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Amsterdam, 
najbardziej 
liberalne 
miasto świata
ZYGMUNT BARCZYK: W mieście zbudowanym 
pośród kanałów nie było odrębnych dzielnic dla bogatych 
i dla biedoty. Skromność, wpisana w kulturę Holendrów, 
pozwoliła im zbliżyć się do ideału godnego życia społecz-
ności, jaki ideowo zabłyszczał w Europie o wiele później. 
W Amsterdamie nie ma budowli, jak wieża Eiffla w 
Paryżu, Big Ben w Londynie, czy Empire State Building 
w Nowym Jorku...  strona 3 

Uniwersalność
cierpienia, czyli
nadprodukcja 
protestu
TADEUSZ NOWAKOWSKI: Przypadek pani R. 
to tylko przykład, jak potrafi się nam zawęzić świat, 
jak przez to ciągłe stanie na warcie „słusznej sprawy” 
można tej „sprawie” wyrządzić krzywdę. I jak łatwo 
doprowadzić do tego, że gdy rzeczywiście trzeba 
protestować, to nasz protest utonie w oceanie 
innych protestów.  strona 4
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ANDRZEJ
SZMILICHOWSKI

„Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca” (Gdyby kamienie potrafiły mówić 
w Palma de Mallorca) to tytuł książki Anity Goldman portretującej życie w żydow-
skiej kwaterze Palma u schyłku hiszpańskiej inkwizycji.

Zielony Krzyż był w piętnastowiecznej Hiszpanii równie złowrogim znakiem, 
jak złamany krzyż nazistowskich Niemiec. Organizacja powstała w 1478 roku i 
miała za zadanie śledzić konwertowanych do chrześcijaństwa Żydów, którzy pota-
jemnie kontynuują swoją religię, obrządki i zwyczaje.

Ostatnie lata inkwizycji – druga połowa lat 1600. – przypadły na królowanie 
chorowitego i niekompetentnego władcy Karola II. Kastylia przeżywała zapaść 
ekonomiczną, a co za tym idzie niezależnie od czasu, wzmożenie represji. Dla oko-
ło piętnastu żydowskich rodzin żyjących na Majorce, był to czas intensywnego 
strachu, bowiem na szefa inkwizycji wyspy coraz mocniej naciskał Madryt: Czy 
wy tam w Palma śpicie? Dlaczego nie ma procesów? Dlaczego nie konfiskujecie 
żydowskiego mienia? 

Oficjalnie Żydów w Palma w ogóle nie było – prywatnie, po domach, członko-
wie wspomnianych rodzin studiowali księgi, obserwowali post i koszer. Istniało 
coś, co można by nazwać podziemnym życiem religijnym. Handlarz starzyzną 
Moxina miał na przykład cytrusowy ogród, który od czasu do czasu funkcjonował, 
jako tajna synagoga.

W końcu i pod naciskiem Madrytu, Żydów uwięziono na jakiś czas, a następnie 
„przywrócono wierze”, ale Kościół na wszelki wypadek polecił zniszczyć cytru-
sowy ogród. Drzewa wycięto, ziemię posypano solą. Inkwizytorzy wprawdzie nie 
znaleźli na tyle poważnych dowodów winy, aby spalić kogoś na stosie, ale wystar-
czająco by spalić ogród i nakazać noszenia wyróżniających znaków na ubraniu.

Żydzi z Palma marzyli o Livorno we Włoszech, jak o raju. Bowiem w Livorno 
Żydzi mieli pełną swobodę życia i gospodarowania, nikt się im nie wtrącał do stylu 
życia i sposobu zarabiania na życie. Niestety, było to marzenie nieziszczalne, każ-
dy odpływający z Majorki statek był szczegółowo kontrolowany.

Może zastanawiać, ale inkwizycja i inkwizytorzy byli zainteresowani głównie 
duszami Żydów, które w ich mniemaniu i świętej wierze, ratowali. Ich ciała były 
interesujące jedynie w charakterze obiektu, który można torturować, by wydobyć 
przyznanie się do popełnionego przez duszę grzechu innowierstwa. Inkwizytorzy 
przystępując do tortur, często podkreślali swoją miłość do torturowanych Żydów.

Dziś powiedzielibyśmy, że to szczyty hipokryzji, bestialskie morderstwa do-
konywane w majestacie prawa. Ale cóż, w owych czasach kościół był prawem i 
tak rozumiał wyrażanie troski o zbłąkane duszyczki. Ten rodzaj „troski” o dusze 
Żydów, jak zaświadcza nieomal współczesna historia, nic nie stracił na aktualności.

Anita Goldman przytacza w swojej książce współcześnie żyjącego hiszpań-
skiego filozofa Fernando Savatera, który w oryginalny sposób zajmuje się relacją 
między ciałem i duszą oraz rolami, jakie spełniają. Otóż uważa on, że ciało jest 
nieśmiertelne, ponieważ materia zmienia jedynie konsystencję, gdy ciało „umiera”. 
To dusza według Savatera jest śmiertelna! To jedyny w Uniwersum śmiertelny byt, 
a co za tym idzie, śmiertelna jest również miłość, demokracja, sztuka oraz inne 
pozafizyczne fantomy, you name it! No dobrze, ja to szanuję, ale Fernando chyba 
się jednak troszkę za bardzo rozpędził?

Kochał wolność
Adolfa Szutkiewicza wspomina Mieczysław Nycz

Adolf Szutkiewicz, działacz solidar-
nościowy. Znany zwłaszcza w środowi-
sku niepodległościowym wychodźstwa 
polskiego w Szwecji jako postać nie-
strudzenie walcząca o wolność Polski. 
Odszedł na wieczną wartę. Los zabrał 
nam dobrego kolegę, miłego przyjacie-
la i niezawodnego współpracownika w 
pracy o wolność i dobro Polski.

Adolf, już od młodych lat stosował 
bierny opór przeciw komunistycznemu 
systemowi. Był aktywnym członkiem 
Solidarności, za co został internowany, 
więziony i w końcu zmuszony przez 
władze PRL-u w roku 1983 do opusz-
czenia Kraju. Krótko po przyjeździe do 
Szwecji poznaliśmy się. Adolf razem 
z małżonką Jolantą nawiązał kontakt 
z Komitetem Wsparcia Solidarności 
w Södertälje i przyłączył się, jak 
się później okazało, do wieloletniej 
współpracy w akcjach politycznych 
skierowanych przeciw wprowadzone-
mu w Polsce stanowi wojennemu, jak 
również w poparciu Solidarności i jej 

dążenia wprowadzeniu wolności i praw 
demokratycznych w Polsce.

Adolf spełniał także ważną rolę 
dla naszego Komitetu w kontaktach z 
czołowymi aktywistami Solidarności 
w Polsce. Dzięki jego inicjatywie od-
wiedził nasz Komitet Marian Jurczyk 
ze Szczecina, Grzegorz Palka z Łodzi, 
Seweryn Blumsztajn z Warszawy i 
Mirosław Chojecki – osoby, które in-
formowały nas na bieżąco o aktualnej 
sytuacji w Polsce.

Na początku roku 1989, kiedy Adolf 
działał w sztokholmskim oddziale Kon-
gresu Polaków w Szwecji, odwiedził 
nas także minister do spraw emigra-
cji Rządu RP w Londynie,  Zbigniew 
Scholtz.

Po zmianach społeczno-politycz-
nych w Polsce, Adolf przy wsparciu 
małżonki Jolanty,  przez wiele lat kon-
tynuował współpracę z Komitetem w 
organizowaniu, pakowaniu i wysy-
łaniu TIRami humanitarnej pomocy 
do Kraju. Pośredniczył również indy-
widualnie, przez wiele lat, finansową 
i rzeczową pomocą dla setek dzieci 
w domach dziecka w Wierzchowie, 
Człuchowie, a także dla polskich dzieci 
z Kazachstanu.

Nasza znajomość i owocna współ-
praca z Adolfem i Jolantą, z czasem 
zamieniła się w przyjaźń. Ja z moją 
żona Ingrid, byłem niejednokrotnie go-
ścinnie przyjmowany w ich domu. Te 
spotkania pełne były zawsze dobroci, 
skromność i zwykłej ludzkiej życzli-
wość. Adolf miał bardzo bogatą i cie-
kawą historię swojego życiu. Kochał 
wolność, czuł się dobrze i był wdzięcz-
ny, że mógł żyć i pracować w Szwecji. 
Ale nigdy nie zapomniał Kraju swojego 
pochodzenia – Polski.

Był człowiekiem honoru i wielkim 
patriotom. Należy do tych nielicznych, 
którzy większą część swojego życia od-
dali pracy dla potrzebujących pomocy, 
dla dobra Polski. 

I choć od nas odszedł, to Jego czyny 
i dobroć będziemy pamiętać i długo no-
sić w naszym sercu. Adolf Szutkiewicz 
zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 79 
lat. Pozostawił w smutku najbliższych 
w rodzinie: małżonkę Jolantę, dwóch 
synów z żonami i kilku wnuków.

Zazwyczaj nie zastanawiamy 
się nad osobowością ludzi 
nam znanych, których los 
przypadkiem postawił na 
drodze naszego życia. Ich 
dobroć, pomoc i życzliwość 
przyjmujemy jako zwykłą, 
należną nam przysługę. 
Dopiero gdy od nas odcho-
dzą, odczuwamy bolesny 
brak, pustkę i zastanawiamy 
się bardziej nad rolą, którą 
odegrali w naszym życiu.

