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Rosyjska
V Kolumna
Portal reporters.pl donosi,
że Szwecja jest o krok od
wybuchu wojny domowej,
a tutejszy szef policji woła
o pomoc. Artykuł tej treści
udostępniono ponad 60
tys. razy. A mistrzami w
kolportowaniu tych bredni
są, niestety, polskie środowiska w Szwecji. 2

Moje życie
z książką
Mogłabym istnieć bez
telefonu, telewizji i
komputera, bo tak żyłam
w młodości w PRL-u. Ale
nie potrafię sobie wyobrazić życia bez książek.
Książki towarzyszyły mi
od najwcześniejszego
dzieciństwa, poprzez
młodość, życie dojrzałe,
aż do dziś. Wymienię
więc z konieczności tylko
niektóre z nich: nie te,
które dały mi tylko chwile
przyjemnego odprężenia,
tylko te, które mnie
zachwyciły, wzbogaciły
duchowo, dały dużo do
myślenia lub w inny sposób
wpłynęły na moje życie.
Artykuł Teresy Urban 10

WOJNA
DOMOWA
W SZWECJI!
CZYLI JAK
PRAWICOWE
PORTALE
SZERZĄ
NIENAWIŚĆ
FAŁSZYWYMI
INFORMACJAMI
Portal Reporters.pl donosi swoim
czytelnikom, że Szwecja jest o krok
od wybuchu wojny domowej,
a tutejszy szef policji woła o pomoc.
Czy Antoni Macierewicz powinien
wysłać polskie wojsko na pomoc
Szwedom? Artykuł tej treści
udostępniono ponad 60 tys. razy.
A mistrzami w kolportowaniu tych
bredni są, niestety, polskie
środowiska w Szwecji.
Na nic pisanie i przestrzeganie przed fake-newsami. O jakości „dziennikarstwa” na stronie szumnie nazywającej się Reporters.pl pisaliśmy już wielokrotnie.
Jak grochem w ścianę. Nadal – wydawało by się, w
miarę myślący i inteligentni ludzie – kolportują zamieszczane tam zmyślone sensacje, bo łatwiej w ten
sposób znaleźć potwierdzenie własnych frustracji, niż
sięgnąć głębiej do rozumu.
Niżej publikujemy komentarz do informacji zamieszczonej na stronie Reporters.pl, którą opublikował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (8 lipca 2017).
Czy „Formoza” będzie się desantowała w
Sztokholmie?
KAROL XVI GUSTAW BY SIĘ ZDZIWIŁ
„W Szwecji wybuchnie wojna domowa!” Szef policji: “Ratujcie nas!” Czy Polska wyśle wojsko?” – takim tytułem elektryzuje czytelników portal dla naiwnych pelikanów „reporters.pl” wydawany przez jedną
z wielu firm Marka Bućki, byłego radcy ambasady RP
w Mińsku i do końca czerwca 2016 roku redaktora naczelnego portalu kresy24.pl, który długo po odejściu
Bućki, całkiem niedawno, zaliczył kolejną wpadkę.
Marek Bućko jeszcze jako redaktor kresy24.pl skłamał na łamach portalu „prawy.pl”, że w Kijowie biją
po twarzy za mówienie po polsku i być może za to
został odsunięty. Było to w rozmowie z Aleksandrem
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Szychtem, któremu Bućko pozwalał wtedy na kresy24.pl na długaśne grafomańskie elaboraty o pro-faszystowskiej Ukrainie. Zanim to się stało, finansowany przez Senat portal kresy24.pl regularnie
linkował do reporters.pl, który ostatecznie okazał
się prywatnym przedsięwzięciem swojego redaktora
naczelnego.
Niepodpisany materiał reporters.pl o Szwecji na
krawędzi pożogi to piramidalna bzdura. Nie ma
w Szwecji żadnej wojny domowej, król Karol XVI
Gustaw nie wzywa Antoniego Macierewicza z bratnią pomocą, a Wojsko Polskie nie pakuje się do łodzi
desantowych. Pasztet zilustrowano zdjęciem płonącego srebrnego Mercedesa, jakoby podpalonego przez
zdziczałych imigrantów, któremu warto się przyjrzeć.
Otóż rzeczywiście, ten srebrny Mercedes z włoskim
numerem rejestracyjnym EN-533AE spłonął, tyle, że
nie w Sztokholmie, a 1 maja 2015 roku obok sklepu
„Natural Break” przy ulicy Via Giovanni Boccaccio
15 w Mediolanie – we Włoszech nie w Szwecji – podczas zamieszek wywołanych przez przeciwników wystawy Expo2015. To miejsce można sobie zobaczyć
na Google Maps – srebrny Mercedes stał mniej więcej
tam, gdzie na obrazku zaparkował też srebrny (przypadek? Nie sądzę…) VW Polo.
Użyte przez portal dezinformacyjny Marka Bucki
zdjęcie płonącego Mercedesa ilustruje artykuł Wikipedii o wydarzeniach 2015 roku. Podpis brzmi:
„Riots in Milan after Expo 2015 opening ceremony”.
Płonącego Mercedesa przy Via Giovanni Boccaccio
15 w Mediolanie można też zobaczyć w 2:33 w filmie z tych zamieszek. Pod filmem z logo włoskiej
policji państwowej „Polizia di Stato” widnieje podpis: „Scontri No-Expo a Milano 1° Maggio 2015”
(tłumaczenie z włoskiego: zamieszki „No-Expo” w
Mediolanie 1 maja 2015 roku”).
Nie ma tu nic a nic o Szwecji. Wystarczy?! Już słyszę, jak chcący wierzyć w tę bzdurę krytykanci będą
twierdzili, że tylko „lewak” podważa straszną prawdę
o spaleniu mercedesa przez „ciapatych”. Otóż w tym
przypadku, drodzy lewakożercy, ten kapitalistyczny
Mercedes należący do mediolańskiego burżuja ponad
wszelką wątpliwość został puszczony z dymem przez
„lewaków”, właśnie. Pudło.
Sprawa jest jednak grubsza i przede wszystkim znamienna dla mechanizmu szerzenia się dezinformacji.
Mamy do czynienia z replikacją tzw. fejka (fałszywej
wiadomości) w skali międzynarodowej. Nie wymyślił
tego Marek Bućko ani żaden z jego „reporterów”: oni
tylko zerżnęli z innego miejsca i nie byli pierwszymi. Zdjęcie Mercedesa znajdujemy w artykule p.t.
„Swedish national police chief warns of imminent
civil war: ‘help us!’ Islamists, open borders driving
nation to brink of collapse” jednego z największych
portali dezinformacyjnych świata „Infowars” prowadzonego przez Alexa Jones’a, zwanego „najbardziej
płodnym konspiracjonistą współczesnej Ameryki”.
Wydaje się, że to „Infowars” Alexa Jones’a dokleił
Szwecji włoskiego Mercedesa. W artykule jest odesłanie do źródła w postaci artykułu p.t. „Sweden on
the brink of civil war, national police chief: “help us,
help us!” na portalu „Jihad Watch”, ale już bez zdjęcia. Jednak to nie koniec: „Jihad Watch” powołuje się
linkiem na tekst „Sweden on the brink of civil war, national police commissioner: “help us, help us!” jakże
renomowanego (sic) portalu „10news.one”, który sam
zapewne nie jest pierwszym ogniwem tego łańcuszka
replikacji gówno prawdy.
Tymczasem w Polsce portal o wdzięcznej nazwie
„Monitor Polski – tego nie przeczytasz w ścierwomediach!” publikuje tekst „Szwecja na progu wojny
domowej”, z dopiskiem „informacja bezpośrednia
od szwedzkiego księdza!”. Jednak nie od księdza, bo
jest tam link do wspomnianej wyżej wrzutki „Jihad
Watch”.
Monitor Polski, którego autorem jest Marek
Podlecki, korzysta z publicystycznych umiejętności zbliżonego do księdza Tadeusza IsakowiczaZaleskiego „kresowego” profesora Lecha Jazownika
z Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak w tekście
„Lekcja Majdanu”, a także niejakiego Konrada
Stachnio z wypracowaniem o „programie dezinformacji CIA w Polsce” ilustrowanym zdjęciem zastępcy
dowódcy terrorystycznego batalionu „Rusicz” pustoszącego ukraiński Donbas. Tak się składa, że Stachnio
występujący jako bloger Radio Wnet pod pseudonimem „Adam Cornell” prowadzi polskojęzyczną wersję portalu „Prison Planet.com”. A do kogo należy
„Prison Planet.com”? Do wspomnianego wyżej Alexa
Jones’a.
Niemniej luźny stosunek do prawdy ma portal
wRealu24.pl, który prowadzi ostry antyukraiński
propagandzista Marcin Rola. Tekst p.t. „Pilne! „W
Szwecji wybuchnie wojna domowa”! Szef policji:
„ratujcie nas”! Polska wyśle armię?”] powołuje się
na materiał reporters.pl, ale zamiast Mercedesa jest

grafika podwójna przedzielona ukosem, z Antonim
Macierewiczem w szyku bojowym z prawej strony,
a z płonącym samochodem zmontowanym ze flagą
Szwecji (przynajmniej nie Włoch…) z lewej strony.
Fotomontaż płonącego samochodu pod szwedzką
flagą podwędzono z brytyjskiego portalu „express.
co.uk”, gdzie prawie taką samą grafiką z takim samym ukosem zilustrowano materiał o zamieszkach,
które owszem miały miejsce w dzielnicy Sztokholmu
Rinkeby, owszem z udziałem miejscowych imigrantów na tle przydziału mieszkań socjalnych, ale w listopadzie 2016 roku, a nie przed kilkoma dniami.
Naturalnie, na próżno szukać informacji o wojnie
domowej w Szwecji w jakichkolwiek poważnych
mediach. Wspomniane publikatory to nawet nie brukowce: to ściekowce. Reporters.pl publikował mapkę nasilenia fali tsunami napierającą na Japonię jako
mapkę rozchodzenia się promieniowania z uszkodzonej elektrowni jądrowej Fukuszima, co zdementował
autorytet w tej dziedzinie profesor Strupczewski.
Portal Marka Bućki bajał również, że francuskie służby dokonują skrytobójczych egzekucji islamistów a
obok pisał, że Peugeot zamyka fabryki samochodów z
powodu zbyt głośnych modłów do Allaha…
Dlaczego o tym piszę na profilu poświęconym
wpływom rosyjskim (przedrukowywana informacja znalazła się też na stronie facebookowej
Rosyjska V kolumna w Polsce - dop. ngp), skoro
w tym przypadku dezinformacja dotyczy tematu imigrantów? Z szeregu powodów. Istotnie, dla podniesienia klikalności i sprzedaży reklam reporters.pl i jemu
podobne „ściekowce” publikują wszelkie bzdury i
pół-prawdy, byle sensacyjne, nieraz także na niekorzyść Rosji, chociaż znacznie częściej na niekorzyść
Ukrainy, na przykład. Nie ma jednoznacznej linii
politycznej – przecież to niepotrzebnie odrzucałoby
określone odłamy czytelników, którzy przecież są
odbiorcami reklam. Chodzi o to, że istnienie takich
pseudo-mediów wytwarza magmę informacyjną i
grono ogłupiałych, oderwanych od rzeczywistości
czytelników, którym można wcisnąć wszystko.
Problem tzw. fali imigrantów jest realny i poważny,
jednak ta „dyskusja” jest skażona idiotycznym rasistowskim hejtem zasilanym takimi jak tu kłamstwami, podczas gdy powinna się odbywać na chłodno,
choćby z szacunku dla setek tysięcy ludzi, których dotyczy. Bycie przeciwnikiem przyjmowania imigrantów w sposób, jaki chce narzucić Unia Europejska
nie oznacza, że stoi się tam, gdzie Putin. Jest jednak oczywiste, że „fala imigrantów” sprzyja w całej
Europie rozwojowi partii przeważnie skrajnie prawicowych, które tak się składa, przeważnie skłaniają się
ku Moskwie i są też wyraźne poszlaki, że nie tylko
Turcja, lecz też Rosja miała udział w „uruchomieniu”
tej lawiny ludzkiej i prowokowaniu incydentów z tym
związanych.
Państwowa propaganda rosyjska systematycznie
„grzeje” temat. W Polsce setki profili i stron przeplata hejt antyimigrancki z antyukraińskim, z delikatną,
a nieraz nachalną domieszką putinizmu. Tak było na
przykład z profilem „Husaria Polska”, który apelował o zamieszki w Przemyślu. Czytelnik podbuzowany przeciwko „uchodźcom” z Bliskiego Wschodu
łatwo daje się skierować w nienawiść przeciwko
Ukraińcom, a następnie w iluzję Putina jako męża
opatrznościowego ratującego Europę przed dekadencją, zalewem imigranckim, smugami chemicznymi,
Nowym Porządkiem Światowym, złym traktowaniem
zwierząt, co tam chcecie.
Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji, w której
Premier i ministrowie polskiego rządu co chwila nazywają zwykłych imigrantów zarobkowych z Ukrainy
„uchodźcami”, a nie tylko „ściekowce”, lecz też telewizja państwowa straszy imigrantami od rana do wieczora. Trzeba naprawdę mieć oczy dookoła głowy,
by nie dać się zmanipulować w tym kociokwiku,
a odsetek obywateli zdolnych się temu oprzeć, to
zdecydowanie mniejszość populacji.
Polska za to szaleństwo płaci na arenie międzynarodowej wysoką cenę w postaci zneutralizowania swojej dyplomacji poprzez przyklejenie łatki, częściowo
słusznej, a częściowo nie, rasistowskiego kraju. Co
do tego, że celem Rosji jest przedstawienie Polski
jako kraju nieobliczalnych wariatów, to już nie ma
najmniejszych wątpliwości. Słusznie to zauważył
– jako jeden z nielicznych na prawicy – publicysta
Wojciech Mucha w swoim tekście „Głos Europy czy
chór Kremla?”.
Na nic tu ględzenie, którego się spodziewam w
komentarzach, że to przez przebrzydłą zachodnioeuropejską poprawność polityczną. Polityka, zwłaszcza
międzynarodowa, jest sztuką osiągania rezultatów, a
to zwyczajnie nie działa. Można było to samo załatwiać kulturalnie i na spokojnie, bez tych wszystkich
strat wizerunkowych i moralnego skundlenia.

