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Jest powód do radości i dumy: w
najbliższych wyborach parlamentarnych w
Szwecji, jako pierwsze nazwisko na liście
wyborczej Moderatów regionu Uppsala,
będzie widniało nazwisko naszej
parlamentarzystki Marty Obmińskiej
(niedawnej laureatki nagrody Polki Roku /
Poloniki, przyznawanej przez NGP).
Plotki prawdziwe i zmyślone. str 2

Michał Chrząstowski (z lewej)
z żoną Elżbietą Grosseovą
i Andrzej Magała.
Foto: Leszek Wątróbski

Klub Polski w Pradze

“Dochodzą do nas informacje, jak ogromne pieniądze inwestuje polski rząd w
organizacje pozarządowe, które wymyślają pro polonijne programy. Czyli uczą
Polaków za granicą, jak być Polakami – co i jak mają robić, aby nie zapomnieć,
że nimi są. Takie podejście i takie pomysły nas wręcz obrażają. Szkoda, że tego
Polakom z Polski nie da się wytłumaczyć. Ich wyobrażenia o Polonii pochodzą
chyba sprzed 100 lat. A od tego czasu naprawdę dużo się zmieniło”.
Artykuł Leszka Wątróbskiego. str 5
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Jest powód do radości i dumy:
w najbliższych wyborach parlamentarnych w Szwecji, jako pierwsze nazwisko na liście wyborczej Moderatów
regionu Uppsala będzie widniało nazwisko naszej parlamentarzystki Marty Obmińskiej (niedawnej laureatki
nagrody Polaka Roku przyznawanej
przez NGP). Polityczna aktywność
Marty (lat 38) przyczyniły się, że do jej
popularności i uznania wśród moderatów w Uppsali. My to zauważyliśmy
już wcześniej.

