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Fatalne konsekwencje “wstawania z kolan”

Górczyński musi odejść!
Kongres Polaków w Szwecji,
organizacja uważająca się za
głównego reprezentanta Polonii szwedzkiej nie otrzymał w
tym roku dotacji szwedzkiej.
Chodzi o niemal 350.000
koron. Pieniądze te były podstawą funkcjonowania organizacji, z nich także utrzymywano ośrodki polonijne.
Powodem szwedzkiej decyzji
jest negatywna ocena działalności Kongresu w okresie
ostatnich dwóch lat. Prezesem
Kongresu jest od 2014 roku
Janusz Górczyński.

przewodniczący Semper Fidelis, uczestniczył w demonstracji przeciwko paradzie Pride wraz z młodzieżą nordycką. Przedstawiciele organizacji brali także
udział w burzliwej “Folkets Demonstration” organizowanej przez radykalną Nordisk Ungdom. Policja
aresztowała wówczas między innymi jednego z podejrzanych o planowany atak w Nynäshamn, powiązanego z Semper Fidelis.
Wszystko to zmusiło MUCF do kontroli działalności Kongresu. Jak wynika z raportu MUCF, Kongres
nie podjął żadnych kroków w celu wyeliminowania
środowiska Semper Fidelis ze swojego grona, a sprawę miała rzekomo załatwić tylko dymisja ówczesnego szefa Semper Fidelis.
Złą opinię o Kongresie pogłębiły także publikacje
w wydawanym w Göteborgu “Gońcu Katolickim”
(redaktorem jest Tadeusz Opałko), którego wydawcą jest Związek Polskich Katolików, organizacja
wchodząca w skład Kongesu. “Goniec” od wielu już
lat (dla oszczędności??!!) publikowany jest razem
ze “Słowem Kongresu” – prezentuje skrajne, ultranacjonalistyczne teksty, krytyczny jest wobec Unii
Europejskiej. W jednym z ostatnich numerów zamieścił także teksty antyimigranckie.
Wszystko to razem musiało mieć wpływ na decyzję
Szwedów o wstrzymaniu dotacji dla Kongresu.

Dotacje szwedzkie dla organizacji zrzeszających
imigrantów przyznawane są od wielu już lat przez
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF). Składają się zazwyczaj z dwóch części: dotacji na działalność i dotacji na projekty. Z polskich
organizacji otrzymują je dwie o charakterze parasolowym: Kongres Polaków w Szwecji i Zrzeszenie
Organizacji Polonijnych w Szwecji. I w jednym i i
drugim przypadku chodzi o podobne sumy. W 2017
roku Kongres otrzymał 342.968 SEK, ZOP 330.941
SEK. Do tego dochodzi zazwyczaj niemal drugie tyle
z dotacji na projekty. W tym roku Kongres nie otrzymał nic, a ZOP 350.037 SEK.

