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Selfitis, czyli Łubudubu niech 
żyje prezes naszego klubu

„Częste wykonywanie selfie może 
wskazywać na zaburzenia men-
talne, budzić podejrzenie niskiej 
samooceny, narcyzmu czy skłon-
ności do uzależnień” – twierdzi 
dr Pamela Rutledge, dyrektor 
Media Psychology Research 
Centre w Bostonie. Mówiło się 
nawet o tym, że Amerykańskie 
Stowarzyszenie Psychiatrów 
zaklasyfikowała obsesyjne 
wykonywanie auto-portretów 
komórką, jako jednostkę choro-
bową (nazwano ją selfitis).

Specjaliści ostrzegają, że takie skupianie się 
na tworzeniu wirtualnego obrazu siebie, może 
prowadzić do zatracenia poczucia realnego osą-
du faktów i rozluźnienia więzi w prawdziwym, 
„analogowym” świecie. Popularność selfie moż-
na również tłumaczyć tym, jak wielką słabość do 
twarzy ma nasz mózg. Może dlatego, że „myśli” 
bardziej obrazami i wyobrażeniami, niż zdrowym 
rozsądkiem.  

Kiedyś modny był portret w dobrym towa-
rzystwie na ścianie, dzisiaj osiągniemy więk-
szy efekt, gdy opublikujemy go na Facebooku. 
Wczoraj selfie z aktorem lub gwiazdą pop – jutro 
z prezydentem. Nie ma znaczenia. Moda na selfie 
ponoć demokratyzuje poczucie piękna i sławy. 
Każdy może przyciągnąć uwagę milionów lu-
dzi na całym świecie, byle tylko pokazał się w 
ciekawym otoczeniu bądź pozie. I nieważne, że 
pod zdjęciem selfie napiszemy niewłaściwe imię 
„obiektu”, do którego się na chwilę przykleili-
śmy – nie chodzi o obiekt, ale o nas. Gdy więc 
jedna z uczestniczek spotkania Polonii z prezy-
dentem Dudą w Sztokholmie podpisała zdjęcie 
„Prezydent Aleksander Duda kazał zrobić selfie”, 
najpierw nikt nie zwrócił na to uwagi, później w 
komentarzach ktoś przychylny selfitce napisał: 
„dobrze, że nie Bronisław”. W końcu jaka jest 
różnica między Aleksandrem Kwaśniewskim, a 
Andrzejem Dudą? Nikła. „Kazał zrobić”? Jak to 
pięknie brzmi. 

Selfie to jednak tylko produkt uboczny pew-
nego zjawiska, które jeszcze bardziej budzi mój 
niesmak. To tak zwany „syndrom Jarząbka”. 
Większość Czytelników zapewne pamięta słynną 
scenę z filmu „Miś” Barei, gdy „Jarząbek Wa-
cław” śpiewał do ukrytego w szafie magnetofo-
nu: „Łubudubu, niech żyje nam prezes naszego 
klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek 
Wacław”. W naszym polonijnym świecie takich 
Jarząbków multum. Nigdy ich nie brakowało – 
dzisiaj znowu przeżywają swoje „pięć minut”.  

Wspomniane już spotkanie w ambasadzie w 
Sztokholmie z PAD było festiwalem hipokryzji 
i konformizmu w swojej najczystszej postaci. 
Może to wynika z tego, że mimo wieku pamięć 
mam wciąż dobrą i obserwując ludzi – a konkret-
nie szwedzką Polonię, a szczególnie jej „elity” – 
mam poczucie, że znaczna jej część traktuje oto-
czenie jak osoby o głęboko posuniętej demencji. 
Wydaje im się, że nikt nie pamięta jak to śpiewali 
„łubudubu” każdej poprzedniej ekipie rządzącej 
(łącznie z PRL-em). Psycholog społeczny dr Do-
rota Wiśniewska-Juszczak na pytanie, jaką Pola-
cy prezentują postawę wobec władzy, powiedzia-
ła, że reprezentujemy dwie skrajne: buntu i oporu 
albo uległości czy podległości. — Część osób bę-
dzie szanować autorytety i stosować się do prze-
pisów, dlatego że ma wpojone przekonanie, iż 
tak trzeba, lub z własnej woli pragnie się poddać 
określonemu władcy. Można też nie buntować się, 
iść z prądem ze słabości, z lęku przed karą albo 

dlatego, że tak jest łatwiej i wygodniej. To są zupełnie 
inne podległości, wynikające z różnych okoliczności i 
typów osobowości.

Znamienne jest to, że dzisiaj podziały między Po-
lakami mają zupełnie inny charakter: przeciwstawne 
sobie kiedyś grupy mają historycznie inną tożsamość, 
a mimo to postępują bardzo podobnie. Dawni „nie-
podległościowcy” zafascynowni dzisiaj „dobrą zmia-
ną” są przekonani, że dopiero teraz nadszedł czas de-
komunizacji i dla nich wizyta PADa w Sztokholmie 
była świętem „wolności”. Dla ich dawnych wrogów 
(prokonsularnych z czasów PRL) to także święto. 
Znowu można odgrzebać stare hasła, że trzeba sza-
nować legalizm władzy lub urzędu, a ich działania w 
Szwecji na „rzecz kultury” mają charakter apolitycz-
ny. Wydawana przez tę grupę gazetka (w Malmö) to 
kaskada oportunizmu, gdzie obowiązkowo zamiesz-
cza się selfie z każdą kolejną władzą. Ma to w sobie 
coś ze zjawiska nazywanego „społecznym dowodem 
słuszności”. Polega ono na tym, że jednostka widząc, 
że coś robią wszyscy, dochodzi do wniosku, że powin-
na robić to samo. 

W tym miejscu warto zacytować słowa, które na-
pisał Jerzy Illg, redaktor naczelny Społecznego In-
stytutu Wydawniczego „Znak”: Współczuję Polsce. 
Kraj ten – mój kraj – pękł tak głęboko, że trudno sobie 
wyobrazić, by kiedykolwiek mógł jeszcze się zrosnąć. 
Mam wrażenie, że tak głębokich podziałów nie było w 
czasie rozbiorów, w czasie dwudziestu lat niepodle-
głości między wojnami, w rządzonym przez narzuco-
ną komunistyczną władzę PRL-u, w stanie wojennym. 
Podział ten idzie przez rodziny, dawne przyjaźnie, 
miejsca pracy. /.../ Współczuję Polakom - moim roda-
kom, za których tak często muszę się wstydzić. Podzie-
lonym, zagubionym w otaczającej ich rzeczywistości, 

zaczadzonym nacjonalizmem, ksenofobią, podatnym 
na prymitywne manipulacje, populistyczną dema-
gogię, biernym, niebiorącym udziału w wyborach, 
nieświadomym, że mogliby i powinni mieć wpływ na 
to, jaki będzie ich kraj, rezygnującym dobrowolnie z 
przysługujących im praw obywatelskich i niewypeł-
niającym swoich obywatelskich obowiązków, oddają-
cym swój los w ręce podejrzanych partii i prących do 
władzy arywistów, a swoją wolność i prawa obywatel-
skie za 500 złotych i inne mętne obietnice. 

Współczuję nam wszystkim, którzy staliśmy się 
zakładnikami w rękach szaleńców, ludzi owładnię-
tych obsesjami, lękami i kompleksami. /.../ Współ-
czuję swoim bliskim, przyjaciołom, ludziom podobnie 
myślącym, bo wszyscy zapłacimy za nie swoje winy. 
Współczuję sobie, gdyż staram się, żeby tym, którzy 
stoją po ciemnej stronie mocy i tak chętnie działają 
nocą, nie udało się zarazić mnie nienawiścią i pogar-
dą - o czym tak pięknie śpiewał Jacek Kaczmarski - a 
co przychodzi mi z coraz większą trudnością. Współ-
czuję też sobie - że pisząc ten tekst, powtarzam rzeczy 
doskonale wiadome, wręcz banalne - nie lubię tego, 
wiem jednak, iż są sytuacje, w których to, co powie-
dziano już po stokroć, warto powtórzyć jeszcze sto 
razy.

„Czasem, aż oczy bolą patrzeć jak się przemęcza 
dla naszego klubu, prezes Ochócki Ryszard naszego 
klubu Tęcza. Ciągle pracuje, wszystkiego dopilnuje, i 
jeszcze inni, niektórzy wtykają mu szpilki, to nie lu-
dzie, to wilki...” – recytował Jarząbek Wacław. Selfie 
z PADem z setką polubień na Facebooku to iluzorycz-
ny sukces w wirtualnym świecie. W „analogowym” 
może oznaczać stratę twarzy. Bo – prędzej czy później 
– ta władza się zmieni. A nie wszystkich dotyka amne-
zja i ktoś to kiedyś przypomni... (ngp)

PAD w Sztokholmie. Żeby nie było za słodko: po sweet fociach w ambasadzie RP, 
prezydent Duda wygwizdany został przez manifestującą grupkę Polaków w czwar-
tek rano (30 listopada), pod siedzibą rządu Rosenbad, gdy udawał się na spotkanie 
z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem. (foto: JS)
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Gdy trzeba było pomóc – zawsze 
byli pierwsi. Danuta i Wiesław Ka-
pergrenowie przez ponad 30 lat byli 
w Malmö swoistą Instytucją. Nieśli 
pomoc Polakom w potrzebie, dbali 
o propagowanie polskiej kultury 
w Szwecji, opiekowali się polskimi 
miejscami pamięci w Malmö, spra-
wowali różne funkcje w polskich 
organizacjach... I jednocześnie 
byli gościnni i do bólu szczerzy w 
swoich opiniach. Nie wszystkim to 
odpowiadało.

Przez jednych byli podziwiani i lubiani, przez in-
nych krytykowani. Zwłaszcza w tak mały polskim 
środowisku jak w Malmö musieli budzić różne uczu-
cia. Dzisiaj już coraz rzadziej można spotkać takich 
ludzi. Zwłaszcza, że mieli w sobie taką moc przeko-
nywania, że trudno im było odmówić. 

Jeszcze niedawno, kilka tygodni temu, ich dom - 
zaledwie paręset metrów od cieśniny między Szwecją 
a Danią, w Bunkelfrostrand - tętnił polskim życiem. 
Wśród tysiąca bibelotów, na każdym kroku można 
było zobaczyć dowody uznania dla ich działalności: 
dyplomy, odznaczenia, okolicznościowe pisma. Para 
gospodarzy krzątała się po domu z nadzwyczajną 
energią. Aż trudno uwierzyć, że Danuta Kapergren ma 
już 85 lata, a Wiesław Kapergren-Kapturowicz 84. W 
Szwecji mieszkali od 1973 roku. Polskę opuścili nie-
legalnie, po tym jak po 1970 roku włączyli się w po-
maganie ofiarom wydarzeń grudniowych na Wybrze-
żu. Danuta pochodzi z Łodzi, Wiesław z Krakowa, ale 
sercem związani są z Gdynią: ona była nauczycielką, 
on oficerem lotnictwa morskiego. Ten ich lokalny 

patriotyzm widać w każdym działaniu, a w Gdyni są 
zawsze mile widzianymi gośćmi. Dzisiaj już nie tylko 
gośćmi: właśnie niedawno wrócili tam na stałe. 

