NR 19 (403)
ROK XIX
05.11.2017
POLSKI
DWUTYGODNIK
WYDAWANY
W SZTOKHOLMIE
WWW.POLONICA.SE

Historie
rodzinne
Charakterystyczny głos Tadeusza
Olsztyńskiego było słychać ze
wszystkich okien naszej kamienicy.
Dla nas jednak Olsztyński to był
po prostu Tadeusz – Tadeusz
Nowakowski, starszy brat
mojego Ojca, Jerzego.
Wspomnienie z okazji 100-lecia
urodzin. Strona 10-11

Manipulowanie
historią

Artykuł Ingrid Lomfors w DN jest
oczywiście manipulacją faktami,
ale w gruncie rzeczy porusza
sprawę, która jest niewygodna
dla polskiego rządu – próby
pisania na nowo historii Polski. 3

ABONAMENT FASTPRIS POLEN
JEST JESZCZE LEPSZY!
Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych krajach
UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.
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Dzieje kultury
skandynawskiej
Boom w Szwecji
i rekordy emigracji...
To widać na każdym kroku.
Tysiące placów budowy w
całej Szwecji, tłok w salonach
samochodowych. Boom
gospodarczy trwa, a w 15
głównych branżach szwedzkiej gospodarki, aż w dwunastu brakuje pracowników!
Konfederacja Szwedzkich Przedsiębiorców przeprowadziła w czerwcu
ankietę wśród pracodawców i okazało
się, że aż 75% firm miało problem ze
znalezieniem pracowników. Brakuje
pracowników m.in. w branży budowlanej, nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek
oraz informatyków. Dużym problemem
jest słaba infrastruktura mieszkaniowa
w Szwecji. Niedobór domów utrudnia
przemieszczanie się pracowników do
miejsc, w których jest praca. Według
danych rządowych w sierpniu było nieobsadzonych aż 78 tys. miejsc pracy.
To więcej o 9% niż rok wcześniej i aż o
41% więcej niż dwa lata temu.
W tym samym czasie zarejestrowanych jako bezrobotnych było 6,2%
osób zdatnych do pracy – to najniższy
wskaźnik bezrobocia od października
2008 roku. Oznaczało to, że bez pracy
pozostawało 357.000 osób (w wieku od
15 do 74 lat). Rekordowo niskie jest
także bezrobocie wśród osób w wieku
15-24 lata – bez pracy było 110.000
młodych. To o 40.000 mniej niż 3 lata
temu.
Wydawać by się mogło, że przy takiej ilości bezrobotnych pracodawcy
nie powinni mieć kłopotów ze znalezieniem pracowników. Tyle tylko, że
statystyki bezrobocia obejmują także
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kilkadziesiąt tysięcy uchodźców, którzy przybyli do Szwecji w ostatnich
latach i nie są oni jeszcze gotowi do
podjęcia pracy, a automatycznie rejestrowani są w Urzędzie Pracy. Statystki
potwierdzają także fakt, że dużo większe bezrobocie jest wśród imigrantów,
niż wśród urodzonych w Szwecji.
Bezrobocie wśród rodowitych Szwedów jest najniższe od 2008 roku i
wynosi 3,9 proc., zaś wśród osób urodzonych za granicą - aż 22 proc.
Innym problemem jest to, że niemal
63% nowo zatrudnionych dostało swoją pracę poprzez prywatne kontakty, a
nie przez działania Urzędu Pracy.
Dobra sytuacja gospodarcza ma potrwać jeszcze dłuższy czas. To może zachęcić do przyjeżdżania tutaj Polaków.
Już w zeszłym roku Polskę opuściło
kolejne 100.000 osób, co oznacza, że
poza Polską pracuje/przebywa obecnie ponad 2,5 miliona rodaków. Aż 80
proc. emigrantów z Polski wyjeżdża na
dłużej niż 12 miesięcy.
Jak podają polskie źródła, większość, bo 2 mln 214 tys., przebywa w
Europie, z czego niespełna 2 mln 100
tys. w państwach członkowskich Unii
Europejskiej. To o 113 tys. więcej niż
rok wcześniej. Najwięcej Polaków i
Polek przebywa w Wielkiej Brytanii
(788 tys., wzrost o 68 tys.), Niemczech
(687 tys., wzrost o 32 tys.), Holandii
(116 tys., wzrost o 4 tys.) oraz Irlandii
(112 tys., wzrost o 1 tys.). Wzrosty liczby polskich obywateli przebywających
czasowo za granicą odnotowano też
m.in. w Austrii (z 36 do 39 tys.), Belgii
(z 52 do 54 tys.), Danii (32 tys. wobec
30 tys. rok wcześniej) i Szwecji (46
tys. w 2015 roku, 49 tys. w 2016 roku). Z kolei spadek liczby emigrantów
z Polski w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w Hiszpanii (z 30 do
29 tys.) i we Włoszech (z 94 do 93 tys.).
Jak zmieniają się kierunki polskiej
emigracji? Cały czas najpopularniejsze
są Niemcy i Wielka Brytania. Od kilku
lat na stałym poziomie utrzymuje się
zainteresowanie Szwecją, Francją (64
tys.) czy Czechami (9 tys.). Najmniej
popularne są Cypr i Portugalia, gdzie
przebywa nie więcej niż po 1 tys. polskich obywateli, a także Finlandia (3
tys.). Na ile te dane są wiarygodne?
Trzeba pamiętać, że to wartości przybliżone. Główny Urząd Statystyczny
publikuje je rzadko, bo szacunki są
utrudnione ze względu na różną dostępność danych i różne systemy ich
ewidencjonowania w poszczególnych
krajach. (ngp)

Opus magnum gdańskiego profesora, Zenona Ciesielskiego, jest rezultatem wielokrotnych, rozłożonych na
dziesięciolecia, często dłuższych wizyt w Skandynawii,
a także wspiera się wieloletnią praktyką pedagogiczną.
Co widać nawet gołym okiem, przy obserwacji jego
własnych zdjęć (obok cudzych) ilustrujących dzieło.
Zasługi autora nie ograniczają się oczywiście do strony
ilustracyjnej.
Osią narracji jest tekst dowodzący
wszechstronnej znajomości tak szerokiego tematu jak skandynawska kultura, na przestrzeni z górą tysiąca lat.
Od tego trzonu są też odstępstwa i poszerzenia. W stopniu niezbędnym autor
szkicowo przedstawia dzieje polityczne
regionu, na których tle istnieje i rozwija
się kultura, z kolei ujęta w swych zasadniczych częściach składowych. Tu
przynależy nie tylko siedem sztuk czy
dziesięcioro muz, wyzwolonych bądź
nie (jak architektura, sztuki plastyczne,
literatura, teatr, muzyka, film, wychowanie fizyczne i sport wyczynowy, telewizja, ba, może internet), także szeroko pojęta oświata, nauka, cywilizacja,
postęp techniczny, nawet sytuacja językowa w multilingwistycznych niekiedy
społeczeństwach i państwach. A nauka
to zarówno ścisła jak humanistyczna,
i tu wchodzi też np. językoznawstwo
czy historia poszczególnych sztuk i
rzemiosł. Stąd np. z teatrem możemy
się spotkać w trzech miejscach: historia literatury (dramaturgia), teatr per se,
wreszcie uniwersytecka teatrologia.
W poszczególnych, niekiedy obszernych rozdziałach, chronologia walczy
o lepsze z rozpisaniem na rodzaje, gatunki czy konwencje (np. poezja, proza,
dramat w literaturze), z przeglądem według poszczególnych krajów, rejonów
i języków skandynawskich, wreszcie
z oparciem się o -izmy, decydujące o
strukturze i rozwoju w danej dziedzinie
sztuki, literatury, teatru czy muzyki.
Niebłache to trudności, ale całość spaja
potoczystość autorskiego języka i jego
słowotwórcze nowatorstwo i zarazem
– jakby niespójnie – świadoma dyscyplina, przejawiająca się w unikaniu
słownych powtórzeń, kolokwializmów,
zwrotów banalnych i ogranych.
Ten dwutomowy tekst, rozpięty
na blisko 1200 stron, jest też destylatem bogatego dorobku autora znanego
z jego licznych publikacji pisanych
w różnych konwencjach (większość
uwzględniono w bibliografii i/lub przypisach). Ale nie tylko i nie głównie
własnych. Obfitość cytatów i odsyłaczy dowodzi znakomitego opanowania
i zgromadzenia w ramach własnego
warsztatu pracy dostępnych źródeł. Są
to teksty różnojęzyczne, nie tylko w
językach skandynawskich, nie brak też
tłumaczonych na polski (co zwalnia z
obowiązku przekładu), czy wręcz pisanych przez polskich autorów. Rzadko
natomiast natrafia się na pozycje publicystyczne, reportażowe czy popularnonaukowe jakich nie brakło w Polsce w
zakresie wiedzy o Skandynawii. Może
wyjątek czyni autor dla Jaroslawa
Iwaszkiewicza (i jego książek o Danii),
chyba z racji wysokiego literackiego

Zenon Ciesielski.

poziomu tych tekstów. Już bez taryfy
ulgowej uwzględniono prace Tadeusza
Cieślaka, Władysława Czaplińskiego i
Adama Kerstena.
Układ dzieła jest w zasadzie chronologiczny. Nie budzi też zdziwienia fakt,
że tom pierwszy ogarnia blisko 1000
lat – do roku 1800, gdy tom drugi już
tylko 200 lat: 1800-2000. Jest oczywiste, że drugi, krótszy okres, ma więcej
zachowanych źródeł i w dużym stopniu dotyczy kultury nam, czytelnikom,
współczesnej. Cezurą końcową jest
milenium, ale autor książki, wydanej
16 lat później, niekiedy poza nią wykracza, cytując dzieła czy omawiając
wydarzenia przynależne do naszego

wieku. Dążenie do zamknięcia narracji
na pewnym, już zakończonym okresie,
wywołuje także pewne ograniczenia.
Przykładowo: omawiając szwedzką
slawistykę autor znalazł miejsce dla
wzmianki o Józefie Trypućko, ale już
nie dla Andrzeja Nilsa Uggli czy –
wśród Szwedów – przykładowo Larsa
Kleberga i wielu innych z tego samego pokolenia. W podobny sposób „nie
załapali się” polsko-szwedzcy architekci: Michał Borowski i Aleksander
Wołodarski.
Opierając się na cudzych opiniach,
które pewnie cytując podziela, autor
nie unika zarazem własnych, często w poprzek przyjętym. Oceniając
np. noblowskie werdykty w literaturze, często krytykowane, nie kryje
sceptycyzmu, gdy podaje przykłady
Churchilla, Szołochowa i Dario Fo.
Jest mu też obca, tak powszechna w
dzisiejszej Skandynawii, poprawność
polityczna. Autor używa dla jednorazowego porządku poprawnego określenia
Lapończykow – Samer, poza tym trzymając się tradycyjnie u nas przyjętej
pierwszej nazwy. Tego samego wyboru
dokonuje pisząc o Eskimosach, nie o
Inuitach.
W pracy tak obszernej, w dodatku
zawierającej ogromną ilość danych, nazwisk, tytułów i dat, czytelnikowi czy
recenzentowi trudno ustrzec się przed
lektura obok albo może zamiast korektora czy redaktora wydawnictwa. Ilość
błędów czy potknięć jest procentowo
niewielka, a za ich obecność trudno
sprawiedliwie obciążyć winą czy odpowiedzialnością. Skrupulatność autora w opatrywaniu każdego nazwiska
latami urodzin i ewentualnego zgonu
niekiedy przelewa się w drugą stronę,
gdy np. niektóre postacie opatrzono tymi danymi więcej niż (pierwszy) raz, a
poza tym znaleźć je można w indeksie
osobowym, tam częściej bezbłędne niż
w samym tekście. Co oznacza wiekszą skrupulatność autora indeksu niż
korektora i/lub redaktora głównego
tekstu. Uproszczeniem i uniknięciem
niektórych błędów było by więc pozostawienie tych dat tylko w indeksie, co
w pewnym, niewielkim stopniu zmniejszyło by objętość książki, ale zarazem
spowodowałoby dla czytelników kłopot częstszego zaglądania do indeksu.
W dodatku, stososowana przez autora
i parokrotnie przypominana w tekście
expressis verbis zasada pisania kursywą zawsze tytułów oryginalnych, zaś
ich polskich wersji tylko w wypadku
oficjalnej publikacji przekładu, konsekwentna w zakresie szeroko pojętej
literatury, zawodzi w dziale FILM:
tam wiele oficjalnych polskich tytułów
ekranowych drukowanych jest czcionką prostą lub nawet podane są dosłowne
przekłady zamiast istniejących tytułów.
Są to oczywiście zarzuty kosmetyczne (poważniejszych jest o wiele mniej)
i propozycje dyskusyjne. Ogólne wrażenie mówi jednak, że redakcja i korekta książki się nie popisały, w większym
stopniu w tomie pierwszym niż w drugim. Co jednak nie zakłóca całościowej
opinii: otrzymaliśmy dzieło wartościowe, w swoim temacie na polskim rynku
unikalne.
Aleksander Kwiatkowski
Zenon Ciesielski: Dzieje kultury
skandynawskiej. Tom I. Od pradziejów
do Oświecenia.
Tom II. Od Romantyzmu do konca XX
wieku. Gdańsk 2016

