¹cymi siê zmianami politycznymi po wyborach do sejmu
w 1947 roku, ugruntowywa³y siê postawy autarkiczne i przed³u¿aj¹ca siê pomoc zagraniczna nie wspó³gra³aby z sukcesami gospodarczymi eksponowanymi
przez propagandê rz¹dow¹. W 1949 roku polskie Ministerstwo Pracy, bêd¹ce
koordynatorem zagranicznych programów pomocowych, przekaza³o informacjê, ¿e wraz z wyczerpaniem siê funduszy post-unrowskich nie bêdzie dalej
s³u¿y³o pomoc¹ i wysunê³o sugestiê, aby
organizacje te zakoñczy³y swoj¹ dzia³alnoœæ w Polsce do maja 1949 roku.
Niezaprzeczalnie pomoc szwedzka by³a bardzo du¿a. £¹cznie szacuje siê
j¹ na podstawie danych szwedzkich na
16,6 mln koron. Co wa¿ne, obok bezpoœredniego wsparcia ¿ywnoœciowego i
medycznego, pozostawi³a po sobie dobra trwa³e: szpitale, oœrodki zdrowia,
¿³obki wraz z, niejednokrotnie ca³kowitym, wyposa¿eniem, które s³u¿y³o ludnoœci przez nastêpne lata.
Arnold K³onczyñski
Powy¿szy tekst drukujemy
bez odnoœników, które s¹
w oryginalnym tekœcie.
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Pastor Daniel Cederberg

SZWECJA NA WEEKEND

Katedra
Sztokholmska katedra
katolicka nie jest per³¹
architektoniczn¹ – sama bry³a
tego niezbyt du¿ego koœcio³a
te¿ nie jest zbytnio wyeksponowana. Raczej wciœniêta
miêdzy pozosta³e budynki,
jakby na zapleczu g³ównego
placu na sztokholmskim
Söder.
Katedra œw. Eryka jest siedzib¹
katolickiego biskupa diecezjalnego w
Szwecji i zarazem koœcio³em parafialnym parafii œw. Eryka w Sztokholmie.
Jest po³o¿ona przy Folkungagatan 46 B
i ma status zabytku sakralnego.
Zbudowana zosta³a w latach
1890-1982 wed³ug planów architekta A.
Gillberga. Katedra jest niewielk¹ jednonawow¹ budowl¹. Neoromañsk¹ fasadê
z portalem i ozdobn¹ rozet¹ zdobi¹ niewielkie (27 m wysokoœci), betonowe
wie¿yczki. Wnêtrze œwi¹tyni jest utrzymane w stylu neoromañskim z elementami modernizmu.
W 1983 koœció³ przeszed³ gruntown¹ przebudowê i modernizacjê, jako
¿e w dotychczasowej skali okaza³ siê za
ma³y dla szybko wzrastaj¹cej spo³ecznoœci katolickiej Sztokholmu. Projekt
rozbudowy i modernizacji wnêtrza powierzono architektowi Hansowi Westmanowi maj¹cemu ju¿ za sob¹ realizacje
dwóch projektów: koœcio³a Zbawiciela
(szw. Var Frälsares kyrka) w Malmö oraz
klasztoru karmelitanek (szw. Karmeliterklostret) w Glumslöv.
Koszt przebudowy katedry wyniós³ 24 miliony koron szwedzkich i by³
w wiêkszoœci sfinansowany z datków
katolików niemieckich, a tak¿e ze œrodków miejscowych: datków parafian oraz
ca³ej wspólnoty diecezjalnej.
Do przebudowy katedry u¿yto
ceg³y, betonu, gnejsu, ¿eliwa i drewna.
Przebudowa polega³a na wybudowaniu
nowego pomieszczenia i po³¹czeniu go
z dotychczasowym budynkiem poprzez
wyburzenie apsydy. Nowa czêœæ otrzyma³a specjalny, mosiê¿ny strop kasetonowy, zwany Decibella, wed³ug opatentowanego projektu Westmana; jego projektu by³y równie¿ ³awki i armatura. Natomiast armaturê œcian i korytarzy wy-