W czasie wielotysięcznych
protestów – podczas prac sejmu,
a potem i senatu, nad zmianami
ustaw dotyczących sądownictwa
w Polsce – demonstranci przychodzili z białymi różami. Róże te
wtykali w barierki odgradzające
sejm i senat od ludzi. Stojący po
drugiej stronie policjanci róż tych
nie usuwali. Po co to wszystko?
Jedna ze znanych piosenek legionowych zaczyna
się od słów: „Rozkwitały pąki białych róż”. To naturalnie przypadek, że ktoś wpadł na pomysł, by kolejną
miesięcznicę tragedii smoleńskiej (w kwietniu b.r.)
oprotestować białymi różami. Jarosław Kaczyński nazwał te róże – „różami nienawiści”.
Kiedyś było dobrze i normalnie. Władyka Polan
siedział pod świętym dębem i ustalał prawa, wydawał rozkazy, sądził. Było to idealne połączenie trzech
władz w jednym ręku. Po chrzcie Mieszka i wejściu
Polski do ówczesnej Europy, dużo się nie zmieniło.
Mieszko Pierwszy w dalszym ciągu rządził, prawa
ustanawiał i sądził. Jego syn Bolesław Chrobry także.
Jeśli wydał dekret, że zgodnie z nową wiarą, w piątki
jest post i mięsa jeść nie wolno, to złapanemu na jedzeniu mięsa kazał wybijać zęby, a jego ludzie to czynili. Czyli znowu władza ustawodawcza, sądownicza i
wykonawcza były w jednym ręku. Później to się jakoś
unormowało. Aż w XVIII wieku przyszły nowinki z
Francji m.in. o rozdziale władz na ustawodawcą, wykonawcą i sądowniczą. W Polsce te zasady przyjęto
w Konstytucji 3 Maja. No i nastąpiły rozbiory. Mimo
to, i w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim
(Kongresowym), jak i tym z listopada 1916, ów podział władzy utrzymano.
Po pierwszym odzyskaniu niepodległości w 1918
dalej to obowiązywano. W Polsce Ludowej i późniejszym PRL, wszystko było fikcyjne, ale formalnie
podział utrzymano. Podobnie jak w czasach prehistorycznych, wprawdzie nie pod dębem lecz w swoim
gabinecie, siedział Pierwszy Sekretarz partii sprawującej władzę i panował nad wspomnianymi trzema
władzami. Inna rzecz, że on sam nie był panem swojej
woli.
Wreszcie na skutek zbiegu różnych szczęśliwych
okoliczności, Polska po raz drugi w 1989 odzyskuje niepodległość i suwerenność. I, naturalnie, buduje
nowoczesne państwo oparte na monteskiuszowskim
podziale władz.
Wszystko szło dobrze aż do czasu, gdy Prawo i
Sprawiedliwość uzyskuje, na skutek wadliwej ordynacji wyborczej, większość w Sejmie i wprowadza
na stanowisko prezydenta swojego człowieka. W dużej mierze marionetkę. Mają władzę ustawodawczą i
wykonawcą. Do pełnego szczęścia brakuje im tylko
sądowniczej.
Ten cały długi wstęp był konieczny by zrozumieć
zaistniałą sytuację.
Nie pamiętam, kto to napisał. Może Dygat, a może Hłasko, a może ktoś jeszcze inny? Chodzi mi o
stwierdzenie, że jeśli ktoś dostaje regularnie w pysk
przez dłuższy czas i wreszcie się obraża, to dziwne.
Ale to wcale nie jest dziwne. Czasem kończy się cierpliwość tak Narodu, jak i Prezydenta. Jak długo można obrażać Andrzeja nazywając go Adrianem? Jak
długo może Narodowi (Suwerenowi) pluć w twarz.
Nie tylko Niemiec – PiS też.
W drugiej połowie lipca przeżyliśmy burzliwy tydzień z hakiem. Niemal przysłowiowe „10 dni, które wstrząsnęły światem”. I rzeczywiście: wstrząsy w
Polsce odbiły się echem po obu stronach Atlantyku. I
wróciły falą zwrotną do Polski.
Gwałtowne protesty w Sejmie, a później i w
Senacie, ze względu na realny układ arytmetyczny,
skończyły się zwycięstwem rządzącej pseudo większości. Jak pamiętamy w ostatnich wyborach brało
udział mniej niż połowa uprawnionych do głosowania

suwerenów i trzydzieści parę procent z nich (czyli realnie ok. 18% uprawnionych obywateli) dało w
Sejmie i Senacie większość PiS-owi. Korzystając z
okazji Szef PiS-u zaczął swoje porządki.
Najpierw zlikwidował, tzn. obezwładnił Trybunał
Konstytucyjny, czyli organ stojący na straży praw
podstawowych w Polsce. A później poszło już z górki. Czego by zdominowany Parlament nie uchwalił,
to było przyklepane. Prawie, bo został jeszcze Sąd
Najwyższy. Więc należało go też opanować, a przy
okazji i zreformować Krajową Radę Sądownictwa.
No i tu Naród, Lud, Suweren obojętnie, jak Go zwać,
stanął dęba. Co odbiło się, jak wspomnieliśmy, szerokim echem w szerokim świecie.
W tej sytuacji piastujący (teoretycznie) najwyższą władzę w Kraju Pan Prezydent Andrzej Duda
miał dylemat, jak się zachować? Czy posłuchać ulicy i zagranicy (w tym opinii Departamentu Stanu z
Kraju zaprzyjaźnionego Trumpa?), czy zostać lojalną marionetką Pana Prezesa? W tej sytuacji (chwała
mu za to) postąpił w myśl maksymy ojca Antoniego
Słonimskiego, który radził synowi: „Jak nie wiesz,
jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowaj
się przyzwoicie”. I tak się zachował. Choć nie do końca. Tysiące protestujących w ponad stu miejscowości,
tak dużych, jak i małych, wzywało Prezydenta do
zawetowania trzech ustaw związanych z wymiarem
sprawiedliwości. A więc: ograniczającej w znacznej
mierze Sąd Najwyższy, zmieniającej system wyboru
członków Naczelnej Rady Sądowniczej i całego układu sadownictwa (daleko posuniętej ingerencji ministra sprawiedliwości w sprawy obsady wszelkiego
typu sądów w Polsce). Duda zawetował tylko te dwie
pierwsze. Niewątpliwe bardzo ważne ustawy, ale tę
trzecią podpisał.
Tu warto zacytować a’rebus publicystę Ruchu
Narodowego, Michała Wałacha, którego artykuł
powiela sponsorowany przez Kongres Polaków
w Szwecji i Ambasadę RP w Sztokholmie „Głos
Katolicki”. Michał Wałach wzywa Andrzeja Dudę by
przestał być pomiatanym przez Kaczyńskiego popychadłem i usamodzielnił się... jako „lider Polski katolickiej”. Gdy Prezydent się usamodzielnił i zawetował dwie ważne ustawy, to właśnie Ruch Narodowy
i jeszcze bardziej skrajni Narodowcy, nie zostawiają
na nim suchej nitki. Nazywają Go zdrajcą lub gorzej.
A Andrzej Duda i tak w jednej trzeciej pozostał
Adrianem (tym w przedpokoju czekającym zmiłowania w popularnym serialu „Ucho Prezesa”). Ciekawe,
czy gdy uda się do Canossy, to ta jedna trzecia będzie
mu zaliczona?
O co w tym wszystkim chodzi? Nikt nie wie. Są
tylko różne domysły. Może Pan Prezydent poczuł się
na siłach. Może uznał, że tak, czy siak, na drugą kadencję nie ma co liczyć. Więc może warto zostawić
po sobie dobre wrażenie? Sprawa kiedyś się wyjaśni.
My spokojnie poczekamy.
A na razie będą dalej kwitnąć Białe Róże.
Ludomir Garczyński-Gąssowski
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ROZKWITŁY PĄKI
BIAŁYCH RÓŻ
… i pachniało
miętą
W „Newsweeku” z drugiego tygodnia
maja wywiad z Pauliną Agatą i Janem,
dziećmi nieodżałowanej pamięci Wojciecha
Młynarskiego. Mówią o ojcu ciepło,
Agata z uwielbieniem.
Nadbiegają wspomnienia. Rok 1962 lub 63, chałtura na pięterku kawiarni „Nowy Świat”. Prowadzi
Wojtek Młynarski, śpiewam dwie piosenki, „Stormy
wether” i „Diana”. Jeszcze paru artystów, nazwisk nie
pamiętam prócz jednego, Marek Tarnowski (Wojtek
Zieliński), kolega z „Rhythm and Blues” i „Czerwono
Czarnych”. Też już nie żyje.
A propos. O ile mi wiadomo, jestem jedynym żyjącym członkiem pierwszego składu „Rhythm and
Blues”, pierwszego w Polsce zespołu grającego big-beat (zdaje się, że tę zbitkę wymyślił Franciszek
Walicki, nasz impresario). Żyje jeszcze, mieszka w
Afryce, Michaj Burano (Wasil Michej), ale doszedł
później.
Przelotna wódeczka z Wojtkiem i Tadkiem Chyłą
w opolskiej festiwalowej knajpie. Jeszcze gdzieś kiedyś dwa słowa, i tyle tego.
Jak go pamiętam? Chudy jak szczapa, długi, stale
lekko przygarbiony, niespokojny, inny w przaśnoplebejskiej szarej i brudnawej rzeczywistości. Talent,
zjawisko artystyczne z Hybryd i Stodoły.
Cięcie. Trzydziesty września 2013 roku. Bagatela,
pięćdziesiąt lat z górą. Jestem w Polsce (mieszkam od
czterdziestu trzech lat w Szwecji) i idziemy z kuzynką
Ewą do ROMY, na wieczór poświęcony Agnieszce
Osieckiej – „Pamiętajmy o Osieckiej”. Koncert galowy laureatów konkursu piosenek z tekstami poetki
(wiem precyzyjnie, bo zachowałem program), siedzimy gdzieś w siódmym/ósmym rzędzie.
Po przerwie ze sceny pada nazwisko: Wojciech
Młynarski! Parę rzędów przede mną podnosi się
ociężale i z trudem duże chłopisko. Dopiero, gdy pół
ruchem, niewyprostowany do końca, markuje ukłon,
poznaję. Nie wygląda dobrze, wyraźnie naznaczony
chorobą.
Wieczór dobiega końca, szatnia, i nieomal wchodzę na Młynarskiego. Czekamy na płaszcze i widzę
kątem oka, że mi się przygląda. Jakby szukał w pamięci. Obok pani, wymieniają skąpe słowa, zakłada
jesionkę, spogląda raz jeszcze, wychodzą. My także
wychodzimy.
Gdy dowiedziałem się o jego śmierci, uderzyła fala
żalu. Dlaczego się nie uśmiechnąłem, nie podszedłem,
nie przypomniałem się? Zrobiłbym sobie wielką przyjemność. Może i jemu? Stare i jakże odległe, nie tylko
w czasie, dzieje. Nie zrobiłem gestu, byłem na to zbyt
onieśmielony. Wojciech Młynarski, olbrzym, mistrz,
instytucja, wprawdzie znaliśmy się, ale przed pół
wiekiem, właściwie przelotnie. I teraz tkwi we mnie
i co rusz się przypomina żal, że zmarnowałem okazję
uściśnięcia mu, przed ostatnią podróżą, dłoni. Wiele
prawdy tkwi w słowach, że człowiek z wiekiem nie
zdobywa mądrości, zdobywa doświadczenie.
Na koniec zupełnie osobista i zapewne nic nieznacząca refleksja. Mój pradziad ze strony mamy, pochodził z Kurpiów i nazywał się… Młynarski. Umarł
głęboko w Azji, w Turkiestanie i Samarkandzie, parę
lat po wybuchu Rewolucji Październikowej. Umarł z
głodu w sieni domu, którego był właścicielem. Ale to
już zupełnie inna historia.
Andrzej Szmilichowski
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Poznajmy
wszystkich
noblistów
Leszek Wątróbski rozmawia
z Anną Szachowicz, przewodniczącą
Stowarzyszenia „Dom Nobla - Nobel’s House”
Wasze Stowarzyszenie „Dom Nobla - Nobel’s House” jest pierwszym
na świecie stowarzyszeniem przybliżających sylwetki zdobywców Nagrody Nobla ze wszystkich krajów
świata…
Powstaliśmy jako Towarzystwo Polska-Skandynawia. Skandynawia kojarzy się nam z przyznawaniem jednej
z najbardziej prestiżowych nagród na
świecie – nagrody Nobla (w 5 dziedzinach – m.in. w nauce i pokoju).
Działając jako Towarzystwo PolskaSkandynawia zaczęliśmy przybliżać
sylwetki noblistów. Chcieliśmy m.in.
przybliżyć sylwetkę laureata literackiej
nagrody Nobla Winstona Leonarda
Spencera Churchilla. Wówczas ambasador brytyjski zaproponował nam
zmianę nazwy naszego Towarzystwa
Polska-Skandynawia poprzez poszerzenie zakresu jego działalności.