Manipulowanie historią
Polityka i historia to dwie
odrębne dziedziny. Jak to
ktoś opisał: polityka dotyczy
dnia dzisiejszego z myślą
o przyszłości, a historia
zajmuje się przeszłością.
Polityka i historia nie są więc
pojęciami tożsamymi i różnią
się zasadniczo. Gdy jednak
naukę historii zamieniamy
w „politykę historyczną”,
to nieuniknione jest, że w
pewnym momencie dojdzie
do manipulacji.
Efektem tego jest polemika na łamach prasy szwedzkiej, jaką wywołała prezentowana jakiś czas temu w
Sztokholmie wystawa „Samarytanie z
Markowej” o rodzinie Ulmów. Oliwy
do ognia dolała Ingrid Lomfors,
dyrektor rządowej instytucji Forum
Historii Żywej (Forum för levende historia), artykułem w Dagens Nyheter,
w którym oskarżyła obecny polski rząd
o manipulowanie historią, ukrywanie
antysemityzmu oraz polski udziału
w Zagładzie. W Polsce rząd Prawa i
Sprawiedliwości rości sobie prawo do
pisania narracji historycznej w celu
wzmocnienia patriotyzmu. Podejmuje
się wiele starań, aby poprawić historię.
Dzieje się to kosztem prawa mniejszości żydowskiej do jej dziedzictwa kulturowego. Podobnie jak w okresie komunizmu w Polsce, obecnie zaprzecza
się istnieniu polskiego antysemityzmu i
udziału Polaków w Holokauście.
Na mediach sprzyjających „dobrej
zmianie” zagrzmiało, a niektóre środowiska polskie w Szwecji niemal zażądały od ambasadora RP w Szwecji interwencji. Ambasador Wiesław Tarka
zapowiedział interwencję, uznając, że
artykuł Lomfors jest „jednostronny i
nieprawdziwy”.
Sensownie do sprawy odniósł się
historyk Artur Szulc (zeszłoroczny
laureat Nagrody Poloniki 2016), który
w polemicznym artykule w DN napisał m.in. że można słusznie krytykować obecną politykę historyczną, ale
trzeba też właściwie dobierać argumenty. W artykule Lomfors pojawiają
się kwestie często łącznie wskazywane
podczas debaty o antysemityzmie w
Polsce i Holocauście tj. zbrodnia w
Jedwabnem oraz antysemicka kampania w 1968. Holocaust i wydarzenia z
marca 1968 natomiast nie mają ze sobą nic wspólnego. Co więcej, Lomfors
przedstawia nieprawdziwe powody

dotyczące wyboru terenu okupowanej
Polski jako miejsca budowy obozów
zagłady oraz twierdzi, że Holocaust nie
byłby możliwy bez aktywnego udziału,
czy też biernego przyzwolenia lokalnej
ludności. Lomfors pisze, że historycy są
zgodni co do tego, że wybór Polski jako miejsca utworzenia obozów nie był
przypadkowy, gdyż właśnie w Polsce
znajdowało się największe w Europie
skupisko Żydów i dodaje, że społeczeństwo polskie było przesiąknięte
antysemityzmem, co jest jednakowoż
wątpliwym twierdzeniem. Połączenie
tych dwóch tez budzi mylące skojarzenia. Z pewnością wśród ekspertów
zajmujących się Holocaustem panuje
zgodność co do pierwszej kwestii, tj.
koncentracji społeczności żydowskiej
na terenach polskich – i jej znaczenia
w procesie wyboru Polski na epicentrum eksterminacji Żydów, ale nie ma
podobnego konsensusu co do drugiej kwestii, tj. polskiego antysemityzmu. Owszem, tacy historycy jak Raul
Hilberg, Christopher R. Browning,
Robert S. Wistrich, czy Debórah Dwork
opisywali polski antysemityzm, ale nikt
z nich nie twierdził, ani tym bardziej nie
przedstawiał dowodów na wpływ antysemityzmu Polaków na ww. decyzję.
W konkluzji Artur Szulc pisze:
Trzeba z uwagą śledzić rozwój wydarzeń w Polsce, ale reakcje alarmistyczne i wprowadzające w błąd argumenty nie są do tego najlepszą metodą.
Społeczeństwo polskie nigdy nie stanowiło monolitu i jego złożoność zostaje
zafałszowana, gdy maluje się ją w zbyt
jasnych lub ciemnych barwach, co
ostatnio chętnie czynią zarówno jego
krytycy jak i obrońcy.
Wystawa o rodzinie Ulmów z Markowej nie pierwszy raz budzi kontrowersje. Budziła je także w Polsce. I nie
ze względu na jakiś fałszywy obraz,
ale na kontekst w jakim się pojawiła.
Krytycy pisali, że polityka historyczna
obecnego rządu niestety dzieli zamiast
łączyć, a „nowi” bohaterowie (chociażby rodzina Ulmów) przeciwstawiani są
poprzednim.
Za parawanem zbudowanym ze
Sprawiedliwych rzeczywiście wiele można ukryć – pisał w artykule „I
Sprawiedliwi, i Jedwabne” w Więzi
Zbigniew Nosowski: Narzędziem tej
polityki historycznej stają się także
polscy Sprawiedliwi wśród Narodów
Świata. To zrozumiałe, że właśnie ich
postawa w mrocznych czasach wojny
jest prezentowana przez władze jako
wzór do naśladowania, a nie zachowanie szmalcowników czy morderców.
Analogicznie od lat czynią inne państwa, na czele z Niemcami, umiejętnie
wspierającymi pamięć o (nielicznych,

jak wiadomo) niemieckich antyfaszystach. Ludzie potrzebują bowiem
wzorców osobowych – również takich
osób, które realnie potrafiły powiedzieć „nie” najokrutniejszym systemom. Kłopot zaczyna się dopiero wtedy, gdy propagandowy przekaz fałszuje proporcje – i nagle okazuje się, że
w czasie II wojny światowej Polacy to
niemal wyłącznie Sprawiedliwi narażający swe życie dla ratowania Żydów
z rąk Niemców (warto przeczytać, co
mówił na ten temat, znający tę rzeczywistość „z pierwszej ręki” Władysław
Bartoszewski).
Ryzyko instrumentalizacji Sprawiedliwych i wykorzystywania ich bohaterstwa do ukrywania o wiele bardziej ponurych kart historii polsko-żydowskiej
istnieje od dawna. Doskonale pamiętam
ten wrześniowy wieczór w 2006 r., gdy
odwiedzałem panią Irenę Sendlerową,
a w „Wiadomościach” akurat informowano o tym, że jej kandydaturę zgłoszono do Pokojowej Nagrody Nobla.
Pani Irena powiedziała wówczas, że
niektórzy „parawan chcą sobie ze mnie
zrobić”. Za parawanem zbudowanym
ze Sprawiedliwych rzeczywiście wiele
można ukryć.
Artykuł Ingrid Lomfors w DN jest
oczywiście (być może nieświadomą?)
manipulacją faktami, ale w gruncie
rzeczy porusza sprawę, która jest niewygodna dla polskiego rządu – czyli
próby pisania na nowo, zgodnie z zapotrzebowaniem politycznym, historii
Polski. Stąd bierze się ten intensywny
atak na Lomfors w prawicowych, pisowskich mediach. Nie chodzi bowiem
o wskazanie jej fałszywej argumentacji, ale o generalnie ‚antypolskie” stanowisko. Nie dziwi więc i ton niektórych publikacji (jak np ze strony Polska
Niepodległa): Zdaniem pani Lomfors
wystawa ma być metodą na popularyzację „w Szwecji oraz w innych krajach szlachetność Polaków” oraz chęci
ukrycia „antysemickiego dziedzictwa”. Słowa niby-historyczki o tym, że
„Holokaust byłby niemożliwy bez aktywnego uczestnictwa, lub biernej zgody ludności lokalnej”, czyli Polaków,
jest po prostu haniebne. Powoływanie
się na publikacje Jana Tomasza Grosa
w przypadku osoby przedstawiającej
się, jako historyka sporo wyjasnia, ale
raczej kompromituje niż nobilituje. /.../
Ambasador RP w Sztokholmie Wiesław
Tarka zapowiedział, że odniesie się do
tekstu pani Lomfors, ale wydaje się, że
w tej sytuacji, uprawnionymi byłyby
znacznie bardziej radykalne działania
dyplomatyczne.
Kto wie... może będę chcieli aresztować redaktora naczelnego DN, Petera
Wołodarskiego.... ? (ngp)

Ofiarowanie?
Yorgos Lanthimos realizował dotąd filmy awangardowe, mało zrozumiałe. Ten,
pierwszy wychodzący poza środowisko
greckie (akcja toczy się w USA, a film jest
grecki tylko w sensie wykonawstwa technicznego), to też alegoria, ścisle trzymająca
się założenia, absurdalnego z punktu widzenia realizmu, lecz wierna swej wewnętrznej logice. Historia rodziny lekarzy, mimo
fachowej pomocy z zewnątrz, bezradnych
wobec nieubłaganej choroby, przychodzącej
jak Nemezis, lub jak klęski Hioba, jest o tyle nie do przyjęcia, że normalnie w połowie
filmu sprawa zostałaby zgłoszona policji.
Tyle, że wtedy nie byłoby filmu, tj byłby to
inny film, konwencjonalny hollywoodzki
thriller, nie taki jaki zamierzył reżyser.

Jedyne narzucające się pokrewieństwo
stylistyczne to może twórczość Todda Solondza, który w swych prowokacyjnych
filmach kompromituje konwencjonalną
amerykańską rodzinę. U Lanthimosa mamy poprawność wywodzącą się z dobrego
wychowania, ale pod elegancją dialogów
kipią namiętności domagające się wyzwolenia. Ktoś porównal też intrygę filmu do
„Teoremy” Pasoliniego, gdzie przybysz z
zewnątrz opanowuje i deprawuje rodzinę.
Aleksander Kwiatkowski

THE KILLING OF A SACRED DEER reż. Yorgos Lanthimos, dystr. ScanBox, premiera: 10 listopada 2017
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„Staramy się
sięgać gwiazd”
Z Elżbietą Durling, szefową Domu Spokojnej
Starości EKHAGA w Onsala, rozmawia
Roman Zasowski
Podczas tygodniowej praktyki w Ekhaga zauważyłem, że nie ma tu ludzi średnio zaangażowanych,
widzę uśmiechnięty personel i zadowolonych pensjonariuszy. Przyznaję, że ten obraz zmienia moje,
nienajlepsze dotychczas wyobrażenie o podobnych
placówkach. Uległem efektowi aureoli miejsca z
bogatą, przeszło stuletnią tradycją. Czy skrywasz
jakąś tajemnicę dotyczącą życia w okresie późnej
dorosłości?
E.D: – (Śmiech) Przeciwnie, jak zauważyłeś wynika to m.in. z zaangażowania personelu. Lubię ludzi, którzy naprawdę chcą to robić, to jest dla mnie
wyczuwalne, takie osoby zatrzymuję i robię to osobiście. Oprócz przedstawienia im placówki, wręczenia Poradnika Etycznego obowiązującego personel w
tym Domu, pytam personel o ich zamiłowania, o to
co chcieliby tutaj robić. Zadaniem szefa jest pomóc
ludziom rozkwitać, niech robią co lubią. Tacy otrzymują odpowiedzialniejsze zadania, umożliwiam to,
ale jednocześnie wymagam.
Ilu pracowników zatrudnia Ekhaga?
E.D: – Mamy 95 stałych pracowników, w tym 55
„na godzinę”. Posiadamy 94 mieszkania dla klientów,
pracujemy w dziewięciu grupach na 6 oddziałach.
Staram się traktować pracowników równo, każdy
ma możliwość rozwoju zawodowego oraz personalnego. Uważam, że rozwój personalny jest gruntem
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powodzenia w życiu osobistym oraz zawodowym.
Zapraszamy pracowników na wykłady na temat rozwoju personalnego oraz dysponujemy literaturą na ten
temat, którą personel może wypożyczyć. Natomiast
zarobki są indywidualne. Podstawowym pytaniem,
przy okazji rozmowy o rezultatach pracy, jest – co
zrobiłaś w ciągu tego roku dla placówki, klientów albo pracowników?
W salonie kreatywności (äldrecenter) znalazłem
motto mające inspirować pensjonariuszy (w dość
luźnym i skróconym tłumaczeniu) brzmiałoby:
„Codziennie wyostrzaj swój umysł, a nigdy nie staniesz się pewien swojej starości.” Jakie idee przyświecają twojej działalności?
E.D: – Powiedziałabym, że staramy się sięgać
gwiazd, a jeśli dotykamy koron drzew, jesteśmy z
tego zadowoleni. Chyba jest to także moje życiowe
motto (śmiech). Wszyscy chcielibyśmy żyć jak najdłużej, jednak nikt nie chce się starzeć. Dokładamy
wielu starań, aby nasi podopieczni żyli pełnią życia
do jego końca. Swego czasu poznałam pana, który
wiedział, że jest już bardzo poważnie chory. Na wstępie już zakomunikował, że jutro go tu nie będzie (a to
było hospicjum), ponieważ ma coś do załatwienia w
mieście, potem spotyka się z przyjaciółmi, a później
będzie zajęty jeszcze czymś innym. Nasi klienci powinni czuć się potrzebni i kochani. Chyba nie tylko