kona³ Peter Celsing. Pod now¹ czêœci¹
katedry wybudowano równie¿ koœció³
dolny przeznaczony na ró¿ne uroczystoœci parafialne, koncerty, odczyty czy
bardzo popularn¹ w Szwecji tzw. kyrkkaffe, tj. kawê serwowan¹ po mszy dla
jej uczestników.
Przednia œciana nowej czêœci katedry ma trzy w¹skie okna, skomponowane z okien wyburzonej absydy. Przedstawiaj¹ one kolejno: 1. ustanowienie
aposto³a Piotra pasterzem Koœcio³a oraz
(w dolnej czêœci) Jezusa jako Dobrego
Pasterza; 2. Ukrzy¿owanie i Zwiastowanie oraz (w dolnej czêœci) herb donatora
Claesa Lagergrena; 3. nawrócenie œw.
Paw³a.
Na lewo od nich jest wiêksze okno,
przedstawiaj¹ce œw. Brygidê, g³ówn¹ patronkê Szwecji. Pochodzi ono ze starego,
katolickiego koœcio³a w Malmö, wyburzonego w 1960. Po prawej stronie s¹ z
kolei trzy okna przedstawiaj¹ce kolejno:
Najœwiêtsze Serce Jezusa, Najœwiêtsze
Serce Maryi i œw. Alberta Wielkiego, patrona biskupa Alberta Bittersa.
Po przebudowie iloœæ miejsc w
katedrze wzros³a z dotychczasowych
250 do ok. 600.
Z wyposa¿enia katedry wymieniæ
warto: wczesnorenesansowy krucyfiks
podarowany na uroczystoœæ konsekracji
œwi¹tyni przez archidiecezjê w Monachium, 14 obrazów Drogi Krzy¿owej,
tabernakulum, relikwie œw. Eryka, œw.
Ansgara, aposto³a Pó³nocy, œw. Bart³omieja i szwedzkiej b³ogos³awionej (nied³ugo œwiêtej), Elisabeth Hesselblad, z³o¿one w sarkofagu pod g³ównym o³tarzem; Pietê – dzie³o artysty z Francji, w
niszy w lewej œcianie nowej czêœci katedry. Równie¿ tablicê pami¹tkow¹, wmurowan¹ w bocznej œcianie, upamiêtniaj¹c¹ pobyt Papie¿a Jana Paw³a II w
katedrze 8 czerwca 1989.
Katedra po raz pierwszy by³a
konsekrowana w 1892 roku przez biskupa Alberta Bittera, wikariusza apostolskiego na Szwecjê. Po przebudowie w
1983 konsekrowana po raz drugi.
(opr. ngp)
foto: katolskadomkyrkan.se
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Ostatni bastion?

Zmar³a
Marianna Skog

To jest tak: kupuje siê ciekaw¹ ksi¹¿kê, pobie¿nie siê
j¹ przegl¹da i odk³ada siê j¹ na pó³kê, by przeczytaæ,
j¹ póŸniej, to znaczy nigdy.

