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Jak
prowadziłem
niezdrowy
tryb życia
ALEKSANDER
KWIATKOWSKI:
Każda utrata jest
relatywna, zaś w cyfrach
bezwzględnych można
ją rozpatrywać tylko
indywidualnie.
Spotykamy się często
ze zgonem osób nieco
lub sporo młodszych.
Każdy jest tragedią dla
najbliższych. strona 14
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Każdy człowiek
ma prawo się bać
NGP rozmawia z prof. Zygmuntem Barczykiem:
Za pięciu kiboli na stadionie czy za pięciu
politycznych kiboli w parlamencie, odpowiadamy
zbiorowo. STRONA 2

Glad Påsk!
Nie należy się zdziwić,
gdy na świątecznym
spacerze w lesie ktoś
nieznajomy zawoła
do nas „Glad påsk”.
strona 14

Zadzwoń z życzeniami
Wesołych Swiąt!
Zamów swoją darmowa kartę prepaid na comviq.se/polen

Wiesław i Danuta Kapergrenowie, Piotr Kiszkiel i Artur Szulc.

Poloniki Każdy
wręczone! człowiek ma
W Sztokholmie w wydziale konsularnym Ambasady RP w Szwecji odbyła się
31 marca uroczystość wręczenia Nagród Polonii Szwedzkiej POLONIKI 2016.
Nagrodę Polaka Roku wręczono Piotrowi Kiszkielowi z Göteborga. Prezentując
laureata red. Ludomir Garczyński-Gąssowski mówił, iż mimo że w 10 milionowej Szwecji Polacy stanowią zaledwie 1 procent mieszkańców, to bardzo często
pozytywnie zaznaczają tutaj swoją obecność. Zarówno w kulturze, sztuce i
gospodarce, ale także ostatnimi czasy także w polityce szwedzkiej. Świetnym
przykładem jest właśnie Piotr Kiszkiel, aktywnie zaangażowany w działalność
szwedzkich Liberałów.

Na pierwszym planie członkowie Kapituły Nagród: Michał Moszkowicz, Aleksander
Kwiatkowski i Ludomir Garczyński-Gąssowski. Dalej: Wiesław i Danuta Kapergrenowie, Piotr Kiszkiel i Artur Szulc.

Redaktor Aleksander Kwiatkowski zaprezentował zebranym na uroczystości
laureata Nagrody Artystycznej – Artura Szulca, podkreślając, że jako historyk i
autor kilku bardzo cennych książek w języku szwedzkim poświęconych Europie
Wschodniej a szczególnie Polsce, przyczynił się do poszerzenia wiedzy Szwedów
na tematy historii tego regionu, nie unikając w swojej twórczości nawet spraw
kontrowersyjnych. Mieszkający w Skövde Artur Szulc dziękując za wyróżnienie
mówił, że ma nadzieję, że jego książki wypełniają lukę w wiedzy Szwedów o
Polsce, która to wiedza bardzo często pozostawia wiele do życzenia.
Nagrodę Specjalną otrzymali Danuta i Wiesław Kapergrenowie. Prezentujący
ich redaktor Nowej Gazety Polskiej, Tadeusz Nowakowski, wpominał o pierwszym spotkaniu z nimi w Malmö, gdy oczarowali go swoją gościnnością i energią, z jaką poświęcali się życiu polonijnemu, a przede wszystkim działalności
charytatywnej. „Już podczas pierwszego spotkania uświadomiłem sobie, że spotkałem ludzi niezwykłych, których życiowym mottem było i jest: nie wolno być
obojętnym na ludzkie nieszczęście” – mówił Nowakowski.
Organizatorzy – redakcja Nowej Gazety Polskiej – dziękują za pomoc w
zorganizowaniu uroczystości panu konsulowi Grzegorzowi Jagielskiemu, oraz
Maciejowi Klichowi za przygotowanie dyplomów dla laureatów. (ngp)
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prawo się bać
NGP rozmawia z
prof. Zygmuntem Barczykiem
Sytuacja w Polsce rozwija się
szybko i czasami dramatycznie.
Czy nie masz uczucia, że znowu
będę internować tych, którzy
nie zgadzają się z polityką
dzisiejszych władz?
Czasami mam takie czarne myśli.
Gdy słucha się mediów niechętnych
obecnej władzy, to można odnieść
wrażenie, że jesteśmy blisko takich
sytuacji. Ale to pewnego rodzaju gra
– emocje są rozbudzone po obu stronach. Być może stronie opozycyjnej
zależy też na podkreśleniu tej grozy.
Mnie, nie mieszkającemu w Polsce,
trudno ocenić, na ile takie zagrożenie
jest realne, ale mam wielu przyjaciół
w Polsce i oni zwracają mi na to
uwagę. A to nie są ludzie, którzy boją
się o siebie – raczej boją się sytuacji,
że pod byle pretekstem, na przykład
skazania kogoś za czyn „chuligański”,
będzie się ewidentnie aresztować za
działania, które nie mają tych znamion. Być może tylko dlatego, żeby
pokazać, że można to zrobić. Obecne
władze testują sytuację, by sprawdzić
co jest „dopuszczalne”. Więc... przy
tylu złych emocjach rozbudzonych w
Polsce może się okazać, że znajdą się
środowiska, które wezmą to za dobrą
monetę i przyzwolenie do działań,
których powinniśmy się bać.
Co masz na myśli?
Jestem Ślązakiem. Ci, którzy znają ten
region wiedzą o naszej tragicznej historii, zawsze gorszy sort, i u Niemców
i u Polaków. Są też tradycyjne animozje między Śląskiem a Zagłębiem.
Usłyszałem niedawno, że w procesie
tworzenia oddziałów obrony terytorial-

nej, szef grupy w Sosnowcu - leżącego
w Zagłębiu - zwrócił się do ministra
Macierewicza, by pozwolił im jako
pierwszym działać, gdyż jest ogromne
zagrożenie ze strony Piątej Kolumny
na Śląsku. Przyjmijmy, że to są na
razie żarty. Do pewnego momentu
możemy uznać, że są to dowcipy polityczne i niefrasobliwość. Ale z historii
wiemy, że te niefrasobliwości – przy
złym ułożeniu się różnych czynników
– nagle mogą eksplodować czymś
bardzo groźnym. A przecież już teraz
te wzajemne animozje są podsycane w
sposób paskudny.
Czujesz się osobiście rozżalony,
rozczarowany? Masz przecież
ciągle w pamięci powody
swojego przyjazdu do Szwecji,
jako były internowany w stanie
wojennym... Czy wracamy
dzisiaj do „starych” czasów?
Łatwo mi tak pomyśleć. Często do
moich przyjaciół piszę różne dykteryjki i opisuję sytuację w Polsce
jako swoistą PRL-bis – że niby znowu
będzie jak za czasów Gierka. Chociaż
Kaczyński mentalnie bardziej przypomina Gomułkę niż Gierka. Za dużo
po prostu PRL-owskich pomysłów,
które nota bene cieszą zwolenników tej
władzy. Natomiast uważam, że groza
– bo to co dzieje się w Polsce uważam
za groźne – polega nie na tym, że to
przypomina PRL. Wywołuje ją coraz
szerzej akceptowane przekonanie, że
pozytywną wartość polskości można
zbudować na nienawiści i wykluczaniu tych, którzy do obowiązujacego
modelu patriotyzmu nie pasują.
Wszędzie, w każdym kraju, który

poszedł tą drogą, źle się to kończyło.
Nie spodziewałem się, że ideologia
„polskości wykluczającej” znów się
ujawni. Mam pełną świadomość tego,
że wyborcy obecnej władzy są ludźmi,
którzy czuli się źle potraktowani przez
poprzednią ekipę. Mam wrażenie, że
nie zagłosowali za PiSem bo chcieli
nowej definicji polskości – chociaż
dzisiaj kupują to z dobrodziejstwem
inwentarza – tylko mieli wystarczająco
dużo złości na arogancję i ignorancję
poprzedniej, nieudolnej przecież
władzy. Ja oczywiście nie znam tej
Polski, która czuje się najbardziej
zawiedziona. Jeżdżę głównie na
Śląsk, do środowisk akademickich,
a to jest poniekąd życie w kokonie. Nie widziałem tej Polski, która
czuła się źle, a teraz dopiero zyskała
swoją „reprezentację”. W telewizji
usłyszałem niedawno wypowiedź
pewnej pani z Lublina: no, teraz mamy
wreszcie władzę polską i katolicką. To
ilustruje, że jest/była grupa ludzi w
Polsce, którzy uważają, że ci
wszyscy „liberałowie”, prozachodnie
wykształciuchy”, ateiści ze swoim
“genderem” w klapie, czy szerzej
„Unia”, „Zachód”, nie byli dostatecznie polscy .
Ale to przecież myślenie dość
abstrakcyjne!?
To jest myślenie magiczne. Gdy ja
mówię, że mnie się podoba Zachód,
demokracja liberalna, czy to nie jest
też myślenie magiczne? Każdy z nas
ma marzenia i ideały. Nie wykluczam,
że ja sam również jestem w sytuacji,
że nie potrafię uszanować innych racji,
bo siedzę za mocno „w mojej bajce”.
Są tacy, którym „ich bajka” zaczęła
się dopiero teraz. Ja nie umiem wejść
w ich kostium i zrozumieć, dlaczego
na przykład tak bardzo „nienawidzą”
Tuska. Dlaczego w ogóle należy
„nienawidzieć Tuska”? Nie wystarczy
nie lubić jego rządów? Znam zwolenników PiS, którzy na dźwięk tego
nazwiska syczą z nienawiści.
Skąd te emocje się biorą?
Trudno mi diagnozować. Ale to, co
robi obecna władza i jak zachęca do
okazania nienawiści, mnie obrzydza.
Pochodzisz ze środowiska
Solidarności, które tak bardzo
się podzieliło. Gdzie jest ta linia
podziału? Co spowodowało
te podziały? Posądzam, że
wśród swoich znajomych masz
ludzi, którzy myślą dzisiaj
zupełnie inaczej niż ty, mimo,
że siedzieliście w tym samym
ośrodku internowania?
Jestem związany z Górnym Śląskiem.
Większość moich przyjaciół i kolegów
z Solidarności nie przeszła na stronę
PiSowską. Natomiast jednym z
najszlachetniejszych ludzi, bliskich
mi, jest człowiek, który wyraźnie jest
po stronie PiSu. I to jest człowiek –
do dzisiaj tak uważam – który nigdy
nie zszedł z drogi szlachetności i
przyzwoitości. Mimo różnic poglądów
rozmawiamy ze sobą. Mówi mi, że
ja, w swoim wygodnym oddaleniu w
Szwecji, jestem przerobiony przez
media sterowane “z kanapy Michnika”, i nie zdaję sobie sprawy z tego
jak niedobrą była poprzednia władza.
Według tego naprawdę szlachetnego
człowieka teraz dopiero nastąpiła dobra zmiana. Ostatni raz rozmawialiśmy
ponad pół roku temu. Poza tem
wiemy, że sporo ludzi zmęczonych już
Platformą nie poszło na wybory, albo
głosowała na PiS. Może dzisiaj myślą
inaczej?
A czy Ty miałeś przed wyborami
jakieś złudzenia?

