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„Wampir”, „hurtownik
śmierci”, „bestia”, „rzeźnik”...
Tak opisywała go prasa.
Magda Omilianowicz podjęła
się trudnego zadania, tym
bardziej, że prawne konsekwencje wobec Pękalskiego,
były nieproporcjonalne
do jego winy.
Recenzja książki “Bestia” 7

Tadeusz Urbański
wspomina
Michała
Moszkowicza
strona 2

Zostawił po sobie wiele
książek, w których opisał
uwikłanie wrażliwego
człowieka w Historię
Europy Wschodniej,
wojenną i powojenną
wędrówkę ludów
i trzymanie się polskości.
Bez wielkich słów
i patriotycznego patosu.

Płacz,
ale płać!
Historia
zagmatwana
O fascynującej historii Świętosławy
rozmawiamy z Agatą Stopą,
autorką książki „Świętosława
- królowa Wikingów”. 3

Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce sięgnąć
do kieszeni Polaków pracujących za granicą.
W Sejmie jest już projekt ustawy/zmian
o ujednoliceniu opodatkowania rodaków
pracujących za granicą. Co to oznacza
w praktyce: jeżeli wynagrodzenie Polaka jest
opodatkowane w państwie A według stawki
15 proc., a w Polsce uśredniona stawka
podatkowa dla takiego dochodu wynosi
20 proc., to musi on dopłacić w Polsce
pozostałe 5 proc. Mimo, że jest to
wynagrodzenie, które w całości uzyskał
za pracę w państwie A... 2

Michał Moszkowicz 1941-2017

Koniec
podróży z
przesiadką
Dla jednych był prawdziwym
pisarzem z pokaźnym dorobkiem,
a dla innych tylko emigrantem
pamiętnych lat 1968/69, który
potrzebował opisać wyjazd
z Polski i jego skutki. Ale byli
i tacy uważający, że talentu
nie miał za grosz.
„Grosik”, to młodzieńcze opowiadanie Michała o
chłopcu ściskającym w ręku cenny grosik, który w
chwili nieuwagi wypuszcza z dłoni i z żalem widzi tą
cenną dla niego monetę, tocząca się w kierunku kanału... Próżno dociekać, czy Michała szczęśliwy grosz
przepadł przed barakiem w Magnitogorsku, czy na
ulicy Elektoralnej w Warszawie... W Sztokholmie o
pieniądzach myślał w wypadku ich braku, czyli prawie zawsze. Grosz się Go nie trzymał...
Magnitogorsk – miejsce urodzenia Michała – na
zawsze odcisnęło się na jego psychice. W Rosji był
Polakiem, a w Polsce, we wczesnych latach, był
Ruskiem. Zawsze zmagał się z ponurymi wspomnieniami i w każdej z książek wracał do Magnitogorska,
legendarnej budowli komunizmu i do ekspatriacyjnej
podróży do Polski. Czasami uśmiechaliśmy się do
Niego mówiąc, że pisze wciąż tę samą książkę. Nie
odpowiadał na zaczepki. Wolał podjąć temat twórczości swojego idola i równolatka, Boba Dylana.
Rodzice Michała i Jego dwie siostry – Leny i
Danuta – tęsknili za Polską i Warszawą, wrócili i zamieszkali przy ul. Elektoralnej. Stąd, okolice Ogrodu
Saskiego, pl. Bankowego (d. Dzierżyńskiego) były
dziecięcą i młodzieńczą okolicą Michała, łącznie z
kawiarnią Błękitną na tyłach Pałacu Błękitnego, gdzie
przesiadywał wagarując.
W połowie lat 60-tych warszawskie Krakowskie
Przedmieście było nie tylko towarzyskim corso, ale
dla studentów i początkujących publicystów szlakiem
wymiany doświadczeń i ulicą porozumienia. Na hasło „Krakowskie” lub „Kawiarnia Telimena” Michał
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rozjaśniał się wspomnieniowo-ironicznie: – Biegało
się po Krakowskim z pękiem rękopisów i przekonywało samego siebie – przecież kiedyś mi to wydrukują!
A później autobusami przyjechał na Uniwerek aktyw
robotniczy i wszystko rozpieprzył...
Znajomy Michała z Uniwersytetu Warszawskiego,
niedawno zmarły Janusz Głowacki, napisał kiedyś o
powodzeniu i sukcesie: „Przyjemności żyją po śmierci. Polacy są ciągle zmartwieni, zamiast czerpać z
życia, ile się da...” Czy Michał czerpał z życia w ten
sposób? Czerpał jak potrafił i dźwigał swoją obolałość przez całe dorosłe życie.
Na Krakowskim czuł się najlepiej. Własne splątanie rosyjsko-polskie było dla niego niechcianym ciężarem. Wtedy, przed emigracją, snuł plany literackie,
które realizował w odmiennej formie na obczyźnie.
Ale w Szwecji wspomnienie oderwania od Polski
zwielokrotniło się. Może właśnie się zorientował, że
pisanie o emigracji to tylko pretekst? Gdyby się urodził w Nowym Jorku byłby innym człowiekiem, bez
tego stalinowskiego garbu, który dźwigał całe życie.
Do podtrzymywania starych, warszawskich znajomości, nie miał chęci. Zdawał sobie sprawę, że zbyt
wiele musiałby przypominać kolegom, opowiadać o
sobie, wracać do czasów szkolnych czy nawet magnitogorskich. Z czasem wspomnienie emigracji odczuwał jako obezwładniającą bezsilność.
W opisy swojego losu wplatał emigracyjne przemyślenia. Nie narzucał spostrzeżeń, oczytany i rozumiejący świat, który zmusił Go do licznych przeprowadzek, skąd czerpał poczucie krzywdy. Ale na to nikt
nie mógł znaleźć lekarstwa. Rodzice również osiedlili
się w Szwecji, a siostry w Londynie.

Zostawił po sobie wiele książek w których opisał
uwikłanie wrażliwego człowieka w Historię Europy
Wschodniej, wojenną i powojenną wędrówkę ludów
i trzymanie się polskości. Bez wielkich słów i patriotycznego patosu. W Polsce napisano o Jego twórczości dwie prace magisterskie i zrealizowano film.
W Sztokholmie spotykaliśmy się często w kawiarni
„Claudia”, która już nie istnieje. W grupie kolegów
gawędziliśmy, snuliśmy projekty, które czasami obracały się w realność. Zdarzało się nam pomilczeć na
interesujące tematy, a niekiedy zajadle dyskutowaliśmy o książkach czy o polityce.
Usiłował gdzieś znaleźć pracę, starał się i nawet
nosił skrzynki z bananami, ale wtedy zamykał się w
jakimś magazynku i czytał książki. Miejsca nie zagrzewał... Rodzice zmarli i jedna z londyńskich sióstr.
Przeprowadzał się wielokrotnie i wreszcie z żoną
Iwoną, po wieloletnim oczekiwaniu, dostali mieszkanie na Söder. Michał miał tam tak zwaną nyżę, czyli
malutki pokoik z łóżkiem i biurkiem. Ale Iwona po
ciężkiej chorobie zmarła. Syn już wcześniej założył
rodzinę i zamieszkał w odległej dzielnicy Sztokholmu
i Michał został sam.
Ostatnie lata, gdy pozostawał na łasce szwedzkich
Domów Opieki, rozdzielał między Rodzinę i pamiętających o Nim Przyjaciół. Próbował pisać, ale znękany chorobą gasł powoli, coraz bardziej zgorzkniały,
smutny, skrycie szukający rozwiązania swojej podróży z Magnitogorska do Sztokholmu z przesiadką w
Warszawie.
Tadeusz Urbański

Płacz, ale płać!
Rząd Prawa i Sprawiedliwości
chce sięgnąć do kieszeni
Polaków pracujących za
granicą. W Sejmie jest już
projekt ustawy/zmian
o ujednoliceniu opodatkowania rodaków pracujących
za granicą.

Takie zasady obowiązywały do 2006 roku, gdy rząd
(wówczas Jarosława Kaczyńskiego), pod wpływem
protestów Polaków pracujących za granicą, zmienił
zasady. Za rządów Platformy Obywatelskiej utrzymano te przepisy, teraz PiS powraca do ich zmiany.
Zgodnie z nią w umowach dotyczących unikania podwójnego opodatkowania ma zacząć obowiązywać
tylko jedna metoda rozliczania – zaliczenia proporcjonalnego. Teraz Polacy zatrudnieni w innym kraju będą musieli ujawnić swoje dochody w Polsce.
Niektórzy zapłacą wyższą daninę.
W pierwszej kolejności dotknie to osoby mające
stałe miejsce zamieszkania w Polsce, tzw. rezydentów, którzy podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości uzyskiwanych przez siebie dochodów, niezależnie od źródeł ich pochodzenia. Osoby
mające natomiast miejsce zamieszkania w innym kraju podlegają opodatkowaniu w Polsce tylko od dochodów uzyskanych w Polsce – ograniczony obowiązek
podatkowy.
Przepisy podatkowe nie definiują jednak pojęcia
„stałego miejsca zamieszkania”, dlatego też często
za Kodeksem cywilnym przyjmuje się, że jest nim
miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem
stałego pobytu. Organy skarbowe dodają ponadto,
że w miejscowości tej musi znajdować się centrum
życiowe podatnika, tj. miejscem zamieszkania podatnika wraz z rodziną. Ponadto nie jest ważna długość
samego pobytu, ale jego charakter. Zatem wyjazd w
celach zarobkowych, bez zamiaru pozostania za granica na stale, nie powoduje utraty miejsca zamieszkania w Polsce.
O miejscu stałego zamieszkania decydują więc
czynniki obiektywne – faktyczne przebywanie w
danym miejscu, i subiektywne – zamiar stałego pobytu. Tym samy podkreśla się, że nie ma znaczenia
fakt zameldowania podatnika w danej miejscowości.
Dlatego też jeżeli dana osoba wyjedzie z Polski do

pracy z zamiarem stałego pobytu za granicą, osiedlenia się tam stałe i przeniesieniem za granicę centrum
swoich interesów życiowych (np. założenie rodziny,
osiedlenie się wraz rodziną), to będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce, tylko od dochodów uzyskanych
w Polsce. Zaś osoba pracująca za granicą może udowodnić, że miejsce jej stałego pobytu znajduje się za
granicą poprzez przedstawienie polskiemu urzędowi
skarbowemu tzw. „certyfikatu rezydencji”.
Jeżeli warunki powyższe nie są spełnione i podatnik wyjeżdża za granicę tylko czasowo, bez zamiaru
stałego pobytu za granicą, wówczas podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, co
oznacza, że całość uzyskanych dochodów będzie opodatkowana w Polsce. Osoby te płacą jednak również
podatki w miejscu uzyskiwania dochodów, dlatego
aby uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się
postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Obecnie rząd chce wrócić dokładnie do tej samej
zasady ścigania i obciążenia podatkami Polaków
jak ta, która obowiązywała Polaków pracujących
w Wielkiej Brytanii do 2006 roku. Jest jedna różnica. Teraz Ministerstwo Finansów chce tę zasadę
przenieść na inne kraje. Wprowadzenie tylko jednej
metody, zaliczenia proporcjonalnego, niezależnie
od rodzaju dochodów, będzie prawdziwą rewolucją
– oznaczać będzie to więcej obowiązków dokumentacyjnych, ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej za ich niedopełnienie, trudniejsze rozliczenia podatkowe, a w wielu przypadkach również
wyższe podatki.
Czy nowe zasady dotkną także obywateli polskich
pracujących w Szwecji? Teoretycznie nie – przynajmniej jeśli chodzi o dopłatę podatku. Bo stawka
podatkowa jest wyższa w Szwecji niż w Polsce. Ale
Polacy tu mieszkający nie unikną obowiązku biurokratycznych formalności.
Reakcje Polaków pracujących w innych krajach
europejskich (m.in. w Wielkiej Brytanii, Norwegii i
Hiszpanii) na informację o podwójnym opodatkowaniu były łatwe do przewidzenia. Złość i zapowiedzi,
że będą zrzekać się polskiego obywatelstwa. Na internetowych forach zaproponowano by, w imię „sprawiedliwości” ministerstwo finansów Polakom pracującym za granicą, a płacącym tam np. wyższe podatki
niż w Polsce – zwracało różnicę...
Przedstawiony projekt jest kontrowersyjny i z pewnością wywoła kolejną „małą wojnę” rządu PiS z
obywatelami. Jak się ta wojna zakończy? To znowu
zależy od tego jak do propozycji sejmowych odniosą się posłowie. Ale tutaj na wiele nie ma co liczyć...
(opr. ngp)