Mogliśmy więc, bez zawężania się wyłącznie do samej Skandynawii, prezentować Noblistów z całego świata oraz
osiągnięcia ich ojczyzn i ich kulturę.
Nie każdy z nas może przecież dotrzeć
indywidualnie np. do Azji, Australii,
Ameryki czy Afryki.
Inauguracja naszej działalności miała miejsce 16 grudnia 2006 roku w
Muzeum Narodowym w Szczecinie

Tragedia w Göteborg
W jednym z mieszkań w dzielnicy Gårdsten znaleziono ciało 35-letniej
Polki Magdaleny M. i trójki jej małych dzieci w wieku od 2 do 8 lat.
Makabrycznego znaleziska w jednym z mieszkań w Göteborgu dokonano
20 lipca rano. Zaniepokojeni sąsiedzi zauważyli dym i płomienie wydobywające się z lokalu i powiadomili straż pożarną. Gdy służby dotarły na miejsce, okazało się, że pożarem objęte jest jedno pomieszczenie. Szybko ugaszono ogień. W zgliszczach odkryto ciała 35-letniej kobiety i jej dziecka.
W innym pokoju odkryto jeszcze dwójkę małych dzieci - nieprzytomnych,
ale żywych. Natychmiast podjęto decyzję o przewiezieniu ich do szpitala.
Niestety, jedno z dzieci zmarło jeszcze w karetce, drugie na szpitalnym oddziale. Ofiary miały poważne obrażenia, których nie wywołały płomienie.
Jak donosiła prasa, wszyscy mieli poderżnięte gardła.
Policja aresztowała Polaka, 50-letniego partnera Magdaleny M., podejrzewając go o zabójstwo. Całe wydarzenie opisywano jako jedno z najokrutniejszych morderstw ostatnich lat w Szwecji. Podejrzany został jednak zwolniony z aresztu, gdy obdukacja wykazała, że prawdopodobnie
Polka sama dokonała zbrodni i popełniła samobójstwo. Jedną z przyczyn
miała być jej sytuacja ekonomiczna – od wielu miesięcy zalegała z zapłatą
czynszu, a w dniu gdy odnaleziono ją martwą, miała zostać eksmitowana z
mieszkania. (opr. NGP)
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podczas Gali Noblistów z dziedziny medycyny za rok 2006. Sylwetki
laureatów przybliżali szczecińscy genetycy: prof. Jan Lubiński i dr Anna
Jakubowska.
Prezentujecie obecnie laureatów
nagrody Nobla oraz kraje, z których
pochodzą…
… i ich dokonania oraz historię, gospodarkę i kulturę. Zajmujemy się także promocją twórczości i osiągnięciami
wybitnych naukowców, polityków, literatów z całego świata. Patron naszego
Stowarzyszenia, Alfred Nobel, SzwedEuropejczyk sprawił, że jego osoba
jest wciąż wśród nas – nie tylko przez
swoje dokonania, ale również za sprawą uniwersalnej Nagrody jego imienia,
przyznawanej corocznie.
Są też Nobliści, o których się już
nie pamięta, o których się zapomina.
Czy ktoś, poza naukowcami, zna postać kolumbijskiego pisarza Gabriela
José de la Concordia García Márqueza?
Przeciętni ludzie go nie znają i nigdy
nie czytali. A takich jak on jest wielu.
W tym roku wszedł na ekrany film
o Marii Curie-Skłodowskiej w związku
ze 150 rocznicą jej urodzin. To jest jedyna polska Noblistka, którą otrzymała
tę nagrodę dwukrotnie i którą nasz kraj
może się z racji rocznicy pochwalić.
Jeśli chodzi o naszych Noblistów – o
Marię Curie-Skłodowską czy Henryka
Sienkiewicza, to oni dostali tę nagrodę
w czasach, w których Polska była pod
zaborami i formalnie nie istniała i którzy nie wypierali się, że są Polakami.
Jakie formy działalności prowadzicie?
Jako Stowarzyszenia „Dom Nobla”
staramysię przybliżać ludziom Noblistów w różnych formach. Może to być
prelekcja lub koncert, przybliżający
muzykę, pieśni i tańce ich ojczyzny.
Tak prezentowaliśmy np. sylwetkę Noblistki chilijskiej Gabrieli Mistral, która znana była na całym świecie oprócz
krajów komunistycznych. W Polsce
byliśmy pierwsi, którzy przybliżyliśmy
jej sylwetkę na tle muzyki chilijskiej.
W dniu naszej prezentacji gościł u nas
ambasador tego kraju. Zazwyczaj, w
czasie podobnych spotkań, przyjeżdżają do Szczecina pracownicy ambasad
krajów, z których pochodzą prezentowani przez nasze Stowarzyszenie
Nobliści. (...)
Z kim Wasze Stowarzyszenie
współpracuje? Kto Wam pomaga?
Kto Was sponsoruje?
Nikt nas nie finansuje. Nasze fundusze pochodzą wyłącznie ze składek.
Jeśli się znajdzie jakiś sponsor, co naprawdę zdarza się bardzo rzadko, to są
to przeważnie posłowie i senatorowie
oraz nasze miasto. Są to zazwyczaj
bardzo symboliczne sumy – np. za wynajem sali, za kwiaty dla artystów czy
wydruk plakatów i zaproszeń.
Przeważnie nasze spotkania są biletowane i robimy je w formie koncertu w sali Księcia Bogusława w
Zamku Książąt Pomorskich, Starej
Rzeźni czy Klubie „13 Muz”. Współpracowaliśmy też z Wydziałem Filologii oraz Zakładem Stosunków
Międzynarodowych i Europeistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego.
W naszych spotkaniach bierze zazwyczaj pokaźna liczba osób. Na nasze koncerty przyjeżdżali goście nawet z Londynu czy Niemiec. Tak było
na ostatnim koncercie poświęconym
Henrykowi Sienkiewiczowi. Sprzedaż
biletów oraz opłacenie artystów, bierze
na siebie Zamek Książąt Pomorskich.
Nasze Stowarzyszenie liczy 25 członków. Może to i niewielu? Uważamy
jednak, że nie w ilości, ale w jakości
siła. Lokalu własnego też nie mamy. Korzystamy z gościny Północnej
Izby Gospodarczej. Mieliśmy wprawdzie lokal, ale jego utrzymania było
zbyt drogie. Nasze składki starczają
nam wyłącznie na pokrycie kosztów

korespondencji oraz bieżące wydatki.
Wspomagał nas konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk
Kołodziej. Bardzo pomaga nam obecnie, jeśli chodzi o kulturę rosyjską,
konsul honorowy Federacji Rosyjskiej
w Szczecinie dr Andrzej Bendig-Wielowiejski. Dzięki jego pomocy przybliżyliśmy naszemu środowisku wszystkich Noblistów rosyjskich. Z nim nam
się współpracuje najlepiej.
Ciekawy był też koncert poświęcony Borysowi Pasternakowi, rosyjskiemu pisarzowi, autorowi „Doktora
Żywago”, którego władze ZSRR próbowały zdyskredytować w oczach opinii
publicznej i doprowadziły do kolejnego
zawału i śmierci. I którego książka była
tam na cenzurze. Rozmawiałam o nim z
żoną ambasadora Federacji Rosyjskiej,
który przyjechał do Szczecina na otwarcie konsulatu honorowego Federacji
Rosyjskiej. Żona ambasadora mówiła
mi, że zakazaną książkę Pasternaka
można było znaleźć i przeczytać na
ławkach w parku w odpisach. Każdy
kto chciał, mógł ją mieć w takiej formie
i podać po przeczytaniu następnemu.
Wspomagał nas również, jeśli chodzi o sprawy brytyjskie, konsul honorowy Wielkiej Brytanii i Francji
w Szczecinie. Robiliśmy też wyjazdy trasą Noblistów. Byliśmy m.in. w
hanzeatyckiej Lubece. To jest miasto
trzech Noblistów: Willego Brandta,
a właściwie Karla Herberta Frahma,
Thomasa Manna i Güntera Grassa.
Jak tam byliśmy to Günter Grass był
w Gdańsku. Zostaliśmy przyjęci przez
panią burmistrz w ratuszu miejskim.
Zwiedziliśmy niemal całe miasto, a
szczególnie miejsca związane z życiem
lubeckich Noblistów. Byliśmy też w
Berlinie z okazji 15. rocznicy śmierci
Willi Brandta w Fundacji jego imienia
oraz gośćmi u prezydenta Bundestagu,
który wspominał jego działalność i
wspólne z nim spotkania. Wcześniej
zaś, w Warszawie, mój wujek osobiście spotkał Brandta. Był wtedy kanclerzem Niemiec i wraz z Günterem
Grassem składali kwiaty przed pomnikiem Getta Warszawskiego. Byliśmy
też w Norwegii – w Oslo, w Instytucie
Nobla, po którym nas oprowadzono.
Odwiedziliśmy wreszcie Sztokholm,
gdzie przyjęci zostaliśmy przez tamtejszego burmistrza, który oprowadził nas
po ratuszu, pokazując gdzie odbywają
się bale Noblistów.
Miałam wreszcie okazje poznać
Noblistę Baraka Obamę w Niemczech,
zanim jeszcze został Noblistą. W
Szczecinie było dotąd czterech
Noblistów: Lech Wałęsa, Michaił Gorbaczow, Tenzin Gjaco (XIV Dalajlama
z Tybetu) oraz Egipcjanin Muhammad
el-Baradei, wieloletni dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii
Atomowej (MAEA).
W kwietniu, z okazji 5. rocznicy
śmierci Wisławy Szymborskiej, zorganizowaliśmy koncert poświęcony jej
pamięci i poezji.
Czego można Państwu życzyć?
Chcemy tylko, aby wszystkie nasze
plany zrealizowały się w 100%. Byłaby
to duża promocja dla miasta, bo jesteśmy jedynym tego typu stowarzyszeniem w Polsce i w Europie. Przydałoby
się też jakieś wsparcie, więcej sponsorów i zrozumienia.
I jeszcze coś o sobie samej…
Przewodniczę naszemu Stowarzyszeniu od samego początku. Z zawodu jestem ekonomistką. Babcia mojego ojca
pochodziła z Norwegii, stąd moja fascynacja Skandynawią. A jeśli rozmawiamy o Norwegii, to właśnie w Oslo
przyznawana jest Pokojowa Nagroda
Nobla. Nagroda ta wskazuje nam, że
wiele spraw należy załatwiać drogą pokojową poprzez dialog, szczególnie w
dzisiejszym świecie – pełnym niepokoju i nieprzewidzianych wydarzeń.
Foto: Leszek Wątróbski

„Bitches
brew”
Milesa
Davisa.
Album,
który
zmienił
jazz
Miles Davis, król jazzu, muzyk który nie zwykł osiadać na artystycznych
laurach. Zmienił jazz parokrotnie.
Wstrząsnął bepopem, nagrał pierwszy
album cooljazowy, był prekursorem
jazz-rocka. Zachwycony Strawińskim
i Chopinem, uznany mistrzem improwizacji, kojarzony był jednak z lakonicznym, melodycznym stylem gry,
ceniącym dźwięk „najdoskonalszy,
czyli ten tuż obok ciszy”. Życiowo
miał parę wywrotek. Liczne kobiety,
codzienna koka, strzelanki w półświatku, odloty straceńcze. Chora wątroba,
zatrucia organizmu, terapie odwykowe.
Tym czego dokonał nudził się natychmiast. Wzbraniał się przed zaszufladkowaniem, wciąż szukał nowego wyrazu dla swojej muzyki, zwłaszcza w

brzmieniu trąbki, w pulsacji utworów,
w aranżacjach.
Jest koniec lat 60 tych. Muzyka,
polityka, stosunki rasowe; wszystko nabrzmiałe, Ameryka wzburzona.
Po śmierci Johna Coltrane’a i Dizzy
Gillespiego, ale i Martina Lutera Kinga, Miles wiedział, że chce grać inaczej niż dotąd. Coraz chętniej wraca
do bluesa, Muddy Watersa, ale i słucha
Jimmi Hendrixa, czuje narastającą potrzebę wypowiedzenia się w brzmieniu
elektronicznym. Jak mówił w wywiadach, chciał wprowadzić do swojej
muzyki „cały ten elektryczny fajans”.
Inspirowały go też nowe efekty stosowane w muzyce rocka. Nowalijki techniczne tamtego czasu: fortepian elektryczny Fendera, keybord, elektryczny
bas, kusiły szansą na nową artystyczną
oprawę jazzowego feelingu. Słuchał
uważnie muzyków pod kątem nowych
idei, wreszcie zaprosił ich do swojego
projektu. Wayne Shorter, Chic Corea,
Herbie Hanckock, Dave Holland, Jack
de Johnette pomogli mu zagrać po nowemu podczas nagrywania płyty „In a
silent way”. To ważne nagranie w dorobku Milesa, acz przełom miał nastąpić niebawem. Z udziałem tych i wielu
innych muzyków.
Najpierw było „elektryczne granie”
na słynnym Newport Jazz Festival,
potem nagranie. Wchodząc do studia
w sierpniu 1969 roku, Miles wiedział
że chce być słuchany również przez
nie jazzową publikę, żyjącą klimatem
festiwalu Woodstock. Był wtedy w
znakomitej formie, został akurat wegetarianinem, uwolnił się od narkotyków,
ćwiczył boks. W swojej autobiografii
napisze potem:
…mówiłem muzykom, że mogą robić co chcą, grać cokolwiek słyszą, ale
muszą mieć to co robią, jako akord. A
wtedy wiedzieli co mogli robić i to robili. Ogrywali ten akord, by brzmiało
to efektownie (…)a ja dyrygowałem jak
dyrygent, gdy tylko zaczęliśmy grać albo pisałem jakieś nuty dla kogoś, albo
kazałem mu grać różne rzeczy, w miarę
jak słyszałem, że muzyka rośnie, wychodzi. Było to jednocześnie luźne i ścisłe
(...), w ten sposób nagranie to polegało
na rozwoju procesu kreatywnego, na
żywej kompozycji. Było jak fuga albo
motyw, od którego wszyscy odbijaliśmy
się. (…) Wiedziałem, że to czego chcę,