w Szwecji skupiamy się raczej na zapewnieniu tym
ludziom komfortowych warunków, tymczasem ważniejsze jest, aby oni w swoich mieszkaniach czuli
się jak u siebie. Wtedy zdarza się, jak w Ekhaga, że
94-latka inicjuje spotkania w kawiarni internetowej.
Trudno nie zauważyć tych wielkich portretów
mieszkańców Ekhaga, wiszących na korytarzu.
Czy macie w zwyczaju portretowanie swoich
klientów?
E.D: – Te ujmujące portrety są dziełem fotografa
Victora Falka. Były prezentowane na wystawie w
Domach Kultury w Kungsbacka i Gävle. Starsi ludzie posiadają mądrość niedostępną młodszym i piękno kształtowane przez lata, dlatego niektóre z fotografii opatrzone są wspaniałymi sentencjami naszych
mieszkańców. Inicjatorką przedsięwzięcia jest jedna z
naszych pielęgniarek, Jessica Atterlof. Jesteśmy dumni z tego projektu.
Czy twoje polskie korzenie pomagają, czy też
utrudniają ci realizację projektów?
E.D: – Staram się wybierać to co najlepsze zarówno w polskiej i szwedzkiej kulturze. Bardzo doceniam
bezpośrednią komunikację oraz dbam o ciepłe kontakty międzyludzkie. Pracuję nad tym, aby stwarzać jak
najwięcej forum do spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach. Chodzi o coś „extra”, co odróżnia zachowania empatyczne od wyuczonych. Jednocześnie
jestem ze Szwedami w ich znakomitej strukturze organizacji tego przedsiębiorstwa, dzięki której mogę
wdrażać swoje pomysły. Świetnie się uzupełniamy!
Jako przedsiębiorstwo prywatne, wykonujące
usługi publiczne, podlegacie gminie. Jak układa się
taka współpraca?
E.D: – Z satysfakcją mogę powiedzieć, że dobrze.
Wszystkie placówki, zarówno prywatne jak i państwowe, powinny być kontrolowane, choćby z uwagi
na to, że zajmujemy się grupą ludzi, która pracowała
na system w którym żyjemy i z którego korzystamy.
W obecnej chwili są to osoby uzależnione od naszej
pomocy. Klient sklepu w przypadku złej obsługi może
sklep zmienić, natomiast zmiana placówki w przypadku naszych klientów jest oczywiście możliwa, ale już
nie tak łatwa. Niestety mamy do czynienia z nierównowagą informacyjną w mediach, a szkoda, dobrze
byłoby również nagłaśniać wydarzenia pozytywne z
takich miejsc, ponieważ zdarzają się często.
Jak wyobrażasz sobie Dom spokojnej starości w
roku 2070?
E.D: – Jestem optymistką, ale obawiam się, że
pogorszy się ekonomia, ponieważ dużo firm ucieka ze Szwecji ze względów podatkowych. Jednak
na pewno na skutek starzejących się społeczeństw
w całej Europie, osób w podeszłym wieku będzie
więcej. Mam nadzieję, że nastąpi pewien przełom i
wzrośnie w społeczeństwach akceptacja starości.
Niewykluczone, że w pracy z osobami starszymi będą nam pomagały roboty, że dzięki technice będziemy mogli, siedząc w fotelu przenieść się do miejsca,
gdzie się wychowaliśmy lub do miejsc, które chcieliśmy odwiedzić. Nie wierzę, że wynajdziemy uniwersalną pigułkę na wszystkie schorzenia. Mam jednak
nadzieję, że powrócimy do naturalnych środków i
będziemy zapobiegać chorobom w dużo szerszym
zakresie. Zapobieganie chorobie jest działaniem kompleksowym i należałoby brać pod uwagę stan fizyczny, emocjonalny i duchowy człowieka, dlatego też
prowadzimy projekt „Helhet”. Gdybyśmy tylko mądrze wychowywali swoje dzieci, a przede wszystkim
uświadamiali rodzicom, jak ważnym okresem w życiu człowieka jest już wiek zaledwie 3 lat (oczywiście
wcześniejszy i późniejszy także), jednak brakuje nam
świadomości, że wszystko zaczyna się bardzo, bardzo
wcześnie. Gdybyśmy zmienili nastawienie, może udałoby się uniknąć wielu problemów. Prawie na pewno
wzrośnie indywidualizm, ale może uda się nam nie
zapomnieć, że dawanie powoduje otrzymywanie.

Foto: Humana.se

Spektakle
jazzowe
Ibrahima
Maaloufa
Mimo swoich 37 lat zdążył
Ibrahim Maalouf zachwycić
świat własnym stylem modulacji
dźwięku i prowadzenia frazy.
Czterowentylowa trąbka (w klasycznej trąbce są
trzy wentyle) umożliwia mu granie ćwierćtonami.
Rozwiązanie to poszerza pole ekspresji, możliwym
staje się granie w systemie maqam, czyli we wzorcu melodycznym muzyki arabskiej. Korzystając z 55
różnych skal melodycznych zawierających ćwierćtony, łączy Maalouf intonacje arabskie z frazowaniem
jazzowym, okraszając to efektami muzyki elektronicznej i fusion rocka. W wywiadzie dla Jazz Soul.pl,
urodzony w Bejrucie a mieszkający na stałe w Paryżu
muzyk, przyznał, że kiedy otrzymywał gruntowne
klasyczne wykształcenie muzyczne w paryskim konserwatorium, nie myślał wcale o graniu jazzu czy
muzyki fusion, i co ciekawsze, nie sądził, że uczyni
z trąbki instrument na którym będzie chciał się wypowiedzieć najpełniej. Stało się tak później, i to z inspiracji jego ojca, który skonstruował czterowentylową
trąbkę i który zamarzył by jego syn przełożył muzykę
arabską na język „zachodniej muzyki”, nasycając ją
emocjami Orientu.
To jednak nie konstrukcja trąbki, a tkwiący w
Ibrahimie Maaloufie geniusz muzyczny sprawia, że
powstaje muzyka, która upaja słuchaczy. Już pierwszy jego projekt, obejmujący trzy albumy „Dia”
(Diasporas, Diachronism, Diagnostic), ukazał nam
oryginalnego w swej wypowiedzi kompozytora,
aranżera, instrumentalistę. Wkrótce świat miał się
dowiedzieć, że jest również wybornym liderem bandu i uwielbianym przez publiczność showmanem.
Zważywszy jego chęć do epatowania efektami dramatycznymi i scenicznymi, koncerty zaczęły coraz
bardziej przypominać swoiste spektakle. Ibrahim nie
stroni przy tym od błyskotliwej i dowcipnej konferansjerki, jak i dialogu z publicznością, którą wciąga poza tym do wspólnego aranżowania tego, co się dzieje
na scenie.
Miałem dwukrotnie okazje słuchać jego popisów
w domu koncertowym w Uppsali. Jak mówił podczas
koncertu, lubi tam grać niemal na równi z graniem w
Stambule. A tam lubi występować najbardziej. Jako że
obok płyt studyjnych można dziś posłuchać również
utworów nagranych na żywo w różnych miejscach, a
zebranych w albumie „Live tracks 2006-2016”, łatwo
sprawdzić, że dopiero w wersji live jest Maalouf w
swoim żywiole, nawet jeśli przyznamy, że nagrania
studyjne pozwalają na lepsze dopracowanie aranżu.
Sam najchętniej wracam do nagrania z jego koncertu, który miał miejsce w klubie Babylon w Stambule
w 2013 roku (dostępny jest na YouTube). Pokazuje

on klasę Ibrahima, ale i jego francuskiego ansamblu,
także i to, jak potrafią wprowadzić ludzi w trans.
Zajrzyjmy do klubu. Trwa koncert. Parter i balkon
pełne ludzi, wszyscy na stojąco, pierwszy krąg słuchaczy przylega do sceny. Z ciszy i ciemności wyłania się delikatny motyw trąbki. Introdukcja przyjmuje
zrazu postać natrętnej frazy, która obrasta sowicie
serwowanymi ćwierćtonami. Trąbka wodzi nas na
przemian głośnym i cichym dźwiękiem, by po chwili,
hejnałowym wezwaniem, namówić do muzycznego
natarcia cały, z nagła oświetlony rzęsistym światłem
sceny, ansambl. W uszy wdziera się hałaśliwa sekcja
blachy i jazgot elektrycznych gitar. Kaskady dźwięków nagle ustają, scenę obejmuje rozkołysana melodia trąbki. Słuchacze znają temat, zachęceni gestami
lidera wyśpiewują zasugerowany przez Ibrahima motyw. Lider, przymknąwszy powieki, tka wokół niego
swoje solo. Rozanielona publika współtworzy muzyczny seans wraz z muzykami.
Po chwili znów zmiana klimatu. Muzycy grają mainstreamowy numer, by po paru minutach przypiąć
słuchaczy do zaprzęgu z ciężkim heavy graniem, które wytryskuje z wyjących gitar. Masywne riffy wznoszą w kosmos energetyczne frazy trąbki, publiczność
pławi się teraz w ciężkiej zawiesinie hookerowego i
hendrixowego grania. Kolejna zmiana nastroju: szybki bebopowy numer, niczym przecinek w zdaniu, które rozwija się następnie w najbardziej znany utwór
Maaloufa.
To jego pieśń o Bejrucie. Łagodna melodia trąbki
niczym lot mewy unosi się powoli nad horyzont, który wyznacza dyskretny riff basu i keyboardu. Lament
trębacza, choć cichy, przypomina zaśpiew muezina,
lot mewy nad miastem spokojny, ciepłe matowe frazy trąbki niespiesznie kołują nad zatoka i miastem na
zboczu. Słuchacze, trzymając smartfony nad głowami, z zamkniętymi oczyma poddają się medytacyjnej
sile rzewnego motywu, wiedząc że lot mewy może potrwać nawet kilkanaście minut. Kiedy kojące dźwięki
pięknej melodii w końcu słabną a publiczność wydaje
się pojednaną z trębaczem, następuje raptowne wybudzenie z transu. Mewa chyżo umyka, trąbka niczym
z bicza zaczyna popędzać dęciaki, bębny i gitary.
Następuje muzyczna eksplozja, która przebija sufit
komnaty, pełnej dotąd nostalgicznego trwania. Salę
wypełnia nawałnica szukających ujścia dźwięków,
godna kulminacyjnych momentów w utworach Led
Zeppelin. Hymn wyzwolenia, ale i krzyk bezradności. Gwałtowna próba przecięcia węzła, którego nie
da się rozsupłać. Tak kończy się „Beirut”, utwór który
Maalouf poświęcił swojemu miastu, miastu którego
już nie ma. Można też posłuchać innej jego wersji
tego utworu, skojarzonej z migawkami video, znakomicie portretującymi Bejrut, na specjalnym filmiku w
YouTube (miał już prawie 4 miliony kliknięć).
Czarodziejska trąbka znów zmienia nastrój sali,
wprowadzając nas niepodziewanie w świat… potoczystej salsy. Czujemy, że chce się nam płakać i
tańczyć jednocześnie. Koncert trwa, kolejne utwory
zaskakują zmianą tempa i barwą emocji, a nam zdaje
się, że wirujemy niczym derwisze czując, że Ibrahim
ma nad nami pełnię władzy. Jako muzyk i jako reżyser muzycznego spektaklu.
Zygmunt Barczyk