Historia zagmatwana
O fascynującej
historii Świętosławy
rozmawiamy
z Agatą Stopą,
autorką książki
„Świętosława królowa Wikingów”.
Co wiemy z całą pewnością o Świętosławie?
Bo jak się czyta informacje o jej życiu,
to najczęściej pojawiają się sformułowania
„prawdopodobnie”, „nie do końca pewne”,
„najprawdopodobniej”....?
O Świętosławie mamy cztery wzmianki w czterech
niezależnych kronikach: w kronice Thietmara z
Merseburga, w dziele Adama z Bremy, „Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum”, w „Encomium
Emmae Reginae” przypisywane królowej Emmie,
oraz kronice „Liber vitae of the New Minster and
Hyde Abbey Winchester”.
Opierając się na tych źródłach można z całą
pewnością powiedzieć, że Świętosława była córką
Mieszka I i siostrą Bolesława Chrobrego, że wyszła
za mąż za Eryka Zwycieskiego konunga Szwecji, a
następnie po jego śmierci za Swena Widłobrodego,
władcę Danii i urodziła mu synów: Haralda i Knuta
oraz dwie córki: Świetosławę i Estrydę. Następnie
niedługo po roku 1000 Swen wygnał ją z Danii. Po
śmierci Swena dwaj dorośli już synowie wrócili po
nią do „dalekiego słowińskiego kraju”. Czyli Świętosława najprawdopodobniej spędziła czas wygnania
w Polsce u brata Bolesława. Wiadomo również, że w
opactwie Winchester pochowano jej córkę, a siostrę
króla angielskiego Knuta Wielkiego „Santslaue”,
które to imię owa córka wzięła ponoć po matce.
Tyle twardych faktów, niemniej są też inne, często
dziwne zapisy w średniowiecznych kronikach potwierdzające nie tylko istnienie Świętosławy, ale
i jej realny wpływ na sprawy polityczne. Oprócz
tego rozpisują się o Świetosławie sagi nordyckie.
Jednak informacje przez nie podawane są często
ubarwione i mocno zmitologizowane.
W Szwecji postać ta znana jest jako Sygryda
Storråda. My mówimy na nią Świętosława,
duńczycy Gunhilda. W którym „wcieleniu”
odegrała rolę najważniejszą?
Cóż, problem imion, zwłaszcza kobiecych, to
wielka bolączka dla osób zajmujących się czasami
wczesnego średniowiecza. Bardzo często jedna i ta
sama osoba występuje pod różnymi imionami lub,
zwłaszcza w wypadku kobiet, w ogóle nie ma imienia. Wspomina się np. daną księżniczkę jako żonę
lub córkę pewnego władcy. Podobnie jest w wypadku
Świętosławy. Żaden ze wspominanych wcześniej
kronikarzy nie wymienia jej imienia. Tylko imię jej
córki występuje w kronice „Liber vitae...”. Część
historyków i pisarzy wnioskuje więc, że tak właśnie
nazywała się jej matka.
Z kolei sagi nordyckie mówią o Sygrydzie Storradzie i jej ojca upatrują w postaci szwedzkiego jarla
Skogula-Toste. Idąc tym tropem część skandynawskich historyków uważa, że Sygryda nie miała nic
wspólnego z Polską. Inni zaś nawet posuwają się do
stwierdzeń, że taka postać w ogóle nie istniała, a na
jej mit złożyła sie historia kilku kobiet.
Żeby sprawę jeszcze bardziej zagmatwać w sagach
poświęconych Swenowi Widłobrodemu, koningowi duńskiemu, występuje postać Grunhildy, a nie
Sygrydy ani Świętosławy. Jednak jeżeli uwierzymy
Adamowi z Bremy owa Pani została żoną Swena
wcześniej owdowiwszy po szwdzkim konungu Eryku
Zwycięskim. Adam chyba wiedział o czym mówi,
bo informacje na temat owej księżnej czerpał od jej
wnuka Swena Estrydsena, na którego dworze jakiś
czas przebywał. Nawet dzisiaj byłoby dziwne, gdyby
wnuk nie wiedział, kto był jego babką, a co dopiero
wtedy, kiedy korzenie rodowe były źródłem dostojeństwa i praw monarszych.

Tak czy inaczej sprawa imion i tożsamości Świętosławy jest zagmatwana. Historycy oraz pisarze powieści historycznych przyjmuja różne, często skrajne
opinie. W mojej książce opowiedziałam się za wersją
uznawaną przez większość historyków polskich i
brytyjskich.
Natomiast, jeżeli chodzi o drugą część Pana pytania,
to rola jaką odegrała w historii Europy była bardzo
istotna dla wielu krajów. Świętosława była córką
pierwszego historycznego władcy Polski Mieszka I
i siostrą pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego. Była żoną pierwszego historycznego króla
Szwecji Eryka Zwycięskiego, matką Olafa Skotkonunga, króla który zjednoczył i ochrzcił Szwecję.
Potem została żona najkrwawszego wikinga tego
okresu Swena Widłobrodego, który zjednoczył
Danię, zagarnął Norwegię i zdobył Angię. Była
matką Knuta Wielkiego twórcy skandynawskiego
mocarstwa obejmującego Anglię, Danię, Norwegię i
część Szwecji. Dodatkowo jej córka, Estryda, została
królową regentką Danii i bodaj jedyną królową od
której imienia pochodzi nazwa dynastii. A to tylko
najistotniejsze przyczyny, dla których Świętosława
zasługuje na naszą uwagę.
Można spotkać się z opinią, że Świętosława były
pierwszą Europejką. Polska księżniczka która
była królową Danii, Norwegii, Szwecji i Anglii...
Jak na kobietę i na tamte czasy, to dość poważne
wyzwanie?
Zgadzam się z Panem. To zadanie poważne i bardzo
niebezpieczne. Ani pierwszy mąż Świętosławy
Eryk Zwycięzki, ani drugi Swen Widłobrody, ani
jej synowie nie należeli do potulnych baranków i
wpływanie na ich decyzje, a chociażby przeżycie
na dworach pełnych intryg i sprzecznych interesów,
było zadaniem wymagającym inteligencji, pomysłowości, odporności psychicznej i żelaznych nerwów.
A pamiętajmy, że Świętosława wkracza na arenę
międzynarodowej polityki jako 13-letnia panienka.
Musiała być więc naprawdę nieprzeciętną osobowością, by działać i to skutecznie na terenie Szwecji,
Danii, Anglii, Polski i Norwegii. Wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłam do mojej książki.

racji nawet w bardzo trudnych okolicznościach.
Niewątpliwie umiała również wzbudzać miłość i
przywiązanie skoro – jak pisze kronika „Encomium
Emmae Reginae” – dorośli już synowie wrócili po
nią do dalekiego polańskiego kraju po prawie 12
latach przymusowej rozłąki
Pani książka jest powieścią historyczną, więc –
jak to w powieści – Pani fantazja twórcza musiała
zostać umieszczona w czasach bardzo dawnych, w
tym przypadku mówimy o historii sprzed niemal
1000 lat. To z pewnością zadanie trudne
dla pisarza...?
Temat wczesnego średniowiecza zawsze był mi bliski. Natomiast przygotowując się do pisania książki o
Świętosławie, czytałam bardzo wiele o tym okresie.
A więc kroniki z tego okresu np. Kronika biskupa
mersburskiego Thietmara, ale również dzieła współczesnych historyków opisujące Bołesława Chrobrego, jego ojca Mieszka i Dynastię Piastowską. Jak
również dzieła pisarzy skandynawskich i angielskich
mówiące o Swenie Widłobrodym, Eryku Zwycięskim
i Knucie Wiekim. Studiowałam również zwyczaje
tego okresu, kulty religijne, przepisy prawne, aspekty
przyrodnicze, geopolityczne a nawet klimatyczne.
W efekcie wszystkie fakty historyczne, opisy religii, obrzędów, budownictwa, strojów, uzbrojenia,
sposobu podróżowania, wojowania a nawet higieny
i posiłków są oparte na danych zaczerpniętych z kronik, dzieł historyków oraz danych archeologicznych.
Natomiast budowa samych postaci, a zwłaszcza ich
charakteru, jest moją interpretacją. Starałam się jednak by była to kompilacja logiczna, prawdziwa psychologicznie i zgodna z realiami ówczesnego świata.
Gdy tylko było to możliwe opierałam się na opisach
podawanych w kronikach. Chociaż na ogół więcej
było tam danych na temat charakteru władców, niż
ich żon i córek.
W historii Szwecji równie ważną rolę odegrała
Katarzyna Jagiellonka. Czy można oczekiwać, że
to będzie kolejna postać, która Panią zainspiruje
do napisania kolejnej książki?
Napewno zostanę w strefie historii polskiej i skandynawskiej. Czy będzie to postać Katarzyny Jagiellonki
– jeszcze nie wiem. Chociaż jest to bardzo ciekawa
postać, na temat której napisano jednak już kilka
książek. Napewno jednak warto by się było przyjrzeć
na nowo życiu tej polskiej królewny, która w wieku
36 lat została wydana za finladzkiego księcia Jana.
Podobno zakochała się w nim na zabój. Przetrwali
razem długoletnie więzienie, dochowujac sie w
międzyczasie trójki dzieci, w tym przyszłego króla
polski Zygmunta. W 1568 roku, prawie prosto z
więzienia, Katarzyna wraz z mężem trafiają na tron
Szwecji, dopiero co opróżniony po Eryku XIV, tym
samym, który ich przez długie lata więził. Fascynujaca historia, pełna niespodziewanych zwrotów, bardzo
ważna dla dziejów zarówno Polski jak i Szwecji.
Napewno w moich planach pisarskich bede mieć
na uwadze Katarzynę Jagiellonkę, córkę Zygmunta
Starego.
Dziękuję za rozmowę. (ngp)

Co Panią najbardziej zafascynowało
w Świętosławie?
Chyba jej niesłychana żywotność i chęć działania
nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Poradziła
sobie z ponoć szalonym, trzykrotnie od niej starszym
Erykiem. Nawet, gdy oddalił ją z dworu. Jeżeli wierzyć sagom, została niezależnym jarlem w Gotlandii.
Zemściła się na niewiernym kochanku, swej wielkiej
młodzieńczej miłości Olafie Tryggvasonie, wyciągając jeszcze z owej zemsty korzyści polityczne.
Nie załamała się, gdy jej drugi mąż, krwawy Swen
Widłobrody wyrzucił ją z kraju zabierając jej małoletnie dzieci. Z niegasnącym entuzjazmem wróciła
na scenę wielkiej polityki jako niemłoda, zwłaszcza
na tamte czasy, bo ponad czterdziestoletnia kobieta, i dopomogła nastoletniemu synowi Knutowi w
zdobyciu korony Anglii. Nie wiemy kiedy umarła,
więc nie wiemy w jakich jeszcze międzynarodowych
intrygach i aliansach maczała palce.
Od początku pracy nad moją książką jedna rzecz
wzbudzała mój wielki podziw dla Świętosławy. By
poradzić sobie w tych niełatwych dla kobiet czasach,
i realnie wpływać na bieg politycznych wydarzeń,
musiała być ona osobą silną psychicznie i zdecydowaną. Jednocześnie musiała mieć dar dostosowywania się do zmiennych sytacji i negocjowania swych
NGP 17/2017 (401)

NGP 17/2017 (401)

NGP 17/2017 (401)

na chodniku po drugiej stronie ulicy, marząc że kiedyś
zagram w środku, na tej scenie.
Przełom nastąpił w roku 1996, kiedy do swojego
zespołu zaprosił go wielki już podówczas Chic Corea.
Po sześciu latach ich współpracy Avishai dojrzał muzycznie na tyle, iż zaczął koncertować pod własnym
nazwiskiem, rok po roku wydając swoje autorskie
płyty. Dał się przez te lata poznać nie tylko jako wirtuoz kontrabasu, ale i jako wyborny kompozytor, improwizator i jako lider organicznego tria (fortepian,
kontrabas, perkusja), które stworzył wzorem innych
mistrzów jazzu.
Avishai wciąż poszukuje nowych form wyrazu.
Ostatnio coraz częściej adaptuje swe utwory na duże składy symfoniczne, sięga po gitarę basową, śpiewa na koncertach, najchętniej piosenki żydowskie.
Mimo sporej liczby albumów wydanych w ostatnich