I tak mi siê zdarzy³o z opracowanymi przez
Eugeniusza Guza zapiskami Goebbelsa. Wróci³em do
nich na skutek ciekawej dyskusji w OPONIE. Konkretnie w Klubie Bryd¿owym mieszcz¹cym siê w
lokalu OPON. Swego czasu œp. Stefan Trzciñski za³o¿y³ klub dyskusyjny w OPONIE, ale ten ju¿ dawno nie egzystuje.
W bryd¿a graj¹ ludzie inteligentni. Czêsto bardzo inteligentni. Znana jest anegdota: po prze³omie
grudnia 1970 roku, gdy rzekomo pisarz ¯ukrowski
(zwi¹zany z Gomu³k¹ i Moczarem) prosi³ Iwaszkiewicza, by ten wzi¹³ go na bryd¿a do Gierka. Iwaszkiewicz odmawia i tak mówi: „gdy ty chodzi³eœ do
Gomu³ki na durnia, to mnie ze sob¹ nie zabiera³eœ”.
Tu wyjaœnienie. Dureñ to prymitywna gra
karciana poni¿ej zechczyka (66) czy remibryd¿a.
Zreszt¹ Edward Gierek prawdopodobnie nie gra³ w
bryd¿a, lecz w popularny na Œl¹sku skat – grê, której
regu³ nikt po za Œl¹zakami nie jest w stanie opanowaæ. A wiêc w bryd¿a graj¹ ludzie (nad)inteligentni, a
¿e nie samym bryd¿em cz³owiek ¿yje.... W przerwach na posi³ek klub bryd¿owy przekszta³ca siê
czasem w dyskusyjny.
W poniedzia³ek 21 grudnia o¿ywienie w Klubie spowodowa³a wypowiedŸ Wielkiego Prezesa PiS
dziel¹ca Polaków na dobry i z³y sort oraz wyjaœnienie, ¿e w czasie wojny Polacy dzielili siê na Akowców i wspó³pracowników Gestapo. Wiêc wywi¹za³o
siê dyskusja na temat kolaboracji.
Ktoœ przypomnia³, ¿e w Polsce nie by³o rz¹du
kolaborancyjnego, bo Niemcy go nie chcieli. Zgodnie
z porozumieniem III Rzeszy z ZSRR pañstwa te
podzieli³y siê terytorium polskim wcielaj¹c ziemie
dawnych zaborów do swoich terenów. Na miejscu
czêœci dawnego Ksiêstwa Warszawskiego Niemcy
utworzyli – wzorem I-szej Wojny – Drug¹ Generaln¹
Guberniê, bardzo siê ró¿ni¹c¹ od Pierwszej. Pierwsza
GG by³a wstêpem do utworzenia pañstwa polskiego.
Co te¿ siê sta³o w dniu 5 listopada 1916 roku. Powsta³e wówczas Królestwo Polskie z Rad¹ Regencyjn¹ i polskim rz¹dem naturalnie nie by³o suwerenne
i niepodleg³e. Co nie zmienia faktu, ¿e ówczesny
Generalny Gubernator gen. Hans von Beseler by³
orêdownikiem powstania pañstwa polskiego i polskiej armii. Beseler i Rada Regencyjna przekazali, bez
oporów, Pi³sudskiemu w dniu 12 listopada 1918 w³adzê nad polskim wojskiem, a 14-tego ca³kowit¹ w³adzê nad Krajem, czyni¹c go Naczelnikiem Pañstwa.
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Po tym, jak Niemcy zaczêli przegrywaæ,
szczególnie po Stalingradzie, wpadli na pomys³ szukania porozumienia z Polakami. Nie da³o to ¿adnego
rezultatu. Te fakty s¹ znane. W dyskusji w Klubie
pad³o nazwisko by³ego premiera RP profesora Leona
Koz³owskiego. Jako kandydata na czo³owego kolaboranta. Osobiœcie siê z tym nie zgadzam. Sprawa
premiera Koz³owskiego nie jest jasna. Jerzy Giedroyæ, który zna³ dobrze przed wojn¹ by³ego premiera, próbowa³ na ³amach Kultury sprawê tê wyjaœniæ.
Fakty s¹ znane. Schorowany inwalida, podobno na w³asn¹ rêkê, przeszed³ pó³ Rosji i doszed³ do
linii frontu. Przeszed³ j¹ i odda³ siê pod opiekê w³adz
niemieckich. Mia³ proponowaæ Niemcom wspó³pracê
i prowadzi³ w tej sprawie rozmowy z Göringiem. Z
rozmów tych nic nie wysz³o i profesor Koz³owski
zosta³ zatrudniony w jakimiœ niemieckim instytucie
naukowym. Po odkryciu grobów katyñskich próbowali Niemcy wykorzystaæ Koz³owskiego w swojej
propagandzie. To rzeczywiœcie jest fakt, z tym, ¿e
Profesor w swoich wyst¹pieniach antysowieckich w
¿adnym wypadku nie wypowiada³ siê proniemiecko.
W czasie jednego z nalotów zgin¹³ w Berlinie pod
gruzami hotelu, w którym mieszka³. S¹d polowy
armii Andersa skaza³ Koz³owskiego za dezercjê zaocznie na karê œmierci. Anders nie móg³ inaczej post¹piæ. Co nie zmienia faktu, ¿e jest druga wersja - nie
tyle ucieczki – co misji premiera Koz³owskiego.
Otó¿ genera³ Anders, autor dobrej ksi¹¿ki
„Klêska Hitlera w Rosji” podziela³ poprzednio zdanie
licznych Polaków, ¿e powtórz¹ siê wypadki z koñca
I-szej Wojny. To znaczy, ¿e najpierw Niemcy pobij¹
Rosjê, a potem Alianci pobij¹ Niemców. W tej wymarzonej sytuacji Anders nie chcia³ marnowaæ polskiego
wojska w obronie przegranej, jak s¹dzi³, sprawy. I
st¹d brzydkie podejrzenie, ¿e to Anders wys³a³ Koz³owskiego dla zbadania sytuacji; warunków na jakich
móg³by zneutralizowaæ swoj¹ armiê. I to rzekomo
s³u¿by specjalne Andersa pilotowa³y do linii frontu
by³ego premiera. Jest to jednak wersja te¿ trochê nieprawdopodobna. A to, ¿e g³osi³y j¹ Wanda Wasilewska i Janina Broniewska nie dodaje jej wiarygodnoœci.
Tak pok³óciliœmy siê trochê na temat dezercji
lub misji wy¿ej wymienionego. Natomiast mieliœmy
wspólne zdanie na temat ksi¹¿ki pani dr Ewy Kurek
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Otó¿ Pani
Doktor nie ma w¹tpliwoœci, ¿e Getta zbudowali sobie sami ¯ydzi, gdzie ¿yli spokojnie, jak u Pana Boga
za piecem. W du¿o gorszej sytuacji, wed³ug pani
Kurek, znajdowali siê Polacy po drugiej stronie muru,
gdzie panoszyli siê Niemcy. Robili naloty na polskie
lokale i ³apanki uliczne. Tezy Pani Doktor bardzo
spodoba³y siê Polonii w Chicago, któr¹ ta znakomita
uczona (wed³ug tamtejszej prasy) odwiedzi³a. Na
dobro KUL-u przemawia fakt, ¿e uczelnia odmówi³a
publikacji dzie³a Pani Doktor i uczona musia³a swoja
prace wydaæ w prywatnym wydawnictwie.
Prawdopodobnie by³o to wyj¹tkowe spotkanie bryd¿owe z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t. Ale
przypomnia³y siê dobre czasy, gdy w tym lokalu
spierali siê, ju¿ dawno nie ¿yj¹cy, koryfeusze: Wies³aw Patek, Norbert ¯aba czy Stefan Trzciñski z np.
Aleksandrem Or³owskim. Tych ludzi trudno zast¹piæ.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski

© EGI

Siêgn¹³em do zapisków Goebbelsa, by sprawdziæ intencje propagandy niemieckiej w sprawie
ewentualnej wspó³pracy z Polakami. Do czasu uderzenia Hitlera na ZSRR – licz¹c siê ze zdaniem Stalinem przeciwnego idei jakiegokolwiek pañstewka
polskiego – Niemcy nie chcieli Polaków w swojej
administracji. Rz¹d GG sk³ada³ siê wy³¹cznie z obywateli niemieckich. Wyj¹tek stanowi³ Goralenvolk –
tj. Zakopane i okolice, gdzie Niemcy oddali w³adze
Góralom uznaj¹c ich za inn¹ nacje ni¿ Polacy. Twierdzili, ¿e Górale pochodz¹ od Ostrogotów.

1 stycznia 2016 roku zmar³a w Sztokholmie w wieku
75 lat, Marianna Skog. By³a absolwentka warszawskiej SGPiS, w Polsce pracowa³a w handlu zagranicznym ze specjalizacj¹ handlu morskiego. Wysz³a za
m¹¿ za Szweda i w 1971 roku znalaz³a siê w Szwecji.
Mieszka³a w Sztokholmie. Dziêki znajomoœci jêzyka
rosyjskiego i angielskiego rozpoczê³a pracê w Sahlen
Shipping. By³a cz³onkini¹ Stowarzyszenia Polek w
Szwecji, cz³onkini¹ kilku zarz¹dów. Da³a siê poznaæ
jako energiczna i pomocna kole¿anka. Odesz³a po
d³u¿szej chorobie, otoczona bliskimi. Pochowana
zostanie w grobie rodziny mê¿a na cmentarzu w
Södertälje.

Warto mieæ
paszport
Jedziesz ze Szwecji do Kopenhagi – weŸ
paszport lub inny wa¿ny dokument. 4 stycznia br
Szwecja wprowadzi³a kontrole dokumentów
to¿samoœci na granicy z Dani¹.
Na pocz¹tku roku duñskie koleje DSB rozpoczê³y monta¿ 34 bramek na stacji Kastrup, gdzie stawaæ
bêd¹ wszystkie poci¹gi jad¹ce w kierunku Szwecji. Kontrole maj¹ przebiegaæ na peronie, nie bêdzie ju¿ bezpoœrednich poci¹gów z Danii do Szwecji.
Wed³ug lokalnego operatora kolejowego Skanetrafiken nowa organizacja ruchu spowoduje opóŸnienia
poci¹gów od 30 do 50 minut. Dotychczas z Kopenhagi
do Malmoe mo¿na by³o dostaæ siê poci¹giem w zaledwie 35 minut. Dodatkowo w godzinach szczytu zmniejszona zostanie tak¿e czêstotliwoœæ kursowania sk³adów. Z po³¹czenia kolejowego miêdzy Dani¹ a Szwecj¹
korzysta codziennie 16 tys. ludzi. Jak wyliczy³ oœrodek
badawczy Oeresundsinstituttet, opóŸnienia mog¹ kosztowaæ mieszkañców regionu Kopenhaga-Malmö nawet
1,6 miliona koron szwedzkich dziennie, jeœli bêd¹ oni
potrzebowaæ dodatkowych 10,4 tys. godzin ka¿dego
dnia na podró¿.
Równie¿ szwedzkie pañstwowe koleje SJ zrezygnowa³y z bezpoœrednich po³¹czeñ ze Sztokholmu
do Kopenhagi. Kontrole wprowadzone zosta³y tak¿e
po duñskiej stronie przez armatora promowego HHFerries obs³uguj¹cego po³¹czenie Helsingör -Helsingborg
a tak¿e przewoŸników autobusowych jad¹cych do
Szwecji, korzystaj¹cych z mostu nad cieœnin¹ Sund.
Wszystkie te ograniczenia maj¹ zatrzymaæ
niekontrolowany nap³yw imigrantów do Szwecji. W
2015 roku wœród 160 tys. osób staraj¹cych siê o azyl
w Szwecji jedynie 20% mia³o dokument to¿samoœci.
Nie wiadomo jak d³ugo potrwaj¹ wprowadzone ograniczenia.