Nie, nie miałem. Mojemu przyjacielowi w Sztokholmie, w noc wyborczą,
powiedziałem: zobaczysz, oni
zepsują Polskę. Wtedy machnął ręką i
powiedział, że nie mam racji. Szkoda,
że jednak wychodzi na moje.
Ta dzisiejsza prorządowa
propaganda próbuje nam
przedstawić Polskę jako kraj w
ruinie, w którym nic się prawie
nie zmieniło po upadku komuny,
a władzę sprawował „układ”. Jak
ta „ruina” wyglądała na Śląsku?
Mnie dość łatwo to ocenić, bo ja cały
czas widziałem pozytywy. I widzę
je nadal, a nawet ich nasilenie w
ostatnich 10-15 latach. To już nie tylko
farbkowane fasady domów i reklamy
nowych sieci handlowych, ale za tym
idą zmiany o charakterze cywilizacyjnym. Tylko jeszcze raz muszę
podkreślić, że moja wiedza oparta jest
na danych z kręgów mieszczańskich,
akademickich, śląskich. I te środowiska sprzyjały władzy PO. Wszystkim
im dzieje się lepiej: i zawodowo, i
materialnie i społecznie. Ten Śląsk,
który ja obserwuję, jest znacznie
lepszy niż Śląsk z lat 70-tych, kiedy
przez resztę Polski uważany był
za swego rodzaju Katangę, rejon
gierkowskiego dobrobytu. Co zresztą
było niesprawiedliwym osadem,
nieprawdziwym. Ważna w tym miejscu jest jeszcze jedna uwaga: ludzie
patrzą na Śląsk przez pryzmat kopalń.
Sam byłem zaskoczony, gdy jeden z
moich kolegów ekonomistów pokazał
mi statystki, z których wynikało, że
dochody z górnictwa stanowią tylko
1/6 część dochodów tego regionu. Dla
dzisiejszego Śląska górnictwo nie jest
już tak ważne, jak kiedyś.
Schematy myślenia są jednak
silniejsze niż fakty. Do języka
polityki weszło mnóstwo nowych
haseł, które mają budzić nasz
niepokój. Na przykład groźba
globalizacji...
Uważam, że globalizacja przyczyniła
się w Polsce do ujawnienia czegoś,
co w Polsce nie było doceniane. Że
jest coś takiego jak „wschodniość”
i „zachodniość”. Widać było podczas kolejnych wyborów, jak granica
sympatii politycznych biegnie korytem
Wisły. Za tym kryje się jednak coś
głębszego – sprawy mentalne i
kulturowe. Dlaczego w obszarach
wschodniej mentalności (nazywam
tak umownie tereny na wschód od
Wisły) lepiej ma się PiS, a w zachodniej PO? Tak było przez ostatnią
dekadę, dopiero ostatni sukces PiS-u
rozlał się na obie strony Wisły, na cały
kraj. Oczywiście, bardzo upraszczam
sprawę. Jako Ślązak, który pierwsze 35
lat mieszkał w Katowicach, a następne
lata w Sztokholmie, czuję, że Szwecja
jest mi bliższa mentalnie, niż wielu

moim znajomym, którzy tu mieszkają,
a pochodzą ze wschodniej Polski. PiS
faworyzuje “myślenie wschodnie”. W
akceptowanym szeroko modelu patriotyzmu lansowanym przez PiS inaczej
się lokuje dziedzictwo Wielkopolski, Śląska, Galicji, niż dziedzictwo
Kongresówki. Ta ostatnia ma wyraźne
fory w ubieganiu się o tytuł mistrza
Polski w “prawdziwej polskości”. To
wszystko ma więc wpływ na różnice
w pojmowaniu świata, a globalizacja
tylko wyostrza te podziały.
I te różnice politycy chętnie
wykorzystują.
Obecna ekipa „zręcznie” gra tym
strachem przed Zachodem i bakcylami,
które przenoszą uchodźcy. A część
hierarchii kościelnej dodatkowo “gra
genderem”. To wszystko ma służyć
myśleniu, że jak będziemy robić „po
swojemu” to będzie dobrze, a jak
się otworzymy na świat, to czeka
nas katastrofa, bo świat biegnie w
złym kierunku. Posłuch dla takiego
myślenia jest dużo mocniejszy, niż
myślałem. Dla mnie, ta ideologia,
to zwykłe oszukaństwo. Nie jest
jednak oszukaństwem to, że ludzie
się boją, że mają w sobie, może i
nieuświadomiony do końca, strach
przed Zachodem. Każdy człowiek ma
prawo się bać. Chodzi jednak o to, by
cwaniacy im tego strachu nie zagospodarowali do swoich celów. A tak się
dzieje. W Polsce owa „zachodniość”
źle została przyswojona, źle ją odczytano, skoro budzi dzisiaj tyle niechęci.
Mimo, że tak bardzo podkreślaliśmy naszą przynależność do
Zachodniej Europy, to jednak tej
homogeniczności nie potrafimy
się pozbyć.
Gdyby policja zatrzymała na przykład
w Sztokholmie pociąg podmiejski i
zaczęła sprawdzać dokumenty, to by
się okazało, że jedzie nim 50 różnych
nacji, które mówią 50 różnymi językami. W Polsce tego nie ma. My w
Szwecji na codzień doświadczamy
różności świata na wiele sposobów.
W Polsce nikt nie oddycha na codzień
taką różnorodnością. Więc ten obraz
jednorodności jest w Polsce bardziej
oczywisty niż dla nas, którzy mieszkamy tutaj.
Brak doświadczeń i wiedzy rodzi
strach?
Oczywiście. W obrębie dzisiejszych
Niemiec największy sprzeciw wobec
uchodźców jest na terenach dawnego NRD, gdzie uchodźców jest
najmniej. Obcość jest uważana za
zagrożenie, a nie za szansę. W Polsce
tego „nie przerabialiśmy” to i strach
jest większy. Wydaje mi się, że nawet
większy niż to opisują różne badania
społeczne. I to są sprawy, które nie
mają nic wspólnego z polityką, a ze
zwykłym ludzkim strachem przed
obcością. To strach egzystencjalny. Jak
tu żyć w świecie, gdzie jest tak wiele
różnych porządków? Jak one mają ze
sobą współżyć?
Platforma Obywatelska też nie
była taka skora do otwierania
Polski na uchodźców...
No tak, to było takie udawanie. Chcieli
niby pokazać, że są tacy liberalni,
zachodni, chodzili z lewą reką w
kieszeni... Tak Tusk zawsze chodził,
bo może chciał naśladować premiera
Camerona, być prawdziwym Europejczykiem. Zawsze się bałem, że
kiedyś się potknie na schodach i się
potłucze. To są te kompleksy polskie. One są i po stronie wschodniej
i zachodniej. I tutaj znowu uwaga:
każdy naród ma swoje kompleksy.
Grecy mają swój, Francuzi swój. W

Polsce funkcjonuje takie myślenie:
a czy nas tam panie aby cenią? To z
Jerofiejewa „Moskwa-Pietuszki”. Co
inni o nas pomyślą? To wszystko przez
ten kompleks niższości, który w nas
siedzi. Sami przed sobą czujemy się
niedowartościowani.
Chociaż to takie naturalne...
Często sam zadaję sobie
pytanie: co oni sobie teraz o
nas Polakach na Zachodzie
pomyślą?
Oczywiście. Gdy mnie obrzydza to
co robi dzisiejsza władza, to też czuję
się źle z faktem, że o Polsce i o nas
myślą źle, bo źle myślą o PiSie. To
jest oczywiście pułapka. Bo za pięciu
kiboli na stadionie czy za pięciu
politycznych kiboli w parlamencie,
odpowiadamy zbiorowo.
Jakie wartości są dla ciebie
najważniejsze? O co trzeba
zawsze walczyć?
Dla mnie najważniejszy jest szacunek
dla drugiej osoby. Jest tym ważniejszy,
im jest trudniejszy. A trudniejszy jest
wówczas, gdy ta druga osoba nie
jest taka, jak ja. Ten trudny szacunek
jest wartością, która buduje zaufanie
i możliwość współdziałania. Na
bogatym Zachodzie jest łatwiejszy
do zrealizowania, niż na ubogim
Wschodzie. Przez to, że mieszkam
już tyle lat w Sztokholmie, jest mi
łatwiej o tym myśleć. Mieszkając w
Katowicach jako młody chłopak to też
byłem otoczony różnymi uprzedzeniami. Pamiętam, że modne było
myślenie, że na Pepiki trzeba uważać,
bo są fałszywe. A o tych z Zagłębia
lepiej nie mówić, bo to UBecy, albo
kierownicy personalni. Zaś Ślązacy
są w porządku. Sztuka szanowania
inności jest bardzo ważna, oznacza
rzeczywiste otwarcie się na drugiego
człowieka. Świat zachodni nauczył
się tego w dużych miastach dopiero
współcześnie. I to jest zdobycz cywilizacyjna. Jest tego druga, negatywna
strona, czyli permisywizm. Oznacza
tendencję do bezgranicznej tolerancji
wobec zachowań innych osób. Coś
jakby zimne przyzwolenie, a głównie
obojętność. Dla mnie ważny jest
jednak ten pierwszy odruch, czyli
poszanowanie nawet kogoś, kogo
nie lubię, może i budzi odrazę. Bo
ma krzywe nogi, źle pachnie potem,
albo ma skośne oczy, zachowuje się
dziwnie, poglady ma, pożal się Panie
Boże. Dlatego tym bardziej staram się
otworzyć, bo wiem jakie to jest trudne.
Zygmunt Barczyk, urodzony w 1949
roku w Katowicach, od 1983 roku
mieszka w Sztokholmie. Jest autorem
dwóch opublikowanych książek: powieści
reportażowej o podróży na najdalszą
północ Skandynawii pt. “Inna jasność”,
zakwalifikowanej w 2009 roku do konkursu
Angelusa oraz opartej na relacji zesłańca
do Kazachstanu książki „Dojrzewać
na polach bawełny”. Jest pracownikiem nauki, doktorem habilitowanym w
dziedzinie ekonomii, specjalistą w zakresie
gospodarki przestrzennej i ekonomii
samorządowej. Przez długie lata pracował
jako wykładowca i badacz na Uniwersytecie Południowego Sztokholmu i w
urzędzie gminy Huddinge, po przejściu na
szwedzką emeryturę, pracuje na stanowisku
profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach. Publikował również prace o
charakterze publicystycznym, najpierw jako
członek redakcji Tygodnika Katowickiego
(1981), po internowaniu i wyjeździe do
Szwecji, pisał do Kontaktu, Widnokręgu
i pism podziemnych w Polsce. W swoim
życiu zawodowym parał się też się dziennikarstwem radiowym, w sekcji polskiej BBC
World Service (1989) i w Radio Sweden
International (lata 90.).
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Epitafium dla hipokryty

(1)