Czarodziejski
kontrabas
Avishai Cohena
Piorunem wdarł się do elity współczesnego jazzu. Mimo, że z kontrabasu uczynił instrument solowy,
zdobył popularność również i poza
kręgiem entuzjastów jazzu. Zasłynął
wirtuozerią solistycznego grania,
wyczarowując misterne frazy karkołomną „palcówką” na, zdawałoby
się, „inercyjnym” instrumencie.
Jego oryginalny styl gry, efektowne kompozycje,
czerpiące z tradycji jazzu ale i ze skarbnicy muzyki
żydowskiej, bałkańskiej i latynoskiej, sprawiają, że
od pierwszych dźwięków jest muzykiem rozpoznawalnym. Niektórzy powiadają, że rytmika i melodyka
utworów, wpisują się w kanon jazzu śródziemnomorskiego. Dla mnie to jazz ekstatyczny. Oferuje to co w
jazzie najlepsze, uskrzydla słuchacza, włącza go w intensywny przebieg muzyki, na przemian energetycznej i melancholijnej, zespołowej, improwizowanej .
Avishai Cohen urodził się 47 lat temu w Izraelu, w
rodzinie mającej korzenie w Hiszpanii, Grecji i Polsce.
Wychowywał się na przemian w Izraelu i USA. Biorąc
lekcje klasycznego fortepianu, sukcesywnie otwierał
się na różne nurty muzyki. Kiedy usłyszał kultowego
kontrabasistę jazzowego Jaco Pastoriusa, zrozumiał iż
znalazł swój instrument. Ćwiczył zapamiętale, zarabiając na życie pracą robotnika budowlanego, łączył
robotę na rusztowaniach z ulicznymi występami w
Nowym Yorku. Pamiętam jego wypowiedź podczas
nagranego na płytę i video koncertu jego ansamblu
w klubie Blue Note. Stojąc szczęśliwy na tej prestiżowej scenie, powiedział słuchaczom: Wielokrotnie
grałem tu w pobliżu, stojąc przed wejściem do klubu

20 latach, każda płyta przynosi coś świeżego, wzbudzając u słuchacza radość i wzruszenie. Avishai wciąż
wiele koncertuje, grając zarówno w klubach jak i w
słynnych salach koncertowych. Publiczność za nim
przepada, dobre wibracje wyzwolone jego muzyką
budzą w słuchaczach euforię. Podczas tury koncertowej w Polsce w 2008 roku, w wywiadzie dla Onet.pl,
powiedział: „Zrozumiałem, że nie można być dobrym
muzykiem, jeśli nie jest się dobrym człowiekiem, jeśli
nie szanuje się innych. Najpierw więc trzeba być człowiekiem, a dopiero potem można zostać muzykiem.”
Dane mi było słuchać jego muzyki na żywo trzykrotnie, za każdym razem było to mocne przeżycie.
Nie trzymając się ramek wyznaczanych w nagraniowym studio, Avishai napełniał znane z płyt utwory
gęstymi improwizacjami. Dwa razy miało to miejsce
w sztokholmskim klubie jazzowym Fasching, gdzie
wystąpił wraz ze swoim sztandarowym trio, w skład
którego wchodzili Shai Maestro na fortepianie i Mark
Guiliana na perskusji. Dziś prowadzą oni własne zespoły, Avishai ma zaś nowe trio z Natai Hershkovitsem
(p) i Danielem Dor (dr). Brawurowego koncertu w nowym składzie jego tria słuchałem w ubiegłym roku
w sztokholmskim Konserthuset, gdzie znów rozgrzał
publiczność do czerwoności.
Avishai, jak sam zaznacza, lubi przyjeżdżać do
Szwecji, lubi tu koncertować, dopracowuje nagrania
w Nilento Studio w Göteborgu, u swojego przyjaciela Larsa Nilssona. Zszywał i wygładzał tam również
moją ulubioną płytę „Gently Disturbed”. Złożony z 11
utworów album sprawia wrażenie suity. Dzieje się tak
za sprawą przemyślanej kolejności utworów i świadomie wywoływanych zmian muzycznego klimatu.
Zdumiewa wirtuozeria partii solowych każdego z muzyków, ale i zespołowe, pełne intensywnej pulsacji,
„organiczne” granie tria. Jest tam wszystko: pasja i
subtelność, kaskady dźwięków i nostalgiczny spokój
ballady. Avishai Cohen, Shai Maestro i Mark Guiliana
to piloci muzycznego aeroplanu, a słuchacz pasażerem, szczęśliwym, że z nimi leci. Jest ekstatycznie,
a czasem i melancholijnie, jak pod mazowieckimi
wierzbami. Jest w tym graniu frenetyczny Orient, są
rytmiczne puzzle Bałkanów, rozwirowana latina, jest
elegancja Bacha a i medytacyjny liryzm Kurylewicza.
Najbardziej odlotowym na płycie Avishaia utworem jest „Eleven wives”. Podkręcone bałkany z podrasowanym orientem, koronkowe solowe przebiegi
kontrabasu i łamańce rytmiczne tria. Słuchając takiego
grania nie sposób nie lewitować. Bywa też na tej płycie spokojnie, jak w „Puncha Puncha”. Melancholia
żydowska, rzewność słowiańska, skandynawskie
wyciszenie. Mimo wielu wtrętów z różnych nurtów
i tradycji, nie ma w tym jednak ani grama taniochy
grania alla world music. I znów przyspieszone bicie
serca: oto „Pinzin Kinzin”, ekwilibrystyka na bazie
rytmicznej łamigłówki z okraszającą to wszystko filuterną melodią. Hipnotyzujące granie. I tak można by
jeszcze długo o tej płycie. Która jest u mnie mocnym
kandydatem do zabrania na samotną wyspę.
Zygmunt Barczyk
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Patriotyczny
nacjonalizm
W znanym eseju „Notes on
nationalism” datowanym w
maju 1945 autorstwa Georga
Orwella, jest taki akapit:
„Nacjonalizmu nie należy mieszać z patriotyzmem. Oba słowa używa się w tak różnych i niejasnych sytuacjach, że każdą definicję można zastąpić
inną. Patriotyzm to przywiązanie do jakiegoś miejsca lub stylu życia, które uważa się za najlepsze na
świecie, bez pragnienia wciągania w to innych ludzi.
Patriotyzm jest ze swej natury defensywny, tak militarnie jak kulturowo. Natomiast nacjonalizmu nie
można odłączyć od pragnienia władzy. Naczelny celem i pragnieniem nacjonalisty jest zabezpieczyć jak
najwięcej władzy nie dla siebie a dla narodu, albo innej formacji, którą wybrał, aby utopić w tym własną
indywidualność”.
Celne, cenne, i warte zastanowienia słowa, które
rozumiem mniej więcej tak: Patriota bierze pod uwagę możliwość poświęcenia życia dla swojego kraju,
gdy ten jest w niebezpieczeństwie. Natomiast nacjonalista uważa, że jest bohaterem, kiedy napada inne
kraje lub społeczne czy polityczne struktury, które nie
mają ochoty mu się dobrowolnie podporządkować.
Nacjonalizm w dzisiejszym wydaniu to, nazywając
łagodnie, awanturnictwo.
Patriotyzm, prawa człowieka, no i demokracja, to
dzieci jednego ducha, jednego oddechu, jednego snu,
co znakomicie ilustrują trzy sławne słowa, wypowiedziane w 1963 roku przez Afroamerykanina Martine
Lutera Kinga: „I have a dream”,
Słowo nacjonalizm wynalazł z końcem siedemnastego wieku niemiecki filozof Johann Gottfried
Herder, dziś czczony wśród ekstremalnych prawicowych nacjonalistów i lewicowych „wielokulturalistów”. Herder, gdyby żył, bardzo by nie lubił chełpliwości, wojowniczości, pospolitego chamstwa,
jednych i drugich. Herder nazywał nacjonalizmem
miłość do miejsca urodzenia, do języka, do kultury,
do regionu. Wysoko cenił empatię oraz stawianie na
pierwszym miejscu własnej kultury. Ostrzegał również przed agresją.
Godne uwagi, że wczesny nacjonalizm szedł ręka w
rękę z demokracją i prawami obywatelskimi. Aż nadszedł wiek osiemnasty, a wraz z nim szowinistyczny
nacjonalizm, który w połączeniu z rasizmem i nazizmem, wyprodukował szablon o ogólnie znanej formie i strasznych konsekwencjach.
Tak patriotyzm jak nacjonalizm winny znajdować
swoje miejsce tam, gdzie rodzi się wszystko, w najbezpieczniejszych rejonach tej planety, w kulturze.
W obszarach różnorakiej kultury napotyka się ludzi o różnych tradycjach, i co godne mocnego podkreślenia, im większą ich ilość spotkasz i poznajesz,
tym bardziej wzmacniasz i cenisz swoją identyfikację, swoje tradycje. Przyjmując gości poznajesz ich
zwyczaje, a poprzez kontrast i rozmaite konfrontację,
pogłębiasz ocenę swojej kultury, i z nią więź. Innymi
słowy „Oni”, ci inni, pomagają „Tobie” lepiej rozumieć „Siebie”, Ty zaś pomagasz Im. Kultura nie bogaci się, a tylko traci przez izolacjonizm.
Czy trzeba na to wielu przykładów? Wystarczy
się rozejrzeć wokół, ile śladów w naszej kulturze
po: królu Batorym, królowej Bonie, cesarzu francuzów Napoleonie, szwedzkich Wazach, klasykach
rosyjskiej i niemieckiej literatury, generale Bemie,
Litwinie Mickiewiczu, Cyrylu i Metodym. Nie mówiąc już dwojgu Izraelitach: Matce Boskiej i Jezusie,
dla wielu Polaków i Polek istot równej lub większej
wagi, niż ich rodzice.
Czasy są niełatwe i wymagają od nas skoncentrowania uwagi oraz precyzji języka. Nie dewaluujmy
słów.
Andrzej Szmilichowski

Polska,
Szwecja,
Skandynawia
Co i raz pojawia się fala popularno-naukowych,
reportażowych czy publicystycznych książek o Szwecji.
Do najnowszych należy lekko i z humorem napisana
relacja skandynawistki, Natalii Kołaczek.

To pozycja nad wyraz aktualna, wychwytująca nowinki szwedzkie, jak
znana skądinąd, ale tu wyjątkowo silnie
usadowiona poprawność polityczna,
jak problemy językowe, nie unikająca
jednak podkreślenia od dawna zadomowionych tradycji (np. Jantelagen).
Zatrzymując się przy najnowszych
słowotworach muszę przyznać, że sam
się nauczyłem dwóch – snippa i klittra.
Znaczenia nie będę wyjaśniał, proszę
zajrzeć – nie do słownika, bo tam nie
ma – ale do książki. Mogę natomiast

Czy wampir
z Bytowa
wyjdzie
na wolność?

*
Podobnie jak Andersa Bodegårda
dziwi mnie konstatacja, że czytanie w
Polsce o wiele ustępuje szwedzkim statystykom w tej dziedzinie.
Moje obserwacje są co prawda ograniczone do jazdy metrem czy tramwajem w Warszawie i, częściej, w
Sztokholmie (autobusy zamiast tramwajów). Ale czytanie wśród sztokholmskich Polaków – sądząc po frekwencji
w Bibliotece Polskiej – napewno się
zmniejsza.
Dwuczęściowa antologia szwedzko-polska ukazuje rozmaite aspekty
zagadnienia czytelnictwa, ogarniające
autorów, wydawnictwa, księgarnie,
biblioteki, krytykę, także agentów literackich oraz rozmaite inicjatywy państwowe i lokalne.

uzupełnić wywód autorki dotyczący
niemal uchwalonego w Szwecji prawa:
zakazu oddawania moczu na stojąco.
A może tylko podziału na stojących i
siedzących w tym momencie? Dodam z
własnego doświadczenia, że czynność
ta na stojąco natrafia na pewne utrudnienia. Otóż po papier toaletowy należy
sięgnąć przed wykonaniem, bo w trakcie, a nawet po jego zakończeniu, jest
to kłopotliwe: pojemniki są najczęściej
zawieszone za nisko, w sam raz dla
siedzących.