© Ewa Walkiewicz

Le¿ajsk

W czternastym wieku, Le¿ajsk
nale¿a³ do dóbr królewskich.
Dzisiaj jest to turystyczna
per³a, pó³nocnej czêœci województwa podkarpackiego.
W dniu 28 grudnia 1397 roku,
miasto otrzyma³o prawa
miejskie z r¹k W³adys³awa
Jagie³³y. Wed³ug dokumentów prawnych, „Codex diplomaticus Poloniae”, król W³adys³aw Jagie³³o w 1409 roku, ufundowa³ w Le¿ajsku
parafiê, z piêknym koœcio³em, który mo¿na podziwiaæ
do chwili obecnej.

W 1354 roku, biskup Maciej Janina, do Le¿ajska sprowadzi³ kanoników
regularnych œwiêtego Grobu. W 1424 roku, miasto to sta³o siê siedzib¹ starostwa,
które za³o¿one zosta³o przez Spytka z
Tarnowa i Jaros³awa herbu Leliwa. starostê generalnego ruskiego. Okres rozwoju miasta by³ zwi¹zany z rodem Jaros³awskich pieczêtuj¹cych siê herbem Leliwa, który otrzyma³ królewszczyznê le¿ajsk¹ w 100-letni¹ dzier¿awê.
Pocz¹wszy od koñca XV wieku,
rozwój Le¿ajska by³ hamowany przez
sukcesywne najazdy Tatarów i ba³kañskich Wo³ochów. W zwi¹zku z tymi napadami, dwór króla Zygmunta I Starego
znacznie wspomóg³ gospodarczo miasto,
nadaj¹c mu kolejne przywileje i zwalniaj¹c go jednoczeœnie od niektórych ciê¿arów p³atniczych. Gospodarka miasta,
by³a tak¿e regularnie wspierana przez
starostê le¿ajskiego Krzysztofa Szyd³owieckiego pieczêtuj¹cego siê herbem Odrow¹¿.
W 1534 roku, Królowa Bona za
zezwoleniem Sejmu wykupi³a wójtostwo Le¿ajska, funduj¹c w nim nowoczesne budynki miejskie. W 1610 roku, jako
votum modlitewne po zwyciêskiej bitwie pod K³uszynem, wybudowany tu
zosta³ pierwszy murowany koœció³. Obecn¹ œwi¹tyniê wzniesiono w latach
1618-1628 z fundacji marsza³ka wielkiego koronnego £ukasza Opaliñskiego z
Bnina i jego ¿ony Anny Opaliñskiej z
Pileckich. W roku 1624, miasto zosta³o
z³upione i spalone przez wojska Kantymira Murzy. Tatarzy, w bestialski sposób potopili starców i dzieci w pobliskich bagnach. Kobiety zaœ, wziête by³y
w jasyr.
Najazdy Szwedów w latach 16551656, a tak¿e przemarsze i grabie¿e obcych wojsk zrujnowa³y gospodarkê miejsk¹. W 1656 roku w Le¿ajsku na kilkudniowy pobyt zatrzyma³ siê Karol Gustaw, twierdz¹c, ¿e jest w tym mieœcie
coœ, co go zachwyca. Zachowa³y siê Ÿród³a historyczne, które relacjonuj¹ pobyt

Grób cadyka Elimelecha w Le¿ajsku

tego w³adcy Szwecji w Le¿ajsku, jego
konne wyprawy do pobliskich lasów i
po brukowanych ulicach miasta.
W wyniku pierwszego rozbioru
Polski w 1772 roku Le¿ajsk przeszed³
pod panowanie austriackie, a ostatni starosta le¿ajski, Józef Potocki, uzyskawszy zgodê w³adz zaborczych, przeniós³
siedzibê starostwa do £añcuta. W 1809
roku, wojska Ksiêstwa Warszawskiego
dowodzone przez ksiêcia Józefa Poniatowskiego na krótko wkroczy³y do miasta, jednak miasto zajêli ponownie Austriacy.
W 1772 osiad³ w Le¿ajsku Elimelech Weissblum (1717-1787), rabin ¿ydowski, jeden z pierwszych cadyków w
historii judaizmu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli chasydyzmu. Jego
postaæ obros³a wieloma legendami. Jeszcze za ¿ycia mia³ leczyæ nieuleczalnie
chorych i rozmawiaæ ze zwierzêtami.
Rocznica jego œmierci, 21 dnia ¿ydow-

skiego miesi¹ca adar, gromadzi przy jego
ohelu w Le¿ajsku tysi¹ce chasydów z
ca³ego œwiata.
W czasie Wiosny Ludów w roku
1848, powstaje Wolne Królewskie Miasto Le¿ajsk. Wa¿ne znaczenie mia³o dla
niego wybudowanie w latach 1896-1900
linii kolejowej ³¹cz¹cej Le¿ajsk z Przeworskiem i Stalow¹ Wol¹ Po³udnie.
Przed I wojn¹ œwiatow¹, prowadzono tutaj regulacjê rzeki San. Pracami
ko³o Le¿ajska, kierowa³ póŸniejszy genera³ W³adys³aw Sikorski. Tymczasowo
zamieszka³ on w Le¿ajsku przy ul. Klasztornej. W dniu 15 lipca 1910 roku, wyg³osi³ przemówienie na patriotycznym
wiecu z okazji rocznicy bitwy pod
Grunwaldem. Rocznicê tej bitwy, uczczono ponadto budow¹ szko³y mêskiej,
oddanej do u¿ytku w roku 1911.