Zaraz po ucieczce do Szwecji włączyli się w 
działalność charytatywną i emigracyjną na południu 
Szwecji. Trudno dzisiaj zliczyć wszystkie akcje po-
mocy, którym patronowali. Trudno też zliczyć wszyst-
kie inicjatywy, których byli siłą twórczą. Działali 
kolejno (lub często jednocześnie w kilku na raz) w 
Ognisku „Kwiaty Polskie” w Malmö, zakładali Akcję 

Syberia-Kazachstan, której celem było niesienie po-
mocy powracającym do Polski repatriantom z Syberii 
i Kazachstanu, działali w Związku Polaków „Koro-
na”, później stworzyli Związek Szerzenia Kultury 
Dom Polski w Malmö. Do tego trzeba jeszcze dodać 
przynależność do Związku Piłsudczyków RP, mało 
komu znanego Międzynarodowego Stowarzyszenie 
Polskich Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów z siedzibą 
w Malmö...

Przez wiele lat prowadzili akcję „Razem możemy 
więcej”, której celem była pomoc przy wyposaże-
niu Stacjonarnego Hospicjum Dziecięcego w Gdyni 
„Bursztynowa Przystań”. Mają także na swoim kon-
cie niezliczoną ilość transportów z pomocą dla potrze-
bujących w Polsce... Trudno już to dzisiaj zmierzyć 
w konkretnych sumach, ale nie ulega wątpliwości, że 
są one olbrzymie. A wszystko to zapewne z poczucie 
pewnej misji, ale także autentycznej potrzeby niesie-
nia pomocy innym. 

Nie mniej ważne było w ich działalności kulty-
wowanie pamięci o minionej historii. W tych zabie-
ganych dzisiaj czasach, gdzie wiele szlachetnych 
zachowań przestało być modne, ich zaangażowanie 
wyraźnie wykraczało poza przeciętną. Regularnie 
zajmowali się polskimi grobami na cmentarzu Östra 
Kyrkogården w Malmö - to dzięki nim postawiono 
tam specjalne obeliski upamiętniające m.in. ofiary 
hitlerowskich obozów koncentracyjnych i sowieckich 
obozów (m.in. Katyń, Starobielsku, Charków), ostat-
nio uroczyście składano tam ziemię z miejsc upamięt-
niających narodowe tragedie: z Katynia, cmentarza 
Orląt Lwowskich, a parę lat temu nawet ze Smoleń-
ska. 

– Bez pamięci o tych wszystkich tragediach, bę-
dziemy ubożsi – mówili Kapergrenowie. Ale nie 
wszyscy podzielają ten ich entuzjazm. Z biegiem cza-
su coraz trudniej było znaleźć w Malmö osoby, które 
gotowe były w równym jak oni stopniu, poświęcić się 
działalności społecznej i charytatywnej. Może to spra-
wa zmiany pokoleń, może też inna jest dzisiaj emi-
gracja, która nie ma już w sobie tej samej potrzeby 
identyfikacji, ani poczucia nostalgii (bo najczęściej 
regularnie kursują między Szwecją a Polską), a może, 
po prostu, inaczej definiuje swoje poczucie patrioty-
zmu i solidarności... 

– To dla nas olbrzymi problem - mówili Kapergre-
nowie kilkanaście mieięcy temu, gdy ich spotkałem 
w Malmö. – Gdy trzeba załadować transport z pomo-
cą dla Polski, nie ma ludzi. Korzystamy z pomocy 
dwóch Hindusów, którym możemy trochę zapłacić, 
ale tylko niewiele, najwyżej 50 koron za godzinę. Jak 
dzwonimy do Polaków, to mówią, że poniżej 120 ko-
ron nie wstają z fotela... Mamy jeszcze do pomocy 
dwóch starszych emerytów, jednego Szweda, parę 
weterynarzy, jeszcze parę starszych osób. A przecież 
nie brakuje w Malmö młodych ludzi z Polski... Nikt 
z nich nie chce włączyć się w pomoc, nie chcą także 
uczestniczyć w żadnych „patriotycznych” uroczysto-
ściach. 

Kapergrenowie to taki swoisty wyrzut sumienia 
dla wielu Polaków i środowisk w Malmö. Bo nikt 
nie może im zarzucić, że są obojętni na ludzkie nie-
szczęścia, że to co robią na wielu płaszczyznach nie 
jest potrzebne. Ta ich aktywność kłuje w oczy, a gdy 
jeszcze na to nakładają się stare podziały emigracji 
(patriotyczna i niepodległościowa przeciwko starej 
„konsulatowej”), to o iskrzenie nie trudno. Są tacy co 
zarzucają im, że budują swój własny pomnik, podczas 
gdy tak naprawdę to oni walczą o pomniki dla innych. 

– W naszym Związku Szerzenia Kultury mamy 
dzisiaj około 20 członków - tłumaczy Wiesław Kaper-
gren – ale większość to ludzie starsi, schorowani. Gdy 
ostatnio trzeba było załadować transport do Polski, to 
robiłem to sam z kierowcą ciężarówki.  

Tak jest najczęściej. Ale to wszystko nie odstra-
szało państwa Kapergrenów. W garażu, gdzie ledwie 
starczało miejsca na ich samochód, piętrzyła się za-
wsze góra rzeczy, które przygotowane były do kolej-
nej wysyłki.    

Powrót do Polski po ponad 40 latach pobytu w 
Szwecji, kończy pewien etap w ich życiu. Czy znaj-
dzie się teraz w Malmö ktoś, kto będzie ich mógł za-
stąpić? (ngp)

Ich credo: Nie wolno 
być obojętnym na 
ludzkie nieszczęście

NAGRODA SPECJALNA: DANUTA i WIESŁAW KAPERGRENOWIE
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Teresa Urban

Kulinarne 
nostalgie
Wprawdzie przywiązuję wagę 
do tego co jem, ale nie jestem 
wyrafinowanym smakoszem. 
Poza kawiorem i homarem, 
symbolami kulinarnego luksu-
su posiadam raczej plebejski 
smak, któremu folguję podczas 
naszych pobytów w Warszawie.

Na ogół wybieramy prozaiczne 
restauracje z typowo polskimi potra-
wami, o które trudno w Szwecji. Raz 
tylko, aby uczcić urodziny brata, wy-
braliśmy się wspólnie na brunch do 
hotelu Bristol. Ilość potraw na bufeto-
wym stole oszołomiła nas, nie sposób 
było popróbować wszystkiego, więc 
głównie sycyliśmy oczy widokiem. 
Niestety, pod wrażeniem tego nadmia-
ru zapomnieliśmy o kawiorze, o który 
należało się upomnieć. Restauracja nie 
chciała ryzykować, że postawiony na 
bufecie kawior będzie za szybko znikał.

Bristol był ekskluzywnym wyjąt-
kiem, natomiast pierożki to powraca-
jąca i mile wyczekiwana atrakcja. W 
restauracji położonej u zbiegu Aleji Je-
rozolimskich i Nowego Światu oraz jej 
kilku filiach (poza hotelem nie wymie-
niam nazw, aby nie zostać posadzoną o 
reklamę lub antyreklamę) pierożki po-
dawane są tak jak lubimy – na patelni, 
zarumieniome na złoto i polane okrasą. 
Jadłospis restauracji jest ograniczony, 
ale kuszący: chleb ze smalcem i ogór-
kiem, żurek z jajkiem i kiełbasą i sma-
żona kiełbasa z musztardą. Do posiłku 
wypijamy po kufelku piwa. Kiedy od-
wiedzamy restaurację w towarzystwie 
zamawiamy czasem coś mocniejszego. 
Specjalnością zakładu są drinki po-
dawane w czterech szkaneczkach, w 
zagłębieniu na desce. Naszym fawory-
tem jest Wściekły Pies, czyli wódka z 
sokiem malinowym i Tabasco w trzech 
barwnych warstwach.

Z drinkiem tym zapoznaliśmy się w 
beskidzkiej Wiśle podczas nostalgicz-
nej wyprawy do miejsc, gdzie spędza-
łam w dzieciństwie wakacje. Odszu-
kałam pensionat, w którym zwykliśmy 
się zatrzymywać. Zmienił się nie do 
poznania. Typową drewnianą willę w 
góralskim stylu z łamanym dachem 
krytym gontem, pokryto czerwoną bla-
chą. Nie dodało jej to urody. W garażu, 
gdzie kiedyś przechowywano leżaki, 
otworzono Pub Alcatraz. Zaskoczona 

napisałam nawet na ten temat cztero-
wiersz:

„Mijają nam lata, 
szybko płynie czas. 
Willi „Wrzos” już nie ma. 
Jest Pub Alcatraz.”
W Pubie uraczono nas śledzi-

kiem pod pierzynką z warstą puszy-
stej śmietany i zaproponowano do do 
tego Wściekłego psa. Była to nowość, 
więc na próbę zamówiliśmy minima-
listyczną wersję drinka: Wściekłego 
Szczeniaczka. Muszę wspomnieć, że w 
Łodzi, w restauracji Polskie Jadło, po-
dawano jeszcze inny wariant: Wściekłą 
Sukę, na bazie 70% alkoholu. Będąc 
mikrobiologiem ta moc etanolu kojarzy 
mi się z dezynfekcją, a nie drinkiem. 
Małżonek do tej pory żałuje, że nie 
spróbował.

W restauracji na MDM często uma-
wiamy się z przyjaciółmi. Tam jadło-
spis jest o wiele bogatszy i każdego 
dnia promowane jest inne danie. Stara-
my się wybierać wtorki, kiedy za oka-
zyjną cenę można delektować się sma-
żonymi krewetkami na ostro. Kolega 
Małżonka zwykł tam zamawiać tatara 
ze wszystkimi dodatkami. Patrzę na to 
z zazdrością, bo bardzo lubiłam tatara, 
ale kiedyś zatrułam się potężną porcją 
nieświeżego mięsa i od tego czasu tata-
ra nie jadam. 

Podczas pobytów w Warszawie 
wielokrotnie mieszkaliśmy w pobliżu 
tej restauracji i jadaliśmy tam czasem 
śniadania. Za śmiesznie niską cenę po-
dawano górę jajecznicy na boczku lub 
szynce, koszyczek chleba i dzbanek 
kawy. Staramy się siadać przy oknie 
na ogrzewanej zimą werandzie z wido-
kiem na tętniący życiem Plac Konsty-
tucji, tak inny od naszych codziennych, 
podmiejskich, sielskich widoków. 
Uśmiecham się wtedy sama do siebie, 
bo chodzi mi po głowie wierszyk, któ-
rym uraczył nas kiedyś kierowca tak-
sówki:

„Gdy oczy masz jak chabry 
i skłonność do prostytucji 
każ wieźć się pod kandelabry 
na Plac Konstytucji”.
W okolicy Starego Miasta mamy 

jeszcze jedną restaurację-faworytkę. 
Tam rozpoczynamy posiłek śledzi-
kiem. Śledź i ogórek kiszony to silne 
pozycje polskiej gastronomii trudne 
do osiągnięcia za granicą. W Szwecji 
śledzia w oliwie trzeba przyrządzić sa-
memu z solonych filetów dostępnych 
czasem przed Bożym Narodzeniem, 
albo kupić w polskim sklepie, jeżeli 
jest się szczęściarzem i ma się takowy 
w pobliżu. Do szwedzkiego śledzia 
w słodko-kwaśnej zalewie można się 
przyzwyczaić, ale z polskim, poza na-
zwą, ma niewiele wspólnego. W Polsce 
śledź to śledź – bardzo prozaiczne da-
nie; w Szwecji jest on zwiastunem lata 
i jego białych nocy. To symboliczne da-
nie spożywa się rytualnie podczas ce-
lebrowania święta Midsommar w dniu 
letniego przesilenia. Stół powinien stać 
na zewnątrz, wśród zieleni, najchętniej 

z widokiem na wodę, przystrojony bu-
kietem polnych kwiatów, a na nim, w 
towarzystwie innych dań i obowiązko-
wego sznapsika, króluje śledź polany 
kwaśną śmietaną i posypany szczypior-
kiem.

