
WAR,SZ.AWA 25 år efteråt

När jag satte mig på tågct vicl Stockholms central
med dcstination Warszawa, var der intc fritt för, att
det pirradc litet i maggropen. Jag visstc intc alls vad
som väntade mig, visste inte om allt skulle klaffa.
Vad jag hade att lita mig till var det telcgrem som
jag höll i min hand, lydande: Ticket is in headpost
Stettin. Jag skulle alltså på postkontoret i Stettin
poste restante avhämta ctt kuvert innehållande flyg-
biljett till \Warszawa. Man kan nämligen inte köpa
flygbiljetter längre än en vccka i förväg, och eftcr-
som postgången tar ungcfär så lång tid vågaclc mina
vänncr i Polen inte riskera, att bilietten inte skullc
komma fram i tid. Mcn litandc till min tur som ofta
följt mig och till stabilitetcn hos den person som av-
sänt telegrammet fordjupade jag mig i min rcsclek-
tyr och lät allt bero.

Ombord på mr's Grtif fick jag ett borcl i rcstau-
rangen där jag tillrbringaclc några timmar dels läsan-
d., dcls bctraktande lätt bcrusade svcnskar som
skulle över till Polcn för att roa sig över midsom-
marhelgcn. De flesta svenska polenresenärer kom-
mcr intc längre än till Swinoujscie ellcr Stettin. Där
lever de liuva livet med vodka och nöjcsliv, för-
glömmande alla bekymmcr och avläggande all sin
svenska blyghet för några dagar, för att scclan vända
hem med huvudvärk och ofta med tom plånbok.
Aven om dc köper pcngar på svarta bijrsen i Stettin
för en kurs skyhögt över dcn officiella, så hänclcr
det lika ofta att c'lc blir bestulna på båc{e pcngar och
värclesakcr. Så hut går hcm.

Vid tullgenomgången i Swinoujscic konr iag i
samtal med trc unga pojkar från Borås som var ute
just i dc ärenden jag nyss nän-rnt. Dc upptog mig
genast isin krets och jag blcv crbjuclen att clcla taxi
mcd dcm till Stcttin dit clc också skulle. Mina trc
vänner som verkade myckct polcnvana, dc hadc
visst varit clär ctt par gångcr förut och visste det
mcsta om vodka och hur man gör upp om priset för
en taxitur, förhandlade en stund mecl en chaufför
som lovadc köra oss till Stcttin för ungcf är tio
svcnska kronor pcr man. För mig var clct jätteskönt
att slippa leta rcda på tåg ellcr buss så jag fann mig
i clen något vådliga bilturcn. För intc var den helt
säker. Chauffören var cn baddare att köra. Och in-
te var den bekväm. Bilcn var intc av sista årsmodell.
Men de tre unga underhöll mig och jag kunde inte
annat än skratta åt cieras förtjusning över att vara
ute och "slå runt" sonr de kallade det. Och fram
kom vi, till ctt regnigt och föga gästvänligt Stettin.
Svart och sotigt var'det och dct dåliga vädrct gjordc
ju intc saken bättre. Inga hotcllrum fanns att upp-
bringa, så rnan kunde vila ut några timmar före rc-
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san till \Tarszawa. Så gälldc det ju att finna post-
kontorct clär min flygbiljett skullc finnas. Eftcrsom
jag inte visste hur dags planet skulle gå, så var det
nödvändigt att [ä tag på den så fort som möjligt.
Efter divcrsc taxiturer hit och dit, de polska taxi-
chaufförcrna låtsas ibland kunna mera engelska än
vacl som år med vcrkligheten överensstämmande,
kunde jag andas ut. Jag hade bi'ljetten i min hand.
Men planet gick inte förrän 19.30, så jag hade åt-
skilliga timmar att tillbringa i det våta Stettin. Men
dc unga svek mig intc. De hjälpte mig outtröttligt
atr. jaga hotcllrum och när det till sist lyckades oss att
finna ett, skildes jag från dcm med något av vcmod.
Vi hade hunnit bli goda vänner och jag fick några
avskcdsord sonr värmde mig: - Du var den trevli-
sastc vi hafr med oss. Vid Airport \Tarszawa
väntade mig dr Kolatkowski, som inbjudit mig och
så var den oron borta.

Följande morgon när jag vaknaclc var det strå-
lande solsken och jag kundc från balkongcn på åt-
tondc våningen clär jag bodde betrakta Warszawa
som låg utbrett undcr mig och jag såg "pärlan i stä-
dernas racl", mcd kulturpalatsct rcsa sig i all sin
pompa i centrum. Jag stod där och mindes tillbaka
hur jag som litcn flicka sjungit sången om \Tarszawa
som förstördes och om männis\korna som 'drevs
från fädernejorden. Här stod jag nu snart tjugofem
år eftcråt och staden som förstördcs liggcr där vit-
glänsanc{c och skön och något spår av f,örstörelsen
n-rärks intc längre.

Dr Kolatkowski blev mig cn outtröttlig guidc,
som hadc förcsatt sig att göra mina dagar så inne-
hållsrika som möjligt.