uformowano such¹ fosê, a przed ni¹ jeszcze jeden wa³ nasypowy. Warowni nadano charakter palazzo in fortezza, co
znaczy, ¿e spe³nia³a ona funkcje mieszkalne i obronne.
Piêkne wnêtrza tego zamku zdobione by³y malowid³ami wybitnych artystów, a umeblowanie zachwyca oko
niejednego konesera sztuki. Od strony
zachodniej zamku, znajdowa³a siê potê¿na brama i most zwodzony.

oran¿eri¹ i gloriett¹. Dobudowano równie¿ bibliotekê i teatr pa³acowy, w którym w 1792 wystawiono po raz pierwszy sztukê, zatytu³owan¹ „Parady” autorstwa Jana Potockiego.

Ewa Micha³owska-Walkiewicz

Wnêtrza pa³acowe
Komnaty pa³acowe przebudowano w stylu rokoko i klasycyzmu. Ozdobiono je rzeŸbami, malowid³ami i licznymi sztukateriami. Kolejna przebudowa
zamku, odby³a siê z dyrektywy hrabiego
Romana Potockiego i jego ¿ona El¿biety
z Radziwi³³ów. Dokonali jej architekci
Armand Bauque i Albert Pio. Rezydencja
zyska³a zatem elewacjê w stylu francuskiego neobaroku, unowoczeœniono tak¿e
przy okazji wnêtrza pa³acowe, instaluj¹c
³azienki, wodoci¹gi, centralne ogrzewanie, elektrycznoœæ, a nawet telefony. Zbudowano stajniê i powozowniê. Przekszta³cono w stylu angielskim park i zespo³y kwiatostanowe.

Zamek w £añcucie
£añcucki zamek Pileckich,
Lubomirskich i Potockich, na
prze³omie XV i XVI stulecia, by³
w³asnoœci¹ Stanis³awa
Stadnickiego, zwanego Diab³em
£añcuckim. Zniszczony zosta³
podczas trwaj¹cych wojen w
siedemnastym wieku. Jednak
odbudowano go w doœæ krótkim
czasie, przez marsza³ka wielkiego koronnego, Stanis³awa
Lubomirskiego i stanowi dzisiaj
per³ê architektoniczn¹
Podkarpacia.

Powsta³a wówczas, dwupiêtrowa
budowla z wewnêtrznym dziedziñcem i
naro¿nymi wie¿ami. Pobudowano zatem bry³ê zamku na planie czworoboku
i otoczono j¹ fortyfikacjami bastionowymi w kszta³cie gwiazdy piêcioramiennej.
W pracach uczestniczyli znamienici architekci, tacy jak Maciej Trapola oraz
Jan Chrzciciel Falconi i Krzysztof Mieroszewski. W pracach nad zamkiem ³añcuckim pracowali tak¿e i wielcy malarze,
na przyk³ad Ingerman i Stanis³aw Kostecki. Na szañcach wa³ów obronnych zamku ustawiono 80 dzia³ i powo³ano 400osobow¹ za³ogê do jego ewentualnej obrony. Wokó³ wspomnianych wa³ów,

Zamek w £añcucie, opar³ siê najazdowi szwedzkiemu, który mia³ miejsce w 1655 roku. Skutecznie opar³ siê
te¿ sprzymierzonym ze Szwedami wojskom Jerzego Rakoczego w roku 1657.
w tym samym roku, fortyfikacje zamkowe przebudowano zgodnie z planami
architekta Tylmana z Gameren, który zaprojektowa³ tak¿e he³my zachodnich
wie¿ zamku.

Ostatni ordynat, Alfred III Potocki, opuœci³ £añcut w lipcu 1944, wywo¿¹c ze sob¹ 11 wagonów dzie³ sztuki
i archiwaliów. Zamek szczêœliwie przetrwa³ okres wojny, a w roku 1945 otwarto w nim Muzeum Wnêtrz i Powozów.

