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Mój znajomy, agent...
Otaczał nas świat pełen kłamstwa, oportunizmu, konformizmu, który łatwo łamał moralne
kręgosłupy. Gdy jednak okazuje się, że psuł ludzi z kręgu naszych znajomych, brutalnie obnaża
całe zło tamtych czasów. Tym boleśniej, że i czasy współczesne zmuszają nas do weryfikacji
grona bliższych i dalszych znajomych. Strona: 6
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Z perspektywy
czasu wydaje się,
że niepokój wokół
Instytutu Polskiego
za czasów byłej
dyrektor Katarzyny
Tubylewicz,
to prawdziwa
sielanka... s.15

ABONAMENT FASTPRIS POLEN
JEST JESZCZE LEPSZY!
Internet, rozmowy i SMS-y w Polsce i innych krajach
UE są teraz tak tanie, jak w Szwecji.

Człowiek
stworzeniem
socjalnym jest
Pamiętam film „Samotność długodystansowca”, i o
tym chciałem dzisiaj – o samotności. Szwedzi, wśród
których żyję, mają opinię, że są najbardziej samotnymi ludźmi na świecie. Coś w tym jest, ale właściwie
nieprawda. Są indywidualistami, to pewne, ale też
ludźmi nieśmiałymi. Jedno połączone z drugim powoduje, że niełatwo im wyciągnąć rękę na powitanie.
W każdym razie, kiedy nie są w stanie wskazującym.
Taki obraz Szweda nie jest prawdziwy. Nie są bardziej samotni niż inni Europejczycy, co potwierdzają
badania European Social Survey. Fakt, że wyjątkowo
dużo ludzi mieszka samotnie nie oznacza, że czują
się samotnie, lub brak im przyjacielskich kontaktów.
Być singlem nie jest jednoznaczne z samotnością. Jest
to uogólnienie błędne i wychodzące poza jeden naród i socjalność. Samotność łączy się nierozerwalnie
z indywidualizmem, z wyborem myślenia, działania,
ważenia kontaktów i relacji – słowem poddawanie
wszystkiego, co żyje i nie żyje własnej (surowej) ocenie i eliminacji.
Przeprowadzane ostatnio w Szwecji badania wskazują, że ok. półtora miliona obywateli żyje samotnie,
co stanowi blisko 15 procent społeczeństwa. Nie
znam cyfr dotyczących Polski, ale Szwedów jest 10
milionów, więc per analogiam zakładam, że w przypadku Polski mogłoby wchodzić w grę około sześciu
milionach żyjących samotnie obywateli. Sześć milionów – poważna i godna uwagi grupa.
Samotność rozciągnięta w czasie niebezpieczna jest
i to z wielu powodów, również zdrowotnych. Zapewne
zaskoczy wielu, ale jako zagrożenie społeczne porównuje się ją z alkoholizmem i paleniem tytoniu (15-20
papierosów dziennie). Ryzyko wcześniejszej śmierci
ludzi żyjących samotnie w porównaniu z uczestniczącymi w kręgu socjalnym, według szwedzkich badań
leży na poziomie pięćdziesięciu procent!
Wynik godny zastanowienia, ale czy zaskakujący?
Człowiek, jak daleko sięgnąć pamięcią jest stworzeniem socjalnym, życie stadne miało silny i długofalowy wpływ na przeżycie jednostki. Owa skłonność
odcisnęła na ewolucji tak znaczny ślad, że reakcja na
samotność i fizyczny ból, zachodzą w tym samym
miejscu mózgu.
W 2010 roku opublikowano rezultat długofalowych
meta badań (trwały dziesięć lat), przeprowadzonych
na 300.000 uczestników. Chodziło o odpowiedź na
jedno pytanie: co decyduje o psychicznych zmianach zachodzących w społeczeństwie? Okazało
się, że najzwyklejsze międzyludzkie kontakty – podanie ręki na przywitanie, wymiana paru zdań w
bramie domu, dwa słowa z kasjerką w sklepie spożywczym, pogłaskanie psa sąsiada, słowo o pogodzie, partyjka kart z kolegami. Jeśli te proste czynności są twoim chlebem powszednim, wzmacniasz się
immunologicznie i obniżasz ciśnienie krwi, innymi
słowy ułatwiasz pracę hormonom powodującym twoje dobre samopoczucie.
Papierosy, nadwaga, siedzący tryb życia, to obszary
budzące najwięcej trosk i pytań, gdy myślimy i rozmawiamy o zdrowym życiu, o samotności rozmawiać
trudniej, bowiem należy do tematów wstydliwych,
świadczących o jakiegoś rodzaju ułomności.
W styczniu bieżącego roku powstało w Wielkiej
Brytanii nowe ministerstwo, z panią Tracey Crouch
na czele, Ministerstwo Samotności. Pani ministra ma
zajmować się dziewięcioma milionami samotnych
Brytyjczyków, a jedynym celem ministerstwa jest
wyciągnięcie ich z socjalnej izolacji. Przeprowadzone
w London School of Economics badania wykazały, że
samotny obywatel wysp brytyjskich kosztuje państwo
w ciągu jednego dziesięciolecia 6.700 funtów szterlingów. Każdy zainwestowany w usuwanie następstw
samotności funt, ma się zwrócić państwu trzykrotnie.
Samotność w dużym mieście to nie nowość. Wielu
to potwierdzi i poda przykłady z bliskiego otoczenia,
nierzadko siebie samego. Władze wielkich miast, na
przykład Warszawy, absolutnie powinny coś z samotnością mieszkańców zrobić, i zapewne trochę robią.
Ale traktując ich, ludzi samotnych, serio, co ważne
z sercem, jednego powinny pilnować jak wolności,
trzymać warszawiaków z daleka od jakiegokolwiek
polityka.
Andrzej Szmilichowski
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Concierto de Aranjuez Joaquína
Rodrigo to jeden z najczęściej
granych przebojów muzyki
klasycznej. Szczególnie atrakcyjne
dla wykonawców i słuchaczy
jest jego adagio, które doczekało
się wielu wykonań. Jednymi
z pierwszych jego interpretatorów
byli Miles Davis i Gil Evans.

miesiąca miodowego. Kompozytor chciał w utworze
zawrzeć klimat końca XVIII wieku na dworze Karola
IV, oddać zachwyt chwilą szczęścia tam doznanego.
Pragnął namalować muzycznie idyllę z zapachami
magnolii, śpiewem ptaków, szemrzeniem wody w
fontannach. Radosne chwile spędzone w ogrodzie,
oplata jednak głęboka melancholia. Ma ona biograficzne odniesienia – lęk kompozytora przed wojną,
śmierć dziecka i ciężka choroba żony.
Rodrigo nie oczekiwał i nie przewidywał popularności. jaką mu ta kompozycja przyniosła. Nie mógł
przewidzieć też, że doczeka się aż tylu różnych wykonań na całym świecie. Był przywiązany do swej partytury. Nie znosił interpretacji niezgodnych z jego zamysłem. Jeszcze 40 lat po napisaniu Koncertu próbował powstrzymać nagrania w wersjach odbiegających
od oryginału. Był wściekły, kiedy się dowiedział, że
Miles Davis wraz Gilem Evansem wykorzystali dzieło, nie pytając go o zgodę. Faktem jest, że akurat w
tym przypadku można mówić jedynie o wariacjach
na temat Koncertu. Rodrigo tego nie uznał, wersja w
aranżacji Gila Evansa nie przypadła mu do gustu.
Na nagranej w 1960 roku przez wytwornię Columbia płycie Milesa Davisa i Gila Evansa, adagio z
„Concerto de Aranjuez” jest utworem otwierającym
album. Słuchając płyty wyczuwa się że, zgodnie z
zmysłem autorów, ma ono decydujące znaczenie dla
klimatu całego albumu. Na czarnym krążku winylowej płyty, złożonym z pięciu utworów, wygląda to
następująco: na pierwszej stronie z znajdują się wariacje na temat kompozycji stricte hiszpańskich. Po
inaugurującym płytę Adagio, następuje „Will o’ The
Wisp”, wariacja na temat będący fragmentem muzyki

Szkice hiszpańskie
Zafascynowani dziełem Rodriga, postanowili nagrać muzykę w „klimatach” hiszpańskich. Stworzyli
własną wersję Koncertu i, dołączając kilka innych
kompozycji, po sześciu miesiącach przygotowań
nagrali album, który nazwali „Sketches of Spain”.
Dziś ich „szkice hiszpańskie” budzą podziw, jednak
w 1960 roku, kiedy płyta została wydana, spotkały
sie z krytyką. „Czy to jest jazz?” – pytali zawiedzeni
miłośnicy muzyki słynnego już wtedy Milesa Davisa
– Nawet nie ma synkopowanych rytmów! On odpowiadał spokojnie: To jest muzyka, którą lubię.
„Concierto de Aranjuez” jest koncertem na gitarę i
orkiestrę. Stworzył go w 1939 niewidomy od dziecka
Joaquín Rodrigo. Partyturę pisał z myślą o wykonaniu partii solowej przez hiszpańskiego gitarzystę
klasycznego Regino Sainz de la Maza. Tytuł utworu
nawiązuje do ogrodów pałacu w Aranjuez, gdzie młody wtedy Rodrigo spędził z żoną szczęśliwe chwile
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baletowej Manuela de Falli, pochodzącej z „El Amor
Brujo” –– i to już koniec strony A. Na drugiej stronie
czarnego krążka znajdują się trzy kompozycje Gila
Evansa, nota bene, autora aranżacji wszystkich utworów na płycie. Każda z nich znakomicie wpisuje się
w klimat „hiszpańskości”, wyczarowany w utworach,
które znalazły się na pierwszej stronie krążka.
We wszystkich utworach trębacz jest jedynym
solistą, zaś orkiestra oscyluje między graniem klasycznym a „bandowym” (jak przystało na orkiestrę
jazzową). Użycie harfy, kastanietów, oboju, fletów
i waltorni, w aranżacji Gil Evansa, wykracza jednak
poza ramy jazzowego grania.
Adagio z Koncertu, w partii solowej napisanej na
gitarę, w wersji Gila Evansa przewidziane jest na
trąbkę. W orkiestracji najlepszego w historii jazzu
aranżera utwór ten ukazuje maestrie jazzowej interpretacji dzieła klasycznego. Wydobywa z oryginału to
co najlepsze, nadaje mu zarazem własne artystyczne
piętno. Kto mógłby przypuszczać, że słuchając trąbki
w tym nagraniu, melodyka melancholii czarnego muzyka jazzowego urodzonego w stanie Illinois, będzie
tak bliska emocjom kompozytora rodem z Walencji.
W tle długiego sola trąbki obecna jest pulsacja wykreowana przez kastaniety i kontrabas. Daje to piorunujący efekt mrocznej, tajemniczej muzyki. Na to nakładają się delikatnie długie akordy instrumentów dętych. Pojawiają się różne ozdobniki melodyczne, cały
czas stanowiąc podkład dla improwizującej trąbki.
Są takie solowe partie muzyczne które zapadają w
pamięć na całe życie. Brzmienie i tony trąbki Milesa,
jego muzyczny „wywód”, jest takim właśnie artystycznym skarbem. Podobnie zresztą jak wspaniale
solo z Adagia grane są w zgodzie z oryginałem na gitarze (na przykład w wykonaniu Narciso Yepesa, czy
Paco de Lucii).
Kolejne utwory, dzięki wyrafinowanej aranżacji wielkiego kolorysty muzycznego jakim jest Gil
Evans, zachowują podobny nastrój. Zwykle chodzi
o prosty temat rozwijany subtelnie przez solistę-trębacza, zaś w tle zachwyca barwami i formą ogród
dźwięków uprawiany przez niekonwencjonalnie grający band. Improwizacje Milesa zdają się polegać na
dopełnianiu nastroju tworzonego przez zespół. Czuje
się, że dialog solisty z orkiestrą jest też po części
improwizowany.
Płyta to niezwykła. Pełna kolorów i swoistej teatralności. Przesycona melancholią. Jest również wyjątkową pozycją w dorobku Milesa Davisa. Mimo, że nie
gra na niej synkopami, dzięki genialnym partiom solowym, wpisał ją do zbioru najlepszych płyt w historii
jazzu. Muzyka czerpiąca obficie z tradycji hiszpańskiej jest jazzowa w orkiestracji, jak i w improwizacjach. Tej płyty można słuchać na okrągło.
Zygmunt Barczyk

