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ABONAMENT FASTPRIS POLEN 
JEST JESZCZE LEPSZY! 
Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych krajach 
UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.

ADOLF HITLERSPLATZ
6 grudnia 1944 roku dojechaliśmy po prawie 
dwutygodniowej podróży, wagonem bydlęcym 
(towarowym), do Krakowa. Nie, nie byliśmy 
deportowani przez Niemców. Jechaliśmy 
z własnej woli, własnym t.j. wynajętym wagonem.
Fragment wspomnień Ludomira 
Garczyńskiego-Gąssowskiego. Strona 3 
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Andrzej Szmilichowski

Aleksander Kwiatkowski

Dwa słowa o molestowaniu

Nagle rozwiązał się worek 
z molestowaniem. Okazuje się, 
że wszyscy zawsze molestowali 
płeć piękniejszą, a głównie 
w Szwecji, bo to i politycy i ludzie 
teatru i jakiś totumfacki Szwedzkiej 
Akademii Literatury (ksywa „profil 
kultury”, a właściwie Jean Claude 
Arnault; sądząc po zdjęciach – 
10 lat bez wyroku za perwersję 
i rozpustę), czyli od wtedy – lub 
wcześniej – kultura polegała na 
podszczypywaniu albo gorzej, 
na co czcigodni i cnotliwi, 
wybierani dożywotnio członkowie, 
przez wiele lat przymykali oczy, 
a i dziś przeważnie wolą milczeć.

Teraz niektórzy przepraszają, inni wyrażają żal i 
skruchę, że nie protestowali, gdy była pora i miało 
to sens. A za wszystkim kryje się ponoć niewidzialna 
ręka feministek, globalnie zorganizowana akcja wy-
dobywająca na powierzchnię dawne i aktualne winy 
męskich seksistów. 

I zaczyna to przypominać cenzurę, bo nagle wstrzy-
muje się udział oskarżonych (których wina tak do 
końca jeszcze nie jest udowodniona, na to trzeba by 
postępowania sądowego, do którego dojdzie chyba 
tylko w nielicznych przypadkach) w aktualnie produ-
kowanych filmach, serialach i programach telewizyj-
nych. To tak trochę jak z listą Wildsteina, lustracją 
i akcją przeciw dawnym TW, KO itp współpracow-
nikom komunistycznej policji politycznej. Czyli w 
sumie akcja mocno podejrzana, w ramach której moż-
liwe jest skrzywdzenie wielu Bogu ducha winnych. 

A równocześnie można wyczytać między wiersza-
mi, że niekiedy kobiety u władzy molestowały mniej 
ustosunkowanych mężczyzn, czyli może potrzebna 
jest też żelazna miotła prowadzona przez seksistów?  

Nie jestem specjalistą od molestowania, choć pisa-
łem kiedyś na tych łamach o filmie egipskim tematowi 
poświęconym. A także całkiem niedawno przy okazji 
filmu z Tunezji o zaawansowanym etapie molestowa-
nia, czyli gwałcie. Ani od molestowania w praktyce, 
ani na srebrnym ekranie, co musi jakoś graniczyć z 
pornografią, a dawno temu dbała o to cenzura (także 
w Szwecji, według paragafu „skadligt upphetsande”).

Pracowałem 35 lat w średnio dużej, choć ważnej 
instytucji, gdzie wśród 150 pracowników na różnych 
szczeblach nie słyszało się o molestowaniu. Było 
zresztą sporo kobiet na kierowniczych stanowiskach. 
Dość nowoczesny dyrektor Harry Schein trzymał 

niekiedy po amerykańsku nogi na biurku, ale chyba 
nie sadzał sobie na kolanach młodych sekretarek, z 
tęsknoty za mieszkającą we Włoszech żoną, gwiazdą 
filmową Ingrid Thulin. Jedyny skandal, jaki pamię-
tam, to upojenie alkoholowe w czasie pracy, woźnego 
(vaktmästare), zbesztanego za to natychmiast przez 
porywczego personalnego, za co później ów personal-
ny musiał biedaka przepraszać, choć pracę i tak stracił 
(woźny, nie personalny).

Sam nie mogę się podwiązać pod #metoo, bo za-
wsze czekałem aż ktoś (z płci przeciwnej) mnie 
uszczypnie, co w niektórych przypadkach przyjąłbym 
pozytywnie, w innych – zignorował.

W Sztokholmie w wieku 85 lat zmarł 
znany wśród Polonii duszpasterz 
ks. Bogdan Wegnerowski 
ze Wspólnoty pw. św. Jana Bosko. 
Ksiądz Bogdan urodził się 25 listopada 1932 
roku w Toruniu. Nowicjat odbył w początku 
lat 50-tych w Czerwińsku w Zgromadzeniu 
Salezjańskim, później profesję wieczystą i 
diakonat w Lądzie. Pracował jako duszpa-
sterz m.in. w Gdańsku-Orunii, Główczycach, 
Witnicy, Czaplinku, a od 1989 roku był dusz-
pasterzem wśród Polonii szwedzkiej. Lubiany 
i ceniony za pogodę ducha, wyrozumiałość 
dla bliźnich, przez niemal 30 lat silnie zwią-
zał się z tutejszym polskim środowiskiem. 
Przez ostatnie lata, już na emeryturze, był 
duszpasterzem chorych. 
Ksiądz Wegnerowski zmarł 28 grudnia 2017.  

W styczniu 2017 roku, nieomal rok temu, World 
Economic Forum opublikowało raport, w którym 
ostrzegał, że szefowie światowych koncernów inte-
resują się zanieczyszczeniem środowiska jedynie pro 
forma. 

Innymi słowy nie zwracają w ogóle na to uwagi, 
gdyż mają na głowie ważniejsze sprawy. By zaś nie 
wpaść w spiralę wyrzutów sumienia, lub – co gorsza – 
napotkać fale protestów, czynią małoistotne pozorne 
ruchy, ale najbardziej cenią sobie ciszę (ciszej nad tą 
trumną?).

Wielki biznes rozkopuje, szlachtuje, wysadza w 
powietrze, ścina, truje, likwiduje – inaczej mówiąc 
wypompowuje z natury wszystko, co w niej jeszcze 
pozostało, równocześnie szczycąc się i chwaląc dy-
namicznym rozwojem i postępem. Brak wyobraźni? 
Szczególny rodzaj ślepoty? Głupota? Premedytacja? 
Wszak mało rozgarnięty absolwent szkoły podstawo-
wej wie, że przyrost produkcji zwiększa zanieczysz-
czenie środowiska. 

Rzecz w tym, że światowy biznes choruje na nie-
dosyt wyobraźni (bo jak to inaczej nazwać?) i guzik 
ich to wszystko obchodzi. Pozytywne cyfry w bilansie 
roku to jest to, co najbardziej lubią Indianie! Punkt. 
Cieszmy się, żyjemy w ciekawych czasach.

Jakaś niepojęta siła pcha ludzkość w kierunku 
ślepego samounicestwienia. Jest to rodzaj fanaty-
zmu, porównywalny z religijnym okrucieństwem 
średniowiecza, choroba równa siłą rażenia panepide-
mii. Można odnieść wrażenie, że cywilizacyjny kod 

współczesności brzmi: wszystko jest zasobem do 
pozyskania! 

Co z tego, że wielu ludzi nauki i nie tylko nauki, w 
ogóle ludzi mądrych, rozumie te zagrożenia, gdy w 
porównaniu z taranami w rodzaju Donalda Trumpa, 
ich siła sprawcza leży na poziomie zatrzymywania 
siecią wiatru? 

Istna kwadratura koła. Gwałtownie rosnąca ilość 
ludzi na ziemi, połączona z intensywnym niszcze-
niem środowiska naturalnego, w obliczu przyszłości 
następujących pokoleń? Czy nie najwyższy czas się 
ocknąć? Jesteśmy w końcu spójną genetycznie i (po-
dobno) myślącą ludzkością! 

Trudno byłoby sprecyzować, kiedy się to wszyst-
ko  – proces destrukcji – zaczęło. Może już u samego 
zarania? Już z chwili, gdy podnieśliśmy się na nogi i 
stali ludźmi, ulegliśmy jakiemuś pra zarażeniu?

Kim w końcu jesteśmy? Istotami zdolnymi do świę-
tej ekstazy i grzechu bez dna? Marzycielami ocze-
kującymi urzeczywistnienia nierealnych pragnień? 
Bytami czczącymi swoich bogów i jednocześnie pod-
noszącymi na nich rękę? A może tylko, schodząc z 
koturnów, nieporadnymi istotami zdobywającymi 
mozolnie doświadczenie? 

Żyjący na przełomie dziewiętnastego i dwudzie-
stego stulecia brytyjski pisarz i aforysta Oscar Wilde, 
zapisał godne zapamiętania słowa: Doświadczenie to 
nazwa, jaką nadajemy naszym błędom. 

Wołanie na puszczy, 
czyli pasaż donikąd
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Ludomir Garczyński-Gąssowski

ADOLF HITLERSPLATZ
6 grudnia 1944 dojechaliśmy
po prawie dwutygodniowej podróży, 
wagonem bydlęcym (towarowym), 
do Krakowa. Nie, nie byliśmy 
deportowani przez Niemców. 
Jechaliśmy z własnej woli, własnym 
t.j. wynajętym wagonem.

Fragment większej całości

Rzecz w tym, że mój ojciec wespół ze swoim przy-
jacielem Bolesławem Wieniawą-Maszewskim wyna-
jęli ów wagon w celu przejazdu spod Warszawy do 
Krakowa. Podróż trwała tak długo bowiem nasz (w 
pewnym sensie nielegalny) wagon był za łapówki 
przyłączany do różnych pociągów  zdążających w po-
żądanym przez nas kierunku. A to trwało.

W wagonie (była to dość ostra zima) mieliśmy tzw. 
kozę tj. niewielki piecyk, który grzał i na którym moż-
na było także podgrzać posiłki i herbatę. Nasz wagon 
przejeżdżał spod Warszawy do Krakowa, obu miast 
leżących w Generalnej Guberni, przez jakiś przesmyk 
należący do Reichu i wtedy, gdyśmy stali na jakiejś  
tam stacji, nie można było wyjść „za potrzebą”, bo 
wagon był oplombowany.  

Co było w wagonie (oprócz wspomnianej kozy)? 
Przede wszystkim rodzina. To znaczy poza moimi 
rodzicami i siostrą także siostra mojej matki i jej ku-
zynka. Obie Akówki z Powstania. Moje ciocie: Rysia 
i Teresa. Potraktowane, jako kobiety, ulgowo, w akcie 
kapitulacji. Miały do wyboru jechać na tzw. roboty do 
Niemiec lub jako jeńcy do stalagów tj. obozów dla nie 
oficerów. Panienki przyjęły tę drugą opcję i jechały 
kolejką EKD do obozu przejściowego w Pruszkowie. 
Gdy jednak kolejka przejeżdżała koło willi naszej 
Babci w Podkowie Leśnej, wyskoczyły. Teresa, jak 
kot na cztery łapy, mimo wielkiego wora, który mia-
ła na plecach. Do tego wora, w którym moja Ciocia 
Teresa wywiozła z Warszawy wyprawę ślubną swojej 
Babci, jeszcze wrócę. Bo z jego zawartości żyliśmy 
przez czas jakiś. Ciocia Rysia wylądowała gorzej 
skręcając sobie kostkę.  