Kolejna przebudowa
Druga wielka przebudowa zamku,
nast¹pi³a na prze³omie XVIII i XIX wieku. Jej inicjatork¹ by³a ksiê¿na Izabela z
Czartoryskich Lubomirska. Zamek przekszta³cono wówczas we wspania³¹ rezydencjê pa³acow¹, któr¹ otoczono parkiem krajobrazowym z klasycystyczn¹

Ewa Micha³owska-Walkiewicz
Pomoc w realizacji reporta¿u:
Miros³aw Staniec
Autorka dziêkuje panu dyrektorowi
K.W. Wojtowiczowi za zaproszenie
do zamku w £añcucie.
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Najazd wojsk szwedzkich
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POLSKA
NA WAKACJE

Og³oszenia drobne,
prywatne (niekomercyjne)
publikujemy bezp³atnie
(do 80 znaków).
Zadzwoñ, wyœlij smsa:
073 98 53 615
E-mail:
polonica@polonica.se
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Zapiski krytyczne

Wœród laureatów

Chyba nie by³o – od “Ksiêdza”
(1994) Antonii Bird – równie silnego filmu ukazuj¹cego problemy seksualne
kap³anów katolickich i piêtnuj¹cego ich
udzia³ w deprawowaniu nieletnich. Nagrodzony Srebrnym NiedŸwiedziem w
Berlinie i nominowany do Z³otego Globusa chilijski film “El Club” Pablo Larraina prezentuje czterech ksiê¿y i zakonnicê umieszczonych w nadmorskiej
mieœcinie dla unikniêcia odpowiedzialnoœci s¹dowej. Ale gdy do³¹cza do nich
pi¹ty ksi¹dz, dogania go przesz³oœæ i powoduje samobójstwo, po którym rozkrêca siê spirala przemocy, bez powodzenia powœci¹gana przez przedstawiciela kurii, jezuitê.
Wszystko sprowadza siê do zamiatania pod dywan dalszych czynnoœci, mog¹cych zainteresowaæ prokuraturê. Nie ma tu ludzi dobrych, wszyscy
maj¹ szkielety w szafie i film jest czêsto
obsceniczny, g³ównie w warstwie dialogowej. Ale to ¿ycie jest obsceniczne i
nic, w³¹cznie z zakoñczeniem, nie wskazuje na mo¿liwoœæ zmiany. Najbardziej
obsceniczna, wydoroœla³a ofiara tych
dawnych gwa³tów i przymuszeñ, jest
tak przyzwyczajona do seksu analnego,
¿e próbuje mu siê biernie poddaæ tak¿e
w absurdalnym tu kontakcie z kobiet¹.
EL CLUB re¿. Pablo Larrain,
dystr. NonStop Entertainment, prem.
22.1.2016
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Have you pissed today?
yes, twice...
just some drops?
more or less...
more OR less?
less...
Uczestnicy tego dialogu, Michael
Caine (82) i Harvey Keitel (76), graj¹
kompozytora i filmowca (Mick, nie Danny, Boyle), pensjonariuszy luksusowego
szwajcarskiego hotelu wœród Alp, co
koñczy siê samobójstwem drugiego i
triumfalnym powrotem pierwszego do
zdrowia i za pulpit dyrygenta koñcz¹cego film koncertu w³asnego utworu
“Simple songs” na chór i orkiestrê, koncertu dla The Queen of England z solistami skrzypiec i wokalistki, jakby w
rodzaju Tiri Te Kanawa.
Dystyngowany Caine nigdy nie
by³ przystojniejszy, ale w scenie masa¿u
jest ju¿ bardziej posuniêty w latach, podobnie jak ¿ona, odwiedzona po 10 latach, ju¿ tylko cieñ dawnej piêknoœci.