Dnia trzydziestego listopada 1808 roku o godzinie 10.30, 125 szwoleżerów pod 
dowództwem pułkownika Jana Leona Hipolita Kozietulskiego dokonało 8 minu-
towej szarży na cztery hiszpańskie baterie w wąwozie pod Somosierrą, zakończo-
ne wybiciem do nogi załóg wszystkich czterech baterii, otwierając tym samym 
Napoleonowi drogę do Madrytu.

Pozycja wydawała się nie do zdobycia, niemający sobie równych stosunek sił, 
mówi sam za siebie. Szwoleżerowie uzbrojeni w szable i pistolety, uderzają w bia-
ły dzień na w sumie 16 dział, wymierzonych w wąski wąwóz niepozwalający na 
rozwinięcie ataku szerzej niż czwórką koni. Zbocza wąwozu obsadzone są dzie-
więcioma tysiącami wojska.

Kozietulski po otrzymaniu rozkazu (podobno pijany w dym, jak również sporo 
szwoleżerów – ale nic w tym nadzwyczajnego, we wszystkich armiach i wojnach 
żołnierze mają ułatwiony dostęp do alkoholem tuż przed trudnymi akcjami) staje 
w strzemionach, wyjmuje szablę z pochwy i z okrzykiem „Naprzód psiekrwie! 
Cesarz patrzy!”, podrywa szwoleżerów do ataku na pierwsza baterię.

Szwadron rusza cwałem i przyjmuje salwę pierwszej baterii, która zabija konia 
pod Kozietulskim. Na tym kończy się aktywny udział „bohaterskiego” pułkownika 
Kozietulskiego w szarży pod Somosierrą, ale historia chce inaczej – czyniąc go 
bohaterem po wsze czasy. Był później oskarżony, podobno niesłusznie, o zdefrau-
dowanie kasy szwadronu, umarł w Warszawie w wieku 43 lat.

A na miejscu odbyła się defilada zwycięzców. Cesarz na widok Polaków uniósł 
się w strzemionach i wzniósł okrzyk „Najdzielniejsi z najdzielniejszych!”. Koniec 
cytatu, jak również koniec 57 młodych Polaków, gdyż tylu zginęło. Prawie 50 pro-
cent stanu osobowego szwadronu.

Było to wspaniałe zwycięstwo, popis (straceńczej?) odwagi, po którym zaczęto 
patrzeć na Polaków innymi oczami, gdyż wprzódy nimi pogardzano. Tak donoszą 
historyczne zapisy z owych czasów.

Dziś w wiosce Somosierra, oraz pamięci jej mieszkańców, nie ma śladu tego 
(drobnego w gruncie rzeczy) incydentu napoleońskich wojen, w ogóle trudno zna-
leźć ów wąwóz. W gruncie rzeczy nie ma, czemu się dziwić – który naród hołubi i 
rozpamiętuje z dumą triumfy najeźdźców?

Powstał wówczas termin kozietulszczyzna, oznaczający skłonność do brawury 
i ogromnych strat, bez widocznych efektów. Niektórzy uważają bitwę pod Monte 
Cassino i Powstanie Warszawskie za przejaw kozietulszczyzny. Z uczuciami się 
nie dyskutuje, a w obu przypadkach mamy do czynienia z wzmożeniem patriotycz-
nym i dumą, więc nie oceniajmy. Warto tylko pamiętać, że pod Monte Cassino zgi-
nęło 1071 żołnierzy, a w Warszawie 200.000 – kwiat młodej polskiej inteligencji…

Jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie

Zabij ciało by ratować duszę

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 6 lutego 2019 roku zasnęła w pokoju 

Dr Wanda Flur
wieloletni i aktywny członek 

Polskiego Związku Medycznego w Sztokholmie.

Msza święta żałobna miała miejsce 17 lutego 
w Katedrze Katolickiej w Sztokholmie.

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie w obecności Rodziny. 

Wyrazy współczucia Eugienowi, Barbarze 
i pozostałym członkom Rodziny 

składają przyjaciele 
z Polskiego Związku Medycznego w Sztokholmie

Od lewej: Jolanta Szutkiewicz, konsul Radomir Wojciechowski, 
Edyta Antoniak-Kiedos, Adolf Szutkiewicz
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Zygmunt Barczyk

Amsterdam, 
najbardziej 
liberalne miasto 
świata
W Amsterdamie zdarzył 
się cud. W 1345 roku, 
konający zwymiotował 
hostię tuż po przyjęciu 
Świętego Sakramentu. 
Opiekunki rzuciły wymio-
ciny w ogień. Opłatek ostał 
się nietknięty. Duchowny 
miejscowej parafii ogłosił 
cud. W miejscu gdzie stał 
dom zmarłego, postawił 
wspaniały kościół. 
Amsterdam znalazł się 
na pielgrzymkowej 
mapie Europy.

150 lat później zdarzył się kolejny 
cud. Maksymilian Habsburg, chory 
syn cesarza rzymsko-niemieckiego, 
przybył tam z pielgrzymką i został 
uzdrowiony.

Nieduże, odcięte od morza tamami i 
wałami miasteczko, zapełniło się ludź-
mi stanu duchownego. Powstało tam 19 
klasztorów, zaś sanktuarium postawio-
ne na miejscu cudu stało się centrum 
władzy i ożywionego już wtedy ośrod-
ka handlu dewocjonaliami. Bogacący 
się Amsterdam zaczął się bronić w 
nowy sposób – kopano kanały, by 
okiełznać krnąbrną wodę i utworzyć 
żeglowne szlaki.

Nie tylko cuda sprzyjały miastu. 
Holenderscy rybacy wymyślili spo-
sób na przedłużenie świeżości śledzia. 
Odkrycie to pozwoliło im wyjść na 
łowiska w dalsze rejony burzliwego 
Morza Północnego. Do wypraw tych 
konieczny był jednak nowy typ statku. 
Wymyślono długie mocne kutry o wy-
pukłych burtach i obszernym wnętrzu, 
na których patroszono i solono złowio-
ne śledzie. Dzięki temu, po zawinięciu 
do portu, ułożone w bekach, jeszcze 
przez rok nadawały się do spożycia.  To 
była rewolucja, która uczyniła rybaków 
z Amsterdamu europejskimi potentata-
mi. Jak pisze  Russell Shorto w swojej 
znakomitej opowieści o tym mieście: 
„Amsterdam, historia najbardziej li-
beralnego miasta na  świecie” (Wyd. 
Magnum, 2013) sukces ten wymagał 
współpracy wielu grup ludzi i zawo-
dów, włączając w to władze miejskie, 
do czego społeczność miasta, zapra-
wiona w walce z wodnym żywiołem, 
już nawykła. 

Sukces gospodarczy wzbogacił mia-
sto, dając impuls temu, co miało je 
przez następne wieki charakteryzować: 
powodzenie w handlu, napływ do mia-
sta kupców, marynarzy i innych zain-
teresowanych, reprezentujących różne 
języki i narody. Miejmy jednak na uwa-
dze, że jeszcze na początku XVI wieku, 
Amsterdam, będąc już prężnym ośrod-
kiem handlu morskiego i jednym z naj-
bardziej pobożnych katolickich miast 

Europy, pozostawał nadal miastem 
skromnych drewnianych domków. 

Koniec XVI wieku to znamienny 
okres dla zachodniej Europy. 

W 1517 roku niemiecki mnich Marcin 
Luter przybija do drzwi kościoła w 
Wittenberdze listę swoich 95 tez, zaś 
Holendrzy ulegają rosnącym wpływom 
idei Erazma z Rotterdamu. Niechęć do 
nadużyć kościoła katolickiego znaj-
duje pozytywny upust w atencji dla 
uczciwego i indywidualnego podejścia 
do wiary, jakie jest udziałem Erazma. 
Wprawdzie Erazm patrzy ze zgrozą na 
masowe przejścia rodaków do Lutra, 
powołujących się ponadto na jego my-
śli o kościele, nie zmienia to jednak 
ich wyrozumiałego podejścia do he-
retyków, co widać wyraźnie w czasie 
kontrreformacji. Russell Shorto znajdu-
je proste wyjaśnienie dla pobłażliwego 
stosunku Amsterdamczyków i innych 
Holendrów do kwestii walki wielkich 
idei. Po prostu, odmienności w poglą-
dach nie powinny zaburzać normalnego 
toku interesów.

Tolerancji Amsterdamu sprzyjała 
nie tylko specyfika morska, a więc i 
handlowa, ale i nie zawiązanie się na 
tamtych terenach tradycji hierarchicz-
nego systemu lennego. Poldery nie 
były ani w ręku możnych ani Kościoła, 
były nadzorowane przez watershap-
pen, specjalne publiczne komisje. 
Russell Shorto słusznie upatruje ich 
instytucjonalnego wpływu na szczegól-
ne ukształtowanie interakcji tego, co 
indywidualne, z tym co kolektywne w 
kulturze Holendrów. Niedługo potem, 
praktyczny i racjonalny w swoim wła-
snym przekonaniu umysł mieszkańca 
tego miasta, znajdzie ujście w innych 
ideach, zrodzonych przez słynnego 
buntownika Jean Cauvina – bardziej 
znanego jako Jan Kalwin.