Niemcy po upadku Powstania wyłapywały Warsza-
wiaków w okolicznych miejscowościach. Więc mo-
je Ciocie, podobnie jak my i wspomniany przyjaciel 
Ojca, musieliśmy z tej okolicy uciekać. W wagonie 
były też nasze syjamskie koty Filip i Magda oraz dwa 
baniaki ze spirytusem (łącznie dwieście litrów) – w 
czasie, gdy pieniądze traciły swoją wartość, była to 
„twarda” waluta. 

Nim nasz wagon 26 listopada 1944 roku opuścił 
bocznicę w Milanówku wydarzyło się przedtem dużo.

W lipcu 1944 każde dziecko w Warszawie wie-
działo, że będzie Powstanie. Dorośli też wiedzieli, z 
Niemcami łącznie. Ludzie, którzy nie lubią zamie-
szania, wyjeżdżali na letniska by przeczekać te parę 
niespokojnych dni. Myśmy też wyjechali razem, ze 
wspomnianymi kotami do Milanówka. Wyjazd był 
poniekąd służbowy, ale o tym potem. 

Wojna, wojną, okupacja, okupacją, ale w lecie 
panują upały i w mieście wytrzymać trudno. W la-
sach w okolicy Warszawy powstały tzw. letniska”: 
Wesoła, Świder, Podkowa Leśna czy Komorów lub 
Milanówek. „Ludzie z Towarzystwa”, ci których było 
na to stać, wyjeżdżali w lipcu lub sierpniu. Ze wzglę-
du na wspomniane pogłoski ludzie wyjeżdżali, jak 
najprędzej.

Niemcy z Abwehry, którzy utrzymywali roboczy 
kontakt z wywiadem AK, próbowali polskie  powsta-
nie powstrzymać. Ponoć doszło nawet do spotkania 
generała Bora z jakimś wyższym oficerem Abwehry. 
Relacja z tego znana jest (z drugiej ręki) z zeznań płk. 
Światły, który twierdził iż przesłuchiwany jeden z 
aresztowanych przez UB oficerów Komendy Głównej 
AK, ją podał. 

Na początku lat 90-siątych dotarł do tej relacji Je-
rzy Urban i ją opublikował w swoim piśmie NIE p.t. 
„Randka Bora”. Sprawa o tyle ciekawa, że żaden z 
poważnych historyków nie zakwestionował tego, 
raczej wiarygodnego, tekstu. Otóż ów tajemniczy 
oficer Abwehry prosił Generała, by nie podejmował 
przedwczesnych kroków. Żeby zaczekał na wyda-
rzenia, które niebawem nastąpią w Berlinie. Bo po-
tem wszystko pójdzie łatwiej. Więcej powiedzieć 

naturalnie nie mógł. Jeśli to wszystko jest prawdą, a 
nie mistyfikacją, to chodziło o planowany zamach na 
Hitlera i pucz wojskowy. Jak wiemy, zamach się nie 
udał, sytuacja zmieniła się na niekorzyść i na froncie 
wschodnim. Zaangażowanych w zamach (lub tylko 
o to podejrzanych) oficerów aresztowano i stracono. 
Ich miejsce zajęli fanatycy z SS. Dowódcą Frontu 
Wschodniego został Heinrich Himmler, dyletant pod 
względem wojskowym. Zamach miał miejsce 20 lipca 
i w tej sytuacji wywoływanie powstania 1 sierpnia, 
żadnego sensu nie miało. 

Że Powstanie wybuchnie nikt nie miał wątpliwo-
ści. Szczególnie, że przez Warszawę wycofywały się 
w panice wojska niemieckie. Datę wybuchu (Godzina 
W - 17.00) znali tylko ci, co mieli ją znać. Moja 
Mama nie znała i pojechała 1 sierpnia kolejką EKD do 
Warszawy na zakupy i wróciła do Milanówka ostat-
nią kolejką, która opuściła Warszawę o 16.55. Tatuś 
był bardzo zaniepokojony, bowiem radio londyńskie 
pięć po piątej podało, że w Warszawie wybuchło 
Powstanie. 

Mój Ojciec był współpracownikiem BIP-u  tj. Biura 
Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. To 
była luźna formacja. W sekcji radiowej kolegował się 
tam m.in. z Czesławem Miłoszem. Na czele tej sekcji 
stał pan Rudzki, były dyrektor Polskiego Radia, któ-
ry aktywizował przedwojennych współpracowników. 
Mój Ojciec posiadał zrzutowy, miniaturowy (jak na 
tamte czasy) odbiornik (18x10x10 cm). W tym czasie 
tranzystorów nie było. Anglicy wymyślili miniaturo-
we lampki elektroniczne. Ten odbiornik i fakt posia-
dania rodziny (żona i dwoje małych dzieci) spowo-
dowały, że AK Ojca nie zatrzymało w Warszawie, a 
tylko polecono mu zorganizowanie punktu nasłucho-
wego i kontaktowego. 

„Parę dni” Powstania się przedłużało. Wieczorami 
z Milanówka widzieliśmy łuny nad Warszawą. Ojciec 
robił się coraz bardziej nerwowy z powodu, prawdo-
podobnie, wiadomości znanych mu z radia. Niemcy 
co pewien czas wypuszczali ludzi z Warszawy, tak po 
pierwszych dwu czy trzech tygodniach Powstania.

I wtedy nasz punkt kontaktowy się przydał. Ludzie 
przychodzili, odpoczęli, najedli się szli dalej. Do naj-
ważniejszych naszych gości zaliczam pannę Ander-
sównę, córkę z pierwszego małżeństwa znanego 
Generała. To nawet była tragikomiczna sytuacja. 
Zmęczona Panna Anna Andersówna, wówczas narze-
czona adiutanta generała Bora, kuliła się na kozetce, 
bo raczej gadatliwa nasza babcia, zawsze i wszystko 
wiedziała. Do przychodzących do nas gości mówiła: 
„Nie mogę wam więcej powiedzieć, ale to jest córka 
tego najważniejszego spod Monte Cassino”.

Skończyło się to dobrze, bo pannie Andersównie 
pomogły układy i różne wywiady – przez Wiedeń 
znalazła się we Włoszech, gdzie spotkała się z Ojcem. 
Drugą ważną osobą, która nas zaszczyciła, był kape-
lan AK ksiądz Leon Misiołek, który przyniósł do nas 
urnę z sercem Chopina. Gdy kościół Świętego Krzyża 
na Krakowskim Przedmieściu płonął ksiądz w ostat-
niej chwili wyjął z kapliczki urnę, poparzył sobie ręce 
i z tą urną wyszedł z Warszawy. 

Dalej było tak, że już po wojnie, wówczas czujne 
nowe władze, aresztowały księdza i zabrały urnę. 
Były to jednak czasy, gdy reżim udawał, że chce się 
dogadać ze społeczeństwem via kościół. I raptem 
księdza Misiołka zwolniono i zaproszono na uroczy-
ste przekazanie Serca Chopina (oni już wtedy pisa-
li Szopena) z powrotem do kościoła. Ksiądz podał, 
że serce w pewnym czasie przebywało u nas, więc i 
mój Ojciec był zaproszony na uroczyste przekazanie 
przez prezydenta Bieruta „uratowanej” przez władze 
urny z sercem Chopina prymasowi Hlondowi. Ojciec 
zapamiętał zabawny incydent – Polska Kronika Fil-
mowa filmowała ów doniosły akt i ... raptem okazało 
się, że zabrakło taśmy w najważniejszym momencie. 
Operator zwrócił się do Bieruta: „Obywatelu Pre-
zydencie proszę powtórzyć przekazanie, bo nie było 
taśmy”. „Aktów historycznych się nie powtarza. Nie 
było taśmy, nie będzie  filmu” – odpowiedział Bierut. 
I to o nim dobrze świadczy.

A skąd tytuł tego wspomnienia? 
Jak dojechaliśmy 6 grudnia do Krakowa i przeno-

cowaliśmy u kuzynki  pana Bolesława Maszewskiego, 
to następnego dnia Mama nas wykąpała (po dziesię-
ciu dniach była to konieczność) i poszliśmy zwiedzać 
Kraków. 

7 grudnia to dzień Świętego Mikołaja, w Krakowie 
(jeśli chodzi o prezenty) to może ważniejszy od Wi-
gilii. I trafiliśmy na Adolf Hitlersplatz. Główne miej-
sce handlu przedświątecznego. 

Mój nieżyjący już szef ze Skandynawskiego 
Biura Informacyjnego Radia Wolna Europa, Michał 
Lisiński, w czasie wojny był kurierem Polskiego Szta-
bu Generalnego i przemierzał na dobrych papierach 
okupowaną przez Niemcy Europę. (Tak przy okazji: 
na podstawie jego biografii – materiały wojenne-
go wywiadu przekazał do Polski Ludowej generał 
Tatar – zrobiono w PRL serial (udany) Sto koni do 
stu brzegów). Otóż pan Michał opowiadał mi, że jeśli 
go policja słowacka, czy jakaś na Bałkanach, wypyty-
wała o adres poprzedniego pobytu, to podawał Adolf 
Hitlersstrasse 15 ewentualnie 16. Pan Michał wycho-
dził ze słusznego założenia, że wszędzie w okupo-
wanych krajach, musi być ulica Hitlera i na pewno 
nie jest krótka. Internetu wtedy nie było, policja co 
najwyżej mogła tylko telefonicznie sprawdzić, czy w 
danej miejscowości jest ulica i Hitlera. I wszystko, ale 
pewnie tego nie robiono, bo wiedziano, że jest. 

Adolf Hitler by człowiekiem skromnym. Absolutnie 
nie pozwalał na budowanie mu pomników za życia. 
Zgodził się na to, też z oporem, że wyrzeźbiona przez 
jakiegoś artystę (bardzo udana) jego główka została 
odlana w brązie i stała na biurkach dygnitarzy (jako 
przycisk do akt?). Po tym, jak przyłączał nowe ziemie 
do Rzeszy, nawet niekoniecznie germańskie, to po-
zwolił na nadawanie swego imienia ulicom i placom. 
Zdobywcy tak mają. 

Gdy 1938 roku odzyskaliśmy (dzięki porozumieniu 
monachijskiemu) Zaolzie, to wdzięczni mieszkający 
tam nasi rodacy główną aleję w Cieszynie nazwali 
imieniem  Marszałka Rydza Śmigłego, a główny plac 
placem płk. Józefa Becka. Lub odwrotnie. Nazwy te 
utrzymały się przez rok i miesiąc.

Problem z Krakowem, stolicą II Generalnej 
Guberni, polegał na tym, że w Krakowie właściwie 
głównej ulicy nie ma. Coś, co by można tak nazwać, 
czyli aleja Trzech Wieszczów – zresztą podzielona na 
tych trzech – to jednak daleko od centrum. Dlatego 
Rynek Główny został Placem Hitlera. Nikomu to nie 
przeszkadzało, nikt tego nie brał na poważne. 

A moje dziecinne wspomnienie? Podczas Po-
wstania w Warszawie i w miejscowościach podwar-
szawskich nie było wesoło. Raczej mroczno. A tu-
taj, w Krakowie, wychodzimy na Adolf Hitlersplatz 
i raptem oświetlone kramy, gdzie można wszystko 
kupić, chodzą świeci Mikołaje ze złotymi rózgami. 
Dużo rozbawionych niemieckich oficerów z paniami 
Polkami. 

Zgubiłem się w tym tłumie i zacząłem płakać. 
Miałem wówczas 6 lat.  Jakiś oficer niemiecki podniósł 
mnie do góry i wołał coś po niemiecku. Zapamiętałem 
tylko słowa: An wem Knabe? Mama mnie zobaczyła, 
przybiegła i powiedziała: Merci Monsieur. I Pan ofi-
cer przeszedł od razu na francuski i powiedział, jak 
mi później mówiła moja mama, że jeśli się ma takiego 
ładnego blondynka, to trzeba go pilnować, bo już tyle 
dzieci zginęło w tej przeklętej wojnie.