*
Brytyjski autor Michael Booth
podchodzi do Skandynawów w myśl
dowcipu o ludziach nie będących
Anglikami: poor chaps, they can’t
help it. I oczywiście nie brak mu ironii,
choć także autoironii. Poczynając od
Danii (gdzie mieszka z tubylczą żoną)
stale spotykamy się z dystansem zasłanianym pozorami. Autor rozmawia z
wykształconymi obywatelami krajów
skandynawskich, starając się znaleźć u
nich potwierdzenie swych krytycznych
ocen – często nie bez powodzenia.
Duńczycy są ponoć najszczęśliwszym
społeczeństwem na świecie, ale płacą
najwyższe podatki, są leniwi i cierpią
na różne kompleksy. Islandia zasłynęła
w latach 2008-2009 gigantycznym krachem bankowym, bo niecałe pół miliona Islandczyków jest ze sobą spokrewnionych. Stąd nepotyzm, korupcja i ...
krach. Wszystkie możliwe trudności,
Norwegia łata boomem ropy naftowej,
który jednak nie będzie trwał wiecznie.
Bardziej łaskawy jest Booth dla
Finów, choć filmy Aki Kaurismäki
akceptuje z pewnym wahaniem.
Statystyka pijaństwa jest w tym kraju myląca (jak zresztą bodaj wszystkie cytowane w książce statystyki).
Rzeczywistość ujawnia bowiem przechył tylko w piątki (przy sobocie po robocie). Booth wychwala jednak fińskie
piwo, co mu się nie zdarzyło (wprost
przeciwnie) w wypadku Danii. Ale

Nie wyjdzie. To wiem już na pewno. Sąd Apelacyjny oddalił apelację
Leszka Pękalskiego i słynny „Wampir
z Bytowa” po odsiedzeniu 25 lat więzienia, trafi do zamkniętego ośrodka w
Gostyninie.
Historię Pękalskiego opisała niedawno reporterka Magda Omilianowicz w
książce „Bestia”. Mimo, iż opisywała
wydarzenia sprzed 25 lat, sprawa stała
się znowu aktualna – Pękalski, zgodnie
z prawem, po odbyciu kary, miał opuścić więzienie, mimo iż istniały uzasadnione podejrzenia, że nadal jest osobą
niebezpieczną dla otoczenia.
Sprawa Leszka Pękalskiego była jedną z najgłośniejszych w latach 90-tych
z wielu powodów. Po pierwsze „wampir z Bytowa” przyznał się do zamordowania kilkudziesięciu kobiet, przed sądem stanął oskarżony o 17 morderstw,
dwa gwałty i uprowadzenie dziecka,
zaś skazany został tylko za jedno morderstwo i gwałt.
„Wampir”, „hurtownik smierci”,
„bestia”, „rzeźnik”.... Tak opisywała
go prasa. Ciężko opisać historię człowieka podejrzanego o tak wyjątkowe
okrucieństwo. Magda Omilianowicz
podjęła się trudnego zadania, tym bardziej, że prawne konsekwencje wobec
Pękalskiego, były nieproporcjonalne do
jego winy. Nawet jeśli uznać, że dostał
maksymalną karę więzienia, to można
mieć odczucie, że skazanie go tylko za
jedno morderstwo i gwałt, nie było zadośćuczynieniem jego ofiarom. Ba, są

tacy co twierdzą, że była to katastrofalna porażka wymiaru sprawiedliwości.
Podtytuł książki Omilianowicz:
„Studium zła” w pełni oddaje charakter
książki. Pękalski, który przyznał się do
zamordowania 67 osób – zważywszy
na możliwości procesowe i techniczne
nie mógł być za nie wszystkie skazany
– uznawany jest za najbardziej okrutnego seryjnego mordercę w historii
polskiej kryminalistyki. Autorka, jako
pierwsza dziennikarka, przeprowadziła
wywiad z Pękalskim. Książka jest wynikiem jej żmudnej pracy zapoznania
się z ponad siedemdziesięcioma tomami akt procesowych, dotarła do bliskich
Pękalskiego i rodzin ofiar; rozmawiała
także z kobietą, która jako jedyna przeżyła atak „wampira”.
„Bestia” to książka z pogranicza
dobrego reportażu i fascynującej powieści kryminalnej. Lektura dla osób
o mocnych nerwach, potrafiących bez
drżenia rąk przeczytać opisy „polowań” Pękalskiego na swoje ofiary.
Omilianowicz próbuje także zrozumieć mechanizm, który skierował
Pękalskiego na zbrodniczą ścieżkę.
Łatwo domyśleć się jak to było: lekko
opóźniony umysłowo, wychowanek
domów dziecka i zakładów opiekuńczych. Czytając książkę łatwo poddać
się złudzeniu, że Omilianowicz próbuje
go zrozumieć i w jakiś sposób chce tłumaczyć. Ale to tylko złudzenie. Bo dla
takiej zbrodni nie ma wytłumaczenia i
nie sposób jej zrozumieć.

właśnie w rozdziale o Finlandii znaleźć
można fakty (ich dobór), czy poglądy
graniczące z ignorancją i dowodzące
pewnej naiwności.
Słusznie krytykując haniebny wybór sojusznika (Niemiec) w czasie II
wojny światowej, Booth zapomina, że
przeciwnik (Rosja) miał ustrój i zasługi
równie haniebne, a Finowie postąpili
według zasady: wróg naszego wroga, może być naszym przyjacielem.
W dodatku autor nie uznał za stosowne podkreślić zasług Jussi Paasikivi
(gdzieś między Mannerheimem, a Kekkonenem) dla kompromisowego ocalenia kraju przed sowiecką inwazją i
okupacją. Wątpliwości budzi też uznanie języka fińskiego za prosty i łatwy
w opanowaniu w porównaniu. np. ze
szwedzkim, czy pozostałymi, „prawdziwymi” językami skandynawskimi.
Wątpię, bo słyszałem o 17 przypadkach
(casus), których opanowanie łatwiejsze
jest może dla Polaka niż dla Anglosasa,
czy Skandynawa.
Najwięcej pochwał zbiera Szwecja,
ale i tu nie brak kpin ze zniewieściałej
armii, nieco przesadzonej krytyki braku obycia, czy elementarnego savoir
vivre’u, wreszcie może zbyt łagodnej
i optymistycznej oceny problemów z
kseonofobią, imigracją i integracją. I
dość poważnie traktuje Booth supozycje o prawdziwym totalitaryźmie istniejącym w ‚jednopartyjnej’ Szwecji,
nieco demonizując 40-letnie nieprzerwane pozostawanie socjaldemokratów
przy władzy.
Pozornym, czy szczerym pochwałom, ogarniającym wszystkie kraje
skandynawskie, towarzyszy skwapliwe
wychwytywanie rozmaitych skandali,
których ekspozycja ma chyba uatrakcyjnić książke i zachęcić do jej lektury.
Ja też zachęcam.
Aleksander Kwiatkowski
Natalia Kołaczek: I cóż, że o Szwecji.
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2017 s. 248
Katarzyna Tubylewicz, Agata DiduszkoZyglewska (red.): Szwecja czyta, Polska czyta.
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015,
s. 319
Michael Booth: Skandynawski raj. O ludziach prawie
idealnych. WUJ, Kraków 2015 s. 366

Pękalski porusza się charakterystycznym kaczym chodem – opisuje go
autorka. I zwykle śmierdzi, bo nigdy nie
lubił się myć. (...) Nie wzbudza strachu,
raczej litość i obrzydzenie. Wielu takich widuje się pod sklepami w byłych
wsiach popegeerowskich, siedzących z
flaszką taniego wina na przystankach
pekaesu. Jednak Leszek jest inny, bo
Leszek ma skazę. Podniecają go kobiety, wszystkie kobiety. I stare i młode. Mężczyzn też lubi, a czasami lubi i
dzieci. Bez względu na wiek, urodę, tuszę czy kalectwo, chce uprawiać z nimi
wszystkimi seks. Wszystko jedno gdzie,
bo pragnienie dopada go nagle i nie
umie nad nim zapanować.
Ta sprawnie napisana książka to rzeczywiste studium zła – zmusza do zastanowienia się, czy są jakieś granice
okrucieństwa. Jak bardzo nasze czyny
determinują przeżycia z dzieciństwa.
Jak bezbronni jesteśmy przed ludźmi,
którzy maja skazę Pękalskiego...
Ta historia nie ma swojego happyendu. Może jedynie ten, że „wampir
z Bytowa” prawdopodobnie nigdy na
wolność nie wyjdzie. (tn)
Magda Omilianowicz „Bestia. Studium
zła”. Wydawnictwo Od deski do deski,
Warszawa 2016, s.276
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Korespondencja własna z Azji Środkowej

„Utarczki’
z przewodnikami
czyli kulturowe
zderzenia czołowe
Humid Chodżajew, na oko 40-letni Tadżyk rodem z położonej w
Uzbekistanie Buchary, okazuje się
świetnym przewodnikiem naszej grupy, mówiącym płynnie po angielsku (i
oczywiście równie dobrze, a może lepiej po rosyjsku, pomijając już tadżycki i uzbecki). Jest doskonale przygotowanym do uprzystępniania turystom
zagadek i zabytków Chiwy, Buchary
i Samarkandy, także współczesnego
Taszkientu. To nie tylko oczytanie i
doskonała pamięć, także rutyna wypływająca z wieloletniej zapewne praktyki
prowadzenia wycieczek po tych obszarach. Czyli nic dodać nic ująć.
Ale wkrótce, co w końcu nieuniknione i tylko ludzkie, w tym monolicie
ujawniają się drobne rysy.
W Taszkiencie mieszkamy dwie
noce w centralnie położonym hotelu,
naprzeciw dużego teatru nazwanego imieniem średniowiecznego poety
Aliszera Nawoi. Pozwalam sobie poinformować Humida, że niewiele lat po
wojnie w Polsce, rozpowszechniano
biograficzny film o poecie (sprawdzam po powrocie: prod. 1948, polska
premiera 1949, reż. Kamil Jarmatow).
Fakt dlań nowy, w który z lekka powątpiewa. Nic dziwnego – dzieli nas parę
pokoleń, nie mówiąc już o moim profesjonalnym skrzywieniu, pozwalającym z kolei w Bucharze przy pomniku
Hodży Nasreddina przypomnieć (już
tylko sobie, a muzom), że ów lokalny
Don Kichot był bohaterem co najmniej
trzech filmów (Przygody Nasredina/
Nasreddin w Bucharie, 1943/1947,
reż. Jakow Protazanow; Wędrówki
czarodzieja/Pochożdenija Nasreddina,
1946/1951, reż. Nabi Ganijew;

Nasred-din w Hodżente, 1960) i również wydanych w Polsce książek. Z
czasem zaczynam żałować, że oglądane przeze mnie na przestrzeni lat liczne sowieckie filmy z Azji Środkowej
zmieniły się w magmę nazwisk i tytułów nie do rozróżnienia, może z pominięciem adaptacji prozy kirgiskiego
pisarza Czingiza Ajtmatowa. Co sobie
później częściowo rekapituluję w rozmowie z kirgizką pasterką w dolinie
Dzeti Öguz pasma Terski Alatau.
Nie dysponowałem oczywiście
podobnym komentarzem w zakresie dorobku średniowiecznego astronoma Uługbeka, ale gdy Humid,
przy zwiedzaniu jego mauzoleum w
Samarkandzie, podał że odkrył on jakiś ważny południk, nie mogłem się
powstrzymać przed nieco prowokacyjnym spostrzeżeniem, że pewnie był
to południk Greenwich (jedyny jaki
znam), co wywołało z jego strony zdecydowane zaprzeczenie.
Ale żart na stronę. Nieco później, w
innym pałacu, przewodnik opowiada
– związaną ponoć z tym miejscem –
historię Abrahama (uważanego za protoplastę zarówno Żydów jak Arabów) i
jego pierworodnego syna Izmaela, którego właśnie miał złożyć w ofierze bogowi. Tu nie mogę opanować korekty,
że chyba mieli oni (Humid i Abraham)
na myśli Izaaka. Co zdaje się psu na
budę: nie, właśnie Izmaela. Humidowi
nie starcza wielkoduszności czy nawet
intelektualnej uczciwości, by przyznać,
że owszem. Biblia sobie a Koran sobie
– dla niego istnieje tylko wersja muzułmańska. Podobnie jak wielokrotne tupanie nogą czy uderzanie kijem o skałę
różnych osób powoduje wytrysk wody,