Szwedzi,
Polacy
i Francuzi
Autentyczne wydarzenia sprzed parunastu lat zainspirowały szwedzką, nieco absurdalną komedię
„Blåbärskriget” (Wojna jagodowa, reż. Lars Göran
Pettersson, 2007). Głośną historię nieuczciwego hurtownika jagód w Norrland, a także oszukanych przezeń tajlandzkich i polskich zbieraczy ukazano w filmie łączącym elementy satyry i krytyki społecznej i
dającym do myślenia na temat mentalności różnych
nacji. Wątek zbierania jagód powiązano tu z korupcją na szczeblu lokalnym, skomplikowanymi operacjami zmierzającymi do uzyskania subwencji z Unii
Europejskiej, doprowadzenia określonych przedsiębiorstw do bankructwa i nieuczciwego wzbogacenia
się niektórych, zamieszanych w intrygę osób.
Trudno natomiast nazwać komedią o 10 lat późniejszy, również oparty na faktach, film Wiktora Ericssona
„Jordgubbslandet”. Akcja przeniosła się do Skåne
i w centrum mamy delikatnie ukazane i powoli się
rozwijające uczucie polskiego 18-latka i szwedzkiej
nastolatki, z dyskretnie zaznaczoną konsumpcją tego
związku. Ale jego końcowe zaakcentowanie poprzez

wyniknie z pewnego procesu a nie z jakiegoś z góry zaaranżowanego chłamu.
Nagrana wtedy w poetyce fusion
płyta “Bitches Brew” oznaczała muzyczną rewolucję. Stała się symbolem
powstania jazz rocka. Sławne później
zespoły jak The Mahavishnu Orchestra,
Weather Report, Shakti, czy muzycy
tacy jak Carlos Santana, Frank Zappa,
nie zaistnieliby, gdyby Miles Davis nie
nagrał wcześniej “Bitches Brew”.
W rzeczy samej jest to dzieło zbiorowe, które autor sygnował określeniem:
“pod muzycznym kierownictwem Milesa Davisa”. Muzycy pojawiali się w
studio i znikali, niektórzy zagrali sporo, inni jedynie kilka dźwięków. Obok
Milesa, za twórcę brzmienia na płycie,
uznaje się Teo Macero, producenta. To
on połączył w całość skrawki improwizowane w studiu przez muzyków,
często łącząc w całość dźwięki zagrane
przez ludzi, którzy nawet w studio się
nie spotkali. Powstało wiele wersji nagrania, w następstwie tego wiele wydań
płytowych pod tym samym tytułem.
Klub Spółdzielca w Katowicach.
Rok 1974. Na sali pasjonaci muzyki, w tym studenci wydziału jazzu.
Większości przybyłych znany był
wcześniejszy dorobek Miles Davisa.
Podłączyłem do dobrej, jak na tamte warunki, aparatury przywieziony

przegrody etniczne i może też klasowe (tu film przypomina nieco wątek z „Ådalen 31” Bo Widerberga)
nie może zrekompensować chwiejnej równowagi
między szwedzkimi pracodawcami, korzystającymi
z pretekstu przekroczenia prawa (chłopak wpada w
złe towarzystwo i jest podejrzany o kradzież z włamaniem, choć sprawa w końcu nie zostaje zgłoszona na
policję) by pozbawić zbieraczy truskawek miesięcznych zarobków. Ani też zapobiec eksplozji i eskalacji
konfliktowej przemocy.
Film nie jest koprodukcją, ale większość ról obsadzili Polacy, w części chyba amatorzy, natomiast
za kamerą znalazł się zespół przemożnie szwedzki.
Wielu Polaków posługuje się w filmie poprawnym
angielskim, co nie dziwi u chłopca. Ale rodzice?
Ojciec górnik? Bo trudno tu uznać angielski za swoistą, filmową lingua franca, gdy cały film mówiony
jest na przemian po polsku, szwedzku i angielsku, i w
całości opatrzony szwedzkimi napisami.

Kadr z filmu „Jordgubbslandet”.
JORDGUBBSLANDET. reż. Wiktor Ericsson, dystr. FilmCentrum.
Występują m.in.: Julia Kijowska, Przemyslaw Sadowski, Mateusz Król,
Tomas Mayer, Jolanta Niechwiadowicz, Katarzyna Suwalska i in.

właśnie ze Szwecji winylowy album
“Bitches Brew”. Muzyka wywołała spore zamieszanie. Cóż za sound!
Ściana dźwięków. Elektroniczny czad,
pogmatwane aranże, intensywny puls.
Odjazdy w kosmos nieznane z wcześniejszych nagrań. Zaskoczenie nową
tkaniną muzyki wyprzedzało zdolność
oceny. Tak było wtedy wszędzie.
Geniusze, nowatorzy, przebojowi
kreatorzy, nawet jeśli uwielbiani, pchając twórczy wózek, zawsze mają przed
sobą schody. Miles też tego doświadczył, acz za każdym artystycznym
zwrotem zdobywał nową publiczność.
Był bowiem mistrzem wyczuwania
nowych trendów i to zanim inni się
spostrzegli.
“Bitches Brew” nawet dzisiaj uważana jest za trudną muzykę, nie jest grana
równie często jak jego słynne płyty z
okresu bopu i cool. Daleko jej do popularności “Kind of Blue”, “Birth of
the Cool”, czy “Milestones”. Mimo to
jej wpływ na to, co grano po 1969 roku,
trudny jest do przecenienia. Walorem
geniuszy jest i to, że nawet jeśli już nie
prezentują się nam bezpośrednio to i
tak są obecni w dziełach twórców zainspirowanych ich charyzmą.
Zygmunt Barczyk

*
Francuska kinematografia ma już dziś dwie gwiazdy świecące niemal równie silnym blaskiem. Dwie
Katarzyny: Catherine Deneuve i Catherine Frot. Obie
spotykają się w filmie „Położna”, portretują kobiety
skrajnie różne. Mają jakąś wspólną, zabagnioną przeszłość z dzieciństwa czy młodości, ale ponownie się
schodzą. Frot znana jest z głównej roli szefowej kuchni na poziomie pałacu prezydenta w filmie zatytułowanym w wielu krajach „Haute cuisine” (2012), ale w
Szwecji „Bon appétit!”, a w Polsce „Niebo w gębie”.
Grała także fatalną śpiewaczkę „Marguerite” (2015).
Jako położna jest obowiązkowa, skromna i oszczędna, ma zamiłowanie do prac ogrodniczych na działce.
Deneuve to nieobliczalna femme fatale, grająca w karty o pieniądze, stanowiące podstawę jej nie liczącego
się z kosztami i długami bytowania, mimo wieku i
złego stanu zdrowia nie stroniąca od rozkoszy podniebienia i łoża. Trójkąt dopełnia belgijski aktor Olivier
Gourmet, znany z filmów braci Dardenne, znakomicie
godząc obie panie pomysłowością, poczuciem humoru i dbaniem o zapas dobrego wina. Deneuve nazywa
się w filmie Beatrice Sobolewski (nie wiadomo, czy
polski krytyk filmowy Tadeusz S. jest we Francji aż
tak znany, ale były podobne przypadki, gdy np. brytyjski aktor David Niven zadebiutował jako prozaik
i głównemu bohaterowi dał nazwisko Skolimowski,
tuż po głównej roli w filmie Jerzego S. „Przygody
Gerarda”). A położna zwie się dla odmiany Claire
Breton, jej ojciec był mistrzem pływania (i kochankiem Beatrice), ale z teoretykiem surrealizmu może
nie miał nic wspólnego. Choć już w drugim dialogu
o ojcu mówi się, że to była sytuacja surrealistyczna,
więc kto wie...
Aleksander Kwiatkowski
BARNMORSKAN/SAGE FEMME/DWIE KOBIETY. reż. Martin Provost,
dystr. Folkets bio, prem. 11.8.2017
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Pani
Róża
Moja aktywność, determinacja i góralska
upartość zaprowadziły
mnie na właściwą
drogę. Malarstwo
artystyczne to moja
wielka pasja, radość
życia i wymowa mojej
duszy. Przepiękna
historia pisana ręką
Boga – mówi Halina
Bartoszek.
W Szwecji, w Sztokholmie, mieszka od 3 lat.
To pewnie zasługa tego niezwykłego miejsca –
pięknej natury, krajobrazów i związanych z tym miejscem tradycji. Gdy była dzieckiem każdą wolną chwilę spędzała na malowaniu i rysowaniu. Jak to na wsi
– mówi Halina. – Tu nie ma wielu możliwości rozwoju, trzeba zadbać o siebie samego. Dodatkowe zajęcia, kursy – wszystko daleko było od domu, a rodzice
Haliny (urodziła się w 1977 roku) nie mieli czasu by z
nią jeździć. A przecież w Zakopanem – wydawało się
wtedy że to daleko – można było chodzić na zajęcia
malowania na szkle, gry na skrzypcach...
Józef Tischner napisał kiedyś: Sztuka odsłania
głębszy sens życia ludzkiego i nadaje życiu wartość.
(…) Twórczość artystyczna wywodzi się z wolności
i natchnienia. Wolności nie należy utożsamiać ze
swawolą. Swawola jest tam, gdzie wszystko wolno,
bo nie ma żadnych wartości. Wolność jest tam, gdzie
są człowiekowi zadane pewne wartości, pomiędzy
którymi trzeba wybrać – jedne odsunąć, inne uznać
i urzeczywistnić. Natchnienie jest jak światło, które
ukazuje to, co należy wybrać. (…) Gdyby nie rolnicy,
artyści nie mieliby chleba. Gdyby nie artyści, życie
rolników byłoby życiem przyziemnych robotów. Pełny
rozwój człowieczeństwa wymaga współpracy jednych
i drugich.
Ale pewnie w Białym Dunajcu, gdzie Halina mieszkała do piętnastego roku życia, mało kto Tischnera
czytał. Przy jednej z głównych ulic tej niewielkiej
osady leżącej przy „Zakopiance”, noszącej imię Jana
Pawła, znajdziemy parę sklepików, parę góralskich
karczm, a pośrodku kościół pw Matki Bożej Królowej
Aniołów. Dla młodej, urodziwej góralki, świat piękny, ale bez przyszłości.
To było takie powołanie bardziej artystyczne. Ja, że
lubiałam rysować, to wybrałam szkołę budowlaną w
Zakopanem. Chciałam być technikiem budowlanym
- tam było dużo zajęć z rysunku. Tak se myślałam.
Niestety, jakoś mi to nie pasowało, a tego rysunku
było mało – opowiada Halina. Życiowy pragmatyzm
– pewnie bardziej rodziny niż młodej Haliny – nie
mógł się w jej przypadku sprawdzić. Z artystycznego rzemiosła ciężko się utrzymać, mówili rodzice.
Budowlanka i konkretny zawód – to sposób na zapewnienie sobie przyszłości.
Ale co pejzaż, co zachodzące za Tatrami słońce, to
aż ręka rwie się do pędzla lub ołówka....

© Ilustracje do artykułu pochodzą z prywatnego
archiwum Haliny Bartoszek

Później rodzina Haliny przeprowadziła się do Bańskiej Niżnej. Nieco bliżej Nowego Targu. Tu znowu –
główna ulica to Papieska. Na jednym krańcu niewielki
sklepik, dalej pokoje do wynajęcia Śtyry Gwiozdki, a
na końcu piekarnia, na fasadzie której z dumą umieszczono napis Market. Daleko, na horyznocie piękne
Wielkie Tatry, tu blisko – codzienność. Dla młodej
dziewczyny z artystyczną duszą, z nadziejami, z poczuciem otaczającego ją piękna, świat zbyt mały. Ale,
jak mówi mądra maksyma, to właśnie nadzieja w szarej codzienności kolorów przydaje...
Ta przygoda ze sztuką wróciła dopiero po latach.
Tę pasję wzmociły także przekre życiowe doświadczenia. Bo jak mówią na Podhalu: „jak Bóg dá głowe,
dá i kapelusz na nie”. Codzienne życie, monotonność,
rodzicielskie obowiązki, ciężka praca – negatywnie
wpłynęły na jej zdrowie. Jak byłam w cierpieniu, to
dopiero wtedy te wszystkie moje plany i zamierzenia
zaczęły do mnie powracać – tłumaczy Halina. – Wtedy
powiedziałam sobie: Panie Boże, ja się marnuję, muszę coś robić, co przyniesie mi radość życia. I Pan
Bóg mi powiedział wtedy: dam ci talent, będziesz
pięknie malować, a ludzie będą się dziwić, skąd to się
bierze. Ale z tym talentem będziesz sama. To wtedy ja
się pytam pana Boga: Ale Panie Boże, jak to sama?
Przecież ja mam rodzinę, męża?! Pan Bóg wiedział
jednak więcej ode mnie...
Tischner napisał kiedyś: Jeśli nie przeszedłeś przez
próbę smutku, nie zdobędziesz doświadczenia radości z tego, co wynikło z bólu. Zdumiewające, jak
bardzo to pasuje do Haliny. W 2008 roku założyła
własną galerię, którą prowadziła pięć lat. W 2012
roku zdobyła wyróżnienie w Konkursie Twórczości
Plastycznej za obraz “Aleja jaworowa”. Maluje farbami olejnymi i akrylowymi, przede wszystkim kwiaty,
pejzaże, meble, suknie ślubne, buty, chustki. Jej ulubionym tematem są róże – stąd artystyczny pseudonim Halina Rosa. Maluje także pejzaże tatrzańskie i
krokusy. Ktoś na Facebooku pod reprodukcją jej obrazu przedstawiającego kwiaty napisał: Jak Twoja dusza! Jej twórczość stała się także inspiracją dla poety
Adama Kwiatka, specjalnie dla niej napisał wiersz p.t
“Malowana chusta”.
Nic w życiu nie dzieje się bez powodu – mówi
Halina. – I nikt i nic nie pojawia się na twojej drodze życia bez powodu. Rozkochałam się w sztuce.
Zaufałam głosowi serca i dziś za nim wciąż podążam.
W liście, który wysłała mi przed spotkaniem, napisała: „Moja pasja, aktywność, góralska upartość, zaprowadziły mnie bezwiednie na tę właściwą drogę, do
Szwecji, chociaż nic nie widziałam o szwedzkim systemie. Przyjechawszy do Sztokholmu spotkałam kilka
fantastycznych osób, które mi pomogły. Zaczęłam
pracować, a jednocześnie szukać informacji, jak
wdrożyć moją pasję w Sztokholmie, aby robić to, co
kocham. Szwecja dała mi możliwość rozwoju, niebawem rozpocznę studia na kierunku Textil designer”.
Góralskość Róży jest niemal modelowa. I fascynująca. Nie tylko w jej podejściu do życia, czy też tej
mistycznej i religijnej inspiracji. Również modelowy
jest jej góralski dialekt. Jak tłumaczą górale, kie się
zejdom do kupki spółgłoski „k” i „t”, w gwarze zawse
to „k” się pomiynio na „f”. Doftory, heftary, fto fce,
nieftorzy… Wanda Czubernatowa, poetka góralska z
Raby Wyżnej, tak tłumaczy ten fenomen: Kiedy góral
mówi czy pisze po góralsku, to robi to tak, jak pamięta z rodzinnej chałupy i jak chce. Żaden słownik nie
może tu być wyrocznią. Nie ma żelaznych zasad gwary góralskiej, a w każdej jednej wiosce na Podhalu,
ale też na Spiszu i Orawie, mówi się trochę inaczej, a
pisze jeszcze inaczej. Na przykład słowo „pieniądze”
wielu pisze po góralsku „Dutki”, a ja piszę „dudki”,
bo po mojemu nikt nie powie jeden dutek tylko jeden
dudek.
Czasami muszę uważnie się wsłuchiwać w opowieści Haliny, by zrozumieć co mówi. Ona ze śmiechem
opowiada, że jak się „do kupy górale spotkają i zacnom godać po swojemu, to czasami jeden drugiego
nie rozumie”.
I mówi dalej: To jest tak: Bóg nie każdemu daję tę szansę. Ale on wie komu ją dać, komu nie dać.
Też trzeba szukać. Bo kto puka, temu otworzą. Mnie
dał szansę. Zawsze się też zastanawiałam, czy ja będę kiedyś miała szansę opowiedzieć o tym. Także o
tym co przeżyłam, o tych moich snach, o spełnieniu
się ich. O tych moich rozmowach, które z Bogiem
przeprowadziłam...
Świat Haliny Bartoszek ma dzisiaj kolor różowy. Spełniają się marzenia z dzieciństwa. Parę tygodni temu swoje prace designerskie prezentowała
w Australii, między innymi w Polskim Klubie im.
Generała Sikorskiego w Perth. Jo po prostu ufam głosowi serca – mówi Halina.
Ktoś kiedyś napisał: Jakby świata nie było, to by
było skoda. A jesce więkso byłaby skoda, kieby na
tym świecie nie był gór ani góroli. (tn)
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Moje życie
z książką
(1)