Czy można drwić z ludzi głupich?
Przecież głupi nie wie, że jest
głupi... To zapewne okoliczność
łagodząca. Ale co zrobić z
kimś, kto jest i głupi i wredny?
Wybaczyć? Czy może w celach
terapeutycznych mu o tej jego
głupocie przypomnieć?
Jest w Sztokholmie ktoś, o kim
można by napisać „Pan Nikt”,
który wydał wojnę całemu swojemu otoczeniu, święcie przekonany w słuszność swoich racji...
Znam kilku ludzi, którzy mają paskudny charakter.
Z częścią z nich przez pewien czas przyjaźniłem się.
Później z różnych powodów nasze drogi się rozeszły
i przyjaźń zakończyła. Ten fakt sam w sobie nie jest
wielką udręką. Problem zaczyna się, gdy ze stanu
„przyjaźni”, paru z nich, przeszło na pozycje wrogie.
Całe szczęście dotyczy to dosłownie 2-3 osób – reszta
zachowuje milczącą niechęć. Samo w sobie zjawisko
nie jest niczym nadzwyczajnym, może jedynie być
kłopotliwe i przykre. Tym bardziej, że mam przekonanie, że lepiej takich „krewkich słownie” osobników
zignorować, niż wdawać się z nimi w polemiki. Nie
zawsze jednak jest to wyjście właściwe, zwłaszcza, że
pchani nienawiścią, chcą także zafałszować historię.
Swego czasu Jerzy Urban opisując w swoim „Alfabecie” swoich znajomych, pisał najpierw ich nazwisko i dodawał charakterystykę. Na przykład: X. Nikt!
Historia się powtarza. Ja też mogę napisać: Jacek
Nadzin – Nikt!
I na tym można by zakończyć. Ale... nie zawsze
takie rozwiązanie da się zastosować. Pan Nadzin
mieszkający w Sztokholmie (kiedyś pisywał do NGP)
to notoryczny prowokator, który co jakiś czas rzuca
oskarżeniami (również pod moim adresem), manipulując słowami, interpretując to co w NGP piszemy w
sposób wygodny dla jego obsesji. Już parę lat temu pisałem o tym na łamach Nowej Gazety Polskiej. Nadął
się wówczas jeszcze bardziej. Nic z tego, co wówczas
napisałem, nie zrozumiał i nic nie zmieniło to jego
reakcji i zachowania. Ba, jest chyba tylko gorzej. To
nieuleczalne.
Nadal jest stałym masochistycznym czytelnikiem
NGP, ale gazetę zwykle czyta wybiórczo, albo może
po prostu czytać ze zrozumieniem nie umie. Albo...
przede wszystkim nie chce! Bo to by złamało jego z góry ustalony porządek rozumowania. Trudno
więc polemizować z jego niemądrymi wpisami na
Facebooku (kiedyś na kilku blogach, które prowadził),
bo wylewa tam tylko swoje codzienne frustracje, a w
dodatku mało kto ten jego bełkot czyta. Trzeba się z
tym pogodzić.
Mamy wolność, więc i po jednej i po drugiej stronie
znajdą się tacy, co cały swój czas poświęcają na plucie, na szczekanie, na jakieś uwagi pełne zdawkowych
myśli – nic głębszego, nic co by miało sens. Określa
się takich ludzi jako „oszołomów”, bo emocje górują
u nich nad rozsądkiem. Są przekonani, że to ONI są
jedynymi Sprawiedliwymi, tylko ONI pojęli Prawdę,
tylko ONI są Ostatnimi Mohikanami w zalewającej
nas zawsząd medialnej Półprawdzie. Niestety... to
tylko ich wyobrażenia. W gruncie rzeczy manipulują
informacjami, pełni są pogardy dla innych ludzi, używają najczęściej ubogiego języka, tworzą półprawdy.
Więc Inni to dla nich pismacy, rasiści, antysemici,
alkoholicy, ludzie chorzy na nienawiść, kato-rasiści...
Sztokholmski Pan Nikt nie odgrywa i nie odgrywał żadnej szczególnej roli w polskim środowisku
w Szwecji. Zawsze plasował się gdzieś na peryferiach tutejszego życia, przez krótki czas pomagał
w Bibliotece Polskiej w Sztokholmie, jest autorem
dwóch (całkiem niezłych) książek wydanych w
Wydawnictwie Polonica (które rzekomo mu „ocenzurowano” – jak kiedyś napisał na swoim blogu).
Wszystko to jednak rzeczy marginalne. Przez wąskie
grono tutejszej Polonii znany jest raczej z „wojny”
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jaką prowadzi od lat z tutejszymi środowiskami, w
której posługuje się pomówieniami, atakami, manipulacjami, wybiórczo traktowaną historią. Korzysta z
Internetu, który daje mu poczucie dystansu do ludzi,
swoimi wpisami przypisuje im wymyślone oskarżenia – to typowe działania dla osób, które nie grzeszą
odwagą osobistą. (I nie chodzi mi tu o same wartości,
o które walczy – bo często ma rację – ale o łatwość
z jaką ludzi obraża). Wszystko to jednak było by za
mało, by zajmować się osobą pana Jacka N., bowiem
wszyscy w codziennym życiu otoczeni jesteśmy tego
typu „szaleńcami”.
Jest jednak coś, co pana Jacka Nadzina wyróżnia:
jego nienawiść do ludzi napędza wciąż bezkrytyczne
uwielbienie do komunizmu i PRL-u. To swego rodzaju fenomen. Bo chociaż zaczarowanie komunizmem
samo w sobie nie jest przestępstwem, trudno je zrozumieć znając historię Polski i historię powodu emigracji Jacka N. do Szwecji. Biorąc to pod uwagę, jest
rzeczywiście „ostatnim Mohikaninem”.
By zrozumieć jego polityczne sympatie trzeba
wgłębić się w jego rodzinną historię. Bo ta fascynacja
i próby „zhumanizowania” komunizmu mają podłoże
charakterologiczno-psychologiczne. Odznaczają się
także czymś, co w psychologi nazywane jest „kompleksem ojca”. Tak tłumaczą to specjaliści:
Oprócz relacji z ojcem, ten kompleks obejmuje kwestie związane z władzą, dyscypliną, prawem, porządkiem, pracą i stawianiem czoła światu. Psychiczną
ojcowską rolą jest dokonanie odcięcia w odniesieniu
do uzależnienia od rodziców i przygotowanie dziecka
do uzyskania autonomii, by mogło stawić czoła światu. Gdy ta przemiana nie jest odpowiednio przeprowadzona albo ze względu na traumatyczne przeżycia
albo wskutek zaniedbania, kompleks ojca zaczyna być
negatywnie konstruowany. Jesteśmy w stanie potwierdzić, że w opisach przestępczych indywidualności
jest wielu ludzi, którzy zostali opuszczeni przez ojca
lub mieli negatywne doświadczenia z ojcem. Teraz
sprzeciwiają się prawu i porządkowi panującemu na
świecie. Także męski archetyp w psychice kobiecej
– Animus – tworzy się bazując na relacji z ojcem. W
przypadku kobiety ten kompleks znacząco wpływa na
jej relację z płcią przeciwną i osiągnięcia związane
generalnie z „męskim światem”. („Psychologiczne
kompleksy” – Drs. Claudio Sinotti oraz Iris Sinotti)
Wypisz-wymaluj przypadek Jacka Nadzina. Przykry, zwłaszcza że młodszy Nadzin nic nie jest winien
za życiowe wybory ojca i nie ponosi za to żadnej
odpowiedzialności. Nie powstrzymuje to go jednak
przed manipulacjami i negowaniem faktów.
Jak więc ta historia wygląda naprawdę? Zacznijmy
od wpisu na blogu Jacka Nadzina:
Urodziłem się 19 maja 1948 roku w Warszawie w
szpitalu wojskowym na ulicy Koszykowej. Na mój poród Matka przyjechała do Warszawy ze Sztokholmu,
gdzie Ojciec był pierwszym po wojnie attache wojskowym. Nie chciano abym urodził się w Szwecji.
Szwecja, ten czteroletni okres w życiu moich rodziców to były pewno ich najszczęśliwsze lata. Matka
często do tego okresu ich życia wracała w swoich
pogaduszkach. Gdy przychodzili do nas goście opowiadała: „Jak byliśmy w Sztokholmie... Na przyjęciu
w Ambasadzie Amerykańskiej... uroczy hrabia....”.
Bardzo mnie to wtedy irytowało, Ojca pewno też.
Dziś rozumiem ją chyba lepiej. Jej tęsknotę do czegoś

„lepszego”. Trzeba przecież pamiętać warunki życia
w PRL-u lat 50 i 60-tych. Niedostatki podstawowych
towarów, prawdziwej kawy i prawdziwych papierosów. A Matka były przecież namiętną palaczką i kofeinistką. Kariera dyplomatyczna Ojca skończyła się
definitywnie w 1950 roku...... Miał jechać do Paryża,
znał francuski. Ale pewnego dnia przyszedł zgnębiony
do Hotelu Bristol, gdzie mieszkaliśmy i powiedział do
Matki.
„Decyzja zapadła. Rozmawiałem z Towarzyszem
X. Zostajemy w Polsce. To „dożywocie”. Opuściliśmy
Hotel Bristol i, po raz pierwszy, zamieszkaliśmy nieopodal zresztą, na ulicy Czackiego 19, na czwartym
piętrze. Ojciec był przez krótki czas Komendantem
jakiś kursów II Oddziału, potem szefem Wojskowego
Instytutu Historycznego i wreszcie Redaktorem Naczelnym „Żołnierza Polskiego”, którym był aż do
czystki antysemickiej przeprowadzonej w Wojsku
Polskim przez Generała Jaruzelskiego w 1967 roku.
Matka zaczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim
i ukończyła tam Filologię Angielską. Moja Babka,
Pola Gojawiczyńska, matka Wandy mieszkała na ulicy Bednarskiej, na Mariensztacie. I to była cała nasza
rodzina, wszyscy z rodziny Ojca zginęli w czasie okupacji! Dziadek Gojawiczyński zginął w czasie zajmowania terenów wschodnich przez Armię Radziecką.
To nota biograficzna ojca Jacka Nadzina, znaleziona na Internecie (napisana przez Jacka N.):
Stanisław Nadzin (ur. 28 sierpnia 1914 w Warszawie, zm. 10 grudnia 1970 w Warszawie), dziennikarz polski, tłumacz literatury rosyjskiej. Ukończył
Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przed
wybuchem II wojny światowej pracował w banku, jako publicysta debiutował w 1933. W 1938 wydał zbiór
słuchowisk radiowych Teatr wyobraźni. W czasie wojny przebywał w ZSRR, służył w Armii Czerwonej, od
1943 był żołnierzem 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki. Po wojnie był m.in. dyrektorem programowym Polskiego Radia, attaché wojskowym w
Sztokholmie, redaktorem naczelnym „Żołnierza Polskiego” (1963-1967). Był autorem słuchowisk radiowych, broszur politycznych, opracował także antologie „Żołnierskim szlakiem” (1967) i „Antologia
polskiego reportażu wojennego 1939-1945” (1962).
Tłumaczył dzieła literatury rosyjskiej, m.in. „Tragedię
optymistyczną” Wsiewołoda Wiszniewskiego. Padł
ofiarą prześladowań antysemickich w 1968. Usunięty
z PZPR i z wojska. Zmarł na zawał serca w 1970.
O tym jak bardzo wybiórcza jest ta nota, niech
świadczy inna, również znaleziona na stronach Internetowych, opracowana przez Urszulę Olech:
Nadzin Stanisław (pierwotnie Stanisław Guman),
pseud. N. Stanisławski (1914–1970), pułkownik WP,
literat, publicysta, redaktor. Ur. 28 VIII w Warszawie, był synem Helmana Gumana, urzędnika, i Nadziei Winnickiej. W r. 1932 ukończył Gimnazjum Humanistyczne M. Kreczmara w Warszawie, a następnie
studia prawnicze na Uniw. Warsz. (1936). W czasie
studiów należał do Związku Niezależnej Młodzieży
Socjalistycznej «Życie». Do wybuchu drugiej wojny
światowej pracował jako urzędnik w Warszawskim
Banku Dyskontowym. Poza pracą zawodową wiele
czasu poświęcał zainteresowaniom literackim. Począwszy od r. 1936, kiedy to debiutował opowiadaniem „Zdrada Grześka Mazura” („Sygnały”), ogłaszał nowele i opowiadania (podpisywane S. Nadzin) w
czasopismach „Nowe Pismo”, „Lewar”, „Sygnały”,
„Nowa Wieś”, „Dziennik Popularny”, „Wiry”,
„Dziennik Ludowy”, „Głos Powszechny”. Był też
autorem słuchowisk nadawanych przez Polskie Radio
(PR), m. in. słuchowiska o Paganinim, nagrodzonego na konkursie literackim PR. W r. 1938 zbiór jego
słuchowisk pt. Teatr wyobraźni ukazał się w formie
książkowej (W.). Nawiązał również współpracę z
Teatrem Młodych w Warszawie, dla którego pisywał
drobne utwory sceniczne.
Po wybuchu drugiej wojny światowej N. znalazł się
na terenie Związku Radzieckiego, gdzie początkowo
pracował w urzędach finansowych, a w l. 1941-42
jako redaktor gazet rejonowych w obwodach: saratowskim i woroneżskim. Od lutego do kwietnia 1942
służył w Armii Radzieckiej w 337 zapasowym p. piechoty w Baranowie, po czym ponownie pracował w
redakcjach gazet rejonowych. Od maja 1943 służył w
1 Dyw. Piechoty im. T. Kościuszki jako zastępca (do
spraw polityczno-wychowawczych) dowódcy samodzielnej kompanii rozpoznawczej. Brał udział w bitwie
pod Lenino. Dn. 27 I 1944 został redaktorem gazety
1 Dyw. Piechoty „Żołnierz Wolności”, a następnie
redagował gazetę Sztabu Formowania Armii Polskiej
w Związku Radzieckim „Głos Żołnierza”. Należał do
Związku Patriotów Polskich. W sierpniu 1944 odkomenderowano go do pracy w PR w Lublinie na stanowisko zastępcy dyrektora naczelnego PR i kierownika
działu audycji dla wojska. Następnie objął funkcję
szefa Biura Prasowego przy Naczelnym Dowództwie
WP. W r. 1946 przez krótki okres pracował w Biurze

Historycznym WP w Warszawie. W l. 1946–50 był
attaché wojskowym w Sztokholmie, później pracował w Wydziale Prasowym Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP. W l. 1952–66 był redaktorem naczelnym tygodnika „Żołnierz Polski”,
a następnie – do chwili przeniesienia 30 III 1968 w
stan spoczynku – kierownikiem Wojskowej Agencji
Fotograficznej. Był od r. 1944 członkiem Polskiej
Partii Robotniczej, potem Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. N. był też od r. 1944 członkiem Związku
Zawodowego Literatów Polskich. Należał również
do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i działał w
nim. Oprócz drukowanych w czasopismach opowiadań, wierszy, artykułów oraz wygłaszanych w PR audycji N. był autorem m. in. tomu nowel Opowiadania
frontowe (L. 1945), opracowania O bitwie pod Lenino (W. 1948) i montażu literackiego Lenino (W.
1949, oba pod pseud. N. Stanisławski i wespół z M.
Żurkowskim, tj. J. Wachtlem). Tłumaczył utwory literackie z języka rosyjskiego (m. in. „Optymistyczną
tragedię” W. Wiszniewskiego, wyd. W. 1949, wystawiona w r. 1954), był również redaktorem wydawnictw „Tak rodziła się wolność. Wspomnienia
uczestników walki o wyzwolenie Ojczyzny” (1954),
„Braterstwo. Wspomnienia i relacje z walk przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy” (W. 1960) oraz antologii „Antologia polskiego reportażu wojennego
1939–1945” (W. 1962) i „Żołnierskim szlakiem” (W.
1967). W r. 1964 uzyskał nagrodę Polskiego Radia i
Telewizji. N. zmarł 10 XII 1970 w Warszawie i został
pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Był odznaczony m. in. Krzyżem Grunwaldu kl. III, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Walecznych, radzieckim medalem «Za Odwagę».
Żoną jego była Wanda Gojawiczyńska (córka pisarki
Poli Gojawiczyńskiej), z którą miał syna Jacka.
(W oparciu o: Bibliogr. Warszawy. Wydawn. ciągłe
1944–54; Pol. Bibliogr. Liter. 1944/5 i n.; Bartelski L. M.,
Polscy pisarze współcześni, W. 1972; – Blum I., Z dziejów aparatu politycznego Wojska Polskiego, W. 1957 s.
274; Komornicki S., Regularne jednostki ludowego Wojska
Polskiego, W. 1968 s. 22, 23; Szulczyński S., Bitwa pod
Lenino, W. 1958 s. 202; – Hubert H., Lenino 12–18 X 1943,
W. 1959; Organizacja i działania bojowe ludowego Wojska
Polskiego w latach 1943–1945, W. 1963 IV; – „Roczn.
Liter.” 1970 s. 619 (J. Chudek); – CAW: Akta personalne
1573/75 teczka 211; IBL PAN: Kartoteka bibliograficzna,
Słownik współczesnych pisarzy polskich, seria 2 (mszp.); –
Informacje Mariana Krwawicza)