Historia Amsterdamu kojarzy się, 
i słusznie, z budową kanałów. 

Ekspansja miasta była piorunująca. 
W XVII wieku za jednym zamachem 
miasto zwiększyło swój obszar pięcio-
krotnie. Wydrążono trzy nowe kanały, 
które półkoliście opasały średniowiecz-
ne śródmieście. Wymagało to osusze-
nia bagnistego terenu. Sporządzono też 
specjalne fortyfikacje, postawiono wia-
traki i skonstruowano system specjal-
nych śluz, aby woda w kanałach mogła 
być codziennie zmieniana. Wszystko 
to przy pomocy łopat, taczek, wyko-
nywane przez ludzi stojących po kola-
na w błocie. Mimo to, w ciągu żywota 
zaledwie jednego pokolenia, wykopano 
ręcznie 10 km kanałów, zabudowa-
no okoliczne tereny, wydobyto błoto 
i podniesiono grunt za pomocą piasku 
zwożonego barkami. Zbudowano pra-
wie 100 mostów. Potem dopiero zaczę-
to wznosić domy. Powstało ich około 
3 tysięcy. Postawienie każdego z nich 
wymagało katorżniczej pracy, jako że 
wpierw należało pod każdy budynek 
wbić, i to ręcznie, około czterdziestu 
par pali. Okres ekspansywnej rozbu-
dowy miasta ukazywał widok „lasu 
słupów, z nisko zawieszonym nad każ-
dym, półtonowym blokiem żelaza” (R. 
Shorto, s. 106). Prace te prowadzono 

przez większą część XVII stulecia. 
Shorto pisze: Pamiętajcie, kiedy 

Rembrandt malował obrazy i rzą-
dził swym malarskim imperium, kiedy 
Spinoza stawał przed sądem synago-
galnym pod zarzutem herezji, (…) kiedy 
uczeni dłubali przy soczewkach i kroili 
zwłoki, całe miasto, przez cały złoty 
wiek, było placem budowy, na którym 
nieustannie trwała praca (s.107).

Amsterdamski pierścień kanałów 
uznano kolejnym cudem (dziś 

wpisanym na listę UNESCO), najwspa-
nialszym dziełem urbanistycznym epo-
ki, będącym wzorem dla miast Anglii, 
Szwecji i dla Petersburga. Nowożytni 
Europejczycy zachwycili się nie tylko 
systemem kanałów. Amsterdam po-
kazał, że można wynalazkami służyć 
wszystkim obywatelom, a nie tylko 
możnym. Miasto stało się wizytówką 
dobrego życia, wedle wartości indywi-
dualizmu, nakierowanego na potrzeby i 
aspiracje „zwykłych” ludzi.

W mieście zbudowanym pośród ka-
nałów nie było odrębnych dzielnic dla 
bogatych i dla biedoty. Skromność, 
wpisana w kulturę Holendrów, po-
zwoliła im zbliżyć się do ideału god-
nego życia społeczności, jaki ideowo 
zabłyszczał w Europie o wiele póź-
niej. W Amsterdamie nie ma budowli, 
jak wieża Eiffla w Paryżu, Big Ben w 
Londynie, czy Empire State Building 
w Nowym Jorku. Przyjeżdżając do 
Amsterdamu nie pędzi się by zoba-
czyć pałac królewski (choć położony 
centralnie). Jedzie się tam, by móc 
przechadzać się wzdłuż kanałów, po-
być w towarzystwie malowniczych acz 
skromnych właściwie kamienic, skro-
jonych na ludzką miarę domów rodzin 
rzemieślników, kupców, ludzi związa-
nych w ten czy inny sposób z handlem 
i administracją. To stąd bierze się idea 
domu jako siedliska prywatnej prze-
strzeni. Jak pisze Witold Rybczyński 
(w: Home: A short History of an Idea) 
to tam, w Amsterdamie, dom staje się 
miejscem rozwijania własnych zdolno-
ści i odpoczynku, a od XVII wieku jest 
znakiem dobrobytu miejskiego społe-
czeństwa, oszczędnego, praktycznego, 
i niemal obsesyjnie dbającego o czy-
stość. Obnoszenie się bogactwem było 
tam zawsze w złym guście, choć różni-
ce zamożności uznawano za naturalne. 
Nawet jeśli służba obecna była tylko w 
bogatszych domach, to zasiadała z pań-
stwem do stołu. 

Budynki mieszkalne nigdy nie były 
tam okazałe, prywatność była impera-
tywem. Budowano tak, by pomieścić 
członków rodziny, nieliczną służbę i 
lokatorów, którym oferowano pokój 
do wynajęcia. Prywatność, intymność, 
kameralność, to cechy mieszczań-
skiej kultury, którą możemy wywieść 
z miast holenderskich, a głównie z 
Amsterdamu (zresztą popatrzymy na 
ich płótna, skupione na wnętrzach pry-
watnych domów i codziennych zaję-
ciach, i porównajmy z tym, co malowa-
no wtedy w innych częściach Europy). 

Holendrzy tę swoistą atmosferę pry-
watności i przytulności, uzupełnioną 
ładnym decorum, nazywają gezellighe-
id, czyli mieszczańskością. 

Przybywając do Amsterdamu, 
wchodzimy w miasto, które ce-

niło i ceni wolność. Wpływ Erazma 
był spory, ale i wpływy innego amster-
damczyka Barucha Spinozy są nie do 
przecenienia. Przynajmniej jeśli chce 
się zrozumieć, jak w tamtej społecz-
ności, dojrzewało przekonanie o tym, 
że wolność nie musi być kojarzona z 
rozpasaniem i z niedbalstwem, nie jest 
bowiem zagrożeniem, lecz czymś nie-
odzownym dla utrzymania pokoju spo-
łecznego i harmonii godziwego życia. 
Spinoza, ekskomunikowany ze wspól-
noty żydowskiej, stał się orędownikiem 
liberalizmu. Wskazywał chętnie na 
Amsterdam, jako udany przykład suk-
cesu liberalnych idei. W swoim wyda-
nym w 1670 roku traktacie teologiczno- 
politycznym pisał o mieście, w którym 
zgodnie żyją ludzie różnych wyzwań i 
narodowości. Donosił o jego rozkwi-
cie, jako owocu wolności. W związku 
z tym, że równie wiele miejsca poświe-
cił błędom w interpretacji Biblii, jako 
dzieła człowieka a nie Boga, jego idee 
uznano za bluźniercze. Kiedy w 1677 
roku, mając 44 lata, umierał na chorobę 
płuc, po przemyśleniach dotyczących 
losu utrzymywał nadal, że demokra-
cja jest najlepszą formą rządów, ale 
że lepiej teraz rozumie jej wewnętrzne 
sprzeczności, jako że lepiej pojął naturę 
człowieka „skłonnego do afektów i do 
zemsty bardziej niż do współczucia”.

Amsterdam na krótko stał się sto-
licą liberalizmu. Konsekwencje tego 
do dziś kształtują symboliczne zna-
czenie miasta dla nowożytnej kultury. 
Skonkluduję tę tezę  refleksją z książki 
Shorto:

…Pierwsza na świecie giełda papie-
rów wartościowych; społeczeństwo, 
w którym docenia się potrzeby czło-
wieka, rządzone przez jego członków, 
a nie przez jakąś zewnętrzną władzę; 
idea tolerancji dla odmienności wyzna-
niowych, etnicznych i innych; sztuka 
związana z przeżyciami pojedynczego 
człowieka i pragnieniem poznania, kim 
jest każdy z nas; dom rodzinny jako 
przestrzeń prywatna – wszystko to są 
elementy liberalizmu w najszerszym te-
go slowa znaczeniu.

Dodałbym, posiłkując się własnym 
skrzywieniem zawodowym (jako eko-
nomista regionalny i instytucjonalista), 
że w Amsterdamie, za sprawą żywot-
nych potrzeb zawierania i organizo-
wania kontraktów, arbitrażu i kontro-
li wiarygodności przy transakcjach 
różnego typu, wykształciły się nowe 
instytucje. To one stały się  solidnym 
rynsztunkiem liberalnej demokracji, 
opartej na wolnym handlu i gospodar-
ce rynkowej, dając grunt praktycznym 
zasadom i procedurom funkcjonowania 
zachodnich społeczeństw, tak jak je ro-
zumiemy dzisiaj. 
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Uniwersalności cierpienia, 
czyli nadprodukcja protestu

Temat ciekawy, a tekst napisany z charakterystycz-
nym dla Zaremby tonem. Czytałem z zainteresowa-
niem, aż do momentu, gdy pojawiło się nazwisko oso-
by znanej mi ze słyszenia, bo chyba się z nią osobiście 
nie zetknąłem. To pani Julia Romanowska, która takie 
kursy prowadzi i formułuje mądre myśli – na przykład 
– na temat rozwiązywania konfliktów w miejscach 
pracy. Jest ponoć od tego specjalistką. 