O niedoskona³oœci
demokracji
dok. ze str. 3

Ja obawiam siê, ¿e gdy uda siê ju¿ spacyfikowaæ i Trybuna³ Konstytucyjny i
S³u¿bê Cywiln¹ i media, to przyjdzie czas na tê ideologiczn¹ rewolucjê.
Wróci sprawa aborcji, Smoleñsk, wszystkie sprawy dotycz¹ce naszej, szeroko rozumianej, wolnoœci... Zmarnowane lata, trzeba bêdzie to kiedyœ
wszystko odkrêcaæ.
Tomasz Walat: Tak to wygl¹da. To materia³ na program wyborczy dzisiejszej
opozycji. A dzisiaj musimy przyzwyczaiæ do takiej sytuacji.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski: Szkoda tych czterech lat. Pytanie pozostaje, czy PiSowie nie uda siê umocniæ tak, by kolejne wybory nie by³y takie
przejrzyste jak te ostatnie...
Tomasz Walat: Ja mam nadziejê, ¿e w Polsce rozpocznie siê powa¿na, merytoryczna dyskusja, jak demokracja ma w przysz³oœci wygl¹daæ, jak unikn¹æ tych
niedoskona³oœci, które spowodowa³y tak¹ sytuacjê, jak¹ mamy dzisiaj. Bo na
razie mamy tak¹ demokracjê jak¹ mamy, i trzeba przeczekaæ ten okres w nadzieji,
¿e mo¿e po drodze coœ siê wydarzy, co przyspieszy te zmiany.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski: Na razie PiS nie ma mo¿liwoœci zmieniaæ
konstytucjê, ale nieco j¹ naginaj¹c, mo¿e zmieniaæ prawa.
W prasie szwedzkiej ostatnio bardzo du¿o pisze siê o Polsce, najczêœciej
krytycznie.
Tomasz Walat: Rz¹d w Warszawie uwa¿a, ¿e ka¿da taka krytyka dotyczy ca³ej
Polski i trzeba broniæ tak zwanej “dumy narodowej”. Nie mam z³udzeñ – ambasador bêdzie musia³ czêsto wysy³aæ listy protestacyjne. Ale przecie¿ ta krytyka
dotyczy okreœlonych zachowañ i jakgdyby bierze w obronê tê drug¹ czêœæ spo³eczeñstwa, która jest przeciwna tym systemowym zmianom. Bo to co dzieje siê
w Polsce, zak³óca ca³y europejski system wartoœci. Nie przejmowa³bym siê tym
krytycznym s³owom prasy szwedzkiej, bo – po pierwsze – nie biorê ich do siebie, a po drugie – uwa¿am, ¿e tutejsze media broni¹ w jakiœ sposób moich interesów. I – mam nadziejê – myœli tak spora czêœæ mieszkaj¹cej tu Polonii.
Ludomir Garczyñski-G¹ssowski: Spora czêœæ, ale nie wszyscy. Z tego co
wiem, polskie organizacje patriotyczne zastanawiaj¹ siê, czy takie protesty wysy³aæ, choæ na razie nie wys³a³y. Jak g³osz¹ plotki, krytyczne artyku³y w Dagens
Nyheter zosta³y przyjête jako osobista przykroœæ pewnej pani prezes...

Ten pierwszy anglojêzyczny i
mo¿e najlepszy jak dot¹d – obok nagrodzonej Oscarem “La grande bellezza” –
film w³oskiego re¿ysera Paolo Sorrentino,
s³usznie zgarn¹³ niedawno a¿ trzy statuetki europejskiej nagrody filmowej: za
najlepszy film, re¿yseriê i rolê Michaela
Caine. W w¹tkach filmowych, jak rekapitulacja kariery postaci granej przez Jane Fondê, sporo stereotypów, ale w koñcu film ukazuje stereotypowy œwiat,
pe³en wad i schorzeñ, fizycznych i moralnych.
Aleksander Kwiatkowski
YOUTH re¿. Paolo Sorrentino,
dystr. Scanbox, prem. 22.1.2016

Rozmowa przeprowadzona 5 stycznia 2016 roku.

Co? Gdzie? Kiedy?
Wydzia³ Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie
i Towarzystwo “Sztokholmski Salon Poezji”
zapraszaj¹ na

XXI EDYCJÊ SALONU
Goœciem wieczoru bêdzie

Ma³gorzata Bañka

W³aœnie kocham. Poœwiatowska.
Spektakl muzyczny oparty na wierszach, listach i na prozie
Haliny Poœwiatowskiej
Scenariusz: Ma³gorzata Bañka
Muzyka: Ma³gorzata Bañka
Obsada: Ma³gorzata Bañka
sobota, 6 lutego 2016 r. godz.18:00
Siedziba Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie
Prästgardsgatan 5, 172 32 Sundbyberg
Uwaga: ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc, uczestnictwo
w spektaklu jedynie na podstawie uprzedniej rezerwacji miejsc.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ od 28 stycznia 2016 telefonicznie
w godzinach 17-19 : 08 7393839; 073 5051127
Obowi¹zuje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Biblioteka Polska w Sztokholmie
poszukuje wolontariuszy
którzy chcieliby pomóc w pracach Biblioteki:
- zostañ jednym z naszych bibliotekarzy: na 4-godzinny
dy¿ur raz/dwa razy w tygodniu.
Poniewa¿ wypo¿yczanie ksi¹¿ek odbywa siê komputerowo,
mamy nadziejê, ¿e podstawy obs³ugi komputera
nie s¹ Ci obce i szybko je opanujesz.
Informacje o najwiêkszej polskiej bibliotece w Sztokholmie
znajdziesz na stronie internetowej: www.bibliotekapolska.se

Biblioteka przyjmuje dary ksi¹¿ek
z bibliotek prywatnych, g³ównie
tych w drodze do likwidacji
Skontaktuj siê z nami:
Telefon: 08-661 63 59
Adres: Östermalmsgatan 75 (T-Stadion)
Kontakt: El¿bieta Gieysztor (sekretarz Towarzystwa
Przyjació³ Biblioteki Polskiej w Sztokholmie)
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