W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ WYDARZEŃ

Polski Marzec

W marcu koty i studenci, ale tylko w Polsce. Na Zachodzie Europy był to maj,
szczególnie paryski. Różnica między wystąpieniami w roku 1968 intelektualistów (w tym przeważnie studentów) w Warszawie i Pradze czeskiej, a tymi w
Paryżu, Berlinie czy Sztokholmie była zasadnicza.
Na Wschodzie walczono o podstawowe wolności.
Na Zachodzie o wymianę elit. W buncie na Wschodzie
przeważały treści liberalno-demokratyczne, zaś na
Zachodzie maoistowskie i trockistowskie. Jerzy Eisler, autor jak dotychczas jedynej wyczerpującej monografii o Marcu ’68 uważa, że tematu tego nie da
się wyczerpać. Mimo upływu lat i dużej ilości relacji
bezpośrednich świadków wydarzeń, można tylko z
grubsza ustalić przebieg wypadków. Natomiast dalej ukryte są przyczyny ówczesnego kryzysu. Autor
ustala częściowe powody tego kryzysu politycznego
w PRL i wymienia pięć przyczyn. Pisze tak: „Marzec
1968, pod którym kryją się różne – niekoniecznie powiązane ze sobą, a niekiedy wręcz wykluczające się
i przeciwstawne – działania, takie jak: 1. studencki
ruch opozycyjny, którego najbardziej znaną emanacją
była działalność „komandosów”; 2. walka kierownictwa partyjnego z „rewizjonizmem” w środowiskach
intelektualistów, a także działania likwidujące ostatnie zdobycze Października (1956) na polu kultury,
nauki i sztuki; 3. rozgrywki frakcyjne w kierownictwie PZPR: walka „partyzantów”, którym patronował
Mieczysław Moczar, z grupą Władysława Gomułki
oraz ze „ślązakami” Edwarda Gierka; 4. kampania
antysemicka, jej konsekwencje oraz polityczne i społeczne koszty; 5. uwarunkowania międzynarodowe,
a przede wszystkim podobieństwa i różnice z Praską
Wiosną oraz jej oddziaływanie w owym czasie na wydarzenia w Polsce*.
Wydarzenia Marcowe nie wzięły się same z siebie.
Ma zatem rację profesor Eisler przedstawiając ciąg
wydarzeń. W 1964 intelektualiści wysyłają pismo
(List 34-ech) do premiera Józefa Cyrankiewicza, w
którym protestują przeciw cenzurze. Kończy to się represjami w stosunku do sygnatariuszy.
W 1966 roku wypadało – według kardynała
Stefana Wyszyńskiego – Millenium Chrztu Pol-ski,
a według sekretarza Władysława Gomułki – Tysiąclecie Państwa Polskiego. Nastąpiła konfrontacja.
Kardynał objeżdżał cały Kraj z kopią Madonny
Częstochowskiej, a I-szy Sekretarz budował tysiąc
szkół na Tysiąclecie. I gdyby nie to, że obaj z tych
okazji wygłaszali przemówienia, to można by było
obie formy obchodów zaakceptować. W październiku
tego samego roku wypadała dziesiąta rocznica przełomu październikowego 1956 roku. W wygłoszonym
z tej racji referacie Leszek Kołakowski uznał, że z
wywalczonych wówczas swobód już bardzo mało
zostało. Znamiennym jest, że swego czasu opisujący
ten okres Jerzy Putrament, swoje pamiętniki zatytułował „Przełom”. Gdy po latach wznowił ten tom to
słowo „Przełom” zastąpił słowem „Poślizg”. I tak rzeczywiście było. Partia z „poślizgu” już się otrząsnęła.
W czerwcu 1967 nastąpił tzw. „Wojna sześciodniowa”, w której Izrael pobił napadającą na niego koalicję państw arabskich. Dużo wojskowych izraelskich
pochodziło z Polski. PRL oficjalnie – tak jak ZSRR
– popierała i uzbrajała Arabów. Więc społeczeństwo
polskie cieszyło się, że „nasi” Żydzi pobili „ich”
Arabów.
Sam przebieg „Wydarzeń Marcowych” jest stosunkowo najlepiej znany: zdjęcie z afisza „Dziadów”
w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ostentacyjne
ogłoszenie ostatniego przedstawienia, na którym
zjawiły się tłumy wpuszczone do teatru mimo braku
miejsca. Po owacjach pochód studentów pod pomnik
Mickiewicza i złożenie tam wieńca przez Adama
Michnika i Henryka Szlajfera. Przemówienia.
W następstwie czego relegowanie z Uniwersytetu
Michnika i Szlajfera. Wiec 8 marca w obronie kolegów, wtargnięcie milicji i „aktywu robotniczego” na
teren Uniwersytetu Warszawskiego, pobicie studentów i niektórych pracowników naukowych. Protesty
studenckie w całym kraju. Poza Warszawą największe we Wrocławiu i Gdańsku.
Osobiście wypadki marcowe przeżywałem w Krakowie. Kraków spóźnił się trochę. Tamtejsze środowisko, jak to się określało, było bardzo „reakcyjne”
i źle przyjmowało warszawskie odezwy studenckie

kończące się frazą: „Niech żyje Polska Ludowa, niech
żyje socjalizm”. Dopiero, jak wrócili do Krakowa studiujący w Warszawie nasi studenci (w tym Wojciech
Jesionka – twórca kabaretu Salamandra) to Kraków
ruszył i to nieźle. Po pierwszych demonstracjach i pobiciu studentów chroniących się w gmachu uniwersytetu (co było naruszeniem zagwarantowanej jeszcze
w Średniowieczu eksterytorialności Uniwersytetu
Jagiellońskiego), fala rozlała się na inne uczelnie
Krakowa. Studenci zastrajkowali i zamknęli się
w akademikach. Z kolei władze zamknęły Rynek
Główny, naturalne miejsce wszelkich demonstracji w
Krakowie, a w tym wypadku w grę wchodził też stojący na tym Rynku pomnik Mickiewicza.
Myśmy spotykali się w kawiarence pod Empikiem
na placu Szczepańskim. Pamiętam ich, jak dziś. W
większości już nie żyją: Wojciech Jesionka, Janka
Paradowska – w Wolnej Polsce wybitna publicystka, Jacek Baluch – później ambasador w Czechach,
Andrzej Mróz – taternik, kolporter, szmugler „Kultury”, facet, który wpadł na logiczny pomysł, że jeśli
peerlowskie paszporty posiadały klauzulę „wszystkie
kraje Europy (lub Świata) z jednokrotnym przekroczeniem granicy PRL tam i z powrotem”, to można
podróżować na nich do woli, a granicę Polski trzeba z powrotem przekraczać na zielono w Tatrach. I
tak robił. Paszport zostawiał u kolegi na Słowacji, w
Polsce legitymował się w razie potrzeby legitymacją
studencką. Po czym wracał na Słowację i z powrotem
do Paryża lub Wiednia. Ostatni raz był w Polsce właśnie w marcu 1968. Zabrał materiały marcowe, które
przekazał w Paryżu Giedroyciowi do opublikowania
w Instytucie Literackim i już pozostał we Francji.
Swoją taterniczą pasję przepłacił życiem w 1972 – zabił się w Alpach.
Liberalna prasa w Szwecji nagłośniała polskie wydarzenia. Opinia publiczna sympatyzował z polskimi
studentami do tego stopnia, że parlament szwedzki
podjął specjalną uchwałę w tej sprawie i ofiarował gościnę wyrzucanym z Polski Żydom. Po inwazji wojsk
Układu Warszawskiego (konkretnie ZSRR i PRL)
na Czechosłowację, podjęto w Sztokholmie podobną
uchwałę w stosunku do uchodźców z CSSR.
Ewentualny przyjazd do Szwecji Polaków żydowskiego pochodzenia wywołał popłoch w Radzie
Uchodźstwa Polskiego w Szwecji. RUP zmieniła statut, by uniemożliwić przybyszom dostęp do
Rady. A oni zresztą tam się nie pchali.
W lutym 1989 roku Kongres Polaków w Szwecji
uzyskał od władz szwedzkich dotację na zorganizowanie sympozjum na temat historii Polaków w Szwecji.
Na tym sympozjum dr Michał Lisiński omówił sprawę stosunku RUP do tych emigrantów, zaś Stefan
Trzciński, którego synowa przybyła do Szwecji z
„falą marcową”, tak mówił: Stosunkowo najbardziej
znana jest dotychczas w Szwecji emigracja określana,
jako polityczna – pomarcowa. Była ona następstwem
wydarzeń politycznych w marcu 1968 roku. (...) W
toku dalszej tak zwanej kampanii antysyjonistycznej
władze PRL doprowadziły do wyjazdu z kraju kilku
tysięcy obywateli przyznających się do pochodzenia
lub narodowości żydowskiej. Tu Trzciński trochę się
mylił – z Polski wyjechało wtedy nie kilka, a kilkanaście tysięcy (12-13). A do samej Szwecji przybyło
ponad 2000 rodzin wygnanych z PRL.
Trzciński mówił dalej: W skład tej fali emigracyjnej wchodzili głównie ludzie (...) wykształceni o
wszechstronnych kwalifikacjach . Oni względnie ich
dzieci stanowią w porównaniu z innymi emigrantami
przeważającą liczbę polskiego pochodzenia: lekarzy,
adwokatów, ekonomistów, pracowników naukowych
i tym podobnych. Uczestnicy tej emigracji wyjeżdżali
z ‘dokumentami podróży’ w jedną stronę w miejsce
paszportów (...) Pierwszym celem podróży (...) był
Wiedeń, z którego emigranci mieli udawać się do
Izraela. W rzeczywistości dokonywano tu ostatecznego wyboru kraju do którego wyjeżdżali. Najczęściej
była to Francja, Szwecja lub Włochy. Tu znowu
Trzciński trochę się pomylił. Pominął Danię, do której