I w tym momencie mnie śmiech ogarnął, bo prze-
cież z Romanowską łączy się moja, a raczej JPP, hi-
storia z oskarżeniem o antysemityzm. A było to tak: 

P. chciał bym mu zorganizował wieczór autor-
ski w związku z wydaniem jego tomiku wierszy po 
szwedzku. Ponieważ P. spalony jest z powodu swoich 
nałogów w większości miejsc, w których wieczorek 
mógłby się odbyć, wpadł mi do głowy pomysł, by 
zorganizować to w Scensalong Romanowska – salka 
niewielka, ale może pojawi się nieco Szwedów. Do 
Romanowskiej wysłałem maila z pytaniem, czy była-
by zainteresowana. Odpisała, żeby jej przesłać książ-
kę P., co uczyniłem. Plus jego wcześniejsze nowele po 
szwedzku i wcześniejszy tomik wierszy. I nastała ci-
sza. Nagle odezwał się LK z oskarżeniem, że publiku-
ję i rozpowszechniam treści antysemickie. Chodziło o 
to, że w tomiku znalazł się wiersz potępiający Izrael 
o prześladowania ludności palestyńskiej. O tej historii 
napiszę osobno, wróćmy do Romanowskiej. 

Ponieważ znała ona Michała Moszkowicza, za-
dzwoniła do niego, by się wypytać kto ja zacz, gdyż 
pachnę jej antysemitą. Michał powiedział, że najlepiej 
by zadzwoniła prosto do mnie, powąchała mnie osobi-
ście i wyjaśniła sprawę. Romanowska nie zadzwoniła, 
nie wąchała. Więc czytając artykuł Zaremby nagle mi 
się to skojarzyło, że ona jako ekspert od rozwiązywa-
nia konfliktów, sama na taki kurs powinna się wybrać. 
Bo jeśli taki z niej ekspert, jak pisze Zaremba, to nic 
dziwnego, że biedni szwedzcy szefowie, są tacy, a nie 
inni. 

I tu jeszcze historyjki ciąg dalszy. Otóż w listopa-
dzie 2011 roku rozgorzała w mediach szwedzkich po-
lemika, a raczej nazbyt burzliwa debata, wokół pew-
nego wpisu, na pewnej stronie bloga, pewnej młodej 
dziennikarki Giny Dirawi, która miała prowadzić zna-
ny wszystkim Melodifestivalen. Otóż porównała ona 
działania Izraela wobec Palestyny z tym, co Hitler ro-
bił z narodem żydowskim. Także porównała działanie 
rządu izraelskiego z działaniami Hamas i zastanawia-
ła się, czy nie należało by dzień pamięci Holokaustu 
rozszerzyć również o dzień pamięci wszystkich ofiar 
palestyńskich zamordowanych przez syjonistów z 
Izraela. Mocne sformułowania, kontrowersyjne, nie-
adekwatne do sytuacji, wypaczające historię. Ale 
Dirawi pochodzi z Libanu i ma palestyńskie korzenie, 
więc jej punkt widzenia jest subiektywny i podykto-
wany emocjami. 

I znowu w tym kontekście pojawia się nam pani 
Julia Romanowska, która uparcie i wytrwale tropi an-
tysemitów. Dirawi „musi” być antysemitą – jeśli takie 
rzeczy pisze, a to co pisze na swoim bloggu świadczą 
o tym, że podżega do nienawiści. To oczywiście moja 
wolna interpretacja tego, co Romanowska formułuje. 
Reakcja Romanowskiej (i grupy osób z nią związanej) 
przypomina to co wyprawiano wobec P., który – swo-
ją drogą – dzisiaj za to co wypisuje na Internecie, za-
sługuje na całkowity ostracyzm. Ale to inna histroia. 

Ale niemal dokładnie – wówczas – chodziło o to 
samo. Wszelka krytyka (słuszna czy nie – nie w tym 
rzecz) działań Izraela musi – bo jakże inaczej, z punk-
tu widzenia pani R. – być nasączona antysemityzmem. 

Parę lat temu w Dagens Nyheter 
ukazał się, jak zwykle dobry, tekst 
Macieja Zaremby pod tytułem 
„Z Kafką na kursie dla szefów”. 
Zaremba zastanawiał się, 
ile warte są kursy dla szefów? 
Niewiele, jak wykazują badania. 

Jeśli ktoś „myśli inaczej”, to warto mu przylepić od 
razu etykietkę. Im mocniejsza, tym lepiej.

Poczucie solidarności, jedności, przynależności i 
walka o dobre imię, to cechy zrozumiałe i nie dziwią. 
Ale działania pani Julii Romanowskiej, której nazwi-
sko pojawia się w prasie zawsze tylko w kontekście 
ścigania rzekomych antysemitów, budzą zastanowie-
nie. Zastanawiam się, czy aby jej działania jako łow-
czyni zakamuflowanych antysemitów nie stały się jej 
wizerunkiem medialnym, który przysłonił wszystko 
to co pani R. dokonała? 

Odpowiedzialność za słowo jest ważna. Prawo do 
formułowania swoich ocen i opinii również. Wolność 
słowa gwarantuje nam demokracja, więc wszelkie 
próby narzucania nam „swojego jedynego słusznego 
myślenia” kojarzą się nam brzydko. Część z nas obu-
rza się na ton dyskusji w Polsce, na PiSowską argu-
mentację i sformułowania. Pisał o tym swego czasu 
Adam Szostkiewicz w „Polityce” (listopada 2011), 
jeszcze za poprzednich rządów PiSu – ale tekst nic nie 
stracił na aktualności: 

Słowa klucze narracji pisowskiej znamy do znu-
dzenia: patriotyzm, godność, wspólnota, polskość, 
duma, suwerenność, złe sprzedajne elity, dobry kato-
licki naród. Są nam serwowane, jakby nie wymagały 
stres-testów, sprawdzających, ile są warte w realiach 
Polski XXI wieku. /.../ Koncesjonowanie patriotyzmu, 
przyznawanie sobie monopolu na wyrażanie narodo-
wego etosu i etosu to echo innej epoki. A o porozumie-
nie na gruncie aksjologii jest bardzo trudne. Dzisiaj 
na przykład środowiska prawicowe żądają, aby w 
przyszłym roku hucznie obchodzić 400-lecie zajęcia 

przez Polaków Moskwy i upokorzenia cara hołdem 
ruskim. Zaborcza wojna, której ofiarą tak często pa-
dała Polska, w naszym wydaniu ma stać się powodem 
do chwały. To jest ten prawdziwy, zdaniem prawi-
cy, patriotyzm. Ale w istocie to naiwna jego wersja, 
uwzględniająca zmiany myślenia o dziejach, odżegnu-
jąca się od głębszej, ogólnoludzkiej refleksji na temat 
uniwersalności cierpienia, wspólnoty w odczuwaniu”.

Uniwersalność cierpienia – jakże często o tym 
zapominamy. Jak bardzo pasuje to jako myśl, którą 
zaledwie 20-letnia Gina Dirawi (o palestyńskich ko-
rzeniach) powinna dedykować p. Romanowskiej. Bo 
każdy z nas widzi świat na swój sposób i przez swój 
pryzmat. To co Szostkiewicz pisał o Polsce, świetnie 
nadaje się w dyskusji o stosunkach palestyńsko-ży-
dowskich. Bo przecież szablon jest jeden: ci co kryty-
kują pisowską narrację nie są patriotami, ci co kryty-
kują Izrael są antysemitami.... Łatwość formułowania 
takich ocen jest nadzwyczaj lekko wykorzystywana.

Ale jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Dobrze 
opisał go Krzysztof Skiba w felietonie „WiP na de-
skach” w tygodniku „Wprost”: Żyjemy w czasach 
nadprodukcji protestu, protestują prawie wszyscy, i 
to każdego dnia. /.../ Nadmiar protestów nudzi. Jako 
konsumenci mediów karmieni jesteśmy protestami 24 
godziny na dobę. Dziś protest nie wymaga większego 
wysiłku. Skoro każdy może protestować, i to do woli, 
to protest taki nie wzbudza emocji. Oswajamy się z 
protestami i stają się one dla nas obojętne, gdyż są 
legalne jak uprawa rzodkiewki. /.../ Dziś najbardziej 
popularna w Polsce (i nie tylko – w Szwecji także – 
dop. mój) forma protestu to wpisy na forach interneto-
wych. Siedzi zatwardziały opozycjonista buntownik w 
domu, w miękkim fotelu przed komputerem. Mamusia 
przynosi mu ciepłą zupkę do pokoiku, bo wie, że ma 
zdolnego synusia, który wykuwa w klawiszach lepsze 
jutro. W przerwach między stukaniem w klawiaturę 
popija sobie synuś kawkę lub piwko, siedzi i dzielnie 
„walczy” z reżimem Donalda Tuska albo innym eko-
logicznym zagrożeniem. Nic tylko protestować!