Towarzysząca temu oficerowi pani Polka, która 
prawdopodobnie nie znała francuskiego, przerwała po 
polsku: „Niech już pani zbiera tego swojego bachora i 
nam dalej nie przeszkadza”. 

Jak się później dowiedziałem, francuski był pod-
stawowym językiem w niemieckich szkołach oficer-
skich. Tam ciągle straszył duch Clasewitza podziwia-
jący batalie Napoleona.

I tyle mojego wspomnienia.  
Dodam tylko, że ofiarą przemianowania Rynku 

Głównego na Adolf Hitlersplatz został Adam Mickie-
wicz, którego pomnik został z Rynku usunięty. Było 
to logiczne. Nie mógł na Placu Hitlera stać jakikol-
wiek obcy pomnik. Juliusz Kydryński najlepszy 
kronikarz Krakowa z czasów okupacji, uważał, że 
Mickiewicz był bardzo przez niemieckich slawistów 
ceniony. Kilkadziesiąt lat wychodziły w Niemczech 
Mickiewicz Blätter, Zeszyty poświęcone polskiemu 
romantyzmowi. I chyba dlatego pomnik nie został 
zniszczony, tylko rozebrany. Brązowe figury zostały 
złożone w muzeum. I to w czasie, gdy Niemcy własne 
dzwony przetapiali, bo im brakowało brązu. 
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Jak człowiek 
czyta, to się 
nigdy nie nudzi
Co jest fascynującego w dziecięcej literaturze 
szwedzkiej?
Ta literatura zawsze bardzo mnie interesowała – 
Szwedzi są mistrzami literatury dziecięcej. Zresztą 
jak wejdzie się do szwedzkiej księgarni, w dziale 
książek dla dzieci, większość tytułów to książki 
napisane lub ilustrowana przez Szwedów. Wyspe-
cjalizowali się także w gatunku tak zwanej książki 
autorskiej – to znaczy, że jedna osoba odpowiada i 
za tekst i za ilustracje. W Polsce, do niedawna, taka 
forma nie istniała. Dopiero teraz młodzi autorzy 
odważają się na takie połączenie. Ważniejsze jest 
jednak to, że te książki – bardziej w tekście niż w 
ilustracji – potrafią dzieciom opisywać świat: bez 
zakłamania, bez podlizywania się dzieciom. To za-
wsze bardzo mi się podobało. Te książki opowiadają 

o życiu, o świecie takim jaki on jest, pomagają im w 
rozwiązywaniu różnych problemów. A przecież o to 
chodzi: tak opowiedzieć historię, by dziecka to nie 
nudziło, by dziecko zafrapowało, by zastanowiło się 
i można było o tym jeszcze później porozmawiać z 
dzieckiem. W tym Szwedzi są najlepsi.

Wiem jednak, że na przykład w szwedzkich 
bibliotekach, osoby odpowiedzialne za sprowadze-
nie książek dla dzieci w języku polskim, zawsze 
były zachwycone ilustracjami w tych książkach. 
Jak zatem wygląda dzisiaj ta polska literatura 
dziecięca?
Jeżeli chodzi o ilustracje, to zatoczyliśmy duże koło. 
W latach np. 60-tych i 70-tych mieliśmy fantastycz-
nych ilustratorów. Ilustracja polska stała na najwyż-
szym światowym poziomie, ilustratorzy wygrywali 
międzynarodowe konkursy. Potem przyszła bieda 
i dotknęła bardzo twórców. A jeszcze później, 

dodatkowo, przyszła moda na Disneya i książki 
amerykańskie, więc ta polska literatura dziecięca 
umarła. W latach 80-tych książki były brzydkie, 
fatalnie wydawane. Dopiero więc, jak się zmieniły 
sposoby wydawania książek, jak zaczęły powstawać 
nowe prywatne wydawnictwa, odkryliśmy na nowo, 
że mamy potencjał, i że potrafimy tworzyć piękne 
książki dla dzieci.

I ten potencjał dzisiaj jest?
Jak najbardziej. Ostatnie dziesięć lat pokazało, że 
jest wielu młodych i zdolnych ilustratorów, którzy 
tworzą genialne projekty. I jednocześnie do głosu 
wrócili “starzy” autorzy, często tacy, którzy przez 
całe lata nic nie wydawali. Takim przykładem jest 
Józef Wilkoń, który był mistrzem w latach 70-tych, 

potem rysował za granicą, a od 10-15 lat jest znowu 
bardzo popularny w Polsce. Ilustruje książki: i 
młodych autorów i klasykę. Takim przykładem jest 
też Iwona Chmielewska, której książki ukazywała 
się głównie w Korei Południowej, teraz znowu jest 
znana w Polsce.

Dla kogoś w moim wieku, wychowanego na starej 
literaturze, to raczej nazwiska nie znane.... Ja 
pamiętam Janczarskiego, Chotomską...
Tamte książki też się ukazują w nowych wydaniach. 
Bądź są to reprinty z lat 60-tych i 70-tych. W tym 
mistrzem stała się Nasza Księgarnia, która ma prawa 
do większości tych książek. W tamtych czasach 
potentat i niemal monopolista.
A co dzisiaj czytają polskie dzieci?
Jeżli chodzi o klasykę, to tutaj wybór należy do 
rodziców/dziadków. Często rozmawiam o tym z 
rodzicami i pytam ich, czy ich dzieci lubią nadal 
Misia Uszatka, bądź Plastusiowy pamiętnik, czy też 
Krasnala Hałabałę? Różnie to bywa. Ale mamy także 
wiele świetnych, współcześnie napisanych książek 
nowych autorów, ale dzisiaj już bardzo popular-
nych. I to książki we wszystkich gatunkach – może 
najsłabiej jest z poezją. Wymieniłeś Wandę Chotom-
ską. To królowa polskiej książki dla dzieci, w tym 
poezji. Takiej, jakiej niż nigdy nie będzie. Chociaż 
jest kilku poetów młodszego pokolenia: Agniesz-
ka Frączek, Dorota Gellner. Ale większość pisze 
prozę we wszystkich możliwych gatunkach: fantasy, 
detektywistyczne, przygodowe, baśnie i bajki, aż po 
literaturę obyczajową.

A czy książki dla dzieci dobrze się w Polsce 
sprzedają?
Myślę, że tak. Rozmawiałam w Sztokholmie z 
przedstawicielami Związku Szwedzkich Wydawców 
i moimi kolegami pisarzami – z Tajlandii i Brazylii – 
i pytałam ich, w jakich nakładach ukazują się książki 
dla dzieci? Każdy kraj jest inny: Brazylia ogromny 
kraj, mnóstwo ludzi; Szwecja – duży kraj i mało 
ludzi; Polska i dużo ludzi i dość duży kraj, i do tego 
Tajlandia. Okazało się, że we wszystkich krajach 
przeciętny nakład książki dla dzieci jest podobny – 
3.000 egzemplarzy.
 
Myślę, że ważną rolą odgrywa to, w jaki sposób 
rozwinięty jest system bibliotek. W Szwecji działa 
to wzorcowo. Książki się często wypożycza, a nie 
kupuje.
To samo sobie pomyślałam, gdy czytałam wyniki ba-
dań, jakie co roku robi Biblioteka Narodowa. Tylko, 
że one w ogóle nie obejmują literatury dla dzieci i nie 
obejmują bibliotek. Czyli te badania czytelnictwa nie 
są w Polsce miarodajne.

Czyli jest lepiej, niż powszechnie się uważa?
Nie wiadomo. Ale niemal wszyscy rodzice zapisują 
dzieci do bibliotek i te biblioteki są coraz lepsze. 
Mają coraz większe pieniądze, kupują książki. 
Więc z tym czytaniem nie jest tak źle, jak się mówi. 
Szczególnie, gdy chodzi o dzieci. Uważam zresztą, 
że też to pokolenie dzisiejszych 30-latków wyrasta w 
takim strachu, że przestajemy czytać, więc organizu-
je te wszystkie akcje “Cała Polska czyta dzieciom” i 
podobne. I to odnosi skutek.

Przemawia przez ciebie optymizm?
Mówię o małych dzieciach, do 3-4 klasy. Potem na-
stępuje raptowny zjazd w dół. Wtedy już inne media 
zaprzątają głowę młodym ludziom: tablety, gry... I o 
tych czytelników dzisiaj trzeba walczyć. Jeżdżę na 
spotkania autorskie po Polsce i jak spotykam dzieci, 
to zawsze zaczynam rozmowę od pytania: kto lubi 
czytać? W klasach 1-3 wszystkie dzieci podnoszą 
rękę.

Jesteś autorką książek dla dzieci, tłumaczką 
literatury szwedzkiej, też autorką biografii 
Wandy Chotomskiej...
To nie tyle biografia, co wywiad-rzeka.

....i te twoje autorskie książki dla dzieci tematycz-
nie zahaczają o Szwecję.
Staram się w nich przemycać moją fascynację Szwe-
cją. Robię to od początku. Moja jedna z pierwszych 
książka, o przedszkolakach, też ma taki wątek, 
opisuję jak w grupie takich przedszkolaków znalazł 
się chłopczyk, który przeprowadził się ze Szwecji i 
nie mówi po polsku.

Jak ci młodzi czytelnicy reagują na Szwecję, 
co o niej wiedzą?

NGP rozmawia z Barbarą Gawryluk, dziennikarką, autorką 
książek dla dzieci, tłumaczką literatury szwedzkiej
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Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk w Bibliotece Miejskiej w Sztokholmie, listopad 2017.
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Andrzej Szmilichowski

Zadaję im pytanie, z czym im się Szwecja kojarzy? 
Odpowiedzi zależą od wieku, w jakim są dzieci. 
Przedszkolaki wiedzą niewiele, starsze wiedzą jak 
nazywa się stolica, jak wygląda flaga, wiedzą, że jest 
to kraj po drugiej stronie morza. Potem następuje 
chwila ciszy i następuje licytacja: zawsze trafi się 
Zlatan, IKEA, po kolejnej chwili ciszy - Nobel. Aż 
dochodzimy do Astrid Lindgren. No i wtedy już się 
zaczyna. Pippi to lektura szkolna, ale polskie dzieci 
znają Karlssona, Braci Lwie Serce. Lindgren to nadal 
gwiazda literatury szwedzkiej. Ale jest zagrożona. Bo 
nową gwiazdą szwedzkiej literatury dziecięcej jest 
Martin Widmark – to autor bijącej wszelkie rekordy 
serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. Jak 
ktoś w klasie w szkole polskiej to zacznie czytać, to 
zaraża innych i czytają już później wszyscy.

To literatura zapewne bardziej współczesna 
niż książki Astrid Lindgren...
I dodatkowo to kryminały.

Tak jak dla naszego pokolenia książki Bahdaja 
i Niziurskiego.
Dokładnie. W dodatku Widmark pracował kiedyś 
jako nauczyciel i zdawał sobie sprawę, że młodzież 
przestaje czytać. Dlatego zaprojekował sobie tę serię 
z myślą o tym, by była atrakcyjna w czytaniu. To 
książki wydawane dużą czcionką, napisane prostymi, 
krótkimi zdaniami, bogato ilustrowane i zawsze jest 
jakaś zagadka. Każdy rozdział kończy się znakiem 
zapytania. Jakby chciał powiedzieć: chcesz wiedzieć 
co jest w następnym rozdziale? Czytaj dalej! Ta seria 
świetnie zadziałała w Szwecji, ale także i w Polsce. 