Co znaczy:
Nie dam
rady?
Jestem w wieku, że pamiętam listy
pisane ręcznie. Doświadczyłem
również przez te wszystkie lata,
że rzeczy na pierwszy rzut oka
niemożliwe do przeprowadzenia, są
możliwe. Trzeba się tylko solidnie
przyłożyć.
Zacznę od pierwszego. Niedawno spotkałem znajomą, uniwersytecką docentkę, która poskarżyła się, że
już nie daje rady czytać listów pisanych „na piechotę”. Pracuje przy projekcie wymagającym czytania
setek listów z połowy ubiegłego wieku i styl, a szczególnie „charakter pisma” – jak to się kiedyś mówiło,
doprowadza ją do rozpaczy.
Traf chciał, że parę dni później czegoś szukałem i
wpadła mi w ręce paczuszka listów sprzed dziesiątek
lat, które Bóg jeden wie, po co przechowuję. Wśród
listów parę kartek pocztowych. Listy jak listy, ale te
karteczki! Nie do pojęcia, ile można na połowie odwrotnej strony widoczku z Jastarni (druga połowa
adres) zmieścić informacji o: sobie, znajomych, pogodzie, rybie z rożna, opaleniźnie. I jeszcze zakończyć nonsensownym: Jak się czujesz? Wiedząc, że nie
mam najmniejszej szansy odpowiedzieć, zanim wagabundkę spotkam. Pomimo wszystko wolę te karteczki
od dzisiejszych, śmiertelnie anonimowych esemesów.
Otwierając list czuło się kontakt z nadawcą. Słowa
poukładane zgrabnie w zdania i rządki spływały na
papier, potem podróżowały, potem pukały do drzwi.
Mogę mówić tylko za siebie, ale jestem pewien, że
wielu się ze mną zgodzi, iż więź – powiem więcej
sensualizm listów – zniknął z chwilą, gdy pod oczy
podchodzi w miejsce ręki i pióra elektronika.
Uczono mnie pisania piórem maczanym w kałamarzu, na potrójnych różnej grubości liniach. Chodziło
o to, abym się nauczył proporcji liter dużych do małych, wysokich do niskich, drukowanych do pisanych,
z ogonkiem czy bez, kreseczką czy bez. I tak to szło,
aż zwolna wykształcał się „charakter pisma”. Literki
potrafiły potem spływać na papier jak perełki, w postaci miniaturowych dzieł sztuki epistolarnej.
Na marginesie i gwoli prawdy, z kaligrafii miałem
tróję na szynach, i komputer uwolnił mnie od pisania
„jak kura pazurem”, więc powinienem milczeć, ale
jeszcze tylko słowo. Nie lubię tych „mordeczek w kółeczku”, a na „Witam” dostaję wysypki.
Co znaczy: Nie dam rady? Trwała Pierwsza Wojna
Światowa i koncertowy pianista, Austriak Paul Wittgenstein (starszy brat filozofa Ludwika), doznał postrzału prawej ręki, którą w rezultacie chirurdzy musieli amputować. Pomimo tego nie przerwał kariery i
koncertował dalej, grając specjalnie dla niego komponowane utwory, na przykład Koncert Na Lewą Rękę
Ravela, którego prapremiera odbyła się w Wiedniu w
1932 roku.
Perkusista zespołu Def Deppards, Rick Allen, stracił w 1984 roku w wypadku samochodowym lewe
ramię, ale kariery nie przerwał. Skonstruował cały
system pedalarzu, który wraz z pomocą elektroniki
pozwolił mu kontynuować karierę.
W 1797 roku, w bitwie morskiej pod Santa Cruz,
admirał Horatio Nelson, stracił prawe ramię i oko.
Pomimo tych obrażeń wygrał w 1805 pod Trafalgarem
przynoszącą wielką chlubę brytyjskiej navy ogromną
bitwę morską, której stał się niestety w końcowej fazie
jedną z ofiar. A Douglas Bader, również Brytyjczyk,
latał Spitfirem (II Wojna Światowa) i strącał z nieba
Niemców, mając amputowane obie nogi!
Cóż, czasy się zmieniają, nie potrafiłem prowadzić
auta z prawa nogą w gipsie. Dziś bohaterem zostaje
ten, kto wysiedzi przed komputerem trzy doby bez
przerwy.
Andrzej Szmilichowski
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Trwają próby
“Opowieści
wigilijnej”
W Sztokholmie trwają
próby przedstawienia
„Opowieść wigilijna”.
Widowisko przygotowuje
młodzieżowa grupa
teatralna Polskiego
Towarzystwa Teatralnego
w Szwecji.
Jest to adaptacja opowiadania „A
Christmas Carol” napisanego w 1843
roku przez Karola Dickensa, który był
popularnym autorem wielu powieści
obyczajowych wiernie opisujących charakter wiktoriańskiego społeczeństwa
Anglii. Główny bohater „Opowieści
wigilijnej” to sknera Ebenezer Scrooge
– gniewny, uparty samotnik gardzący
ludźmi. W przeddzień świąt Bożego
Narodzenia nawiedzają go duchy w
jego ponurym domu. Scrooge jest
zmuszony wyruszyć w przerażającą
podróż w czasie. Aby się ocalić musi
odkryć bożonarodzeniową tajemnicę.
Na naszych oczach dokonuje się jego wielka przemiana. Nie wypada
zdradzać wszystkich szczegółów tej
przemiany, ale towarzyszy jej dużo
muzyki świątecznej, kolęd polskich i
światowych.
Każdego roku ekranizację tej powieści można oglądać w telewizji
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szwedzkkiej. Ale w tym roku również będzie taka możliwość na scenie
Boulevardteatern w Sztokholmie w
wykonaniu młodych aktorów.
Chcesz przeżyć magię świąt Bożego
Narodzenia? Wejdź w tajemniczy
świat „Opowieści wigilijnej” razem
z Ebenezerem Scrooge`m. Bilety (w
cenie 150 SEK) już do nabycia w
polskich sklepach w Sztokholmie:
Polmarket w Vällingby, Supermarket
Polonia w Sätra, Emar Polsk Minimarket w Handen, Pol Food przy S:t
Eriksgatan, Euro Deli w Hagsätra, Polska Delikatesser w Fittja Centrum i
Bromma Café och Deli na Brommaplan.
Również przelewem Swishem na telelefon 070-761 4636.

Z DZIEJÓW FILMU, RADIA I TELEWIZJI (5)

Niepełna kontynuacja
Bez względu na zmianę ustroju, czy nawet
statusu państwa, ciągłość pewnych instytucji – takich, jak uczelnie, towarzystwa naukowe i inne – zostaje formalnie (częściej
nieformalnie) zachowana. Poprzez ludzi
tam pracujących. Dotyczy to także teatru,
filmu, radia i w dzisiejszych czasach też
telewizji. Wyjątek stanowił okres okupacji
niemieckiej, podczas której z małymi
wyjątkami ciągłość zerwano.
Ale już podczas okupacji radzieckiej, po wrześniu 1939 roku, we Lwowie „kwitło” polskie życie
teatralne i inne: naukowe i artystyczne, naturalnie
ograniczone brutalną cenzurą. W powojennej Polsce
Ludowej sytuacja była znacznie lepsza.
Wspominaliśmy, że pierwszy polski film nakręcony był w roku 1908 – czyli jeszcze podczas zaborów.
Konkretnie, kręcono go w Warszawie – stolicy „Kraju
Nadwiślańskiego”, bo tak się po upadku Powstania
Styczniowego nazywało dawne Królestwo Polskie
(Kongresowe). Twórcy tego filmu kontynuowali swoją działalność później już w Wolnej Polsce.
Ci co przeżyli drugą wojnę, jak np. Leonard Buczkowski (Zakazane piosenki i Skarb) czy Jan Fethke
(Irena do domu) byli twórcami pierwszych powojennych filmów. Robili to w stylu sprawdzonych przedwojennych produkcji. Najczęściej były to komedie
obyczajowe tylko z lekka dotknięte trądzikiem komunistycznej propagandy. W filmach tych grali przedwojenni popularni aktorzy np. Adolf Dymsza czy Lidia Wysocka.
Przedwojenni twórcy z lewicowego „Startu” produkującego na marginesie polskiej przedwojennej
kinematografii filmy ambitne, acz niechodliwe, rozkwitli po wojnie tworząc wielkie dzieła. Więźniarka
Oświęcimia, Wanda Jakubowska zrealizowała
wstrząsający obraz tego Obozu (Ostatni Etap), zaś
Aleksander Ford nakręcił najuczciwszy w swoim życiu, film Ulica Graniczna.
Lenin, podobnie jak Goebbels, uważali film za
najważniejszą ze sztuk (pod względem propagandy i
manipulacji masami). Hitler i Stalin po prostu lubili i
popierali kino.
W tej sytuacji, po umocnieniu się władzy ludowej
w Polsce, postanowiono ukrócić swobody wypowiedzi filmowców nawet w niewinnych i jak najbardziej
pro-ustrojowych komediach.
Włodzimierz Sokorski – komunizujący przed wojną nauczyciel, w czasie wojny oficer polityczny I-szej
Armii generała Berlinga, i po wojnie nie przestał być
politrukiem. Jak powiał silniejszy wiatr z Moskwy
nakazał zwołanie w 1949 roku osławionego Zjazdu
Filmowców w Wiśle. Formalnie wtedy Ministrem
Kultury i Sztuki był Stefan Dybowski, ale nie wiele
miał do powiedzenia. Z ramienia KC PZPR decydował o kulturze i sztuce sekretarz od tych spraw,
Sokorski, który zresztą zastąpił Dybowskiego w 1952
na stołku ministra kultury i sztuki.
Wówczas na tym Zjeździe władza zażądała od
twórców (przede wszystkim scenarzystów) poważnych filmów w stylu importowanego z ZSRR realizmu socjalistycznego. Ten kierunek, który utrzymał
się w Polsce od 1949 do 1955, dotyczył także komedii.
Czego przykładem jest skądinąd zabawna Przygoda
na Mariensztacie. Zawarto w niej wszystkie propagandowe hasła: sojusz robotniczo-chłopski, wyścig
pracy, wiodącą rolę partii i awans kobiet. Socrealizm
skończył się z odwilżą w ZSRR na przełomie 1954/
1955 roku, więc będąca w powijakach polska telewizja na niego się nie załapała. Taki szczęśliwy zbieg
okoliczności.
W poprzednim odcinku, gdy założyłem optymistycznie, że ten będzie ostatni, pominąłem szereg
ważnych (pod różnym względem) seriali. A więc baśniową opowieść o Psie i Czterech Pancernych. Do
tego stopnia baśniową, że słusznie zauważył kiedyś
w „Teyu” Bohdan Smoleń, że: gdybyśmy mieli trzy
takie czołgi, to byśmy sami tę wojnę wygrali. Inna
sprawa jest ze Stawką większą niż życie. Otóż duża
część przygód Kapitana Klossa miała w rzeczywistości naprawdę miejsce. Tyle tylko, że bohaterami tych

wydarzeń byli oficerowie wywiadu AK. A przede
wszystkim Kazimierz Leski, który w mundurze generała Wehrmachtu, jeździł po całej okupowanej przez
Niemcy Europie i m.in. zdobył dla Aliantów plany
Wału Atlantyckiego. Nikt nie śmiał legitymować generała. Bohaterem tych akcji naturalnie nie był, skądinąd sympatyczny, wymyślony przez scenarzystów
Polak, agent GRU (wojskowego wywiadu ZSRR),
który przepotwarza się (w miarę kolejnych odcinków) w oficera ludowego Wojska Polskiego. Co nie
zmienia faktu, że oba wspomniane seriale były dobrze
zrobione i bardzo popularne. Są ciągle pokazywane
w TVP państwowej, jak i prywatnej, która wykupiła
licencję.
W pewnym okresie przemian uznano, że tej propagandy nie należy pokazywać w państwowej telewizji.
Gdy jednak zorientowano się w stratach ponoszonych na oglądalności, przeproszono się z Klossem i
z Pancernymi.
Nie wspomniałem także o klasyce tj. serialach na
podstawie znanych książek: „Nad Niemnem”, „Noce i
dnie”, „Hrabina Cosel”, „Kariera Nikodema Dyzmy”
i wielu innych. Wszystkie te seriale są słusznie wznawiane, bo są dobrze zrobione i grają w nich wybitni,
popularni aktorzy. Ciekawym eksperymentem był
także zrobiony przez Andrzeja Wajdę montaż utworów autorów z okresu Młodej Polsk,i i trochę wcześniejszych (z przewagą Gabrieli Zapolskiej) i fikcyjnym łączem, jakim są dalsze, a oparte na innych
utworach, dzieje rodziny Dulskich. Ten wybitny serial
nosił nazwę: Z biegiem lat, z biegiem dni.
Jeśli chodzi o seriale, to PRL nie ma się czego wstydzić. Z filmami tak dobrze już nie było. Z powodu
wspomnianego okresu tych sześciu lat panowania
socrealizmu.
Poza wspomnianym w poprzednim odcinku, Domem kontynuacji sensu stricte nie było. Choć na
przykład taki serial jak 07 zgłoś się mógł być kontynuowany. Porucznik Borewicz przeszedłby bez
trudu weryfikację i mógłby działać z pożytkiem dla