Przypadek pani R. to tylko przykład, jak potrafi się 
nam zawęzić świat, jak przez to ciągłe stanie na war-
cie „słusznej sprawy” można tej „sprawie” wyrządzić 
krzywdę. I jak łatwo doprowadzić do tego, że gdy rze-
czywiście trzeba protestować, to nasz protest utonie 
w oceanie innych protestów. Bo – jak napisał Skiba 
– dzisiaj nastały czasy, że buntują się wszyscy, ale ob-
chodzi to mało kogo.
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Tadeusz Nowakowski
Fragment książki przygotowywanej do druku.
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Jesteś Honorowym Członkiem To-
warzystwa Kultury Polskiej „Jasna 
Góra” w  Mołdawskiej Republice 
Naddniestrzańskiej. Mieszkasz 
w Przemyślu i kilka razy w roku 
odwiedzasz naszych rodaków tam 
mieszkających ...
Mój ostatni wyjazd do Naddniestrza, 
nieuznawanego przez żadne państwo 
(z wyjątkiem dwóch separatystycz-
nych republik: Abchazji i Osetii 
Południowej) w Europie i na świecie, 
miał miejsce w końcu ubiegłego roku. 
Pojechałem tam z grupą 14 osób na 
Mikołajki i otwarcie Centrum Kultury 
Polskiej w stołecznym Tyraspolu.
Głównym celem naszego grudniowego 
wyjazdu do Naddniestrza było przede 
wszystkim otwarcie tam Centrum Kul-
tury Polskiej „Jasna Góra”. Dlaczego 
głównym celem? Gdyż jest to już 
żywe Centrum, które naprawdę żyje, 
tętni życiem i wszystkich cieszy. Poza 
tym jest miejscem, w którym skupia 
się wiele podfunkcji, które pozwalają 
dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwi-
jać się wielopłaszczyznowo i moty-
wować do dalszych działań w rozwoju 
na rzecz kultury i tradycji polskiej. 
Dlatego to jest takie ważne.

Kiedy powstało Wasze Towarzystwo 
Polskiej Kultury „Jasna Góra”? 
Powstało 15 lat temu, w roku 2004, z 
inicjatywy Polaków zamieszkujących 
Naddniestrze. Towarzystwo posiada 
trzy oddziały – w Tyraspolu, Raszko-
wie i Słobodzie-Raszkowie. Obecnie 
siedzibą Towarzystwa jest Centrum 
Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyra-
spolu. (...)

Mówi się o Naddniestrzu, że 
to państwo, którego nie ma. 
Tak, żadne jego znaki, symbole, 
paszporty czy pieniądze nie są przecież 
uznawane na arenie międzynarodowej. 
To parapaństwo, z punktu widzenia 
prawa międzynarodowego, stanowiące 
formalnie integralną część Mołdawii. 
Jest to też najuboższy region Europy, 
w którym mieszka ok. 8 tysięcy osób 
polskiego pochodzenia. Mimo wielu 
obiektywnych trudności działa tu od 
lat Towarzystwo Kultury Polskiej 
„Jasna Góra” aktywnie dążąc do 
zachowania kultury, tradycji i mowy 
polskiej.

Razem z prezesem Towarzystwa 
Natalią Sieniawską-Krzyżanowską, 
udało się Wam stworzyć Centrum 
Kultury Polskiej...

Jesteśmy jego pomysłodawcami oraz 
inicjatorami. Taki pomysł zrodził się 
dwa lata temu. Zaplanowaliśmy jak 
ma to Centrum wyglądać, co ma się 
w nim dziać i na jakich zasadach ma 
funkcjonować. Następnie wynajęliśmy 
w centrum miasta pomieszczenia, w 
piwnicy wieżowca, około 200 metrów 
kwadratowych z 4 pomieszczeniami 
i gabinetem. Nasze Centrum znajduje 
się w pobliżu kościoła katolickiego, z 
którego do niego idzie się minutę albo 
dwie. To raptem jakieś sto metrów. 
Jest, to o tyle ważne, że niektóre dzieci 
i młodzież śpiewają w kościelnym 
chórze, który prowadzi Natalia z racji 
tego, że jest też organistką. (...)

płaszczyznach dziedziny życia: eduka-
cyjnej, medycznej czy kulturowej. Jest 
Towarzystwem apolitycznym ponad 
podziałami społecznymi, politycznymi 
i religijnymi, które stara się dostrzec 
każdego człowieka w potrzebie. Dla-
tego też nasza współpraca z władzami 
Naddniestrza układa się więc bardzo 
dobrze. (...)

Wasze plany na najbliższą 
przyszłość?
Mamy już nowe pomysły na rok 2019. 
Nasz zespół jest bardzo kreatywny i 
twórczy. Natalia ma psychologiczne i 
spontaniczne myślenie, a ja filozoficz-
ne, co w sumie pozwala nam sięgać do 
istoty humanizmu, szukając nowych 
form pomocy i rozwoju współczesne-
go człowieka, idąc za myślą Emanuela 
Kanta „Rozumne chcenie tego co nie 
jest, nie można bowiem chcieć tego co 
już jest”. Z pewnością chcemy stwo-
rzyć w naszym Centrum „Jasna Góra” 
w Tyraspolu Ośrodek Wolontariatu dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Czegoś 
takiego jeszcze tam przecież nie ma. 
Myślimy o prowadzeniu kursów, 
szkoleń dla dzieci i ludzi zaangażowa-
nych, którzy chcą pracować społecznie 
i pomagać innym. A bycie wolonta-
riuszem to jest przecież poważna i 
odpowiedzialna sprawa.
Innym naszym pomysłem jest stwo-
rzenie w Centrum w Tyraspolu „Małej 
Arkadii” w której wystąpią znani i de-
biutujący artyści, ludzie nauki i sztuki 
z całej Europy, a może nawet innych 
kontynentów. Jesteśmy przekonani, że 
znajdą się chętni artyści, by przyjechać 
do naszych rodaków mieszkających 
za Dniestrem, do państwa, którego nie 
ma… do „Małej Arkadii” w „Jaskini 
Platońskiej” współczesnej Europy. 

Na zasadzie wolontariatu odnowi-
liście też Dom „Wołodyjowskiego” 
i cmentarz polski w Raszkowie - w 
północnym Naddniestrzu...
Dom Polski w Raszkowie daje moż-
liwość powrotu naszych rodaków do 
polskich korzeni narodowych oraz 
jednoczy wszystkich pozostałych 
ludzi innej narodowości, tam miesz-
kających – poprzez kulturę, sztukę 
ukazując uniwersalny świat wartości. 
Pragniemy sięgnąć do XVII wiecznej 
historii Raszkowa, gdzie ówczesne 
miasto szczyciło się wielokulturowo-
ścią, bowiem mieszkali tu w zgodzie 
Żydzi, Ormianie, Rosjanie, Ukraińcy, 
Mołdawianie i Polacy. Do naszego 
domu w Raszkowie przybyć dziś może 
każdy wędrowiec, niezależnie od 
pochodzenia. Powołując Dom Polski 
w sienkiewiczowskim Raszkowie 
daliśmy początek wielokulturowym 
i wielopłaszczyznowym spotkaniom 
z człowiekiem, jego kulturą, sztuką i 
tradycją. Nasza historia, stara historia, 
rozpoczyna się od nowa, odkrywając 
nam nieznane ludzkie istnienia prze-
siąknięte tęsknotą za ziemią Ojczy-
stą.  
We wrześniu ubiegłego roku prze-
bywało tam kilkunastu studentów z 
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy 
prowadzili zajęcia edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży. Na zasadzie wo-
lontariatu sprzątali tam i porządkowali  
polski cmentarz. Historia raszkowskie-
go cmentarza sięga przełomu XVII i 
XVIII wieku, czasów I Rzeczypospo-
litej, określanego wtedy mianem kato-
licki, gdyż lokalną społeczność two-
rzyły Polacy katolicy oraz inne gminy 
wyznaniowe – prawosławna, żydow-
ska i ormiańska. Polski cmentarz to 
ważny dowód historycznej obecności 
Polaków w tamtym regionie. Zabyt-
kowe, unikalne pomniki i grobowce 
zachowały się po dzień dzisiejszy i 
przedstawiają sobą ogromną wartość 
dla nas i przyszłych pokoleń. Obecnie 
pochówki w grobowcach są wielką 
rzadkością, warto zatem zachować 
stare mogiły. Jego przyszły los zależy 
teraz od nas! (...)

z Markiem Pantułą, 
honorowym członkiem 
Towarzystwa Kultury 
Polskiej “Jasna Góra” 
w Tyraspolu rozmawia 
Leszek Wątróbski

O polskim 
Nadniestrzu
Jakiego rodzaju zajęcia prowadzone 
są obecnie w Centrum?
W Centrum prowadzone są różne 
formy edukacji. Od roku jest tam na-
uczany język polski. Zajęcia prowadzi 
emerytowany nauczyciel z Polski. Na 
swoich zajęciach nauczyciel porusza 
również tematy związane z historią 
i geografią Polski. Informacje te są 
następnie bardzo przydatne osobom 
zdającym na Kartę Polaka. A wymaga-
nia im stawiane są naprawdę wysokie. 
Dotyczy to zarówno języka jak i histo-
rii czy geografii Polski. Karta Polaka 
to przecież dokument potwierdzający 
przynależność do Narodu Polskiego.
Posiadaczowi Karty przysługują 
następnie uprawnienia wynikające z 
ustawy uchwalonej przez Sejm RP 7 
września 2007 roku. 

Ilu młodych uczestniczy w zajęciach 
w Centrum? I ilu członków liczy 
Wasze Towarzystwo?
W zajęciach w sumie uczestniczy 
około 130 osób. Towarzystwo „Jasna 
Góra” liczy już ponad tysiąc osób. 
Samych młodych ludzi z dziećmi jest 
w nim ponad dwieście. 
Od września 2018 nauczany jest tam 
również język angielski. W lekacjach 
tego języka uczestniczą  zarówno 
dzieci, młodzież jak i dorośli. Naszym 
głównym celem jest stawianie na 
rozwój intelektualny dzieci i młodzie-
ży. Język angielski otwiera im przecież 
wiele możliwości, w tym dalsze 
edukacyjne. Kolejną ważną sprawą, 
którą tam podjęliśmy, to dokarmianie 
dzieci. Uczestnicy zajęć otrzymują 
gorące posiłki. Wiemy, że Mołdawia 
i Naddniestrze należą do najbiedniej-
szych krajów w Europie. (...)
                