Mogłabym istnieć bez
telefonu, telewizji
i komputera, bo tak żyłam
w młodości w PRL-u. Ale
nie potrafię sobie wyobrazić
życia bez książek.
Książki towarzyszyły mi
od najwcześniejszego
dzieciństwa, poprzez
młodość, życie dojrzałe,
aż do dziś. Nie sposób pisać
o wszystkich. Wymienię więc
z konieczności tylko niektóre
z nich: nie te, które dały mi
tylko chwile przyjemnego
odprężenia, tylko te, które
mnie zachwyciły, wzbogaciły
duchowo, dały dużo do
myślenia lub w inny sposób
wpłynęły na moje życie.
„Pinokia”, moją pierwszą książkę,
czytał mi ojciec kiedy byłam niespełna
trzylatką. Trudno powiedzieć ile wtedy
zrozumiałam i zapamiętałam, bowiem
powracałam później wielokrotnie do
tej historii chłopca-marionetki o dobrym sercu, ale ulegającego pokusom
i nieustannie wpadającego w tarapaty.
Pinokio nie słuchał głosu sumienia,
mądrego świerszcza, lecz w końcu, po
wielu próbach, zrozumiał, że właściwa
droga to nie ta najłatwiejsza. W nagrodę drewniany pajacyk zmienił się w
prawdziwego chłopca
Kiedy posiadłam sztukę czytania
książki stały się, na równi z przyjaciółkami, moimi nieodłącznymi towarzyszami. Szczególnie oczarowały
mnie baśnie. Czytałam polskie wersje
znanych klasyków, bajki Grimma, czysto polskie baśnie „O sierotce Marysi
i o krasnoludkach” czy „Akademię
Pana Kleksa” – tak do złudzenia podobną, mimo skromnej objętości, do
późniejszego światowego megasukcesu „Harry Pottera”, którego siedem ksiąg połknęłam z dziecinną
fascynacją w wieku przedemerytalnym. Czarodziejska opowieść o Mary
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Poppins, znanej początkowo w tłumaczeniu Ireny Tuwim jako Agnieszka,
długo fascynowała mnie swą przyjazną
magią. Pochłaniałam rosyjskie bajki i baśnie Andersena, ale specjalne
miejsce w mym sercu znalazła jedna z
opowieści „Z tysiąca i jednej nocy” –
„Lampa Alladyna”. Nie wiem, dlaczego właśnie ona tak silnie przemówiła
do mej wyobraźni, dość że przez pewien czas uważałam ją za najpiękniejszą baśń świata. Zapragnęłam podzielić
się z mamą wrażeniami i usiłowałam
namówić ją do przeczytania. Nie było
to łatwe, ale w końcu, dla świętego spokoju, uległa moim błaganiom.
– I jak, mamo, podobało ci się? – zapytałam pełna nadziei. – No, owszem
– odparła bez większego entuzjazmu.
Rozczarowała mnie jej reakcja. Jak
mogła nie dostrzec całego wachlarza
uczuć, mądrości, fantazji i piękna zawartego w tej opowieści?
Wkrótce po tym znalazłam w gazecie wiadomość, że w najbliższą niedzielę teatr wystawi przedstawienie dla
dzieci oparte na tej baśni. Oczywiście
zapragnęłam je zobaczyć, na co mama chętnie wyraziła zgodę. Przez cały poprzedzający tydzień nie myślałam o niczym innym. Kiedy nadeszła
niedziela oczekiwanie i podniecenie
osiągnęły szczyt. Niestety, rankiem,
rozgniewałam czymś mamę. Nie pamiętam o co poszło, ale musiało to
być poważne przewinienie, bo postanowiła mnie ukarać w sposób, który
miałam odczuć szczególnie boleśnie.
– Za karę nie pójdziesz do teatru –
oświadczyła, nie podejrzewając nawet
jak gwałtowna będzie moja reakcja.
Świat nagle runął w gruzy, rozwarła się
przede mną przepaść. To niemożliwe,
że nie zobaczę wymarzonego przedstawienia. Nie przeżyję tego okrucieństwa
i niesprawiedliwości. Zrozumiałam
wtedy w pełni rozpacz Ani z Zielonego
Wzgórza, kiedy opiekunka zabroniła
jej jechać na wymarzony piknik, co
miało być karą za rzekomo zagubioną
broszkę i nieprzyznanie się do winy.
Zalałam się łzami. Zniosę każdą karę,
ale nie tę. Płakałam coraz gwałtowniej
doprowadzając się do histerii. Mama
nigdy nie widziała mnie w takim stanie. Przestraszyła się, cofnęła groźbę i
do teatru pojechałyśmy. Z zapuchniętą
od płaczu twarzą zasiadłam na widowni, zbyt zmęczona atakiem, aby odczuć

radość czy satysfakcję ze zwycięstwa.
Seans okazał się przedstawieniem kukiełkowym, co było pierwszym rozczarowaniem. A fabuła, aby zmieścić
się w czasie, dużo uboższa niż oryginał. Wyprawa zakończyła się fiaskiem. Rzeczywistość nie dorównała
oczekiwaniom.
Mam zwyczaj, że w wypadku ekranizacji czy inscenizacji powieści staram się ją przeczytać zanim obejrzę
film czy przedstawienie teatralne. Poza
nielicznymi wyjątkami, książka daje
mi więcej. Czytanie to, wbrew pozorom, proces twórczy. Słowa stymulują
wyobraźnię, tworzymy własne obrazy zarówno bohaterów jak i sytuacji.
Stajemy się współtwórcami tekstu.
Oglądanie gotowego obrazu to bierna
konsumpcja.
„Serce” Amicisa jest obecnie zapom-nianą lekturą. A szkoda. Jedenastoletni
bohater, narrator, opowiadadając o
swej szkole, rodzinie i przyjaciołach,
przekazuje ponadczasowe wartości:
przykłady mądrej rodzicielskiej miłości, przyjaźni przekraczającej bariery
społeczne, zaangażowanie pedagogów
w edukacje i rozwój moralny podopiecznych, patriotyzm i wiele przykładów dobroci i serca. „Serce” do dziś
wzrusza mnie do łez. Opowiadania
miesięczne bogate w bolesny ładunek
emocjonalny szczególnie chwytają za
serce, „Krew romańska” o wnuczku,
który własnym ciałem osłania sparaliżowaną babcię od noża napastnika i
ginie lub „Od Apeninów do Andów”,
o synu wyruszającym z Genuy do
Buenos Aires w poszukiwaniu matki,
która wyjechała tam za chlebem.
Zarówno „Pinokio”, jak i „Serce”
traktują wyłącznie o chłopcach. Jedyne
bohaterki to dobra wróżka i matka. Nie
przeszkadzało mi to. Wartości jakie
przekazują dotyczą w równym stopniu
obu płci. Ciekawe, że w wiekszości
klasyków dla dzieci i młodzieży bohaterami są chłopcy, czasem zwierzęta,
a autorami mężczyźni. Często akcja
toczy się w nieprzyjaznym, dzikim
terenie. „Ostatni Mohikanin” Jamesa
F. Coope’a i „Winnetou” Karola
Maya, „Zew krwi” Jacka Londona czy
„Bari, syn Szarej Wilczycy” Jamesa
Curwooda to tylko kilka przykładów.
Dużo łez wylałam nad losami ich bohaterów. W miarę dorastania odkryłam Jane Austen i siostry Bronte, które
stworzyły wiele niezapomnianych bohaterek, o często silnych indywidualnościach. Widocznie kobiety pisarki
są bardziej zainteresowane psychiką
swych siostrzyc i potrafią oddać ją
lepiej. Tylko kilku pisarzy wysokiej
rangi – tacy jak Rosjanie: Tołstoj, Dostojewski czy Czechow i Francuzi:
Balzac, Hugo czy Stendahl stworzyli
bohaterki o bogatych, przekonywujących osobowościach.
Następna książka o chłopcach
to „Chłopcy z Placu Broni” Węgra
Ferenca Molnara. Dwie wrogie sobie
grupy chłopców walczą o prawo do
miejskiego Placu Broni. Nie zastanawiałam się wtedy nad sensem walki ,
tylko opłakiwałam los bohaterskiego
Nemeczka, który życiem przypłacił
ten konflikt. Plac Broni stał się niemal
symbolem ojczyzny, a chłopcy przedstawieni są jak żołnierze walczący o
jej wyzwolenie. Prawdopodobnie autor
chciał w ten zakamuflowany sposób zademonstrować swój patriotyzm.
„Tajemniczy ogród” angielskiej pisarki Frances Hodgson Burnett należy
również do ulubionych pozycji mego
dzieciństwa. Podkreśla rolę przyjaźni, która wraz z mistyczną siłą natury
potrafi przekształcić rozpieszczone,
samolubne dzieci w istoty szczęśliwe,
uzdrawiając je zarówno fizycznie jak i
psychicznie.
„Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy
Maud Montgomery, to następna ukochana książka; czytałam ją jako dziecko i wielokrotnie w wieku dojrzałym.

Zachęcił mnie do niej ojciec, kiedy
robiłam nieporządek podczas zabaw
i niepomnó uwag, nie sprzątałam po
sobie. Twierdził, że Ania też popełniała błędy, ale nigdy nie powtarzyła
dwukrotnie tego samego. Wpadała za
to stale na nowe, dzike pomysły. W
Polsce książkę o Ani wydano na nowo
po wojnie i egzemplarz z lat 50-tych do
dziś jest w moim posiadaniu. 100 lat
po opublikowaniu pierwszego wydania
książki za granicą, zorganizowano na
uniwersytecie w Uppsali konferencje
poświęconą autorce, uświetnioną antologią „Pokrewne dusze”, będącą zbiorem listów o Ani od szwedzkich czytelniczek. Znalazł się tam i mój tekst,
który w skrócie przytaczam.
Kocham „Anię” z wielu powodów.
To książka o miłości i ludziach potrafiących kochać. Jesteśmy niedoskonali
ale w każdym z nas jest coś dobrego i
Ania potrafiła to dojrzeć. Ania miała
cudowną osobowość. W niczym jej nie
przypominam, ale świetnie rozumiem.
Jest wrażliwa i cierpi kiedy czuje się
upokorzona. Jeśli trzeba potrafi wybaczyć lub przeprosić. Osierocona we
wczesnym dzieciństwie, spragniona
miłości, przyjaźni i szacunku, promienieje, kiedy ją to spotka. Sama szczodrze dzieli się miłością, ale łatwiej
jej kochać bliźniaka urwisa niż jego
grzeczną lecz bezbarwną siostrę. Może
niedoskonali bardziej potrzebują miłości. Jest zdolna i ambitna, ale potrafi
zrezygnować ze swych marzeń, jeśli
wymaga tego obowiązek traktując to
nie jako ofiarę, tylko chwilowy zakręt
na drodze. Spragniona piękna, upiększa świat fantazyjnymi nazwami. Kiedy
od swej opiekunki dostaje nowe sukienki cierpi, bo są wprawdzie praktyczne,
ale brzydkie. I żadna nie ma modnych
rękawów z bufkami. Rozumiem ją. Kiedyś dostałam w prezencie od rodziców
ciepły komplet bielizny i szukałam bez
powodzenia wśród szaroburej flaneli
choć skrawka koronki. Moja chrzestna
mama zawsze obdarzała mnie czymś
gustownym, wiedziała jak wiele znaczy
dla dziewczynki odrobina frywolnej
elegancji. A kiedy na 10-te urodziny
dostałam od chrzestnego ojca pierwsze
w życiu perfumy poczułam się dorosła.
Przechowywałam pusty flakonik przez
wiele lat, bo zachował zapach kobiety,
w którą się wtedy przeistoczyłam.
Książka obfituje w dramatyczne i
smutne wydarzenia, ale jest tam i humor. Ania to nie tylko miła lektura, ale
i dar. Inspiruje do okazywania ciepłych
uczuć, do pozytywnego obrazu świata, aby bardziej cenić skromne dary z
miłości niż wszystkie bogactwa świata, do kochania natury i miejsca gdzie
się przynależy, ale również do faktu,
że ludzkim jest popełniać błędy, tylko
należy wyciągać z nich nauczkę. Mimo
cudownej osobowości Ania nie jest
nudna, posiada słabości, które czynią
ją ludzką. Jest uniwersalną bohaterką