wolnej Ojczyzny. Podobno nawet pewne próby w
tym zakresie były czynione, ale z nich zrezygnowano.
Porucznik Borewicz w Polsacie został prywatnym detektywem Malanowskim i – podobnie jak w 07 – wraz
ze swoją ekipą dokonuje cudów.
W PRL próbowano ocieplać wizerunek stróżów
prawa. Nie bardzo to się udawało. No, może po za
policjantem z komedii Tadeusza Chmielewskiego
Ewa chce spać. Chociaż na pewno Pies Cywil i jego
przewodnik ze znanego serialu czy bohaterzy filmów
Wiosna panie sierżancie i Koniec sezonu na lody – są
to postacie bardzo sympatyczne z racji popularnych
aktorów kreujących role milicjantów.
Na przedsionku nowej niepodległości rozpisano
konkurs na serial pokazujący normalne życie w normalnym kraju. Dwa scenariusze były bardzo blisko
siebie, więc zrobiono odcinki próbne i emitowano je
w TVP. Oba się spodobały. Więc oba zaakceptowano. Jeden to Klan (o inteligencji miejskiej) w TVP 1
i drugi to Złotopolscy (o mieszkańcach wsi poszlacheckiej) w TVP 2. Powtórzyła się historia, gdy po
przełomie październikowym, w okresie potężnego oddechu wolności, Polskie Radio zaczęło imitować dwa
seriale, które zresztą były kontynuowane i w III RP,
Matysiakowie (z miasta) i W Jezioranach (ze wsi).
Złotopolscy – według mnie ciekawsi – padli po pewnym czasie, a Klan ma już ponad dwa tysiące odcinków. Seriale-rzeki to specjalność TVP. Przykładem
dodatkowym jest M, jak miłość. Ale nic w tym złego.
Seriale państwowej telewizji biją na głowę seriale z
prywatnych. Mają większy budżet przeznaczony na
tego typu działalność i mimo wszystko większy prestiż dla aktorów, którzy mają do wyboru granie w
reklamach lub tandetnych serialach w prywatnych telewizjach. Więc jeśli mogą zaistnieć w TVP, to jakby
Pana Boga złapali za nogi. (cdn)
Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Sztokholm, 1980. Podczas uroczystości wręczenia Literackiego Nobla dla Czesława Miłosza. Od lewej: Mirosław Chojecki,
Tadeusz Nowakowski i Wiesław Patek (delegat Rządu Londyńskiego w Szwecji).

100-lecie urodzin Tadeusza Nowakowskiego

Historia rodzinna
Zbliżała się godzina 21-sza.
Cała nasza kamienica
zaczynała rozbrzmiewać
piskiem i świergotem
uciekających fal radiowych.
Na górze radia na pełen
regulator słuchał nieco
przygłuchy pan Reutt, za
ścianą podobnie – tam
mieszkała pani Maciejewska.
Przez lufcik w kuchni słychać było charakterystyczny
dźwięk sygantury radiowej
dochodzący z wielu miejsc.
Okna w kuchni wychodziły
na tak zwane podwórze,
zabudowane jak studnia.
Do części mieszkań (tak jak
mieszkaliśmy my) wchodziło
się z balkonów od tyłu domu.
Więc dźwięk radia rozchodził
się znakomicie. Na naszym
piętrze z lufcika państwa
Weremiejów, dwa piętra
niżej Kosieniaków.
To była pora, gdy audycje Radia
Wolna Europa, było słychać najlepiej.
Mimo zagłuszania, mimo ciągłego regulowania gałką, gdy dźwięk „uciekał”. Charakterystyczny głos Tadeusza
Olsztyńskiego było słychać ze wszystkich stron. Moi rodzice słuchali radia
RWE codziennie, podobnie jak niemal
wszyscy w naszej kamienicy, jak wszyscy nasi znajomi.
Dla nas jednak Olsztyński to był po
prostu Tadeusz. Tadeusz Nowakowski,
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starszy brat mojego Ojca, Jerzego. Dla
naszych znajomych, sąsiadów, a także
pracodawców Ojca, nie było to tajemnicą. Owszem, Ojciec miał z powodu
swojego brata problemy – i z pracą i
wyjazdami zagranicznymi, ale tylko
na początku, na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Był także
dziennikarzem, więc na początku swojej kariery trzykrotnie musiał zmieniać pracę, gdy wychodziło na jaw, że
Tadeusz po wojnie został na emigracji
i był aktywnym działaczem i publicystą. Jeszcze zanim trafił do Radia
Wolnej Europy. Gorzej potoczyły się
losy siostry – bliźniaczki Tadeusza –
Wandy, którą w rodzinie nazywaliśmy
Dziunią. Dziunia została bowiem w
rodzinnej Bydgoszczy, gdzie mściwi i
gorliwi urzędnicy Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych utrudniali jej życie, odmawiając bardzo często wydanie paszportu na wyjazd zagraniczny.
Tadeusz, jak go później nazywaliśmy
Senior – dla odróżnienia ode mnie – był
dla nas nie tylko znakomitym pisarzem
i dziennikarzem, ale przede wszystkim
częścią naszej rodzinnej historii. Mimo,
że mieszkał w Monachium i do Polski
Ludowej nie mógł nigdy przyjechać,
był z nami codziennie – poprzez fale
radiowe, poprzez jego książki, które
stały w biblioteczce Ojca, wspomnienia, a także – przewrotnie – w pojawiających się na jego temat paszkwilanckich artykułach drukowanych w prasie
PRL-owskiej. Nawet w 13-tomowej
encyklopedii, gdzie notę o nim kończyło sformułowanie, że „działa na szkodę
Polski Ludowej”. Sformułowanie było
raczej zaszczytem, niż obelgą.
A ponieważ był postacią barwną,
bardzo aktywną zawodowo – i jako
dziennikarz-radiowiec, a także wybitny
literat – znany był w polskim środowisku kulturalnym, bo niemal wszyscy najważniejsi jego przedstawiciele,
kiedyś spotkali się z Tadeuszem podczas swoich wyjazdów zagranicznych.

W moim domu rodzinnym panował
niemal kult Tadeusza. Ojciec zbierał
wycinki prasowe na jego temat, wysyłał mu je do Monachium. Był okres,
gdy o Tadeuszu pisano bez przerwy.
To był czas końcówki lat sześćdziesiątych i lata siedemdziesiąte. Swoje
„rewelacje” na jego temat wypisywali
Andrzej Brycht (później Tadeusz w
paryskiej „Kulturze” wprowadził termin „zbrychcić się”) w „Raporcie z
Monachium”, Andrzej Czechowicz
w „Siedem trudnych lat”, Mieczysław
Lach w „Ufam ci, Kilroy”. Wszyscy to
agenci bądź współpracownicy Urzędu
Bezpieczeństwa. Dla władz PRL-u
był Tadeusz agentem CIA, pisano o
nim jako o volksdeutsche’u, próbowano zdyskredytować go opisując jego
romanse, czemu w dużej mierze przyczyniła się rozhisteryzowana, znana
publicystka, historyk literatury, czarnooka i przystojna Alicja Lisiecka
(autorka znanej książki o „pryszczatych”), która – jak twierdzili niekórzy
– dla niego uciekła z Polski w 1969

roku. Tadeusz komplementował ją w
paryskiej „Kulturze” i londyńskich
„Wiadomościach”, nazwając ją „Miss
Związku Literatów Polskich”. Jej historię (w oparciu o dokumenty z IPN)
opisała niedawno Joanna Siedlecka,
gdyż jej domniemany romans bardzo
interesował Służbę Bezpieczeństwa,
która naiwnie myślała, że będzie mogła
Tadeusza w ten sposób szantażować.
Jak pisze Siedlecka: (Lisiecka) próbowała nawet ściągnąć „Tadeusza”
do Polski. Załatwiła sobie audiencję u ministra spraw wewnętrznych,
Władysława Wichy, przyjął ją jednak
tylko jego sekretarz, nie dając żadnych
nadziei. „Wobec tego, to ja do niego
pojadę!” - postanowiła. „Tadeusz od
dawna namawiał mnie na emigrację,
obiecując, że nie tylko pomoże mi w
karierze, ale rozwiedzie się i weźmie
ślub”, mówiła zawsze.
Zostając na Zachodzie przeżyła rozczarowanie: ani nie spełnił się
„romans”, ani nie spełniły się marzenia u pracy w RWE. Jak pisał
Tajny Współpracownik „33” (pseudonim Kazimierza Koźniewskiego)
Lisiecka „znalazła się w monachijskich
Tworkach”, a nawet próbowała popełnić samobójstwo. Historia Lisieckiej
i Tadeusza była dobrze znana mojej
rodzinie, bo Lisiecka jeszcze przed
wyjazdem z Polski prawie „czuła się”
członkiem naszej rodziny, i wydzwaniała do siostry Tadeusza, Dziuni, nazywając ją szwagierką.
Tadeusz nie był postacią tuzinkową.
Przystojny, indywidualista, erudyta,
doskonały mówca, z niebywałą wiedzą, postać znana na emigracji z patriotycznej postawy. Sam przyswoiłem
sobie, gdy znalazłem się na emigracji
w Szwecji po grudniu 1981 roku, jego
credo, że „do Polski nie jeździ się jako
turysta”. Póki Polska nie będzie wolna.
Nie jeździł, i to nie tylko dlatego, że był
pracownikiem RWE. Był przekonany,
że tylko Wolna Polska daje emigracyjnej, intelektualnej i kulturalnej elicie,
moralne prawo na powrót/wyjazd do
ojczyzny.
Przyjechał do Polski po raz pierwszy
dopiero, gdy była ona wolna. Mimo, że
już w 1979 roku miał taką okazję. Jako
„reporter Papieża” miał szansę pojechać jako korespondent Radia Wolna
Europa – rząd amerykański (był bowiem obywatelem amerykańskim) dawał nawet gwarancję Jego bezpieczeństwa w Polsce. Nie pojechał, co zresztą było słuszne u linią Radia Wolna
Europa.
Potrafił być również krytyczny wobec emigracji, widział jej śmieszne patriotyczne zadęcie, które przysłaniało
realną ocenę sytuacji ludzi mieszkających w Kraju. Ale był na emigracji
ceniony i wielbiony – jego porywające
przemówienia wyciskały z oczu łzy.
Przemawiając modulował głos – słyszałem go parokrotnie w takich sytuacjach – i nie wiadomo było, czy sam
był wzruszony tym co mówi, czy też
grał publicznością. Pewnie... i jedno i
drugie.
Interesował się sprawami Polski nie
tylko z zawodowej, dziennikarskiej potrzeby. Szczególnie uważnie obserwował życie kulturalne, zwłaszcza literackie. Cenił sobie wielu polskich pisarzy,
mimo że zdawał sobie sprawę, że to,
co piszą, kneblowane jest przez cenzurę. W Londynie, Paryżu, Wiedniu,
w Niemczech spotykał się niemal ze
wszystkimi, którzy przyjeżdżali, bez
względu na ich polityczną opcję i uwikłanie w komunizm. Oni zresztą sami
szukali z nim kontaktu – bo recenzja
ich książek w Radio Wolna Europa
(a Tadeusz prowadził też program
„Przy kawiarnianym stoliku”, który
był mówionym felietonem głównie o
tematyce kulturanej) był zawsze nobilitacją. Nawet jeśli zawierała uwagi
krytyczne. Ale Tadeusz, który potrafił być szyderczy i ironiczny, przede