Czy z otwarciem Centrum nie 
mieliście zbyt wielu kłopotów?
Towarzystwo „Jasna Góra” zajmuje 
się działalnością humanitarną na wielu 

Co jakiś czas facebookowi użyt-
kownicy dają się ponieść fali i 
publikują na swoich stronach 

oświadczenia, w których zastrzega-
ją sobie prawo do wszystkich treści i 
zdjęć tam zamieszczanych. Znowu taka 
fala przez FB przechodzi. Na nic wyja-
śnienia, że tego typu oświadczenia nie 
mają żadnej mocy prawnej. Dlaczego 
więc do nikogo to nie trafia? Bo, nie-
stety, naszą wiedzę o świecie coraz czę-
ściej kształtujemy tylko i wyłącznie o 
... Facebooka. Spada czytelnictwo ksią-
żek i gazet, rośnie – niestety – wtórny 
analfabetyzm. I właśnie takim “anal-
fabetyzmem” jest kopiowanie treści 
zawartych na innych stronach FB, bez 
głębszego zastanowienia się i spraw-
dzenia wiadomości. Tę ostatnią ma-
nię zamieszczania “oświadczeń”  ktoś 
zgrabnie i śmiesznie skomentował na 
FB: Samo napisanie oświadczenia, że 
nie zgadzacie się na wykorzystywanie 
swoich danych z Facebooka, to za ma-
ło. Musicie jeszcze wstając lewą nogą 
złapać czarnego kota, który przebiegł 
Wam drogę, spluwając trzy razy przez 
prawe ramię pokazać kotu jego odbicie 
w rozbitym lustrze i trzy razy o północy 
w piątek 13 wykrzyczeć „krwawa Mary, 
krwawa Mary, krwawa Mary”. Wtedy 
wszystkie Wasze dane zostaną szczelnie 
zamknięte w pokoju bez klamek.

Znalezione w Internecie, autor 
Piotr Pietucha (już w tej ru-
bryce cytowany): Kluczowe 

słowo: OFIARA. Zaburzony przestęp-
ca czuje się ofiarą systemu, Kaczyński 
ofiarą politycznych wrogów (,,zabi-
liście mi brat), Kościół ofiarą komu-
nizmu, teraz szalejącego lewactwa, 
Polska ofiarą historii, teraz knowań i 
cynicznego egoizmu Unii, biedni ofia-
rami transformacji, kobiety ofiarami 
patriarchatu. Gliński ofiarą goebel-
sowskiej nagonki, Gowin antychrześci-
jańskiej krucjaty, Glapiński ofiarą sek-
sizmu, Kurski ofiarą niezrozumienia, 
setki innych skurwysynów - ofiarami 
pomówień i bezpodstawnych insynu-
acji... Wszyscy skrzywdzeni, poniżeni, 
źle traktowani, dają sobie moralne 
prawo do zemsty, rewanżu, aroganckiej 
przemocy... Do nieprzyzwoitej, nieludz-
kiej, często wyrachowanej niemoralno-
ści. Kręgi polskiego piekła poszerzają 
się jak czarna dziura.

Bene Merito to medal przyzna-
wany przez ministra spraw za-
granicznych obywatelom pol-

skim oraz obywatelom państw obcych 
za działalność wzmacniającą pozycję 
Polski na arenie międzynarodowej. 
To honorowe odznaczenie ustanowio-
ne zostało 10 lat temu. Właśnie przy-
znano go mieszkającemu w Skövde 
Arturowi Szulcowi, jednemu z lau-
reatów Nagrody Polonii Szwedzkiej, 
POLONIKI 2016, przyznawanej przez 
Nową Gazetę Polską. Zasługi Artura 
Szulca dla popularyzowania polskiej 
historii w Szwecji są nam dobrze 
znane. Więc to zaszczytne wyróżnie-
nie jest jak najbardziej uzasadnione. 
Gratulujemy!
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Stach i Milcia – tropem love 
story. Historia rodzinna 2.
Śrem nad Wartą, dziś miasto z ponad 750-let-

nią przeszłością, gdzie urodził się Stanisław 
Nowakowski w 1889 roku, liczył wtedy 
około 6000 mieszkańców, z czego więk-

szość stanowili katolicy. A miasto pod pruskim za-
borem tętniło życiem polskim, przy czym około 120 
sklepów znajdowało się w rękach polskich. 

Stanisław Nowakowski należał w rodzinnym 
Śremie do gniazda Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, które działało tam od 1893 roku. W 
„Dziejach Śremu” widnieje nieznana dotychczas 
fotografia grupowa z 1909 r., gdzie łatwo można 
rozpoznać Stanisława Nowakowskiego (wtedy dwu-
dziestolatka). Zespół gimnastyczny prezentuje się w 
strojach gimnastycznych, upozowany do zdjęcia z dr 
Sewerynem Matuszewskim (1879-1939) na czele. 

Stach już w wieku 16 lat został uczniem drukar-
skim w dwujęzycznej (po polsku i niemiecku) gazecie 
powiatowej „Schrimmer Kreisblatt”, jaka ukazywała 
się w tym miasteczku od 1853 roku. Gazeta, będąca 
tygodnikiem, wychodziła w każdą środę, składana w 
drukarni Hermana Schwantesa, mieszczącej się przy 
ul. Kościelnej w Śremie. Tamże młody Nowakowski 
odbył czteroletnią praktykę zecerską. Droga do dzien-
nikarstwa prowadziła bowiem w tamtym czasie naj-
częściej przez drukarnię, gdzie – czego sam doświad-
czyłem – zecerzy oraz metrampaże byli przyjaciółmi 
redaktorów i pierwszymi krytycznymi czytelnikami 
ich artykułów. 

Przypominam sobie, iż w naszym domu rodzinnym 
wspominano kiedyś także o pracy Ojca u adwokata. 
To pozwoliło mu później – jak sądzę – lepiej zrozu-
mieć otaczający świat i problemy społeczne. 

Rodzina Nowakowskich cieszyła się w Śremie 
poważaniem. Adam Nowakowski (1860-1920) – oj-
ciec trzech synów i córki, a mój dziadek Adam –  jak 
wspominałem – zdobył w 1896 r. tytuł  „króla kur-
kowego”, zaś rok później uczestniczył w otwarciu 
nowej strzelnicy śremskiej, poświęconej uroczyście 
przez ks. Piotra Wawrzyniaka. Tam, zgodnie z trady-
cją, oddał pierwszy strzał honorowy. Nie dysponuję 
jego zdjęciem, a jedynie odbitką, gdyż oryginał tra-
fił do Muzeum Ziemi Śremskiej. Matka Adama była 
wprawdzie z pochodzenia Niemką, lecz trzech synów 
– jak pisze kronikarz rodziny – [Adama, Ignacego i 
Aleksego] wychowała na gorących polskich patrio-
tów, a ci z kolei ducha narodowego wpajali swoim 
dzieciom. 

Autor pracy magisterskiej zgłębia strukturę sto-
sunków panujących w zaborze pruskim w ówczesnej 
Bydgoszczy, dokąd przybył Stanisław Nowakowski. 
W 1910 roku miasto nad Brdą liczyło 57.696 miesz-
kańców, przeto było nieomal metropolią w porówna-
niu z małym miasteczkiem, jakim wtedy był Śrem nad 
Wartą. Ośrodkiem zdominowanym przez Niemców, 
ale tym ważniejszym polem do akcji narodowych. 

Niewiele egzemplarzy „Słowa Wielkopolskiego” 
zachowało się w zbiorach polskich bibliotek. W Bi-
bliotece Uniwersytetu Warszawskiego znaleźć moż-
na – niestety – nie wszystkie egzemplarze gazety z 
1922 roku (nr 1-16), która określa się w nagłówku 
mianem „niezawisłego pisma politycznego w duchu 
postępowym”. Wydawcą i redaktorem był Stanisław 
Nowakowski, a jej redakcja i administracja mieściły 
się przy ul. Gdańskiej 68 w Bydgoszczy. Tu, komen-
tując tytuł pisma, warto przypomnieć, że Bydgoszcz 
do 1938 roku należała do woj. poznańskiego, stano-
wiąc drugie pod względem wielkości miasto na tym 
obszarze.

„Słowo Wielkopolskie” red. Nowakowskiego nie 
miało wtedy zbyt wielu przyjaciół nad Brdą i oskar-
żano je o lewicowość. M. Szarski (bez wątpienia 
pseudonim) w korespondencji z Bydgoszczy pisał o 
strajkach drukarzy w lutym 1922 roku na łamach kon-
serwatywnej gazety warszawskiej: …Dzięki strajko-
wi zecerów jedyny u nas organ codzienny „Dziennik 
Bydgoski” zmniejszył objętość do dwóch kolumn 
swą objętość, ale wychodzi regularnie. Natomiast 
przerwały wydawnictwo „Deutsche Rundschau”, 
nie wyszedł „Volkszeitung” p. Pankratza, socjalisty 
i esperantysty, i nie ukazał się nr 4-ty nowego tygo-
dnika pt „Słowo Wielkopolskie”. Co za szkoda dla 
„partii belwederskiej”, która aczkolwiek u nas liczy 

O Stanisławie Nowakowskim 
napisano kilka lat temu wnikliwą 

pracę magisterską na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim 

w Olsztynie. Jej autorem był 
Zbigniew Paweł Bagiński 

z Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych u prof. 

dr Stanisława Achremczyka. 
Szkicuje ona sylwetkę Nowakow-
skiego jako działacza narodowego 

na Warmii oraz dziennikarza 
w Olsztynie i Bydgoszczy, cytując 

obszernie bibliografię i liczne 
archiwalia. Wzbogacając także moją 
wiedzę rodzinną o nim, jako syna.