Informację o Stanisławie Nadzinie znajdziemy
również w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej w zakładce: Funkcjonariusze Organów Bezpieczeństwa PRL. Czytamy tam m.in:
Wynik postępowania lustracyjnego. Informacja o
przebiegu służby:
1. Jednostka O II SG WP Warszawa, stanowisko:
Attache wojskowy, data rozpoczęcia służby: 06-1946.
Sygnatura: IPN BU 00244/124/12. Akta osobowe.
2. Jednostka O II SG WP Warszawa, stanowisko:
kurs specjalny, Stopień służbowy. pułkownik. Data
rozpoczęcia służby: 11-1950. Data zakończenia służby: 01.1952.
Inne informacje o funkcjonariuszu i służbie: W
okresie od czerwca 1946 do października 1950 attache wojskowy przy Poselstwie RP w Sztokholmie.
Reakcja Jacka Nadzina (z blogu):
Niewtajemniczonym należy się wyjaśnienie. Attache
wojskowy jest jedynym pracownikiem ambasad, o którym można na pewno powiedzieć, że NIE ZAJMUJE
SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ NIELEGALNĄ.
Tak samo IPN. Zajmuje się tylko działalnością...
lepiej nie mówić, to widzi każdy.
A oto mój Ojciec w czasie innej „NIELEGALNEJ”
roboty. Maj 1945 Berlin. St Nadzin, pierwszy od lewej, obok Marszałek Żymierski i Generał Spychalski,
pewno wg IPN też żołnierze aparatu bezpieczeństwa.
W przypadku Jacka N. takie komentarze to jednak tylko zaklinanie rzeczywistości. Tak o tej sprawie pisze w opracowaniu „Warszawa wobec polskiej
emigracji w Szwecji w latach 1945-1968” profesor
Arnold Kłonczyński:
Pracownicy konsulatu i poselstwa próbowali od
początku infiltrować środowiska emigracyjne w
Szwecji, które jednak zdawały sobie sprawę z tego
niebezpieczeństwa. Konsekwencją było unikanie kontaktów z osobami zatrudnionymi w tych instytucjach,
co było stosunkowo łatwe. Szpiedzy przedostawali się
też różnymi drogami do Szwecji, najczęściej jako dezerterzy ze statków handlowych proszący o azyl polityczny. Nie była to droga nadużywana, gdyż, jak to
wynika z dokumentów, konsulat w każdym przypadku
dezercji zgłaszał się z prośbą do władz szwedzkich
o wydanie lub odesłanie zbiega do Polski. Szwedzka
Komisja ds. Cudzoziemców milczała lub odmawiała

za pośrednictwem swojego MSZ. Niewielu spośród
uciekinierów faktycznie było szpiegami. Zdarzało się,
że uciekinierzy byli wydalani, ale najczęściej wtedy, gdy oskarżano ich o przestępstwa gospodarcze.
Liczba szpiegów była wyolbrzymiana przez prasę
szwedzką, która ze względu na podobne incydenty
dotyczące szpiegów radzieckich i atmosferę zimnowojenną była wyczulona na jakiekolwiek informacje
o działalności obcych agentów w neutralnej Szwecji.
W „Dagens Nyheter” z 17 lipca 1950 r. sugerowano, że istnieje siatka agentów, którą kierować
mieli pracownicy poselstwa: attaché wojskowy płk
Stanisław Nadzin i attaché prasowy Lucjan Szulkin
Lessel. Poselstwo polskie, zdaniem prasy, miało zadziwiająco liczny personel – aż 50 osób, a większość
z nich posiadała paszporty dyplomatyczne. O pozostanie w Szwecji było trudno, tym bardziej że – jak
informowała prasa – członkowie załóg byli pilnowani
przez specjalnych oficerów politycznych. Jeszcze w
1946 r. poselstwo informowało, że nie wydalono żadnego Polaka, który zadeklarował się jako uchodźca
polityczny i to uzasadnił. Dane o potencjalnych agentach dostarczali prasie sami Polacy, często kierujący
się nieprawdziwymi informacjami, podejrzliwością.
Z czasem rosła w środowiskach emigracyjnych psychoza szpiegowska. Istniało głębokie przekonanie, że
większość uchodźców to ubecy, którzy dawniej byli
agentami gestapo. W kolejnych latach było tylko gorzej. Emigracja zasklepiała się w swoich kręgach, nie
dopuszczała nowo przybyłych w swoje szeregi, obawiając się konfidentów.
(Źródła: MSZ, z. 8, w. 13, t. 189, Pismo Adama Bryczkowskiego, chargé d’affaires p.ż. do MSZ, Departament
II, Sztokholm 10 VIII 1950 r., tajne, k. 12; AMSZ, z. 8, w.
28, t. 370, A. Meller-Conrad, Projekt notatki służbowej,
Warszawa 2 I 1952 r., tajne, k. 1.; AMSZ, z. 8, w. 13, t.
191, Raport prasowy 1950.; „Aftonbladet”, 9 X 1950 r.;
„Stockholm Tidningen”, 7 X 1952 r. – w tym numerze zamieszczono artykuł o tym, że polska organizacja szpiegowska posiada swoją bazę w Hammarbyhöjden. Policja śledziła
odłam polskiej emigracji, a jej członkowie mieli rzekomo
kontakty z jednym z poselstw wschodnich. W podobnym
tonie „Svenska Dagbladet” informowała 6 X 1950 r. o
szpiegach przybywających do Szwecji na statkach handlowych. Natomiast „Aftonbladet” 6 VIII 1950 r. otwarcie pisał, że co drugi uchodźca jest szpiegiem; A. Łada, Judasze?,
„Wiadomości Polskie” (N. Żaba), 1 VII 1950).

Tę rzekomo „niewinną” (zdaniem Jacka Nadzina)
posadę attache wojskowego przy ambasadzie w
Sztokholmie, w tamtym okresie, zweryfikować można łatwo. Nazwisko Stanisława Nadzina pojawia się
bowiem w opracowaniach poświęconych słynnej
ucieczce z Polski Stefana Korbońskiego*:
After two weeks spent in a hiding place in Gdynia,
on 5 November 1947, Korboński and his wife met
Karl Nilsson, a Swede, who got them on board “The
Drottning Victoria”. On the day following their boarding they arrived unhindered in Trelleborg, and a few
days later in Stockholm, where they had still another
dramatic experience when Polish political police officers under Major Stanisław Nadzin made an attempt
to kidnap them from their hotel. Korboński was lucky
enough to avoid being captured once again, in April
1953, when a close acquaintance of his (known by
his pseudonym “Stawiński”), collaborating with the
Polish political police, was – as part of an operation
codenamed Apis” – to lure him into coming to Eastern
Berlin where Korboński was to be captured by the
Soviet counter-espionage service and brought back
to Poland. Fortunately, Korboński did not decide to
leave Western Berlin.
(W tłumaczeniu: Po dwóch tygodniach spędzonych w kryjówce w Gdyni, w dniu 5 listopada 1947
roku Korboński i jego żona spotkali Karla Nilssona,
Szweda, który pomógł im dostać się na statek „Drottning Victoria”. Następnego dnia przybyli bez przeszkód do Trelleborga, a kilka dni później znaleźli w
Sztokholmie, gdzie czekało ich jeszcze jedno dramatyczne doświadczenia - polscy oficerowie politycznie
pod dowództwem Stanisława Nadzina podjęli próbę
porwania ich z hotelu...)
Szerzej sprawa ta została opisana także na portalu
dyskusyjnym Bloggpress.pl:
Po ucieczce Stefana Korbońskiego władze komunistyczne aresztowały, a następnie postawiły przed
sądem większość osób, które umożliwiły mu przedostanie się do Szwecji.
Wkrótce po ucieczce posła Wacław Komar, szef
Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeństw Publicznego, zajmującego się wywiadem polecił mjr Stanisławowi Nadzinowi, rezydentowi komunistycznego
wywiadu w Sztokholmie śledzenie Korbońskiego w
Szwecji. „Wszystko trzeba zrobić w wielkiej dyskrecji
– nakazał. Przyjadą do Was: z Francji Opman, nasz
towarzysz, a Anglii ppłk Marian Utnik, były szef oddziału sztabu PSZ. Powinni oni wam pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Korbońskiego. Utnik niech gra

rolę człowieka, który przyjechał z Anglii, by pomóc
Korbońskiemu w wyjeździe do Anglii”.
Po ustaleniu miejsca pobytu Korbońskiego, Komar
polecił swemu podwładnemu spotkanie się z posłem
i zwrócenie mu uwagi, że „mimo pójścia na obcy
chleb, polska nasza ręka mogła go jak w kraju, tak
też może zagranicą dosięgnąć. Chwilowo nam na tym
nie zależy. (…) Zaznaczam, że rozmowę całą przeprowadzić z odcieniem cynizmu, wyrażając zdziwienie, iż
nie jest on od dłuższego czasu w strefie angielskiej”.
Ostatecznie wobec sprzeciwu Korbońskiego do planowanego spotkania nie doszło.
Korboński w wywiadzie dla „Wiadomości Polskich” – pisma szwedzkiej Polonii – jednoznacznie
stwierdził, iż „próba współpracy z komunistami była
błędem. Chcieliśmy być lojalni i PSL przez cały czas
nie wyszło poza ramy opozycji legalnej. Okazuje się,
że komuniści w ogóle nie mieli zamiaru współpracować z kimkolwiek. Wymagali posłuszeństwa i podporządkowania i to nazywali współpracą” i kategorycznie podkreślił, iż „wybory zostały sfałszowane, a rząd
wyłoniony z takiego sejmu nie reprezentuje kraju”.
„Jak się wydaje pali za sobą wszystkie mosty – oceniał mjr Nadzin w raporcie dla centrali – sytuację
w kraju opisuje w najczarniejszych barwach, (…) o
Cyrankiewiczu wyraża się w najbardziej oszczerczych
słowach jako o socjaliście z legitymacją PPR zaszytą
w kamizelce”.
Jednocześnie z podjęciem akcji w Szwecji, komunistyczna bezpieka przeprowadziła aresztowania osób
podejrzewanych o zorganizowanie ucieczki posła.
Aresztowani zostają: Jerzy Michalewski, Bronisława
Janiszewska, Zofia Mieszkowska i Jerzy Śmiechowski.
Wszyscy zostali oskarżeni o prowadzenie działalności
antypaństwowej i osadzeni w ubeckich aresztach w
Gdańsku i Warszawie.
Oprócz Polaków, ubecy aresztują także kilku obywateli szwedzkich (w tym Karla Nilssona), a komunistyczna prasa poinformowała o „wykryciu afery
przemytu ludzi z Polski”, w którą zamieszany miał być
szwedzki konsul w Gdańsku. Wedle Polskiej Agencji
Prasowej „niektórzy obywatele szwedzcy oraz niektóre szwedzkie jednostki pływające zamieszane są w
organizowanie przemytu do Szwecji osób nielegalnie
opuszczających Polskę, (…) akcja przemytu uprawiana była od szeregu miesięcy”.
Błyskawiczne aresztowanie Polaków i Szwedów,
pomagających w ucieczce Korbońskiego wskazuje, iż
ubecja dokładnie spenetrowała środowisko marynarzy, uczestniczących w organizacji ucieczek z „komunistycznego raju”, a przedostanie się posła do Szwecji
jedynie przyspieszyło ujawnienie całego procederu.
„W związku z wykryciem afery szmuglowania ludzi
z Polski do Szwecji – napisano w depeszy PAP – w
dniu 17 b.m. wręczona została szwedzkiemu posłowi
nota Rządu Polskiego do Rządu Szwecji. W nocie tej
Rząd Polski domaga się wycofania z Polski konsula p.
Bergendahla i informuje, że kapitan i inni członkowie
załogi promu Drottning Victoria nigdy nie będą mieli
prawa wejścia do portów polskich. Nota domaga się
nakazania przez władze szwedzkie wszystkim kapitanom i załogom jednostek szwedzkich, zawijającym do
polskich portów – posłuszeństwa wobec obowiązującego w Polsce praw.”
W czasie aresztowania Nilssona rzekomo zabezpieczono w jego mieszkaniu „12 aparatów fotograficznych „Leica”, 16 cennych lornetek „Zeissa”, 300
kilogramów wyrobów ze srebra oraz większą ilość
dolarów”. Oprócz Polaków Nilsson przerzucił – wedle komunistycznej prasy – także jednego SS-mana,
zaopatrzonego „w fałszywe dokumenty polskie i
łotewskie”.
Procesy aresztowanych po ucieczce posła rozpoczęły się dopiero w drugiej połowie 1948 roku.
We wrześniu 1948 roku przed Wojskowym Sądem
Rejonowym stanął Jerzy Michalewski. Składowi sędziowskiemu przewodniczył cieszący się ponurą sławą zastępca szefa WSR mjr Józef Badecki. Po dwóch
dniach procesu, w dniu 24 września 1948 roku sąd
uznał Jerzego Michalewskiego za winnego nie powiadomienia władz o zamiarze popełnienia przestępstwa
przez Korbońskiego i skazał go na trzy lata więzienia.
(...)
Tadeusz Nowakowski
* Stefan Korboński - działacz Polskiego Państwa Podziemnego, Delegat Rządu na Kraj
od 27 marca do 28 czerwca 1945, poseł na Sejm Ustawodawczy z listy PSL. W związku
z narastającym zagrożeniem represjami ze strony władz i organów bezpieczeństwa
zdecydował się opuścić kraj w 1947. Decyzję przyspieszyła ucieczka prezesa PSL, Stanisława
Mikołajczyka. Na przełomie października i listopada wraz z żoną Zofią uciekł do Szwecji, a
następnie do USA, gdzie osiadł na stałe. Tam zaangażował się w działalność publicystyczną.
Był aktywnym uczestnikiem życia polskiej emigracji politycznej.
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Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie!