wszystkim był jednak życzliwy wobec
ludzi. Był sprawiedliwy w swoich ocenach – nawet gdy czasami toczył swoje „wojenki” z szefem Radia, Janem
Nowakiem Jeziorańskim, którego po
cichu oskarżał o „dyktatorskie” zapędy,
to zawsze potrafił uznać i docenić rolę,
jaką Nowak odegrał dla Wolnej Polski.
Wspomina o tym i sam Nowak w swoich wspomnieniach, pisząc jednak o
Tadeuszu z pełną sympatią i podkreślając jego ważną rolę w Radio Wolna
Europa.
Był też Tadeusz – mimo różnicy
wieku, mówiłem do niego po imieniu
– przykładem człowieka niezwykle
tolerancyjnego, ceniącego wolność,
szukającego dialogu, ciekawego życia i umiejącego korzystać z życia.
Imponował wiedzą. To nie przypadek,
że był postacią znaną nie tylko w środowisku polskim, ale także w niemieckim
świecie intelektualnym. Jego książki
ukazywały się także po niemiecku, sławę zdobył książką „Obóz wszystkich
świętych” o czasach wojennych i powojennych, opisującą skomplikowane
stosunki polsko-niemieckie. Dążył do
pojednania i dialogu, mimo że stosunkowo niedaleko miejsca, gdzie mieszkał w Monachium, był obóz zagłady
Dachau, gdzie zginął Jego Ojciec, a
mój Dziadek, Stanisław – postać znana
w przedwojennej Bydgoszczy, redaktor
naczelny „Dziennika Bydgoskiego”,
działacz społeczny z czasów plebiscytu
na Warmii i Mazurach.
W 1959 roku Tadeusz znalazł się
wraz z tuzami literatury niemieckiej
(m.in. Heinrich Böll, Günter Grass)
członkiem niemieckiej grupy literackiej
Gruppe 47. W latach 1964-1965 przewodniczył PEN Club Center for Writers
in Exile, a w 1966 roku został członkiem Bawarskiej Akademii Literackiej.
Jego artykuły publikowały największe dzienniki niemieckie: „Die Zeit”
(Hamburg), „Frankfurter Allgemeine
Zeitung”, „Der Monat” (Berlin),
„Welt der Literatur” (Hamburg).
Aktywnie promował polską literaturę
w Niemczech, był lektorem paru ważnych wydawnictw niemieckich. Jako
konsultant współpracował z telewizją
niemiecką przy przygotowywaniu materiałów o Polsce.
Po raz pierwszy spotkałem Tadeusza
w połowie lat siedemdziesiątych. Z
rodzicami (wraz z grupą kilku rodzin)
byłem w Niemczech na wakacjach w
Bendorfie w działającym tam wówczas
ośrodku ekumenicznym. Przyjechał
tam do nas Tadeusz. Ojciec spotykał
Tadeusza już wcześniej parokrotnie
podczas swoich wyjazdów służbowych
– był dziennikarzem zajmującym się
tematyką niemiecką. Później spotykałem Tadeusza częściej, spędziłem
z nim kiedyś wakacje w ich domu na
Formenterze (Baleary), mieszkałem
parę razu u nich w domu, a gdy byłem
na studiach, przejeżdżałem latem do
pracy w Monachium. W latach 80-tych
Tadeusz był u mnie w Sztokholmie,

a jeszcze później widywaliśmy się w
Warszawie. W Polsce zamieszkał pod
koniec życia.
W Monachium przedstawiał mnie,
młodego wówczas studenta z Polski,
swoim znajomym: znanym aktorkom
niemieckim, które poznał w różnych
okolicznościach; poznałem większość
współpracowników Radia Wolna Europa (w 1977 roku byłem nawet w budynku RWE w polskiej redakcji – co było
wówczas dość ryzykowne ze względu
na ewentualne konsekwencji po powrocie do PRL-u). Dobrze poznałem
Andrzeja Czyżowskiego (bydgoszczanina), legendarnego Wojtka Trojanowskiego, Jacka Machniewicza
(jego żoną była słynna piosenkarka
z rewii paryskich Weronika Bell),
Zosię Zwolińską, Podgórskich (córka
Tadeusza Podgórskiego, Jolanta, została żoną pierwszego syna Tadeusza,
Krzysztofa), Błażyńskich.
Tadeusz, który świetnie czuł się w
studio radiowym i jako reporter, cierpiał jednak, że czas poświęcany dziennikarstwu, zabiera mu możliwość pracy literackiej. Każdy okres urlopowy
był okazją do nadrabianie zaległości.
Wydał kilkanaście książek, ale pod
koniec znany był jednak bardziej jako
autor sześciu książek reportażowych o
pielgrzymkach papieża Jana Pawła II,
niż świetnych, przejmujących książek
które napisał na początku swojej kariery pisarskiej. Bardzo „bydgoska” książka, „Szopa za jaśminami”, porównywana do najlepszych przykładów polskiej literatury obozowej (Borowski,
Nałkowska) ukazała się w 1949
roku w Londynie (dostała Nagrodę
Katolickiego Ośrodka Wydawniczego
Veritas w 1950), jest w Polsce niemal
nieznana. Najwięcej sławy przyniosło mu wydanie „Obozu Wszystkich
Świętych” (Paryż 1957) – to w zasadzie
jedyna książka Tadeusza, która ukazała
się w Polsce, ale dopiero w 1990 roku
(Czytelnik), później w Bydgoszczy w
2003 w opracowaniu prof. Wacława
Lewandowskiego.
„Obóz Wszystkich Świętych” kryje
w sobie wiele gorzkiej ironii, sarkazmu i czarnego humoru – pisał Maciej
Urbanowski w „Dekadzie Literackiej”.
– Nowakowski, wnikliwie opisując życie Papenburga, starannie unika patosu martyrologii. Jest to wynik nieufności wobec literatury, — jak powie
ustami głównego bohatera — będącej
„umoralniającą, pokrzepiającą kosmetyką”, chorą na patriotyczne elephantasis. Gdzie indziej pisał przecież autor
„Szopy za jaśminami”: „literatura, ten
nie byle jaki przestępca wojenny, też
czeka na swoją Norymbergę «za» beztroski stosunek do śmierci i męki ludzkiej, pokazywanej w dydaktycznych,
kolorowych obrazkach”. Jeśli więc
pojawi się w „Obozie...” nuta patosu,
też blisko niej brzmią tony satyry, groteski czy pamfletu. Nieprzypadkiem nazywano tę powieść „tragikarykaturą”.
Podkreślano też zbieżności obozowych
światów Tadeusza Nowakowskiego i
Tadeusza Borowskiego, szczególnie
„Bitwy pod Grunwaldem”. Nasuwa się
również porównanie z inteligenckimi
porachunkami, z patriotycznym stereotypem, zwłaszcza z „Jeziorem Bodeńskim” S. Dygata.
Powieść „Obóz Wszystkich Świętych”, przetłumaczona została na osiem
języków (w tym fiński).
Międzynarodową sławę przyniosła
mu opowieść-biografia „Radziwiłłowie” (wydana w Niemczech w roku
1966), która była bestsellerem m.in. w
USA i Niemczech. Doczekała się wielu
wydań, w tym także w wersji pocket.
Książka była napisana po polsku, ale
zachowały się tylko pierwsze rozdziały w wersji oryginalnej. W 2005 roku
książkę chałupniczymi metodami wydano w Polsce, tłumacząc pozostałe
rozdziały z niemieckiego na polski, co
oczywiście wpłynęło nieco na wartość

książki, ze względu na bardzo charakaterystyczna dla autora język, jakiego
używał.
Sercem związany był z Bydgoszczą,
ale urodził się 8 listopada 1917 roku
w Olsztynie. Mając trzy lata musiał
z Olsztyna uciekać z rodzicami. Mój
dziadek, Stanisław, był bowiem redaktorem „Gazety Olsztyńskiej”, zasłużonym dla sprawy polskości Warmii i
Mazur. Dlatego po przegranym przez
Polaków plebiscycie ścigany był przez
Niemców pod zarzutem „zdrady stanu”. Wyjechał do Bydgoszczy, gdzie
zaczął pracę w redakcji chadeckiego
„Dziennika Bydgoskiego”. Jak wspominał Tadeusz „Ojciec mój był „panem
redaktorem”. Matka – „panią redaktorową”. Ja zaś – synkiem redaktora.
I to dawało określone przywileje”. W
przedwojnnej Bydgoszczy debiutował jako dziennikarz, redagując m.in.
szkolne pismo „Ogniwo” i audycjami
w Radio Polskim.
Pisał o tym okresie bydgoskim parokrotnie. M.in. w „Szopie”, w „Obozie”
i książce „Urzeczenie” wydanej w
Bydgoszczy w 1993 roku. W 1993 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i
honorowym obywatelstwem Olsztyna i
Bydgoszczy. Honorowe obywatelstwo
Bydgoszczy cenił sobie najbardziej.
W 1995 roku przeniósł się do Polski.
Mieszkał częściowo u mojego Ojca
w Warszawie, także w Domu Pracy
Twórczej w Konstancinie. Koniec życia zastał go w Bydgoszczy. Zmarł po
długiej chorobie w 1996 roku.

Tadeusz z moim Ojcem, Jerzym, na
dworcu w Norymberdze. 1977 rok.

Tadeusz Nowakowski nagrywa wywiad
z Witoldem Gombrowiczem dla Radia
Wolna Europa.

8 listopada minie sto lat od jego
urodzin. Był dla mnie zawsze wzorem
dziennikarstwa. Imię Tadeusz – jakie nadali mi rodzice – było wyrazem
przywiązania mojego Ojca do swojego starszego o 10 lat brata. W czasach
komuny był jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów Radia Wolna
Europa, a dla mnie Stryjem, z którego
byłem dumny.
Po śmierci mojego Ojca w 2016
roku, odziedziczyłem po nim stosy
dokumentów dotyczące naszej rodziny. Zdjęcia i listy: od Tadeusza i do
Tadeusza. Niektóre z nich to prawdziwe perełki. Nie zdawałem bowiem sobie sprawy, że – zwłaszcza w tych czasach zaraz powojennych – Tadeusz tak
intensywnie korespondował ze swoją
rodziną w Polsce. Z tych listów, które we fragmentach chcę opublikować,
wyłania się barwny obraz emigracji,
a także jego osobistych losów. Często
jest autoironiczny, a o spotkanych ludziach pisze bardzo obrazowo.
Mój Ojciec tak pisał o Tadeuszu w
rocznicę jego śmierci: Tadeusz był
dla mnie zawsze autorytetem, tryskał
humorem i energią, był niezależny w
poglądach, mówił wspaniale. Może to
rodzinne samochwalstwo, ale to również opinia postronnych, z którymi się
stykał. Nieraz mówił, że jesteśmy jak
Kain i Abel, tylko nie wiadomo, kto
jest kim dla kogo. Jego żart o Kainie
i Ablu mogłem odparować jedynie
uwagą, iż jest „dzieckiem Rewolucji
Październikowej”; wszak urodził się 8
listopada 1917 roku w Olsztynie.
Piotr Lisiewicz tak wspominał go w
10-rocznicę śmierci (Nowe Państwo nr
5/2006): Tadeusz Nowakowski ubolewał, że w Polsce znany jest głównie z
działalności pozaliterackiej. Godnie
uczciła go rodzinna Bydgoszcz, przyznając honorowe obywatelstwo za życia, a ulicę i konkurs jego imienia po
śmierci. Ale gdzie indziej pozostaje
wciąż postacią małą znaną. Nie pasuje do żadnego obozu ideologicznego
– jako twardy antykomunista, a jednocześnie krytyk polskich wad. „Mimo że
zmarł stosunkowo niedawno (w 1996
r.), jego śmierć nie odbiła się szerszym
echem w kraju” – pisał w „Odrze”
Julian Kornhauser. Urodzony później
od Lechonia czy Wierzyńskiego, nie
zdążył wyrobić sobie nazwiska przed
wojną. Dla tamtych stał się kronikarzem ich emigracyjnych wzlotów. Sam
zmarł jako jeden z ostatnich wielkich emigrantów. I nie doczekał się
kronikarza.
Stulecie urodzin Tadeusza, to dobra
okazja, by te zaległości nadrobić. Rada
Miasta w Bydgoszczy Rok 2017 uznała za Rok Tadeusza Nowakowskiego.
Część imprez jubileuszowych już się
odbyła, inne mają się odbyć wkrótce.
Tadeusz Nowakowski
(junior)
Fotografie z archiwum rodzinnego