bez wzgledu na narodowość czy system polityczny. Moralne posłannictwo
książki może pozornie wydać się nienowoczesne, ale przemawia do wrodzonego poczucia sprawiedliwości zwanego
potocznie sumieniem. Nasza etyka ewoluowała w ten sam sposób co ciało, zapewniając nam przeżycie jako gatunek.
Lekceważenie głosu sumienia może nas
zniszczyć.
„Polyannę” amerykańskiej autorki
Eleanory H. Porter przeczytałam zanim
poznałam „Anię”. Jest to klasyk literatury dziecięcej, a raczej dziewczęcej.
Książkę w przedwojennym wydaniu
nabyłyśmy z mamą na ciuchach, targu z używaną zagraniczną odzieżą. Po
wojnie doczekała się wydania dopiero
w 1971 roku. Przeczytałam ją z zainteresowaniem, tak jak pochłaniałam
wszystkie dostępne odpowiednie dla
mojego wieku lektury. Ale Polyanna nigdy nie stała się mym idolem. Historia
osieroconej dziewczynki, którą zajęła
się bogata, oschła ciotka, bynajmniej
mnie nie oczarowała. Niektórzy nazywają Polyannę promykiem słońca.
Zawsze pogodna i radosna wymyśla
zabawę w zadowolenie polegającą na
znajdowaniu pozytywnych stron nawet
w najbardziej przykrych sytuacjach
uszczęśliwiając nie tylko siebie, ale całe otoczenie. Nie potrafiłam utożsamić
się z bohaterką, miałyśmy diametralnie
różne osobowości. W porównaniu z
Anią, Polyanna była przewidywalna i
nudna. Polyanna to nie tylko imię, ale
pojęcie i charakter.
Odkąd pamiętam zawsze interesowały mnie zwierzęta, ale dziecinne marzenie o psie nigdy się nie spełniło. Dopiero
w Szwecji jego substytutem stały się
króliczki, które namiętnie hodowałam
jako zwierzątka domowe. Od dziecka
chętnie czytałam książki o zwierzętach,
najpierw baśniową o doktorze Dolittle
i jego zwierzętach, potem urocze opowiadania Jana Grabowskiego o pieskach Pucu i Bursztynie, kocie Puchu
i innych mieszkańcach wiejskiego gospodarstwa. Ich autor, w mistrzowski
sposób, potrafił oddać psychikę i zachowanie swych bohaterów.
We wczesnym dzieciństwie z fascynacją słuchałam czytanej mi na głos
książki „Wśrąd naszych łąk i borów”.
W malowniczy i pedagogiczny sposób
opisywała ona polską florę i faunę,
od motyla kapustnika do żarłocznego
okrutnika, rosomaka. Niestety, pożyczyłam tę wspaniałą książkę nauczycielce i nigdy jej nie odzyskałam.
Wspominam również książkę o zwierzętach rosyjskiego pisarza Wasyliego
Bianki „Leśna gazeta” z opisami tundry, tajgi i ich mieszkańców. Każdy
rozdział kończył się opowiadaniem
myśliwego. Nie zawierały one jednak
żadnych krwawych epizodów tylko
puentę, że prawdziwi bohaterowie to
zwierzęta. Nieco później odkryłam
Geralda Durella, założyciela ZOO na
wyspie Jersey, i jego wspomnienia o
zabawnych tytułach, na przykład „Moja
rodzina i inne zwierzęta” i w końcu
pamiętniki szkockiego weterynarza
Jamesa Herriota, na których oparto
ciepły, wzruszający serial telewizyjny.
Hołdem złożonym ulubionym przeze
mnie króliczkom jest pełna symboliki
epopeja Richarda Adamsa „Watership
Down” („Wodnikowe wzgórze”).
Pisząc o zwierzętach nie sposób
pominąć uroczych wierszy Tuwima
i Brzechwy. „Kaczkę dziwaczkę” do
dziś potrafię recytować z pamięci.
cdn

Teresa Urban

Nić losu...
W życiu każdego z nas przychodzi moment, kiedy zaczynamy
wspominać lata dzieciństwa,
okresu dorastania, dojrzałości…
Niektórzy pozostają na odnawianiu tych wspomnień wyłącznie w ramach własnej świadomości i pamięci, inni natomiast
sięgają po symboliczne pióro (w
dzisiejszych czasach zastępuje
je komputer…), aby przelać te
wspomnienia na papier. Różne
też drogi i jeszcze różniejsze doświadczenia życiowe, prowadzą
do chwili, kiedy człowiek podejmuje decyzję nie tylko opisania
swoich przeżyć, ale też i przede
wszystkim udostępnienia ich
szerszemu ogółowi. Wymaga to
swoistej odwagi, zwłaszcza że
książka taka bazuje przecież na
materiale autobiograficznym.

Tak jest właśnie w przypadku książki Ireny Desselberger pt. „Nić mojego
losu” (Wydawnictwo Polonica 2017).
Mamy tu bowiem do czynienia nie z
powieścią opartą na literackiej fikcji,
ale z czymś bardzo osobistym: wspomnieniami osoby, której w ciągu biegu życia przyszło nie tylko przemieszczać się między różnymi miejscowościami i środowiskami w Polsce,
ale także na tzw. obczyźnie, w tym
przypadku na emigracji w Szwecji.
Długie lata spędzone poza krajem, jak
też rozliczne i bogate wydarzenia życiowe skłaniają do refleksji i do próby podsumowania tych doświadczeń.
Bilans ich nie zawsze może przylega
do wcześniejszych oczekiwań czy
marzeń. Jak powiada sama autorka w
swoim wierszu-prologu otwierającym
te wspomnienia:
Siedzę przykucnięta w labiryncie myśli.
Ściskając zerwany Ariadny kłębek nici.
Czuję, że nie trafię tam nigdy już,
Dokąd pragnęłam – myśląc, że jestem tuż,
tuż…

Ów przytoczony fragment wiersza, a
zwłaszcza motyw „nici Ariadny”, oddaje celnie i symbolizuje nie tylko drogę życiową autorki, ale przede wszystkim, jak już zapowiada sam tytuł
książki, „nić jej losu”. Nie ma pisarza,
który nie opierałby swoich tekstów (w
takim czy innym stopniu) na kanwie
własnych przeżyć, jednak to, co uderza w książce Ireny Desselberger, to
rzadko spotykana otwartość i szczerość – niekiedy aż zaskakująca odwagą obnażenia nierzadko bolesnych
czy drażliwych spraw czy wydarzeń.
Sądzę, iż wielu z naszych rodaków
(mam tu na myśli głównie Polonię
sztokholmską/szwedzką, ale nie tylko)
zapewne doszukałoby się w tej książce
podobieństw do własnego losu. Jakby
nie było, każdy z nas znalazł się w tym
kraju z takiego czy innego, nierzadko
podobnego powodu.
Główną postacią wspomnień jest
oczywiście sama autorka, zaś fabuła
opiera się na autentycznych wydarzeniach z jej życia – od wczesnego dzieciństwa aż do chwili obecnej – na dobre i na złe. Autorka urodziła się w samym środku drugiej wojny światowej,
w Środę Popielcową 1942 roku, w starym domu w Sułkowicach, sprawiając

do tego niemiłą niespodziankę otoczeniu: zamiast upragnionego syna urodziła się kolejna córka. Jak czytamy:
„Według opowieści mamy, przez dwa
tygodnie nikt nie przyszedł, żeby mnie
zobaczyć.” Przytaczam to właśnie
zdanie, bo widzę tu pewną symbolikę i przekorę losu: owa dziewczynka,
która swoim przyjściem na świat początkowo zaskoczyła i rozczarowała
otoczenie, wyrasta na rezolutną, pełną
wdzięku, humoru i odważną pannę, a
czytelnik, towarzysząc jej przez lata
szkolne i studia, nieraz podziwia błyskotliwość i odwagę, a nawet tupet
tej młodej osóbki, potrafiącej dzielnie
sobie radzić w różnych sytuacjach.
Jednocześnie, o czym nie zapominajmy, mamy poprzez te wspomnienia
wgląd w Polskę lat 60-tych i 70-tych, a
więc doskonały obraz komunistycznej
rzeczywistości, oddanej przez autorkę
wielokrotnie czy to z humorem czy to
z przechowaną przez lata irytacją, ale
także nierzadko z nutą nostalgii czy
smutku.
Po studiach pani Irena wychodzi za
mąż za Piotra Desselberga i wyrusza,
jak pisze, na swoją pierwszą emigrację
– do Katowic. Tam rodzi się syn Jacek,
a kilka lat po nim córeczka Renia.
W roku 1981, dzięki pracy męża w
szwedzkiej firmie Ericsson, rodzina
ma możliwość wyjazdu do Szwecji.
I tak zaczyna się druga emigracja
państwa Desselbergów, tym razem w
obcym kraju. Emigracja początkowo
nieplanowana, ale rzucone wiele lat
wcześniej, jeszcze w komunistycznej
Polsce, gorzkie słowa autorki: „Niech
mi nikt nie mówi o Ojczyźnie! Moja
ojczyzna będzie tam, gdzie moje dzieci będą miały co jeść!” okazały się z
czasem prorocze i rodzina została na
stałe w Szwecji. I podobnie jak to miało miejsce w przypadku opisu komunistycznej egzystencji w Polsce, równie ciekawe są opisy Szwecji od lat
80-tych po obecne. Niejeden odbiorca
tekstu rozpozna pewnie wszystkie te
drobne i wielkie problemy dnia codziennego, z jakimi zmagają się ludzie
w nowym kraju – nie będę ich opisywać, żeby nie odbierać potencjalnym
czytelnikom przyjemności lektury.
Wspomnę tylko, że z czasem nad
małżeństwem pary głównych postaci, z początku szczęśliwym, zaczynają powoli gromadzić się chmury.
Różnice pochodzeniowe i nawyki wyniesione z domu obojga nie ułatwiają
sytuacji, a trudności te wzmaga postępująca choroba syna. To, w ogromnym
skrócie i bez uprzedzania wydarzeń,
przebieg dziejów w tej książce. Warto
jednak uwydatnić szczególną problematykę stanowiąca wspólną płaszczyznę nie tylko dla osób i zdarzeń opisanych w samej książce. Mam tu na
myśli emigrację i problemy związane

z przystosowaniem się do nowego kraju, kultury, języka, tradycji, sądów,
uprzedzeń, itd. – lista jest długa. Dużo
miejsca Irena Desselberger poświęca
we wspomnieniach emigranckiej frustracji, zwracając uwagę na fakt, że
gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli,
filtrujemy zawsze rzeczywistość poprzez własne doświadczenia, myśli,
język i przede wszystkim kulturę, w
której się wyrosło. Wielu z nas rozpozna w tych opisach ów emigracyjny
paradoks: tu źle, ale i tam niedobrze…
Jednocześnie, co autorka niejednokrotnie akcentuje, daje to jakby podwójną
perspektywę widzenia, utrudniającą,
ale i ułatwiającą akceptację czy dostosowanie się do nowej rzeczywistości.
Nie każdego stać na to, żeby odsłonić przed światem swoje codzienne
zmagania ze szwedzką rzeczywistością, swój związek małżeński, problemy z dziećmi czy inne troski dnia
codziennego w tak otwarty sposób,
jak czyni to autorka. Nie szczędzi ona
jednak czytelnikowi również opisów
wielu szczęśliwych chwil, spędzonych z rodziną w najprzeróżniejszych
sytuacjach, czy to na wakacjach, czy
na co dzień. Jest też w tej książce bardzo dużo humoru, autoironii i empatii
oraz emanuje z niej miłość do ludzi i
przede wszystkim wielki optymizm –
mimo niejednokrotnie naprawdę trudnych przeżyć i ciężkich doświadczeń
życiowych.
Myślę, że przede wszystkim oparcie w najbliższych, jak również silna
i nigdy niezachwiana wiara w Boga,
pozwoliła autorce znieść wszelkie trudy i nie zgasiła w niej nigdy nadziei
na lepsze jutro. Jak i to, że miała ona
(i ma nadal) nieustający kontakt z rodziną w Polsce, której zresztą zawsze
pomagała w krytycznych chwilach,
zwłaszcza w okresie stanu wojennego:
w ciągu pięciu lat Irena Desselberger
wysłała 362 kg paczek! Innymi słowy nie straciła ona nigdy kontaktu z
Polską, pozostając w głębi ducha wierna swojej starej ojczyźnie. Świadczy o
tym dobitnie również jeden z zamieszczonych w książce wierszy, pt. „Moja
Ojczyzna”, napisany i wygłoszony na
uroczystości Święta Niepodległości
Polski w 2014 roku w PolskoSzwedzkim Klubie Seniora.
Kiedy czytałam tę książkę nasunęła mi się następująca refleksja z
Autobiografii Agathy Christie: Co decyduje o wyborze wspomnień? Życie
przypomina siedzenie w kinie. Pstryk!
I oto ja: dziecko pałaszujące ptysie
(...). Pstryk! Minęły dwa lata i siedzę
na kolanach u babci (...). To jedynie
chwilki – a między nimi długie puste
przestrzenie miesięcy czy nawet lat.
Gdzie się wtedy było?... Otóż myślę,
że Irena Desselberger jak mało kto
potrafiła wypełnić owe „długie puste
przestrzenie miesięcy czy nawet lat”:
w opisie chociażby dzieciństwa czy
okresu dorastania jest imponujące
mnóstwo szczegółów. Bardzo dużo
miejsca poświęca zwłaszcza wspomnieniom o babci, rodzicach i ich
wkładzie w wychowanie dzieci i wnuków. Zwłaszcza ostatnia część książki
to niesłychanie drobiazgowa historia
całej rodziny – jakże bogate źródło informacji dla kolejnych pokoleń.
Irena Desselberger, pisząc o rodzicach, podkreśla szczególnie, że:
„oboje starali się nas wychować ‘na
ludzi’, ale też ‘dla ludzi’.” Myślę, że
wierna tej rodzinnej tradycji autorka
spisała swe wspomnienia nie tylko dla
najbliższych, ale także właśnie „dla
ludzi”: poza sferą całkowicie prywatną, uniwersalność problemów i wydarzeń opisywanych w książce może
być udziałem wielu Polaków, którzy
znaleźli się w zbliżonej e/imigracyjnej
czy też w każdej innej podobnej życiowej sytuacji.
M. Anna Packalén Parkman
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KARTKA Z KALENDARZA
1 lipca 2017. Nadająca w języku
ukraińskim i angielskim oficjalna ukraińska telewizja UA-TV nadała obszerny
reportaż o udziale Ukraińców w Drugiej
Wojny Światowej. Naturalnie Ukraińcy
walczyli wyłącznie po stronie Aliantów.
W Armii Czerwonej i antyniemieckiej
partyzantce, a także na Zachodzie w
ramach II Korpusu Generała Andersa.
(Fakt, obywatele RP – Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Tatarzy na równi z
Polakami służyli w tej Armii. Czego
wymownym świadectwem jest wieloreligijny cmentarz na Monte Cassino)
i wszystko było by dobrze, gdyby UATV wspomniała również o Ukraińcach
walczących po drugiej stronie. W audycji nie wspomniano ani o ukraińskiej dywizji Waffen SS Galizien, ani
o kolaboracyjnych formacjach i instytucjach ukraińskich. Ukraina najwyraźniej też uprawia wybiórczą Politykę
Historyczną. Młodsi Bracia wzorują się
na Lachach?
2 lipca 2017. W TVP żarciki Prezesa
Jarosława na temat Chruszczowa i XXII
Zjazdu KPZR. To tak odnośnie sytuacji w Polsce. Na wspomnianym XXII
Zjedzie w 1956 Nikita Chruszczow wygłosił swoją słynną mowę potępiającą
błędy i wypaczenia (czytaj zbrodnie
stalinowskie) i kult jednostki.
4 lipca 2017. Canal+ Discovery:
Polscy szpiedzy, odcinek 8. Bohaterem

