
Några soliga dagar i Polen  
 
I början av maj, de dagar då sommar och sol besökte oss och lät oss njuta av grönska och blommor, 
då när hela världen skrudade sig i vårgrönska, besökte jag Gdansk i Polen. Vi var 60 esperantister från 
sex olika länder, som var samlade till ett esperantomöte. Alla talade vi esperanto med varandra hela 
tiden. Hela planeringen av kongressen skedde på esperanto, för arbetskommittén bestod av några 
polacker och några svenskar. Deras gemensamma arbete resulterade i en fantastiskt bra kongress 
och samvaro.  
 
Vid Östersjökusten ligger de tre städerna Gdansk, Sopot och Gdynia. Gdansk är en gammal 
Hansastad, kanske den som hade störst betydelse som köpstad vid Östersjön. Den bombades och 
förstördes mycket under andra världskriget, men man har byggt upp den i århundradenas olika stilar. 
Fasaderna var rekonstruerade i barock och renässans. De var målade och dekorerade i olika stilar. 
Det var en underbar promenad genom olika århundraden, som man skickligt vävt samman till en 
enhet. Även interiörerna gav i vissa restauranger bilder av forna dagar. Ett ovärderligt arbete att 
återskapa den gamla staden. Gatorna var nu fyllda av turister och gäster utanför restaurangerna. Den 
pampiga Mariakyrkan var också restaurerad och var en blandning av gamla bevarade och nybyggda 
delar. Klockorna i det gamla bevarade klocktornet slog varje heltimme och gav en känsla av lugn och 
stressfri tillvaro, men också av tidens gång.  
 
Vårt hotell låg centralt och vi hade god tillgång till allmänna kommunikationer. Var man över 70 år 
kom man långt på gratisåkning. Hotellet låg ganska nära centralstationen och flygplatsen. Banan till 
flygplatsen var nyinvigd och hade god och tydlig information. Längs vägen från hotellet in till ”Gamla 
Stan” passerade man många stora gamla villor, som nu fungerade som konferenslokaler eller 
sjukhem.  
 
Vi passerade symbolen för Gdansk, som är ett gammalt medeltida torn, där man under århundraden 
hissat upp varor i den gamla Hansastaden. Den kallas ”Tranan”. Den avbildas i många sammanhang, 
även på kongressens namnskyltar. Från hamnen åkte vi med ett ”piratskepp” med en ”riktig” pirat 
som kapten till Westerplatte, där den första striden under andra världskriget utspelades. Några få 
polska soldater höll under sju dagar stånd mot de tyska soldaterna.  
 
Den mellersta av de tre städerna heter Sopot och skapades som ett spa-bad. I början av 1900-talet 
lärde man folk att det var nyttigt att bada. Nu talar man istället om hur giftigt vattnet i Östersjön har 
blivit. Sopot visar sig dock fortfarande (eller åter) i 1800- och början av 1900-tals kläder i fråga om 
husens fasader och gamla spabadhus. Där finns också trevliga gamla och nya matställen. Här finns 
Europas längsta trä-pir där man kan promenera, för att visa upp sig eller för att njuta av buktens vida 
vattenyta, som fylldes av båtar med vita segel. Vid ena sidan av bukten ser man varvet i Gdansk där 
Solidaritet startade, vid andra sidan halvön Hel, som är en skattkammare för botanister.  
 
Vi besökte också ett stort, nybyggt och oerhört innehållsrikt museum över Solidaritets födelse, 
utveckling och arbete, som ju var inledningen till en stor förändring i Europa. En mycket kunnig guide 
berättade om vad som hände i Gdansk och om kontakterna med världens ledare. En lika kunnig 
polack översatte till esperanto, så att vi kunde förstå vad som sades.  
 
Den tredje staden i raden av dessa Östersjöstäder var Gdynia. Den var tidigare ett fiskeläge, men 
skapades om till en industri- och hamnstad under mellankrigstiden. Där finns bl.a. en jättestor 
segelbåt som fungerat som utbildningsskepp för blivande sjömän. Nu är den museum. Nu har Gdynia 
utvecklats till en semesterstad, där man kan flanera på kajerna och känna hamnens liv omkring sig. 
På ”Stenberget” kan man åka upp med bergbana och få utsikt över staden och havet. I Gdynia finns 
också ett museum där man kan stifta bekantskap med Östersjöns botten, som består av berg och 
dalar.  



 
Vi besökte stadsdelen Oliwa där det ligger en mäktig katedral. Där tävlas det varje år i orgelkonserter 
på en stor festival. Den håller på en vecka i juli och drar till sig medverkande från hela Europa eller 
kanske hela världen. Runt katedralen fanns det en stor och underbar park där man verkligen kunde 
flanera hur länge som helst.  
 
Vi framförde samma dikt av Szymborska som vi gjorde på Nobellunchen på Seniorcentrum. En polska 
läste den polska texten och Kerstin den svenska. Hälften av publiken var polacker och hälften var 
svenskar, så de skrattade omväxlande åt hur det är att bli gammal och allra mest åt att man inte 
hittade nekrologen över sig själv i morgontidningen.  
 
Avslutningen på dagarna i Polen ägde rum i en skog där esperantister en gång under en 
världskongress i esperanto 1927 planterade en minnesek. Den höggs ner av nazister i början av 30-
talet. 1959 planterade man under en ungdomskongress en ny ek, som fortfarande växer där. En 
familj som bor i närheten har alltsedan dess vårdat eken. Nu sjöng och spelade folk från olika länder 
om samarbete och vänskap mellan folk. Slutorden i texten var ”Vi har gjort något stort tillsammans”.  
 
Sedan reste Kerstin och Saliko hem med många minnen av dessa dagar. Kerstin hade också med sig 
minnen av solstrålar genom de nyutspruckna löven i bokskogen, vilket är en del av Kerstins 
underbara barndomsminnen från Skåne.  
 

Kerstin Rohdin 