Jesteś tłumaczką tych książek?

Tak, i mam satysfakcję, gdy na targach książki 
podchodzą do mnie rodzice i mówią: to jest pierw-
sza książka, którą nasze dziecko przeczytało od 
pierwszej do ostatniej strony. Do tej pory ukazały 
się 24 tomy tych opowieści Widmarka. Dzisiaj są to 
najczęściej wypożyczane książki dla dzieci w Polsce. 
Od niedawna można to sprawdzić, bo biblioteki płacą 
autorom tantiemy za każdą wypożyczoną książkę, 
podobnie jak w Szwecji. Tylko, że w Polsce jest 
ustalony górny pułap tej sumy.

Popularność “Biura detektywistycznego” można 
porównać z popularnością w latach 80-tych i 90-
tych książek o Bercie Andersa Jacobssona i Sören 
Olsson. Ale w Polsce Bert jakoś się nie przebił?
Nie. Ani Bert ani Sune.

“Wanda Chotomska. Nie ma nic do ukrycia” 
to książka, która doczekała się wielu świetnych 
recenzji.
To moja wielka duma, że mogłam to zrobić. Pozna-
łam ją wiele lat temu, utrzymywałyśmy kontakt, 
bardziej zawodowy, niż prywatny. Uderzyło mnie to, 
że nie ma żadnej wyczerpującej książki na jej temat. 
A dla mnie ona była kimś takim, jakim była Astrid 
Lindgren w Szwecji. Guru literatury dziecięcej w 
Polsce. I nie chodzi tylko o to, że napisała ponad sto 
książek. Ona była kimś takim, kto zadbał o popula-
ryzację literatury dziecięcej w Polsce. Stworzyła spe-
cjalne programy popularyzujące Brzechwę i Tuwima, 
jeździła po prowincji polskiej z takim teatrzykiem, 
który prezentował ich utwory. To była fantastyczna 
kobieta, zmarła niedawno. Niezwykły temperament. 
Chciałam to uchwycić, zanim zniknie z naszego 
życia, a wiedziałam, że jest bardzo chora.

Zgodziła się na rozmowę?
Najpierw jeździłam do niej i nagrywałam rozmowy 
radiowe, po kilku razach przyznałam się, że chciała-
bym z tego stworzyć książkę. Bardzo zapaliła się do 
tego pomysłu. Szperała w domu i szukała dla mnie 
materiały, dokumenty, zdjęcia, niewydane książki. 
To wszystko jest w książce. Pierwszy wydawca, do 
którego się zwróciłam, wydawnictwo Margines, od 
razu podeszło do tego pomysłu entuzjastycznie.

Twój główny zawód to dziennikarstwo. Pracujesz 
w Radio Kraków, ale byłaś też krakowską kore-
spondentką polskiego programu w Radio Szwedz-
kim “Aktulnoości”. Jak godzisz pracę zawodową 
z pracą literacką? W dodatku jesteś też tłumaczką 
i promotorką literatury dziecięcej w Polsce...
Nie ukrywam, że chciałabym mieć więcej czasu 
na pisanie. Ale oczywiście zawsze na pierwszym 
miejscu jest radio, gdzie jestem zatrudniona. Więc 
te pozostałe rzeczy to takie hobby – choć to brzmi 
może głupio, bo jestem autorką już 25 książek i 
ponad 40 tłumaczeń. 

Zaczęłaś pisać późno...
Pierwszą książkę wydała w 2004 roku, był to 
“Kaktus dobry pies”. Niemal wszystkie moje książki 
pisałam w czasie wakacji, urlopów lub podczas cho-
roby. A tłumaczę najczęściej nocami. Tylko nie mam 
takiego tempa jak inni, bo mam pracę zawodową. W 
radio mam program autorski propagujący literaturę 
dla dzieci. Odpowiadam w naszym radio za coś co 
nazywa się “Radiowa biblioteka”, gdzie prezentu-
jemy fragmenty książek, przede wszystkim polskiej 
literatury, i bardzo często są to książki związane z 
regionem i Krakowem.

Dlaczego warto czytać?
Bo jak człowiek czyta to się nigdy nie nudzi. Bo mu 
się poszerzają horyzonty. Dzięki książkom, które 
czytam, a o których później opowiadam moim słu-
chaczom, dowiaduję się o rzeczach, o których bym 
nigdy się nie dowiedziała. Czytałam niedawno naj-
nowszą książkę Agnety Pleijel “Wróżba. Wspomnie-
nia dziewczynki”, która opisuje życie w Göteborgu w 
latach 60-tych. Nigdy bym nie poznała tego czasu w 
tamtych realiach, gdyby nie książka. 

Popieram. Dziękuję za rozmowę.

Barbara Gawryluk. Urodziła się w 1957 roku w Krakowie. Ukończyła 
filologię szwedzką na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1992 roku pracu-
je w radiu Kraków jako dziennikarz, gdzie jest odpowiedzialna za różne 
programy literackie oraz prowadzi autorską audycję „Alfabet” skierowaną 
do dzieci i młodzieży. Wyróżniona przez dziecięce jury polskiej sekcji 
IBBY za książkę “Dżok. Legenda o psiej wierności” w konkursie na 
Dziecięcy Bestseller Roku 2007. Laureatka za rok 2009 Nagrody Liter-
ackiej im. Kornela Makuszyńskiego za książkę “Zuzanka z pistacjowego 
domu”. Laureatka w 2010 roku nagrody „Książka roku” polskiej sekcji 
IBBY za upowszechnienie czytelnictwa za audycję „Książka na szóstkę”. 
W grudniu 2016 r. uhonorowana została Nagrodą Krakowska Książka 
Miesiąca za biografię “Wanda Chotomska. Nie mam nic do ukrycia”.

Chaos. 
Pain is 
beautifull

Weź w dwa palce łyżeczkę do herbaty, spręż psy-
chiczne moce jednocześnie przekonując siebie, że nie 
ma żadnej łyżeczki. Wtedy się zegnie. Albo nie ze-
gnie. Wbij zęby w jabłko i pomyśl, czy to na pewno 
jabłko? Może fantom symulacji czasowo-przestrzen-
nej? Gdy spotka cię deja vu pomyśl, że tę znaną ci 
sytuację ktoś już (gdzieś kiedyś) zakodował, a ty od-
bierasz, jako najprawdziwszą rzeczywistość, dziejącą 
się w przestrzeni twojego czasu i wymiaru. 

Czasami, gdy mi się u schyłku dnia od czytania i 
patrzenia w ekran komputera albo telewizora, zmęczy 
wzrok i łeb, a jeszcze nie pora się do snu układać, w 
taki oto sposób staram się zabijać czas (Póki on nie 
zabije mnie). Gimnastyka głowy zaprawiona szczyptą 
paranormalności, dobrzy ludzie.

Niewiele filmów science fiction tak mocno mną po-
ruszyło, jak „The Matrix” braci Wachowskich z 1999 
roku. Było tam wszystko: poruszające story, mroczne 
niebezpieczeństwa, imponujące specjalne efekty, filo-
zoficzne podteksty, soczyste walki kung-fu, świetnie 
grana główna postać. Pokrótce: eksterytorialny ro-
bot Neo orientuje się, że panujący na planecie chaos 
nie jest przypadkowy, że może tu działać kompute-
rowy program obliczony na ubezwłasnowolnienie 
mieszkańców planety, ludzi. (Obyś żył w ciekawych 
czasach!) 

Czy chaos jest stanem charakteryzującym zdezo-
rientowany umysły? Nie wiem, ale czym by nie był, 
jeśli się zaznaczy, zobowiązuje. Mam na myśli, że 
można się zapętlić, ludzka sprawa, byle było uczciwie. 

Z ekranu telewizora, komputera, z łam słusznej pra-
sy, wylewa się potok odwróconego języka. Coś w ro-
dzaju schizofrenicznego realizmu pojęciowego. Czy 
białość, jako taka, istnieje, czy tylko białe przedmio-
ty? Zbyt wielu ludziom władza zastąpiła moralność, 
zbyt wielu koniunkturalistów (czytaj: zwolenników 
„dobrej zmiany”) wymazało ze swego życia skrupuły. 

Demokracja – przeczytałem tę definicję w uczonej 
publikacji – to przegrana dyktatura. Symptomatyczne, 
ale zaraz narzuciła mi się myśl: I odwrotnie! 
Natknąłem się gdzie indziej (nieistotne gdzie) na inne 
ważne zdanie: Z partią może wygrać tylko inna partia. 
Podpisałbym się pod jednym i drugim.

Jesteśmy świadkami lotu nad jaskółczym gniaz-
dem (kto pamięta film z Taylor i Burtonem wie, co 
mam na myśli). Coraz wyraźniej widać pilną potrzebę 
wypłynięcia nowej i nośnej idei. Wprawdzie Bauman 
pocieszał: Europa to niedokończona opowieść, a po-
eta ostrzegał: zapisane będą czyny i rozmowy. Ale co 
nam z ich mądrości? Potrzebujemy na gwałt nowej 
narracji! 

Na koniec prośba, bo mnie ciekawość pali: jeże-
li ktoś wie, czym zajmuje się umysł wąsatego posła 
słusznej partii, przyspawanego do ławy sejmowej od 
dwóch lat tuż za kanclerzem Jarosławem Kaczyńskim, 
proszę o telefon. Pain is beautifull!

Cy to syćko? A syćko! No dobrze, a co z chaosem? 
Panie! Ja nie mam tego płaszcza, i co mi Pan zrobi?
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Zygmunt Barczyk

Ansambl kubański koncertujący 
pod hasłem Buena Vista Social Club 
to rzadki fenomen. Muzycy 
i śpiewacy występujący w klubach 
Hawany jeszcze przed nadejściem 
ery Fidela Castro, w latach jego 
dyktatury musieli zamilknąć. Po 
wielu latach, wyciągnięci zostali 
z krainy zapomnienia.

Cachaito 
z Buena 
Vista

Dokonał tego Ry Cooder, amerykański muzyk o 
renesansowym potencjale, multiinstrumentalista, pro-
ducent, łowca talentów. W tym przypadku chodziło 
o namówienie do ponownego zagrania i zaśpiewania 
niemal 80-letnich staruszków, którym przez pół wie-
ku nie było dane zajmować się muzyką. Kiedy Wim 
Winders zrobił w 1998 roku film ilustrujący pracę 
Ry Coodera z tymi muzykami, spowodował, że ich 
kariera eksplodowała. Starsi państwo, po nagraniu 
płyty, która rozeszła się po świecie migiem, udali się 
w trasę koncertową, zadziwiając kunsztem, radością 
grania i autentycznością przeżycia muzycznego. Z 
dnia na dzień, a zwłaszcza po słynnym występie w 
nowojorskiej Carnegie Hall, sławą okryci zostali śpie-
wacy: Ibrahim  Ferrer, Compay Segundo i Omara 
Portuondo, pianista Ruben Gonzales, gitarzysta i 
wokalista Eliades Ochoa. W ich tle zabłysły talenty 
Manuela Magany i Orlando „Chachaito” Lopeza. 

Globalny sukces owych artystów to historia jak z 
bajki. Każda z tych postaci warta jest osobnej opo-
wieści o ciężkim, ale i niezwykłym życiu. Skupię się 
tylko na jednej postaci, muzyku, który swój autorski 
album: „Cachaito” nagrał jakby w tle innych nagrań, 
firmowanych nazwą starej wytwórni BuenaVista. To 
basista Orlando „Cachaito” Lopez, reprezentant dyna-
stii Lopezów, znanych mistrzów kontrabasu. On sam 
znany był w latach 70-tych z gry w słynnej jazzowej 
grupie Irakere.