Nadesłane przez naszą Czytelniczkę: Oto co znalazłam na profilu Facebookowym mieszkającego w
Sztokholmie pana A.M. – artysty (jak
go reklamują: malarza, hafciarza, odznaczonego przez Ojców Paulinów medalem Konfederacji Przyjaciół Jasnej
Góry i autora ponad 700 obrazów maryjnych) - kilka starych zdjęcia z demonstracji pod ambasadą PRL, podpisane:
„Tak w 1986 roku walczyli Polacy pod
ambasadą w Sztokholmie. W 2016 roku
demony komuny z PZPR poprzebierani
w czarne kolory jak islamscy bojownicy, walczyli o przywileje dla UB-eków,
SB-ków, MO, ZOMO-wców itp., a
zbrodniarz Stefan Michnik mieszkający pod Sztokholmem patronował tym
zbiegowiskom”. To ostanie odnosi się
do manifestacji pod ambasadą RP na
początku 2016 roku organizowanych
przez KOD i organizacje domagające
się poszanowania praw kobiet. Poza
tym, że mamy do czynienia z pomieszaniem i poplątaniem, mam dla autora
tego wpisu, pana A.M. cytat z – jakże
inaczej „demona komuny”, wypowiedzi profesor Magdaleny Środy: „Nowy
patriotyzm” rozprzestrzenia się jak
plaga. Idę z psami na spacer. mija mnie
dwóch panów: opaski na rekach, flagi
w dłoniach, rogatywki (czy coś w tym
stylu) na głowach, słyszę: „To ta k... z
telewizji” i wrzask: „Tu jest Polska!”,
„Tu jest Polska!”. Ale nie uderzyli,
więc minister Błaszczak powiedziałby,
że nic się nie stało. Nad Wisłą grupa
chuliganów „bawi się” na placu zabaw dla dzieci, w dłoniach prócz flag,
butelki piwa (jest 9 godz. rano) wyją
„legia” i „Polska” (to chyba dla nich
to samo). Kiedyś nazywało się to chuligaństwem, dziś chuligaństwo wstało z
kolan i ma narodowe barwy. To „nowy
patriotyzm”. Po mieście chodzą duże
grupy osobników z testosteronem zamiast mózgu, na coś się szykują, kogoś
dopadną („lewaków” zapewne), coś
podpalą, będą wywrzaskiwać nacjonalistyczne hasła. PiSowi się to podoba,
PiS to karmi i się tym żywi. Kościół z
jakiś powodów (bo nie religijnych) też
znajduje w tym upodobanie. Zapewne
gdzieś w tym tłumie znajduje się (były) ksiądz Międlar i inni wieszczyciele
krucjat nienawiści. Nie chce mi się wierzyć, że jeszcze kilka lat temu Polska
była względnie normalnym krajem, nie
chce mi się wierzyć, że kiedyś uczestnictwo w tym święcie było manifestacja
przywiązania do demokracji, państwa
prawa, wolności. Dziś – to święto serwilizmu wobec autorytarnej władzy...
Narodowe barwy i symbole tego serwilizmu nie osłabią”. Ja bym jeszcze dodała: kolejne 700 świętych obrazów nie
uczynią z tego pana dobrego katolika.
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Innym powodem do gratulacji jest wyróżnienie dla mieszkającej w
Sztokholmie Katarzyny Foss. Zajęła
ona trzecie miejsce w konkursie na nowelę Nybakat 2017 zorganizowanym
przez Oberoende Förlag, gdzie niedawno debiutowała opowiadaniem w zbiorze „30 nyanse av friheten”. Trzy lata
temu wpadłam na pomysł powieści.
Pierwsza wersja to było zwyczajne romansidło, ale potem coś się wydarzyło
i powstała druga książka – pisze Kasia
Foss na swoim profilu Facebookowym.
Rok temu los spłatał mi kolejnego figla
i po prostu musiałam dopisać kolejny
wątek. (Jak stwierdziła jedna z moich
testowych czytelniczek jest to „opowieść o bardzo, bardzo mrocznej stronie Bridget Jones połączona z „Pod
wulkanem”). Szkoda, że w konkursie
zorganizowanym przez pewnego wydawcę nie zdobyłam ani srebra, ani
złota, ale przy ilości nadesłanych tekstów miejsce na podium to też osiągnięcie - naukę szwedzkiego rozpoczęłam w
poważnym wieku 35 lat. Gratulujemy!
I przypominamy, że fragment twórczości Kasi Foss publikowaliśmy w NGP
w zeszłym roku.
Z rozmowa z dziennikarzem
Wojciechem Zimińskim: Duże pieniądze zapłaciłbym komuś, kto byłby w stanie udowodnić, że Jarosław Kaczyński
jest konserwatystą. Konserwatyści
prawdziwi wybuchają histerycznym
śmiechem, gdy słyszą, że Jarosław
Kaczyński jest konserwatystą, bo w nim
nie ma nic z konserwatysty poza naftaliną. Konserwatyzm to poszanowanie
prawa, procedur, szacunek dla formy i
własności. W nim nie ma tego w ogóle, on jest lewicowym rewolucjonistą.
OK, ma prawo, tylko niech nie udaje
konserwatysty. Znam ludzi, wcale nie
tak mało, którzy zagłosowali na PiS,
myśląc, że to grupa polityczna, która
może reprezentować ich konserwatywne poglądy. Teraz ci sami ludzie łapią
się za głowę. I chodzą ulicami miast
przeciwko PiS. No i PiS potknie się o
własne nogi. I nogi tych spacerowiczów. /.../ Muszę się też przyznać, że
nasz naród to dla mnie pewne zaskoczenie. I nie chodzi o to, że Polacy są
podzieleni, bo zawsze byli, od Mieszka I
pewnie. Mnie zaskoczyło, że kompletnie
inaczej myślimy o Polsce, o Europie, o
tolerancji, o otwartości, o miłosierdziu
– takich fundamentalnych wartościach.
Byłem święcie przekonany, że Polak
docenia bycie w Unii. Jak się jeździ po
Polsce, to się widzi, że most zbudowany za pieniądze unijne, szkoła, oczyszczalnia ścieków, młyn, dom kultury...
Teraz okazało się, że to w ogóle nie ma
znaczenia. Że jest jakiś wujek, który
przysyła pieniądze z zagranicy, ale nigdy nikt tego wujka nie widział, więc na
pewno będzie dalej przysyłał.
Przysłane przez Czytelnika:
Hurtownik sprzętu laboratoryjno-medycznego odmówił sprzedaży wagi klinice in vitro, powołując się na „klauzulę sumienia”. Jego chrześcijańskie

sumienie zabroniło mu dokonania tej
transakcji. Ktoś sformułował kiedyś
taką myśl: Psa gryzą tylko pchły; natomiast złego człowieka i psy, pchły i
sumienie.