przybyło bardzo dużo wygnańców z PRL. Natomiast
do Francji czy Włoch przybyły śladowe ilości. Mimo
wszystko stosunkowo dużo udało się do Izraela, trochę do USA i Kanady.
Polska tradycyjna emigracja polityczna w
Szwecji nie przyjęła dobrze tej nowej emigracji
marcowej. Ale i tu były podziały. Norbert Żaba,
przedstawiciel „Kultury” paryskiej w Skandynawii,
zgodnie z przesłaniem jakie płynęło z Paryża, przyjął ich bardzo dobrze i nawet zorganizował razem z
nimi Towarzystwo Przyjaciół „Kultury” w Szwecji.
Podobnie polscy socjaldemokraci: Łukasz i Maria
Winiarscy oraz Michał Lisiński uznali, że ten potencjał intelektualny, ta świeża krew, bardzo się przyda
już trochę skostniałej emigracji. Dzięki lewicowej
młodzieży odrodziła się też w Szwecji Polska Partia
Socjalistyczna.
Na wspomnianym seminarium w roku 1989, ja
mówiłem tak: W roku 1968 miały w Polsce miejsce
zajścia, które określamy dziś mianem „wydarzeń marcowych”. (...) Zakończyło to się masową emigracją z
Polski, tych, jak to określił Gomułka, „którzy nie czują
się Polakami”. Cała sprawa była bardziej skomplikowana. (...) Szwedzi, którzy nie bardzo się w tym wszystkim orientowali, oburzyli się na wzrost antysemityzmu
w Polsce i specjalną uchwałą parlamentu zaprosili do
Szwecji dwa tysiące rodzin ‘pokrzywdzonych uchodźców’. Wywołało to popłoch w RUP, bowiem nie było
wiadomo kto i po co tu przyjedzie. Chodziły pogłoski,
że wyjeżdżają z Polski przeważnie byli dygnitarze, w
tym pracownicy UB (Urzędu Bezpieczeństwa), którzy
utracili ciepłe posadki. Inne pogłoski głosiły, że wyjeżdżają studenci bici na ulicach i wyrzucani z uczelni za to, że żądali podstawowych praw obywatelskich.
W rzeczywistości przyjechali do Szwecji jedni i drudzy. W jakiej proporcji – trudno to dzisiaj ustalić.
Wśród wspomnianych studentów byli też tacy, którzy
przeszli przez brutalne śledztwo i więzienia. Z góry
nikt tego nie mógł przewidzieć. Na wszelki wypadek
zmieniono wtedy bardzo liberalny dotychczasowy statut RUP i dodano klauzule, jakie miały uniemożliwić
zdominowanie RUP przez nowych uchodźców, którzy
nota bene nie palili się do wstępowania do starych
organizacji. Założyli swoją własną: „Związek Żydów
Polskich w Szwecji”. Wydawali też własne pismo w
języku polskim. (...) Ale ten nowy statut RUP działał,
tyle, że w odwrotnym kierunku. Posłużył on bowiem do
usuwania z tej organizacji niewygodnych ludzi. Jakie
były kryteria – trudno dziś ustalić, bo usunięto tak
różne osoby jak: kierownika Polskiej Misji Katolickiej
księdza prałata Czesława Chmielewskiego, przedstawiciela Rządu RP w Londynie min. Wiesława Patka i
socjalistę Łukasza Winiarskiego. (...) Nie dopuszczono do Rady UP Towarzystwa Przyjaciół „Kultury”, a
prezesa tej organizacji, red. Norberta Żabę, też usunięto z Prezydium RUP.” **
I tu i tam wszystko się powtarza. U nas – jak
wtedy, RUP się izoluję. Ma jedną opcję i to jej wystarcza. Natomiast w Kraju prasa, radio i telewizja
związane z jedną, słuszną opcją, też się wzorują na
niechlubnych wzorcach marcowych. I mimo, że to
nie cała Polska, że w Kraju są jeszcze inne, wolne
media, to i tak wizerunek Polski za granicą jest taki, jak pięćdziesiąt lat temu. Tylko Szwedzi dziś nie
bardzo mają kogo zapraszać. Michnik i tym razem
nie wyjedzie.
Ludomir Garczyński-Gąssowski
* Jerzy Elsner: Marzec 1968. Warszawa 1991
** Polacy w Szwecji po II wojnie światowej, Sztokholm 1989
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Tadeusz Nowakowski
Nie wiem, które uczucie bardziej we
mnie dominuje: czy rozczarowanie,
czy tylko niedowierzanie? To, że otaczał
nas świat pełen kłamstwa, oportunizmu, konformizmu, który łatwo łamał
moralne kręgosłupy – nie jest niczym
nowym. Gdy jednak okazuje się, że psuł
ludzi z kręgu naszych znajomych, brutalnie obnaża całe zło tamtych czasów.
Tym boleśniej, że i czasy współczesne
zmuszają nas do weryfikacji grona
bliższych i dalszych znajomych.
Minęło 12 lat od publikacji słynnej Listy Wildsteina.
Bardziej wstrząsnęła ona życiem społecznym i towarzyskim, niż życiem politycznym. Dowiedzieliśmy
się z niej, jak bardzo nasze życie w PRL-u było przesiąknięte inwigilacją, chociaż nie była to wiedza nowa. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Być może żyliśmy jednak w przedświadczeniu, że “agenci” i “tajni
współpracownicy” komunistycznych służb – owszem
– są wszechobecni, ale nie w naszym najbliższym otoczeniu. Nie wśród naszych bliskich, naszych znajomych, przyjaciół i współpracowników. Nic bardziej
mylnego. Byli. I to jest ta najbardziej przykra i bolesna
wiedza, którą uzmysłowił nam Bronisław Wildstein.
Ale dowiedzieliśmy się także czegoś innego – chociaż to już efekt późniejszy. Że manipulowano nami
nie tylko wcześniej, ale manipuluje się nadal. “Gra
teczkami” przybrała karykaturalny poziom, bo przestało już tylko chodzić o historyczną prawdę. Teraz
ważne jest, jak tę wiedzę spożytkować przeciwko
politycznym przeciwnikom. I, co gorsze, zdając sobie sprawę, jak bardzo mało można ufać tym, którzy
manipulowali nami i fabrykowali te dokumenty w
dawnych czasach, bardzo często bezkrytycznie wykorzystujemy “teczkową wiedzę”.
Dzisiaj Lista Wildsteina to już tylko pojęcie, które ma w sobie wirus naszej ciekawości. Chociaż,
prawdopodobnie, była w tym również chęci poznania
przeszłości. Ale to historia, która opisuje także dramat, który przeżyli ci, którzy na listach się znaleźli.
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Czasami tylko dlatego, że byli ofiarami systemu. Tego
nikt na początku nie wyjaśnił.
Dzisiaj sytuacja już się zmieniła. Digitalizacja,
praca archiwistów i historyków (różnej maści) doprowadziły do tego, że udostępniona spora część
akt została zweryfikowana, a samo pojawienie się
nazwiska w inwentarzu nie musi oznaczać najgorszego. Udostępniony inwentarz archiwalny Instytutu
Pamięci Narodowej obejmuje dzisiaj niemal 1,8 miliona rekordów. Przypomnijmy, że początkowo podawano, że Lista Wildsteina zawiera około 240 tysięcy
nazwisk z imionami, ostatecznie doliczono się ich
162.617 (w tym nie powtarzało się około 120 tys.),
z czego 80.458 miało być tzw. osobowymi źródłami
informacji służb bezpieczeństwa PRL – świadomych i
faktycznych, jak i fikcyjnych (lub jak to inaczej określono – nieświadomych).
Niemal dwumilionowy inwentarz udostępniony na
internecie pełen jest mało znaczących akt (m.in. obejmuje książki i czasopisma wydawane na emigracji i
w drugim obiegu, różnego rodzaju służbowe zaświadczenia itp) – daje bardziej obraz komunistycznej paranoi, niż zasięgu inwigilacji. Lecz jakby nie oceniać
IPN-u (dzisiaj padł łupem jednej opcji politycznej) to
jego działalność historyczna (z wieloma oczywiście
wyjątkami!) dobrze służy badaniu naszych dziejów.
Liczne publikacje (w większości rzetelne) odsłaniają
brutalną prawdę.
Pojęcie Tajny Współpracownik budzi dzisiaj najgorsze podejrzenia. Ale też nie sposób wymazać
tego z naszej świadomości. W Polsce problem uwikłania we współpracę z tajnymi służbami i możliwości sprawiedliwego rozliczenia tej części zbiorowej
przeszłości, nadal pozostaje źródłem kontrowersji. W
Niemczech zrobiono to szybciej i lepiej - uchwalona
w 1990 roku ustawa o Aktach Służby Bezpieczeństwa
Państwowego NRD (Stasi) stosunkowo szybko otworzyła poszkodowanym dostęp do akt i umożliwiła ich
naukowe opracowanie. W Polsce sprawa lustracji –
nie rozwiązana w sposób przejrzysty i systemowy –
stała się przedmiotem politycznych manipulacji i wywołała dzielący społeczeństwo, trwający już ponad 20
lat konflikt, w którym argumenty polityczne mieszają
się z argumentami natury moralnej.
Jednym z kluczowych dylematów w tym sporze,
wyostrzonym przez zjawisko „dzikiej lustracji”, pozostaje to, na ile ujawnienie tożsamości dawnych
współpracowników i informatorów samo może być
powtórzeniem logiki denuncjacji – krzywdzącym
dla osób, których zaangażowanie było znikome, a
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Mój znajomy,
agent...

zachowania wynikać mogły z różnych pobudek – pisze Agnieszka Rejniak-Majewska w recenzji książki
Karola Sauerlanda “30 srebrników. Donos w dziejach
nowych i dawnych” (Warszawa 2012). – Zdrada, denuncjacja, to czyny budzące niejednokrotnie moralne
obrzydzenie, jako szczególnie perfidna, bo utajona
forma ataku. Wśród analizowanych w książce przykładów wiele jest jednak takich, które świadczą raczej
o bezmyślności i trywialności motywów sprawców, i
jako takie mogłyby być raczej ilustracją tezy o „banalności zła”.
Banalność zła boli jednak tak samo, jak zło kwalifikowane. Nikt właściwie nie sporządził schematu
moralnej oceny tego, czym było współuczestnictwo
w tamtym systemie. Czy przynależność do PZPR tak
samo dyskwalifikuje człowieka, jak przynależność
do ORMO? A co z tymi, którzy aktywnie działali w
Socjalistycznym Związku Studentów Polskich? Co
z tymi, którzy należeli do Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej? W mojej szkole podstawowej
wszystkich uczniów wpisywano do tej organizacji bez
pytania, czy chcą, czy nie... Zbrodnicze biurokratyczne zarządzanie masami – jak pisała Hanna Arendt w
książce “Korzenie totalitaryzmu” (Warszawa 1993) –
stawało się możliwe nie tylko za sprawą stosowanych
przez rządzących bezpośrednich narzędzi przymusu,
ale - w szczególny sposób - dzięki społecznym lękom i
prywatnym resentymentom, które czyniły jednostki ich
sojusznikami.
Moralne dylematy, jak odnieść się dzisiaj do
wszystkich TW, mogą się wydawać tylko intelektualnymi rozważaniami, które biegu historii już nie zmienią. Czy aby na pewno? Autor “30 srebrników” – pisze Rejniak-Majewska – nie zgadza się z argumentacją, użytą niegdyś przez Adama Michnika, zgodnie z
którą naszą odpowiedzią na winy i zło tamtego okresu, powinna być zgoda i przebaczenie, w imię lepszej
przyszłości. Odbudowanie zaufania wymaga bowiem
przejrzystości i jawności w podejściu do minionych
zdarzeń, dostępu do przeszłości i możliwości jej badania. „Sprawiedliwość – stwierdza Sauerland – jest
aktem publicznym”, stawianie się zaś, jak czynić to
ma redaktor „Gazety Wyborczej”, jednocześnie w roli „spowiednika”, ofiary oraz „sędziego”, jakkolwiek
mogłoby się wydawać moralnie wspaniałomyślne, jest
przykładem działania niszczącego sferę publiczną.
W tym co głosi Michnik jest oczywiście wiele dobrych intencji. Natura ludzka jest jednak przekorna,
a poczucie krzywdy bywa głębsze niż – nazwijmy to
– chrześcijańskie gesty wybaczenia tym, którzy zbłądzili. Osobiście doświadczyłem może zaledwie 3-4
przypadków (bardziej się tego domyślam, niż wiem!),
gdy “donosiciele” w jakiś sposób utrudnili mi życie.
Niewiele, jak na te wszystkie lata. Te drobne niegdysiejsze “niedogodności” wydają się zupełnie nieszkodliwe w porównaniu z niesmakiem i rozgoryczeniem,
które wywołuje wiedza, jaką dzisiaj posiadam. O znajomych, o ludziach, których poznałem przypadkowo,
bądź byli dla mnie swego rodzaju autorytetami. Bo
“banalność zła” jest nadal złem. A strefa publiczna,
o której pisze w książce Sauerland, staje się moją
własną strefą, którą każdy z nas próbuje sobie w jakiś
sposób uporządkować i oswoić.
Paweł L. przez dwa lata był moim najbliższym
kolegą w Liceum w Warszawie. Wychowywał się
bez ojca, jego matka była osobą dość zasadniczą,
ale bardzo opiekuńczą. Mieszkał niedaleko mnie, w
Alejach Ujazdowskich. Po dwóch latach znajomość
się urwała, bo przeprowadził się i zmienił szkołę.
W archiwach IPN znalazłem właśnie informację, że
był w końcu lat 80-tych kandydatem do służby w
Departamecie I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Ówczesny Departament I był organem stanowiący
część Służby Bezpieczeństwa MSW, zajmujący się
wywiadem („zdobywaniem tajnych dokumentów i informacji dotyczących politycznych, ekonomicznych,
militarnych i wywiadowczych planów i zamierzeń
skierowanych przeciwko Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej i krajom obozu socjalistycznego”). Czy
Paweł został przyjęty? – informacji nie ma, a sama
struktura została rozwiązana w 1990 roku.
Kolejnym bliskim kolegą w Liceum przez cztery lata był K.D. Mieliśmy ze sobą kontakt tylko w
czasie nauki w szkole, później nasze drogi się rozeszły. Chyba na początku lat 90-tych w istniejącym
jeszcze wtedy “Expresie Wieczornym” (którego korespondentem szwedzkim byłem przez krótki czas w
latach 1993-94) ukazywały się krótkie opowiadania/
felietony Marka Nowakowskiego (pisarza), a w jednym z nich znalazłem historię osoby, która pasowała
mi do K.D. Nowakowski nie podawał jednak nazwiska agenta, o którym pisał, ale szczegóły pasowały.
Nieco później zaczęły się pojawiać informacje, że K.
rzeczywiście został oficerem MO, a raczej Służby
Bezpieczeństwa. Na Liście Wildsteina go nie było, ale
obecnie jego akta z Akademii Spraw Wewnętrznych
są już w posiadaniu IPN. Wynika z nich, że K. złożył