Po śledziowej przystawce Małżonek 
zwykł zamawiać swe ulubione danie 
– kotlet schabowy, a ja zadawalałam 
się specjalnością zakładu, smakowitą 
zapiekanką z pomidorów i szpinaku. 
Istniały jednak dwa powody do iryta-
cji: płatna toaleta i brak jadłospisu po 
polsku. Restauracje pobierają czasem 
opłatę za toaletę od przygodnych prze-
chodniów w potrzebie, ale nie od wła-
snych gości. Tu płacili wszyscy. A na 
drzwiach restauracji wisiały jadłospisy 
tylko w obcych jezykach. Restauracja 
leży na szlaku turystycznym, ma wie-
lu cudzoziemskich gości ale, bądź co 
bądź, jest polska. Po zwróceniu uwa-
gi, nastąpnym razem widniał już na 
drzwiach i polski jadłospis. Sprawa 
haraczu za toaletę pozostała niewyja-
śniona.

Na Krakowskim Przedmieściu na 
przeciwko Uniwersytetu, jest mała 
restauracyjka specjalizująca się w da-
niach góralskich. Wpadamy tam często 
na smażone oscypki. Delicja! Polecam! 
Przypomiają nam one pobyty w Zako-
panym i lokalne smakołyki kuszące na 
każdym rogu. Ich lokalne nazwy budzą 
salwy śmiechu: panierowane piersi 
kurczaka to po góralsku poniewierane 
kurze cyce. W Zakopanym można jeść 
rydze z patelni bez względu na porę 
roku. Podają je w restauracji istniejącej 
już od 120 lat. Kiedyś mieściła się na 
Krupówkach na stylowej drewnianej 
werandzie, obecnie zmieniła lokum, a 
latem biesiaduje się w anonimowym 
ogródku. Podczas ostatniego letniego 
pobytu zerwał silny wiatr, może halny, 
i parasol nad stołem wyrwany z posad 
zawirował nam nad głowami szczę-
śliwie nie czyniąc szkody ani nam ani 
rydzom.

Mówiąc o polskim jedzeniu nie 
sposób pominąć barów mlecznych. 
Kiedyś było ich wiele, teraz pozostało 
zaledwie kilka. W rankignu elegancji 
zajmują jedno z ostatnich miejsc. Ich 
rolą nie jest dostarczenie gościom prze-
żyć estetycznych, tylko zapewnienie 
ekonomicznie słabej grupie pożywne-
go, smacznego a przede wszystkim ta-
niego posiłku. Kiedy odwiedzamy bar 
mleczny, a robimy to przynajmniej raz 
podczas każdego pobytu, mam wyrzuty 
sumienia, ponieważ są one subwencjo-
nowane przez państwo. Ale smak chru-
piących placków kartoflanych prosto z 
patelni ucisza sumienie przynajmniej 
na czas konsumpcji. Małżonek zama-
wia naleśniki z serem i ze śmietaną. 
Jadał takowe za młodu i nadal z nostal-
gią rozkoszuje się ich smakiem. Kiedy 
opowiedział rodzinie o naleśnikach, 
spotkał sią z druzgoczącą krytyką. 
„Oszalałeś? Nie masz wstydu? Nie stać 
cię na lepszą restaurację?” A nobliwy 
krewny, który pewnie nigdy nie posta-
wił nogi w barze mlecznym, wyraził to 
bardziej elegancko: „Jeśli nie zaczniesz 
odwiedzać lepszych restauracji, nigdy 

nie będziesz mieć z nich wspomnień”. 
Nie jesteśmy jedynymi, którzy doce-
niają smak barowych potraw. Kiedyś 
elegancka pani przy sąsiednim stoliku 
wyznała, że z łakomstwa często przy-
chodzi tu na paszteciki i krokiety.

Czasem po dłuższym spacerze za-
chodzi potrzeba zaspokojenia pierw-
szego głodu. W tym celu odwiedzili-
śmy raz czy dwa barek w prestiżowym 
miejscu na przeciwko Bristolu. Za bez-
cen można było tam zjeść drobną zaką-
skę, śledzika, awanturkę, porcję paszte-
tu czy parówkę z musztardą. Żenujący 
był jednak wystrój lokalu. Kontuar stra-
szył odrapaną politurą, a plastikowe po-
pękane ze starości pokrycie barowych 
taboretów, odsłaniało białą, wełnistą 
materię, którą były wypchane. Ostatnio 
bar był nieczynny z powodu remontu 
całej nieruchomości. Oby zyskał na ele-
gancji, jeśli kiedykolwiek się odrodzi.

Pierwszy głód można zaspokoić 
również pączkiem. Niegdyś pochłania-
łam ptysie, eklerki, delektowałam się 
kremem sułtańskim, gdy byłam przy 
kasie, a dzień bez torcika WZ uważa-
łam za stracony. Obecnie, odkąd cukier 
i tłuszcz zyskały sobie opinię śmier-
telnych wrogów, robię to rzadko i z 
poczuciem winy. Idąc ulicą Chmielną 
ulegam jednak pokusie i w okienku 
fasady kupuję świeżego pączka. Sma-
żone są na zapleczu i gorące wnoszone 
do skepiku. Smakują bez porównania 
lepiej niż te z renomowanych cukierni. 
Na Chmielnej odryłam kiedyś niewiel-
ki barek z prostymi garmażeryjnymi 
daniami. Zasłużył sobie na wzmiankę 
z powody smakowitego pasztetu domo-
wego wyrobu. Niestety, podczas roz-
budowy, restauracja w sąsiedztwie po-
chłonęła bezpowrotnie ten barek. Miał 
rację grecki filozof stwierdzając „panta 
rei”. Rzeczywistość stale się zmienia i 
nie zawsze na lepsze.

Na ulicy Puławskiej od lat istnie-
je lodziarnia Zielona Budka. Dla na-
szej generacji jest to kultowa nazwa 
chociaż z budką ma obecnie niewiele 
wspólnego. Niegdyś lody miały tam 
niepowtarzalny smak, prawdopodobne 
dlatego, że zawierały tylko naturalne, 
podstawowe ingrediencje, bez proszku 
jajecznego, stabilizatorów, sztucznych 
barwników i syntetycznego aromatu. 
Zielona Budka zmieniła oblicze – jest 
cukiernią, kawiarnią i lodziarnią. Za-
mawiam tam czasem filiżankę gorącej 
czekolady z kulką lodów dla kontrastu 
i waflową rurkę z bitą śmietaną, która 
nadal smakuje jak kiedyś.

Jeśli wspomniałam czekoladę, nie 
sposób pominąć pijalni czekolady u 
Wedla. Staroświeckie wnętrze i pałaco-
wy wystój wewnętrznej sali, przenosi-
ło gościa w inną epokę, w inny świat. 
Czekolada była gęsta i tak gorąca, że 
należało ją pić powoli, po łyżeczce. 
Już po kilku łykach czuło się smakową 
euforię. Parę lat temu zaprosiłam tam 
moje bratanice, wtedy jeszcze podlotki, 
aby poznały inne smaki i wnętrze niż w 
najbliższym McDonaldzie. Rozczaro-
wałam się. Lokal przebudowano, pała-
cowej sali nie było, a czekoladę, mniej 
aromatyczną, jakby rozwodnioną, po-
dano ledwie letnią. Ale dziewczynki 
były zadowolone.

Najchętniej jadam w Polsce trady-
cyjne potrawy, ale czasem robię wy-
jątek. Kulinarna globalizacja stwarza 
nowe pokusy. Taką była deska włoskich 
wędlin i serów, przy której spędziłam z 
przyjaciółką przedpołudnie. Ingredien-
cje wybierał gość. Szynka parmeńska, 
salami Felino, gorgonzola i koktajlowe 
pomidorki smakowały wybornie zapi-
jane popularnym Proseco.

Mój przegląd gastronomicznych 
przybytków jest niepełny i fragmenta-
ryczny, ale okazji by jeść w Polsce poza 
domem jest niewiele – rodzina i przyja-
ciele niemal codziennie zapraszają nas 
na domowe biesiady.



NGP 22/2016 (384)

Magginalia
Nazwy firm przechodzą nieraz do potocznego języka, koja-
rząc się z określonym produktem czy wyrobem. Tak stało 
się z elektroluksem, cyzli odkurzaczem elektrycznym, które-
go nazwa pochodzi od szwedzkiego koncernu „Elektrolux”. 
Podobnie jest również z firmą Maggi, która w przyszłym 
roku obchodzić będzie swoje 130-lecie, której podstawowy 
wyrób (w każdym razie najbardziej znany) stanowiła przy-
prawa do zupy.

Julius Maggi – o którym wspomi-
nała nawet polska stara encyklopedia 
– był Szwajcarem. Urodzuł się 9 paź-
dziernika 1846 roku w Frauenfeld (kan-
ton Thurgau), zaś jego na pozór dziwne 
nazwisko wywodziło się z Lombardii, 
swkąd pochodził ojciec. Matka to cór-
ka nauczyciela w Zurychu. Pan Juliusz 
pobierał nauki handlowe w Bazylei, a 
nawet odbył szkołę rekrucką, ale pra-
gnął odnieść w życiu jakiś wielki suk-
ces. Zdolny młodzian był w 21 wiośnie 
życia wicedyrektorem szwajcarskiego 
przedsiębiorstwa młynarskiego w Bu-
dapeszcie. Kiedy w 1872 roku przejął 
po ojcu młyn omłotowy w Kemptthal 
wydawało się, że w tej branży ugrzęź-
nie do końca życia, tym bardziej, iż na-
był jeszcze młyn miejski w Zurychu, a 
później w Schaffhausen. Aliści sławny 
stał się z czasem w innej branży, acz-
kolwiek nie całkiem obcje młynarstwu.

Nie warto zamęczać PT Czytelni-
ków szczegółami, jakich nie skąpiła 
firma w wydanej na stulecie okolicz-
nościowej książeczce pt „Maggibalien 
von A bis Z”. W każdy razie przed-

siębiorczy Szwajcar wszedł do branży 
koncentratów spożywczych założyw-
szy fabrykę w Singen na ziemi nie-
mieckiej. Jego wielkim wynalazkiem 
były rozpuszczalne zupy - grochówka 
i fasolowa, które formowano w kost-

ki, pakowano w torebki i pudełeczka. 
Do tego doszły wkrótce buteleczki z 
oryginalną przyprawą w płynie, polep-
szającą smak spożywczej potrawy. Tak 
powstało osławione „maggi”.

Pan Maggi wynajął mały dom w 
wioseczce badeęskiej Singen am Ho-
hentwiel, położonej nad Jeziorem 
Bodeńskim, gdzie „siedem robotnic i 
zarządca” napełniali buteleczki bru-
natnym płynem zwanym z alemańska 
Gütterli (w wolnym przekładzie po-
lepszacz). Nic dziwnego, że ów dom 
nazwano Gütterli-Hüsli, z właściwą w 
tamtych stronach skłonnością języko-
wą do zdrobnień. W domku tym ist-
nieje muzeum firmowe, gdzie oglądać 
można  m.in. stare plakaty rekloamowe 
i dawne opakowania towarów.