Redan första dagen besökte vi kulturpalatset och
bcsåg clcn gamla stadcn med det fantastiska återupp-
byggnadsarbetet. Alla undcr krigct till grunden ncd-
bombacic hus har återställts i sitt förutvarande skick.
Med kärleksfullt tålamod och ihärdig noggrannhct
har man plockat ihop de raserade husen och med
hjälp av byggnadsarbctarc kunniga i dcn äldre bygg-
nadstekniken har man lyckats få clct prccis som clet
cn gång var.

Nästa dag besökte vi slottet Lazicnki, också detta
omsorgsfullt restaurerat och åter ett bevis på tåla-
mod och outtröttlighet.

Chopinkonserten som hålls varje söndag kl 12.00
i slottsparken var verkligen en minnesvärd upplc-
vel'se, något av högtid. Runt den stora Chopinstatyn
är bänkar placerade där människor klädda i sina bäs-
ta kläder, barnen prydligt och väluppfostrat vid si-
na föräldrars sida, med andakt lyssnar till konser-
tcn. Parken är fylld mcd rosor och mycket välskött.
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På kvällcn var clcr opcrans tur och samma an-
claktsfulia och värciiga stämning rådde även där. Den
vackra opcrasalongcn i ljusgrått, rosa och virr var
fullsatt. Entrdn i opcrahuset är prydd med speglar
och clc vackrasrc lampor i kristall.

Men intc bara kultur ingick i prograrnmct. Nå-
got om fysisk fostran borcle jag också veta. Dr Kolat-
kowski sorn är lärare i fysisk fostran rog nrig
n-rcc{ till Akademin, där han hadc fått sin 

"1bita_ning och ävcn arbctar som juclotränare, och där
nrånga av världcns bästa idrortsmän fått sin utbilci-
ning. Det frapperade mig hur enkel miljön var i den_
na anläggning, som jag hört så myckct talas om. Den
var av modell äldre som så ofta i Polen. Man ser in-
te mycket av moderna rcdskap och påkostade tck-
niska anordningar, men denna akademi är berömd
och dess metoder studeras övcr hela världen.

Studenterna bor i ganska små rum. Tre i varje.
När tre sängar, nåEra stolar och ctt bord tagit sin
plats fanns intc n-ryckct utrymme kvar för innevå-
narna att svänga sig på. Mcn särskild läsesal finns,
där studenterna förcdrar att bedriva sina teoretiska
studicr. Den fysiska träningen och utbildningen för-
siggår i ry-mliga lokaler och i den skogst.r.ärg ,o,.,.
omgcr anläggningen.

Dr Kolatkowski är också anställd vid Hanka Sa-
wicka-sanatoriet c{är han syssiar nred fysisk r.chabili-
tcring. Aven där fick jag ta en titt och cn ganska
så omfattande sådanr som srräcktc sig bokstavligcn
från källare till vind.

Sanatoricts grundare professor Naumann anslog
själv något av sin dyrbara tid för arr ge mig infor-
matlon om sanatoriets metoder. Dct är rättare ut-tryckt crr rekrcationshem för tbc-sjuka, som har
fått sitt namn efrer cn liten tbc-sjuk judisk flicka.
Sanatoriet grundadcs intc bara för atr återge paricn-

Utsikt från kulturpolotset i Worszowo jonuori 1970. Foto: p. A In-terpress.
Worszowo jonuori 1945, Foto: P. A. Interpress.
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terna fysisk hälsa utan också för atr hjälpa dem åter-
anpassa sig i samhället och återvinna sin psvkiska
balans. Fysisk träning och medicinsk cftcrbehandlins
är förenad med yrkesutbildning. Dct finns möjlig:
hct för p.rricnrcrn a afi lara sig yrkcn som bokbinJ-
ning, urmakeri, bokföring, sönrnacl ctc. Bådc prak-
tisk och tcorctisk unclervisning rcs. Ofta är clct nöcl-
väncligt för cn f. d. tbc-sjuk att byta yrkc och här är
mcningcn att paticntcn skall hjälpas til'l att finna cn
passande sysselsättning.

Liksom vid fysiska akadt:n-rin frappcradcs jag av
enkelheten i utrustning, inrcdning c,tc. Men äu.r,
vid Hanka Sawicka uppnås resultar som är så goda
att mctodcrna studeras i andra ländcr. Utrustningen
i dr Kolatkowskis behandlingsrum bestod av två
madrasscr på golvet och ctt par tyngdcr 1:ijr arm*
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Varszawa 25 är efteråt

lyftningar. "Jrg måste göra allr med mina hän'der",
sade han. "Hur mycket mer skulle inte kunna uträt-
tas om jag hade mekaniska verktyg till hjälp? Vi vet
vad som finns att tillgå på det här området, men vi
har tyvärr ännu inte råd att skaffa 6191". - I köket
kokade man mat åt patienterna på en vedspis glö-
dande av hetta. (Den elektriska var för till'fället tra-
sig.) Några som helst mekaniska hjälpmedel kunde
jag inte upptäcka där heller. A'llt ,mås'te göras med
handkraft. I rlaboratoriet kunde jag inte upptäcka
en enda rostfri sak.