egzamin eksternistyczny na pierwszy stopień oficerski Milicji Obywatelskiej w roku akademickim 1977.
W 1981 roku z nazwiskiem legalizacyjnym Świerad
rozpoczął służbę w SB w latach 1981-1988.
Skoro stał się tematem opowiadania Marka Nowakowskiego, musiał mieć “zasługi” – niezbyt chlubne.
Tę informację przyjmuję z goryczą, bo był powszechnie lubianym kolegą, niezwykle towarzyskim. Nasze
drogi życiowe rozeszły się po zakończeniu Liceum w
1976 roku. Zastanawiam się, czy na wybory życiowe
K. nie miało wpływu to, że jego ojciec był członkiem
ORMO i to w dodatku niezbyt lubianym w środowisku, z którym był związany. Nazwisko K. pojawia się
jeszcze później, już w nowszych czasach. A powiązane jest z informacjami o aferach, w które zamieszane
były tuzy polskich biznesmenów (chodzi o lata 90-te i
2000-ne). Prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie
łapówek od RWE za STOEN, które przeszły przez
Gromosława Czempińskiego, “który wystawiał faktury za różne doradztwa na ok. półtora miliona euro.
Chyba większość tych pieniędzy wpłynęła na konto
jego podwładnego - spółki offshorowej, za którą stał
jego podwładny z wywiadu pan K. D. (w oryginale pada pełne nazwisko!), który jest teraz ścigany listem
gończym. Jak się okazuje K. D. „był prezesem jednej
z najważniejszych spółek Leszka Czarneckiego, jednego z najbogatszych Polaków, miliardera - LC Corp.”.
Dla mnie osobiście historia K. jest bardzo przykra,
gdyś kiedyś dażyłem go dużą sympatią.
W czasie studiów związany byłem ze środowiskiem
PAX-u. To była prosta konsekwencja mojej rodzinnej historii – tam, w prasie PAX-owskiej, znalazł
“schronienie” mój ojciec Jerzy, po tym jak w latach
50-tych kolejno zwalniany był z pracy w redakcjach
bydgoskich (Gazeta Pomorska, IKP...) ze względu
na działalność na emigracji swojego brata Tadeusza,
który stał się jedną z podpór rodzącego się wówczas
Radia Wolna Europa. Ale to zupełnie inna historia,
którą opiszę osobno.
Jak pisał mój ojciec w książce “Szczypta wspomnień” (Warszawa 2001): Pax, raz tolerowany a raz
potępiany przez duchowieństwo, jako też – z innych
powodów – przez monopartię materialistyczną PZPR
istniał i – co ważne – dawał schronienie wielu “obcym
klasowo” ludziom (Janusz Minkiewicz kpił w wierszyku o babci klozetowej: ...hrabia-patriota pracuje w
PAX-ie”. Przez PAX przewijali się najróżniejsi ludzie.
Wielu znanych później opozycjonistów, tyleż samo
konformistów. Nie zabrakło – jak się później okazało
– także agentów bezpieki.
Pamiętam jeszcze z lat 70-tych jak ojciec sceptycznie odnosił się do wielu osób pracujących, czy to w
samych strukturach PAX-owskich, bądź paxowskiej
prasie. Większość z tych jego podejrzeń już w latach
90-tych i na początku lat 2000 sprawdziła się. Znałem
większość ludzi pracujących w prasie paxowskiej,
bywałem u ojca w redakcji często. Ojciec z dużą rezerwą odnosił się m.in. do jednego ze swoich współpracowników, Stanisława Wlazło, który – okazało
się – był tajnym współpracownikiem MSW. Jak pisał
Andrzej W. Kaczorowski w artykule “Dziennikarze
na celowniku SB” poświęconym nieudanej próbie
zwerbowania redaktora Zdzisława Masłowskiego
(sekretarza redakcji, której zastępcą naczelnego był
mój Ojciec): Wlazło, członek władz PAX-u i jeden z
głównych ideologów ekipy Komendera popierającej
WRON i PRON, a prywatnie kolega od kieliszka, którego Masłowski zaprosił do pisania cotygodniowych
komentarzy. Niestety, nie miał pojęcia, że ten były jezuita jest ściśle powiązany z Rakowiecką i jako TW
“Vox” pobiera regularnie wynagrodzenie od SB.
Z artykułu wynika dodatkowo, że w tym samym
kręgu znajdowało się jeszcze paru innych współpracowników SB: TW “Mat”, TW “Kazimierz” i TW
“Józef”, a także TW “Oliński” – chodziło o innego współpracownika mojego ojca – Zenona Ziółkowskiego. To bowiem on występował jako TW
“Oliński”. /.../ Aż do 1971 r. był kapłanem w zgromadzeniu zakonnym salezjanów, katechetą i wykładowcą seminarium. Już w 1959 r. został zwerbowany do
współpracy z SB z wykorzystaniem materiałów kompromitujących moralnie i jako TW “Roman Grot”,
pomagał esbecji w rozpracowywaniu swojego zakonu
za co pobierał wynagrodzenie. Za “akcję w Lądzie”
w 1960 r., kiedy przyczynił się do aresztowania ks.
Józefa Króla SDB, otrzymał 1000 zł nagrody. Całą
swoją karierę - najpierw zakonną, a potem świecką – zawdzięczał opiekunom z MSW. Skierowany na
studia biblistyczne do Rzymu, współpracował tam z
Departamentem 1, czyli wywiadem. Po powrocie do
kraju świadczył usługi na rzecz Departamentu jako
TW „Serdyński” - „jednostka sprawdzona i b. wartościowa”. Zmuszony do opuszczenia zakonu po zdemaskowaniu gorszącego trybu życia, jakie od lat prowadził (miał wówczas czworo dzieci, w tym troje ze
stałego związku), znalazł przystań w PAX-ie, jak wielu
byłych księży w podobnej sytuacji; i, rzecz jasna, nie

zaprzestał również donoszenia na PAX. Później jako
TW „Oliński” wykorzystany był m.in. do rozpracowywania kierownictw zakonów. Służył wiernie SB przez
30 lat. Dzięki protekcji swoich opiekunów z MSW
potrafił załatwiać wszelkie życiowe problemy: studia
zagranicą, wydanie książki, mieszkanie spółdzielcze,
telefon, praca, a gdy miał ochotę wyjechać na urlop
do słonecznej ltalii, otrzymywał od ręki paszporty
operacyjne dla całej rodziny. W 1973 r. namówił do
współpracy z SB także swoją żonę - Anna Ziółkowska
jako TW „Kazimierz” rozpracowywała Wydział Zagraniczny Stowarzyszenia PAX, gdzie początkowo
pracowała, a następnie prasę PAX-u, była bowiem
kierowniczką sekretariatu redaktora naczelnego
„Słowa Powszechnego” Józefa Wójcika. Pobierała
regularnie wynagrodzenie od oficerów SB przez 15
lat; gdy jeden z prowadzących ją funkcjonariuszy
przez dłuższy czas chorował, otrzymała rekompensatę za utracone z tego tytułu „zarobki”. Po opuszczeniu PAX-u występowała jako adiutantka Leszka
Moczulskiego, a z KPN-u trafiła potem do PiS-u.
Zdzisław Masłowski po uzyskaniu z IPN danych o
„Olińskim” zadzwonił do swego dawnego kolegi, ale
rozmowa była krótka. Zenon Ziółkowski to ceniony
biblista i ekspert od Całunu Turyńskiego, autor popularnych książek o tej tematyce. Występuje publicznie
na Targach Książki Katolickiej i w programach TVP.
Wydawcy jego książek mroczna przeszłość autora nie
przeszkadza, bo przecież „Pan Bóg jest miłosierny”
i „nie można wchodzić w czyjeś sumienie” i sądzić
ludzi; w wydawnictwie publikowali już i inni agenci,
a zresztą „biskupi nie wyrażali zastrzeżeń” (Andrzej
W. Kaczorowski, Bibuła Multimedialna, 2011)
Będąc już w liceum, a później na studiach pisałem
do prasy paxowskiej. Przez parę tygodni letnich (w
czasie wakacji) ojciec wiedząc, że chcę pracować jako
dziennikarz, organizował mi praktyki dziennikarskie
– jednego lata w korekcie swojego tygodnika WTK,
kolejne lato praktykowałem jako pomocnik sekretarza redakcji (wspomnianego już red. Masłowskiego),
później jako latający reporter działu miejskiego w
“Słowie Powszechnym”. Mimo młodego wieku znałem większość tam pracujących. Później działałem
również w młodzieżówce paxowskiej – przez rok pełniłem funkcję szefa – jako to górnolotnie nazwano:
Warszawskiego Ośrodka Szkolenia Kadr. Chodziło
o kontakty ze środowiskami akademickimi w Warszawie. Był to czas burzliwy, gdy wielu moich starszych kolegów działających w PAX-ie wiązało się
ze środowiskami opozycyjnymi, by wspomnieć tylko
Romualda Szeremietiewa, czy Tadeusza Stańskiego,
którzy byli jednymi ze współzałożycieli Konfederacji
Polski Niepodległej. Był też w tej grupieZygmunt
Manikowski i Maciej Pstrąg-Bieleński, ale jego nie
znałem. Później wyemigrował do Niemiec, miał aspiracje bycia głównym reprezentantem KPN za granicą, a jeszcze później wyszło na jaw, że został zarejestrowany przez Departament I MSW jako Kontakt
Informacyjny “Wzdręga” (według internetowej encyklopedii KPN)
Nie on jeden. Okazało się dużo później, że wśród
tych z którymi się wówczas spotykałem, było więcej
konfidentów. Pochodzący z Zakopanego Jan Fijor
(zarejestrowany jako TW “Tom”) w 1971 ukończył
studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W
1978 zaczął publikować w “Słowie Powszechnym”,
związany był z “Kierunkami”. Pod koniec stanu wojennego wyjechał z Polski i przez siedemnaście lat
przebywał na emigracji w USA. Z biografii zamieszczonej na Internecie wynika, że prowadził wydawnictwo Fijorr Publishing, wydające książki o tematyce
ekonomicznej/wolnorynkowej, a w szczególności
z zakresu austriackiej szkoły ekonomii. Publikował
m.in. w tygodnikach “Przegląd Techniczny –Innowacje”, “Najwyższy CZAS!”, oraz “Wprost”. Był honorowym doradcą Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE.
Współprowadzi razem z Kamilem Cebulskim środowe audycje w radiu internetowym KonteStacja.
W Biuletynie IPN z grudnia 2007 roku ukazał się
artykuł historyka Daniela Wicentego “Pospolita twarz
SB: Przypadek TW “Berety’”, w którym Jan Fijor
został wskazany jako tajny współpracownik SB o
pseudonimie “Bereta”. Fijor twierdzi, że powodem
szkalującego go tekstu było polecenie “specjalne”
dr. Sławomira Cenckiewicza z IPN, który nakazał
swemu podwładnemu napisanie artykułu w ramach
zemsty politycznej za publikację książki W. Rębacza i
J. Fijora, “Zasady bezpiecznego biznesu” poświęconej krytyce antyprzedsiębiorczej polityki ówczesnych
władz. Fijor przekonywał, że jest w posiadaniu dowodów na to, że autor szkalującej go publikacji, Daniel
Wicenty, nie przeglądnął nawet teczki personalnej
Jana M Fijora. W dniu 24 stycznia 2011 w internetowym radiu “KonteStacja” przeprowadzona została
rozmowa z Fijorem w związku z jego ewentualną
współpracą z SB. Wyparł się wówczas, jakoby kiedykolwiek był tajnym współpracownikiem.