Maggi w płynie - nie bez udzia-
łu sugestywnej reklamy - okazało się 
przebojem rynkowym, chociaż produ-
kowano też inne przyprawy i surogaty. 
W 1893 roku stanęła mieszalnia zup 
gotowych, a także kostek bulionowych 
(przypomnę, że bulion pochodzi od na-
zwiska Gottfrieda von Buillon, właści-
ciela hrabstwa w Ardenach, żyjącego w 
XI stuleciu, który ponoć pragnąc inten-
sywnie odżywiać swych zadziornych 
żołnierzy, wpadł na pomysł czystego 
rosołu z mięsa). te kostki produkowane 
od 1908 roku przysporzyły Maggiemu 
nie tylko pieniędzy, ale także sławy. Ich 
fabrykant zmarł 19 października 1912 
roku, pozostawiając sześcioro dzieci 
(cztery córki i dwóch synów) z dwóch 
małżeństw. Syn pierworodny zmarł 
w wieku czterech miesięcy, zać drugi 
- Harry, ukończywszy 36 lat w 1926 
roku.

Symbolem firmy jest gwiazda z 
krzyżem (Kreuzstern), jakby nawiązu-
jąca do szwajcarskiego sztandaru. Sta-
ła się ona od 1894 roku zastrzeżonym 
prawnie znakiem towarowym. 

Maggie senior dożył okresu, kiedy 
można było mówić o prawdziwej fa-
bryce z dymiącymi kominami i dużą 
załogą. Dość wcześnie zawiązano w 
tym celu spółkę pod nazwą „Julius 
Maggie & Cie” w Kemptthal. W 1900 
roku zatrudniano w Suingen ok. 450 
kobiet i mężczyzn, a siedem lat póź-
niej pobudowano tam - jako pierwszą 
tego rodzaju budowlę w Niemczech 
południowych - żelazobetonową wieżę 
ciśnień.

Losy firmy Maggie nie były drogą 
usłaną tóżami. Pierwsza wojna świa-
towa zagroziła egzystencji fabryki, zaś 
reforma walutowa w 1923 roku nad-
szarpnęła jej kapitałami. W Trzeciej 
Rzeszy było to już przedsiębiorstwo 
pod nazorem państwowym. Druga 
wojna światowa zahamawoała wszelki 
rozwój. Z 4300 zatrudnionych w 1939 
roku pozostała pod koniec wojny tylko 
połowa załogi. Nie był to czas dobrych 
bulionąw i przypraw, ale ersatzów i 
bomb.

W 1947 roku przystąpiono dom od-
budowy firmy, której nazwa stanowiła 
cenny walor. Wtedy doszło do przyłą-
czenia fabryki (przy zachowaniu jeju 
znaków firmowych) do szwajcarskiego 
koncernu „Nestle Alimentara AG” w 
Vevey nad Jeziorem Genewskim. Do-
dajmy, że Henri Nestle (1814-1890), 
założył fabrykę czekolady, potem po-
wstała firma zajmująca się ekstraktami 
kawy (Nesca), herbaty (Nestea) i róż-
nymi odżywkami, mając od początku 
szerokie powiązania międzynarodowe.

Firmy Maggie nikt nie usiłował 
zmieniać (jak w Polsce np. zrobiono z 
Wedlem), chętnie nawiątując do trady-
cji. W 1947 roku urządzono jubileusz 
w Siengen, zaś w 1987 roku stulecie. 
Firma od początku dbała o tworzenie 
przedstawicielstw zagranicznych. Po-
wstawały w Paryżu, Pradze, Medio-
lanie, Amsterdamie i Poznaniu. Może 
właśnie dlatego tak dobrze znana sta-
ła się nazwa „Maggi” w Polsce, gdzie 
przed drugą wojną światową emalio-
wane tabliczki reklamowały jej wyroby 

w sklepach. Poznańska firma Maggi 
powstała 1 lipca 1929 roku, a fabrykę 
budowano w latach 1931-1932. Zatrud-
niała ok. 280 pracowników dostarcza-
jąc przyprawy w płynie, bulionowych 
kostek i zup. Miesięcznie wytwarzano 
ok. 20 ton kostek i 10 ton zup w kost-
kach. W 1936 roku istniały trzy oddzia-
ły „Maggi” w grodzie Przemysława. 
Podobnie jak Nivea czy Persil - były to 
firmy z kapitałem obcym.

Reklama jest dźwignią handlu. 
Rzutki Szwajcar doceniał jej znaczenie 
od początku, zlecając układanie zabaw-
nych wierszyków. Pojawiły się więc tak 
osobliwe wierszyki, jak:

Mein Vater, mein Vater!
Ich werde nicht Soldat,
derweil man bei der Infanterie
nich Maggi-Suppe hat.

Söhnchen, mein Söhnchen!
Kommst Du erst zu den Truppen,
so ist man dort auch langst
nur Maggi’s Fleischkonservensuppen.

(Ojcze, mój Ojcze! Nie zostanę żoł-
nierzem, gdyż nie podają zupek mag-
giego, Synku, mój, synku! kiedy doro-
śniesz do wosjka, będę tam jedli tylko 
konserwowe zupy Maggiego). Brzmi 
to humorystycznie, ale trafiało właści-
wie w militarystyczny ton propagandy 
niemieckiej. Autorem owej rkelamki 
(podobnie jak paru innych) z końca 
XIX stulecia, był dramaturg i poeta 
Frank Wedekind (1873-1934), pracują-
cy przez dwa lata obowiązki w biurze 
reklamy firmy.

Powtarzanie pewnych sloganów 
utrwala firmę w pamięci, czego dowo-
dzi słynna książka kucharska Henrietty 
Davids z 1892 roku, polecająca przy-
prawy Maggiego, lub czasopismo „Die 
Höffische und Herrschaftliche Küche” 
z 1908 roku proponujące używanie 
tychże przypraw dla poprawienia sma-
ku publikowanych tam receptur potraw. 
Wreszcie - o czym z dumą wspomina 
firma - znany artysta Joseph Beuys po-
służył się buteleczką maggie w dziele 
Ich kenne kein Weekend (1972), zaś 
prof. Thomas Bayrele z Frankfurtu 
uznał tę samą flaszeczkę za model god-
ny utrwalenia w malowidle olejnym 
pod tytułem „Matka i dziecko” (1980). 
Oto magiczna kariera Maggi. (JN)
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Henryk Sienkiewicz 1846-1916

Matejko literatury 
polskiej

„Ale jak pisze Sienkiewicz? Pan z panów – bez 
trudu. Jedzie ze swymi bohaterami po kraju, mówi ich 
językiem o ich ubiorach, sprzęcie, rzędach końskich, 
obyczajach, porusza się po żmudzkich zaściankach, 
ukraińskich chutorach, nad Wisłą, w Wielkopolsce, 
jakby to wszystko schodził, jak by w tym wszystkim 
był. Czytając innych autorów powieści historycznych 
wciąż zastanawiamy się, czy utrafili. Tu wierzy się ab-
solutnie, nie dość: chyba bohaterowie musieli rządzić 
Sienkiewiczem, żyli, jak chcieli.”

Tak scharakteryzował Sienkiewicza „żubr” kre-
sowy, wybitny reportażysta i pisarz Melchior Wań-
kowicz, któremu nie można było zarzucić braku 
pracowitości czy niedoboru fantazji. Te kilka zdań 
Wańkowicza spełnia wszystkie wymogi opisania 
narodowego pisarza, który spóźnił się do panteonu 
wieszczów.

Henryka Sienkiewicza znamy wszyscy tylko dla-
tego, że jego Trylogia ukształtowała popularne poj-
mowanie narodowej historii kilku pokoleń Polaków. 
Znamy pisarza przez jego twórczość i prestiżową na-
grodę Nobla.

Czasami literaturoznawcy nazywają Sienkiewicza 
„Matejką literatury polskiej”, co jest następnym kom-
plementem, gdyż obaj – malarz i pisarz utrwalili wize-
runki i fragmenty dziejów Polski. Dzięki nim wydaje 

się, że wiemy jak wyglądał król Bolesław Chrobry i 
jaki przebieg miała obrona Częstochowy. 

Nam czytelnikom, przez pisarski przekaz wydaje 
się, że Henryk Sienkiewicz, kawaler francuskiej Legii 
Honorowej, noblista, autorytet i szanowany obywatel, 
filantrop i patriota, dziennikarz i korespondent zagra-
niczny, polityk i mąż trzech żon a ojciec dwojga dzieci 
– mógł, a nawet musiał tam wszędzie być, by opisać 
dokładnie ulice, wsie, miasta, amerykańskie stepy czy 

afrykańskie pustynie. Podróżował wiele, ale w oblę-
żeniu Zbaraża udziału nie brał.

W 1898 roku odsłaniano w Warszawie pomnik 
Adama Mickiewicza i w przejmującej ciszy, bo rosyj-
skie władze zakazały przemówień) właśnie Sienkie-
wicz prowadził córkę Mickiewicza, Marię Górecką, 
specjalnie przybyłą z Paryża. Pisarz w 1890 roku był 
honorowym gościem na pogrzebie tegoż wieszcza na 
Wawelu.

Lubiany, podziwiany i kochany przez, przede 
wszystkim, polskich czytelników, został zaskoczony 
prezentem od Narodu, jakim był majątek i dwór Ob-
lęgorek, który stał się kłopotem dla pisarza dokładają-
cego finansowo do tego prezentu.

Literaturoznawcy i sienkiewiczolodzy rozgrze-
bują życiorys pisarza szukając przede wszystkim 
pierwowzorów postaci powieściowych. Kojarzą od-
ległe epizody biografii i domyślają się, że dwuletnia 
opieka ciężko chorej pierwszej żony pisarza została w 
mniejszej skali odtworzona w powieści „W pustyni i 
w puszczy”. Natomiast wzorcem dla kultowej postaci 
Onufrego Zagłoby, był daleki krewny pisarza Kazi-
mierz Szetkiewicz, właściciel Hanuszyszek na Litwie, 
powstaniec 1863 roku i zesłaniec za Ural. Ale i Wo-
łodyjowski – pierwsza szabla Rzeczpospolitej, swój 
wzrost wziął od samego autora, który „był urody mę-
skiej, chociaż niepostawny”.

Henryk Sienkiewicz zdawał sobie sprawę z popu-
larności i wiedział również ile to kosztuje. Nie znosił 
wścibskich i plotkarzy i chronił swoją i rodziny pry-
watność. Mawiał: „Wszystko, co miałem do dania 
narodowi, dałem w moich książkach. Moje życie pry-
watne należy do mnie”.

Polski pisarz, tłumaczony na ponad pięćdziesiąt 
języków, Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz 
zmarł 15 listopada w Vevey w Szwajcarii w wieku  70 
lat. W roku 1924 prochy pisarza sprowadzono do Pol-
ski i pochowano w warszawskiej Katedrze św. Jana.

Tadeusz Urbański

Spotkanie w Ambasadzie. Ludzi sporo, znajomych niewielu.