choć jak wiadomo ten sposób wynalazł
Mojżesz na Synaju (na górze Horeb).
Te mniej czy bardziej poważne niezgodności znajdują mimowolny ciąg
dalszy jednego wieczoru przy winie
i długich rodaków rozmowach. Ktoś
stwierdza niemal poważnie, że Adam
(jeszcze) nie był Żydem. W końcu nie
był nim i Noe, nawet nie był semitą,
dopiero jeden z jego synów... Na to
kto inny: ale Żydówką była Ewa (a co
z Lilith?). To by załatwiało sprawę,
bo po matce dziś wszyscy jesteśmy
Żydami. By jeszcze podnieść poziom
absurdu ktoś dodaje, że napewno był
Żydem wąż, bo cały jego kształt jest
nosem Żyda...
Ujawniając nam szczegóły historii
i współczesności Uzbekistanu, Humid
wystrzegał się jakiejkolwiek krytyki
panującego reżimu (co nie dziwi w jego profesjonalnej sytuacji, gdy najważniejsze jest kontynuowanie profesji),
oceniał tylko ostrożnie optymistycznie,
pewne reformy nowego (od roku) prezydenta. Natomiast nie szczędził nam
opisow różnych represji za czasów stalinowskich, których ofiarą padło wielu
Uzbeków. Równocześnie podkreślał
zasługi cywilizacyjne reżimu komunistycznego, zaś okresowi dominacji
rosyjskiej przed 1917 poświęcił mniej
uwagi.
***
Nieco inne kłopoty czekały na nas w
Kirgizji. Tu zamiast jednego 40-latka,
opiekowały się naszą grupą dwie dwudziestoparolatki, w sumie reprezentujące 3/4 krwi rosyjskiej i 1/4 kirgizkiej.
Kristina była czystej krwi Rosjanką
(urodzoną w Kirgizji) a Zanna pół na
pół Rosjanką/Kirgizką. Obie znały
oczywiście rosyjski i angielski, Zanna
dodatkowo francuski. Poziomem erudycji i doświadczeniem organizacyjnym znacznie ustępowały Humidowi,
co nadrabiały pracowitością i serdecznie bezpośrednim stosunkiem do nas,
nie mogąc się jednak często ustrzec
elementarnych potknięć organizacyjnych. czy nawet błędów w topografii i
historii rejonu.
Kirgizja ma w Środkowej Azji renomę kraju stosunkowo najbardziej
demokratycznego, o mniejszych tendencjach autorytarnych i korupcji. Jest
tu jednak nadal widoczna nostalgia za
komunizmem, wyrażająca się np. w

zachowaniu szeregu pomników w stolicy Biszkek, dużego – Lenina i mniejszych – Marksa i Engelsa. Ta przeszłość jest jakby uświęcona, jej krytyka
mało poprawna politycznie.
Jeden przykład: stolica zwała się
w latach 1925-1991 Frunze. Kim był
Michaił Frunze? Zasłużonym rewolucjonistą, komdiwem czy komandarmem, pod koniec życia bodaj ministrem obrony ZSRR. Jak zginął? W
1925 na stole operacyjnym, przy niezbyt koniecznym zabiegu operacji serca zaordynowanym przez Najlepszego
Przyjaciela Chirurgów, J.W. Stalina.
Przypadek opisany przez Borysa Pilniaka w noweli Śmierć komandarma
(Povest’ niepogaszennoj łuny), która
z kolei przyniosła pisarzowi śmierć w
Gułagu w 1938.
Te fakty były ponoć nowe dla naszych przewodniczek twierdzących,
że o tym w szkole nie uczą nawet po
upadku komunizmu. Zmowa milczenia
dotyczyła również pewnych okoliczności życiorysu znanego podróżnika
rosyjskiego o polskim nazwisku, N. M.
Przewalskiego (tego od gatunku koni).
Co najmniej w dwóch muzeach (drugie
poświęcone w całości eksploratorowi)
wiszą portrety, na które co bardziej
egzaltowane uczestniczki reagują głośnymi okrzykami: przecież to Stalin.
Informuję je – a także przewodniczki,
które później, niejako przyparte do muru, rekapitulują to jako nie potwierdzoną legendę – o teorii dotyczacej P. jako
biologicznego ojca S. Ponoć był w Gori
10 lat przed narodzeniem S. gdzie matka S. – jako praczka – go opierała (sama
opierając się o ścianę), czyli wszystko
jest możliwe.
Niepełna wiedza naszych przewodniczek dotyczyła również gór, bo np.
nie wiedziały, że Pik Lenina (7145 m)
zwał się wcześniej Pik Kaufman, a teraz
zwie się Avicenna. Nie znały pierwszego wejścia zespołu niemieckiego (rok
1928). Pomyliły im się także kierunki
(na północ i południe od jeziora Issykkul) i położenie pasm Terski Ałatau i
Kengu Ałatau wskazały dokładnie odwrotnie. Nasza wycieczka była w Terski
A. w dolinie Dzeti Öguz. Wszystko to
zaledwie przedsionki widocznych w
oddali potężnych grzbietów Tien-szan
czyli Niebiańskich Gór.
Aleksander Kwiatkowski

5 września w wieku 69 lat
zmarł w Sztokholmie

Marek Jerzy Borowiecki
o czym zawiadamiają Znajomi i Przyjaciele

16 września 2017 zmarł w Sztokholmie

Andrzej Nowicki

prawnik, dziennikarz, tłumacz przysięgły
o czym zawiadamiają Przyjaciele
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Nic nie
rozumiem
Teresa Urban
Mama jednej z przyjaciółek,
kiedy osiągnęła podeszły wiek,
pytała czasem: „Czy wszyscy
wokół poszaleli, czy to ja jestem
głupia?”. Sama jestem już w
emerytalnym wieku i coraz
częściej mam ochotę zadać to
samo pytanie. Ale to nie egzystencjalne pytania w rodzaju
„Skąd się wzięliśmy, po co
jesteśmy i dokąd zmierzamy?”
zaprzątają mi umysł. Zastanawiali się nad tym od wieków
poważni filozofowie i jeden z
nich, Sokrates, pod koniec życia
skonstatował: „Wiem, że nic
nie wiem.” Ciekawe, że obecnie
coraz częściej spotyka się w
środkach masowego przekazu
stwierdzenie, że trudno
zrozumieć rzeczywistość.
I to nie tylko emerytom.
Świat boryka się obecnie z wieloma
poważnymi problemami, ale o nich
pisali, piszą i będą pisać znawcy problemów, a nie polityczni dyletanci, tacy jak ja. Spróbuję za to opisać kilka
zjawisk z otaczającej nas szwedzkiej
rzeczywistości, które trudno mi pojąć.
Zacznę chronologicznie – od telefonów
„handsfree”. Kiedy zaczęto podejrzewać, że promieniowanie z komórek
może uszkodzić mózg rozmówcy,
pojawiły się telefony na słuchawki z
mikrofonem w przewodzie. Podczas
codziennych spacerów coraz częściej
spotykałam osoby korzystające z tego
wynalazku. Nie zdawałam sobie jednak z niego sprawy. Dla mnie były to
osoby mówiące na głos same do siebie. Rozumiem, że czasem czuje się
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potrzebę porozmawiania z kimś rozsądnym, ale zazwyczaj robi się to po
cichu i nigdy w miejscu publicznym.
Mówienie głośno do siebie było dotychczas symptomem psychicznych zaburzeń. Tak się złożyło, że w tym okresie przeprowadzono reformę w lecznictwie i zlikwidowano kilka szpitali psychiatrycznych. Oceniono, że większość
pacjentów nie stanowi zagrożenia dla
siebie i otoczenia i nie musi żyć w izolacji. Byłam więc pewna, że to właśnie
owych pacjentów spotykam podczas
spacerów. Mimo, iż zrozumiałam swą
pomyłkę, nadal zaskakuje mnie głośna
rozmowa bez widocznego partnera, a
czasem wydaje mi się nawet, że rozmówca zwraca się do mnie.
Muzea to następny problem, nad którym się głowię. W zależności od tego
kto jest przy władzy, wstęp do muzeów
jest płatny lub bezpłatny. Zbiory muzealne stanową dziedzictwo kulturowe
narodu i powinny być dostępne dla
wszystkich, nie tylko dla tych z grubym
portfelem. Wyjątek mogłyby stanowić
prywatne kolekcje oraz okolicznościowe wystawy. Nie ma jednak potrzeby
stosować krańcowych rozwiązań. Być
może Szwecja nie jest wystarczająco
bogata, aby w pełni subwencjonować
muzea. Ale istnieje nader proste, kompromisowe rozwiązanie, które spotyka
się w wielu innych krajach. Raz w tygodniu wstęp jest bezpłatny. Nie rozumiem, dlaczego nikt w Szwecji nie
wpadł jeszcze na ten pomysł.
Nie wiem jak jest w innych podmiejskich dzielnicach, ale w naszej poszerza
się ostatnio ścieżki rowerowe. Dawne
ciągi piesze o trzymertowej szerokości,
które dzieliło się z rowerzystami przemienia się sukcesywnie w pięciometrowe trasy, szersze niż jezdnia samochodowa. Często zwęża się nawet jezdnię
aby poszerzyć szlak. Prace przebiegają
powoli, ale profesjonalnie. Najpierw
zrywa się stary, nieuszkodzony asfalt,
nawozi drobno mielony żwir, ubija,
pobocze pokrywa się nową ziemią i

w końcu asfaltuje. Nie wiadomo po
co. Nie wiedzą tego nawet robotnicy
drogowi. Są radzi, że mają pracę, ale
większą stysfakcję sprawiłaby im praca z sensem. Kiedy zwróciłam uwagę,
że zużywa się tony asfaltu na nową nawierzchnię, podczas gdy parę metrów
dalej jest ogromna dziura w jezdni, i zaproponowałam aby przy okazji sypnęli
i tam parę szufel gruzu i zaasfaltowali,
dowiedziałam się, że to nie ten sam
budżet. Nowe, szerokie trasy rowerowe świecą pustkami. Jako spacerowicz
korzystam z nich codziennie i zaświadczam, że nigdy nie byłam świadkiem
kolizji pomiędzy cyklistą a pieszym.
Trasy rowerowe w centrum miasta są
przeciwieństwem tych podmiejskich.
Odpowiedzialny polityk, o ile dobrze
pamiętam płci żeńskiej, z braku lepszego miejsca, wydzielił do tego celu
wąskie pasma na jezdni odzielone od
ruchu samochodowego namalowaną
linią. Pedałowanie wśród samochodów wzdłuż półmetrowej ścieżki grozi
śmiercią lub kalectwem. Trudno dostrzec logikę w takim rozwiązaniu.
Służba zdrowia w Szwecji od dawna przeżywa kryzys. Brakuje nie tylko
lekarzy, ale i wykwalifikowanych pielęgniarek. Na skutek braku personelu
zamyka się całe szpitalne oddziały,
szczególnie w okresie urlopów letnich. Lekarze obciążeni obowiązkami
administracyjnymi coraz mniej czasu
poświęcają na kontakt z pacjentem, a
pielęgniarki nie wytrzymując nieludzkich warunków pracy, uciekają do
Norwegii, gdzie tempo dostosowane
jest do ludzkich możliwości, a płaca o
niebo lepsza.
W lecznictwie nie udało się dotychczas dostosować podaży do popytu.
Widocznie nie sposób jest statystycznie
przewidzieć, ile osób dostanie zawału
serca i w jakim regionie kraju będzie
ich najwięcej. Ale w położnictwie logistyczne zaplanowanie usług z niemal
9-cio miesięcznym wyprzedzeniem
nie powinno być problemem. A jest.
Podobno brakuje położnych. Kobieta
w ciąży do ostatniej chwili nie wie, czy
urodzi w najbliższym szpitalu, czy też
w bólach porodowych zmuszona będzie
jechać do odległej kliniki. Pewna kobieta opisała swe przeżycia z porodu w
szpitalu: zestresowany personel, traktowanie porodu jako stanu chorobowego
a nie naturalnego fizjologicznego procesu, wprawdzie wycieńczającego dla
matki i noworodka, czasem wręcz dramatycznego, ale w większości przypadków ze szczęśliwym końcem. Kobieta
postanowiła rodzić drugie dziecko w
domu na własnych warunkach z asystą