Muzyka, zdaniem wielu, to wyprowadzanie wzo-
rów matematycznych. Nawet jeśli czyjeś granie wyda 
się „nie matematyczne”, bo rytm i udane interwały 
przysporzyły nam wzruszeń, pozwalając wyłączyć 
mózg i oddać się we władanie namiętności, to i tak 
jest konstrukcją matematyczną. Tak też jest z mu-
zyką Orlando „Cachaito” Lopeza, uczestnika niemal 
wszystkich nagrań i koncertów gwiazd Buena Vista 
Social Club. Kiedy ich płyty rozchodziły się w mi-
lionach egzemplarzy, pozostał skromnym sidema-
nem, cenionym za wirtuozerię „basowego noszenia”, 
nazywanego biciem serca Buena Vista. Dopiero kie-
dy wyzwolony z wizerunku Social Club nagrał swój 
pierwszy autorski i „matematyczny” album, ujawnił 
pełnię artystycznej osobowości. Ta płyta to pokaz kla-
sy lidera i mistrzostwo aranżacji. 

Finezyjne łączenie elementów dub reggae z acid 
jazzem, wrzutki z zagrywek DJ, z jednoczesnym 
wgłębieniem się w muzykę sol, misterną, właści-
wą tradycji kubańskiej, odmianę salsy, wyzwala u 
mnie uczucie obcowania z geniuszem. Pod palcami 
Cachaito, muzyka trzymana mocno w ryglach tum-
baos, staje się poematem, który chce się natychmiast 
wytańczyć. W tym graniu jest rytm, chuć rozbuchana, 
a zarazem wrażliwość, smaczki wykwintne, wszystko 
w jednym, podane w sugestywnej aranżacji, kojarzą-
cej się bardziej z mistrzostwem instrumentacji Gila 
Evansa niż z typowym bandem salsy. Oczywiście, 
uzyskany efekt jest dziełem całego ansamblu, jego 
hersztem jednak i autorem muzycznej rozpiski jest 
Cachaito. Zdołał on zarazem utrwalić w utworach coś 
o co w nagraniu studyjnym jest trudno – jamowy kli-
mat grania.  

Utwory na płycie są bardzo różne. Dęciaki, bęb-
niaki, strunowce i klawiszowce oraz frenetyczny bas 
lidera malują muzyczne dzieło, w którym jest i wyra-
finowanie i egzaltacja. Na muzycznym dywanie, roz-
postartym przed słuchaczami, pojawiają się pastisze 
tematów gorących nocy granych w klubach Hawany. 
Są skrzypki ckliwe, ale i bateria blach; są niespodzie-
wane otwarcia brzmieniowe, gdzie i zmysły i subtelne 
poczucie dobrego smaku zaspokojone są odjazdowym 
rytmem ale i przemyślną ornamentacją granych tema-
tów. Jest matematyka i jest czad. Kiedy się słucha tej 
muzyki, napędzanej klarownym, mięsistym brzmie-
niem kontrabasu Cachaito – chce się żyć. Wystarczy 
posłuchać „Redencion” czy „Mis Dos Pequenas”  
by wiedzieć o czym mówię (płyta dostępna jest na 
Spotify i na YouTube).

Kolejne utwory. Jest karnawałowe granie, jak w 
pochodzie samby, są dialogi dęciaków i klawiszow-
ców, jest mocna baza bębnów i przeszkadzajek. Są też 
frazy pojedyncze: saksofonu, fletu, jest namawianie 
się z gitarą do nowych skoków rytmicznych. Przy 
rytmach salsy, nawet w subtelnym wydaniu sol, nie 
da się wysiedzieć. Umiejętności taneczne nieistotne, 
liczy się puls body and soul w ekstatycznej chwili. 
Salsa to radość! 

Kiedy takty muzyki miną, zgrzebność dnia łatwiej-
sza będzie do zniesienia. Póki muzyka dźwięczy, li-
czy się smak odlotu w rajskie domeny, co potem – 
nieważne. Grek Zorba by to rozumiał.

Cachaito nawet w najbardziej żywiołowych mo-
mentach nie przestaje być muzycznie elegancki. Oto 
Kuba, kiedy misterna. Muzyka sensualna i wytworna 
zarazem. Podobnie jak inni śpiewacy i muzycy Buena 
Vista Social Club potrafi on łączyć wigor synkopo-
wego grania z delikatnym powiewem romantycznych 
nastrojów. Buena Vista to fenomen muzykalności 
uformowanej jeszcze przed erą telewizji. Liczyła się 
wtedy muzyka na żywo, wolna od remiksów i pona-
wianych takes, klejonych w studio. Nie ma dziś wśród 
żywych nikogo z wielkich artystów tej epoki. Została 
ich muzyka. Chwała Ry Cooderowi, że przywrócił 
nam blask Buena Vista.

„Po nitce 
do Kocka”. 
Z dziejów 
szwedzkiej 
agentury
Jednym z głównych bohaterów wy-
wiadu szwedzkiego w Rzeczpospoli-
tej okresu „potopu” był Johan Kock. 
Ten wytrawny agent w krótkim 
czasie stworzył wyśmienitą siatkę 
szpiegowską, a jego raporty odzna-
czały się wyjątkową precyzją 
i trafnością. Kock pozostawał w 
kontakcie z elitami ówczesnej Rzecz-
pospolitej, a z jego zdaniem i opinią 
liczyła się królowa Szwecji Krystyna 
i jej następca Karol X Gustaw, 
a także czołowi dygnitarze Szwecji.

Michał Duda

Pracując nad rozprawą doktorską „Wywiad szwedz-
ki w Rzeczpospolitej w XVII wieku” uznałem za ko-
nieczne bliżej „poznać” owego genialnego szpiega 
i poświęcić mu, choć część rozdziału. Początkowe 
informacje były bardzo skromne. Wiedziałem, iż 
przybył do Gdańska w 1654 roku, w archiwum tegoż 
miasta zachowały się dokumenty potwierdzające jego 
przybycie w roli oficjalnego przedstawiciela królowej 
Krystyny. Niestety, materiały archiwalne, zwłaszcza 
po zniszczeniach ostatniej wojny, są na ten temat bar-
dzo skąpe. Dostępna literatura przedmiotu wnosiła 
równie szczątkowe informacje. Johan Kock zdaniem 
Adama Kerstena, badacza epoki „potopu” był to: 
„korespondent szwedzki, rezydent, dyplomata, agent, 
szpieg – wszystkie te określenia przylegają do tego 
niezwykle inteligentnego człowieka, który bez trudu 
posługiwał się łaciną, polskim, niemieckim, holender-
skim, a swoje regularne raporty do Sztokholmu pisał 
po szwedzku” . 

Kolejnym moim krokiem była wyprawa do Riks-
arkivet w Sztokholmie. Pięknie zebrane i skatalogo-
wane raporty szpiegowskie Johana Kocka, liczące 
tysiące stron, dawały wgląd w tajemnice ówczesnej 
Rzeczpospolitej, Szwecji oraz Gdańska, nie ujaw-
niały natomiast informacji o twórcy tych materiałów 
agenturalnych. Pierwotne moje poszukiwania po-
zwoliły ustalić wstępne personalia i garść informacji. 
Według pierwszych, zebranych materiałów Johan 
Kock (vel. John Koch, Coke, Koc, Cocus, Kodi) von 
Grünbladt urodził się najprawdopodobniej w 1596 
roku w Rydze. Jego bliskim krewnym, a najpewniej 
ojcem, był Mathias Kock piastujący różne urzędy 
miejskie, a w 1620 lub 1621 roku wybrany został do 
Rady miasta. Mathias Kock zmarł 23 grudnia 1621 
roku. Personaliów matki Kocka nie udało się ustalić. 
Niewiele wiadomo na temat edukacji Johana Kocka. 
Studia na uniwersytecie w Jenie, rozpoczął w seme-
strze zimowym w 1617 roku wpisany jako: „Johannes 
Kock, Riga-Livonus”. Nie wiadomo, czy uczęszczał 
na inne uczelnie, choć w Kolonii opublikował swoje 
dzieło: „Disputatio de bello”. Niestety nie zachował 
się żaden egzemplarz, nie jest znana również data 
wydania pracy. Edukację uzupełniały liczne podróże 
i nauka języków obcych. Od 1637 roku piastuje god-
ność najwyższego sekretarza rady miejskiej Rygi oraz 
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od 2 grudnia1637 roku do 8 stycznia 1650 skarbnika 
tegoż miasta. Był prezesem założonego w 19 stycznia 
1638 roku banku „Compagnie fur die Kaufleute” z 
kapitałem w wysokości 60000 talarów. Od 1643 ro-
ku do 1649 piastował stanowisko wójta (LandVogt), 
a od 1644 również asesorem sądu królewskiego w 
Dorpacie oraz objął urząd OberVogt w Rydze. Z pew-
nością ważnym wydarzeniem w życiu Kocka była no-
bilitacja w 1649 roku i nadanie rodu „von Grünbladt”. 
W 1654 roku brał udział jako delegat Rygi w korona-
cji Karola X Gustawa. 

Ważne informacje na temat Johana Kocka wnosi 
epitafium nagrobne ufundowane w katedrze w Ry-
dze. Osobiste poszukiwania autora w katedrze oraz 
większych kościołach Rygi pozwolił potwierdzić, 
iż epitafium utracono bezpowrotnie. Znany jest jed-
nak z opisów wygląd epitafium oraz tekst nagrobny: 
„Nobilissimus Amplissimus & Consultissimus Ds Jo. 
Kocken Grünbladt J.C. Haeditarius In Bilshyhof S.R. 
Mtis Suaciae Supremi Dicasterii in Livonia Assessor 
nec not Reip: Patriae Senator, & hujus aedis quondam 
Inspector, ut & Nobilissima Elisabeth zu Horsten con-
jux monumentum posuerunt die 25 may” . 

Jednak dalsze dociekania doprowadziły do zaska-
kujących wniosków i korekty popełnionych błędów. 
Autor nie wziął pod uwagę możliwości, iż mogą ist-
nieć dwie (lub nawet więcej) osoby o takich samych 
personaliach, obie pasujące do poszukiwanego profi-
lu, również luk w życiorysie ryskiego mieszczanina 
nie sprawdziłem dogłębnie, dopasowując go do dzia-
łalności szpiegowskiej szwedzkiego agenta, przyznać 
jednak należy, iż luki te obejmowały dokładnie lata 
działalności szpiegowskiej. Punktem zwrotnym by-
ły personalia dotyczące żony poszukiwanego szpie-
ga. Żoną ryskiego mieszczanina bez wątpienia była 
Elizabeth Horsten, natomiast agent Johan Kock 
ponad wszelką wątpliwość w 1654 roku poślubił 
Anne Skytte. Sprzeczności te ostatecznie wykluczy-
ły ryskiego mieszczanina. Warto dodać, iż nazwisko 
Kock było w krajach bałtyckich dość popularne, 
często związane z Rzeczpospolitą. Martin Kock z 
Kopenhagi (?) uczestniczył w organizacji floty pol-
skiej. Część rodu Kock osiadła w Prusach, co tłuma-
czyłoby późniejsze oparcie środowiskowe i łatwość 
zbieranie informacji przez agenta Johana Kocka, 
posiadając krewnych w Prusach nie był osobą anoni-
mową. Wiadomo, iż w 1597 roku urzędnik gdański 
Michale Kock odpowiedzialny był za sporządzenie 
listy przebywających w mieście Szkotów . Na terenie 
Prus Książęcych w 1615 roku przebywało czterech 
przedstawicieli rodu Kock zajmujących się handlem, 
jednak prawdopodobnie pochodzili ze Szkocji.