Od tego czasu jednak w archiwach IPN pojawiły
się akta Fijora, liczące 74 strony, a on sam pojawił się
tam jako TW “Tom”. Sprawa ta jest dla mnie wyjątkowo przykra, bo chociaż Fijora znałem raczej przelotnie, to dobrze znałem jego żonę, góralkę, z domu
Beretę – od jej panieńskiego nazwiska powstał jego
kryptonim w SB – jedną z góralek występujących w
serialu “Janosik”. Ponadto z artykułu Wincentego wynika, że “Bereta” podejmując współpracę z bezpieką
w 1982 roku składał raporty o tym co dzieje się w prasie paxowskiej, m.in. w redakcji “Kierunków”, których zastępcą redaktora naczelnego (red. Zygmunta
Lichniaka) był mój ojciec. Po wprowadzeniu stanu
wojnnego w grudniu 1981 roku wszystkie paxowskie
gazety zostały zawieszone, a tygodnika ojca – WTK
– jako chyba jedyne pismo w tym czasie, zajmujące
się tematyką akowską, które wsparło po sierpniu 1980
roku ruch “Solidarności” – władze nakazały zlikwidować. Po likwidacji WTK kierownictwo PAX-u przeniosło mojego ojca do redakcji “Kierunków”, był tam
przez pewien czas zastępcą redaktora naczelnego. W
raportach sporządzanych przez SB po spotkaniach z
TW “Beretą” vel TW “Tomem” pojawia się nazwisko
mojego ojca. Fijor – jak wynika z tekstu Wicentego
– chętnie i bez zażenowania informował o sytuacji w
redakcjach prasy paxowskiej.
O infiltracji środowiska paxowskiego świadczy notatka przygotowana przez MSW pod tytułem
„Informacja dotycząca układu sił operacyjnych w
starym i przyszłym Zarządzie PAX” opracowana w
związku z Walnym Zebraniem i wyborem nowego
zarządu w czerwcu 1980 r. Jak podaje Cecylia Kuta z
krakowskiego IPN w artykule “Katolicy świeccy w dobie gierkowskiej”: Pisano w niej: „Układ personalny
w dotychczasowym składzie Zarządu Stowarzyszenia
PAX oraz nasze siły operacyjne w rozbiciu na: centralę i terenowe ogniwa PAX: – Zarząd aktualnie liczy:
95 członków z tego z centrali 55 osób, reszta z terenu
(40 osób). Siły operacyjne: Tajni współpracownicy: Centrala – 12, Teren – 4, Kontakty operacyjne:
Centrala – 0, Teren – 6, Razem: 20 tajnych współpracowników i 6 kontaktów operacyjnych. Prezydium
aktualnie liczy 15 członków w tym 8 TW”. (Zob.
AIPN BU 0639/21, t. 1, Informacja dotycząca układu
sił operacyjnych w starym i przyszłym Zarządzie PAX,
Warszawa, 6 VI 1980 r., k. 115.)
Przykładem takiego “terenowego współpracownika” okazał się niedawno mój znajomy, T.S. mieszkający od końca lat 80-tych na południu Szwecji.
W inwentarzu archiwalnym IPN znaleźć można
jego teczkę personalną i teczkę pracy wystawioną
przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w
Katowicach w 1974 roku. TW “Bizon” zakończył
współpracę z bezpieką dopiero w 1989 roku. Ale do
Szwecji przyjechał już wcześniej w 1986 roku i wówczas, chcąc tutaj zostać, zwrócił się do mnie z prośbą,
bym nagrał z nim wywiad dla Radia Wolna Europa,
co miało mu pomóc w staraniach o azyl. Wywiad
nagraliśmy, po czym “Bizon”... wrócił do Polski.
Przyjechał tu ponownie dopiero w 1989 roku. Jego
partnerka – też mieszkająca w Szwecji, moja dawna
znajoma jeszcze z Polski – zarejestrowna jest przez
innym Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych jako kandydatka na tajnego współpracownika (19851986). Dzisiaj obydwoje są zwolennikami “dobrej
zmiany”.
Z publikacji na stronie internetowej Blogomedia24.
pl dowiaduję się także o innym moim znajomym, którego polecił mi zresztą kiedyś mój stryj Tadeusz. W
publikacji “Konfidenci w Polonii kanadyjskiej” wymienione jest nazwisko Aleksandra Pruszyńskiego.
Był właścicielem gazety polonijnej w latach 80-ych –
czytamy – Dziennikarzem pozostaje do dziś. Kiedyś
kandydował na stanowisko prezydenta Białorusi.
Często podpisywał się jako graf Pruszyński. Tenże
Pruszyński do dziś pisze relacje, felietony do torontońskiego “Gońca”, solidnej, prawicowej gazety.
Redakcja wyjaśniła, że już dawno Pruszyński przyznał
się do współpracy z SB, którą zaprzestał i fakt ten został przez “Gońca” opublikowany”.
dok. na str. 10
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Mój znajomy,
agent...
dok. ze str. 7
Dodajmy: Aleksander jest synem pisarza Ksawerego Pruszyńskiego i Marii z Meysztowiczów. Urodził się w majątku dziadka Oskara Meysztowicza na
Grodzieńszczyźnie. W latach 1945-1947 mieszkał w
USA, później przez trzy lata w Holandii, gdzie jego
ojciec Ksawery zginął w wypadku samochodowym
(1950). Po powrocie do Polski w 1950 uczył się w
Gimnazjum Władysława Jagiełły w Płocku, po czym
podjął studia na Wydziale Samochodów i Ciągników
Politechniki Warszawskiej. Uzyskał stopień magistra
w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Od 1965
do 1972 zatrudniony był w przemyśle maszynowym.
W 1972 wyemigrował do Kanady, w której mieszkał do 1991. W 1981 stanął na czele redakcji pisma
“Słowo-Solidarność” w Toronto, które jako jedyne
czasopismo na zachodniej półkuli przedrukowywało
artykuły z “Tygodnika Solidarność”. W 1982 rozpoczął wydawanie pisma “Expres Polski”. Właśnie z tym
“Expresem” przez jakiś czas współpracowałem będąc
już w Szwecji, a Pruszyński gościł u mnie w domu
przez kilka dni domagając się, bym zaprowadził go do
sztokholmskiego Biura Solidarności. Zaprowadziłem
go, bo do głowy mi nie przyszło, że Pruszyński – z
porządnej rodziny – może być agentem.
Był i jest niebywałym ekscentrykiem. Jego nazwisko również znajdziemy w Internetowej Encyklopedii
KPN, bowiem był jej przedstawicielem w Kanadzie.
Dzisiaj niemal stały uczestnik miesięcznic smoleńskich w Warszawie, gdzie chodzi i kolportuje antysemickie broszury i, prawdopodobnie, gorący zwolennik “dobrej zmiany”.

Czesław Miłosz w “Zniewolonym umyśle” pisał:
Donosicielstwo było i jest znane w różnych cywilizacjach. Na ogół jednak nie było nigdy podnoszone
do godności cnoty. W cywilizacji Nowej wiary jest
zalecane jako cnota podstawowa dobrego obywatela.
Nie brakuje więc dzisiaj “grzeszników”, którzy chcą
tłumaczyć swoje postępowanie specyfiką tamtych
czasów, ewentualnie “małą szkodliwością czynu”.
Gustaw Herling-Grudziński mówił, że “przeprosić
można kogoś, kogo się potrąciło w tramwaju, a nie
społeczeństwo, które się potrącało przez kilkadziesiąt
lat.” Miał rację. Bo najczęściej wyrażanie zgody na
współpracę z “organami”, nie było wymuszane groźbami. Chociaż i takich przypadków nie brakowało i
należy to brać zawsze pod uwagę, gdy porusza się
temat współpracy. Moi inni znajomi, którzy później znaleźli się na listach IPN jako TW “Jan” i TW
“Krzysztof”, przed takimi dylematami nie stawali.
Współpracę podjęli bez nacisków.
Nie mam poczucia, że moje życie w jakiś sposób
ucierpiało na skutek działalności znanych mi i nieznanych TW, z którymi skrzyżowały się moje drogi. Ale
nie potrafię pozbyć się uczucia niesmaku, że gdzieś
w tle, działali ludzie, których intencje nie były czyste. Historia PRL pełna jest ludzkich upadków, podłości, czy wyborów, które do dzisiaj budzą wielkie
kontrowersje. Można oczywiście tłumaczyć to tym,
że totalitarne państwo łamało ludzkie sumienia, że
stawiało przed dramatycznymi wyborami. Tak też
bywało. I nie chodzi tutaj o kreowanie na bohaterów
tych, którzy Tajnymi Współpracownikami nie zostali.
Posądzam, że większość z nich nawet takiej propozycji nie otrzymała.
W książce “Twórcy na służbie. W służbie twórczości” (Warszawa 2013) pod redakcją Sebastiana
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Legierskiego znajduję kilkanaście nazwisk osób, z
którymi się kiedyś zatknąłem. Najbardziej poruszające – chociaż wcale nie nowe odkrycie – to informacje
o działalności Kazimierza Koźniewskiego, którego
autor jednego z tekstów książki określa jako “najbardziej zasłużonego agenta” ze względu na staż pracy
dla bezpieki (od początku PRL), jak i “swoją wyjątkową pozycję eksperta działającego w samym centrum
środowiska literackiego”.
Koźniewskiego poznałem w Domu Dziennikarza w
Kazimierzu Dolnym, gdzie bywałem z moimi rodzicami. Charakterystykę działalności Koźniewskiego opisał w 2006 roku we “Wprost” Sławomir Cenckiewicz
pisząc m.in. o udziale Koźniewskiego w rozpracowywaniu emigracji. To jeden z najciekawszych wątków w jego agenturalnej działalności. Bodaj pierwsze zadanie, jakie zlecono agentowi 33 “na odcinku
reakcyjnej emigracji”, wiązało się z jego pobytem w
Cannes, gdzie wiosną 1954 r. odbierał wyróżnienie
za ekranizację powieści “Piątka z ulicy Barskiej” w
reżyserii Aleksandra Forda. W czasie ponad miesięcznego pobytu we Francji Koźniewski przez swoich znajomych z okresu wojennego (Tadeusza Ładę i Wandę
Drzewiecką) poznał m.in. Józefa Czapskiego, Jerzego
Giedroycia, Zofię i Zygmunta Hertzów. We wstępnym
sprawozdaniu z pobytu we Francji pisał: “Rozmowy
i kontakty pozwoliły mi zebrać ciekawy materiał
ogólno-polityczny, który przekażę w sprawozdaniach
szczegółowych. Sądzę, że moje spotkania wywołały w
tamtejszym środowisku dużą sensację i ich echa będą niemałe. Mam wrażenie, że jakieś (nie wiem dokładnie jakie) koła polityczne emigracji zwróciły na
mnie swą uwagę, ale że robiły to bardzo dyskretnie i
ostrożnie, używając w celu pani Drzewieckiej i ludzi z
“Kultury” przede wszystkim.
Agenturalne powiązanie Koźniewskiego nie były
tajemnicą w środowisku literackim i dziennikarskim.
Mimo konsekwentnego opowiadania się po stronie
władz (i to w najbardziej przełomowych okresach, np.
w marcu 1968 r. czy grudniu 1981 r.) – czytamy w
książce “Twórcy na służbie” – a nawet działania na
szkodę pisarzy (np. rola świadka oskarżenia podczas
procesu Melchiora Wańkowicza), potrafił przez dziesiątki lat utrzymywać autorytet w środowisku, co było możliwe dzięki karcie wojennej (misja kurierska z
ramienia rządu polskiego na uchodźstwie), działalności w Związku Harcerstwa Polskiego (członkostwo w
naczelnictwie) oraz pracy redaktorskiej w “Polityce”
(przez cały czas istnienia). Jego pozycja załamała
się dopiero po otwartym poparciu stanu wojennego,
agitacji przeciwko zawieszonemu zarządowi Związku
Literatów Polskich i dezintegracyjnych działaniach
“Tu i Teraz”, którego redaktorem naczelnym został w 1982 roku. Plonem agenturalnej działalności
Koźniewskiego występującego jako TW “33” jest pięć
wielkich teczek roboczych, które są dzisiaj w archiwum IPN.
W tej samej książce opisana jest agenturalna kariera
bardzo cenionego w czasach PRL krytyka literackiego i redaktora renomowanego pisma “Literatura na
Świecie”, Wacława Sadkowskiego (TW “Olcha”).
Jego również poznałem w Kazimierzu nad Wisłą.
Pisała o nim Joanna Siedlecka w “Rzeczpospolitej”
w 2007 roku. Jako naczelny “Literatury na Świecie”
bywał zapraszany do zachodnich ambasad i na prywatne przyjęcia do domów dyplomatów, zwłaszcza
z pionów kulturalnych, których charakteryzował dla
Departamentu I i II, czyli wywiadu i kontrwywiadu.
Między innymi Roberta Jonesa, attaché kulturalnego
ambasady USA, i jego następcę Dawida Howarda.
Nie tylko przekazywał ich zawodowe biografie, lecz
donosił o poprzednich placówkach, kontaktach z
Polakami oraz – co było dla nich szczególnie groźne
– rzekomych powiązaniach ze służbami specjalnymi.
Zadaniowano go na ogół na konkretnych dyplomatów, czasem jednak na przyjęciach i koktajlach sam
wyławiał ofiary. W marcu 1978 roku np. Tai Kungtena, sekretarza ambasady chińskiej, który - jak
donosił “Olcha” – “uważał radziecką drogę do komunizmu za błędną, pytał też o granice swobody w
Polsce”. W listopadzie 1977 roku z kolei, na przyjęciu u attaché prasowego ambasady USA, namierzył
Jamesa Barabasa, węgierskiego korespondenta, którego “nieodpowiedzialna paplanina jest sprzeczna
z obowiązkami socjalistycznego dziennikarza i może
stać się źródłem przecieków na Zachód”. Złamał niewątpliwie Barabasowi karierę, bo po jego donosie zawiadomiono węgierską bezpiekę, która delegowała do
swojej rezydentury podpułkownika Reżeju Juliskiego,
żeby na miejscu zatańczył z Barabasem po swojemu. /.../ “Charakteryzował” też kolegów pisarzy,
nie szczędząc tzw. danych wrażliwych. 12 listopada
1985 roku sporządził informację o znanych przedstawicielach środowisk opiniotwórczych, pisarzach,
reżyserach, kompozytorach narodowości żydowskiej.
Zarówno o tych, którzy publicznie się do niej przyznawali, jak np. Jerzy Urban czy Daniel Passent, jak i o
tych, którzy głęboko to ukrywali.