Nadesłane. Norman Davis o
święcie niepodległości: Polacy mają
trudności ze swoją tożsamością, nie
zdają sobie sprawy kim są. I motywuje
tak: W przyszłym roku obchodzimy 100
lecie niepodległości, biegnie aktualnie
27 rok istnienia niepodległego państwa
polskiego, a Polacy obchodzą ten dzień
tak uroczyście, jakby otrzymali ją,
niepodległość, wczoraj. Z pierwszego
można się pośmiać, gdyby nie ilustrowało tragicznej dezorientacji (głupoty?) i chaosu w umysłach Polaków. Zaś
słowa Davisa uzmysłowiły mi perspektywe, nad która nigdy się dotychczas
nie zastanawiałem. Rzeczywiście może
już najwyższy czas byśmy zaczęli okazywać symptomy narodowej dojrzałości,
jakiego stabilu i poczucia ciągłości istnienia niepodległego państwa. Tak by
się chciało by Polska „spoważniała”,
nie mówiąc już o zmądrzeniu, ale zaraz
rodzi się pytanie - Kiedy ma zmądrzeć?
Przy kolejnych konwulsjach ustrojowych fundowanych przez Kaczyńskiego
i PiS?
Felieton Stanisława Michalkiewicza „Porządkowanie Europy”; „Zanim nad Wisłę przyjadą imigranci”;
„Muzułmański apostata wyjawia prawdę o islamie” – oto niektóre artykuły z ostatniego numeru wydawanego
w Göteborgu „Gońca Katolickiego”
(wspólnie ze Słowem Kongresu” dodajmy). „Numer sponsorowany przez
Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej
w Sztokholmie” – czytamy na okładce.
Już Norwid napisał kiedyś: Autorów
sądzą ich dzieła.

Polski akcent w najbliższych
eliminacjach do Melodifestivalen: w
lutym 2018 roku o awans do konkursu
Eurowizji powalczy Margaret (Małgorzata Jamroży) z piosenką „In My
Cabana”. Pochodząca ze Starogardu
Szczecińskiego piosenkarka swoją
karierę zaczynała w liceum, jako wokalistka w zespole oNieboLepiej, powstałym w 2009. W tym samym roku
została laureatką jednego z odcinków
Szansy na sukces, gdzie zaśpiewała
„Znam Cię na pamięć” z repertuaru
Moniki Brodki. Dzięki wygranej wystąpiła w koncercie finałowym programu w warszawskiej Sali Kongresowej.
Przypomnijmy, że wokalistka walczyła
już o awans do Eurowizji w barwach
Polski w 2016 r. Została wtedy pokonana przez Michała Szpaka, zajmując
ostatecznie 2. miejsce. Czy ma lepsze
szanse w Szwecji???
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Obraz pesymistyczny...
Pesymiści twierdzą, że już w przyszłym roku, prawdopodobnie,
rozpocznie się kolejny etap w historii Polski – etap wychodzenia
Polski z Unii Europejskiej. Optymiści twierdzą, że kiedyś musi
nadejść moment przełomu – bo takie są reguły życia politycznego.
Na razie partie opozycyjne nie potrafią przebić się przez szklany
sufit wciąż wysokiego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości,
maleje zainteresowanie polityką, wiele wartości, które do tej pory
wydawały się istotne dla Polaków – straciły znaczenie. Populizm
połączony z obojętnością, w dodatku podsycany językiem
nienawiści i ksenofobią – budzą poczucie bezradności.
Czy przyszłoroczne wybory samorządowe będę sprawdzianem
dla optymistycznych, czy też pesymistycznych scenariuszy?
Zapytaliśmy o to naszych Współpracowników i Czytelników:
1. Czy Pani/Pana zdaniem w 2018 roku nastąpi jakiś
przełom w Polsce? 2. Co budzi Państwa największe
obawy, a co nadzieje?

Katarzyna Sławska
Sztokholm
1. Niestety obawiam się, że nowy
rok nie przyniesie zmian, które miałyby
przełomowy charakter. Nie mam podstaw, żeby wierzyć w odejście „dobrej
zmiany” w jakieś zakamarki historii.
2. Nie mam wątpliwości, że uruchomiony został w Polsce żywioł, nad
którym przez wiele lat nie da się zapanować. Będzie narastała fala nienawiści, takiego lepkiego paskudztwa, z
którego będzie się trzeba wygrzebywać
przez dekady. A nadzieja: że wszyscy
będziemy zdrowi, że będzieli umieli
cieszyć się małymi rzeczami i że poseł
K. z jakichkolwiek powodów wybędzie
z życia politycznego, a jego formacja
rozsypie się wtedy jak domek z kart.