JEDYNY POLSKI SKLEP
w samym sercu Sztokholmu
150m od T-CENTRALEN
NOWA JAKOŚĆ POLSKICH SKLEPÓW!
SKLEP





Kawiarnia i polski sklep w jednym miejscu
Ciasta, pączki, kanapki, zapiekanki, kiełbasa z grilla
Najlepszy asortyment polskich produktów
Tradycyjne wędliny krojone na wagę bez „E”, bez
konserwantów, wzmacniaczy smaku i aromatu
 Serki i zakąski góralskie,, zdrowa żywność
Blisko T-bany BROMMAPLAN!
Przy rondzie w budynku
obok Handelsbanken
T-bana: linia zielona 17, 18;
Autobusy: 176, 177, 509
Darmowy parking:
za sklepem przy Brommabågen
- skręcić w Drottningholmsvägen

Bromma Café & Deli

Brommaplan 422-426,
422
168 76 Bromma

Zapraszamy: Pon-pt: 7:00 – 20:00

tel: 0765 85 93 88

So--nie: 10:00 – 16:00

www.polenspecialisten.com

Herkulesgatan 26,
26 111 52 Stockholm

tel.: 08-201
08
270
Zapraszamy:

Pon-pt: 10:00 – 18:00

So-nie: 10:00 – 15:00
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Muzeum
Nordyckie:
pro bono publico

Imponująca bryła Muzeum Nordyckiego widoczna jest
z wielu widokowych w Sztokholmie. Budynek stylizowany na
gotyk wygląda na starszy niż jest, ale jego budowę rozpoczęto
w 1888 roku. Jest dzisiaj jedną z najbardziej charakterystycznych budowli miasta. Muzeum Nordyckie jest największym,
a zarazem najważniejszym skandynawskim muzeum historii
kultury, a zbiory, które się tutaj znajdują przedstawiają codzienne życie oraz warunki pracy wszystkich nordyckich
krajów począwszy od XVI wieku, aż do dzisiejszych czasów.
Muzeum Nordyckie założone zostało jeszcze przed rozpoczęciem budowy obecnej siedziby, w 1873 roku w
celu udokumentowania historii kultury
Szwecji od 1520 do czasów współczesnych. Powstało z inicjatywy Artura
Hazeliusa, który założył również
Skansen. Gmach muzeum, zaprojektowany przez Isaka Gustafa Clasona,
otwarto w 1907 roku. Centralna przestrzeń budynku przypomina bardziej
katedrę niż muzeum - w wielkim holu
naprzeciwko wejścia stoi rzeźba przedstawiająca króla Gustawa Wazę.
Artur Hazelius podczas podróży w
rejon Dalarna w 1872 zauważył, iż stara kultura chłopska ustępuje pod naporem industrializacji i postanowił zebrać
i zachować dla przyszłych pokoleń jej
dorobek, ratując go w ten sposób przed
zapomnieniem. Zaczął gromadzić stroje ludowe i przedmioty sztuki ludowej.
24 października 1873 założył muzeum,
które nazwał Kolekcją skandynawsko-etnograficzną. Muzeum mieściło
się początkowo na Drottninggatan w
Sztokholmie. W 1880 jego nazwa została zmieniona na Muzeum Nordyckie.
Ustanowiono także fundację, której
właścicielem stał się naród szwedzki.
Taki stan prawny zachował się do dnia
dzisiejszego – Muzeum Nordyckie jest
własnością Szwedów.
Trzy lata później ogłoszono międzynarodowy konkurs architektoniczny na
projekt budynku Muzeum Nordyckiego,
ale jury konkursowe przyjęło żadnej
propozycji, uważając iż przedłożone
NGP 8/2017 (392)

projekty nie były wystarczająco nordyckie w charakterze. Ostatecznie sporządzenie projektu powierzono architektowi Isakowi Gustafowi Clasonowi i
jego asystentowi Gustafowi Aménowi.
Projekt Clasona zatwierdzono w 1891.
Budynek muzeum miał pierwotnie
mieć formę ogromnego, czworobocznego zamku z wewnętrznym dziedzińcem i być czterokrotnie większy
od dzisiejszego. Grunt pod jego budowę przekazał król Oskar II. Prace
budowlane ruszyły w 1888 i przebiegały powoli z powodu braku funduszy. W 1897 została zakończona
północna część obecnego budynku, a
w 1907 ukończono cały budynek (zachodnie skrzydło pierwotnego projektu). 8 czerwca 1907 gmach Muzeum
Nordyckiego został oficjalnie otwarty.
Jego elewację zdobiły niebiesko-żółte
sztandary, a uroczystość inauguracji
uświetnił zespół muzyczny szwedzkiej
floty i ubrane w stroje ludowe kobiety z regionu Dalarna. Przypominający
zamek budynek muzeum nawiązuje ze
swymi wieżyczkami i basztami i szczytami do renesansowego, duńskiego
zamku Frederiksborg w Hillerød oraz
do zamków w Vadstenie i Gripsholmie.
Materiałem budowlanym był piaskowiec z Roslagen i wapień z Olandii i
Gotlandii. Wokół wielkiego portalu stanowiącego wejście do muzeum
znajdują się rzeźby i płaskorzeźby dłuta
Carla Eldha. Nad portalem umieszczono rzeźbę matki Svei przyjmującej dary
od ludu, a nad nią widnieje bóg Odyn

w otoczeniu wiewiórek. Wiele płaskorzeźb wyobraża podstawowe działy
gospodarki: rolnictwo, górnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Praca kobiet
jest reprezentowana przez rzeźbę starej
kobiety przy kołowrotku i młodszej kobiety z dzieckiem.
Wystrój holu głównego z wysokimi łukami i przyporami nawiązuje do
nawy gotyckiej katedry. Górna galeria
jest podtrzymywana przez sześćdziesiąt
marmurowych kolumn. Usytuowana
centralnie kopuła (kiedyś jedna z
największych w Szwecji) wspiera
się na czterech potężnych filarach.
Inkrustowaną wapiennymi symbolami
metali i skał posadzkę zdobi pośrodku
duża dekoracja w formie róży kompasowej. Mający 153 m długości budynek Muzeum Nordyckiego był, przed
wybudowaniem Globen, największym
świeckim budynkiem Szwecji. Jego
wieża wznosi się na wysokość 81 m.
Hol główny ma 126,5 m długości i 24
m wysokości. W celu oświetlenia wnętrza holu głównego budynek przekryto
szklanym dachem z latarniami. Tak duże wymiary budynku i jego reprezentacyjnego holu wynikały z faktu, iż od
początku był on pomyślany jako miejsce uroczystości państwowych. Z tego
też względu w holu wejściowym ustawiono ogromny pomnik narodowego
wyzwoliciela, Gustawa I Wazy. To od
czasu jego panowania liczy się historia
zbiorów Muzeum Nordyckiego. Posąg
został wyrzeźbiony w 1925 z drewna
dębowego przez Carla Millesa, a następnie pomalowany i pozłocony. W
czole władcy tkwi kawałek dębu, który
on sam miał posadzić w Rydboholm.
Król jest przedstawiony jako władca potężny i despotyczny. W miejscu
obecnego posągu stał wcześniej posąg gipsowy tego samego króla, ale
uległ on zniszczeniu. Przed frontonem
muzeum widnieje posąg króla Karola
X Gustawa na koniu, ustawiony dla
upamiętnienia traktatu pokojowego z
Roskilde w 1658.
Arthur Hazelius rozpoczął zbieranie przedmiotów w 1872; obecnie w
zbiorach muzeum znajduje się ponad
1500000 eksponatów, których rozmiar
waha się od szpilek do zaprzęgów paradnych. W magazynie muzeum jest
nawet wóz strażacki. Zakres chronologiczny zbiorów obejmuje okres od 1520
do dnia dzisiejszego. Zbiory nieustannie powiększają się. Największą część
zbiorów stanowi kolekcja szwedzkiej
sztuki ludowej, a także sztuki mieszczańskiej (meble, ubiory, rękodzieło).
Zbiór uzupełniają manuskrypty znanych pisarzy i przedmioty, które należały do znanych szwedzkich osobistości. O zróżnicowaniu kolekcji świadczą
z jednej strony takie eksponaty, jak
wisiorek Gustava Banéra, który podarował go swojej córce, zanim został na
ścięty w krwawej łaźni w Linköping w
1600, chleb z kory czy jednorazowe talerze wykonane z papieru, a z drugiej
strony tkaniny np. przetykany jedwabiem brokat, tkany w Sztokholmie w
XVIII w. czy piękne wyroby sztuki