Till och med i avlöningssystemet fick jag insyn.
Men inga hemliga löner. Overst på listan stod pro-
fessorns namn och vad han hade i lön och sedan
undan för undan. 'Kanske kan det vara intressant
at,r nämna, att professorns lön är omkring 6.000
sloty i månaden medan en underläkares är omkring
2.600, en arbetares cirka 2.000. Jämförelsevis är inte
skillnaderna så stora som i Sverige där en direktörs-
lön ofta är tio gånger arbetarens.

Museer ingår ju också i vad man bör Lbese. Och
det som gav mig mest var historiska museet i gamla
staden, där man bland annat visade en film från
\(arszawas förstöring och återuppbyggnad. Då först
fick jag en verkilig uppfattning om vilken upplevel-
se det måste yara art återvända till en död stad där
det verkligen inte finns sten på sten. Där varken
mat eller dryck står att uppbringa. Då först fick jag
i mitt ,inners,ta en aning om vad krig är och vil'ka
frukter det bär.

Men med tålamod och gamla tegelstenar byggde
man upp staden igen. När man sett denna film kan
man också förstå varför det polska ,fo'lket är så räd-
da om allt de har. De har måst lära sig att ta vara pä
allt. Många gånger under mina dagar i Po'len kände
jag mig skamsen, när jag tänkte på vilket slöseri som
försiggår i konsumtions-, köp- och slänglandet Sve-
rige, där snart inget aktas, och där vi matas med
r,eklam, som till sist med sin utstuderade psykolo-
giska påverkan tvingar oss alla att falla för satans
list och delta i förbrukningshysterin.

Museerna får inte beträdas utan att man sätter
på sig de filttoff'lor som obligatoriskt delas ut vid
ingången. ,Det vittnar om en rörande kärlek till der
som genom s'tora uppoff rin gar har återuppbyggts,
till alla små bitar som åter fogats ihop till den hel-
het de en gång utgjorde. Rörande är också stolthe-
ten över alla de konstskatter som finns. Guiderna,
som visar besökarna runt, är mycket kunniga och
de håller föreläsningar, som fastän man inte förstår
märker man ändå hur vackert - hur välljudandc
skönt - det polska språket är. De kvinnliga guider
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jag såg skred som drottningar från den ena salen till
den andra. Det märktes på långt håll, att de upplev-
de detta som mitt, som vårt.

En dagsresa med flyg till den gamla staden ,Kra-
kow, tidigare huvudstad, Båv mig tillfälle att besöka
renässansslottet 'Wavel. De underbart vackra itali-
enska gobelängerna som pryder väggarna i slottets
stora salar har sin egen historia. De deponerades un-
der kriget i Kanada och det tog tjugo år innan de
hängde på plats igen.

Flygtrafiken är mycket utvecklad i Potlen och det
är mycket billigare att [:ly,ga än att t. ex. köpa klä-
der. ,En flygresa mellan \Tarszawa och Krakow kos-
rar 760 sloty medan en snygg yll'ejumper kostar 900
sloty.

Sist men inte minst måste jag nämna något om
mitt besök på 'Elek'toralna nr 13 där kvinnoorga-
nisationen har sitt kontor. Jag blev mycket väl mot-
tagen av \Wanda Rudink. Madame Rudink ord'nade
ert möte med journalister från o'lika tidskrifter.
En av dem, Zy,gmunt Oldakowski, inbjöd mig
till sin redaktion. Även där öppnades alla dör-
rar. Tidningen Przyjaciotka (Vännen) har blivit
något av en socialbyrå per korrespondens. Det hela
började med att någon'läsare skrev till tidningen och
bad om råd i nårgon fräga. Frågan besvarades och
publicerades. Detta blev början till en fråge- och
svarsverksamhet som växt ut så att en hel stab är
sysselsatt att läsa och ,besvara de brev som kom,mer.
Där finns frågor av alla slag,från juridiska och medi-
cinska till kärleks- och religionsfrågor. Man har ex-
perter 'som ,besvarar rent fackmässiga spörsmåI. En
del av breven och svaren publiceras. Många 'läsare
som fått råd som de kunnat fölia har skrivit och
tackat för hjälpen. A'lla sådana ,svar arkiveras. Alrla
brev arkiveras förresten. Där finns särskilda mappar
för alla frågor. Enbart kärleksfrågor omfattade åt-
skilliga mappar. Många gånger kommer det gåvor
från läsarna. En tacksam läsare skickade en gång en
fisk.

Jag kom till Warszawa med regn. När dr Kolat-
kowski och'hans fästmö hjälpte mig och mitt bagage
upp på tåget för hemresan så regnade det också.
Polska folket tycker om att resa och Lbese sitt land.
Stationen myllrade av människor och tåget var fulrl-
besatt och fullbelagt. Om flygtrafiken är billig och
mycket bra så finns det åtskilligt att önska när det
gäller tågen. Och d'et finns In€r? att göra i Polen.
My.ket har också uträttats sedan landet 1åg lamsla-
get ef'ter kriget. 'Warszawa än snart en helt ny stad
och en av de modernaste i EuroPa.

Hjördis Levin