rządzących. To jest jednak wariant
optymistyczny. Pesymistyczny wariant
oznacza że PiS, w swoim nacjonalistycznym zaślepieniu, dalej będzie pakował Polskę w łapy Rosji.
2. Najbardziej boli to, że tak wielu
Polaków popiera PiS, czyli de facto
gardzi demokracją i zasadami państwa
prawa, lub przynajmniej nie uważa
tych wartości za coś istotnego. Nie
dostrzega zagrożeń dla wolności obywatelskich i bytu państwa, ulega ksenofobicznym hasłom rządzących. PiS,
widać to po dwóch latach ich rządów,
bardzo odpowiada Polakom, i to pod
wieloma względami.
Martwi też bezruch młodego pokolenia, jakby ich to nie dotyczyło. Lipcowe
demonstracje w obronie niezależnego
sądownictwa to za mało. W krótkiej
perspektywie o nadzieję trudno, bo nie
dostrzegam w społeczeństwie mocy i
gotowości do tego, by odwrót od demokracji zatrzymać.

Tomasz Walat (Polityka)
Sztokholm

Zygmunt Barczyk
Skogås
1. Za wcześnie na przełom, chyba
że wydarzy się coś nieoczekiwanego w
obozie rządzących. Przy niezgulstwie
opozycji, tylko PiS może pokonać PiS.
Jeśli reformy w Unii Europejskiej postawią na mocny rdzeń klasycznego
Zachodu, wtedy pisowskie obrzydzanie
Zachodu Polakom, może ustąpić miejsca bardziej konsyliacyjnym koncepcjom Polski w Europie, nawet wśród

Do przełomu raczej nie dojdzie,
zwłaszcza pod wpływem uwarunkowań wewnętrznych. Może się jednak
zdarzyć jakiś kataklizmu w coraz bardziej niespokojnym świecie, który
wpłynie także na politykę w Kraju. I to
budzi moje największe obawy.
Natomiast nadzieje, bardzo skąpe,
wiążę ze zmianami w rządzie i nowym
premierem, który uchodzi za jednego z
najbardziej umiarkowanych polityków
w obozie PiS. Nie ma wprawdzie doświadczenia, kwalifikacji ani zaplecza
politycznego niezależnego od prezesa
PiS. Tacy ludzie niejednokrotnie w
przeszłości sprawali niespodzianki.
Zbliżająca się setna rocznica odzyskania niepodległości, jeśli się ją odpowiednio wykorzysta, też może się
przyczynić do ostudzenie nastrojów
i pewnego złagodzenia konfliktów.
Mój scenariusz jest umiarkowanie
optymistyczny.

Magdalena Motog
Bromma
1. Chciałabym, ale stworzony aparat
władzy każdego dnia oddala nas od prawidłowych demokratycznych wyborów. Takiej władzy nie oddaje się opozycji. Jeśli będzie jeszcze gorzej i coraz
gorzej – może więcej ludzi się ocknie z
chocholego tańca. Szukać złotego rogu
można latami. Jedyna szansa w tym, że
ten rząd zniszczy się sam od wewnątrz i
na to liczę w 2018 roku. Potem zaraz na
Trybunał Stanu dla wybrańców.
2. Największe obawy budzi we mnie
rodzący się faszyzm, na bazie nacjonalizmu. Budzą we mnie strach bojówki
narodowców oraz służba Obrony Terytorialnej, która realnie posłuży kiedyś
do wyjścia na ulicę i doprowadzi do
rozlewu krwi i wojny domowej. Każdy
reżim ma swoje narzędzia, ten ma wojsko i OT, a także Rydzyka. Komunizm
przegrał między innymi z religią, a
tego błędu nie chcieli powtarzać. Nie
ma opoki, nie ma słów, które zostały
obrane ze znaczenia, wartości stały się
bezwartościowe. Będzie zatem ciężko
przeciwstawić religii etykę. Tak naprawdę zostaliśmy z niczym.
Co budzi we mnie nadzieje? Trzyma
mnie myśl, że to rząd partaczy i nieuków, niekompetentnych durni, pajaców. Moją nadzieję budzą rozmowy
i fakt, że przeciwników jest sporo, że
przyjdzie czas, gdy nie znajdą wymówki i wyjdą na ulice, staną okoniem i zaczną krzyczeć. Nadzieję zachowuję też
dla młodych, którzy nagle stwierdzą, że
odchodzimy od globalnej wioski, że zawracamy od nowoczesności, od logiki i
swobód. Nadzieja i oddychanie to funkcja nieodłączna życia, więc jest obecna.