tego odcinka jest Vincent V. Seversky
(Wołodia Sokołowski), który opowiada
o swojej decyzji wstąpienia do Służby,
szkoleniu w Keikutach, studiach prawa
na uniwersytecie i późniejszej działalności na Zachodzie. W wolnej Polsce
Sokołowski został pozytywnie zweryfikowany i w 2008 otrzymał stopień
pułkownika. Gdy zaczęły ukazywać się
ciekawe szpiegowskie książki podpisane Vincent Seversky to wiedzieliśmy
od Piotra Cegielskiego, że autorem ich
jest dobrze nam tu znany, mieszkający w Sztokholmie, Włodzimierz Sokołowski. Natomiast z tego programu
Canal+ Discovery dowiedzieliśmy się,
że było odwrotnie. Prawdziwe imię
Wołodii to właśnie Vincent, a nazwisko
Seversky. Czy rzeczywiście tak jest i
kto nas robi w konia? – nie wiemy.
6 lipca 2017. W Polsat News (lub
w TVN 24, dokładnie nie pamiętam),
dyskusja na temat „esbeckich” emerytur. Dyskutują: emerytowany gen.
Mieczysław Bieniek i płk Vincent Seversky. Obaj nie mają wątpliwości, że
ustawa jest niesprawiedliwa, bo nawet
pozytywnie zweryfikowanym agentom nie zalicza się lat pracy dla III
RP. Co naturalnie zostało zaskarżone
do Międzynarodowego Trybunału w
Strasbourgu i prawdopodobnie skarżący wygrają, a Rzeczypospolita, jak
zwykle zapłaci.

14 lipca 2017. Nic się nie stało.
Żadne krzyki, ani jazgot (wdług pana
Prezydenta) nie pomogą. Sejm w III RP
jest suwerenny, aż do bólu.
15 lipca 2017. TVP Kultura film:
„80 milionów” o brawurowej akcji uratowaniu w Stanie Wojennym pieniędzy
„Solidarności”. Aż dziw, że film ten
przypomniano, gdyż głównymi bohaterami tego filmu są dziś źle widziani:
Józef Pinior i Władysław Frasyniuk. W
filmie też wspomina się z wielkim szacunkiem Lecha Wałęsę oddając należną
mu cześć.
17 lipca 2017. Wizyta pary książęcej z Wielkiej Brytanii. W delegacji
dwóch następców tronu. Książe Jerzy
nie chce wyjść z samolotu. Polska mu
się nie podoba? Książę Jerzy ma lat 4.
Po jego prababce Elżbiecie, dziadku
Karolu i ojcu Williamie zostanie królem
Zjednoczonego Królestwa. Musi więc
uważać na swój wizerunek.
18 lipca 2017. Drugi dzień wizyty
pary książęcej (w tym ważne spotkanie z Wałęsą w Gdańsku) przyćmiewa wypowiedź Prezydenta. Ogólne
zdziwienie: Andrzej Duda zachował
się przyzwoicie, ba, jak prezydent. On
zawsze zaczyna swoje przemówienie
od mantry: „ja jako prezydent”. Tym
razem rzeczywiście. Prezydent okazał
się być prezydent i postawił ultimatum.

Zażądał wprowadzenia niezbędnych
poprawek do uchwalanych ustaw sadowniczych. W razie przeciwnym zagroził wetowaniem tych ustaw.
19, 20 i 21 lipca 2017. Rozkwitły
pąki białych róż. (O tym piszę osobno strona 3). W skrócie: protesty w całym
Kraju.
22 lipca 2017. Nie bacząc na protesty, demonstracje i zastrzeżenia Prezydenta, Senat przyjął uchwały sejmowe bez zmian.
24 lipca 2017. Prezydent wetuje
dwie główne uchwały w/s sądownictwa
(o Sądzie Najwyższym i Narodowej
Radzie Sądownictwa).
25 lipca 2017. Prezydent podpisuje niemniej szkodliwą ustawę o sądach
powszechnych. Czyli Narodowi symboliczną świeczkę i PiSowi ogarek.
26-31 lipca 2017. Zmasowany atak
na Prezydenta. Skrajne media: „Iść pod
prąd”, „TV Republika” naturalnie „TV
Trwam” i inne skrajne, acz marginalne
– jak jeden mąż potępiają prezydenta
Andrzeja Dudę, że ośmielił się nie być
Adrianem. To be or not to be! Oto jest
pytanie?
LGG
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wszystkim niszczy elity, które są niezwykle ważne w
życiu każdego narodu, ponieważ to elity tworzą kulturę, powodują postęp, są przykładem dla innych. W
Polsce są dwie klasy elit. Pierwsza, to arystokracja
talentu i arystokracja osiągnięć, arystokracja intelektu i moralności. To są obecnie ci, którzy nie podobają
się rządzącym. No i ta druga grupa, to elity z nadania,
gdzie nie liczy się merytoryka, tylko jakaś ideologia,
bardziej lub mniej fanatyczna. Te elity wywodzą się z
tak zwanej bezmiernej miernoty i nie tworzą niczego
pozytywnego w życiu narodu. One są wyłącznie destruktywne. Są po to, żeby zaistnieć, na dłuższą metę
kompromitują, cofają nasz postęp cywilizacyjny.

Pranie mózgu czyli Jerzy Grunwald. Odpytywany przez reportera „wRealu24” podczas kwietniowych uroczystości smoleńskich na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie mówi tak: Cieszę się,
że tutaj jestem. (...) Z przerażeniem obserwuję tych
co tu wyją. To nie ma nic wspólnego u uczczeniem
tych ludzi, którzy zginęli. Ci ludzie chcą siać chaos, zamieszanie, widocznie mają za to płacone. (...)
Uważam, że teraz w Polsce jest prawdziwa demokracja. (...) Fanatyzm poprawności politycznej jaki
mamy w Szwecji, w całej zachodniej Europie, sięgnął
absurdu. Jest to terror, który zblokował ludzi. (...)
Właśnie przeprowadzam się do Polski. Tak jak moi
znajomi szwedzcy, znam ich pięciu: z Göteborga,
Helsingborga, Sztokholmu, Szwedzi którzy nie mają żadnych polskich korzeni, przeprowadzają się do
Polski uciekając przed islamizacją Szwecji, która stała się faktem”. I dalej - ubolewając nad tym, że tak
wielu ludzi dało się „zindoktrynować”: Między innymi mój syn, nad tym ubolewam, bardzo dał sobie zindyktrynować swoje myślenie. Kiedyś mi powiedział:
wy Polacy nie przyjmujecie muzułmanów, zapomnieliście o własnej historii. Ja mu na to powiedziałem:
Radzę ci przyjacielu, abyś zmienił proszek do prania,
bo za bardzo ci wyprał mózg.
Przypomnijmy: Jerzy Grunwald to „nowe” odkrycie polskiej muzyki rozrywkowej, piosenkarz, który
swego czasu był bardzo popularny w Polsce, później
wyemigrował do Szwecji. Teraz znowu popularny
dzięki swoim poglądom politycznym. A swoją drogą:
pełen „szacun” dla Grunwalda, że w zgodzie ze swoimi oszołomskimi poglądami (na Szwecję) zdecydował się po 40 latach na powrót do Polski. Może inni
też poszliby w jego ślady (tu mamy na myśli pewne środowisko kręcące się po Kongresie Polaków w
Szwecji)? Tylko... jak się znowu wszystko zmieni, to
gdzie oni biedacy ponownie wyemigrują??? Toż nawet Kuba dzisiaj nie jest pewna...
W nawiązaniu do wspomnianego wyżej „prania
mózgu” w Koduj24.pl: Jeżeli chcemy mieć społeczeństwo, w dużym procencie patologiczne, to gratuluję,
obraliśmy świetną drogę – mówi Rafał Olbiński w
rozmowie z Magdą Jethon. – We wrześniu 2014 r.
uzasadniałeś powrót do Polski w ten sposób: „Polska
się zmieniła, stała się ekscytującym krajem”. Cały
czas Cię ekscytuje? – pyta Jethon. – Przeżyłem stan
euforii, kiedy przyjechałem. Jadąc samochodem do
Niemiec, do Austrii, nie widziałem żadnego ogrodzenia, drutu kolczastego, żadnej straży, doznałem
naprawdę autentycznych wzruszeń. Człowiek, który
pamięta czasy komunistyczne ma skalę porównawczą.
To był niesamowicie fantastyczny okres, kiedy nagle
Polska, o czym marzyliśmy, stała się częścią Europy.
Zdarzył się jakiś cud, nagle otworzono nam drzwi z
zaproszeniem do wejścia. Uważam, że w polskiej historii będzie to odnotowane jako jeden z cudów, takich, jakim była Konstytucja 3 Maja. Niestety, te drzwi
prawdopodobnie się zamkną w najbliższym czasie, tak
jak rozwalono Konstytucję 3 Maja. Ten ówczesny powiew oświecenia europejskiego nie pasował do narodu polskiego, do tej prymitywnej, egoistycznej szlachty. Tak jak dziś liberalizm zachodnioeuropejski, czyli
największe osiągnięcie rozwoju społecznego, jakiego
jesteśmy świadkiem, też nie pasuje do tego społeczeństwa, które jest postfeudalne. Na szczęście wracając
do Polski trafiłem na fantastycznych Polaków, którzy
są jak perły w tym popiele. I właśnie ci ludzie tworzą
dobre opinie o nas, o Polsce.
– Mówisz o elitach, które nie podobają się władzy?
Sam Kaczyński powiedział, że elity trzeba wymienić.
– Dla mnie jest zadziwiające, że Polska nie dąży,
jak każdy normalny kraj, do kontynuacji, ewolucji
postępu. Ekipa, która w tej chwili zdobyła władzę
niszczy wszystko, co było dobre dotychczas. Przede
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Polityczne spory w Polsce przeniosły się na emigrację. To prawda nienowa. Potwierdził to niedawno
były marszałek Senatu Bogdan Borusewicz krytykując Polonijną Radę Konsultacyjną za próbę cenzury.
Na celowniku m.in. KOD i „Klątwa”. Przypomnijmy,
że Polonijna Rada Konsultacyjna została ponownie
powołana do życia uchwałą Senatu. Jej zadaniem jest
m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i
uchwał związanych z Polonią. Pierwotnie Polonijną
Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzył Senat V kadencji w 2002 r. Funkcjonowała ona
do 2012 r., kiedy to środki na opiekę nad Polonią i
Polakami za granicą zostały przeniesione do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób
reprezentujących organizacje polonijne i polskie z
zagranicy; będą oni pełnić swoją funkcję honorowo.
Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja
Senatu. W obecnym składzie Rady zasiada zawieszona honorowa konsul RP w Ohio, Maria SzonertBinienda, która wsławiła się nienawistnymi wpisami
na Facebooku na temat Donalda Tuska.
Jak informuje biorący udział w spotkaniu Rady (w
kwietniu 2017) Bogdan Borusewicz wywiązała się
dyskusja o antypolskich działaniach, którym należy
przeciwdziałać. – Sądziłem, że będzie chodzić o „polskie obozy koncentracyjne” – napisał na Facebooku
Borusewicz. Ale szybko wyprowadzono go z błędu.
„Ku mojemu zaskoczeniu przedstawiciel Kanady, Jan
Cytowski, zaprotestował przeciwko przyjazdowi do
swojego kraju teatru Słobodzianka oraz wystawieniu
spektaklu ‚Klątwa’ w Warszawie” – napisał marszałek Senatu. Wspomina także o Ewie Stasinowskiej,
która reprezentowała Holandię. „Poparła przedmówcę i dodatkowo domagała się przeciwstawienia się innym antypolskim działaniom: demonstracjom KOD. Te głosy poparła także przedstawicielka
Polonii litewskiej Rita Tamašunienė”. Przypomnijmy,
że „Szwecję” w Radzie reprezentuje Tadeusz Pilat,
prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
Z wakacyjnych lektur. Andrzej Saramonowicz
na Facebooku: W jednej z nadbałtyckich miejscowości poszedłem wczoraj na dorsza i na deptaku rodacy
zaprezentowali mi swoją tekstylną miłość do ojczyzny.
Koszulki i bluzy z orłem w koronie, z biało-czerwoną
flagą, z husarskimi skrzydłami, z wpisanymi w krzyż
literami NSZ i napisem „Twardzi jak stal”, z hasłem
„Od urodzenia dumny z pochodzenia” i prawdziwym
hitem - rysunkiem topora rozłupującego głowę i zaśpiewem, który zapewnia, że na samym rozłupaniu się
nie skończy: „Skurwysyny niech płoną”. A wszystko
na karkach napompowanych przez sztangi, hantle,
sterydy, anaboliki, piwo, ziemniaki, golonki oraz czas
antenowy TVP, Polskiego Radia, Telewizji Trwam i
Radia Maryja. To o tych ludziach prezydent Duda
mówi, że są „solą tej ziemi”, to z nimi - w kontrze do
„gorszego sortu Polaków” - prezes Kaczyński pragnie
odbudowywać patriotyzm, to w ich imieniu premier
Szydło nie chce mieć nic wspólnego z „szaleństwem
brukselskich elit”, to ich wreszcie prawicowa publicystyka nazywa dotychczas wykluczonymi, którzy dzięki
dobrej zmianie odzyskują w końcu godność. /.../ Czy
naprawdę chcecie mieszkać w kraju na miarę wyobrażeń ludzi, którzy z dumą noszą ubrania z hasłem:
„Skurwysyny niech płoną”? Czy naprawdę jesteście
pewni, że tworząc nową Polskę, o której tyle mówicie, zdołacie zapanować nad sytuacją i „Skurwysyny
niech płoną” pozostanie na zawsze tylko tekstem na
bluzie? I na koniec: Czy naprawdę uważacie, że ci ludzie kochają Polskę bardziej niż ja?
Magdalena Środa komentując jeden z czerwcowych sondaży opinii publicznej dający zdecydowane
zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości: Właściwie rozumiem dlaczego komunizm w Polsce tak dobrze się
trzymał: ludzie lubią autorytaryzm, lubią jak władza
nimi zarządza byleby tylko gotówkę dawała.W PRLu
gotówki co prawda było mało, ale polityka socjalna:
wczasy, żłobki, przedszkola, a zwłaszcza system przywilejów dla posłusznych – imponujący!Po co komu demokracja, po co trójpodział władzy? Wielu i z cenzurą
nie było źle, bo po co komu wolność słowa?Na kolację