dwóch położnych i mimo bólu było
to pięknym przeżyciem. Pokazywano
w telewizji serial o położnych w ubogiej dzielnicy powojennego Londynu.
Skromna klinika prowadzona przez
anglikańskie zakonnice zapewniała
kobietom opiekę w czasie ciąży, asystę
i – w razie potrzeby – pomoc lekarską
zarówno przy porodzie w domu, jak i w
klinice, a także służyła radą i pomocą
przy pielęgnacji niemowlęcia. Personel
się nie zmieniał, kobiety spotykały te
same zaufane twarze, czuły się bezpiecznie. Położne oferowały profesjonalną asystę bez ograniczeń czasowych
o każdej porze dnia i nocy oraz bezgraniczną empatię. Ale... może ten serial
był tylko fikcją literacką.
Gwałty, przy odrobinie wyobraźni,
mogą mieć luźny związek z narodzinami. Nie jest moim zamiarem szczegółowo analizowć ten temat. Poruszę tylko
jego dwa marginesowe aspekty. Wśród
tysięcy imigrantów jest grupa młodych
mężczyzn zwanych potocznie samotnymi dziećmi. Ich wiek trudno określić,
nie mają oni bowiem wiarogodnych
dowodów tożsamości. Nie ma również
niezawodnej naukowej metody, aby
wiek ustalić. Większość z nich to pełni
testosteronu młodzieńcy. Gdzie mają
zaspokoić swój popęd? Dziewczęta z
ich kultury strzeżone są przez rodziny
i w tym celu niedostępne. Pozostaje
gwałt na młodych Szwedkach. Służby
socjalne zapewniają młodzieńcom tzw
wikt i opierunek. Może i ten kontrowersyjny serwis powinien wchodzić w zakres socjalu? Chodzą słuchy, że pewne
samotne starsze panie oferują młodym
migrantom taki typ usług. Ciekawe,
która ze stron ma z tego większy
pożytek?
Ostatnio ilość gwałtów zgłaszanych
na policję znacznie wzrosła. Gwałty
zdarzają się często na młodzieżowych
koncertach na świeżym powietrzu. Nie
jestem jednak w stanie pojąć, jak można dokonać gwałtu wśród gęstego tłumu upakowanych jak sardynki słuchaczy. Czy napastowana dziewczyna nie
czuje, że ktoś ją niepokoi i, co gorsza,
rozbiera? Czy nie może prosić o pomoc
stojących wokół osób? A może muzyka i nadmiar alkoholu do tego stopnia
obezwładnia słuchaczki, że nie czują
co z nimi się dzieje? Nic nie rozumiem.
Będąc żoną architekta uwrażliwiłam
się na absurdy planowania przestrzennego. Razi mnie na przykład budowanie
domów mieszkalnych w podmiejskich
okolicach tak blisko jezdni, że poza
trotuarem nie ma miejsca na pasmo zieleni. Kiedyś nazywano naszą dzielnice
miastem na wsi. Duże centrum handlowe było namiastką miasta, ale mieliśmy
także dostęp do niezniszczonej natury:
jezior, łąk i lasów. Obecnie zagęszcza
się zabudowę. Na dawnym parkingu
przy centrum, gdzie wiosną kwitły wiśnie, zbudowano domy mieszkalne. W
niektórych balkony wiszą niemal nad
jezdnią. Co za przyjemność mieć taki
balkon?
Oglądaliśmy kiedyś z ciekawości pokazowe mieszkanie w jednym
z domów. Robiło wrażenie jasnego
i przestrzennego. Miałam jednak zastrzeżenia do pewnych rozwiązań.
Okna w sypialniach otwierały się do
wewnątrz uniemożliwiając postawienie czegokolwiek na parapecie. Okna
nie dało się zablokować w uchylonej
pozycji. Zapomniano o dawnym wynalazku lufcika. W domach budowanych wcześniej, część okna dawała się
uchylić i zablokować. Obecnie wietrzenie czy, o zgrozo, spanie przy uchylonym oknie, byłoby marnotrawstwem.
Koszty ogrzewania są tak wysokie, że
duszne, ciepłe powietrze ma pozostać
wewnątrz. Weszłam do pomieszczenia, które miało być łazienką. Lubię
funkcjonalne, estetyczne łazienki. Tu
dominował długi blat, pod nim pralka,
suszarka i druciane szufladki na bieliznę. Z boku niewielka umywalka i
toaleta przesłaniały skromną armaturę

prysznica. Sądziłam, że znalazłam się
w pralni. „Nie, to jest łazienka” – wyjaśniono. „A gdzie wanna, czy choćby kabina prysznicowa?” „Tu mamy
standard podstawowy, za wyposażenie
dodatkowe trzeba zapłacić”. Nowo
wyprodukowane mieszkanie o podstawowym standarcie było droższe niż
domek jednorodzinny. Nic dziwnego,
że producent zorganizował pokaz, aby
zachęcić do kupna. W tym mieszkaniu
balkon wychodził na podwórko-studnię, gdzie nigdy nie docierało słońce.
Natomiast sąsiedzi z góry, z dołu i z
boków mieli nieograniczony wgląd. Co
za korzyść z takiego balkonu?
Pisząc o łazienkach chcę podzielić
się spostrzeżeniem na temat łazienek
w USA. Byliśmy tam kilkakrotnie i
zarówno w hotelach jak i w domach
prywatnych prysznic w kabinie i w
łazience jest umocowany wysoko i na
stałe. Nie sposób umyć pod prysznicem wybraną część ciała bez całkowitego zamoczenia się włącznie z głową.
Nie można również efektywnie umyć i
spłukać wanny po kąpieli bez ręcznego
prysznica. Wynalazek ten w kraju przodującym w rozwoju cywilizacji zdaje
się być nieznany.
Podobno Szwecja jest krajem, w
którym najczęściej zmienia się wygląd środków płatniczych. Niedawno
uszczęśliwiono nas taką zmianą, mimo
iż obecnie przeżywamy bezgotówkową rewolucję. Płacimy rachunki przez
Internet, przy zakupach używamy kartę,
wiele opłat można wykonać telefonem
komórkowym, transakcje bankowe są
bezgotówkowe a podjąć czy wpłacić
pieniądze można tylko w bankomacie.
Co do banknotów nie mam poważnych
zastrzeżeń. Zestaw uzupełniono dwustukoronówką, której przedtem jakoś
nikomu nie brakowało. Wizerunki historycznych postaci zastąpiły osobistości ze świata kultury. Portrety są mniej
lub bardziej udane. Nasz nieodżałowany grawer, Czesław Słania, wykonałby
je pewnie dużo lepiej. Natomiast nowe
monety to garść miedziaków wagi lekkiej, co potwierdza tylko dewaluację
korony w stosunku do dwóch wiodących walut euro i dolara. Zamiast dwukoronówki powinniśmy mieć monetę
o wartości 90 öre ponieważ większość
cen ma taką końcówkę. Monety różnią
się od siebie tylko nieznacznie wyglądem, ciężarem i odcieniem miedzianej
powłoki. Dla osób o słabym wzroku są
trudne do odróżnienia. Dawne monety
miały własny ciężar gatunkowy. Tylko
dziesięciokoronówkę, niewielką ale solidną monetę, pozostawiono bez zmian.
Nowe monety nie obciążają portmonetki, co jest niewątpliwie jedyną ich zaletą. Pozostaje jednak zasadnicze pytanie: po co wymieniono nam pieniądze?
Ktoś się musiał na tym wzbogacić. Ale
kto?
Na zakończenie poruszę banalną
skądinnąd sprawę plastikowych torebek. Dawniej oczywistym było, że robiąc zakupy dostawało się bezpłatnie
plastikową torbę. Służyła ona potem
do różnych celów: noszenia butów do
szewca, czy książek z biblioteki, aby
w końcu ulec degradacji jako torba na
odpady kuchenne. Od pewnego czasu
wprowadzono drobne opłaty za torebki motywując to troską o środowisko.
Trudno dostrzec w tym logikę ponieważ za przyjazne dla środowiska torebki papierowe też pobiera się opłatę.
Widocznie chce się wyciągnąć od klienta każdy grosz. Z papierowych torebek
nie ma większego pożytku, nie nadają
się śmieci, bo przemiękają. Pozostaje
więc kupno rolki plastikowych toreb
przeznaczonych na domowe odpady. A
na tym zarabiają producenci takich toreb. Więc może o to w końcu naprawdę
chodziło. Uległam jednak ogólnej presji, dałam kosza plastikowym torebkom
i na zakupy do pobliskiego sklepu chodzę z ... koszykiem.
Teresa Urban

Z DZIEJÓW FILMU, RADIA I TELEWIZJI (3)

Między Leningradem
a Wawelem
Polska Telewizja zaistniała
w roku 1953. W tym sensie, że zaczęła nadawać
program. Do telewizji, jak
i miłości, trzeba dwojga.
Nadawców i odbiorców.
Z odbiorcami było gorzej.
Sprowadzono do Polski pewną (niewielką) ilość radzieckich telewizorów
marki „Leningrad”. To były te opisywane w poprzednim odcinku radioodbiorniki z ekranikiem. Zamiast skali po
drugiej stronie, za głośnikiem, malutki
ekran 8, może 9 cali. Inna sprawa, że
wówczas, czym ekran był mniejszy,
tym obraz był bardziej wyraźny.
Potem, na licencji radzieckiej, zaczęliśmy produkować zabawne telewizory
„Wisła”. Takie długie pudełko z klapką
z głośnikiem mające aż 14 cali ekranu.
Długość urządzenia spowodowana była ówczesną konstrukcją lampy kineskopowej. Później już piracko skopiowano w Polsce konstrukcję Phillipsa.
Bezczelność polegała na tym, że Polska
zakupiła do tych telewizorów, które
nazwała „Belweder”, oryginalne kineskopy Phillipsa. Holendrzy sprzedali.
Biznes, jest biznes. Potem zaczęliśmy,
już bez licencji, produkować własne
kineskopy. Było to już 17 cali. Cal to
około 2,5 cm. Ekran telewizyjny mierzy się po przekątnej, która w tym wypadku wynosi 42 cm. I tu przykra uwaga. Wspominani przeze mnie doskonali
polscy inżynierowie elektronicy rozpadli się w czasie drugiej wojny. Część
wymordowali Niemcy, część wywieźli
Rosjanie. Ci ostatni wyszli w świat z
armią Andersa i nawet zaznaczyli swoją obecność, jako genialni konstruktorzy na Zachodzie. Na przykład inżynier
Kudelski skonstruował w Szwajcarii
najlepszy, jak dotychczas, magnetofon
reporterski o nazwie „Nagra”.

Po wojnie, niestety, zabrakło tych
dobrych inżynierów. I zastąpili ich
mniej udani, którzy wpadli na pomysł
ulepszenia konstrukcji 17 calowego
Phillipsa. Sprawdzili, że aparat może
obsłużyć większy ekran. I wypuszczono na rynek „Wawela”, telewizora o
rewelacyjnej wówczas wielkości ekranu, czyli 21 cali. Trochę niedouczeni
konstruktorzy nie wzięli pod uwagę, że
pewien zapas energii i możliwości, jest
konieczny. To tak, jak w samochodzie.
Naturalnie pozornie silnik dozwala
prędkości znacznie większe niż zalecane. Gdy właściciel próbuje to wykorzystać i nie stosuje zalecanej prędkości, to
prędzej, lub później, zatrze silnik.
Pierwszy telewizor z jakim miałem
do czynienia, to był „Wawel”, który
moja Teściowa zakupiła, z mojej głupiej porady. Ponieważ czułem się winny zaistniałej sytuacji, byłem stałym
konsultantem i konserwantem tego
telewizora. I wyszło mi na dobre. By
opanować niesforną bestię poszedłem
na firmowany przez Ligę Obrony Kraju
kurs Radiooperatorów i Mechaników.
„Wawelowi” nie dużo to pomogło, ale
ja nauczyłem się wiele ważnych rzeczy. O sensie politycznym tej przygody
napiszę w innym czasie. Tym razem
zajmę się tylko aspektem technicznym.
Otóż w pracowni tego kursu uczyliśmy
się na wrakach „Aladyna”. „Aladyn”
to była kolejna genialna konstrukcja