Mariusz Pierzyński
Farsta
1. Chciałbym, chociaż nie wierzę, żeby naród polski dalej się nie dzielił! Nie
sądzę, żeby w roku 2018 nastąpił jakikolwiek przełom, gdyż – jak się wydaje
– my, Polacy, nie umiemy ze sobą rozmawiać bez wzajemnego obrażania się.
2. Nadzieją jest wreszcie koniec postkomunizmu, a za tym przywrócenie dumy mego i całej rodziny pochodzenia,

to jest „Rzeczpospolita Polska”. A
największe obawy? Otóż ta „totalna”
tzw. opozycja, która wyprowadza ludzi
na ulice, namawia do puczu nie mając
jakichkolwiek kontrargumentów! Tam
się „drze dzioby” typ... „konstytucja,
konstytucja” itp, ale to jest akt prawny, składający się z kilkuset artykułów.
Mam więc nadzieję, że tzw „spontaniczne protesty”, bez konkretnych haseł, w końcu ustaną. Co do „totalnych”
nie mam żadnych nadziei, chciałbym
żeby „kropka” wyskoczyła z Sejmu po
pierwszej kadencji tak, jak to się stało z
„palikociarnią”.

Piotr Kiszkiel
Göteborg
1. Patrząc na bieg wydarzeń w Polsce
ogarnia mnie wiele obaw, wręcz strach.
To co, jeszcze wczoraj, wydawało się
niemożliwe, dzisiaj staje się faktem.
Nałożenie kary pieniężnej na stację telewizyjną za transmitowanie wydarzeń
w Sejmie czy na warszawskiej ulicy
jest faktem bezprecendensowym i kojarzy się z dyktaturami. Absolutny brak
refleksji nad krytyką ze strony Unii
Europejskiej, w kwestii demontażu instytucji państwa prawa, przeraża.
Obaw jest niestety więcej, pogłębiający się podział społeczeństwa, populizm, ksenofobia, brak profesjonalizmu
władzy, słaba opozycja, mała społeczna
świadomość zagrożenia w przeprowadzanych zmianach ładu prawnego.
2. W roku 2018 przełomem mogą
być wybory samorządowe, w których
opozycja, pod warunkiem zjednoczenia
się, mam nadzieję, odniesie zwycięstwo. Nadzieją jest dalsze członkostwo
w Unii Europejskiej i reakcja Unii na
łamanie przez Polskę unijnych traktatów i podstawowych zasad państwa
demokratycznego.
Ponieważ wszyscy znamy się na
sporcie, czasami używam takiego porównania. Wyobrażmy sobie, że reprezentacja Polski w piłce nożnej, jako
członek FIFA, jedzie na mistrzostwa
świata i na miejscu oznajmia, że nie
obowiązuje nas przepis o spalonym,
że trzy ”korki” to karny, a decyzja sędziego to tylko jego opinia, którą musi
przyklepać prezes naszego związku.
Tak czy inaczej, wydarzeniem 2018
będzie sukces polskich piłkarzy na MS
w Rosji, ponieważ mamy świetną drużynę i przestrzegamy przepisów organizacji do której należymy.
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W Klubie Polskim w Pradze. Foto: Archiwum

Klub Polski
w Pradze

Bardziej znana mi jest sytuacja Polaków
na Zaolziu niż w Pradze. Do Czeskiego
Cieszyna zaglądałem często. Polaków
z Pragi spotkałem w Budapeszcie
na warsztatach „Animacja kultury
polonijnej”.
Rozmawiałem o historii Klubu Polskiego i przygotowaniach do listopadowych obchodów 130 rocznicy
jego powstania z jego prezesem: Michałem Chrząstowskim, wiceprezesem Andrzejem Magałą i
członkiem zarządu Elżbietą Grosseovą – rzeźbiarką
i malarką, należącą do czołowej grupy artystów światowych tworzących w dziedzinie wolnej plastyki ceramicznej i rzeźbiarstwa.
W tym roku obchodzimy 130 rocznicę założenia
naszej szanownej instytucji, w swoim czasie bardzo
elitarnej, składającej się z polskiej inteligencji, która
zamieszkiwała Pragę – opowiadał Chrząstowski.
Korzenie Polonii praskiej sięgają początków lat
osiemdziesiątych XIX wieku, gdy troska o zachowanie kultury i języka polskiego wśród Polaków mieszkających w Pradze stały się bezpośrednią przyczyną
założenia stowarzyszenia skupiającego przedstawicieli różnych środowisk zawodowych. Pod względem składu społecznego przeważali urzędnicy, kupcy i drobni przemysłowcy. Kolejną grupę stanowili
przedstawiciele wolnych zawodów: lekarze, technicy
i literaci. Natomiast zdecydowanie mniejszą część robotnicy i studenci. Na początku 1880 r. z inicjatywy
urzędnika finansowego Stanisława Towarnickiego
i posła Emanuela Tonnera rozpoczęto prace nad
przygotowaniem statutu Kółka Polskiego w Pradze.