Nowe poszukiwania pozwoliły odnaleźć właściwą 
osobę, choć nadal wiadomości na temat rezydenta i 
szpiega Johana Kocka są bardzo niepełne, pozostaje 
on tajemniczą postacią. Rodzina Kocka przybyła do 
krajów bałtyckich z Niderlandów. 

Nieobecny w grafiku familijnym Johan Kock był 
krewnym Marcusa Kocka. Według autora pomiędzy 
Marcusem Kock a najmłodszą z rodzeństwa Anną 
Kock było jeszcze inne rodzeństwo, najprawdopodob-
niej, co najmniej jeden brat – Johan Kock, późniejszy 
agent w Gdańsku. Data urodzenia pozostaje niezna-
na, zawiera się jedna pomiędzy rokiem 1586 a 1605. 
Drugą możliwością, zdecydowanie mniej prawdopo-
dobną jest, iż Johan Kock był synem Marcusa Kocka. 
W tym przypadku urodzić musiałby się najwcześniej 
w 1617 roku.

Niewiele wiadomo o latach młodości Johana Kocka, 
ustalić można, iż ukończył uniwersytet w Uppsali. 
Następnie pracował w kancelarii królewskiej, gdzie 
docenił i promował go Anders Gyldenklou. Wydaje 
się, iż protektor zadbał o karierę Kocka, udzielał mu 
również wsparcia finansowego, za co Kock dziękuje w 
liście z Gdańska w 1650 roku. Pierwszym uchwytnym 
śladem kariery, a zarazem działalności agenturalnej 
Kocka jest podróż na polecenie królowej Krystyny do 

Gdańska  w 1650 roku. W dwa lata później Kock na 
przybył do Gdańska w charakterze oficjalnego przed-
stawiciela handlowego, a w rzeczywistości agenta i 
szpiega chronionego immunitetem dyplomatycznym. 

Johan Kock zdaniem Kerstena był to: „korespon-
dent szwedzki, rezydent, dyplomata, agent, szpieg 
– wszystkie te określenia przylegają do tego niezwy-
kle inteligentnego człowieka, który bez trudu posłu-
giwał się łaciną, polskim, niemieckim, holenderskim, 
a swoje regularne raporty do Sztokholmu pisał po 
szwedzku”. Jako doskonały agent cieszył się znako-
mitą reputacją i poważaniem królowej Krystyny oraz 
Karola X Gustawa. Świadczy o tym ciągłość pracy 
mimo zmiany na tronie Szwecji. Z całą pewnością był 
jedną z najlepiej poinformowanych osób o sytuacji w 
Rzeczpospolitej i znawcą jej realiów, czego dowodzi 
zlecenie szpiegowi nie tylko pracy agenturalnej, ale 
i prowadzenie oficjalnych negocjacji w 1654 i 1655 
roku z Janem Kazimierzem, senatorami i pryma-
sem. Warto zauważyć, iż podczas działań wojennych 
w 1655 i 1656 roku generałowie Wirtz i Muller in-
formowali o bieżącej sytuacji militarnej i politycznej 
Karola X Gustawa, marszałka Wranglera oraz agenta 
Kocka. 

Podczas swojej pracy agenturalnej w latach 1650-
1656 Kock nawiązał stosunki z najbardziej wpływo-
wymi osobistościami Rzeczpospolitej. Na uznanie za-
sługują doskonałe relacje z Radą Gdańska. Już w 1652 
roku na w odpowiedzi na monity Jana Kazimierza za-
niepokojonego działalnością agenta Rada zapewniła o 
swojej wierności nie zgodziła się jednak na wydalenie 
Kocka. Podobnie sytuacja przedstawiała się w roku 
1656, gdy to dopiero w kwietniu, pod wyraźną pre-
sją trzeciego ordynku zdecydowano się na wygnanie 
Kocka z miasta. 

Śmierć agenta owiana jest tajemnicą i niejasno-
ściami. Nie można ustalić dokładnej daty zgonu ani 
przyczyny. Z całą pewnością Johanes Kock w dniu 24 
kwietnia przebywał wraz z poselstwem Niderlandów 
w Gdańsku: „…Doch haben sie den Kock mit sich 
geführt, u. also in Danzig den 24. April eingezogen, 
etwan auf 60 Personen mit 4 Caroßen zu 6 pferden”. Z 
relacji poselstwa dowiedzieć się można, iż spotkanie 
posłów i Kocka nastąpiło 22 kwietnia, przybycie do 
Gdańska 24 tegoż miesiąca. W maju i czerwcu 1656 
roku Kock prowadził nadal pracę agenturalną, regu-
larnie raportując. Znane autorowi raporty kończą się 
na roku 1656, właśnie w czerwcu. 

W grudniu 1656 roku narodził się Joakim Kock, 
syn agenta Johana Kocka, co mogłoby sugerować, 
że agent nadal żył i cieszył się dobrym zdrowiem. 
Możliwe jednak, iż syn urodził się jako pogrobowiec. 
Ostatnim znanym miejscem pobytu Johana Kocka był 
Elbląg. 

Czy Johan Kock zmarł w 1656 roku, czy może fin-
gując własną śmierć zmienił tożsamość odchodząc na 
„emeryturę”? Czy zmarł z przyczyn naturalnych, czy 
może padł ofiarą wywiadu Rzeczpospolitej, Gdańska, 
Szwecji lub Brandenburgii? Pytanie te pozostają bez 
jednoznacznej odpowiedzi. Pewną poszlaką może być 
notatka kupca angielskiego z Gdańska: „Certaynly 
Mastricht is not in the way to Prussia; yet they are 
welcome, and so would the cloth bee to, which wil 

Drzewo genealogiczne rodu Kock, opracował Gunnar 
Tonnquist. Wykorzystanie za zgodą autora.

Jeden z raportów szpiegowskich Kocka ze zbioru 
Oxenstiernska E 1050 II.

be as far from Hambourg as from England; let it ra-
ther, but with the other ingredients, be sent by mr. 
Fitty of London, to mr. Cock (podkreślenie autora) 
at Dantzick, and I shall have it safely delivered.” . 
Nazwisko Kock było często przez Anglików pisane 
właśnie w formie Cock, czy jednak chodziło o Johana, 
czy któregoś z jego gdańskich krewnych, czy wystą-
piła zbieżność nazwisk, trudno jest rozstrzygnąć. 
Krótka ta notatka jeszcze bardziej wikła sprawę w tak 
typowy dla agentów sposób. 

Mówiąc o Johanie Kocku koniecznym wydaje się 
poświęcić kilka słów jego najbliższej rodzinie. Z 
dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, iż w 
związki małżeńskie wstępował dwa razy, daty pierw-
szego małżeństwa nie udało się ustalić, drugą żoną 
była natomiast Anna Skytte poślubiona w 1654 roku. 
Syn Joakim, być może już pogrobowiec urodził się w 
trzynastego grudnia 1656 roku. Niewiele wiadomo o 
życiu Joakima, karierę natomiast zrobił Johanes Kock, 
wnuk i imienik agenta działającego w Gdańsku. 

Bardziej istotni ze względu na pracę agenturalną 
wydają się krewni (w kolejności starszeństwa) Abel 
i Marcus. Abel Kock odpowiedzialny był za prawi-
dłowe funkcjonowanie wag miejskich w Gdańsku, 
był również starostą kolonii holenderskiej. Jeszcze 
poważniejszą funkcję pełnił Marcus Kock. Przez dwa 
lata pracował pod kierownictwem Abela Kocka, na-
stępnie od 1613 był szefem mennicy królewskiej w 
Bydgoszczy, w 1622 roku na takim samym stanowi-
sku został zatrudniony przez elektora w Królewcu. 
Silną pozycję społeczną Marcusa wzmocniło małżeń-
stwo z Elizabeth van Eijck. W 1626 roku Marcus 
Kock przeszedł na służbę Gustawa Adolfa i przeniósł 
się z częścią rodziny do Szwecji, gdzie doprowadził 
do rozkwitu mennice w Avista oraz wdrożył produk-
cję miedzianych monet. Johan Kock mając niejako 
na starcie świetnie rozwinięte kontakty środowisko-
we (zwłaszcza w Prusach królewskich) miał wszel-
kie szanse, aby wzorowo wywiązywać się ze swoich 
obowiązków.

Genialny agent na służbie dla korony szwedzkiej 
nie zbił majątku. W chwili śmierci jego posiadło-
ści obejmowały cztery wsie: Rötebäcken, Nysunds, 
Råbacken, Hållunda. Kwestią otwartą pozostaje, dla-
czego Johanes Koch, z pewnością bardzo zasłużony 
dla korony, nie dostąpił zaszczytu nobilitacji. Czy 
podobnie jak niektórzy agenci pracował również dla 
Holendrów, lub innego mocodawcy, co w ocenie 
Sztokholmu stanowiło istotną przeszkodę? Czy może 
agent zwyczajnie nie doczekał szlachectwa z proza-
icznego powodu wczesnej śmierci? 

Mapa Gdańska z 1687 roku. Foto: Wikipedia

Herb Kocka.

Michał Duda
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Sercanie w 
Naddniestrzu*

(* państwie, którego formalnie nie ma)

Rozmowa z ks. Marcinem Janusiem, 
proboszczem parafii w Słobudce Raszkowie

W Mołdawii, w Naddniestrzu, pra-
cuje Ksiądz od 2001 roku…   
… a w parafii św. Marty w Słobudce 
Raszkowie od września 2016 roku. 
Łącznie przepracowałem w Naddnie-
strzu 15 lat i zaczął się kolejny szesna-
sty rok mojego tu duszpasterzowania. 
Jestem kapłanem ze Zgromadzenia 
Księży Najświętszego Serca Jezusowe-
go, nazywanego potocznie Sercanami. 
W Polsce są dwa zgromadzenia o tej 
nazwie: Sercanie Czarni i Sercanie 
Biali. Ja jestem z tego pierwszego 
zgromadzenia. Biali Sercanie to serca-
nie dwóch serc: Najświętszego Serca 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. 
A my – tzn. Sercanie Czarni, jesteśmy 
tylko od Najświętszego Serca Jezusa. 
                                           
Jak trafił Ksiądz do Naddniestrza? 
Od samego początku mojej drogi 
powołania chciałem jechać do Zairu. 
Doczekałem się zgody na wyjazd do 
Afryki, ale wtedy zmieniły się warunki 
w samym Kongo. Moi współbracia mi-
sjonarze zaczęli wracać, a mój wyjazd 
został wstrzymany. Wtedy pojawili się 
bracia z Mołdawii, którzy poszukiwali 
kogoś chętnego do wyjazdu do Rasz-
kowa. Zgodziłem się. Podjęcie decyzji 
nie było wcale takie trudne. Byłem 
tu wcześniej,  przez dwa tygodnie na 
zimowej praktyce, jako seminarzysta - 
na przełomie lat 1995-96. (...) Sercanie 
pracują więc w Naddniestrzu nieprze-
rwanie od roku 1991. 