Informował SB, czy ich nazwiska są przybrane czy
prawdziwe, i jak naprawdę brzmiały. Czy żydowskiego pochodzenia była matka, czy też ojciec, a może
oboje? Gdzie i dzięki komu przetrwali Holokaust? (O
jednej z osób napisał, że ocalała, bo zaciągnęła się
do policji żydowskiej w getcie lub w służbach pokrewnych.) Kto wyraża syjonistyczne sympatie?
Personalne informacje zawierały też jego raporty
o środowisku, w których dorzucał przy okazji, który
z poetów przeżywa akurat nerwowe załamanie? Kto
obraził, a potem niedostatecznie przeprosił Zofię
Bystrzycką, członkinię egzekutywy POP w Związku
Literatów? W grudniu 1982 r. otrzymał zadanie, aby
od przyjeżdżających z Zachodu zdobyć informację o
postawie oraz działalności Anki Kowalskiej i Jacka
Bierezina.
Bardzo brutalnie, może dlatego, że sam nie potrafił
się na to zdobyć, donosił na pisarzy, którzy krytykowali partię albo z niej wystąpili, przeszli do opozycji.
Między innymi na Ryszarda Matuszewskiego (“mówi,
że wstydzi się za partię, dziwi się, co w niej do tej pory robił”), Tadeusza Konwickiego (“autora reportaży produkcyjnych i “Władzy” wydanej w Czytelniku
nadzorowanym wtedy przez Chabera, Staszewskiego
i Bermana”), Kazimierza Brandysa (“tak jak kiedyś
Miłosz, usiłuje przepostaciowić się z byłego dygnitarza w niepokalany autorytet moralny”). Szkodził też
ewidentnie kolegom, rozszyfrowując dla SB pseudonimy, pod którymi pisywali w podziemiu lub w “zachodnich, dywersyjnych ośrodkach”, np. Romana
Zimanda, czyli “Leopolity”, i Józefa Hena - “Koraba”
z paryskiej “Kultury”. Bardzo często pudłował, zawsze jednak przechwalał się, że jest stuprocentowo
pewien. I choć np. Jagodą Jędrychowską, autorką
drugoobiegowych “Rozmów kontrolowanych” była
Kazimiera Kijowska, zapewniał SB, że to sprawka
Stefana Bratkowskiego.
Popularnego i lubianego aktora PRL, Stanisława
Zaczyka, poznałem przypadkowo na Kaszubach podczas wakacji. Tam zaprzyjaźniłem się z jego synem i
stąd owa “znajomość”. Po latach okazało się, że w aktach MSW występował jako TW “Stanisław”. Aktor
zgodził się na współpracę w marcu 1974 r. – dokładnie 4 miesiące od zarejestrowania jako kandydat na
TW. Wykorzystano go w dwóch sprawach operacyjnego rozpracowania i w trzech sprawach operacyjnego sprawdzenia. Dokumenty tej współpracy (teczki)
złożono w archiwum po śmierci Zaczyka i zniszczono
w 1988 roku. Kopie jednak zostały...
Zapewne kiedyś doczekamy się także opracowań
dotyczących rozpracowywania emigracji polskiej w
Szwecji. Czeka nas więc pewnie sporo niemiłych niespodzianek. W archiwach IPN już dzisiaj można znaleźć dokumenty dotyczące rezydentury zagranicznej
w Sztokholmie o kryptonimie “Wiking”, a tam podteczki rezydentury Wydziału V (kontrola operacyjna
rolniczych organizacji społeczno-politycznych) i VIII
Departamentu (zajmował się doborem i werbunkiem
agentury) MSW z lat 1987-1989. W podteczkach
sztokholmskiej rezydentury znajdziemy dokumenty o
kryptonimie “Skok”, “Korek” i “Arlanda”. Są także
“podteczki punktu operacyjnego w Malmö”.
Nad zasięgiem represji nie przeprowadzono jeszcze
szczegółowych badań i historycy muszą opierać się
na danych ze sprawozdań poszczególnych komórek
MBP/MSW – pisał dr Paweł Sasanka w opracowaniu
na temat aparatu bezpieczeństwa PRL. – Na przestrzeni pół wieku dyktatury komunistycznej w Polsce, zmieniało się znaczenie bezpieki w systemie politycznym
PRL, zakres władzy i wpływów jej funkcjonariuszy
oraz poziom brutalności ich metod. Nie ulega jednak
wątpliwości, że przez cały ten okres aparat bezpieczeństwa był najważniejszym narzędziem partii komunistycznej umożliwiającym jej kontrolowanie polskiego społeczeństwa i represjonowanie tej części, która
odważyła się tej dyktaturze przeciwstawić.
Karol Modzelewski w książce “Barbarzyńska Europa” napisał: Każdy sposób myślenia o przeszłości
wiąże się z jakimś sposobem wartościowania i rozumienia współczesnego świata. Rozbieżność sądów
wartościujących, choćby w postaci odmiennych ocen
ważności, jest zawsze obecna w sporach o interpretację procesów historycznych. Dlatego spory te nie są
do końca rozstrzygalne. Mogę się z nim zgodzić. Zło
kwalifikowane i zło banalne dzieli tylko semantyczna różnica. Pisanie o naszych osobistych doświadczeniach z przeszłością i kontaktach ze złem, często
przypomina dreptanie gołymi nogami zanurzonymi
po kostki w lodowatej i mętnej wodzie. Ktoś kiedyś
powiedział: Od tego się nie umiera, ale można dostać
kataru, a w ekstremalnych wypadkach nawet zapalenia oskrzeli.
Styczeń 2018
Tadeusz Nowakowski

O szkole polskiej
w Budapeszcie
Z kierownikiem Szkoły,
Beatą Mondovics,
rozmawia Leszek Wątróbski
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, bo
tak brzmi oficjalna nazwa Waszej Szkoły, powstał
w latach siedemdziesiątych XX wieku, a więc
ponad 40 lat temu...
BM: —W roku 1973, dla potrzeb dzieci pracowników naszej placówki dyplomatycznej, a także dzieci
Polaków czasowo przebywających na Węgrzech, została powołana Niepełna Szkoła Podstawowa i Punkt
Konsultacyjny Kształcenia Ogólnego przy Ambasadzie PRL. Misję zorganizowania szkoły powierzono
dr Janowi Lewandowskiemu, który wraz z trzema
nauczycielkami zainaugurował pierwszy, skrócony
rok szkolny. W poczet uczniów szkoły podstawowej
przyjęto wówczas 13 dzieci. W tamtym okresie warunki lokalowe były bardzo trudne, bowiem z braku
typowego obiektu szkolnego na potrzeby dydaktyczne adaptowano piwniczne pomieszczenia ambasady.
Część zajęć odbywała się także w wynajętych salach
węgierskiej szkoły podstawowej przy Sütő utca 1.
Sytuacja taka utrzymywała się do roku 1979...
...kiedy to uroczyście rozpoczęto budowę Waszej
obecnej siedziby.
— I kiedy szkoła przeprowadziła się do nowego
lokalu przy Torokvesz ut 15. Wyrazem uznania dla
dotychczasowej działalności szkoły stała się wcześniejsza decyzja Ministra Oświaty i Wychowania
(styczeń 1978) w sprawie zmiany zakresu organizacyjnego placówki na Zespół Szkół. /.../ Od początku
swojego istnienia szkoła w Budapeszcie, jako jedna
ze szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych, była zobligowana do realizowania programu
nauczania obowiązującego w publicznych szkołach
w Polsce w systemie nauczania uzupełniającego do
szkoły węgierskiej lub międzynarodowej w zakresie
języka polskiego, historii i geografii Polski. /.../ Aktualnie nasza szkoła przeznaczona jest dla wszystkich
dzieci, które mówią, lub pragną nauczyć się mówić
po polsku — dla tych, które zamierzają niedługo powrócić do polskiego systemu kształcenia, jak i tych,
którzy nigdy w nim nie uczestniczyli. Przyjmujemy
zgłoszenia zarówno obywateli polskich przebywających czasowo za granicą, jak i tych, których pobyt
poza krajem ma charakter stały, tak z terenu Budapesztu, jak i całych Węgier. Szkoła prowadzi zajęcia
w systemie tygodniowym - od poniedziałku do środy,
w godzinach 15.30– 20.00. Lekcje odbywają się przy
ulicy Törökvész út 15 w Budapeszcie. Od września
2017 roku kształcenie w naszej szkole obejmuje
ośmioklasową szkołę podstawową i czteroletnie
liceum; a także w okresie przejściowym gimnazjum klasy II-III. Szkoła prowadzi także zajęcia dodatkowe z religii. /.../
Jesteście Państwo częścią polskiej struktury edukacyjnej rozproszonej po świecie. Ile podobnych
Wam szkół jest obecnie na wszystkich kontynentach?
— Wchodzimy w skład struktury liczącej kilkadziesiąt placówek takich jak nasza, rozproszonych
po całym świecie, na wszystkich kontynentach.
Największe nasze placówki znajdują się w Paryżu,
Atenach i Brukseli. Nasza szkoła w Budapeszcie
należy liczebnie do średnich, naukę pobiera u nas stu
uczniów. Podlegamy bezpośrednio Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie - jak
i inne szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej. /.../
Czym jest i czym zajmuje się Ośrodek Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą?
— ORPEG, czyli dawniej Zespół Szkół dla Dzieci
Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za
Granicą, został powołany w roku 1973 na mocy
zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania. W pierwszych latach uruchomiono szkoły
przy największych polskich przedstawicielstwach

dyplomatycznych. Z czasem powstawało coraz
więcej szkół rozsianych po całym świecie. Naukę w
szkołach umożliwiono także młodzieży posiadającej
polskie korzenie. Obecnie ORPEG prowadzi szkolne
punkty konsultacyjne przy placówkach dyplomatycznych RP na 5 kontynentach. ORPEG sprawuje
także nadzór nad szkołami europejskimi i prowadzi
kształcenie na odległość w szkołach wchodzących w
jego skład (Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej, Gimnazjum oraz Liceum im. Komisji
Edukacji Narodowej).				
ORPEG prowadzi także działalność doradczą dla
rodziców i uczniów migrujących lub pozostających
na stałe zagranicą. Uczniowie mogą bezpłatnie
korzystać z materiałów do nauki języka polskiego
i wiedzy o Polsce, stworzonych w ramach projektu
Włącz Polskę oraz interaktywnej platformy Otwarta
szkoła, umożliwiającej bezpośredni kontakt z polskim nauczycielem. ORPEG udziela także wsparcia
rodzicom i dzieciom powracającym do kraju.

Beata Mondovic

Jaką ofertę edukacyjną macie Państwo do zaproponowania uczniom polskim za granicą?
— Zasadniczym celem naszych działań dydaktycznych jest przygotowanie dzieci do bezproblemowego
włączenia się po powrocie do kraju do polskiego
systemu edukacji. Pracujemy więc w oparciu o
polskie programy z podręcznikami, z których korzystają także uczniowie w szkołach w Polsce. Nasze
programy są oczywiście dostosowane do potrzeb i
możliwości uczniów przebywających poza granicami
kraju. Zaznaczę, że w oparciu o polską podstawę
programową został stworzony specjalny dokument
określany mianem ram programowych dla szkolnych
punktów konsultacyjnych, do realizacji którego
jesteśmy zobligowani. Na jego podstawie nauczyciele przygotowują swoje programy nauczania i plany
dydaktyczne. 				
Szkoła polska poza granicami kraju ma także jeszcze
inne szczególne zadanie do spełnienia. Po pierwsze,
wobec niezwykle bogatej i atrakcyjnej oferty szkół
międzynarodowych musimy stać na straży polskości naszych uczniów. Zauważamy bowiem ostatnio
niepokojące zjawisko. Po kilkuletnim pobycie w
tych szkołach pogarsza się wyraźnie ich znajomość
języka polskiego, co wynika ze słabnącego ich
zainteresowania więziami z Polską. Dochodzi nawet
do tego, że nie chcą przyznawać się do polskości.
Uważam więc, że wiele mamy do zrobienia na tym
polu. Dlatego tak ważna jest współpraca szkoły i
rodziców w zakresie wychowywania uczniów w du-