Przedłożony władzom austro-węgierskim projekt
został zatwierdzony 6 lutego 1880 roku, a siedem lat
później zarejestrowany. Klub Polski w Pradze miał
też trudne chwile w swojej historii. Działał aż do
okupacji hitlerowskiej, kiedy to decyzją Generalnego
Gubernatora został zlikwidowany.
W czasach komunistycznych jedyną polską organizacją, na którą wtedy zgodziły się władze, był Polski
Związek Kulturalno-Oświatowy, który działał na terenie Zaolzia. Dopiero w 1989 roku udało się założyć
Miejscowe Koło PZKO w Pradze, na jego czele stanął
wiceprezes przedwojennego Klubu Polskiego Jerzy
Gajdzica. Był to pierwszy sukces praskich działaczy
pochodzenia polskiego, którzy nadal marzyli o założeniu stowarzyszenia, które by zaspokajało potrzeby
żyjących w Pradze Polaków i obywateli czechosłowackich pochodzenia polskiego mających swoje korzenie nie zawsze na Zaolziu, ale również w różnych
stronach Polski. Marzenie to udało się zrealizować
po zmianie sytuacji politycznej w Kraju. Na zebraniu
członkowskim w dniu 29 sierpnia 1991 roku podjęta
została decyzja o rozwiązaniu 95. Miejscowego Koła
PZKO i reaktywowaniu Stowarzyszenia Klub Polski
w Pradze. Minęło kolejnych 15 lat zanim zdobyliśmy
lokal dla naszej działalności. Mamy dziś w Czechach
14 różnych mniejszości narodowych. I dzięki naszym wspólnym staraniom dostaliśmy dom, którego
fundacją podzielił się rząd i miasto stołeczne. Dom
Mniejszości Narodowych, w którym mieszczą się
obecnie siedziby naszych organizacji – w tym i polska
– mówi Chrząstowski. – Nasz Klub był zawsze towarzystwem „towarzyskim”. Był miejscem spotykania
się Polaków wraz z Polaków nocnymi rozmowami. Na
naszych klubowych spotkaniach prowadzimy wykłady, oglądamy filmy i rozmawiamy na tematy aktualne.
Mamy w naszym środowisku wielu wybitnych twórców. Ponadto we współpracy z Instytutem Polskim i
Ambasadą RP organizujemy koncerty czy bierzemy
udział w przeglądach filmowych. (...) W maju, każdego roku, organizujemy w Pradze Festiwal Folkloru,
na który zazwyczaj zapraszamy grupę folklorystyczną
z Polski. W festiwalu uczestniczą dzieci oraz młodzież,
nie wyłączając zespołów dorosłych.
Polski Klub prowadzi też działalność wydawniczą,
na niewielka skalę. Największym ich jednak osiągnięciem, od trzech lat, było powstanie grupy teatralnej:
Alternatywny Teatr Klub-PL Praga. Ta ciekawa grupa
zrealizowała dotąd dwa przedstawienia. Pierwsze na
podstawie Stanisława Mrożka „Na pełnym morzu”,
które nazwano „Rozbitkowie” i drugie na podstawie
dramatu kard. Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”,
które nazwane zostało „Ecce homo”. Obie adaptacje
przygotował aktor i reżyser teatralny Józef Czernecki.
Teraz grupa pracuje nad czymś znacznie lżejszym,
może nad jakąś komedią. Przygotowanie nowego
spektaklu wymaga jednak ogromnej ilości wolnego
czasu, którego im zawsze brakuje.
Klub Polski nie zajmuje się nauką języka polskiego. Dziś nauką języka polskiego zajmuje się Szkolny
Punkt Konsultacyjny im. Św. Jadwigi przy ambasadzie RP w Pradze. Do Szkoły Polskiej przyjmowane
są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających

bądź stale zamieszkujących za granicą oraz w przypadku wolnych miejsc również dzieci osób pochodzenia polskiego nie będących obywatelami polskimi
oraz dzieci, których rodzice widzą potrzebę przygotowania dzieci na przykład do pobytu w Polsce.
Nasz Klub jest organizacją apolityczną i areligijną. Każdy nasz członek może wyznawać różne religie
i mieć różne poglądy polityczne. Łączy nas polskość
– mówi Chrząstowski.
I prezes i wiceprezes Klubu są przedstawicielami
emigracji sercowej. Pierwszy z nich do Czech przyjechał służbowo. Budował tam elektrownię. W międzyczasie poznał swoją przyszłą żonę Elżbietę Grosseovą
w Zakopanem na nartach. A po skończeniu kontraktu
został na stałe w Czechach. Drugi z nich został przywieziony do Pragi jako pamiątka ze studiów – tak mi
opowiadał. Obaj panowie nie żałują swoich decyzji.
Aby mieszkać poza Polską na stałe należy polubić
i przyzwyczaić się do nowego miejsca. W momencie,
w którym człowiek pozna historię, język i ludzi nowej
ojczyzny, nie ma pokus powrotu do starej. Bo nie ma
do czego i do kogo wracać. Przez minione lata wszystko się tam zmieniło. Czasami serce bywa rozdarte pomiędzy Polską i Czechami. Boli też serce, kiedy się
słyszy, że w mojej starej ojczyźnie źle się dzieje.
Podobny problem mamy czasem z kibicowaniem
czy przyjęciem krytyki, kiedy Czesi mówią, że Polacy
są tacy, a siacy. W odwrotną stronę skierowana nieuzasadniona krytyka też boli. Najczęściej wynika to ze
stereotypów myślowych czy nieznajomości problemu.
Wszystkie przecież animozje międzynarodowe wynikają wyłącznie z nieznajomości mentalności innych
społeczeństw.
Moi rozmówcy tłumaczą mi: Dochodzą do nas informacje, jak ogromne pieniądze inwestuje polski
rząd w organizacje pozarządowe, które wymyślają
pro polonijne programy. Czyli uczą Polaków za granicą, jak być Polakami – co i jak mają robić, aby
nie zapomnieć, że nimi są. Zaproszą grupę rodaków
zza granicy np. do Poznania i zrobią im wieczór kulturalny, aby oni tę polską kulturę wessali w siebie.
Uważam, że jest to zupełne bezsensowne. Takie podejście i takie pomysły nas wręcz obrażają. Szkoda,
że tego Polakom z Polski nie da się wytłumaczyć. Ich
wyobrażenia o Polonii pochodzą chyba sprzed 100
lat. A od tego czasu naprawdę dużo się zmieniło.
Albo drugie nieporozumienie wymyślone przez
wspomniane organizacje pozarządowe finansowane
przez państwo polskie: chcą, aby Polonia i Polacy zza
granicy chwalili ostatnie osiągnięcia swojej ojczyzny.
Chętnie bym na to się zgodził i propagował Polskę w
Czechach, ale muszę widzieć te wartości, które bym
chciał cenić i propagować, wierzyć w sukces i słuszność poczynań. Ale tak się nie dzieje, szkoda…
Leszek Wątróbski
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Oni wszystko
rozumieją
Miało być o czymś innym, ale czytam
książkę Aleksandry Szarłat „CELEBRYCI z tamtych lat. Prywatne życie
wielkich gwiazd PRL-u” (ZNAK) i budzi się smutna refleksja.
Jest rok 1956, przyszłych aktorów
(wśród nich Zbigniew Cybulski) odwiedza minister kultury Włodzimierz
Sokorski i informuje, że doroczną państwową nagrodę otrzymuje film Wandy
Jakubowskiej „Żołnierz zwycięstwa”
o generale Karolu Świerczewskim.
Oburzony Cybulski wykrzykuje ministrowi prosto w twarz, że film jest
zakłamany i fałszuje historię. Godna
podziwu odwagę młodego człowieka,
jeszcze nawet nie aktora, nie Maćka
Chełmickiego z filmu „Popiół i diament”. Mówić takie rzeczy w głębokim komunizmie publicznie, w dodatku
wszechmocnemu ministrowi!
Reakcja Sokorskiego jest zaskakująca. Odpowiada, że chętnie sprawę
wyjaśni później, w mniejszym gronie.
Zaprasza parę osób, w tym oczywiście Cybulskiego, na spotkanie, i tam...
przyznaje mu rację!
Cytat z książki: „Dla młodych ludzi to
prawdziwa lekcja życia. Zrozumieliśmy
wtedy, mówi Kutz (Kazimierz Kutz w
przyszłości czołowy polski reżyser, kolega Cybulskiego ze studiów – A.Sz.),
że władza jest cyniczna, że oni wszystko
rozumieją”. Mnie się w tym momencie
skojarzyło i potwierdziło coś strasznego. Właśnie usłyszałem w TV posłankę Prawa i Sprawiedliwości Krystynę