Jaki stan Kościoła zastał Ksiądz 
w Naddniestrzu?
Kościół materialny wybudowali sobie 
ludzie sami. Inspirował ich do tego 
kapłan, który pracował w Kiszyniowie. 
Niestety na miejscu księdza na stałe 
nie było. Dojeżdżał czasem z Rybni-
cy, a później z Raszkowa. Pierwszą 
świątynię wybudowano tu ponad 40 
lat temu, w czasach, kiedy w ZSRR 
rządził jeszcze Leonid Breżniew. Ko-
ściół ten został jednak zburzony. Przed 
II wojną światową Słobudka Raszków 
była filią parafii w Raszkowie. Filią 
parafii raszkowskiej była od zawsze, 

czyli od chwili jej powstania. W 
XVII wieku Raszków był własnością 
Zamoyskich, po czym Joanna Barbara 
Zamoyska (1626-1653) wniosła je jako 
wiano wojewodzie sandomierskiemu 
Aleksandrowi Koniecpolskiemu. W 
XVIII wieku Raszków stał się wła-
snością Lubomirskich. Oni to nadali 
proboszczowi w Raszkowie okoliczne 
ziemie, tak aby mógł się sam utrzy-
mać. On następnie zaczął je osiedlać. I 
tak sprowadził tu m.in. kilka polskich 
rodzin z Galicji, prześladowanych tam 
za udział w powstaniu styczniowym. 
Jako, że wieś była prywatną własno-
ścią proboszcza, władze carski miały 
tu niejako związane ręce. Sytuacja 
uległa zmianie dopiero po rewolucji 
1917 roku. Wtedy to też zmieniono jej 
nazwę z Księdzowa na Słobudka Rasz-
kowo. I pomimo wielu lat sowietyzacji 
w lokalnej społeczności przetrwała 
tożsamość narodowa oraz wiara.
 
A jak wygląda obecnie organizacja 
Kościoła katolickiego w Naddnie-
strzu?

Mamy tu 5 parafii katolickich. 
Wszystkie są obsługiwanych jest przez 
księży sercanów z Polski. Są wśród 
nas także miejscowi księża z naszego 
zgromadzenia, którzy przeszli u nas w 
kraju studia seminaryjne zakończone 
świeceniami kapłańskimi i wrócili do 
pracy w Naddniestrzu. Łącznie pracuje 
tu 7 naszych księży oraz jeden brat 
zakonny. Nasze parafie tworzą własny 
naddniestrzański dekanat, który wcho-
dzi w skład diecezji kiszyniowskiej 
obejmującą całą Mołdawię. 

Z jakimi problemami duszpaster-
skimi przychodzi się tu Księdzu 
zmagać?
Na pewno bieda i brak pracy, z których 
powstają kolejne problemy – takie 
jak np. alkoholizm. Wielu szuka 
pracy za granicą. Tu bowiem o pracę 
na miejscu jest bardzo trudno. Aby 
utrzymać swoje rodziny, szuka jej 
daleko – na budowach w Moskwie, 
Kijowie czy w dalekim Magadanie. W 
swoich domach spędzają tylko kilka 
miesięcy w roku. Taki stan rzeczy ma 
także wpływ na morale rodziny. Wiele 
małżeństw, ze względu na odległość 
czy czasowe rozstanie, nie przetrwało. 
Życia rodzinnego już potem nie da 
się ponownie skleić. Pijaństwo jest tu 
jedną z największych plag. Wino i al-
kohol, którymi Naddniestrze stoi, jest 
tu tanie i łatwo dostępne. Wielu pędzi 
tu samogon – np. z buraków i nie po-
trzebują na to zbyt wielkich nakładów 
finansowych. Wszystkie te problemy 
biorą się z braku pracy na miejscu. Tu 
na miejscu w Słobudce Raszkowie są 
tylko 3 miejsca stałej pracy: szkoła, 
administracja wioski i kościół, który 
prowadzi projekt Caritas, wspólnie z 
Caritas Mołdowa, polegający na zorga-
nizowaniu i prowadzeniu przedszkoli. 
U nas działa aktualnie przy kościele 
tylko żłobek, w którym pracuje 7 osób 
otrzymujących minimalne, ale jednak 
systematyczne, wynagrodzenie. 

Ilu Polaków tu mieszka? 
Nasza wioska liczy ok. 700 mieszkań-
ców. Z nich ok. 100 osób to prawo-
sławni, reszta – generalnie katolicy, 
przeważnie kobiety. W czasie tygo-
dniowych nabożeństw przychodzi do 
kościoła jakieś 30 osób. W niedziele i 
święta zdecydowanie więcej. Zdarza-
ją się i prawosławni Polacy. Wśród 
naszych parafii są też i Mołdawianie, 
Ukraińcy i Rosjanie. Jest też grupa 
Gaugazów. Są wreszcie Polacy i wierni 
z polskimi korzeniami. Oni stanowią 
zdecydowaną większość naszej para-
fii. 

A  jakie formy apostolatu prowadzo-
ne są w waszej parafii? 
Mamy ich kilka. Najważniejsze to: 
koło żywego różańca, trzeci zakon św. 
Franciszka, czciciele Serca Jezuso-
wego, apostolat Margaretki, grupa 
modlitewna objawień Matki Boskiej z  
Medziugorju, szkoła życia chrześcijań-
skiego i ewangelizacji Świętej Maryi 
z Nazaretu  prowadzona wspólnie z 
ukraińskimi kapucynami. Jest wreszcie 
grupa młodszej młodzieży - uczniowie 
klas 8 i 9 - 14-16 lat. Starszej młodzie-
ży, studiującej, to nie ma. Oni uczą się 
w Tyraspolu lub w innych miastach, 
albo za granicą. Ja jestem ich die-
cezjalnym opiekunem. (...) Oprócz 
pracy ewangelizacyjnej wiele uwagi 
poświęcamy sprawom społecznym. W 
zorganizowanych kuchniach-stołów-
kach biedne dzieci otrzymują darmo-
we obiady. W przedszkolu powstały 
kółka zainteresowań – wyszywania, 
projektowania odzieży, rysowania i 
malowania. Dzieci mogą korzystać z 
pracowni komputerowej i sali sporto-
wej. Prowadzenie tak wielu projektów 
jest możliwe dzięki pomocy organi-
zacji charytatywnych, Zgromadzenia 
Księży Sercanów oraz osób prywat-
nych. Działalność sercanów na terenie 
Naddniestrza opiera się na strukturach 
parafialnych, co pozwala na współpra-

cę z wieloma instytucjami. Dynamika 
funkcjonowania tylu projektów zależy 
jednak od pozyskanych środków. 
Rodzą się wreszcie nowe inicjatywy, 
np. “Pietruszka” - dom dla dzieci ulicy. 
Dom działa od niedawna, ale już dziś 
można powiedzieć o sensowności jego 
powstania. Do “Pietruszki” trafia-
ją dzieci zaniedbane i opuszczone. 
Rodzicom tych dzieci pracownicy 
“Pietruszki” pomagają znaleźć pracę 
rozwiązać rodzinne kłopoty.

A co z dziećmi do pierwszej Komunii 
Świętej? Czy jest ich dużo?
Mamy ją co roku. W maju 2017 było 
ich 8. A teraz będzie tylko dwoje. 
To jest wyjątkowy rok, bo cała klasa 
liczy zaledwie 3 uczniów, w tym jeden 
prawosławny. W naszej codziennej 
pracy pomagają nam siostry hono-
ratki z Ukrainy. Są to Małe Siostry 
Niepokalanego Serca Maryi, jedno ze 
zgromadzeń bezhabitowych założone 
przez błogosławionego Honorata Koź-
mińskiego i sługę bożą Anielę Różę 
Godecką. Siostry katechizują i poma-
gają w zakrystii oraz kościele. Jedna z 
nich pracuje w przedszkolu jako jego 
kierowniczka. Siostry zaangażowane 
są także w pracach szkoła życia chrze-
ścijańskiego i ewangelizacji. Innym 
jeszcze pomysłem duszpasterskim jest 
projekt odnowy parafii w duchu ruchu 
kościelnego pn. Ruch dla Lepszego 
Świata założonego przez  ks. Riccardo 
Lombardii SJ (1908-1979). Jest to 
kontynuacja uchwał Soboru Waty-
kańskiego II, tak aby parafia stała się 
miejscem samoewangelizowania. Bo 
w tym duchu Kościół w Naddniestrzu 
przetrwał. Nie mając bowiem księży 
wspólnota katolicka przetrwała. Nasi 
wierni mają wspaniałe doświadczenie 
Kościoła prześladowanego i wspólnoty 
kościelnej . Teraz warto to odnowić. 
Kiedy bowiem przyszła wolność - 
nawet ta religijna, to niestety szereg 
więzi duchowych trochę się rozluźniło. 
Podobnie było z językiem polskim, 
który przetrwał tu z wielkim trudem i 
to tylko przy kościele. Teraz, od 25 lat, 
język polski jest nauczany w tutejszej 
szkole podstawowej jako obowiązko-
wy język obcy. Młodzież niestety nie 
ma dużej możliwości praktykowania 
go na co dzień. Dlatego nie jest uży-
wany zbyt często na co dzień. Dobrze 
go wszyscy rozumieją, ale z rozmową 
jest zdecydowanie gorzej. Natomiast 
język kościelny polski jest zupełnie 
inny. Są to pewne wyuczone formuły. 
Nie jest to język na tyle żywy, aby 
można było głosić homilie czy kazania 
po polsku.
  
A w jakich językach tu się modli?
Msze św. Odprawiane są w naszej 
parafii codziennie wieczorem. W nie-
dziele są dwie: rano i wieczorem. Na-
bożeństwa odprawiamy na przemian: 
po polsku i rosyjsku. Oznacza to, że w 
tygodniu są trzy polskie i trzy rosyj-
skie. Po polsku i rosyjsku odprawiamy 
także w niedzielę. W Słobudce Rasz-
kowie odprawiam na stałe. W terenie 
tylko jeśli mam jakieś zastępstwo za 
sąsiadów. Liturgia Słowa jest zawsze 
po rosyjsku. Śpiewy są zazwyczaj po 
polsku, rosyjsku i ukraińsku. Np. gorz-
kie żale, typowo polskie nabożeństwo, 
śpiewamy po ukraińsku. Dawniej 
śpiewane były po polsku, ale gros 
ludzi wychodziło z nich - z wyjątkiem 
najstarszych, nie bardzo rozumiejąc, o 
co się modlili. Udało się nam dotrzeć 
do ukraińskich tekstów gorzkich żali, 

Parafianie Słobudki Raszkowa

Ksiądz Marcin Januś.

Kościół w Słobudce Raszkowie
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które doskonale pasowały do polskich 
melodii znanych dobrze wcześniej 
parafianom. Zaczęliśmy więc śpie-
wać je po ukraińsku i ludzie przestali 
wychodzić z kościoła. Okazało się, 
że liturgia czy nabożeństwa powinny 
być zrozumiałe dla ludzi, a nie tylko 
teatrem, którego nie rozumieją i w 
którym są tylko obserwatorami, a nie 
uczestnikami. 

Coś o sobie...
Pochodzę z południowej Polski, z oko-
lic Tarnowa i z diecezji tarnowskiej. 
Wprawdzie ktoś powiedział, że nie 
przyjechaliśmy tu na rozrywkę, ale o 
wolny czas trzeba koniecznie zadbać, 
aby praca i jej problemy, człowieka zu-
pełnie nie pochłonęły i aby nie dopro-
wadziły do zbyt szybkiego wyeksplo-
atowania się. Nie jest to jednak wcale 
takie proste. Dobrze byłoby w wolnym 
czasie przeczytać ciekawą książkę czy 
pójść do lasu. Są jednak takie dni, jak 
wczoraj - trzy Msze św. - w tym dla 
dzieci w przedszkolu, pogrzebowa i 
parafialna oraz odwiedziny chorych - 
ponad dwudziestu osób i wreszcie ado-
racja i spowiedź, bo to pierwszy piątek 
miesiąca. To był naprawdę bardzo 
wyczerpujący dzień. Cieszy natomiast 
fakt, że jest się dla kogo tak “męczyć”. 
Bo są tu wspólnoty parafialne bardzo 
małe. Ja w takiej właśnie wcześniej 
pracowałem. Tam jako ksiądz odpra-
wiałem tylko nabożeństwa i czasem 
kogoś wyspowiadałem. A od września 
2016 roku ochrzciłem tyle dzieci, co 
przez wszystkie 15 lat łącznie. To daje 
jakąś satysfakcję.