Duda kontra Gierek

Pan Prezydent ma ostatnio 
niefarta. Nie jego to wina. 
Po prostu – tak się złożyło.

Uroczystości kościelne w Piekarach Śląskich za-
szczyca Prezydent Andrzej Duda. Czujny BOR (Biuro 
Ochrony Rządu) zatrzymuje podejrzanego osobnika. 
Telewizja podaje: zatrzymano człowieka, który miał 
strzykawkę (bez igły) wypełnioną jakąś cieczą oraz 
nóż. Faceta przetrzymano na dołku przez noc. Na-
stępnego dnia zrobiono rewizję w jego mieszkaniu, 
przeszukano jego komputer oraz telefon komórkowy. 
Ponieważ nie znaleziono niczego podejrzanego, a w 

kieszeni podejrzanego poza strzykawką i nożykiem 
była tylko kartka z petycją do Pana Prezydenta, więc 
po stwierdzeniu, że w strzykawce była tylko woda 
(jak twierdził podejrzany święcona), a nożyk z krót-
kim zakrzywionym ostrzem okazał się być kozikiem 
służącym do odcinania grzybów, podejrzanego zwol-
niono. Woda święcona jest zabójcza tylko dla demo-
nów, wampirów i wilkołaków, a Prezydenta do żadnej 
z tych kategorii zaliczyć się nie da. Nadgorliwość, czy 
kompromitacja BOR-u? 

Następny ośmieszający Prezydenta incydent z 
tortem i Dodą też był do uniknięcia, bo Prezydent ze 
swoim majestatem powinien raczej unikać niepoważ-
nych imprez takich, jak jubileusz pisma o charakterze 
„brukowca”. 

Nie wykluczam, że zauważona podczas wizyty 
Prezydenta Dudy w Szwecji, nadgorliwość BOR-u 
wzięła się z tych incydentów. 

W poprzednim numerze NGP wspomnieliśmy 
o swoistej ankiecie skierowanej do ewentualnych 
uczestników spotkania z Panem Prezydentem w Am-
basadzie RP. Większość ewentualnych gości poczuła 
się urażona, więc na zaproszenie nie odpowiedziała. 
(Jak dowiadujemy się z poufnego źródła, niemal po-
łowa zaproszonych zrezygnowała ze spotkania z Pre-
zydentem Dudą – trzeba było dobierać „z zewnątrz”). 
Później, gdy dzwoniono z konsulatu z zapytaniem 
dlaczego, powiedziała co myśli o takich działaniach. 
Zażenowani urzędnicy mówili, że to nie ich wina, tyl-
ko BOR tak nakazał. 

Redaktor Naczelny NGP, jak i ja postąpiliśmy po-
dobnie. Mimo to na dzień przed spotkaniem dostali-
śmy zaproszenia. Redaktor nie poszedł, ja poszedłem 
z obowiązku dziennikarskiego jako szwedzki dzien-
nikarz z plakietką SJF (Svenska Journalistforbundet). 
Ktoś musiał dla napisania relacji. 

Zaproszenie wymagało przybycia najpóźniej 45 
minut wcześniej niż początek spotkania. Te 45 minut 
potrzebne było na sprawdzenie dokumentów i rewizję 
gości – bardziej dokładną niż na lotnisku. Zaproszenie 
ustalało też ciemne garnitury dla Panów i dozwalało 
krótkie suknie dla Pań. Nie wszyscy się do tego za-
stosowali. Np. znana szwedzka dziennikarka, pisarka 
i dyplomatka Margareta Żurawska (Mika Larsson) 

przyszła tradycyjnie w pomarańczowych spodniach i 
żakiecie. Było też dużo gości w jasnych garniturach. 
Ale o to już się nie czepiano.

Ludzi było dużo, znajomych niewielu. W większo-
ści byli tam uczniowie z Polskiej Szkoły przy Amba-
sadzie, ich rodzice i dziadkowie. Byli też weterani or-
ganizacji dawniej CZOP-owskich, dziś ZOP-owskich. 
Spotkałem nawet jednego starszego Pana, który pa-
miętał wizytę Edwarda Gierka i przyjęcie z tej okazji 
w nowo (wówczas) otwartym Instytucie Polskim.

Gdy spytałem go o to przyjęcie w 1975 w Insty-
tucie, powiedział: „Panie, było bogato. Stoły uginały 
się od polskich wędlin, a wtedy to był w Szwecji rary-
tas. Polskich sklepów wówczas nie było. A w bufecie: 
polskie piwa, Wódka Wyborowa, whisky i gin. Skolko 
ugodno. A dzisiaj – wskazał na szereg ustawionych 
kieliszków – tylko cienkie wino. Dwa gatunki: białe 
i czerwone, jak w PRL były dwa gatunki sera: biały i 
żółty” – zakończył nostalgicznie.  

W foyer na stoliku leżały koło siebie dwa pisma 
Polonia Nowa i Nowa Gazeta Polska. Polonia nie 
miała dużego wzięcia, prawdopodobnie z tej przy-
czyny, że większość z obecnych w Ambasadzie gości 
dostaje to pismo pocztą, jako medlemstidning. Nato-
miast NGP trzeba było co chwilę dokładać. Pani Pre-
zydentowej wręczyłem parę ostatnich numerów NGP 
i powiedziałem, że często piszemy o Panu Prezyden-
cie. Podziękowała z miłym uśmiechem. 

Następnego dnia Prezydent Duda uczestniczył w 
polsko-szwedzkim seminarium gospodarczym, a na-
stępnie spotkał się na Zamku z Rodziną Królewską. 
Ostatniego dnia pobytu było najważniejsze spotkanie 
tej wizyty z Premierem Szwecji. Andrzej Duda i Ste-
fan Löfven spotkali się także z dziennikarzami. W od-
różnieniu od spotkania w ambasadzie RP do pałacyku 
Rosenbad trzeba było przybyć tylko 15 minut przed 
konferencją (do ambasady na 45 minut wcześniej). 
Nikt nikogo nie rewidował, trzeba było tylko okazać 
kartę dziennikarską. 

Wystąpienie przed dziennikarzami przypomina-
ło słynne spotkanie prezydenta Dudy z prezyden-
tem Obamą (relacja: NGP nr 9/2016). Otóż Premier 
Szwecji z naciskiem pouczył polskiego Prezydenta o 
zasadach demokracji i praworządności. A Prezydent 
Polski, jak to ma w zwyczaju, powiedział, że właśnie 
takie zasady są w jego kraju stosowane. 

Wizyta Dudy w Szwecji przeszła prawie niezau-
ważona przez media szwedzkie. Krótkie relacje w ra-
dio, małe notatki w prasie. Mało kto wiedział z jakiej 
okazji na dachu Grand Hotelu dodano flagę polską. A 
tam właśnie nocowała para prezydencka. To może i 
dobrze, że Polska nie jest na świeczniku. 
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Dobre maniery to dzisiaj towar deficyto-
wy. Podobnie jest ze wstydem. Na mało znanym por-
talu internetowym ze Szwecji – Szwecja.net – znaleź-
liśmy starą już informację o wyborach prezydenckich 
w Polsce w 2015 roku. Zacytujmy: O poziomie zain-
teresowania – a więc i wiedzy – szwedzkich mediów 
Polską świadczy fakt, że potrafią one pomylić zdjęcia 
kandydatów na prezydenta. Np. Helsigborgs Dagbla-
det, hd.se, zdjęcie przedstawiające Komorowskiego 
wraz z jego tłustą żoną przy urnie wyborczej opatrzyła 
napisem „Andrzej Duda na spotkaniu wyborczym...”. 
Po naszej interwencji zdjęcie usunięto, ale fotografii 
Dudy już nie zamieszczono, mimo że przesłaliśmy im 
parę.

Wielbicielem „dobrej zmiany” i piszący subtelnym 
językiem o „tłustej żonie” jest właściciel portalu, pan 
Ryszard Nowak. Zapewne część czytelników sobie 
przypomina, że o panu Nowaku pisaliśmy w NGP 
parę lat temu w serii artykułów zatytułowanych „TW 
‚Grej’ nadaje ze Sztokholmu” (marzec-kwiecień 2011 
– artykuły dostępne na naszej stronie internetowej 
www.polonica.se), gdy wyszło na jaw, że Ryszard No-
wak był Tajnym Współpracownikiem. Z dokumentów 
opublikowanych przez IPN wynikało niezbicie, jaką 
rolę odegrał w Polsce wśród opozycji, a później także 
w Szwecji. „Dobra zmiana” ma to do siebie, że przy-
ciąga ludzi o podejrzanej reputacji, a każdemu kto 
wiernie służy, potrafi wybaczyć największe grzechy. 
Nowak/Grej zamiast schować się do mysiej dziury, 
znowu stał się orędownikiem zmian, myśląc zapewne, 
że dzisiaj wszystko wolno. 

Z tymi „Grey’ami/Grejami” mamy w Szwecji 
pewną tradycję. Poza wspomnianym wyżej TW, przez 
Szwecję przewinął się inny TW Grey. Również i o 
nim pisaliśmy wiele lat temu w NGP. Był to biskup 
Stanisław Wielgus. Na portalach internetowych tak 
pisano w 2007 roku: Materiały z esbeckiej teczki ar-
cybiskupa Stanisława Wielgusa szokują. W internecie 
opublikowała je „Gazeta Polska”. To nie tylko zo-
bowiązania do współpracy ze Służbą Wywiadowczą 
PRL, lista zadań, czy dokładny opis szpiegowskich 
zasad łączności, w tym hasła. To także - co najbar-
dziej wstrząsa - pełne pochwał opinie o agencie, który 
- zdaniem esbeków - przekazywał im cenne informa-
cje. Z akt wynika, że duchowny współpracował z SB 
od 1967 roku, w 1973 został przeszkolony do pracy za 
granicą. Jeden z ostatnich dokumentów z 1980 roku 
mówi o „zakończeniu sprawy Wielgusa i przekazaniu 

jej do archiwum”. Gdy w 1977 roku Stanisław Wiel-
gus wybierał się do Szwecji, oficerowie wywiadu przy-
gotowali mu dokładny spis zadań: „W związku z Pana 
wyjazdem prywatnym do Szwecji na okres 4 tygodni 
- Służba Wywiadowcza prosi Pana o zwrócenie uwagi 
na następujące problemy: - wroga działalność środo-
wisk emigracji polskiej w odniesieniu do kraju (ulotki, 
broszury, wywiady w prasie, TV, publikacje);

- powiązania osób czy grup prowadzących wrogą 
działalność z elementami antysocjalistycznymi w Pol-
sce (...); - o ile możliwe, nawiązać trwałe kontakty z 
osobami wpływowymi w kołach naukowych (środowi-
sko polskie) z prowadzącymi działalność publicystycz-
ną krytyczną wobec władz i ustroju w Polsce;

- w Uppsali starać się dotrzeć do osób zajmujących 
się sprawami „Knexu” (Uniwersytet w Uppsali)”.

Agent „Grey” mógł także liczyć na pomoc innych 
agentów PRL w Szwecji. „Gdyby zaszła pilna potrze-
ba nawiązania kontaktu - przedstawiciel nasz zwró-
ci się za hasłem: „Czy nie był Pan miesiąc temu na 
wycieczce w Rzymie?” Odpowiedź: „Nie, wybieram 
się do wiecznego miasta dopiero w przyszłym roku”.  
Znak rozpoznawczy (spinka) nie obowiązuje” - in-
struował Stanisława Wielgusa oficer PRL-owskiego 
wywiadu.