chu nowoczesnego patriotyzmu. Sami, bez pomocy
rodziców, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Rodzice
sami też nie poradzą sobie w tej kwestii. Osoby
wyjeżdżające za granicę powinny mieć świadomość,
że nie można zaniedbywać obowiązku posyłania
dziecka do szkoły polskiej. Kontakt dziecka w domu
z rodzicami Polakami nie wystarcza. Pamiętajmy,
że szkoła gwarantuje poza funkcjonowaniem w
polskim systemie edukacyjnym, a co na emigracji
jest niezwykle ważne, przede wszystkim zaspakajanie potrzeb emocjonalnych dzieci w kontaktach z
rówieśnikami – Polakami. Poza tym szkoła polska
skupia wokół siebie polską społeczność, co ułatwia
dziecku „zatopionemu w innej kulturze” na identyfikowanie się z polską narodowością. Nie zapomnijmy
więc o tym, że poza granicami kraju szkoły polskie
spełniają dodatkową i jakże ważną funkcję narodowotwórczą. A więc dzieci, po kilkuletnim pobycie na
emigracji, które z jakichś powodów omijały szkołę
polską, stają po powrocie do kraju przed wieloma
problemami i w końcu, aby ich uniknąć nie trafiają
do polskich szkół, lecz kontynuują naukę w szkołach
międzynarodowych w Polsce. Nie powinniśmy do
tego dopuszczać. I my w naszej szkole staramy się
takim sytuacjom zapobiegać, min. poprzez realizację
bogatego programu wychowawczego.
Po drugie, program wychowawczy skierowany jest
także do naszych uczniów, którzy wywodzą się z
rodzin dwukulturowych (polsko-węgierskich, polsko
angielskich i innych). Przy zachowaniu pełnego
szacunku dla historii, tradycji i kultury państwa
pochodzenia jednego z rodziców ucznia, staramy się
rozbudzać w nim miłość do „drugiej Ojczyzny-Polski ” i postawę dumy z „Bycia Polakiem”. Zależy
nam na tym, aby nasi uczniowie dwujęzyczni stali się
„ambasadorami polskości” we własnych środowiskach.
Jesteście szkołą przyjazną, bezpieczną, pełną
radości i kultury na co dzień. Pielęgnujecie też
polskie zwyczaje i tradycje…
— Tak, to hasło przewodnie naszej szkoły, które
staramy się w pełni realizować. W kalendarzu szkolnych uroczystości na stałe zagościły obchody polskich i węgierskich świąt narodowych. Ze względu
na bogactwo polskich tradycji świątecznych w sposób szczególny celebrujemy Boże Narodzenie i Wielkanoc. W tym roku przygotowania przedświąteczne
rozpoczęliśmy od warsztatów wokalnych, na których
uczniowie mieli możliwość nauczyć się najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, poprowadzonych
przez panią Dorotę Curyłło – nauczycielkę śpiewu
i piosenkarkę jazzową. Właśnie kolędą uczniowie
najmłodszych klas rozpoczęli tradycyjne już u nas
jasełka. Z wielkim zaangażowaniem przygotowywali
się do tegorocznego występu. Pierwszy występ odbył
się bowiem w czasie polonijnego spotkania opłatkowego w Ambasadzie RP w Budapeszcie w obecności
ambasadora RP prof. Jerzego Snopka, konsula Marcina Sokołowskiego i licznie zgromadzonej Polonii.
Kilka dni później cała społeczność szkolna miała
także możliwość podziwiania dzieła młodszych kolegów. Wiele można byłoby mówić o różnorodnych
akcjach i projektach realizowanych przez szkołę,
które wynikają z podejmowanych przez nas zadań
wychowawczych mających na celu pielęgnowanie
polskich tradycji i zwyczajów. Wspomnę może o jednej szczególnie mi bliskiej akcji, którą realizujemy
już od kilku lat. Otóż w przeddzień święta zmarłych,
uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami biorą
udział w sprzątaniu polskich kwater na budapesztańskim cmentarzu Uj Koztemeto. Cieszy fakt, że z
każdym rokiem jest coraz więcej chętnych rodzin do
udziału w tym przedsięwzięciu.
Na Węgry przyjechała Pani prawie 20 lat temu...
— ...dokładnie 18 lat temu. Jestem przedstawicielem emigracji sercowej. Z wykształcenia jestem
nauczycielem historii. Studia kończyłam w Gdańsku.
Kierownikiem Szkoły Polskiej jestem od kilku lat.
Uczę także wiedzy o społeczeństwie, a od reformy
programowej nowego przedmiotu, który nazywa się
wiedza o Polsce.

NGP 5/2018 (412)

NGP 5/2018 (412)

II edycja konkursu laureatów
Polskich Młodych Talentów
Sztokholm 2018
Polskie Towarzystwo Teatralne w Szwecji
zaprasza do udziału w eliminacjach konkursu
Polskich Młodych Talentów 2018 w Sztokholmie

Kto może wziąć udział w konkursie?
Polskojęzyczne dzieci i młodzież do 20 roku życia
mieszkające w Szwecji.
Konkurs artystyczny dotyczy osób utalentowanych
w określonych kategoriach
(muzyka i śpiew; taniec; aktorstwo; fotografia;
malarstwo, rysunek, grafika; rzeźba; poezja i proza;
oraz scenariusze.
Laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania
swojego talentu i wezmą udział w Koncercie
Polskich Młodych Talentów.
Termin - maj tego roku.
Osoby zainteresowane będą poinformowane
o miejscu i czasie eliminacji w późniejszym terminie.
Zgłoszenia proszę składać drogą mailową
na adres PTTS-u ejwnordin@gmail.com
do 30 marca 2018 roku
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ZOPPOT – MAŁA
WARSZAWA
Fragment większej całości 5.
Duża część przybyłych do Sopotu
warszawiaków znała się z okresu
okupacji. Byli to często ludzie
powiązani konspiracją akowska.
Z dawnych znajomych z BIP-u
(Biura Informacji i Propagandy)
mój Ojciec odnalazł tam m.in. pana
Dobrzyńskiego z sekcji filmu
i fotografii, kronikarza Powstania
Sierpniowego.
Pan Stanisław Dobrzyński został dyrektorem prestiżowego Grand Hotelu, a i prywatnie prowadził popularną restaurację „Pod Strzechą”. W tej restauracji
mój Ojciec często spotykał się z innymi swoimi znajomkami z Warszawy.
Między innymi z państwem Święcickimi i Komarami: Haliną znaną śpiewaczką operową i Albinem, chemikiem i wielkim erudytą, wszechwiedzącym (naprawdę) na każdy temat.
Ja i moje rodzeństwo często spotykaliśmy się na
plaży z dziećmi wyżej wymienionych. Z Krzysztofem
i Agnieszką Święcickimi i Alą Dobrzyńską, wówczas złotowłosym aniołkiem, w wieku dwu lat.
Wspominam te właśnie dzieci, ponieważ kaprysem
losu w latach siedemdziesiątych spotkaliśmy się na
emigracji w Sztokholmie. Po roku 1989 Agnieszka
wróciła do Polski, a my: Krzyś, Ala i ja męczymy się
tu dalej.
Czesław Miłosz, ówczesny sekretarz polskiej ambasady w Waszyngtonie, odbywał swoje podróże do
USA i z powrotem do Polski na Batorym. Przed udaniem się do Gdyni zawadzał o Sopot i naturalnie, –
jako były BIP-owiec – spotykał się z byłymi kolega
mi „Pod Strzechą” u pana Stasia. Wtedy miałem przyjemność poznać przyszłego Noblistę. Okoliczności
były takie: mój Tata wrócił do domu, jak już spałem.
Rano by przejść do łazienki przechodziłem przez salon, gdzie ze zdziwieniem zobaczyłem leżącego na
kanapie jakiegoś obcego Pana. A ten odezwał się do
mnie: „Chłopczyku, wody”. Nalałem mu szklankę
wody sodowej z syfonu (wtedy jeszcze były) i podałem, mówiąc coś do niego. A on na to: „Syn aktora, a
taka zła dykcja”. Po latach, gdy robiłem z nim wywiad
w Sztokholmie, to mu to wypomniałem. Twierdził, że
pamięta ten pobyt u nas i spytał się o mojego Ojca.
Wtedy w grudniu 1980 Ojciec mój już nie żył od
trzech miesięcy.
Ta warszawska „reakcyjna” inteligencja była solą w oku ówczesnej władzy, więc wykorzystując
dekret Prezydenta Mościckiego z 1936 roku usuwano z Wybrzeża Gdańskiego niepożądane osoby.
Wspomniany dekret pozwalał wojewodom na usuwanie z ziem przygranicznych (50 km od granicy) podejrzane osoby. Przed wojną chodziło o zwolenników
Sowietów z granicy wschodniej i Niemców z zachodniej. W II RP mieliśmy ponad 30% mniejszości narodowych w tym Białorusinów, Ukraińców i Niemców.
Wszyscy oni byli zlokalizowani przy granicy ich
państw. Naturalnie i przed wojną nadużywano ten dekret. Na przykład osławiony wojewoda wileński Jan
Bociański usunął z Wilna „lewicującego” Miłosza.
Czesław Miłosz pracował w wileńskiej rozgłośni
Polskiego Radia i po wydaleniu go z tamtej rozgłośni, z otwartymi ramionami przyjęto go do warszawskiej, gdzie kolegował z moim Ojcem. Do wysiedleń
z Wybrzeża jeszcze wrócę.
Przed wojną na terenie Wolnego Miasta nie było
żadnego polskiego teatru. Organizacje mniejszości
polskiej (ok. 10%) potrafiły stworzyć tylko zespoły
folklorystyczne pieśni i tańca. Tak, że w nielicznej tubylczej ludności polskiej, żadnych aktorów nie było.
W teatrze mojego Ojca byli przyjezdni z całego kraju
– ze Lwowa, Wilna, a z Krakowa i Warszawy poza
moim ojcem nie było nikogo. Aktorzy warszawscy w
tym czasie zgrupowali się w Łodzi, a niedługo później
wrócili do odbudowującej się Warszawy.
Pierwsza premiera w Sopocie odbyła się już we
wrześniu 1945 roku. Był to związany z morzem
nostalgiczny dramat Josepha Conrada p.t. „Jutro”.
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Premiera została przyjęta dobrze, ale nie ulegało
wątpliwości, że publiczność raczej wolała repertuar
lżejszy. Furorę zrobiły komedie muzyczne, „Jadzia
wdowa” i „Madame Sans-Gene”.
Teatr miał konkurencję w działającym w Gdyni
Teatrze Marynarki Wojennej. Ten teatr, właściwie
operetka, importował się z Anglii razem z polskimi marynarzami. Po pewnym czasie odebrano go
Marynarce i połączono z naszym teatrem. Prawdziwą
konkurencją był jednak Teatr Wybrzeże, początkowo w Gdyni, a później, gdy odbudowano już trochę Gdańsk, w Gdańsku. Teatr ten wzorowany na
„Reducie” Juliusza Osterwy prowadził Iwo Gall do
1949 roku.
Iwo Gall to znana postać z kręgu teatru i plastyki.
Był absolwentem m.in. warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, która po wojnie przeniosła się do Sopotu,
jak wiele innych warszawskich, związanych z kulturą
instytucji. Iwo Gall poza kierowaniem teatrem, wykładał też na tej Akademii.
W 1947 ojca przeniesiono na dyrekcję teatru
w Gorzowie Wielkopolskim. Nim to nastąpiło
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Mój Ojciec, Aleksander Gąssowski

przeżywaliśmy wszelkie atrakcje związane z działalnością nowej władzy. A więc mieliśmy założony
u nas przez funkcjonariuszy UB tzw. „kocioł”. Była
to pomyłka, ale w tym czasie takie pomyłki miewały
tragiczne konsekwencje. Mój starszy kuzyn Jerzyk,
który pracował u nas w administracji teatru, załatwiał
jakieś formalności w banku i zadzwonił do mojego
ojca, by go poinformować, że sprawa jest załatwiona.
Pechowym zbiegiem okoliczności numer naszego telefonu różnił się tylko jedną cyfrą od jednego z numerów Urzędu Bezpieczeństwa. Jerzyk pomylił się wykręcając numer i wywiązał się taki dialog: „Wujek”
– „Tak” – odpowiedział męski głos. „Wszystko załatwione, forsę mam”. „A z kim pan chciał rozmawiać?”
– spytano uprzejmie. „Z dyrektorem Gąssowskim”.
„Ach, tak. Niech pan czeka, dyrektor zaraz przyjedzie, a gdzie pan jest?”. „W Cyganerii” – odpowiedział Jerzyk. Sprytni chłopcy myśląc, że są na tropie
grubszej afery finansowej, przybyli do Cyganerii
i zwinęli Jerzyka. Od niego uzyskali nasz adres i
urządzili u nas „kocioł” i aresztowali mojego Ojca.
Sprawa się po paru godzinach wyjaśniła. Ojciec zażądał telefonu do Ministerstwa Kultury i Sztuki. Tego
mu nie udostępniono, ale gdy „zagroził”, że bez niego
zostanie odwołane przedstawienie i koszty poniosą
ci co go zatrzymali bez powodu, to go zwolniono. W
między czasie do naszego „kotła” wpadło parę ludzi.
Gdy dzwonił telefon to odbierał go Ubek i mówił, że
dyrektora chwilowo nie ma, ale prosił przekazać, że
musi się pilnie z panem (lub panią) spotkać u siebie
w domu. Gdy przyszła pielęgniarka, żeby zrobić zastrzyk mojej mamie to ją wypuszczono, bo twierdziła,
że musi iść pilnie do innego chorego. Od jej wyjścia
nikt już w „kocioł” nie wpadł. Ta dzielna dziewczyna,
dawna sanitariuszka z Powstania, stanęła w bramie i
ostrzegała wszystkich wchodzących. Takie były czasy. A Ubecy okazali się partaczami.
Cyganeria to był lokal rozrywkowy, który mój ojciec prowadził na spółkę z jednym adwokatem i szefem kuchni. Mój ojciec i pan Mecenas wnieśli kapitał,
a pan Kucharz doświadczenie. Skończyło to się, jak w
znanej anegdocie. Nastąpiło bankructwo. Ci co wnieśli kapitał uzyskali doświadczenie, a ten co wniósł
doświadczenie, uzyskał kapitał, który później zainwestował w sklep z delikatesami. Nim to nastąpiło w lokalu tym dorabiali sobie nasi aktorzy w kabaretowym
repertuarze. Tam też wystawiono szopkę noworoczną autorstwa Janusza Minkiewicza i (zdaje mi się)
Józefa Prutkowskiego.
Wtedy po raz pierwszy spotkałem... Adolfa Hitlera. Przedtem żeśmy się mijali. Swego czasu na
dworcu w Sztokholmie stał automat, który po wrzuceniu 5 koron i wpisania daty i miejsca urodzenia, wydawał dokument. A więc ułożenie planet, pogoda tego
dnia, ceny (w Szwecji) podstawowych artykułów oraz
– co ważne – nagłówki najważniejszych artykułów w
prasie. I tam było napisane, że w dniu mojego urodzenia, 12 maja 1939 roku, kanclerz III Rzeszy udał się
na granicę zachodnią i lornetkował umocnienia linii
Maginota. A powinien był udać się na wschodnią, bo
ja rodziłem się po tej stronie. W parę miesięcy później (we wrześniu) minęliśmy się z Hitlerem, bo jak
on przybył do Warszawy odebrać defiladę, to myśmy
uciekli z Warszawy i byliśmy daleko pod granica rumuńską. I dopiero w Sopocie spotkałem go pod postacią kukiełki w szopce – był w kolorze czerwonym z
czarną grzywką i wąsikiem, miał też czerwony ogon z
czarną kitą na końcu. Jak to w szopce, wyśpiewywał
jakieś głupawe kuplety. Autorzy tekstu sugerowali, że
jest w piekle i stał się diabłem. Tak, jakby przedtem
nim nie był.
Jak wspomniałem w 1947 zaczęto z Wybrzeża
wysiedlać elementy podejrzane. Rzeczywiście – w
Sopocie duża część byłych warszawiaków zachowywała się, jak w czasie okupacji. Lekceważyła i korumpowała władze i prowadziła różnego rodzaju (niekoniecznie legalne) interesy. Wykorzystywano fakt, że
pomoc amerykańskiej UNRR’Y szła przez port gdyński, a z marynarzami (trafiali się Amerykanie polskiego pochodzenia) można się było dogadać.
Jednymi z pierwszych wysiedlonych byli nasi znajomi państwo Rdułtowscy należący do najbogatszych
w Sopocie. Mieszkali w jednym z tych wspominanych
przeze mnie pałacyków w górnym Sopocie. Gdy odbywał się u nich Sylwester w 1946 to wynajęli autentycznego kamerdynera zatrudnionego dawniej
u hrabiostwa Potockich. Anonsował on gości bez