ówczesnych polskich niedouczonych
konstruktorów. Był to skądinąd bardzo zgrabny 17 calowy telewizorek,
z już nowoczesnym kineskopem, o
niedużej długości lampy. Tyle tylko,
że jak wszystkie ówczesne telewizory,
pracował na lampach elektronicznych,
które wydzielały tyle ciepła, że czasem
dochodziło do pożaru po nadmiernej
eksploatacji (po 6 czy 7 godzinach).
To zabrzmi jak żart, ale to jest prawda. Otóż do tego telewizora, którego
nie wycofano ze sprzedaży (po pewnej
modyfikacji, polegającej na wywierceniu dziur wentylacyjnych w obudowie) dołączano instrukcję: „W razie
pożaru nie stosować wody. Odłączyć
od prądu i narzucić koc na odbiornik”.
Koców ratunkowych do odbiornika nie
dołączano.
Nie ma telewizji bez telewizorów,
więc stąd te uwagi.
Do właściwego tematu doskonałych
polskich seriali z czasów PRL oraz dobrych, czasem bardzo dobrych oraz w
większości niestety tandetnych dzisiejszych, z III RP,przejdziemy później. Tu
trzeba pamiętać, że dzięki bardzo pozytywnym przemianom telewizja przestała być monopolem państwowym.
Telewizje prywatne są nastawione na
zysk i uważają, że „klient zawsze ma
rację” i naturalnie – nie zawsze, a mówiąc prawdę nigdy – nie sprzeciwiają
się nie najlepszym gustom odbiorców.
Telewizja państwowa, zwana też publiczną, a ostatnio narodową, idzie też
w ślady telewizji prywatnych.
No cóż: mamy domy publiczne,
dziewczyny publiczne i telewizję publiczną, choć narodową.
Ale do właściwego tematu przejdziemy w następnym odcinku „tego
serialu”.
Ludomir
Garczyński-Gąssowski

W SPRAWIE ŻUBRA, WYSZŁO
SZYDŁO Z PANI MERKEL

To nie jest tak, że mam cokolwiek przeciw kobietom na
najwyższych stołkach, a tym bardziej tronach. Uwielbiam naszą królową Krystynę. Że była naszą przekonał mnie św. pamięci docent Adam Heymowski (w Szwecji de Heymowski).
Otóż pan Adam mówił mi, że Krystyna była naszą królową
nie tylko dla tego, że dziś jesteśmy poddanymi (obywatelami)
szwedzkimi, ale także, że Ona miała pełne prawo do Korony
Polskiej. I on ją cenił za to, że nie dała się skusić zdrajcy (jak
go określał) Hieronimowi Radziejowskiemu, który namawiał
ją na zbrojne odebranie swoich praw. Radziejowskiemu –
jak wiemy – udało się to z następcą Krystyny z wiadomym
skutkiem tzw. potopu. Tu zupełna abstrakcja. (Szwedzi sprowadzili ostatnio do Systembolaget polskie piwo Kasztelan z
wizerunkiem Stefana Czarnieckiego, nie wiedząc co czynią).
Poza Krystyną uwielbiam też Katarzynę Wielką, która nam
dała (narzuciła) Króla, któremu kultura polska dużo zawdzięcza, łącznie z przetrwaniem Zaborów. Nie mam specjalnego
sentymentu dla Elżbiety I-szej, i to nie dlatego, że kazała ściąć
Marię Stuart oraz że umocniła schizmę angielską (likwidowaną krwawo przez jej przyrodnią siostrę Marię, zwaną Blady
Mary – dziś to tylko nazwa koktajlu gin lub wódka i sok pomidorowy). Doceniając wielkie osiągnięcia Elżbiety mam

do niej pretensję o to, co zrobiła z lordem hrabią Essexem.
Ciekawi niech szukają na Googl’ach. Cenię też naturalnie
Margaret Thatcher.
Więc nie oto tu chodzi. Pani Merkel ogłosiła pomoc i
azyl dla wszystkich prześladowanych. A jednak. Nastąpiła
zbrodnia.
Żyliśmy przez parę dni odyseją Żubra Wędrowniczka,
który uciekł przed eksperymentami ministra Szyszki, który
dom rodzinny tego Żubra zamienił w piekło. Żubr uciekał na
Zachód, przepłynął Odrę i został tam zastrzelony.
„Sumy bajońskie”, liczone w bilonach odszkodowania, to
naturalnie dawno przedawnione roszczenia. Ale za zamordowanie tego żubra odszkodowanie nam się należy. Wydane,
pod koniec lat trzydziestych przez władze II RP zezwolenie
dla Marszałka Göringa i jego świty na odstrzał naszych żubrów w Białowieży, już dawno się przedawniło i dlatego powinniśmy domagać się odszkodowania.
Mam nadzieję, że Klub Gazety Polskiej i inne pokrewne
organizacje w Sztokholmie zorganizują demonstrację i pikiety w tej sprawie pod ambasadami niemiecką i polską.
Osobiście popieram, lecz raczej nie przyjdę. (LGG)
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Polski
salon
pełen
poezji

przyjęciem u Małgosi. (...) Gość czuje się iście po
królewsku, ma wrażenie, że wszyscy czekają na jego
przyjazd i występ. I tak jest w rzeczywistości! Głód
polskiego słowa jest przeogromny, chociaż wszyscy
tam pięknie posługują się językiem ojczystym”.
Aktorzy otrzymują jedynie symboliczną gażę, więc w
zasadzie występują u nas społecznie, wiedząc zresztą, że ideą Salonów Poezji (w myśl regulaminu SSP)
jest bezpłatny wstęp, limitowany jedynie ograniczoną liczbą miejsc. Organizacja każdej takiej imprezy
jest jednak dość kosztowna, ponieważ trzeba pokryć
koszty przelotu artystów, noclegi, wyżywienie oraz
przygotować dla gości z kraju drobne upominki... W
roku 2017 projekt pod nazwą „Sztokholmski Salon
Poezji” otrzymał po raz pierwszy decyzję o dofinansowaniu działalności przez polskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych.

Z Małgorzatą
Kwiecińską-Järvenson
rozmawia
Jolanta Szutkiewicz
Działalność Stowarzyszenia Stockholms
Poesisalong - Sztokholmski Salon Poezji
(w skrócie SSP) wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom sporej grupy naszej
emigracji. Założycielką i prezesem
Stowarzyszenia jest Małgorzata
Kwiecińska-Järvenson. Odpowiedzi
pani Prezes są nader powściągliwe i nie
oddają całej prawdy o staraniach, jakie
trzeba włożyć w organizację kolejnych
wieczorów Salonu Poezji.
Jaki jest cel działalności Sztokholmskiego
Salonu Poezji?
Celem stowarzyszenia, zgodnie z jego nazwą,
pozostaje organizowanie wieczorów poezji. Nasz
Sztokholmski Salon Poezji jest filią, aczkolwiek
samodzielną, Krakowskiego Salonu Poezji, który
stworzyła Anna Dymna. Mamy to samo logo, co
Salon krakowski, zaprojektowane specjalnie przez
Ryszarda Melliwę. Mamy także regulamin wspólny
dla wszystkich Salonów Poezji. Wejdź, proszę, na
naszą stronę internetową: www.sztokholmskisalonpoezji.4w.se, a dowiesz się dużo więcej.
Jak doszło do tego, że zostałaś prezesem SSP?
Moja inicjatywa powołania Stowarzyszenia, grupującego miłośników poezji, została życzliwie poparta
przez Wydział Konsularny Ambasady RP. Na zebraniu założycielskim w 2009 roku został wyłoniony
zarząd SSP, a ja zostałam wybrana prezesem.
Jak wygląda organizacja SSP? Jaka jest jego
struktura organizacyjna?
Stowarzyszenie ma własny statut i nim kieruje się w
swojej działalności. Prezydium zarządu składa się
z 3 osób: prezesa, sekretarza i skarbnika. W skład
zarządu wchodzi również 2 członków zarządu.

o luty 2018 roku, to już od kilku miesięcy prowadzę
rozmowy aż z trzema aktorami. Co do doboru tematyki mam, do profesjonalnych przecież aktorów, stuprocentowe zaufanie. To przeważnie oni proponują
teksty poetów, z którymi są emocjonalnie związani.
Małgorzato, wiem, że zwykle osobiście jeździsz do
Polski i wkładasz niemało trudu, aby spotkać się
z artystami, aby zachęcić ich do przyjazdu tutaj.
Czy artyści chętnie tu przyjeżdżają?
To prawda, że do tej pory to właśnie ja zajmowałam
się nawiązywaniem kontaktów z aktorami, zapraszaniem ich i ustalaniem terminów kolejnych edycji
Salonu. Jestem oczywiście w ścisłym kontakcie z
resztą zarządu, informuję pozostałe osoby na bieżąco
i omawiamy, najczęściej przez telefon, kwestię wyboru aktora oraz tematyki spotkania.
Ustalanie planów na cały rok z góry nie jest proste,
gdyż nie dysponując własnym lokalem, jesteśmy
uzależnieni (mam tu na myśli również publiczność)
od tego, kiedy konsulat może nam udostępnić salę,
co nie zawsze „zgrywa się” z wolnymi terminami w
kalendarzu aktora. Dopinanie szczegółów przypomina nieraz prawdziwie koronkową robotę. Pytasz,
czy artyści chętnie przyjeżdżają do Sztokholmu. Nie
chciałabym przeceniać naszej roli, ale staramy się
okazać im prawdziwą wdzięczność za tę wspaniałą pracę i cieszymy się, że po powrocie do kraju
pamiętają o nas, że piszą, telefonują, że opowiadają
o naszym Salonie Poezji i zachęcają kolegów do
przyjmowania naszych zaproszeń. Ostatnio był u
nas Krzysztof Orzechowski, aktor, reżyser, prywatnie mąż Ani Dymnej, długoletni dyrektor teatru im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie. Pozwolę sobie
przytoczyć jego słowa, które zamieścił (w październikowym numerze Dziennika Teatralnego) w felietonie zatytułowanym „Potęga słowa”:
„Spotkania salonowe są zorganizowane perfekcyjnie.
Trzy doby weekendowego pobytu wykonawcy (lub
wykonawców) z Polski wypełnione są co do minuty
różnymi atrakcjami, zwiedzaniem miasta, lunchami,
wieczornymi spotkaniami w niezwykle przyjaznych
domach organizatorów, a ostatniego dnia uroczystym

Gdzie się mieści SSP?
Pytasz mnie o miejsce, w którym odbywają się nasze
imprezy poetyckie, czy o siedzibę stowarzyszenia?
Niestety, nie dysponujemy własną siedzibą, natomiast biuro SSP praktycznie funkcjonuje w moim
domu. Dzięki temu, stowarzyszenie nie ponosi
żadnych kosztów z tytułu urzędowania (telefony,
materiały biurowe itp.), co częściowo poprawia naszą
niełatwą sytuację finansową. Prezes, czyli w tym
wypadku ja, zwołuje zebrania zarządu, które z reguły
odbywają się na dwa tygodnie przed konkretną edycją Salonu oraz dwa tygodnie po jego edycji.
Czy macie konkretny program na rok,
ewentualnie na dłużej, dotyczący doboru
tematyki, autorów tekstów i artystów?
Staram się układać program na cały rok. Nie sposób
się jednak obyć bez planu B, czyli tzw. wariantów
zastępczych. Podam Ci prosty przykład: jeżeli chodzi
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Małgorzata Kwiecińska-Järvenson, Anna Dzmna i Dana Rechowicz.
Foto: B. Rewiński