Dlaczego to przypominamy? Właśnie parę tygodni 
temu zdymisjonowano – po zaledwie siedmiu tygo-
dniach sprawowania funkcji – wiceministra spraw 
zagranicznych, Roberta Greya. Powodem dymisji 
było zatajenie przez Greya niejasnych kontaktów z 
amerykańskimi służbami. Wiceminister nie przyznał 
się do nich w specjalnym formularzu, który wypeł-
niają kandydaci na wysokie stanowiska państwowe. 
Polskie służby miały potem dostać informację (Greya 
powinna prześwietlić ABW), że nie napisał prawdy. 
Skończyło się to wielką kompromitacją nie tylko 
służb wywiadowczych, ale i samego szefa MSZ, Wi-
tolda Waszczykowskiego. Smaczku tej histori dodaje 
fakt, że Grey miał towarzyszyć prezydentowi Dudzie, 
jako przedstawiciel MSZ, podczas jego niedawnej wi-
zyty w Sztokholmie. Odwołany został na dzień przed 
wyjazdem! 

Ciekawe co tych Greyów/Grejów tak ciągnie do 
Szwecji?

Z poczty mailowej – list odnoszący się 
do opublikowania na jednym z polonijnych, szwedz-
kich stron internetowych, fotoreportażu ze spotka-
nia Polonii z prezydentem Dudą w ambasadzie RP 
w Sztokholmie: Azaliż, może dojrzycie na zdjęciach 
znajomych? Moi, też odznaczeni orderami koledzy, 
gwizdali donośnie, skupieni w niewielką grupkę pro-
testujących przeciwko tej prezydenturze. Jestem ca-
łym sercem po Ich stronie. Myślę o moim przyjacielu 
Radku Nowakowskim i innych, którym nie zabrakło 
determinacji, by pokazać, co sadzą o kompromitowa-
niu Urzędu Prezydenta RP i sprzyjaniu rządom nisz-
czącym Polskę. Ciekawym, czy Ci państwo, których 
widać na fotkach z Ambasady, przyjdą bronić Pana 
Dudę, kiedy będzie stawał przed Trybunałem Stanu za 
zło, które już wyrządził? (adresat znany redakcji).

Jak rozmawiać ze zwolennikami PiS-u? 
To pytanie zadaje sobie zapewne wiele osób. Politycz-
na młócka spowodowała, że coraz ciężej przebić się z 
argumentami, gdy górą biorą emocje. 

Na postawione wyżej pytanie, Adam Michnik od-
powiedział: — Oni się sami przekonają, że ich okła-
mano. Oni się zorientują, że PiS to obciach. Z nie-
którymi z nich nie warto dyskutować, bo nie da się 
wytłumaczyć Waszczykowskiemu, że nie było zamachu 
smoleńskiego. Łatwiej psa nauczyć mówić po angiel-
sku. Ale z wieloma trzeba rozmawiać pamiętając, że 
po drugiej stronie jest ktoś, kto niekoniecznie ma złą 
wolę. Ktoś, kto ma złą diagnozę, ale chce być w po-
rządku wobec siebie.

Inaczej było 41 lat temu. Wizyta Edwarda Gierka 
była wydarzeniem, które podzieliło Szwecję. Zapra-
szający Gierka premier Olof Palme nadał tej wizy-
cie najwyższa rangę. Państwu Gierkowstwu oddano 
do dyspozycji pałac Haga Slotet, ten w którym dziś 
rezyduje Następczyni Tronu. Partie opozycyjne były 
przeciw tej wizycie. Młodzieżówki partii Moderata 
i Folkpartiet zawiązały 2 juni kommittén (Komitet 2 
czerwca) nazwa od daty wizyty w 1975 roku. Jak się 
potem okazało, wybrana niefortunnie, bo jakaś krwa-
wa bojówka palestyńska nosiła taką nazwę na skutek 
wydarzeń z innego 2 czerwca. To spowodowało, że 
policja szwedzka bała się zamachu na Gierka.

 Nasi szwedzcy przyjaciele chcieli mieć na czele 
komitetu Polaka i padło na mnie. Ponieważ w progra-
mie wizyty miał być wydany przez króla Gustafa VI 
Adolfa lunch dla państwa Gierków, więc ad hoc, pure 
la hec założyliśmy z Piotrem Sakowskim Stowarzy-
szenie Monarchistów Polskich i napisaliśmy list do 
Króla, żeby nie przyjmował Gierka, ponieważ Gierek 
nie jest nie tylko głową koronowaną, lecz nawet nie 
jest głową państwa. Jest tylko sekretarzem jednej z 
partii. List ten przetłumaczył na nobliwą szwedczy-
znę Jacek Kubicki. 

Król nam nie odpowiedział, ale pan Wiesław Pa-
tek, przedstawiciel Rządu Polskiego na Uchodźstwie i 
jednocześnie współpracownik szwedzkiej prasy, prze-
słał ten list do agencji prasowej TT, która rozesłała go 
dalej. Fragmenty naszego pisma ukazały się w prasie 
m.in. w Expressen. 

Wspomniane nieporozumienie z nazwą spowodo-
wało super ochronę Gościa. Prasa zamieszczała zdję-
cia tłumów policji pieszej, konnej, zmotoryzowanej i 
krążących helikopterów. Śmiechu z tego było dużo. 
Wtedy coś się działo.

 Komitet 2 czerwca rozwiesił afisze wzywające do 
demonstracji przeciw Gierkowi. Koledzy z Komite-
tu przyłapali i sfotografowali osobników, którzy pod 
osłoną nocy zdzierali te afisze. Zrobiono im zdjęcia 
oraz sfotografowano samochód z rejestracją polskiej 
ambasady. Zdjęcia zamieszczone w prasie prawdopo-
dobnie zwiększyły zainteresowanie demonstracją na 
Sergel Torg i późniejszym pochodem pod Ambasadę 
PRL. Policja liczyła, że było ponad  5000 ludzi (w 
tym kilkuset Polaków, członków polskich organizacji 
niepodległościowych).  

Tak przy okazji. Nadczujność policji szwedzkiej 
dała się zauważyć i teraz. Podczas wizyty Prezydenta 
Dudy pod Ambasadą stali i wiwatowali na jego cześć 
nie zaproszeni do wnętrza jego zwolennicy. Policja 
zaś myślała – jak to bywa w podobnych wypadkach 
– że demonstrują Jego przeciwnicy. W związku z tym 
nie chciała wpuścić do Ambasady pewnej super pa-
triotki, która zboczyła z ulicy i poszła przywitać się 
z demonstrującymi przyjaciółmi, a potem próbowała 
wejść do gmachu Ambasady. 

Wracając do wydarzeń sprzed 40 lat. Orientując 
się w nastrojach Polaków mieszkających w Szwecji, 
peerelowskie konsulaty na gwałt zaczęły organizować 
Polaków w jakiejś mierze od nich zależnych. Potrzeb-
ne były przede wszystkim dzieci w strojach ludo-
wych, które miały wręczać kwiaty państwu Gierkom. 
I tak powstało Ogniwo i inne pokrewne organizacje, 
które i teraz się przydały. 

Dodajmy jeszcze, że utarł się zwyczaj odznaczania 
wizytujących Szwecję głów państwa Orderem Serafi-
nów. Odznaczenie te otrzymali np. prezydenci Titto i 
Ceausescu. Względy prawne nie pozwoliły na odzna-
czenie Gierka. To wysokie odznaczenie dostawali tyl-
ko potomkowie szwedzkich rodzin arystokratycznych 
i głowy koronowane z innych krajów. Od pierwszej 
wojny również głowy państw. Z Polaków udekorowa-
no prezydentów Mościckiego i Wałęsę. 

Gierkowi chcieli dać, ale nie mogli (nie był głową 
państwa). Dudzie mogli, ale widocznie nie chcieli.

LGG
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Kościół 
Katolicki 
Mariawitów 
w RP
W roku 1972 sekretarz Komisji Episkopatu 
do Spraw Ekumenizmu, ks. Stanisław Baj-
ko SJ, badając mariawityzm oraz działal-
ność Feliksy Kozłowskiej, przyznał, że po-
stawa Kościoła rzymskokatolickiego wobec 
niej była dalece krzywdząca. Według niego 
wiodła ona życie pełne świętości, dobroci 
i ducha modlitwy. Przypomina także o 
tym, że powstrzymywała abp Kowalskiego, 
kiedy ten próbował już za jej życia wpro-
wadzać doktrynalne innowacje.

Kościół Katolicki Mariawitów w RP powstał w 
roku 1906, na terenach Polski centralnej, znajdującej 
się wówczas pod zaborem rosyjskim. Drugiego sierp-
nia 1893 roku w kościele rzymskokatolickiego semi-
narium duchownego w Płocku, założycielka i matka 
przełożona ukrytego Zgromadzenia Sióstr Ubogich 
Świętej Klary - Maria Franciszka, otrzymała ob-
jawienie nazwane Dziełem Wielkiego Miłosierdzia, 
uznawane za początek mariawityzmu. Jego istota 
polega na wskazywaniu pogrążonemu w grzechach 
światu ratunku i odnowy moralnej przez cześć dla 
Przenajświętszego Sakramentu i jego adoracje oraz 
wzywaniu pomocy Matki Bożej. Powołane też zostało 
do życia, zgodnie z nakazem objawienia, Zgromadze-
nie Kapłanów Mariawitów.

Pierwsi księża mariawici wywodzili się z elity du-
chowieństwa rzymskokatolickiego. Byli nimi głównie 
profesorowie seminarium. Nie pobierali oni żadnych 
opłat za posługi religijne i prowadzili ożywioną pracę 
duszpasterską. Nic więc dziwnego, że szybko zdobyli 
popularność i poparcie wśród ludności, zwłaszcza na 
obszarach zaboru rosyjskiego. Niekonwencjonalną 
pracą duszpasterską spowodowali radykalną odnowę 
duchową i moralną wiernych.  

W roku 1903 kapłani mariawici wręczyli teksty 
objawień i krótką historię Zgromadzenia Kapłanów 
Mariawitów biskupom: lubelskiemu, płockiemu i 
warszawskiemu. Dnia 13 sierpnia 1903 roku delegacja 
kapłanów, wraz z założycielką, wręczyła papieżowi 
Piusowi X rękopis z objawieniami i historią zgroma-
dzenia oraz prośbę o jego zatwierdzenie. Wcześniej, 
podczas pobytu w Rzymie, 6 sierpnia, szesnastu ka-
płanów mariawitów dokonało wyboru przełożonego 
Zgromadzenia, którym został ks. Jan Maria Michał 
Kowalski.

Po powrocie z Rzymu, siostra Maria Franciszka 
Kozłowska, utworzyła Związek Mariawitów Nie-
ustającej Adoracji Ubłagania, który skupił wszystkich 
mariawitów: kapłanów, siostry, tercjarzy i bractwa. 
Głównym zadaniem związku miało być przywróce-
nie na całym świecie najwyższej chwały Bogu, od-
rodzenie duchowe i powrót do gorliwości pierwszych 
chrześcijan. Kapłani i siostry przyjmując zakonne, 
franciszkańskie reguły i formy, chcieli działać w łonie 
Kościoła rzymskokatolickiego jako grupa misyjna, 
bez zamiaru tworzenia samodzielnej konfesji.