Tadeusz Nowakowski z prezydentem Niemiec Richardem von Weizsäckerem.
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Midsommar
czyli przesilenie letnie i początek kalendarzowego lata to
święto, na które my – przybysze, natychmiast i z ochotą
otworzyliśmy nasze serca. Bywamy obserwatorami innych
szwedzkich świąt – Valborgu czy Lucii, ale one, co najwyżej,
zadziwiają swą unikalnością, podczas gdy Midsommar stał
się i naszym świętem. Może dlatego, że natura jest wspólnym
dobrem, że wolimy jasność od mroku i żyjemy nadzieją na
nadejście lata, które często się opóźnia lub nie chce przyjść.
Początkowo udawaliśmy się co
roku na kolektywnie obchodzone
uroczystości, ale nigdy nie zaadoptowaliśmy tradycyjnych tańców wokół
umajonego, przybranego wstążkami
słupa i infantylnej piosenki o śmiesznych żabkach. Nasz krąg towarzyski
wypracował własną ceremonię. Jeden
z przyjaciół posiada letni domek pod
Sztokholmem i tam zwykliśmy przez
kilka dekad spędzać Midsommar.
Oczywiście, nie pod dachem, tylko
na świeżym powietrzu. Domek, który
traktowaliśmy jako schronienie w razie deszczu, graniczy z jednej strony
ze stromą skalną skarpą. Niewielki
ogródek wokół przechodzi w pasmo
lasu łagodnie schodzące w dół i kończące się nad jeziorem. Teren jest
ogromny i może pomieścić praktycznie nieograniczoną liczbę gości. Nasz
przyjaciel jest wyjątkowo towarzyski,
ma wielu znajomych.
Już od południa nadciągały grupy przyjaciół i znajomych, często w
towarzystwie przyjezdnych gości i,
według niepisanej reguły, z własnym
jedzeniem. Niektórzy biwakowali na
uboczu posilając się przywiezionymi
wiktuałami, większość dzieliła się jednak z innymi. Dominowały śledzie i
kurczaki z grilla, ale kulinarnie uzdolnione panie uzupełniały ucztę zapiekankami, sałatkami i ciastem. Jedna z
koleżanek przyrządziła kiedyś nawet
kopytka, na miejscu, w minimalnej
kuchence. Wkład gospodarza polegał
na rozstawieniu ogrodowych mebli,
nakryciu stołów obrusami, skompletowaniu fotelików i krzesełek nie od
kompletu i mocowaniu parasoli na
wypadek mocnego słońca lub deszczu.
Na kuchence perkotał sagan młodych
ziemniaków, które gospodarz skrobał mozolnie pod kranem w ogródku
przez cały ranek. Zapraszał także na
wino własnej roboty, które smakowało całkiem nieźle. Ja podjęłam się roli
florystki zbierając polne kwiaty na bukiety do dekoracji stołów. W ogródku
kwitły pojedyńcze kwiatki, ale zostawiałam je w spokoju, udawałam się
na przechadzkę dojazdową drogą i
tam, na poboczach, rwałam łubiny,
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rumianki, dzwonki, chabry i niezapominajki. Stanowiło to nieodzowną
część tradycji.
Około godziny drugiej rozpoczynaliśmy biesiadę. Nie pamiętam aby
kiedykolwiek padało. Wbrew ogólnemu przekonaniu, że typowa pogoda na Midsommar to zachmurzenie
zmnienne i przelotne opady. Tylko
raz mieliśmy deszczowy Midsommar.
Przyjechali wtedy tylko najbardziej
zatwardziali miłośnicy tradycji, ale i
tak zebrało się 19 osób. Trudno pojąć
jak pomieściliśmy się pod dachem.
Pobiliśmy wtedy rekord zagęszczenia. Honorowymi gośćmi były dwie
cudzoziemki, zawodowe pieśniarki
operowe, znajome jednego z przyjaciół, zaproszone na gościnne występy
na północ Szwecji. Jedna z nich przyniosła w prezencie butelkę Tequillii.
Gospodarz napalił w kominku, bufet był w zasięgu ręki, popijaliśmy
Tequillę słuchając arii z Carmen. Był
to pamiętny Midsommar.
Po uczcie przychodził czas na kąpiel w jeziorze, czasem dla ochłody,
ale najczęściej aby zademostrować
teżyznę ciała i ducha. Jezioro było płytkie, szybko się nagrzewało, a
żelazista woda, mimo brązowawej
barwy, bardzo czysta. Gospodarz ma
wielkie serce, szczególnie wrażliwe
na wdzięki płci pięknej. Wiele pań
przewinęło się przez jego życie. Jedna
z nich, dyplomowana pani psycholog
ze skłonnością do parapsychologii i
wschodniego mistycyzmu przyjechała
na Midsommar w towarzystwie znajomych o podobnych zainteresowaniach. Nie znali oni reszty gości i rozbili biwak na osobności, nad jeziorem.
Miłośników kąpieli zaskoczył wtedy
widok uprawiających jogę osobników.
Niektóry medytowali siedząc w pozycji lotosu, inni stali na głowie z ciałem
skręconym w nienaturalny sposób.
Pod wieczór, który w Midsommar
jest jasny jak dzień, towarzystwo przenosiło się na polanę, gdzie gospodarz
rozpalał ognisko. Rozsiadaliśmy się
na umieszczonych w tym celu pniach,
grillowaliśmy mięso na amatorskim

ruszcie zmyślnie wmontowanym
przez gospodarza w skałę, smażyliśmy nad ogniem kiełbaski nadziane
na zaostrzone patyki, w żarze piekły
się kartofle. Dym z ogniska odstraszał
komary a płomienie dawały ciepło w
chłodne wieczory. Potrafiło być zimno, kiedyś jedna z pań, ta od kopytek,
siedziała przy ognisku w futrzanej
kurtce.
Potem rozoczynaliśmy tradycyjne
śpiewy, piosenki harcerskie, żołnierskie, patriotyczne. Śpiewaliśmy o
ognisku w lesie, o sercu w plecaku,
o żołnierzach co szli w bój, o krzaku białych róż. Nie potrzebowaliśmy
śpiewnika, wszyscy znali słowa. A
kiedy film „Ogniem i mieczem” spopularyzował ukraińską pieśń „Hej sokoły” weszła ona na stałe do naszego
repertuaru. Jeden z przyjaciół, wysoki,
szczupły o nobliwym, wręcz arystokratycznym wyglądzie, zwykł zabawiać nas ludowymi przyśpiewkami o
niecenzuralnych słowach. W jego wykonaniu brzmiały one nobliwie, wręcz
arystokratycznie. Przy śpiewach ogarniała nas nostalgiczna zaduma, a w
miarę upływu lat młodzieńcze piosenki w wykonaniu podstarzałych entuzjastów brzmiały coraz bardziej patetycznie. Kiedy nadchodził czas pożegnania porządkowaliśmy teren wokół
ogniska, a gospodarz sprawdzał czy
jest dokładnie wygaszone. Poczym
zostawialiśmy go ze stertą brudnych
naczyń bowiem użyczał nam swej
zastawy stołowej, jako że niechętnie
jedliśmy na papierowych talerzykach.
Zdarzało się, że pojedyńczy goście zostawali na noc biwakując w rozbitych
uprzednio namiotach.
Gospodarza coraz bardziej niepokoiły prognozy pogody na Midsommar.
Rzeczywiście – pogoda stała się nieprzewidywalna. Tak więc na jego
okrągłe urodziny sprezentowaliśmy
mu kolektywnie wielki ogrodowy namiot i na kilka dni przed spotkaniem
pomogliśmy rozstawić. Namiot spełnił swe zadanie i ochronił biesiadników przed niespodziewanym deszczem. Ale tylko raz. Niedługo potem
gospodarz zaczął mieć problemy ze
zdrowiem i zdaliśmy sobie wszyscy
sprawę, że nie starczy mu energii na
urządzenie następnego spotkania.
Kolejny Midsommar spędziliśmy u
przyjaciół w sąsiedztwie, mieszkających w identycznym jak nasz domku
jednorodzinnym. Taras i minimalny

ogródek wydawał się pełen gości, mimo że nie było nas więcej niż dziesięć
osób. Mieliśmy miło, ale spotkanie w
niczym nie przypominało tradycyjnego świętowania.
Tradycję uratowali przyjaciele z
Uppsali. Ich willa ma większy ogród,
chociaż nieporównanie mniejszy od
zalesionego terenu dawnego organizatora. Odległość też jest większa dla
nas, mieszkańców okolic Sztokholmu.
Właściciele samochodów zabierają
niezmotoryzowanych. I liczba gości
nie jest już nieograniczona ponieważ
ogród ma ograniczoną pojemność.
Ale pozostała tradycja składkowego
przyjęcia. Nie uzgadniamy ze sobą co
kto przywozi. Czasem dominują sałatki, innym razem sery, ale nikt jeszcze nie wyszedł z przyjęcia głodny.
Gospodarze twierdzą, że Midsommar
to najmniej stresujące spotkanie ponieważ to goście odpowiedzialni są
za jadłospis. Gospodyni świetna kucharka, czego doświadczamy podczas
tradycyjnych urodzinowo-imieninowych spotkań, ma jednak zawsze w
rezerwie jakieś danie na wypadek,
gdyby zawiodło zaprowiantowanie
gości. Z przygotowaniami i bez tego
mają dużo zachodu, na przykład coroczny dylemat, czy rozstawiać stoły
w ogrodzie, czy pod dachem. Pieką
także podwójną porcje chleba. Świeży
domowy chleb na zakwasie to przysmak. Namawiamy ich, aby zaprosili
nas kiedyś tylko na chleb, aby można
się było delektować nim do syta.
Spotkania na Midsommar nadal mają urok i są nieoficjalnym powitaniem
lata, nadzieją, że spełni nasze oczekiwania, na co corocznie niecierpliwie
czekamy. Wdzieczni jesteśmy gospodarzom w Uppsali za umożliwienie
nam tego rytuału.
Czasem uciekam jednak myślami
do bezpowrotnie minionej tradycji
zbierania polnych kwiatów, kąpieli
w jeziorze i śpiewów przy ognisku,
tradycji, która przetrwała tylko we
wspomnieniach. Obawiam się, że w
niedalekiej przyszłości Midsommar
w Uppsali też stanie się wspomnieniem. Oczyma wyobraźni widzę nas
siedzących w wózkach dla niepełnosprawnych w domu pogodnej starości,
obserwujących tańczący wokół umajonego słupa, kumkający po żabiemu
personel.
Teresa Urban

Reżyser Krystian Lupa przygotowujący premierę „Procesu” Kafki:
Sposób, w jaki mówi władza, rozlewa
się na całe społeczeństwo. Jaka jest
sytuacja mentalna dwóch połówek społeczeństwa? To już nie staroświecka
wrogość i nienawiść, ale raczej całkowita niemożność dialogu, która wynika z dewastacji wspólnych punktów
odniesienia. Rozmowa nie tyle kończy
się źle, co w ogóle nie może się zacząć.
Zaczynamy rozmawiać – i w pierwszej
minucie dochodzimy do wniosku, że
jest to bezsensowne. Takiej dewaluacji prawdy i tak totalnego wybicia z
jakiegokolwiek sensu, nie było nawet
w komunie. Ludzie mówią i mówią,
ale wobec zaniku argumentu pozostają
wyłącznie inwektywy przebrane w szaty argumentów. To jałowe, a jedynym
plonem jest rozrost wzajemnej wrogości. (...)
/Za czasów PO/ miałem poczucie, że
żyję w kraju, w którym mogę coś powiedzieć – jako obywatel czy artysta – i to
ma jakiś sens. Teraz jest to kraj, z którego trzeba uciekać – i to nie dlatego,
że się komuś grunt pali pod nogami czy
że nie ma co żreć. Z tego kraju trzeba
uciekać, bo wstyd, bo życie tu nie ma
sensu. Jeśli w perspektywie mielibyśmy następną kadencję rządów PiS, to
miałbym już dziś poczucie niesłychanie
namacalnego marnowania czasu – na
życie, z którego nic nie wynika, w którym się muszę cofać. A nie mam już zbyt
wiele czasu. To, co pojedynczy obywatel mógłby zrobić twórczego w tym państwie, pójdzie do kosza. Nie zaistnieje.
Z blogu Marcina Kamińskiego
wpis zatytułowany „Good Night, and
Good Luck”: Ośmielone lumpiarstwo,
ściągnięte do internetu przez ludzi na
ministerialnych stanowiskach i posłów znanych jedynie z prymitywizmu
własnego piszą sobie spokojnie o nas
per: Żydzi, zdrajcy, wzywają do strzelania do Wałęsy, golenia posłanek na
łyso. Kiedy zacząłem pisać o polityce,
wierzyłem w dyskurs o Polsce, nawet
ostry, ale teraz to zmienianie ustroju
ustawami. Teraz taka pisanina, spory na Twitterze – nie mają już sensu.
Walec pisowski jedzie przez Polskę,
a potem jeszcze wróci na wstecznym.
Takiej Polski, jaka była moim i Waszym
marzeniem, już nie będzie. Jak ślepcy przyłożymy rękę do rozpadu UE na
korzyść Rosji, a kiedy obrazimy wszystkich na Zachodzie, nikt poza Rosją już
nam nie zostanie. Waszczykowski, który jest kompletną dziejową katastrofą
naszej dyplomacji, będzie miał swoją
stronę w podręczniku historii. I nie będzie tam opisane, jak zaczepiał Trumpa
pod drzwiami od toalety.
Portal „Råd & Rön” opublikował
kolejną czarną listę przedsiębiorstw w