JERZY NOWAKOWSKI

tylu zwolenników, że można by ich śmiało na palcach 
policzyć, niemniej zdołała zdobyć skądś fundusze na 
założenie własnego organu. Redagujący owe „Słowo 
Wielkopolskie” p. Nowakowski był jeszcze wczoraj 
zaciekłym chadekiem i sławę ks. patrona Adamskiego 
pod niebiosy po wszystkich wiecach wynosił. Jednak 
opłaciło mu się widocznie wywinąć koziołka ide-
owego, to też wymyśla obecnie bez skrupułów na to 
niedawno jeszcze wychwalanie, nie szczędząc nawet 
osoby papieża, o którym wyraził się tak ordynarnie, że 

nawet najzacieklejszych zwolenników p. Herza obu-
rzyło… (Kur. War. nr 61 – 1.III.1922 r.)

Wydaje się, że autor przeoczył fakt (a może celo-
wo pominął), iż Stanisław Nowakowski w tym cza-
sie był skonfliktowany z chadeckim „Dziennikiem 
Bydgoskim”, a być może personalnie z grającym tam 
wtedy pierwsze skrzypce red. Konradem Fiedlerem 
o nastawieniu endeckim (ten wkrótce przeszedł do 
„Gazety Bydgoskiej”), zaangażował własne fundusze 
w dość ryzykowne przedsięwzięcie, jakim było wy-
dawanie własnego pisma. No i mógł je mieć, skoro w 
styczniu 1922 roku za sumę 100.000 marek (według 
ustaleń Zb. Bagińskiego) nabył trzecią część udziałów 
w Bydgoskiej Spółce Drzewnej. Sugestie, iż chodziło 
o dotacje podejrzane polityczne, są więc fałszywe. 

Natomiast Władysław Herz (1885-1943), rodem z 
okolic Strzelna, był znanym w Wielopolsce działa-
czem ZZP (= Zjednoczenia Zawodowego Polskiego) 
1922-1827, organizatorem Towarzystwa Mazurskiego 
oraz Towarzystwa Katolickiego Robotników, wresz-
cie delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, 
potem posłem na Sejm RP pierwszej kadencji (1922-
1927) oraz prezesem Narodowej Partii Robotniczej. 
Czy jednak chodziło o sugerowaną przez autora obra-
zę zmarłego papieża Benedykta XV († 22.I.1922 r.), 
czy też jego następcy Piusa XI? – tego nie wiadomo.

Nastroje na Pomorzu i w Wielkopolsce były wtedy 
bardzo klerykalne i wprowadzanie jednolicie urzędów 
stanu cywilnego w całym kraju (dotychczas istniały 
tylko zaborze pruskim) napotykało na sprzeciw epi-
skopatu Kościoła Katolickiego. Natomiast na łamach 
„Słowa Wielkopolskiego” pojawiła się wyraźna kry-
tyka takiej postawy.

Miłą niespodziankę stanowiła dostarczona przez 
mojego bratanka Krzysztofa Nowakowskiego, lon-
dyńczyka, odbitka spisu przybyszy z Europy z 1912 
roku. Wrota portu nowojorskiego stanowiła wysep-
ka Ellis Island, przez którą od 1892 do 1924 r. przy-
było do USA ok. 24 miliony pasażerów ze Starego 
Kontynentu. Ich nazwiska i adnotacje oficerów imi-
gracyjnych zachowały się dla potomnych. Lista pasa-
żerów III klasy – List or manifest of alien passengers 
for the United States immigration officer at port of 
arrival –  dnia 24 sierpnia 1912 roku zawiera także 
nazwisko młodych małżonków Nowakowskich – 
Stanisława Nowakowskiego z Emilią, z zaznaczeniem 
ich narodowości polskiej.

Transatlantyk, którym Nowakowscy przypłynęli 
do Ameryki, nazywał się s.s. „George Washington” – 
zbudowany w stoczni szczecińskiej w 1909 roku. Jego 
wyporność to 25.250 ton, długość 723, a szerokość 72 
stopy. Maszyna parowa pozwalała statkowi na rozwi-
janie szybkości 18 i pół węzła, natomiast na pokładzie 
mieściło się 2679 pasażerów (568 w klasie pierwszej, 
433 w drugiej i 1678 w trzeciej), co z pewnością nie 
zapewniało żadnego luksusu w kajutach najniższych 
klas. 

Statek zbudowano w 1909 r., jako czteromaszto-
wiec z dwoma kominami (potem zredukowany do 
jednego komina, po wyposażeniu statku w nowy 
kocioł parowy) dla Północno-Niemieckiego Lloydu. 
Pływał pod banderą niemiecką na atlantyckiej trasie 
Bremerhaven – Nowy Jork. Jak czytamy dalej, w 
1917 roku w trakcie pierwszej wojny światowej został 
zatrzymany w Nowym Jorku, potem skonfiskowany i 
przekształcony na amerykański okręt – USS. Służył 
jako wojskowy transportowiec. Dopiero w 1920 r. 
powrócił do służby cywilnej, obsługując trasę Nowy 
Jork – Plymouth – Cherbourg – Brema. Następnie 
wyczarterowany został na statek pocztowy, nosząc 
przez pewien czas nazwę „Catlin”. W okresie II woj-
ny światowej stanowił transportowiec marynarki wo-
jennej USA – ponownie jako ”George Washington” 
na szlaku morskim do Panamy. Wskutek pożaru w 
porcie Baltimore uległ w 1947 r. całkowitemu znisz-
czeniu, ale wrak przetrwał do 1951 roku. Jak twierdził 
Rzymianin Terentius Maurus: habent sua fata libel-
li… Wszelako swoje losy miewają nie tylko książki, 
ale – jak widać – wszelakie korabie i okręty.

Spoglądając na ten dwukominowiec, przypominam 
sobie inny transatlantyk i jego głośną katastrofę czte-
ry miesiące wcześniej, przed wyjazdem młodożeńców 
do Ameryki. Chodzi o czterokominowy „Titanic”, Milcia, czyli Emilia Nowakowska z domu Gerkówna
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który zatonął 14 kwietnia  1912 roku  w swym dzie-
wiczym rejsie z Southampton do Nowego Jorku po 
zderzeniu z górą lodową. Katastrofę obszernie opisy-
wano na całym świecie, także na łamach „Dziennika 
Bydgoskiego”:

NAJŚWIEŻSZE NOWINY. 17 KWIETNIA. ZATO-
NIĘCIE PAROWCA „TITANIC” – czytamy na stronie 
tytułowej gazety. – Londyn. Wstrząsająca wieść o nie-
szczęściu, jaki spotkało parowiec „Titanic” wzbudziło 
na całym świecie najgłębsze współczucie. Dotychczas 
sprawa jeszcze zupełnie nie wyświetlona; co dotych-
czas pisano jest po większej części fantazyą. Parowiec 
„Carpathia” wiozący ocalonych Titanica porozumie-
wa się za pomocą telegrafii bez drutu. Prezydent Taft 
posłał naprzeciw dwa szybkie krążowniki, zaopatrzone 
w najlepsze przyrządy do telegrafii bez drutu z naka-
zem, aby natychmiast telegraficznie podały nazwiska 
ocalonych. Nowy Jork. Ze wszystkich prawie krajów 
i najróżniejszych kół nadchodzą do White Star Line, 
właściciela zatoniętego parowca, wyrazy współczu-
cia. Telegramy kondolencyjne nadesłali angielski król 
Jerzy, królowa Mary, królowa wdowa Aleksandra, 
niemiecki cesarz Wilhelm II i książę pruski Henryk, 
brat cesarza, a parlament Stanów Zjednoczonych we 
Waszyngtonie przyjął jednogłośnie rezolucję, w której 
krewnym ofiar katastrofy wyraża swe współczucie. 

… Nowy Jork. Parowiec „Bruce”, będący w drodze 
do Sydney, tak za pomocą telegrafii bez drutu opisuje 
katastrofę. Titanic płynął z szybkością 18 węzłów na 
godzinę. Mimo to zderzenie było tak silne, że pokłady 
zostały zupełnie zdruzgotane, boki parowca i komory, 
nie przepuszczające wody, literalnie rozdarte. Cała 
przednia część parowca została na niefortunną masę 
stali zmiażdżona. Gdy okręt uderzył na masy lodowe, 
będące pod wodą, pękły prawie wszystkie stalowe 
płyty środka okrętowego, tak, że natychmiast zaczę-
ła się walić do wnętrza parowca taka masa wody, że 
o wypompowaniu jej nie było już mowy. Na pokład 
padały tymczasem ogromne masy otłuczonego lodu. 
Wskutek siły napływającej do wnętrza wody pochylił 
się parowiec mocno na bok. Wobec tego wybuchła 
wśród pasażerów panika. Wszystko rzuciło się do ło-
dzi ratunkowych. Zaczęły się rozgrywać wstrząsają-
ce sceny. Kilka łodzi się poprzewracało. Godzinę po 
zderzeniu woda już zalała sale maszynowe. Zepsuł się 
także aparat do telegrafii bez drutu. Ponieważ także 
dynamo maszyny się popsuły, zapanowała straszna 
ciemność. Utrudniało to mocno spuszczanie łodzi 
ratunkowych. Mimo to, gdy parowiec zaczął tonąć, 
wszystkie łodzie ratunkowe już były bezpieczne. (Dz. 
Byd. nr 88 – 19.IV.1912 r.)