Andrzej
Szmilichowski

Pawłowicz (nie jakaś tam hetka pętelka,
ale Profesor, osoba wysoce wykształcona), wypowiadającą się publicznie i
przy kamerach telewizyjnych, na temat
prac Komisji procedującej projekty
ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie:
Obradujemy nad ustawami, które absolutnie są sprzeczne z Konstytucją, ale ja
będę głosowała zgodnie z linią partii!
Ludzie! Historia tego stale deptanego, biednego kraju, zatacza kolejne
koszmarne koło – władza jest cyniczna,
oni wszystko rozumieją!
Drugo i trzeciorzędni ludzie bez
charakteru, za to z rozbudowanym narcyzmem (vide prezydent), przez lata
niepotrafiący się na wolnym rynku pracy czy w polityce przebić, dorywając
się do władzy pozostają tym, kim byli
wprzódy: ludźmi małymi używającymi
narzędzi władzy, którą dał im naiwny
oszukany „suweren”, żeby mścić się za
swoje niegdysiejsze niepowodzenia.
Można czuć się zmęczony Polską.
Brak prawdy w przestrzeni publicznej
aż boli, sprawia fizyczny ból i pragnienie odbicia się od czegokolwiek.
W powietrzu zdobywa miejsce coś,
co ostrzega, że hodowane jest monstrum, które jak w bajkach pożera
samego siebie, ale także ciebie i mnie.
Żyć pod takimi ludźmi jest strasznie
niebezpiecznie, mówi znana w świecie
reżyserka Agnieszka Holland. Pomimo,
iż nie mieszkam w Polsce, podzielam
jej obawy. Można się bać, jeżeli już nie
bezpośrednio o siebie, to o Polskę.

Piłsudski ku przestrodze
Nie jestem humanistą i świat polityki tylko z konieczności drażni mój mózg. To
szambo sto lat temu i dziś prowadzi kraj donikąd. (...) Kiedy tutaj przyjechałem
w 1980 roku zapisałem swię do Biblioteki. Tam był „Archipelag Gułag” i dzieła
Józefa Piłsudskiego. W nich wyczytałem co mówił wódz lojalny Polsce o rodakach.
To samo mówiła moja mama, która zmarła w Szwecji w 2011 roku mając 93 lata.
Babcia była z Nowakowskich ze Stopnicy. W 2010 roku spytałem, co robuła kiedy
wybuchła wojna w 1939 roku. Babci odpowiedzaała: byłam w Chmileniku i patrzyłam jak Żydzi odświętnie ubrani w białe koszule zebrali się na rynku by powitać
Niemców (Jedwabne to była prawda!). Nimecy ustaliwi ich w czwórki na rynku,
spacyfikowali miasto i 8 tysięcy piechotą pognali do Kielc na bocznicę kolejową...
Ale głównie chciałem przekazać redakcji kopię wywiadu J. Piłsudskiego dla
Tygodnika Ilustrowanego z 6 stycznia 1917 roku. Piłsudski mówi tam m.in.: /.../
Pomiędzy ludźmi politycznymi Polski istnieje nieprzebita ściana, złożona z podejrzeń, obaw wszelakich i uprzedzeń, a nawet starych porachunków. Polacy pomiędzy
sobą są, niestety, wrogami nieubłaganymi. Jest to dziwna struna psychiczna, która
stała się naszą własnością, naszą cechą organiczną. /.../ Poważnymi przeszkodami
w budowie państwa polskiego będzie: nasza abnegacja państwowa i nasza apaństwowa kultura. /.../ na każdym kroku widać jak ludzie tworzą fetysze, argumenty
i przeróżne twory, które żyjąc życiem własnym, stają się potem dla ich twórców
nieprzebytą zaporą. Jest u nas historyczny brak szerszej pracy realnej. /.../ Istnieje
także ze strony samych Polaków bardzo dużo tęsknoty do ładu i porządku, opartego
na samych sobie. Ta tęsknota istnieje we wszystkich sferach naszego życia. /.../
Sprzątając po ewakuacji mojej biblioteki zosdtały mi te kopie, których nie mogę
wyrzucić i Państwu przekazuję.
Życzę dobrego nowego roku 2018.
Krzysztof Prokop, Farsta
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