Jak jest zorganizowany pobyt gościa-artysty?
Na zebraniu zarządu przed kolejną edycją Salonu
ustalamy podział funkcji, które przypadają każdemu
z członków zarządu w czasie trzydniowego pobytu zaproszonych osób. Idzie o pokazanie gościom
wspaniałości Sztokholmu, zapraszanie ich do galerii,
muzeów, przejażdżki statkiem, czy – jak pewnie
sama pamiętasz – do teatru w Drottningholm, który
specjalnie dla nas został otwarty poza sezonem.
Mamy pewne ustalone rutyny, które sprawdzają się,
jak wynika z felietonu Krzysztofa Orzechowskiego.
Dana Rechowicz przygotowuje oprawę graficzną
dostarczonych jej przeze mnie materiałów, które
aktorzy chcieliby umieścić w programie. Helena Robotycka, wraz ze mną, przywozi w piątek zaproszonych gości z lotniska. W sobotę, czyli w dniu Salonu,
gośćmi zajmuje się Mariola Makowski.
Natomiast w niedzielę ja oraz jeden z członków
zarządu dbamy o to, żeby pokazać gościom Sztokholm z najciekawszej strony. Czasem, gdy sytuacja
tego wymaga, pomagają mi w tym nawet szeregowi
członkowie stowarzyszenia. Ostatnio, w maju 2017,
robili to np. Marysia i Staszek Rejmentowie. Z kolei
w poniedziałki Witold Robotycki, choć nie należy do
władz stowarzyszenia, odwozi gości na lotnisko.
Jak wygląda dzień, w którym artysta tu występuje? Jaka jest Twoja rola, jaka jest rola zarządu?
W tym dniu, czyli „w sobotę salonową”, artyści
przeważnie chcą się wyciszyć, zrelaksować, więc nie
bombardujemy ich nadmiarem emocji. Zapraszamy
tylko na lunch oraz krótką przejażdżkę po Sztokholmie. W konsulacie Salony zawsze rozpoczynają się o
godzinie 18.00. Bardzo rzadko miały miejsce gdzie
indziej, np. w Teaterstudio Lederman. Pewnego razu
użyczył nam nawet lokalu gościnny Polski Klub
Seniora, przy Tomtebogatan 30. Aktorzy, którzy z
reguły przylatują w piątek, chcą mieć dwie próby:
pierwszą – od razu w piątek, natomiast drugą próbę
w sobotę, o godzinie 16. Nie zapominaj, że konsulat
w piątki urzęduje i przyjmuje klientów do godziny
15. Toteż cała akcja przygotowania sali (w czym
najczęściej pomagał członek zarządu Łukasz Kubicki), próby świateł, niekiedy też strojenie instrumentu, muszą się odbyć błyskawicznie, jeszcze przed
pojawieniem się artysty. Po przywiezieniu aktora
(lub aktorów) z lotniska, trzeba zaprowadzić gości
do hotelu, załatwić formalności, zaprosić na lunch i
zawieźć na próbę, która nieraz trwa dość długo. W
próbie muzycznej najczęściej bierze też udział Witek
Robotycki, który jako zawodowy muzyk służy nam
radą i pomocą.
Jak Ty sama oceniasz działalność SSP?
Salony Poezji, czyli poetycko-muzyczne wieczory
poświęcone poetyckim prezentacjom, są bardzo urozmaicone. Niekiedy jest to poezja śpiewana, niekiedy
recytowana, czasem czytana przez znakomitych
zresztą aktorów, czasem bywają to monodramy, niekiedy duodramy. My swój czas i zapał poświęcamy
temu przedsięwzięciu całkiem bezinteresownie.
Czy podjęłabyś się tej działalności, gdybyś
od początku wiedziała, ile trudu niesie ze sobą
realizacja przedsięwzięć SSP?
Twoje pytanie jest trochę podstępne. Nie sądziłam,
prawdę mówiąc, że przygotowywanie kolejnych
Salonów będzie aż tak pracochłonne, ale chyba
podjęłabym się tego, mimo wszystko. Obserwuję reakcje widzów, słyszę komentarze publiczności, które
sprawiają mi radość i rekompensują trud włożony w
organizowanie spotkań.
W roku 2015 znalazłam się wśród laureatów nagrody
Poloniki. Najlepiej chyba będzie, jeśli zacytuję
dotyczący mnie fragment komunikatu prasowego
kapituły tej nagrody, bez własnego komentarza:
„Małgorzata Kwiecińska-Järvenson otrzymuje nagrodę za stworzenie Sztokholmskiego Salonu Poezji
i niestrudzone od maja roku 2009 jego programowanie, prowadzenie i pozyskiwanie sponsorów. Animatorce Salonu udało się zgromadzić wokół siebie

grono wiernych współpracowników,
którzy wspomagają ją w uprawianiu i
użyźnianiu tej oazy wysokiej polskiej
kultury w Szwecji”.
Moje gratulacje! To ważna nagroda,
na którą
w pełni zasłużyłaś! Wiem, że organizowane przez SSP prezentacje
i spektakle są tak popularne, iż
trzeba dużo wcześniej zapisać się
na listę, aby zdobyć wejściówkę
do Salonu. Mam w związku z tym
takie prawie osobiste pytanie: gdzie
leży źródło Twoich zainteresowań
poezją, jej recytacją, aktorstwem?
Zawsze miałam szerokie kontakty ze
środowiskiem aktorów. Pochodzę z
Krakowa i w tamtejszej szczególnej
atmosferze teatru, poezji, muzyki,
kabaretów, kształtowała się moja
osobowość. Niektórzy z moich przyjaciół z czasów młodości pełnią rolę
dyrektorów teatrów, niektórzy sami są
znanymi aktorami, kompozytorami,
poetami, pisarzami.
Czy te artystyczne zainteresowania
nie pozostają w żadnym związku z
Twoim wykształceniem i być może
doświadczeniem życiowym?
Z wykształcenia jestem magistrem
filologii klasycznej, zatem z poezją
grecką i łacińską miałam kontakt
już od czasów studenckich. Ucząc w
liceum łaciny, starałam się urozmaicać
lekcje, toteż moi uczniowie musieli
opanować na pamięć piękne strofy
Wergiliusza, Catullusa czy Horacego,
a potem podczas wywiadówek robili
swym rodzicom niespodzianki w postaci swoistego teatrzyku poezji. Przez
wiele lat byłam też lektorem języka
łacińskiego na krakowskiej uczelni,
która dziś nosi nazwę Uniwersytetu
Pedagogicznego. Prowadząc tam zajęcia, również organizowałam wieczory
poetycko-muzyczne, podczas których
moi studenci ubrani w togi rzymskich
senatorów z dumą recytowali klasyczną łacińską poezję.
Jak wygląda Twój zwykły dzień?
Mój dzień powszedni wypełnia praca
w dużym, ale pięknym ogrodzie oraz
udzielane przeze mnie lekcje języka
szwedzkiego. Poza tym lubię słuchać
muzyki i czytać książki. Ostatnio lektura stała się dla mnie nawet rodzajem
obowiązku (to oczywiście żart!), bo
znajomi, którzy przesyłają mi z kraju
swoje świeżo wydane pozycje, po
dwóch, trzech tygodniach dzwonią i
pilnie egzaminują mnie z ich treści, a
także pytają o wrażenia. Oczekując,
co zrozumiałe, głównie zachwytów.
Jak wiesz, w Sztokholmie mieszka też
moja córka i dwoje wnuków. A przed
rokiem rodzina powiększyła się o prawnuka Gabriela, którym jestem wprost
zachwycona. Na brak zajęć nie mogę
więc narzekać, tym bardziej że moją
pasją są również podróże, więc często
bywam w drodze... Tymczasem już
Cyceron pisał, że do szczęścia wystarczą człowiekowi ogród i biblioteka.
Dziękuję za rozmowę.

Zmarła
Eleonora
Grinndal
W wieku 87 lat zmarła w Västerås Eleonora
Grinndal.
Dzięki szwedzkiej fundacji tony medycznej aparatury trafiają do świętokrzyskich szpitali – pisało „Słowo
Ludu” w 2003 roku. – Współpraca ze Szwedami
rozpoczęła się kilkadziesiąt lat temu. Wówczas to
dobry znajomy pułkownika „Bończy” - Kazimierza
Załęskiego, podporucznik Roman Koba, którego wojenne losy rzuciły do Sztokholmu, zawiązał Kongres
Polaków w Szwecji. Kiedy spotkał się z „Bończą”,
jego pierwsze pytanie brzmiało: jak wam w Polsce
można pomóc? Odpowiedź pułkownika była szybka: Najbiedniejsze są nasze szpitale ... I tak powstała fundacja Medyczne Wsparcie dla Polski, którym kieruje
bardzo energiczna kobieta, Eleonora Grinndal.
Fundacja powstała zaraz po wprowadzeniu stanu
wojennego w Polsce w grudniu 1981 roku. Przez niemal 25 lat Eleonora Grinndal organizowała pomoc dla
Polski, liczonej w milionach koron. W 1988 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym jej przez Rząd na Uchodźstwie w Londynie. W
2000 roku odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w organizowaniu pomocy charytatywnej.
Pogrzeb odbędzie się 10 października.

Atak hakerów

Co prof. Zbigniew Brzeziński
zrobił dla Polski?
W 1971 roku byłem w Kanadzie i w Toronto i wtedy po raz pierwszy usłyszałem, że „mamy w USA wybitnego Polaka profesora
Zbigniewa Brzezińskiego, który pojechał tam z Kanady. On wysoko
zajdzie...”.
Moja radość była ogromna, gdy będąc już w Szwecji, dowiedziałem się z Radia Wolna Europa, że doradcą nowo wybranego prezydenta USA, Jimmy Cartera, został właśnie ON. Wtedy chyba cała
Polonia pisała listy gratulacyjne, wysyłając je do Białego Domu.
Cały dzień myślałem, co napisać. Uważałem bowiem, że w liście
powinna też być jakaś „myśl polityczna”, która może Mu w czymś
pomoże. Po szczerych i serdecznych gratulacjach, w drugim zdaniu, napisałem, że „bardzo proszę by dużo mówił, jak najczęściej, o
Czechach, Węgrach, Rumunii i Bułgarii, o potrzebie przywrócenia
w tych państwach demokratycznych rządów... Proszę jednak nic nie
mówić o Polsce, bo inaczej „zje” Pana „New YorkTimes”! Jeżeli
w tych państwach, tzw. „komuna” padnie, to my Polacy, też damy
sobie z nią radę...
Moja radość była prawdziwa, gdy po dwóch miesiącach dostałem
osobisty list od Profesora, a w dodatku (co można sprawdzić) profesor Brzeziński przez rok ani razu nie wspomniał o Polsce...
Profesor miał doskonałą pamięć i gdy Sowieci po powstaniu
„Solidarności” przygotowywali „manerwy” na wschodniej granicy Polski, wysłałem drugi list z sugestią, by zdjęcia satelitarne o
gromadzeniu wojsk, wysłał do Papieża Jana Pawła II oraz udostępnił je szeroko prasie... Czy Profesor zrobił to sam, czy może moja
sugestia miała jakieś znaczenie? – tego nie wiem. Faktem jest, że
taki „przeciek” był i twierdzę, że to jest największa zasługa prof.
Zbigniewa Brzezińskiego dla Polski. Czerwona Armia nie wkroczyła do Polski w latach 1980-81 – tak jak do Czechosłowacji w 1968
roku. Z wszystkimi tego następstwami...

Ponad 20.000 stron akt
procesowych, a w nich oskarżenie
o największy w histori Szwecji
atak hakerski.
W Malmö rozpoczął się proces przeciwko gangowi
internetowych hakerów, którzy w latach 2015-16 wyłudzili ponad 40 mln koron, m.in. z kont największych
szwedzkich firm. Jedną z głównych ról w 8-osobowym gangu odgrywał 38-letni Polak, Krzysztof H.
Włamywał się on do systemów informatycznych firm
lub posługiwał się fałszywymi fakturami. Następnie
przestępcy przelewali pieniądze na kontrolowane
przez siebie konta.
Krzysztof H. nie przyznaje się do tego, że był mózgiem gangu. Twierdzi jedynie, że był „zamieszany w
sprawę”. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Dygresja na temat tzw. „kłótliwości i pieniactwa w Polonii”:
Mogę stwierdzić, że nikt z Polaków podczas Światowego Zjazdu
Polonii wcale się nie kłócił, choć było nas, Delegatów wybranych
oddolnie (nie mianowanych!), kilkudziesięciu z kilkunastu państw,
co widać po ilości flag na scenie (jak w publikowanej wyżej fotografii), a obrady trwały dwa dni oraz były lekko zakrapiane podczas
wspólnego obiadu w Polskiej Restauracji. Faktem jest natomiast,
że samozwańczo, tylko ze Sztokholmu, przyjechała panienka o nazwisku (o ile dobrze pamiętam) „Ogonowska” i opowiadała typowe
„półprawdy”, co mnie zaraz przekazano i było to bardzo łatwo obalić... Pozostaje pytanie: kto jej zafundował bilet?
Na zakończenie spotkania w Sztokholmie (mam nagranie), prof.
Brzeziński odpowiedział na podstawowe pytanie zadane z sali: Co
Polonia ma robić? Odpowiedział: Możecie stać na okopach Św.
Trójcy, ale to nie jest polityka!
Polityka dla Polski oznacza, że musimy być aktywni politycznie
w każdym kraju naszego osiedlenia się. W wyborach w Szwecji w
1983 roku było nas tylko dwóch: ja i Jakub Święcicki. Ale w ostatnich – jak dowiedziałem się z NGP – było już ponad 100 osób z
Polonii aktywnych politycznie! Polonijny rekord świata. Wcześniej
mieliśmy w Riksdagu panie Elizę Roszkowską Öberg i Martę
Obmińską (która powróciła do Riksdagu - dop. red) i które powinny być zapraszane na objazd wszystkich większych miast w całej
Polsce, by mówić, jak przeprowadza się prawybory, a nie układa się
listy po kumotersku w każdej obecnie partii, ustawiając ludzi bez
przygotowania i kwalifikacji.
Drodzy Czytelnicy NGP – dajcie dobry przykład!
dr Jan Zuchowski - Narol/Polska
(Autor listu był pierwszym prezesem Kongresu Polaków w Szwecji - dop. red.)
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