Szwecji. Wśród około 50 firm trzy polskie. Krzysztof Bygg z Malmö, Zodiak
Arkitektur AB ze Sztokholmu i .... Polskie Linie Lotnicze LOT. Taką czarną
listę portal publikuje co roku ostrzegając przed firmami, które nie respektują decyzji wydanych przez Allmänna
reklamationsnämnden.
Ziemowit Szczerek: Jak żyć z
Niemcami i nie dostać cholery.
Kaczyński nie ma racji, gdy mówi, że
Europa zwariowała, a my musimy „wytrzymać” antypolską, europejską presję. Bo ta presja nie jest „antypolska”,
tylko antynacjonalistyczna, antykonserwatywna, antyegoistyczna, antyautorytarna. Zachód dostrzega, że znów, jak
przed rozbiorami, chcemy zjeść ciastko
i mieć ciastko. Przemyślenia posła-prezesa to zbiór odpustowych mądrości na
temat świata. Ale prawica – nawet ta
trzeźwa, która rozumie, że Polska musi
wyrywać się do centrum, żeby tam, nie
na peryferiach, tworzyć własną jakość
– idzie za nim, bo ma charyzmę. I ta
charyzma przysłania jej, że stawaniem
okoniem tej jakości nie stworzymy.
Tekst z portalu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i
Ksenofobicznych:
Część polskiego społeczeństwa jest
jak zgorzkniały stary człowiek. Ogląda
świat z perspektywy parapetu swojego
okna, nigdzie nie wychodzi i nikogo nowego nie poznaje. Wszyscy go drażnią
i wszystkich nienawidzi. Ludzi z psami,
bo psy szczekają. Matek z dziećmi, bo
dzieci biegają i krzyczą. Młodych, bo
się obściskują w parach. Starych, bo
na mszy śpiewają nie tak jak trzeba.
Nienawidzi pogody, bo latem jest za
gorąco, a zimą za szaro. W telewizji
„same głupoty”, a internet to zło.
Nienawidzi wszystkich i wszystkiego,
bo nie chce przyznać, że najbardziej
nienawidzi siebie. Z powodu swojego zmarnowanego życia, nieudanych
związków, swojej samotności, bo nikt
nie jest w stanie wytrzymać długo w towarzystwie kogoś, komu nic nie pasuje
i nic go nie cieszy.
Więc siedzi z łokciami na parapecie
i krzyczy. Na dzieci, na psy, na gołębie,
na źle parkujących, wyzywa dziewczyny
od dziwek, bo flirtują z chłopakami, a
chłopaków od zboczeńców, bo podrywają dziewczyny.
Media podały naszą wczorajszą informację o skandalicznej tabliczce w
sklepie w Barlinku: „Każdy obywatel
Ukrainy będzie poddany kontroli”.
Natychmiast pojawiły się wpisy atakujące Ukraińców. Ukrywający się za
nickami nienawistnicy obrażający naszych wschodnich sąsiadów. Bo miesza się w nich pogarda z poczuciem
niższości. Sami czują się jak biedniejsi
przybysze z Polski, gdy jadą na Zachód,
więc odreagowują na przybyszach z
Ukrainy. Dla nich kraje wschodu to
„dzicz”.
Zachowują się, jak ten człowiek, który z parapetu pluje jadem na innych z
powodu swojego nieudanego życia.
Można w przybyszach z Ukrainy widzieć pracowitych ludzi, którzy chcą
lepszego życia. Można zauważyć inteligentnych i pięknych młodych, którzy
chcą studiować i żyć w Polsce. A można
złodziei, nierobów i dzicz.
Tylko co o nas samych mówi to, jak
postrzegamy innych?
Pewna pani Marysia ze Sztokholmu (pomińmy nazwisko, i tak
będzie zabawnie) koleżanka pewnej
pani Joli z pewnego ośrodka polskiego w Sztokholmie prowadzi bardzo
intensywne życie na Facebooku, gdzie

dzieli się swoimi i nieswoimi myślami,
a ponieważ jest gorliwą zwolenniczką
Dobrej Zmiany, bywa śmiesznie i pokrętnie. Otóż jakiś czas temu napisała
myśl własną: Czy wiecie, że polskie
książki w sztokholmskich bibliotekach
prezentują jedynie słuszna linię prezentowaną przez były rząd? Z polskich gazet można znaleźć tylko Wyborczą. CZY
KTOŚ NAD TYM PANUJE?
Jak nic szykuje się kolejna interwencja MSZ i ambasady. Według p. Marysi
obecnie powinny w szwedzkich bibliotekach znaleźć się książki „reprezentujące” obecny rząd, ale co ma na myśli,
ciężko zgadnąć. Jeszcze wcześniej oburzała się na swoim profilu FB, że z półek biblioteki w komunie Botkyrka wycofane zostały książki Astrid Lindgren
o Pippi, w których to autorka w dawnej
wersji pisała o „negerkungen” (królu
Murzynów). P. Marysia uznała to za
przejaw nadgorliwości szwedzkiej polityki. (Lindgren sama zmieniła później
sformułowanie w książce uznając je za
zbyt rasistowskie, i w nowych wersjach
były użyte inne słowa, a stare wydania
były wycofywane – sprawa jest dyskusyjna, ale nie o to chodzi).
Nie przeszkadzało jednak p. Marysi
nigdy, że pewien osobnik (o którym
pisaliśmy swego czasu w tej rubryce) aktywnie uczestniczący w mszach
świętych, w bibliotece miejskiej w
Sztokholmie wyrywał kartki z książki,
gdzie były sformułowania, które mu się
nie podobały i godziły, jego zdaniem,
w „dobre imię Polski”.
Hipokryzja pani Marysi jest tym
większa, że jakiś czas temu była w
grupce osób, które chciały „oczyścić”
Bibliotekę Polską w Sztokholmie
z książek wrażych, więc na pierwszy ogień miał pójść Gombrowicz,
Kołakowski i Miłosz. Cóż dodać?
Żyjemy w świecie, gdzie hipokryci
wskazują drogę zagubionym.
Fanaberią celebrytów (i im pokrewnych) jest zapraszanie na swoje
urodziny znane gwiazdy. Na przykład
na urodzinach Putina zjawiają się czasami znani aktorzy amerykańscy. Nasza
domorosła celebrytka – wspomniana
wyżej pani Jola – szefowa jednej z
organizacji emigracyjnych (napisała
kiedyś sprawozdanie z działalności organizacji, które zawierało kilkadziesiąt
punktów, a każdy zaczynał się: prezes
J. obecna była na przyjęciu w ambasadzie z okazji....; prezes J. obecna była
w konsulacie na spotkaniu z....; itd)
postanowiła nie być gorsza od Putina
i zaprosiła na swoje urodziny znanego z Radia Maryja pana Stanisława
Michalkiewicza. Jak go opisują nawet
bardzo prawicowe środowiska, to czołowy w Polsce „niebezpieczny kłamca, manipulator, oszczerca” (z: Myśl
Polskiego Nacjonalisty), który politycznych oponentów nazywa „ubeckimi kurwami”. Wspomnijmy jeszcze,
że uwielbia antysemicką retorykę. Pan
Michalkiewicz już po raz drugi gościł
we wspomnianym polskim ośrodku.
Ale... jacy miejscowi celebryci, tacy i
goście.
Jak donoszą nam nasi sprawozdawcy, łagodniej było w konsulacie
w Sztokholmie, gdzie Klub Gazety
Polskiej wkroczył na salony z nie byle jakim gościem: był nim redaktor
naczelny Gazety Polskiej (nie mylić
z Nową Gazetą Polską!!!) Tomasz
Sakiewicz (tak, tak, to ten gość od
teorii wybuchowych w Smoleńsku).
Dyskusji prawie nie było, bo spotkanie odbyło się w gronie „samych swoich”. Przygodny gość mógł się czuć
więc zaszkowany, gdy nagle w konsulacie usłyszał od pana Sakiewicza

rewelacje o nowych dowodach na
wybuch w Tupolewie. Mogło być jak
w filmie „Sami swoi”, gdy jeden z
bohaterów, Antoni Wieczorek widząc
ściskającego się Kargula z Pawlakiem
woła: Chryste Panie, ludzie! Przecież
tu musiało się coś stać! Milicja!!!
Takie tam… deliberacje… Zaczyna wynurzenia pan Ryszard Kapuściński, prezes Klubów Gazety
Polskiej. „III Zjazd Klubów „Gazety
Polskiej” z Europy Zachodniej, który
odbył się w La Ferté-sous-Jouarre pod
Paryżem, można bez przesady nazwać
przełomowym. Jeszcze rok temu rozmowy koncentrowały się wokół zaniedbań
poprzedniego rządu, który w ogóle
nie przejmował się losem dwudziestu
milionów Polaków mieszkających poza granicami Polski. A jego działania
ograniczały się do dyskredytowania
dobrego imienia Polski w oczach opinii publicznej na świecie. Dzisiaj to
się zmieniło, jednak według uczestników zjazdu odbywa się to zbyt wolno
i chaotycznie. Najlepszym przykładem
są słowa Ewy Stasinowskiej, członka
Rady Konsultacyjnej przy Marszałku
Senatu, która powiedziała: „Błagamy
przedstawicieli rządu, wykorzystajcie
naszą wiedzę, nasze doświadczenie”.
Podobne stwierdzenia padały podczas
innych wystąpień, a trzeba pamiętać, że
wypowiadali je ludzie, którzy osiągnęli
sukces w krajach, w których mieszkają
i ich głos liczy się w środowiskach, w
których żyją. Największy problem widzą w liczbie instytucji, które zajmują
się sprawami Polonii. Dlatego padł pomysł utworzenia Ministerstwa Polonii
jako jedynego urzędu, który będzie odpowiedzialny za sprawy Polonii.
Można powtórzyć słowa jak wyżej:
Chryste Panie! Będzie Ministerstwo Polonii, zapewne na wzór Towarzystwa
Polonia z czasów słusznych i przeszłych. Już nawet domyślamy się, kto
stanie na jego czele.... Ale to tajemnica.
Na razie. By się w grobie nie poprzewracały niektóre osoby, które na działalności emigracyjnej zęby zjadły.
W „Gazecie Wyborczej” rozmowa z Karoliną Jagiełło (28 lat), lekarką z Huddinge, która odbywa rezydenturę z psychiatrii w Szwecji. Mówi: W
Szwecji nie ma przysięgi Hipokratesa,
pracę lekarza postrzega się jak każdą inną. Nikt nie oczekuje od ciebie
poświęcenia, wszyscy cię szanują. W
Polsce jest odwrotnie - wszyscy oczekują, że będziesz się z zarzynać, a mają cię za nic. Oraz: Psychiatria to nie
jest w Szwecji nic stygmatyzującego.
Podczas gdy w Polsce szpitale psychiatryczne znajdują się na uboczu, najlepiej pod lasem, w Szwecji oddziały psychiatryczne są w większości szpitali. Po
drugie, jako psychiatra mam tam większe kompetencje. Mogę zlecić badania
o każdej porze dnia i nocy. Podobnie
z zabiegami, np. elektrowstrząsami.
W Polsce, by zakwalifikować pacjenta
do elektrowstrząsów wymagane są konsultacje – z chirurgiem, kardiologiem i
internistą. Ponieważ tych specjalistów
nie ma na miejscu - w tym szpitalu pod
lasem - trwa to tygodniami. A w Szwecji
jednego dnia zlecam elektrowstrząsy, a
nazajutrz, jeśli anestezjolog nie widzi
przeciwwskazań, robiony jest zabieg.
Nawet w weekendy.
Ta Szwecja to dziwny kraj... Nawet
te wstrząsy nie bardzo mu zaszkodziły.
Odwrotnie niż w Polsce. (ngp)
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ABONAMENT
FASTPRIS POLEN
JEST JESZCZE
LEPSZY!
Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych
krajach UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.
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