się nie zje. A do tego to poczucie narodowej dumy. W
PRLu też nam mówiono na czym polega prawdziwy
patriotyzm (zdjęcia Gierka w każdej klasie) i że wszelkie zło bierze się z knowań obcych.Życie było proste i
poukładane jak cep.Po co komu Europa?Mamy swoich żołnierzy wyklętych i żadne inne ideały nie są nam
potrzebne.Po co komu chrześcijaństwo? Mamy ojca
Rydzyka. Poza tym Nasz kościół mówi jak jest i jak
ma być a ma być po bożemu, z Kaczyńskim, Szydło i
Szyszką w świetlaną przyszłość. Od tego kraju to się
chyba i Bóg i rozum odwrócił…
I jeszcze raz Magdalena Środa. Mało co jest
równie cyniczne jak trzykrotny rozwodnik Trumpseksista, który zachwala rodzinę, mało co jest tak
podłe jak tysiące zwolenników PiS, którzy wygwizdują Wałęsę,mało co jest tak głupie jak zachwyt nad
wartościami konserwatywnymi. Przecież gdyby one
zwyciężyły, to świat trwałby w bezruchu, zapatrzony
w Kościół, w Inkwizycję, w bulle papieskie, monarchię, kolonializm i żaden z wyznawców Kaczyńskiego
czy Trumpa nie miałby dziś ani praw ani wolności ani
płatnej pracy. Nie mówiąc nic o kobietach. A życie
ludzkie byłoby biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie.
W Tygodniku Powszechnym” rozmowa z
arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim. Dotyczyła
m.in. miesięcznic na Krakowskim Przedmieściu.
Redakcja pyta: Czy publiczna żałoba może trwać 7
lat? Muszyński odpowiada: Prawdziwa żałoba może
trwać całe lata, a tutaj chodzi o żałobę o niespotykanych dotychczas wymiarach, obejmujących cały
naród. Problem leży jednak nie w fakcie przedłużania obchodów, ale w upolitycznieniu, jakie z czasem
nadano świętowaniu pamięci o zmarłych. (...) Kłótnia
nad grobami jest zaś najgorszą przysługą, jeżeli nie
wręcz zniewagą pamięci ofiar tragedii, i to niezależnie od intencji organizatorów tych celebracji.
Trochę ze szwedzkiego podwórka. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego
w Polsce przyznało międzynarodowe stypendium
Pen2Pen - Freedom of Expression Award, dziennikarzom z oddziału Związku Dziennikarzy Szwedzkich
w Örebro. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych.

Inną prestiżową nagrodę otrzymał profesor
Leonard Neuger (na zdjęciu wyżej), dzisiaj mieszkaniec Krakowa, ale jeszcze niedawno profesor na
Uniwersytecie w Sztokholmie. Akademii Szwedzkiej
nagrodziła go za za tłumaczenia poezji szwedzkiej na
język polski. Gratulujemy!
Z kolei laureatami I edycji konkursu Polskie
Młode Talenty - Sztokholm 2017 zostali: Veronika
Eriksson, Iga Red, Adrian Macéus, Julia Kolarczyk, Filip Kolasiński i Daniel Jonczyński. Świetnie, że szwedzka Polonia ma się czym pochwalić.
Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo
Teatralne w Szwecji.
Mało chwalebne, chociaż to sukces szwedzkiej
policji, było ujęcie w dzielnicy Årsta w Sztokholmie
45-letniego Macieja Jasiulewicza, jednego z najbardziej poszukiwanych w Polsce przemytników narkotyków. Zatrzymany Polak był szefem gangu narkotykowego w Białymstoku, w 2007 roku sąd skazał go
na wieloletnie więzienie. Jasiulewicz uciekł jednak z
więzienia w 2010 roku i ukrywał się w Szwecji. Do
czerwca tego roku. Raj ma też granice. Teraz czeka go
powrót do więzienia.

Hammershus

Niewesołe myśli
Wybór kończy się częściej
katastrofą niż triumfem, mówią
znawcy życia. I dobrze mówią.
Przykładów można dostarczyć
w każdej chwili w dowolnej ilości. Żyjemy, ja i moje pokolenie
(to nie oznacza, że chcę powiedzieć, iż kiedyś było lepiej, bo
nie było; było po prostu inaczej,
a życie szło wolniej, był czas
się do zmian przyzwyczaić) na
ruchomych piaskach wartości.

© CC0 Public Domain

Ruiny zamku z polsko-szwedzką historią

Wszystko znajduje się w nieustannym i coraz szybszym ruchu. Ruch stał
się właściwie wartością samą w sobie
i to budzi obawy i protesty, bowiem
społeczeństwo pozbawiane stabilnych, ustanowionych, funkcjonujących
prawnych zasad, z mało wiarygodnymi
elitami politycznymi i niewielkim procentem godnych szacunku hierarchów,
staje się społeczeństwem (przepraszam
za słowo) gównianym.
Trudno powiedzieć, nawet pomyśleć, a już wyrokować to w ogóle, jak
będzie wyglądał świat, a z nim razem Polska, kiedy dzisiejsze pomysły

Hammershus to duński zamek królewski z ogromnym kompleksem fortyfikacyjnym, usytuowany na północnym
krańcu wyspy Bornholm. Należy on do
największego obiektu o charakterze historyczno obronnym, mieszczący się na
północnym krańcu Europy. Zamek ten,
został zbudowany przez Duń-czyków w
1255 roku. Zbudowany został na masywie Hammeren i miał on być przeciwwagą dla znajdującego się w centralnej
części wyspy królewskiego zamku
Lilleborg. W cztery lata po wybudowaniu Hammershus, wojska szwedzkiego
pod komendą arcybiskupa Lund zniszczyły Lilleborg i Hammershus.
Fortyfikacje mające na celu wzmożenie obronności zamku, znajdują się
na wysokości 75 m n.p.m. na skalnym
klifie. Składa się na nie mur, w niektórych miejscach o pierścieniu podwójnym, o długości 750 metrów. Są tutaj
także szańce oraz fosa, a w centralnym
punkcie zamku usytuowana jest baszta,
Mante.
W początkowym okresie istnienia,
Hammershus wiele razy przechodził
z rąk szwedzkiego arcybiskupa w ręce duńczyków. W roku 1522 całą wyspę z zamkiem, przejęła na 50 lat w
ramach spłaty długu Danii, niemiecka Lubeka. Lubeczanie wybudowali
tu nowe umocnienia fortyfikacyjne i
nadali zamkowi specyficzny kształt.
W 1576 roku Bornholm (i oczywiście
zamek Hammershus) wrócił do korony
duńskiej.

W XVII wieku Hammershus zaczął
tracić znaczenie militarne w związku
z rozwojem broni palnej i artylerii. W
roku 1645 wyspa i Hammershus został
zdobyty przez Szwedów, w miarę upływu czasu wrócił on jednak do Danii na
mocy traktatu pokojowego. Od 1743
roku zamek zaczął popadać w ruinę,
stanowiąc jednocześnie cenne źródło
materiałów budowlanych dla mieszkańców pobliskich okolic. Również twierdza na wyspie Christianse, powstała
częściowo z cegieł pozyskanych w rozbiórce Hammershus.
Jak głosi stara legenda, podobno
przebywał tutaj Stefan Czarnecki ze
swoim wojskiem, dlatego część zamku
nosi nazwę skrzydła polskiego. W każdą bezksiężycową noc, duch polskiego
żołnierza walczącego u boku Stefana
Czarneckiego, przechadza się po obmurowaniu zamkowym. Gdy nagle, nie
wiadomo skąd, przybiega do niego rączy koń, rycerz wsiada na niego i razem
znikają w ogromnej siwej mgle.
Aby tego doświadczyć, można zatrzymać się w niedalekim moteliku, w
którym serwowane jest wspaniałe jedzenie. Duńczycy bardzo sobie cenią
turystów, często racząc ich ciekawymi opowieściami o zamku i Stefanie
Czarneckim.

zostaną doprowadzone do ostatecznej
realizacji. Coraz więcej ludzi na świecie, w tym Polacy, czuje się w swoim
życiu, jak chomik w klatce. Są w ruchu,
ale wciąż wracają do punktu wyjścia.
Być może się mylę, nie tu, gdzie należało by przykładam ucho, ale wydaje
mi się, że światem, a moją ojczyzną
Polską ostatnimi laty szczególnie, coraz silniej rządzą pasje.
Pasja zaś to bardzo specyficzny stan
emocjonalny. Wystarczy ją tylko lekko szturchnąć, a potrafi błyskawicznie
zmienić się w nienawiść. A niekontrolowane emocje nie rządzą się prawami
logicznego myślenia, ani tym bardziej
życzliwościąm – podlegają bezdusznemu prawu niechęci.
Pasje odbierają rozum, ale jednocześnie i jakby w zamian, dodają odwagi ludziom słabym i tchórzliwym.
Pozwalają komponować życie w bohaterskich barwach i stroić się w nie, jak
przysłowiowy paw w ogon. Człowiek
psychicznie mocny nie potrzebuje protez, nie boi się pokazać swojej niewystarczalności, nie ucieka przed słabościami, a przyjmuje je, mówiąc kolokwialnie, na klatę.
Kolejną zasadzką – zakładając, że
już rozliczyliśmy się z „pasjami” – jest
pewność siebie. Gdy pewność siebie
przekracza granice samokontroli i buduje przekonanie o oczywistej oczywistości posiadania racji, najprawdopodobniej jest się głupcem, ponieważ
do tego nieuchronnie prowadzi nadmuchany balon samooceny. To po pierwsze. Po drugie dobrze jest jednak nie
zapominać, że choć emocje najczęściej
ogłupiają, to bez nich, bez emocji, nie
ma wielkich czynów i dzieł. Po trzecie, krótko i hasłowo, o pazerności:
Bogatym zawsze brakuje więcej niż
biednym.
Ilekroć widzę zdjęcie lub obraz telewizyjny Manhattanu, czy panoramę
innego wielkiego miejskiego skupiska, tylekroć mam poczucie niechęci
podszytej niepokojem. Razi mnie i

przestrasza sztuczność i jednocześnie
masowość tego, co widzę.
Ludzkość będzie zgubiona, jeśli nie
zacznie zbierać się do odlotu z tej wymęczonej planety, i nie zacznie kolonizować w kosmosie. W ciągu 200 do
500 lat ludzkość – o ile do tego czasu
dotrwa – wyrwie się w kosmos. W tym
czasie człowiek odnajdzie nowe formy
energii, najprawdopodobniej mieszaninę materii i antymaterii.
Ziemia zagrożona jest na tak wielu
poziomach, że trudno myśleć optymistycznie o przyszłości planety. Kończą
się zasoby naturalne, następują coraz
szybsze zmiany klimatyczne, ma miejsce gwałtowna redukcja lodowych czap
polarnych, wycinka lasów, trzebienie
zwierząt, grozi nam klęska przeludnienia, a nie ma już nowych lądów do odkrycia. Wszystko to obliguje człowieka
do podjęcia decyzji objęcia priorytetem
badań naukowych podróży międzygwiezdnych. Można się spodziewać, że
w ciągu 30 lat powstaną stałe bazy na
Księżycu, a za kolejne dwadzieścia na
Marsie.
To powiedział, w czasie trwania
Festiwalu Nauki i Sztuki w Trondheim,
w Norwegii, Stephen Hawking, firma
niewymagająca reklamy.
Tak dotarliśmy, po serii niewesołych myśli. Do pytania, które dla jednych zabrzmi żartobliwie, a dla drugich
idiotycznie: Co może uczynić życie
lżejszym? Odpowiedź: Poczucie humoru! Brak poczucia humoru to nie tylko
wielki mankament, to odrzucenie koła
ratunkowego.
Człowieku, nie zgub dziecka w sobie! Życie to zabawa! Na serio, ale zabawa, a Ty jesteś podmiotem tej zabawy. Na koniec banalna, ale jakże prawdziwa uwaga: Dopiero wtedy, kiedy
potrafisz bawić się sobą, masz prawo
śmiać się z innych. Na koniec-koniec
myśl miesiąca: Nie ma najmniejszych
wątpliwości, że Donald Trump jest
idiotą, ale nie można mu odmówić, że
jest w tym świetny. (asz)

Tekst i fotografie:
Ewa Michałowska Walkiewicz
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