W roku 1904 Kongregacja św. Oficjum wydała 
dekret, na mocy którego Zgromadzenie Kapłanów 
Mariawitów miało być skasowane, a utrzymywanie 
kontaktów z Marią Franciszką Kozłowską zostało su-
rowo zakazane. W ten sposób rozpoczęły się próby 
likwidacji mariawityzmu.

5 kwietnia 1906 roku papież Pius X podpisał ency-
klikę „Tribus circiter” potępiającą mariawitów, która 
została odczytana w Wielki Czwartek, 12 kwietnia, 
1906 roku w kościołach w Warszawie, Płocku i Lu-

blinie. Następnie 30 grudnia, tego samego roku, zo-
stał ogłoszony w tych diecezji dekret Kongregacji św. 
Oficjum o ekskomunice większej, zwanej popularnie 
klątwą, na ks. Marię Jana Kowalskiego i Marię Fran-
ciszkę Kozłowską. Kapłanom mariawickim, również 
pod groźbą ekskomuniki, wyznaczono 20 dni na ze-
rwanie z ruchem. 30 grudnia 1906 roku wyłączono 
mariawitów z Kościoła rzymskokatolickiego. Wtedy 
to 33 duchownych mariawickich z s. Marią Fran-
ciszką Kozłowską i siostrami zakonnymi oraz rzeszą 
wiernych – utworzyło niezależną od Rzymu wspólno-
tę kościelną.

W tym samym roku władze carskie wydały dekret 
uznający Związek Mariawitów za prawnie istniejący 
w cesarstwie rosyjskim. Nakazały jednak mariawitom 
opuścić wszystkie kościoły, które zajmowali. Wobec 
tego urzędowego nakazu mariawici, w okresie czte-
rech lat, zbudowali 38 nowych kościołów i 34 kaplice, 
organizując odrębne parafie w archidiecezji warszaw-
skiej oraz diecezjach płockiej, lubelskiej, kieleckiej, 
sandomierskiej i sejneńskiej. W chwili odłączenia się 
od kościoła rzymskokatolickiego mariawici mieli 45 
tysięcy wiernych. Ich liczba, w latach późniejszych, 
szybko rosła. W parafiach, obok pracy duszpasterskiej 
zmierzającej do ożywienia życia religijnego, prowa-
dzono także szeroko zakrojoną działalność kultural-
no-oświatową i charytatywną. Podczas pasterki 24 
grudnia 1906 roku, w kaplicy sióstr w Płocku, kapłani 
mariawiccy odprawili pierwszą mszę św. w języku 
polskim. 

We wrześniu 1909 roku, na zaproszenie biskupa 
starokatolickiego Austrii, udała się na kongres staro-
katolików do Wiednia delegacja księży mariawitów: 
ks. Jan Maria Michał Kowalski, ks. Roman Maria 
Jakub Próchniewski i ks. Leon Maria Andrzej Go-
łębiowski. Tam podczas obrad, po zapoznaniu się z 
zasadami ruchu mariawickiego, uczestnicy kongre-
su przyjęli Kościół Katolicki Mariawitów do Unii 
Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Następnie, 5 

października tego samego roku, w starokatolickiej ka-
tedrze w Utrechcie ks. Jan Kowalski otrzymał święce-
nia biskupie. A rok później, w Łowiczu, sakrę bisku-
pia przyjęli dwaj następni księża: Roman Maria Jakub 
Próchniewski i Leon Maria Andrzej Gołębiowski. W 
roku 1919 Kościół Katolicki Mariawitów, dając wy-
raz swej przynależności do starokatolicyzmu, zmienił 
swoją nazwę na Staro-Katolicki Kościół Mariawitów.

Założycielka mariawityzmu s. Feliksa Kozłowska 
zmarła 23 sierpnia 1921 roku. W dniu jej śmierci Sta-
ro-Katolicki Kościół Mariawitów liczył 3 biskupów, 
30 kapłanów i 57 braci zakonnych, 244 sióstr zakon-
nych i około 43 tysiące wiernych. Posiadał 67 parafii, 
38 filii, 77 kościołów, 58 kaplic, 72 domy parafialne, 
25 szkół, 1 progimnazjum, 45 przedszkoli, 14 czytel-
ni, 28 sal zajęć, 32 zakłady rękodzielnicze, 4 interna-
ty dla sierot, 13 domów starców, 7 piekarni, 2 straże 
ogniowe, 22 gospodarstwa rolne oraz 3 towarzystwa 
pożyczkowo-oszczędnościowe i 43 związki wspoma-
gania ubogich. Poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej, na Litwie i Rusi było 6 parafii, 3 filie, 3 kościoły, 
7 kaplic i 3 domy parafialne.

Po odejściu św. Marii Franciszki cała władza 
zwierzchnia przeszła w ręce abp Jana Marii Micha-
ła Kowalskiego. W świetle przepisów legalizujących 
mariawityzm, abp Kowalski był reprezentantem ko-
ścioła mariawitów i jego jednoosobowym organem. 
Był także dożywotnim Ministrem Generalnym Zgro-
madzenia Kapłanów Mariawitów. W jego osobie ma-
riawici upatrywali duchowego spadkobiercę swojej 
założycielki. Pod jego kierunkiem kościół rozwijał 
intensywnie swoje życie duchowe i społeczne. Zy-
skawszy tak wielki autorytet abp Kowalski wszedł na 
drogę własnych wizji, które nazywał zrozumieniami.

Jego pierwszą decyzją było wprowadzenie, w 
pierwszą rocznicę śmierci Mateczki, 23 sierpnia 1922 
roku, udzielanie wiernym komunii św. pod dwie-
ma postaciami (chleba i wina). W tym samym roku 
w Płocku otworzono drukarnię przyklasztorną. Jako 
pierwsze ukazało się Dzieło Wielkiego Miłosierdzia 
w objętości 618 stron, zawierające Objawienia św. 
Marii Franciszki, jej życiorys, ustawy zakonne oraz 
traktaty religijne o życiu duchowym. 

Nową przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr 
Mariawitek została, późniejsza arcykapłanka Izabe-
la Wiłucka-Kowalska. W roku 1923, zgodnie z za-
leceniami matki założycielki, postanowiono udzielić 
święceń biskupich trzem kapłanom: Wawrzyńcowi 
Marii Franciszkowi Rostworowskiemu, Klemenso-
wi Marii Filipowi Feldmanowi i Wacławowi Marii 
Bartłomiejowi Przysieckiemu.

Abp Kowalski ogłosił listem pasterskim, z dnia 18 
kwietnia 1924 roku, zniesienie przymusowego celiba-
tu i wprowadzenie dla kapłanów związków małżeń-
skich z siostrami zakonnymi. Wśród duchowieństwa 
mariawickiego wywołało to szeroką reakcję. Część 
kapłanów kierująca się posłuszeństwem zakonnym, 
przyjęła to za zrządzenie Opatrzności Bożej. Inni zaś 
uznawali, iż związki małżeńskie kapłanów pozosta-
ją w sprzeczności ze złożonymi ślubami zakonnymi 
oraz ustawami kapłanów mariawitów. Na skutek tego 
wydarzenia 6 kapłanów wypowiedziało posłuszeń-
stwo arcybiskupowi i odeszło z Kościoła Mariawitów. 
Część kapłanów, którzy odeszli od mariawityzmu, 
wróciła do kościoła rzymskokatolickiego wraz z nie-
ruchomościami parafialnymi. W związku z wprowa-
dzeniem małżeństw między kapłanami i siostrami za-
konnymi, również Unia Utrechcka zawiesiła stosunki 
ze Starokatolickim Kościołem Mariawitów. 

Jesienią roku 1926 dwunastoosobowa delegacja 
mariawicka udała się w podróż do patriarchatów pra-
wosławnych i do Ziemi Świętej. Pierwszym etapem 
podróży były patriarchaty słowiańskie: Belgrad i So-
fia. Następnie delegacja mariawicka udała się do pa-
triarchatów w Konstantynopolu, Jerozolimie i Alek-
sandrii, odwiedzili także siedzibę Greckiego Kościoła 
Prawosławnego. Chodziło o nawiązanie stosunków 
ekumenicznych z tymi Kościołami i zapoznanie ich z 
ideą mariawityzmu, jak też zwiedzanie Ziemi Świętej. 
Próba nawiązania stosunków nie przyniosła jednak re-
zultatu.

W Polsce przedwojennej prześladowano wiernych 
i duchownych kościoła mariawickiego. Samemu abp 
Michałowi Kowalskiemu wytoczono ponad 20 proce-
sów karnych. W 1926 roku, za rzekome bluźnierstwa, 
skazano go na rok twierdzy, a w roku 1929 za wydanie 
Starego Testamentu opatrzonego własnymi komenta-
rzami – na rok więzienia.

W 1928 roku mariawici nawiązali oficjalne kon-
takty z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim. 
Od tego czasu duchowni polskokatoliccy mogli od-
prawiać nabożeństwa w kościołach mariawickich, 
korzystać z mszałów, szat liturgicznych i akt stanu 
cywilnego. Dla kościoła narodowego miało to ważne 
znaczenie, gdyż wówczas kościół ten nie był zalega-
lizowany.
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W roku 1929 arcybiskup Kowalski wprowadził 
święcenia kapłańskie sióstr. Pierwsze miały miejsce 
w marcu 1929. Otrzymało je dwanaście sióstr zakon-
nych. A przełożona zgromadzenia Izabela Wiłucka 
otrzymała sakrę biskupią. Wiadomości o święceniach 
kobiet opisywane były nie tylko w prasie polskiej ale 
także i światowej. Wśród przeciwników mariawity-
zmu wywołało to nowy odzew gniewu i oburzenia, 
ponowili żądania likwidacji Kościoła Mariawitów. 

W roku 1930 arcybiskup zniósł obowiązkową spo-
wiedź uszną, a na jej wprowadził spowiedź ogólną z 
rozgrzeszeniem kapłana. Dalsze listy Kowalskiego z 
lat 1930-1934 znosiły tytuły duchownych, wprowa-
dzały komunię św. dla dzieci, nakazywały zniszczenie 
nałogu palenia tytoniu i picia wódki, znosiły stan du-
chowny wprowadzając kapłaństwo powszechne.

Mariawici osiągali wówczas poważne rezultaty w 
pracy duchowej, a także w rozwoju swych ośrodków, 
byli znani z ubóstwa i oparcia się jedynie na własnej 
pracy oraz ofiarności wiernych. Rozrastało się też w 
tym czasie ich centrum w Płocku. Cały ten ośrodek 
liczył w latach 1931-1935 około 500 osób. Podobne 
tendencje obserwowano także w Felicjanowie, Cegło-
wie, Wiśniewie.  

Generalna ocena działalności abp Kowalskiego, 
w sposób otwarty i jawny, przez zdecydowaną więk-
szość duchowieństwa nastąpiła na przełomie lat 1934 
i 1935. Na odbytej w dniach 4 i 5 października 1934 
roku kapitule, biskupi i kapłani domagali się zmian 
w nauczaniu i administrowaniu kościoła. Abp Kowal-
ski ich żądaniu stanowczo się sprzeciwił. 29 stycznia 
1935 roku doszło więc do kolejnej kapituły kapłanów 
z udziałem delegatów z parafii i sióstr zakonnych. 
Podjęto wówczas uchwałę o usunięciu abp Kowal-
skiego od władzy w kościele. Kapituła generalna 
wybrała nowego przełożonego kościoła biskupa Kle-
mensa Marię Filipa Feldmana i przyznała mu tytuł 
biskupa naczelnego. 