Na pokładzie „Titanica” znajdowało się 2228 pa-
sażerów, łącznie z załogą. Ocalało 705 osób, resztę 
pochłonęły lodowate wody północnego Atlantyku. 
Informacje o tej katastrofie poruszały do głębi 
czytelników.   

„Dziennik Bydgoski” w kwietniu 1912 roku paro-
krotnie powracał do sprawy katastrofy transatlantyku. 
A już w sierpniu 1912 roku na ekranach pojawił się 
film pt. „Titanic – albo W nocy i lodzie”, który wy-
świetlano w bydgoskim „Kinie – Salon”.

Tragedia „Titanica” wielokrotnie była tematem 
bądź kanwą twórczości kinematograficznej. Nawet w 
1943 r. w Trzeciej Rzeszy „Tobis” nakręcił film pod 
tym tytułem, który miał służyć celom propagandy an-
tybrytyjskiej, ale w oczach Goebbelsa okazał się zbyt 
słaby i dopiero po wojnie został udostępniony pu-
bliczności. Jego  współreżyser Herbert Selpin został 
za swoje wypowiedzi o Wehrmachtcie aresztowany i 
zginął w więzieniu. 

Wieści wielce tragiczne o „Titanicu” – a takie za-
wsze rozchodzą się najszybciej – musiały dotrzeć do 
nowożeńców Nowakowskich (ślub zawarli 17 sierp-
nia 1912 r. we Włocławku) i odbić się na nastrojach 
małżonków Nowakowskich, wyruszających właśnie 
za Wielką Wodę, a zwłaszcza osoby wrażliwej, jaką 
była p. Emilia. Jestem przekonany o tym jako syn, 
chociaż nie mam na to żadnych pisemnych dowodów. 

Stowarzyszenie Polek w Szwecji 
wraz z Towarzystwem Przyjaciół 

Biblioteki Polskiej w Sztokholmie

zapraszaja na promocję książki 

Marii Kabały-Rejment 
“Przez morze 
do szczęścia”

Promotorem spotkania jest 
prof. Anna Małgorzata 

Packalén-Parkman

Oprawa muzyczna: Teresa Tutinas, 
Stanisław Rejment, Witold 

Robotycki i Janusz Słotwiński.

Spotkanie odbędzie się 
w czwartek 7 marca 2019 

o godz 18:00 w lokalu OPON
Östermalmsgatan 75 

(T-bana Stadion)

s.s. George Washington. Foto: Wikipedia

Jerzy Nowakowski

Teresa Urban

Anegdotki prosto z życia
Alzheimer: Leciwy sąsiad przyszedł do nas poży-

czyć przyprawę. „Jaką przyprawę?” – pytam. Zamyślił 
się i odparł: „Zapomniałem, ale ma kilka składników”. 
Próbuję zgadnąć. „Może curry?” „O tak, właśnie cur-
ry”. W czasie pokonywania 10 metrów, jakie dzieli od 
siebie nasze domy, zdążył zapomnieć. 

Rozrzutność: Mijając kosz od śmieci w drodze do 
sklepu zauważyłam papiery i inne odpady na traw-
niku. „Nie rozumiem jak można tak śmiecić w pu-
blicznym miejscu. Co to za ludzie mieszkają w na-
szym osiedlu?” – pomyślałam. Pozbierałam papiery 
i wrzuciłam do kosza, ale po kwadransie, w drodze 
powrotnej, trawnik znowu był zaśmiecony. I wtedy 
zrozumiałam. To sroki wyciągaja śmieci z kosza, a 
nie ludzie. Im łatwiej wybaczyć.

Polski zakaz pedałowania: Dziecinne rowerki dla 
najmłodszych nie mają pedałów, żeby nie rozbudzać 
w maluchach niewłaściwych przyzwyczajeń.

Polityka: Przywódca szwedzkiej partii prawicowej 
miał za wąskie ramiona, aby na swych barkar unieść 
odpowiedzialność premiera.

Międzynarodówka: Na zebraniu pracowniczym w 
PRL zaśpiewano Międzynarodówkę. Wiekszość stała, 
tylko seniorom zapewniono miejsca siedzące. Kiedy 
zabrzmiały słowa: „Powstańcie których dręczy głód”, 
seniorzy, jak jeden mąż, powstali z miejsc. 

Rozmowa: Ostatnio siedzieliśmy w samolocie koło 
pary rozmawiającej ze sobą własnym językiem migo-
wym, ponieważ oboje mieli w uszach słuchawki.

Młodość: Po rozjaśnieniu włosów pasemkami mąż 
stwierdził, że wyglądam młodzieńczo. Więc dlaczego 
w tramwaju czy autobusie młodzi ludzie natychmiast 
ustępują mi miejsca? 

Wentylacja: Nasz wyciąg kuchenny usuwa ku-
chenne zapachy, ale z jakiegoś powodu dają się one 
czuć w łazience. Dobrze, że nie odwrotnie.

Niebezpieczeństwo: Podobno co drugi topielec 
ma alkohol we krwi. Ale każdy topielec ma wodę w 
płucach.

Besiekiery. Urok 
późnogotyckiego 
zamku

Zamek ten powstał prawdopodobnie na przełomie 
piętnastego i szesnastego stulecia. Źródła historycz-
ne nie podają kto był inicjatorem jego budowy, ale 
dokumenty kościelne sugerują, że był to wojewoda 
łęczycki Mikołaj herbu Pomian.

Cykl budowy zamku w Biesiekierach, należy łą-
czyć z jednym ze stolników brzeskich: Mikołajem 
Sokołowskim, a także jego potomkiem Wojciechem 
Sokołowskim. W końcu XVI wieku, zamek należał 
do Andrzeja Batorego, a następnie do jego córki Zofii 
Batorówny i Jerzego Rakoczego II. Zamek ten miał 
zatem formę fortecy, potrzebnej do ewentualnego 
odparcia nacierających na niego wojsk nieprzyjacie-
la. Fortecę tę założono na kopcu otoczonym wodami 
sztucznego stawu. Wzniesiono ją z cegły na kamien-
nym fundamencie, na planie nieregularnego czworo-
boku. W południowej kurtynie zamkowej, znajdował 
się budynek bramny. Posiadał on 3 kondygnacje, a na 
każdej z nich znajdowały się cztery izby.

W połowie siedemnastego stulecia zamek bie-
siekierski został przebudowy na zamek typowo 
warowny. Tej przebudowy dokonał Jan Szymon 
Szczawiński, kasztelan i wojewoda brzesko-kujaw-
ski. Pokryto wówczas zamkowe ściany tynkami, co 
znacząco zatarło surowość i późnogotycki charakter 
zamku nawodnego. Około roku 1653, nadbudowano 
na nim ośmiokątną wieżyczkę. Na północnym boku 
zamku powstał główny dom mieszkalny o szerokości 
13 metrów. Posiadał on również 3 mniejsze prosto-
kątne izby i kwadratową salę na wschodniej ścianie. 

W opisie zamkowym, pochodzącym z XVIII wieku 
czytamy, że pomieszczenia te określono jako pokój 
karmazynowy, pokój marmurowy, sień i izba wielka. 
Z izb tych w stronę dziedzińca wychodziło 7 otworów 
okiennych. W późniejszych czasach nie prowadzono 
już istotnych prac budowlanych.

Pożar, który wybuchł w zamku w roku 1731, przy-
śpieszył destrukcję obiektu. Nikt się już nie znalazł, 
kto by posiadał odpowiedni kapitał i mógłby odbudo-
wać zamek. W połowie dziewiętnastego wieku, pełnił 
on jedynie funkcje gospodarcze. Obecnie zamek znaj-
duje się w stanie ruiny.

Z zamkiem związana jest legenda o rycerzu, któ-
ry założył się z diabłem Borutą z pobliskiej Łęczycy, 
że zbuduje on od podstaw zamek, ale przy tejże bu-
dowie nie skorzysta on z siekiery. Tak też zrobił. 
Rycerz zamek zbudował, jednak nie wiedział, że je-
den z chłopów zwożących kamienie na zamek nazy-
wa się Siekiera. Zakład więc rycerz przegrał i stracił 
na rzecz diabła duszę, a stare zamczysko nazwano 
Besiekierami. Diabeł podobno wciąż go pilnuje, do 
dziś jest czasami widziany po zmroku w każdą ostat-
nią noc tygodnia.

Dojazd jest tu bardzo prosty ponieważ pro-
wadzi on zarówno drogą autobusową jak 
też i koleją od Łodzi, na północny- zachód 
w kierunku Łęczycy. We wsi Biesiekiery, 
znajdują się ruiny późnogotyckiego zamku, 
położonego w powiecie łęczyckim w woje-
wództwie łódzkim.

Ewa Michałowska-Walkiewicz
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