Czy można mówić i co o współpracy 
ekumenicznej w Naddniestrzu?
Nie ma tu żadnego prawdziwego eku-
menizmu. W tym tygodniu zdarzyło 
mi się być na spotkaniu w Tyraspolu, 
towarzysząc naszemu biskupowi z 
Kiszyniowa, u biskupa prawosławne-
go z Naddniestrza. Nasze spotkanie 
poświęcone było rozliczaniu prze-
szłości. W Tyraspolu miał miejsce 
ponowny pochówek 435 ofiar represji 
komunistycznych z 1937 roku, których 
szczątki znaleziono w zbiorowym 
grobie na terenie ruin twierdzy tyra-
spolskiej. Były to osoby zamordowane 
przez NKWD, ludzie różnych wyznań, 
bo przy nich znaleziono medaliki i 
krzyżyki katolickie. Dlatego władze 
naddniestrzańskie i tutejsza cerkiew 
prawosławna zwróciły się do nas z 
zaproszeniem, aby wziąć udział w 
uroczystym ich pochówku. Zaproszo-
no też obok nas, biskupa ewangelic-
kiego z Unii Baptystów. Ekumenizm 
występuję w Naddniestrzu w formie 
okolicznościowej. Komisja kościelna 
do spraw różnych wyznań działa przy 
aparacie tutejszego prezydenta. Jej 
członkowie spotykają się dwa razy do 
roku dla omówienia wszystkich bie-
żących spraw. Spełniają rolę doradczą 
dla prezydenta jeśli chodzi o sprawy 
różnych wyznań. I tak kiedy np. 
wprowadzane są nowe zmiany prawne, 
uszanowanie zostały zasady chrześci-
jańskie. I jest nam tutaj zdecydowanie 
łatwiej niż np. w Białorusi czy na 
Ukrainie.

Czego można Księdzu i katolikom w 
Naddniestrzu życzyć?
Żywej, otwartej, aktywnej i radosnej 
wiary. Tak jak chce być papież Fran-
ciszek człowiekiem radości, bo nasza 
ewangelia jest orędziem radości czyli 
miłości, a także siły i wytrwałości w 
pracy dla tutejszych wiernych.

Reanimacja gatunku?
Czy western jeszcze żyje? Pojawia 

się niezmiernie rzadko jako zjawisko 
zeroekranowe, nie istnieje też dawniej 
masowo produkowany B-picture. Nie 
słychać również o westernowych seria-
lach czy filmach – dla telewizji. Ale oto 
otrzymujemy liczący się przykład we-
sternu współczesnego. Miał on również 
dawniej antenatów, jak “Ostatni kow-
boj” (1962) z Kirkiem Douglasem czy 
“Czarny dzień w Black Rock” (1955) 
ze Spencerem Tracy.

„WIND RIVER” Taylora Sheridana 
to męski thriller, wyraźnie proindiań-
ski, próbujący rehabilitować, czy zro-
zumieć, nawet te odłamy native Ame-
ricans, które w wyniku warunków 
życiowych usunęły się na społeczny 
margines. W dodatku przedstawiony 
w górskiej scenerii Wyoming (finał na 
najwyższym szczycie stanu, Gannett 
Peak, 4207 mnpm), choć filmowany w 
Utah. 

Młode Indianki giną w tragicznych 
okolicznościach, nie ujmuje ich staty-
styka; tym razem śledztwo prowadzi 
FBI we współpracy z miejscowym tra-
perem. Ale nic nie jest tu dopowiedzia-
ne do końca, najmniej uczuciowe spo-
tkanie bohatera z agentka FBI. Okazuje 
się, że w USA grasują nie tylko szaleń-
cy, także nudzący się w dziczy robole 
bez kobiet. 

Wśród nominowanych 
do dorocznych nagród filmo-
wych, Złotych Chrabąszczy 
2018, znaleźli się aktorzy z 
Polski: Julia Kijowska i 
Przemysław Sadowski. 
O tym, czy dostaną nagrody, 
dowiemy się 22 stycznia. 
Polaków nominowano 
w kategoriach kobieca i męska 
rola drugoplanowa, za role 
w filmie Jordgubbslandet 
(recenzja: w NGP 13/2017).

Dotarła do nas plotka (a prze-
cież to właśnie one są źródłem infor-
macji tej rubryki), że pewna dama, 
która od niepamiętnych czasów pełniła 
eksponowane stanowisko w Kongresie 
Polaków w Szwecji, w październiko-
wych (zeszłorocznych) wyborach nie 
została wybrana do nowego prezydium, 
gdyż uznano, że jej poglądy są... zbyt 
radykalne. Brzmi nieprawdopodob-
nie, bo albo dożyliśmy czasów, gdy 
rewolucja “dobrej zmiany” połyka 
własne dzieci, albo szanowne grono 
Kongresowe na nowo definiuje pojęcie 
“radykalizm”.

Pozostając w tym temacie: Kon-
gres Polaków w Szwecji – który dzisiaj 
złośliwcy określają jako organizację 
proreżimową (jak te czasy i pojęcia 
się zmieniają!!!) – odświeżył, podczas 
wspomnianych wyżej wyborów na 
Walnym Zjeździe, skład prezydium. W 
jego szeregach znalazł się osobnik, któ-
ry jeszcze niedawno wspierał Komitet 
Obrony Demokracji w Szwecji. Więc 
dzisiaj nie wiadomo: czy to KOD ma 
swojego agenta w Kongresie, czy Kon-
gres ma agenta w KOD-zie? 

Z profilu facebookowego 
Piotra Pietuchy: Misja niemożliwa dla 
polskiej elity: jak nadkruszone poczu-
cie wartości Janusza i współuzależ-
nionej (gardzącej sobą Grażyny), ich 
przemożny głód godności, narepero-
wać i zaspokoić uczciwie, nie dając 
im do bolesnego zrozumienia, że są 

zapóźnionymi, ograniczonymi ducho-
wo, mentalnie, estetycznie istotami. I w 
ramach tandetnej kompensacji, dali się 
uwieść cynicznym skurwysynom, którzy 
wykorzystując ich kompleksy, schlebia-
jąc, bezwstydnie manipulując, dają im 
urojenie siły, samodzielności, sprawie-
dliwego rewanżu... A w istocie, odbie-
rając im to, co w poczuciu godności jest 
najważniejsze: wolność i prawdę - real-
ny obraz świata i siebie. 

Działający od niedawna pro-
fil na Facebooku o nazwie “Katolicy 
Sztokholm” to kolejny profil szerzący 
rasizm wśród miejscowej Polonii. Co 
tam znajdziemy? Niemal wyłącznie 
informacje typu: SZWECJA: Gwałcił 
matkę obok śpiącego dziecka. Młoda 
kobieta została zgwałcona w swoim 
domu w Umeå przez migranta, ponie-
waż „obraziła go”. 35-letni migrant 
popełnił ten straszny czyn, podczas gdy 
małe dziecko kobiety spało w pokoju 
obok.  Albo: SZWECJA: Wybierali na 
ofiary blisko stuletnie kobiety. Czterech 
migrantów skazano za brutalny napad i 
okradzenie starszej kobiety w jej domu 
w Malmö. Albo: Szwedka, która wybra-
ła Szczecin. ‘Zaczęłam odczuwać, że to 
już nie jest mój kraj’. Albo: Szwecja: 
Imigrant zgwałcił 13-latkę w sklepie. 

Źródła tych informacji zawsze są 
takie same: marginalne witryny inter-
netowe, na których nie podaje się na-
zwisk redaktorów, a które najczęściej 
finansowane są przez rosyjski wy-
wiad. “Katolicy Sztokholm” to może 
nie tyle Piąta Kolumna, ale pewnie 
nieudolna kopia wojen krzyżowych. 
Administratorowi tego profilu dedyku-
jemy słowa papieża Franciszka: Lepiej 
być ateistą niż katolikiem-hipokrytą. To 
skandaliczne by mówić jedno, a robić 
drugie. 

Plotką (???) okazała się infor-
macja, że w tym roku polskie placówki 
dyplomatyczne otrzymały zakaz anga-
żowania się w organizowane za granicą 
Wielkie Granie Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Taka informacja znalazła 
się na stronach Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych: MSZ stanowczo za-
przecza tym doniesieniom. “Nieprawdą 
jest, że resort spraw zagranicznych 
wydał wspominane w przestrzeni pu-
blicznej polecenie placówkom zagra-
nicznym nieangażowania się w  pomoc 

w realizację finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Placówki za-
graniczne mogą udzielać pomocy te-
mu projektowi, jeśli o takie wsparcie 
zwrócą się obywatele polscy” - czyta-
my w odpowiedzi Biura Prasowego. 
Przedstawiciele MSZ zaznaczyli, że 
“Wszystkie działania jednak winny 
mieścić się w ramach obowiązującego 
reżimu prawnego związanego z wyko-
nywaniem funkcji dyplomatycznych lub 
konsularnych”.  To dobra wiadomość, 
ale i tak nikt w Szwecji nie podjął się 
trudu tegorocznego “grania”. 

Z najnowszego numeru „Sło-
wa”, organu Kongresu Polaków w 
Szwecji (nr 5, listopad-grudzień 2017): 
śp. profesor Lech Kaczyński wraz z 
Małżonką polegli (pokreślenie NGP)
w katastrofie samolotu rządowego 
pod Smoleńskiem. (...) Cała władza w 
Polsce, przynajmniej formalnie, prze-
szła w ręce jednej partii - PO, będą-
cej w sojuszu i ściśle współpracującej 
ze spadkobiercami nomenklatury i 
tajnych służb PRL. Wspólnicy, jesz-
cze przy okrągłym stole, a później w 
Magdalence, podzielili się władzą, 
majątkiem i mediami z wyjątkiem za-
garniętych przez obcych (80%) i nie-
licznymi polskimi i katolickimi. Wojna 
przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, 
Prawu i Sprawiedliwości oraz Polakom 
skupionym wokół nich trwa nadal i zda-
je się nasilać... (...). 

To fragment „Historycznego pamięt-
nika” autorstwa Andrzeja Beckera. 
Redakcja zapowiada, że będzie ciąg 
dalszy. „Słowo” nie zamieszcza infor-
macji,  kto jest redaktorem pisma. Za 
to na odwrocie znajdziemy informację, 
że „numer sponsorowany jest przez 
Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w 
Sztokholmie”.

Piotr Lisiewicz (nomen omen z Ga-
zety Polskiej) napisał kiedyś: Mamy 
wolność słowa. To także wolność pi-
sania i wygłaszania dziesięciu komen-
tarzy dziennie, oczywiście niezwykle 
rzetelnych i głębokich. Również wol-
ność bełkotu i wolność psucia mediów 
poprzez jego promowanie. Mamy też 
wolność megalomanii, wypowiadania 
nieznoszącym sprzeciwu tonem, opinii 
na dowolny temat. Ale także społeczeń-
stwu przysługuje wolność. Np wolność 
pukania się w czoło.



NGP 1/2018 (408)

ABONAMENT 
FASTPRIS POLEN 
JEST JESZCZE 
LEPSZY! 

Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych 
krajach UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.