ludowej. Poza tym uwagę zwracają
dużych rozmiarów buty rybackie, lapoński bęben obrzędowy, wyroby fajansowe z Rörstrand, nowoczesne opakowania towarów, lalki Barbie i meble
z IKEI. Znajdziemy tu także kolekcję
domków dla lalek, dział tradycji i galerię mody, zbiory tkanin, mebli i wielu
innych drobnych przedmiotów.
Całość ekspozycji umieszczona jest
na trzech poziomach. Podstawowa
część kolekcji stanowi wystawę stałą - na uwagę zwracają zwłaszcza sala tradycji szwedzkich i zastaw stołowych, ale co jakiś czas organizowane
są wystawy okazjonalne i czasowe.
Obecnie (styczeń/luty) można oglądać ekspozycję poświęconą Samom,
przejść się ciemnym tunelem by zobaczyć zorzę polarną a także kolekcję
lamp szwedzkiego designu. Na parterze
zorganizowano także replikę typowego
miejskiego mieszkania z lat 50-tych:
z pewnością oddającą „klimat” wielu
zachowanych jeszcze mieszkań budowanych w tamtym okresie.
Z Muzeum Nordyckim związana jest
także historia polskiego antykwariusza,
Henryka Bukowskiego. Zacytujmy:
Po śmierci króla Karola XV w 1872
roku. Bukowski został wybrany na osobę, która miała wycenić zbiory sztuki
zgromadzone przez zmarłego, a następnie zorganizować ich aukcję. Jego imię
natychmiast stało się głośne. W 1875
roku uzyskał obywatelstwo szwedzkie
i mógł się poświęcić ulubionej pasji
bez ostatku. W 1882 roku przeniósł
się z piwnicy na Jakobstorg na bardzo prestiżową ulicę Arsenalsgatan
i tam otworzył już prawdziwy salon
sztuki. Ściągało do niego najbardziej
eleganckie towarzystwo. Najgłośniejsi
kolekcjonerzy, przedstawiciele arystokracji, przemysłowcy i handlowcy,
miłośnicy sztuki, naukowcy, np. Artur
Hazelius, twórca sztokholmskiego
Skansenu i Muzeum Nordyckiego.
Bukowski wspomagał finansowo te
przedsięwzięcia, ale i pomagał samemu
Hazeliusowi, który czasami borykał się
z kłopotami. Zachował się list Henryka
Bukowskiego do niego, w którym
przesyła mu pewną sumę na potrzeby
Skansenu oraz pieniądze, Hazelius
„(...) zjadł wreszcie dobry obiad.” W
zbiorach Nordiska Museet ponad 2 tysiące eksponatów pojawiło się po jego
aukcjach lub zostały ofiarowane przez
samego Henryka Bukowskiego. Zebrał
ogromną kolekcję szwedzkich banknotów wszelkich emisji i rodzajów
od pierwszych, zaginionych, z wieku
XVII, aż do bieżących, który podarował bankowi szwedzkiemu, który nie
posiadał większości wzorów swoich
własnych papierów. Gdy wydał setny
katalog (ogółem wydał ich za życia 182
i każdy z nich można również uznać za
dzieło sztuki), społeczeństwo szwedzkie uczciło jego działalność obchodem
jubileuszowym. W czasie bankietu,
na który sprowadzono go niemal siłą, główny archiwariusz królewski B.
E. Hildebrand tak opisał jego zasługi: „Działał zawsze pro bono publico,
nigdy pro domo sua. Wszystkim bez
wyjątku instytucjom szwedzkim społecznym służył od lat wielu radą i czynem. Był jednym z twórców Nordiska
Museum. Jemu ono zawdzięcza zapis
100 tysięcy koron, uczyniony przez dr.
Fritiofa Antella, półmilionową dotację
Ernesta Hjerdberga na cele muzeum
historycznego i na tę samą instytucję
ofiarowane również przez Antella 100
tysięcy koron. Dzięki niemu, biblioteki królewskie Sztokholmu i Uppsali
zbogacone zostały cennymi rękopisami
i drukami. To też imię jego należy do
najpopularniejszych w całej Szwecji...”
W 1884 roku zostal odznaczony orderem Wazy.
Warto o tym pamiętać odwiedzając
muzeum znajdujące się tuż za mostem łączącym nabrzeże Strandvägen z
Djurgården. (opr. ngp)

Pan
Stasiu

A jednak...

Pan Stasiu robił smalec raz w miesiącu. Słoik z którego wyglądały złocisto-brunatne skwarki stał zawsze w pogotowiu na stole w jadalni fabryki margaryny, gdzie pracował. Szwedzi nie mogli zrozumieć dlaczego pan Stasiu /mówili do niego Panstaszu
i uważali że tak brzmi jego imię/ je na śniadanie zawsze to samo, ale on się tym nie
przejmował. Całe życie brał do pracy kanapki ze smalcem i zawsze mu to smakowało.
Praca pana Stasia polegała na oliwieniu części ruchomych ogromnej maszyny.
Chodził wokół niej i to nachylał się to wspinał na palce, wlewając w odpowiednie
otwory smar z ogromnej oliwiarki, a z gargantuicznych czeluści tego potwora, gdzieś
tam na końcu hali, wyjeżdżał równy szereg opakowanych w złocisty papier kostek
margaryny.
Pan Stasiu został emigrantem przypadkowo, jakby to śmiesznie nie brzmiało. Los
po prostu sobie z niego zadrwił.
Był pan Stasiu górnikiem i pracował na kopalni „Alfons” dwadzieścia lat, opuściwszy przez ten czas tylko jeden dzień pracy, gdy rodził mu się syn. W nagrodę dyrekcja „Alfonsa” zafundowała mu wycieczkę statkiem „Mazowsze” do Sztokholmu.
Pan Stasiu, człowiek wierzący i trunkowy wypoczywał, jak na przyzwoitego górnika przystało, przy pomocy wódki czystej zwykłej. Na „Mazowszu” poznał mężczyznę imieniem Bruno, również górnika, i stali się nierozłączną parą wypoczywając
cały boży dzień wspólnie. Do obiadu obsługiwali litra a wieczorem drugiego. Nie
pozostawało im więc zbyt wiele czasu na zwiedzanie Sztokholmu, co zresztą nie było
im do niczego potrzebne.
— Miasto jak miasto, domy jak domy – tak opowiedział Bruno panu Stasiowi
Sztokholm i wystarczyło.
Gdy „Mazowsze” odbijało od nabrzeża Slussen stali wraz z innymi pasażerami
przy relingu i patrzyli. Bruno, bardziej tego ranka na bani od pana Stasia, chciał
powiedzieć coś bardzo ważnego i pomagając sobie szeroką gestykulacją wypadł za
burtę. Pan Stasiu przyzwyczajony, że wszystko robili wspólnie, wyskoczył również
i byliby się obaj niechybnie utopili, gdyby nie szybka reakcja faceta który przepływał
nieopodal motorówką.
Gdy po godzinie zjawił się na posterunku policji kapitan „Mazowsza” z żądaniem
oddania mu pasażerów, napotkał opór policjantów, którego w żaden sposób nie potrafił swoim socjalistyczno-proletariackim umysłem pojąć.
Otóż policjanci grzecznie kapitana wysłuchali, poczęstowali kawą i oczywiście
zgodzili się na wydanie pana Stasia i Bruna, ale pod warunkiem, że obaj wyrażnie
powiedzą, że sobie tego życzą. Niestety nic z tego nie wyszło, gdyż będąc spici i
przytopieni nie reagowali na świat zewnętrzny głośno chrapiąc. Policjanci poradzili
kapitanowi aby przyszedł nazajutrz, gdy ci wytrzeżwieją.
Gdy następnego ranka obaj górnicy zrozumieli, że „Mazowsze” jest już w połowie
drogi do Gdyni, strach otworzył im szeroko oczy. W końcu zdecydowali, że na razie
tu zostaną, a potem się zobaczy. Policjanci wysłuchali ich cierpliwie i odpowiedzieli,
że tak się tego niestety załatwić nie da.
— Nie można – tłumaczyli, zostać prawie emigrantem, tak jak kobieta /jak również
mężczyzna/ nie może być prawie w ciąży. Takim sposobem pan Stasiu, zastępca
sztygara na kopalni „Alfons” został emigrantem politycznym, człowiekiem który w
oczach Polski Ludowej był przeciwnikiem, wrogiem i kwintesencją zła.
Pan Stasiu miał wielką tajemnicę. Był również człowiekiem raczej zamkniętym
w sobie gdyż życie nauczyło go nieufności, ale lubił pokazać, że jest coś wart. Słał
żonie i synkowi połowę pensji, a oprócz tego co parę miesięcy paczkę.
— Jak kobita idzie w niedzielę na sumę – mówił z dumą, to sama sztygarowa nie
ma takiego futra !
Ideą fix pana Stasia stało się skonstruowanie maszyny, która działałaby przy pomocy samo wytwarzanej energii. W ten sposób pan Stasiu stanął w długim szeregu
ambitnych ludzi, którzy przez wieki podejmowali wysiłek skonstruowania perpetuum mobile. Pomysł, jak to zawsze jest z pomysłami gienialnymi, był bardzo prosty.
— Ludzie – objaśniał pan Stasiu, chodzą, siedzą, jeżdżą, biegają i produkują w ten
sposób masę energii, ale ta energia się marnuje, ucieka w powietrze.
Najbardziej zastanawiało go, że siedząc bez ruchu ludzie również marnują energie,
energie nacisku.
— Przy naszej maszynie – rezonował, pracuje dziewięć osób. Gdyby oni co chwilę
wstawali i znowu siadali, to by te ich siedemdziesiąt-osiemdziesiąt kilo wagi cały
czas pracowało. Jakby tę energię przenieść na zębatki, a potem na większe zębatki
i na wał, to może ta nasza maszyna by w ogóle nie potrzebowała innej energii aby
działać ?
Model miał już w domu prawie gotowy, tylko brakowało mu łańcucha od „Junaka”.
— Musi być od „Junaka” ! – upierał się, to najlepsze łańcuchy na świecie ! Synek
miał mu go niebawem przysłać.
Ciągłą troską pana Stasia były sprawy opatentowania wynalazku.
— Ja jestem emigrant – mówił z dumą, to mi będzie trudno opatentować w Polsce,
bo jestem dla nich garbaty. Do słowa „emigrant” pan Stasiu podchodził w specjalny
sposób, traktując go jak inni tytuł „magistra”.
Pan Stasiu urodził się we wsi Krok, koło Zamościa i mieszkał w Kroku aż do
wojska. W Kroku urodzili się również dwaj bracia pana Stasia, w Kroku zapoznał się
ze swoją żonę, w Kroku także począł syna. Przywiązany był pan Stasiu do swojego
Kroku bardzo i często o nim myślał. Swoje życie w Sztokholmie spędzał pomiędzy
fabryką margaryny i kościołem pod wezwaniem Św. Jana, resztę czasu poświęcając
na udoskonalanie wynalazku i pilnowanie aby mu go ktoś nie ukradł.
Andrzej Szmilichowski

Gdy w 1977 przybył do Szwecji z PRL były partyjny cenzor, który zdemaskował cenzurę, to pomimo tego uważaliśmy, że żadnego zdemaskowania
nie było, bo o cenzurze w PRL nie wiedzieli tylko ci, co wiedzieć nie chcieli,
przyjęliśmy go bardzo dobrze. I tylko śp. Tomek Sionkowski zażartował sobie
w odpowiedzi na pytanie, co były cenzor będzie robił w Szwecji. Tomek odpowiedział: „Nauczy się języka i wróci do zawodu”. Oburzony taką wypowiedzią
był m.in. docent Aleksander Orłowski – też już nie żyjący.
Tomasz Strzyżewski przybył do Szwecji już po sezonie. To znaczy w czasie,
gdy Szwedzi przestali obcokrajowcom płacić za naukę ich języka. Ja jeszcze
załapałem się na tę dawną metodę. Nam płacono 8 koron za godzinę nauki, a
wtedy najtańsze wino w Systemie kosztowało 4,75 korony. Było to całkiem
jadalne tureckie półsłodkie wino Beyaz.
Strzyżewski niestety nie miał już tych możliwości. Uczył się języka nosząc
banany w hurtowni (według jego własnych wspomnień), a w hurtowni pracowali w większości obcokrajowcy. Więc potrwało długo, aż mógł się wypowiadać w języku tubylców.
Teraz już wreszcie może. Na promocji książki Petera Johnssona przerywał
co chwila z cenzorskim zacięciem tak autorowi, jak i prowadzącemu z autorem
dialog, redaktorowi Stigowi Fredikssonowi. Przewodził w tym silnej grupie
wsparcia złożonej w większości z Pań wspierających dobrą zmianę w Polsce.
Po skończeniu dyskusji panie rozwinęły transparent z dawnych anty KODowskich demonstranci z hasłem: „Demokratin i Polen mår brå”.
Tomek Sionkowski niestety miał rację – cenzor zawsze zostanie cenzorem.
LGG

Zadyma

W jednym z ostatnich wywiadów Janusz Głowacki powiedział: „Mnie już
ostatnio w Polsce nic nie zaskoczy. No, owszem, trochę boję się przyzwoitości,
bo nie jestem przyzwyczajony. Ale Oscar Wilde sugeruje, że zawsze powinno
się wybaczać wrogom. Nic nie sprawia im większej przykrości”.
Oczywiście – Głowacki to prześmiewca i „prowokator”. Mogę jedynie powtórzyć za nim, że i mnie też nic już nie zaskoczy. Nawet zachowanie nieokrzesanych oszołomów podczas spotkania promującego książkę szwedzkiego autora Petera Johnssona w ABF w Sztokholmie. Grupka ta związana z
Stowarzyszeniem Polskich Patriotów, Klubem Gazety Polskiej, wreszcie Radą
Uchodźstwa Polskiego w Szwecji i Kongresem Polaków w Szwecji od długiego już czasu bulwersuje swoim zachowaniem.
Wiem, że trudno oczekiwać od wszystkich przyzwoitości i poszanowania
innych poglądów, ale wobec zwykłego chamstwa trudno milczeć. Trawestując
to co mówi w publikowanym wywiadzie w tym numerze NGP, Zygmunt
Barczyk: za 10 kiboli ze Sztokholmu, nazywającymi się Patriotami, odpowiadamy w Szwecji zbiorowo. (tn)