większego zaangażowania. „Pan Wojewoda XX z
małżonką, pan Starosta etc., pan Prezydent Miasta ...”.
Na widok mojego Ojca ożywił się: „Wreszcie gość we
fraku” – zaanonsował. Rzeczywiście mój Ojciec, jako jeden z niewielu posiadał frak, który wywiózł po
Powstaniu z Warszawy. Nota bene ten frak odziedziczyłem i mam go w Sztokholmie. Użyłem go, jak dotychczas, tylko dwa razy. Na rozdaniu nagród Nobla,
gdy nagrodę dostał Miłosz i na Sylwestra u Pani Ali,
gdzie jednak żaden kamerdyner mnie nie anonsował.
O tempora, o mores (takie czasy i obyczaje).
W odróżnieniu od Gdańska, w Sopocie Rosjanie
zbombardowali tylko kasyno (oszczędzając stojący
obok Grand Hotel Cassino) i dwa biurowce w centrum. Razem z moimi rówieśnikami grzebałem w tych
gruzach. Z kasyna wybieraliśmy leżące tam piękne
pozłacane sztony z herbami Gdańska i Sopotu. A z
biurowców maszyny do liczenia i pisania, które naturalnie do niczego się nie nadawały. Na gruzach kasyna zbudowano prowizoryczne pawilony, w których
odbywały się Targi Gdańskie.
Ale Sopot to przede wszystkim Molo – najdłuższe
w Europie. Gdy wysiedlono wspólnika mojego Ojca,
wspomnianego Mecenasa, to zaczęliśmy się spodziewać podobnego losu.
Wysiedlenie przypominało deportację. Z samego rana zapukała, dość energicznie, do nas ekipa.
Pokazali jakiś świstek i zaczęli nas pakować. Przy
czym robili selekcję posiadanych przez nas rzeczy. Na
te, które wolno nam zabrać i te, które mamy zostawić,
bo one na pewno nie zostały przez nas tu przywiezione. Zostać miały wszystkie meble łącznie z tymi,
które żeśmy, niepotrzebnie, z Krakowa tu przywieźli. Skończyło się na strachu. Ojciec zadzwonił do
Wojewody i ten kazał przerwać deportację.
Ojciec pojechał do Warszawy, gdzie odebrał nominację na dyrektora teatru w Gorzowie Wielkopolskim
i zgodę na wywóz mebli z Ziem Odzyskanych. Już
wtedy, na skutek tego, że na wielką skale wywożono
meble do centrum kraju, obowiązywał całkowity zakaz wywózki.
Z ważniejszych wydarzeń z naszego pobytu w
Sopocie było szczęśliwe okocenie się naszej syjamskiej kotki Magdy. Magda rodziła już wcześniej dwa
razy, ale martwe kocięta. Tym razem się udało.
Wszechwiedzący, wspomniany już pan Albin
Komar twierdził, że nasze koty: Filip i Magda, były
przerasowane i należały do linii królewskiej w odróżnieniu od świątynnej. Poznawało to się po ogonach.
Królewskie miały ogony krótkie, grube i załamane
na końcu, a świątynne miały zwykłe szczurze ogony.
Na ile pan Albin miał rację, trudno mi powiedzieć.
Bo urodziły się trzy kotki i koteczka. Jeden kot miał
ogon, jak najbardziej królewski, drugi długi, lecz pofalowany, a trzeci i kotka miały ogonki szczurze.
Rasowe koty wówczas w Sopocie to był rarytas.
Ten najbardziej rasowy zamieszkał w pałacyku państwa Rdułtowskich, tych od sylwestra i kamerdynera. Nie pamiętam komu mój Ojciec ofiarował tego z
pofałdowanym ogonkiem, natomiast tego z prostym
otrzymała w darze pani ministrowa Kwiatkowska
i przez nieuwagę poprawiła mu ogonek przycinając
go drzwiami od spiżarni. Koteczkę zaś zawłaszczyła
moja starsza siostra i nazwała Lilusią. Lilusia wraz z
Magdą pojechały później do Podkowy Leśnej. Było to
już po śmierci Filipa, który umarł w Sopocie.
W Sopocie urodził się też mój młodszy brat, ale to
już nic ciekawego.
Z ciekawszych wydarzeń była ostra zima podczas
której zamarzła zatoka bałtycka i można było (podobno) po lodzie dojść z Sopotu do Helu. Nie wiem,
nie próbowałem. Ale do unieruchomionych przez lód
statków amerykańskich podchodziłem z rówieśnikami. Rozbawieni amerykańscy marynarze, najczęściej
byli to Murzyni, rzucali nam pomarańcze, jak to się
robi w ZOO.
W późniejszych latach bywałem w Sopocie już tylko na wakacjach. Ale to już zupełnie inna historia.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Baneff VII

Feministyczny
odcień
bałkańskiego
festiwalu
Zacznijmy od tradycyjnej już
statystyki. W roku bieżącym
czterodniowy festiwal w kinie Zita
zaprezentował tylko osiem filmów,
w tym cztery serbskie i po jednym
z Montenegro, Chorwacji, Bułgarii
i Czech (w koprodukcji ze Słowacją,
Rosją i Słowenią).
Nie brakowało filmów traktujących o dawnej
(czeski film o prawosławnych apostołach Cyrylu i
Metodym) i nowszej historii: bułgarska historia przyjaźni niemieckiego motocyklisty z równie młodym
Bułgarem, za przyjaznej, sojuszniczej niemieckiej
“okupacji”, w roku 1943, w filmie “Motorat” Valentina Goszewa. To nieprzymuszone pojednanie
ma w swój dalszy ciąg we współcześnie rozegranym
epilogu.
Wyraźną nicią przewijały się, przez festiwalowe
filmy, portrety nietuzinkowych kobiet. Jedna z nich
w filmie “Kozie uszy” Marko Kosica to starsza, ale
jeszcze atrakcyjna babcia przy granicy serbsko-rumuńskiej, działająca równie skutecznie co bohaterka

Kadr z filmu “Motorat”.

filmu Agnieszki Holland “Pokot”, bo także spotykająca życzliwych ludzi. Widzimy jej przeszłość, do której próbuje wrócić i aktywną teraźniejszość, w której
stara się wiązać koniec z końcem.
Inna postać kobieca – w drugoplanowej, również
nagrodzonej na festiwalu roli Serbki – pomocy domowej profesora uniwersytetu, przeżywającego dramat
chorwackiej i gejowskiej tożsamości. Jego poglądy
historyczne i polityczne na otwierającym film wykładzie niewiele się różnią od agresji masakrujących
go młodych chuliganów, nienawidzących go jako
geja, Żyda, czetnika e tutti quanti. I tu rozsądniejsze
są, sądząc po jednym tylko dialogu, poglądy Serbapolicjanta, mozolnie uczącego się na pamięć paragrafów chorwackiej konstytucji, bo tytuł filmu Radko
Grlica – nagrodzonego główną nagrodą festiwalu –
brzmi “Konstytucja Republiki Chorwacji”.
Pełne portrety licznych kobiet przyniósł pełnometrażowy, autorski (scenariusz, reżyseria, produkcja,
główna rola) semi-dokument, którym zadebiutowała
szefowa festiwalu, Jelena Mila. Można by go uznać
za monodram, gdyby nie było to kilkanaście małych,
osobnych monodramów na różnym tle plenerowym
o dwunastu kobietach. Nie tylko z Jugosławii, biorących udział w wojnach bałkańskich, a także (głównie)
w I wojnie światowej i w pewnym stopniu także w
II-ej. Ramą, z przerywnikowym tłem łatwo rozpoznawalnego Sztokholmu, są ćwiczenia biegowe i gimnastyczne Jeleny Mila, pod kierownictwem partnera i
trenera.
Aleksander Kwiatkowski

NASIZM
Nie chodzi o to, że było źle i teraz
ma być lepiej. Przecież nic się nie
stanie, gdy będzie gorzej. A przede
wszystkim – najważniejszy jest
dzisiaj NASIZM.
To właśnie on jest źródłem błyskotliwych karier
misiewiczów. Zawsze, krytykowane przez każdą
opozycję, “kolesiostwo”, “nepotyzm” – brutalniej
określane jako TKM (czyli Teraz K...a My) – przypomina dzisiaj, wydawało się na zawsze minione, czasy
komunizmu w Polsce. Nie ważne są komptencje, nie
ważne są zasady Służby Cywilnej – liczy się tylko
akt nadania własnej rządzącej formacji politycznej.
Rządzić mają NASI – kto nie NASZ nie można mu
ufać.
Właśnie na fali NASIZMU następują zmiany w
polskiej dyplomacji. Wspominaliśmy niedawno na
łamach NGP o zapowiadanej zmianie ambasadora RP w Szwecji i dyrektor Instytutu Polskiego w
Sztokholmie. Jak wynika z niepotwierdzonych informacji, kandydatem na nowego szefa Instytutu
Polskiego jest Paweł Ruszkiewicz – osoba niezwiązana z dyplomacją i, jak wskazują napływające do
nas z Polski informacje, nie mający żadnego pojęcia o
kulturze i prowadzeniu projektów.
Kim jest Ruszkiewicz? Z informacji dostępnych
na Internecie wynika, że jest “promotorem ice speedwaya, kierownikiem “lodowej” reprezentacji Polski, komentatorem telewizyjnym, ekspertem żużlowym i dziennikarzem”. Jest również wykładowcą na

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(gdzie prowadzi zajęcia ze studentami dziennikarstwa
specjalizacji “dziennikarstwo sportowe”) i przedsiębiorcą. Dziwne kryteria jak na stanowisko dyrektora
Instytutu Polskiego zajmującego się kulturą...
Ale... Ruszkiewicz był także członkiem „Gnieźnieńskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego” w 2010 roku przed wyborami
prezydenckimi, a w roku 2015 „Gnieźnieńskiego Społecznego Komitetu Poparcia dr. Andrzeja Dudy”. Na
listach członków Komitetu widnieje jako “przedsiębiorca, działacz sportowy”. Na profilu Twitterowym
Paweł Ruszkiewicz tak reklamuje swoje zainteresowania: Rodzina, Bóg-Honor-Ojczyzna, Speedway
w nc+; ice racing; Kresy; Dead Can Dance;
“Apocalypse Now”.
Już od dłuższego czasu sytuacja Instytutów Polskich systematycznie się pogarsza. Coraz trudniej
dyrektorom prowadzić autorską politykę (dostosowaną do każdego kraju). Ograniczany jest budżet na
działalność (niemal o 40%), a jednocześnie zatrudnianym nowym dyrektorom i ich zastępcą, wypłacane są
wysokie wynagrodzenie, a za mieszkania służbowe
dla nich MSZ płaci nawet 30.000 koron miesięcznie. Ograniczenia budżetowe to jedno, by chaos był
większy, propozycje programowe wysyłane np ze
Sztokholmu, są negowane ze względu na konflikty w
departamencie w Warszawie.
Z perspektywy czasu wydaje się, że niepokój wokół Instytutu Polskiego za czasów byłej dyrektor
Katarzyny Tubylewicz, to prawdziwa sielanka...
(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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