Zadecydowano wówczas, że kościołem rządzić 
będzie synod jako organ kolegialny złożony z bisku-
pów i wybranych kapłanów. Kapituła wezwała abp 
Kowalskiego do podporządkowania się jej decyzjom 
i uznania nowego zwierzchnika za swojego przełożo-
nego, zrzeczenia się tytułu własności do wszystkich 
nieruchomości zapisanych w testamencie św. Marii 
Franciszki na jego nazwisko i usunięcia się wraz ze 
swoją małżonką do Felicjanowa, gdzie wyznaczono 
im mieszkanie, opiekę i całkowite utrzymanie aż do 
śmierci.

Abp Kowalski wraz ze swymi zwolennikami, w 
ogólnej liczbie 112 osób, został 12 marca 1935 roku 
przeniesiony do Felicjanowa. Po jego stronie opowie-
działo się 3 kapłanów i około 80 sióstr zakonnych. 
Przeniesienie było potwierdzone interwencją płockie-
go oddziału urzędu wojewódzkiego, a w jej wyniku 
zrzeczeniem się przez Kowalskiego urzędów ko-
ścielnych i praw własności do świątyni i klasztoru w 
Płocku. Zwolennicy arcybiskupa uznali akt zwołania 
kapituły za nielegalny. Powołali się na wewnętrzne 
przepisy, w świetle których wybór ministra general-
nego dopuszczalny był tylko w wypadku niezdolno-
ści do sprawowania urzędu przez jego poprzednika. 
Wybór powinien być bowiem poprzedzony dobrowol-
nym zrzeczeniem się urzędu przez ustępującego. Był 
to bowiem urząd dożywotni. 

Tak doszło do rozpadu mariawityzmu na dwie de-
nominacje. Początkowo obydwie strony walczyły o 
zatrzymanie ówczesnej nazwy wspólnoty: Starokato-
licki Kościół Mariawitów, po czym strona felicjanow-
ska powróciła do pierwotnej nazwy, która brzmiała: 
Kościół Katolicki Mariawitów. Podział liczbowy 
wiernych w parafiach ukształtował się w stosunku 4:1 
na korzyść denominacji płockiej z tym, że około 30% 
wyznawców odeszło w ogóle od mariawityzmu. W 
2014 proporcja ta wynosiła 12:1 na korzyść Płocka.

Po rozłamie Kościół Starokatolicki Mariawitów 
stopniowo odchodził od reform abp Kowalskiego. 2 
maja 1935 uznano „kapłaństwo sióstr zakonnych za 
instytucję prywatną” – zabroniono kapłankom i bi-
skupkom sprawować obowiązki duszpasterskie, a 6 
marca 1938 skasowano kapłaństwo kobiet całkowicie. 
Przywrócono ceremonie nabożeństw wielkotygodnio-
wych, święcenie wody, oleju i inne sakramentalia. 
Część reform, które mariawici płoccy uznali za dobre 
– pozostawiono, resztę odrzucono bądź nie praktyko-
wano.

9 lipca 1936 abp Michał został osadzony w więzie-
niu na zasadzie nie wykonywanego wyroku z 22 paź-
dziernika 1931, a następnie na żądanie biskupa Filipa 

Feldmana Urząd Wojewódzki w Warszawie zabezpie-
czył majątek felicjanowski przed „rozgrabieniem go 
przez pozostałe siostry mariawitki”. W więzieniu abp 
Kowalski doznał, jak twierdził, nowych objawień, na 
których podstawie ogłosił swojemu kościołowi, w 
roku 1938, nową naukę o Trójcy Świętej. Koncepcja 
ta zakłada, że tak jak Druga Osoba Trójcy wcieliła się 
w Jezusa Chrystusa, tak Bóg Ojciec wcielił się w Ma-
ryję, a Duch Święty w Mateczkę Kozłowską.  

W późniejszym czasie powstała niezależna wspól-
nota Mariawitów w Niemczech, pod nazwą Kościół 
Katolicki Zakonu Mariawitów w Niemczech (obecnie 
Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech) oraz kilka 
w Afryce i Ameryce Południowej (wśród nich znajdu-
je się Kościół Katolicki Mariawitów w Kamerunie). 
Idea mariawityzmu, za sprawą polskich emigrantów, 
przeszczepiona została za ocean, gdzie w 1930 po-
wstał Kościół Starokatolicki Mariawitów w Ameryce 
Północnej. Wspólnota ta sprzeciwiała się reformom 
abp Kowalskiego i powróciła do dawnych praktyk 
mariawickich z czasów życia mateczki Kozłowskiej.

Nauka Kościoła Katolickiego 
Mariawitów w RP

Kościół Katolicki Mariawitów w RP opiera swo-
ją naukę na Piśmie Świętym jako głównym funda-
mencie wiary. Uznaje naukę kościoła powszechnego 
wyrażoną w symbolach wiary, w kanonach siedmiu 
pierwszych soborów ekumenicznych oraz w Tradycji 
zinterpretowanej przez Ojców Kościoła.

Kościół opiera swoją naukę i życie także na Ob-
jawieniach Dzieła Wielkiego Miłosierdzia św. Marii 
Franciszki Kozłowskiej i na Tradycji mariawickiej, 
do której zalicza głównie pisma arcybiskupa Michała 
Kowalskiego, komentujące życia i Objawienia Ma-
teczki, i rozwijające naukę mariawicką. Kościół Ma-
riawitów odrzuca dogmat o prymacie jurysdykcyjnym 
i nieomylności papieża oraz naukę o odpustach.

Mariawici nauczają, że św. Maria Franciszka jest 
Oblubienicą Chrystusa, która dopełniła Dzieła Odku-
pienia i zapoczątkowała erę Ducha Świętego. Uważa-
ją ją za niewiastę z Apokalipsy. Św. Maria Franciszka 
Kozłowska została zrównana w kulcie z Matką Bożą. 
Ku jej czci wprowadzono kilka świąt kościelnych, 
modlitw oraz litanii. Według teologii Kościoła Kato-
lickiego Mariawitów kult Mateczki – Małżonki Chry-
stusowej oraz Matki Bożej obejmie w przyszłości cały 
świat.

Kościół Katolicki Mariawitów rozwinął ponad-
to chrześcijańską naukę o Trójcy Świętej – naukę o 
udziale wszystkich Trzech Osób Boskich w Dziełach 
Odkupienia i Odnowienia człowieka przez cześć 
Przenajświętszego Sakramentu, a także o obecności 
Trójcy Św. w Eucharystii, przez którą Bóg ma doko-
nać ostatecznego zbawienia świata. Koncepcja ta za-
kłada, że tak, jak Druga Osoba Trójcy Świętej – Syn 
Boży, wcielił się w Jezusa Chrystusa, tak Bóg Ojciec 
wcielił się w Maryję, a Duch Św. w Marię Francisz-
kę Kozłowską. Mariawici uznają Jezusa, Maryję oraz 
Marię Franciszkę Kozłowską za członków Trójcy Św.

Abp Jan Maria Michał Kowalski jest obdarzany 
szczególną czcią oraz tytułem świętego męczennika. 
Mariawici uważają, że to o nim prorokowali polscy 
wieszcze narodowi, jak Adam Mickiewicz i Juliusz 
Słowacki. W podobnym duchu uważają, że o Polsce 
i o mariawityzmie wieszczyli Zygmunt Krasiński, 
Maria Konopnicka, Stanisław Wyspiański oraz 
Kornel Ujejski.  

Kościół Katolicki Mariawitów naucza, iż msza św. 
sprawowana w grzechu ciężkim lub za pieniądze, jest 
nieważna. Przyjmuje też 7 katolickich sakramentów 
świętych, przy czym podczas chrztu świętego udzie-
lany jest także sakrament bierzmowania oraz pierw-
szej komunii świętej. Mariawici odrzucają spowiedź 
uszną, uznają jedynie spowiedź powszechną przed 
Chrystusem, a władzę sprawowania sakramentów 
świętych mają wszyscy wierni.

Głównym zadaniem mariawitów jest szerzenie 
czci dla przenajświętszego sakramentu, która w życiu 
wiernych ma się wyrażać w częstym i godnym przyj-
mowaniu komunii świętej oraz odprawianiu adoracji 
ubłagania. Każdy z wyznawców powinien odprawiać 
godzinną adorację przenajświętszego sakramentu raz 
w tygodniu oraz wspólną uroczystą raz w miesiącu, a 
w niedziele i święta uczestniczyć we mszy św.. Du-
chowieństwo i siostry zakonne mają obowiązek od-
prawiać adorację codziennie.

W Kościele Katolickim Mariawitów, od roku 
1907, wszystkie czynności liturgiczne oraz msze 
święte są odprawiane są w języku narodowym. Ko-
munia święta udzielana jest wiernym pod postaciami 
chleba i wina. Msza święta sprawowana jest przodem 
do tabernakulum, w obrządku zbliżonym do rytu try-
denckiego. Cała liturgia mariawicka koncentruje się 
na eucharystii. 

Kościół Katolicki Mariawitów oddaje także cześć 
świętym, aniołom i męczennikom. Szczególnym sza-
cunkiem darzeni są: św. Maria Franciszka Kozłowska, 
św. Franciszek z Asyżu, św. Michał Kowalski, św. 
Antonina Maria Izabela Witucka-Kowalska, św. Kla-
ra, św. Józef, św. Anna, św. Alfons, św. Ludwik, św. 
Maria Magdalena, św. Hildegarda oraz apostołowie i 
ewangeliści. W kulcie świętych jednak zachowuje się 
właściwy umiar i powagę, przytacza ich jako wzory 
do naśladowania, a opierając się na wierze w świętych 
obcowanie, Kościół uznaje ich za specjalnych pośred-
ników między ludem a Chrystusem.

Kościół Katolicki Mariawitów w RP jest podzielo-
ny administracyjnie na 2 kustodie: Kustodia Warszaw-
ska i Kustodię Płocką. Kustodią Warszawską kieruje 
siostra biskupka Hanna Maria Rafaela Woińska. Na 
jej terenie znajduje się obecnie 6 parafii w: Długiej 
Kościelnej (pow. Mińsk Mazowiecki),  Gózdowie 
(pow. Ryki), Michałowie (pow. Płońsk), Pogorzeli 
(pow. Otwock), Stoczku (pow. Łęczna) i Warszawie. 
Liczba wiernych kustodii wynosi około 800 osób.

Kustodią Płocką kieruje siostra biskupka Damia-
na Maria Beatrycze Szulgowicz, która wcześniej, od 
roku 1995 była przełożoną Katolickiego Zgromadze-
nia Sióstr Mariawitek Nieustającej Adoracji Ubłaga-
nia, a od maja 2005 roku jest przewodniczącą Rady 
Przełożonych Kościoła Katolickiego Mariawitów. Na 
terenie jej kustodii znajduje się 8 parafii w: Dąbrów-
ce Małej (pow. Brzeziny), Felicjanowie (pow. Płock), 
Grzmiącej (pow. Brzeziny), Łowiczu (pow. Łowicz), 
Łodzi, Niesułkowie (pow. Zgierz), i Woli Cyrusowej 
(pow. Brzeziny). Liczba wiernych kustodii wynosi 
obecnie ok. 1300 osób.
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