Szanowny Panie Redaktorze,
Dziękuję uprzejmie za przesłany ostatni numer Pańskiej gazety z moim listem i kolejnym wypracowaniem Pana Nycza. Jestem od lat wiernym czytelnikiem NGP i czytam każdy numer od deski do deski. Jest bardzo ciekawa i być
może coraz ciekawsza. Niestety w listach do redakcji zdarzają się knoty, nie
mające nic wspólnego z prawdą i rzeczywistością.
Pan Mieczysław Nycz, przeprasza co prawda, za „pomyłkę”, ale natychmiast znowu pisze, że byłem, cytuję: „czołowym działaczem w zarządzie polskiej organizacji w Norrköping”.
To kompletna bzdura. Nigdy, podkreślam nigdy, nie byłem czołowym działaczem w zarządzie polskiej organizacji w Norrköping, nie byłem nigdy nawet
członkiem tej organizacji, ani też nigdy nie mieszkałem w tym pięknym mieście.
Pan Nycz pisze, po prostu, co chce. Nie chcę pisać, że to kłamstwo i myślę, że Pan Nycz albo z kimś mnie myli, albo też jest to kompletny odlot od
rzeczywistości.
Jak Pan Bóg przykazał: życzę zasłużonemu Panu Nyczowi wiele zdrowia i
wiele udanych akcji charytatywnych.
Tadeusz Adam Pilat - Landskrona
Od redakcji: Na tym zamykamy polemikę między Panem Mieczsławem
Nyczem, a Panem Tadeuszem Adamem Pilatem.
Szanowny Panie Redaktorze,
byłam w czwartek 30 marca na spotkaniu z Peterem Johnssonem, autorem
książki „Polen! Quo vadis?” w ABF w Sztokholmie. Takiego zachowania
Polaków obecnych na promocji książki, nie widziałam nigdy wcześniej, poza
sportem. Chyba z 10 osób, awanturników, przerywało autorowi kiedy im pasowało – chamstwo niesłychane. Jedna z tak zachowujących się pań – pamiętam
jej twarz z tańców u Misia Edelmana, gdzie się kiedyś bywało – była dosłownie
rozjuszona. Czuję olbrzymi niesmak...
Imię i nazwisko znane redakcji.
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Jagiellonowie,
a sprawa polska

ALEKSANDER
KWIATKOWSKI

Jak
prowadziłem
niezdrowy
tryb życia
Gdy poznałem moją przyszłą żonę, niemal 50 lat temu, ulegała ona
wówczas zgubnemu nałogowi palenia papierosów. Sam paliłem wówczas – jak i zawsze – mało, ale pod
jej wpływem zacząłem palić więcej.
I tak sobie zgodnie popalaliśmy jakiś
czas, aż wreszcie, po przejściu jakiegoś niegroźnego przeziębienia, Zosię
nagle odrzuciło od nikotyny. Tak skutecznie, że już nigdy do nałogu nie
wróciła, pozostawiając mnie na jego
pastwę, sama zaś stała się zdecydowaną palenia przeciwniczką. I w ogóle uosabiała t.zw. zdrowy tryb życia:
mało alkoholu, jedzenie niezbyt tłuste,
raczej ryba niż mięso (ja zaś wręcz
odwrotnie, choć rybę też lubię), częste
i długie spacery, najlepiej z kijkami,
bo to wzmacnia mięśnie rąk, ramion
i barków, piesze wyprawy po zakupy
do jakiejś taniej galerii na peryferiach.
Broniłem się przed tym wszystkim
jak mogłem, będąc – jakby nie było – wielokrotnym maratończykiem,
uprawiając od wczesnej młodości
turystykę górską (później razem z
Zosią), trenując niegdyś kilka lat chód
sportowy. W sumie uznałem, że mam
dobrą kondycję, niemal wrodzoną i
żaden trening spacerowy nie jest mi
potrzebny. Po wielu naleganiach i
ostrzeżeniach poszedłem na kompromis, pokonując 10-minutowy odcinek
z domu do przystanku metra z reguły
pieszo, miast autobusem, który jadąc
okrężną trasą zużywał nań te same 10
minut. Niekiedy też szliśmy razem po
zakupy w odległym uniwermagu.
Czy to wszystko ocaliło mnie przed
zawałem, podwyższonym ciśnieniem
i poziomem cholesterolu? Nie wiem.
Paliłem nadal mało, raczej okazjonalnie, towarzysko, gdy spotykałem
mniej czy bardziej nałogowych palaczy. Alkoholu też nie unikałem – poza
domem – a w domu wychylaliśmy niekiedy wspólnie jednego sznapsa pod
śledzika lub co najwyżej do spółki butelkę wina do obiadu. Odwiedzający
nas niekiedy syn – wraz z własną rodziną – napewno nie stroniący od alkoholu czy nikotyny w gronie rówieśników, tu stroił się w szaty absolutysty, zadawalając się wodą sodową, czy
jakimś sokiem.
W sumie zdrowie nadal mi dopisywało, natomiast zdrowie Zosi
zaczęło się stopniowo pogarszać.
Najpoważniejsza była polineuropatia,
oznaczająca zakłócenie sygnałów z
mózgu do kończyn, głównie nóg, posuwając się - na szczęście powoli - od
stóp w górę. Tej samej chorobie ulegała jedna z sąsiadek i w jej wypadku
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przebieg był szybszy, zmierzający do
osłabionej motoryki i wymagający
różnych narzędzi pomocniczych – balkonik, fotel na kółkach. Zosia nadal
spacerowała z pomocą kijków i ujawniała dobrą formę i sprawność fizyczną – i w domu i na wyjazdach urlopowych w jakichś niskich górach. W
końcu była niegdyś razem ze mną zdobywczynią afrykańskich szczytów w
masywach Mt. Kenya i Kilimandżaro.
Aż przed rokiem przyszedł ostateczny cios na mózg, zrazu mylnie zdiagnozowany jako niegroźny i skłonny
do wycofania się udar (stroke), mylnie, bo miał łudząco podobne objawy,
wspólne kilku różnym, także bardzo
groźnym chorobom. Niezależnie od
polineuropatii, gwałtownemu przyśpieszeniu uległa też dezintegracja
motoryczności – obok zakłóceń mowy. Ta choroba, w końcu zdiagnozowana jako Cerebral Limphom, rzadko
występująca, szczególnie rzadko, bo
w tym wypadku ograniczona do krwi
w mózgu, stąd trudności w diagnozie,
okazała się nieuleczalna. Ale i tak była dość humanitarna. Nie powodowała bólów, ograniczała się do pewnej
narastającej niewygody, rozwijała się
powoli, stopniowo wyłączając kolejne
funkcje życiowe, a nawet przyniosła
poprawę w innych, wcześniej występujących kłopotach jak np. bezsenność. Koniec był jednak nienikniony.
Jeśli się jednak zastanowić nad faktem, kto z nas prowadził zdrowszy
tryb życia, to uderzająca jest ironia
losu, gdy ja nadal cieszę się dobrym
zdrowiem, choć poza tym niewiele
mam powodów do radości.
Każda utrata jest relatywna, zaś
w cyfrach bezwzględnych można ją
rozpatrywać tylko indywidualnie.
Spotykamy się często ze zgonem osób
nieco lub sporo młodszych. Każdy jest
tragedią dla najbliższych. Patrząc zaś
z boku, trzeba dziękować Bogu (?),
opatrzności (?), że pozwolił(a) dożyć
w jakiej takiej formie do 80-ki.
Widziałem jakiś czas temu dokument o duńskim pisarzu Jakobie
Ejersbo, który zmarł na raka w roku
2008 w wieku 40 lat. Mieszkał przez
szereg lat w Tanzanii, ale nigdy nie
podjął próby wejścia na Kilimandżaro.
Przed śmiercią poprosił paru przyjaciół o rozsypanie jego prochów ze
szczytu Kibo. Jednemu z nich się to
udało. Nie sądzę by Zosia, zdobywczyni Kilimandżaro (z czego niekiedy bywała dumna), nawet gdyby była
świadoma swego rychłego odejścia
(czego jej oszczędzono), zgłosiła taki
sam dezyderat.

Pamiętam, jakby to było wczoraj.
Jesień 1973 roku. Uniwersytet Śląski
w Katowicach. Jesteśmy studentami
historii. Z uwagą słuchamy wykładów
prof. Stefana Marii Kuczyńskiego, wybitnego znawcy epoki Jagellonów.
Pan Profesor, staroświecki, przedwojenny gentleman, mówił piękną polszczyzną, zawsze nienagannie ubrany,
imponował nam ogromną wiedzą oraz
swoim – można powiedzieć – uwielbieniem postaci Władysława Jagiełły.
Opowiadając barwnie o jego talentach
wojskowych, jego zdolnościach organizacyjnych, umiejętnościach dyplomatycznych, ciągle podkreślał religijność Króla oraz wielkie przywiązanie
Jagiełły, jak i wszystkich Jagiellonów,
do Kościola Katolickiego. Zżymał się
przy okazji na Jana Długosza, kronikarza, który nie lubiąc Jagiełły pisał o nim
nieco mniej przychylnie.
Mnie osobiście dziwiło trochę, że
profesor podkreślał wielkie znaczenie
religijności Jagiellonów, ale był on (zapewne) sam gorliwym katolikiem, co
wyróżniało go nieco na naszym „gierkowskim” uniwersytecie.
Wracając do Jagiełły: można powiedzieć (dzisiejszym językiem), że
jako świeżo ochrzczony, wielki Książę
Litewski, Władysław Jagiełło nie miał
zbyt dużego wyboru. Okazywanie religijności pomogło mu zdobyć serca
Panów Polskich, a zwłaszcza Królowej
Jadwigi.
Jako Litwin oraz niedawny poganin musiał czuć się obco w Krakowie.
Wiekszość poddanych Jagiełły w

Wielkim Księstwie Litewskim wyznawalo chrześcijaństwo w obrządku
greckim.
Sam Jagiełło musiał zdawać sobie
sprawę, że trwając przy wierze przodków, skazuje się na polityczną izolację oraz potęguje zagrożenie ze strony
zarówno prawosławnej Moskwy, jak i
Zakonu Krzyżaków.
Chrzest w obrządku łacińskim oraz
małżeństwo z Jadwigą Andegaweńską,
dziedziczką tronu Polski, dawało
Jagielle godność królewską, sama
zaś Jadwiga była w momencie ślubu
12-letnim dzieckiem – wykształcona,
znała języki, miała zamiłowanie do
muzyki, tanców, miała dzielić władzę
królewską z mężem, ale do czasu uzyskania przez nią pełnoletności, rządzili
za nią panowie polscy. Jadwiga wnosiła w malżeństwo świetne pochodzenie.
Dynastia Andegawenów węgierskich
miała przodków w najświetniejszych
rodach Europy. Poza tym po ojcu,
Ludwiku Węgierskim wywodziła się
z Piastów: babka Elżbieta była córką
króla Łokietka oraz siostrą Kazimierza
Wielkiego.
Jadwiga oraz Jagiełło mieli panować
wspólnie. Niewiele lat później w 1399
roku królowa zmarła w połogu.
O latach panowania Władysława
oraz jego potomków napisano wiele.
Dla wielu z nas jest to ulubiona epoka
w historii Polski. Najpierw bitwa pod
Grunwaldem, potem rozkwit renesansu. Rzeczpospolita byla ogromnym
państwem, ale już wtedy przywileje rozdawane szlachcie ograniczały

Glad Påsk!

Szwedzka Wiekanoc różni się od polskiej. Tu nie przykłada się
do Wielkanocy tak dużej wagi jak np. w Polsce. Mimo, że jest
to jedno z najważniejszych świąt w szwedzkim kalendarzu.
Również szwedzkie wielkanocne
tradycje mają niewiele wspólnego z
polskimi. Najważniejsze są bowiem
spotkania z rodziną i wspólny odpoczynek od pracy. Wielki Piątek to
najważniejszy dzień Wielkanocy dla
Szwedów. To dzień, w którym je się
tylko potrawy rybne - najczęściej z
łososia. To tradycja z czasów sprzed
reformacji, kiedy mieszkańcy Szwecji
pościli i jedli tylko ryby. Świąteczny
stół nie jest postny - trafiają nań takie
dania jak śledzie z otrębami, solone łososiowe grzbiety, suszone ryby, potrawy z jaj czy bułeczki pszenne z kminkiem lub cynamonem, który zalewane
są już na talerzu gorącym mlekiem,
albo bitą śmietaną.
Wielkanoc dla Szwedów jest czymś
wyjątkowym, choć nie przeżywają
tego w tak specyficzny sposób jak
Polacy. Ich potrawy nie są specjalnie
postne, gdyż mieszkańcy Szwecji słyną z tego, że na co dzień jadają skromnie. Dlatego na wielkanocny stół
trafiają takie dania jak śledzie z otrębami, solone łososiowe grzbiety, suszone ryby, potrawy z jaj czy bułeczki
pszenne z kminkiem lub cynamonem,
który zalewane są już na talerzu gorącym mlekiem, albo nawet bitą śmietaną, a które nazywane są semlorami.

Elementem ozdobnym w szwedzkich domach są gałązki brzozy przyozdobione kolorowymi piórkami,
które nazywane są påskris. Służą
one jednak nieco inaczej niż polskie
wielkanocne palemki. Zdarza się, że
Szwedzi okładają się nimi po to, by
przypomnieć o bolesnym biczowaniu
Chrystusa w Wielki Piątek.
I co ważne: w Polsce często można spotkać się z radosnym „wesołych świąt” przekazywanym ustnie
pomiędzy mijającymi się znajomymi.
Zazwyczaj jednak życzeniami wesołych świąt wymieniamy się z najbliższymi. Dla Szwedów jest całkiem
normalne, że takie życzenia dotyczą
wszystkich spotkanych osób. Więc nie
należy się zdziwić gdy na świątecznym spacerze w lesie ktoś nieznajomy
zawoła do nas „Glad påsk”.

władzę królewską. Tymczasem Europa
weszła na drogę gruntownych przemian. Zaczęły wyłaniać się kontury
Europy, którą mamy do dziś.
W tym roku mija 500. rocznica wystąpienia Marcina Lutra, a wkrótce potem czasy wojen religijnych, nowych
władców. Polscy królowie jakoś nie
zaangażowali się, nie zauważyli, że była by okazja do wzmocnienia państwa.
Przeciwnie. Pamiętam, że podczas wykładów prof. Kuczyński podkreślał zawsze ich wierność Kościołowi. Ostatni
z Jagiellonów, Zygmunt August zmarł
w 1572 roku.
Nam, żyjącym w Szwecji Polakom,
najbliższa może być postać Gustawa
Wazy. Szwecja była krajem katolickim
przez około 500 lat, kiedy szlachecki syn Gustav Eriksson został królem
oraz zapoczątkował dynastię Wazów.
Szwedzi nazywaja go „riksgrundaren”
– założycielem państwa. Waza, w czasie swego panowania, dokonał centralizacji państwa, potrafił stworzyć ramy
dla silnego państwa, podporządkował
sobie Kościół, zrywając z Watykanem,
odebrał majątki klasztorom, a kościelne zostały opodatkowane. Zbudował
armię oraz silną władzę królewską.
Zbudował także dobrze funkcjonujący
aparat fiskalny.
Wkrótce mogliśmy się przekonać
„na własnym ciele” jak skuteczne były jego reformy. Kiedy w nazywanym
przez nas Potopie Szwedzkim, armie szwedzkie plądrowały nasz kraj,
Rzeczpospolita nie mogła dać im oporu. Później było jeszcze gorzej – tragiczne czasy rozbiorów. Nasz, jeszcze
niedawno, bogaty kraj, jedno z najświetniejszych państw w Europie renesansu, zniknął z map rozgrabiony przez
sąsiadów.
Później były zrywy powstańcze.
Przez całe stulecia główną ostoją polskości był Kościoł Katolicki. Księża,
klasztory, dawali narodowi nadzieję,
powstańcom schronienie, a z ambon
płynęły słowa otuchy. Jednocześnie

wzrastalo znaczenie Kościoła, jego
autorytet oraz siła, rosły też majątki
kościelne. (O tych majątkach mówi się
niewiele i jakoś wstydliwie).
Wiara katolicka, przywiązanie do
Kościoła, były elementami cementującymi nasze Państwo po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku. W dzisiejszej mentalności przeciętnego Polaka
„Kościół (stoi) na straży polskiej wolności” (to tytuł pracy prof. Krzysztofa
Ożóga, 2012) Państwo polskie jest
nierozerwalnie związane z Kościołem.
Nawet jeśli nie zgadzamy się z tym,
przyznać musimy, że prawie połowa społeczeństwa naszego kraju żyje
w ścisłym uzależnieniu od Kościoła
Katolickiego.
Ale to przecież „nasze” liberalne
władze wprowadziły nauczanie religii
do szkół polskich. Mało tego – księża
oraz katecheci nauczający religii nie
tylko nauczają, maja również prawo
wypowiadania się na szkolnych konferencjach pedagogicznych (na równi z
innymi nauczycielami), które przecież
poruszają tematy życiowo ważne dla
przyszłych obywateli naszego kraju.
Czy ma to znaczenie dla kształtowania
poglądów politycznych naszej młodzieży? Ogromne! Wystarczy przypomnieć sobie ostatnie wybory. Obecnie
rządząca partia PIS, ma duże poparcie
u ludzi młodych, nie da się tego ukryć!
Był taki moment w historii Europy,
kiedy Jagiellonowie mogli na fali
Reformacji wprowadzić nasz kraj w
nurt przeobrażeń, ale jednak w innym
sposób przesądzili o biegu naszej historii. Dzisiaj warto postawić sobie
pytanie: jakie byłyby losy naszego kraju, gdyby ostatni Jagiellonowie kierowali się pragmatyzmem i postąpili jak
Gustaw Waza? Jaka była by dzisiaj nasza mentalność? I jaką pozycję mogły
by mieć kobiety w Polsce?
Janina Operchalska
Sztokholm

BEKSIŃSKI

Obsypany w ubiegłym roku licznymi nagrodami (w Gdyni i gdzie indziej) fabularny debiut Jana P. Matuszyńskiego miał otwierać niedawny festiwal Kinoteka.
Projekcja się nie odbyła z racji awarii projektora, a teraz film wszedł do normalnej
szwedzkiej dystrybucji w sieci kin studyjnych Folkets Bio.
Czy opowieść o malarzu Zdzisławie Beksińskim i jego częściowo dysfunkcjonalnej rodzinie, spełni nasze oczekiwania? Czy raczej potwierdzi słuszność licznych negatywnych głosów, podważających werdykt gdyńskiego jury?
Film ogląda się dobrze, mimo imponującego metrażu, ale w zestawieniu np. z
pokazanym również w Kinotece, ostatnim dziełem Andrzeja Wajdy, także o malarzu – Władysławie Strzemińskim, dokładnie zakotwiczonym czasowoprzestrzennie w mieście Łodzi lat stalinowskich, opowieść o rodzinie Beksińskich jest interesującym, choć trochę klaustrofobicznym oczekiwaniem na kolejne zgony jej
członków z różnych pokoleń, wywołane nie tylko starością czy chorobą.
Bytowanie w 2-pokojowym mieszkaniu na warszawskim przedmiejskim blokowisku w latach 1977-2005 jest w odbiorze przygnębiające, szczególnie dla części widowni (do której wlicza się niżej podpisany) mogącej mimowolnie kojarzyć
imiona żony Zofii i syna Tomka, zmarłych w dość dramatycznych okolicznościach.
Nie zdradzę przyczyny, kończącej film, śmierci samego malarza, ale jego twórczość ukazano w dalekim tle, choć niewątpliwie współgra ona z ciemnym i chwilami gwałtownym nastrojem całości.
Aleksander Kwiatkowski
OSTATNIA RODZINA (Den sista familjen). reż. Jan P. Matuszyński, dystr. Folkets
Bio, prem. 12.4.2017

Spotkanie w Książnicy Pomorskiej

Teatr Polski. Koncert Wilii

Tydzień Kresowy w Szczecinie
Już po raz 28 odbywał się w Szczecinie Tydzień
Kresowy (28 luty - 6 marca br.) zorganizowany przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej,
Nowogródzkiej i Polesia „Świteź” - nawiązujący do
wileńskiego „Kaziuka”, tradycyjnego festynu i święta,
którego patronem jest św. Kazimierz.
Tydzień Kresowy rozpoczął się w Książnicy Pomorskiej (28 lutego) otwarciem wystawy poświęconej sławnemu reportażyście i poecie Ryszardowi Kapuścińskiemu urodzonemu w Pińsku na Białorusi (należącego przed II wojną świtową do Polski) oraz występem grupy teatralnej z liceum ogólnokształcącego nr 1 w
Szczecinie (którą od lat opiekuje się Anna Kondracka-Zielińska), poświęcony sławnemu reportażyście i poecie kresowemu i wreszcie koncertem chóru „Belkanto”
ze szczecińskiej ogólnokształcącej szkoły muzycznej 1. stopnia. Można było ponadto zobaczyć film dokumentalny poświęcony pobytowi R. Kapuścińskiego w
rodzinnym Pińsku oraz fotografie i pamiątki pochodzące z archiwum rodzinnego
Kapuścińskich. Okolicznościową wystawę przygotowano z okazji przypadających
w tym roku dwóch rocznic – 85 urodzin i 10 śmierci.
Kolejne spotkania Tygodnia to występ i koncert w Klubie 13 Muz – występ
uczniów liceum ogólnokształcącego nr 1 w Szczecinie oraz koncert pieśni chóru
Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch, istniejącego na muzycznej scenie miasta i regionu od 14 lat. Studenci z Akademii
Morskiej zaśpiewali w Klubie 13 Muz pieśni kresowe i marynistyczne.
W ramach Tygodnia Kresowego był też czas i na modlitwę w czasie niedzielnej
Mszy św. odprawionej (5 marca) w intencji wszystkich Kresowian, w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba. W modlitwach wspierał wszystkich uczestników nabożeństwa Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”
z Litwy, który następnego dnia (6 marca) wystąpił w Teatrze Polskim z koncertem galowym, prezentującym „Obrazek Kaziukowy” oraz pieśni i tańce ludowe
Wileńszczyzny.
W Teatrze Polskim miał również miejsce Kiermasz Kaziukowy, na którym kupić
było można specjały wileńskie. A w czasie przerwy przeprowadzono zbiórkę na
wileńskie hospicjum dla osób chorych na raka imienia bł. ks. Michała Sopoćki,
prowadzone przez s. Michaelę Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Tegoroczny Tydzień Kresowy należy uznać za bardzo udany. Duża w tym zasługa wszystkich działaczy Stowarzyszenia „Świteź”, a szczególnie członków jego zarządu. Tradycyjnie też wszystkie spotkania Tygodnia prowadziła Krystyna
Korkuć, pochodząca z Wilna, mieszkająca od ponad 20 lat w Szczecinie
Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia” jest obecnie najstarszym polskim zespołem na Litwie. Dwa lata temu obchodził jubileusz swego 60-lecia. Jego
początki sięgają roku 1955, kiedy to, z grona studentów Uniwersytetu Wileńskiego,
powołano do życia zespół artystyczny. W ciągu swojej ponad 60 letniej działalności „Wilia” dała około 2 tys. koncertów w kraju i za granicą, wychowała niejedno
pokolenie śpiewaków, tancerzy i muzyków. Wielu z nich przyczyniło się do powstania nowych zespołów i kieruje nimi do dziś – np. „Świtezianka”, „Wilenka”,
„Prząśniczka”, „Wileńszczyzna”, „Strumyk”, „Zgoda” czy „Sto Uśmiechów”. Za
całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Litewskiej, między innymi: odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, medalem
im. Oskara Kolberga, odznaką Marszałka Senatu RP „Złoty laur”.
„Wilia” gościła też u siebie „Mazowsze”, „Śląsk” oraz Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Sama często nazywana jest „Wileńskim Mazowszem”. Z zespołem współpracowali znakomici kompozytorzy i choreografowie: Edward Ciuksza, Romuald Żyliński, Marian Domański, Stanisław Hadyna,
Mira Zimińska-Sygietyńska, Elwira Kamieńska czy Witold Zapała. Wielkim
przeżyciem dla jej członków było czynne uczestnictwo we Mszy św. celebrowanej
przez Jana Pawła II w Koszalinie i wizyta tego szczególnego gościa w Wilnie, w
roku 1993.
Bogaty i różnorodny repertuar „Wilii” skupia w sobie folklor różnych regionów
Polski oraz pieśni i tańce Wileńszczyzny. Zespół posiada liczna programy artystyczne – m.in. obrazek historyczny „W salonie Ogińskich na Dominikańskiej”
oraz „Magiczny świat muzyki filmowej”. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem wileńskiego zespołu jest od lat Renata Brasel, a choreografem Marzena
Suchocka.
Tekst i foto:
Leszek Wątróbski
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OMINIE CIĘ
ŚMIGUS-DYNGUS
W TYM ROKU?
Nie gwarantujemy mokrego lanego
poniedziałku, ale możemy ci obiecać
darmowe rozmowy do Polski!
Fastpris Polen 345 SEK/m-c:
√ Nieograniczone rozmowy z Polską
√ Nieograniczone rozmowy w Szwecji
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