Nie będzie Szwed pluł nam
w twarz
Wydaje się, że decyzja władz szwedzkich zaskoczyła Kongres. A nie powinna. Jest bowiem ona prostą konsekwencją mariażu Kongresu (i należących do
niego organizacji) z polskimi środowiskami skrajnie
nacjonalistycznymi, które z kolei są w komitywie ze
szwedzkimi nacjonalistami. Już bowiem w lutym 2016
roku o powiązaniach tych mówiono m.in. w Radio
Szwedzkim, a to z kolei spowodowało wewnętrzną kontrolę MUCF. Chodziło o powiązanie Semper
Fidelis – Stowarzyszenia Patriotów Polskich w
Szwecji z ultraprawicowym ugrupowaniem Nordisk
Ungdom, mającą swoje korzenie w ruchu neofaszystowskim. Semper Fidelis znalazł zaplecze do działania w Radzie Uchodźstwa Polskiego w Szwecji,
organizacji bezpośrednio wchodzącej do Kongresu.
Sprawa odbiła się echem w publikacjach prasowych w Szwecji. Pojawiły się artykuły i głosy, by
organizacjom imigranckim, które nie przestrzegają
wartości, które promowane są dotacjami szwedzkimi,
odebrać pieniądze (“Sluta ge statsbidrag till extremister”, Avesta Tidning, maj 2017). W artykule tym
chodziło nie tylko o Kongres Polaków, ale także m.in.
o Sveriges Förenade muslimer, który na organizowanych spotkaniach wychwalał Państwo Islamskie.
Już wówczas Kongres musiał się tłumaczyć z działalności Semper Fidelis i jego powiązań. Okazało się
także, że na stronie Facebookowej Semper Fidelis
opublikowano rasistowski rysunek przedstawiający
postać o ciemnym kolorze skóry i myszy z podpisem:
“Ahmed urodził się w Szwecji, więc jest Szwedem.
Pip urodziła się w stajni, więc jest koniem”. Ponadto
zwrócono uwagę na to, że spośród czternastu
Polaków, których policja zatrzymała w 2016 roku w
związku z podejrzeniem, że planowali atak na obóz
dla uchodźców w Nynäshamn, czterech miało powiązanie z Semper Fidelis. Dodatkowo, ówczesny
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Choć są różne grzeczne nacje
na świecie, przecie Bóg nasze
szczególnie w miłosierdziu
swojem przyozdobił*
W raporcie przygotowanym przez Sofie
Löwenmark i portal “Smedjan” (Timbros) Kongresowi i jego powiązaniom poświęcono cały duży
rozdział. Zawarta tam ocena została całkowicie zlekceważona przez prezydium Kongresu, uznające zapewne, że Szwedzi wtrącają się w wewnętrzne sprawy
organizacji. W tym duchu zresztą, na jednym z ostatnich posiedzeń Rady Kultury (nieformalnego organu
koordynującego działalność organizacji polonijnych
w Sztokholmie), w Konsulacie RP wypowiadali
się (według relacji jakie do nas dotarły) obecni tam
przedstawiciele Semper Fidelis. Padły też jakieś słowa krytyki wobec ambasadora RP w Szwecji. Nadal
więc środowisko to jest tolerowane...
Mimo wyraźnych sygnałów, że Szwedzi nie będą
tolerować żadnych działań niezgodnych ze statutowymi zasadami przyznawania dotacji (promowana
jest praca na rzecz tolerancji i równości), prezydium
Kongresu flirtu z ugrupowaniami radykalnymi nie
przerwało. Nie zauważono chyba w raporcie krytyki
wobec dyrektor generalnej MUCF, Leny Nyberg, za
brak ostrej reakcji zarządzanego przez nią departamentu wobec organizacji, których działalność krytykowano. Można było przewidzieć, że w roku kolejnym będzie to miało swoje konsekwencje.

Odebranie dotacji Kongresowi Polaków w Szwecji
to poważny cios w cały fundament działalności organizacji polonijnych w Szwecji. Niezbyt duże zasoby
finansowe Kongresu (jak i organizacji do niego wchodzących) nie pozwalają na dalsze utrzymanie lokali, w
tym głównie – jedynego lokalu w Szwecji będącego
własnością Polaków! – Ośrodka Polskich Organizacji
Niepodległościowych (OPON) w Sztokholmie.
Roczne koszta utrzymania OPON-u to około 100.000
koron. Tam swoją siedzibę ma kilka polskich organizacji, w tym także Biblioteka Polska.
Sytuacja jest więc kryzysowa, bo mimo iż Kongres
odwołał się od decyzji MUCF, to szanse by została
ona zmieniona, są znikome. Na razie zapowiedziano, że na utrzymanie działalność mają się “zrzucić”
wszystkie organizacje w Kongresie. Podobno jakieś
pieniądze obiecała Ambasada.
Zasadne jest pytanie: z jakiej racji karnym składaniem się na czynsz obarcza się organizacje, które nie
spowodowały tej sytuacji?

Głupota nie zwalnia
od myślenia**
O fatalnym zarządzaniu Kongresem – zauroczonym przemianami w Polsce, „wstawaniem z kolan”,
“dobrą zmianą”, zadurzonym w “smoleńskim zamachu”, flirtującym z młodymi polskimi nacjonalistami,
zapraszającemu do lokalu OPON szwedzkich skrajnych nacjonalistów (których szwedzkie massmedia
opisują jako ugrupowania faszyzujące!), zintegrowanym programowo z oszołomskim towarzystwem
z Klubu Gazety Polskiej – pisaliśmy wielkokrotnie
w NGP. Całe zło dzieje się za sprawą niewielkiej
grupy ludzi, którzy swoje prywatne poglądy przenieśli do działalności tak złożonej zbiorowości, jaką jest Kongres Polaków. Chodzi głównie o prezesa
Kongresu Janusza Górczyńskiego, byłą wiceprezes, a nadal prezes Rady Uchodźstwa Polskiego w
Szwecji, Jolantę Halkiewicz, członków prezydium:
Ewę Bielską i Tadeusza Opałko. By wymienić tylko
tych z „czołówki”.
Każdy ma prawo do swoich poglądów, ale Górczyński zapomniał, albo mu nikt nie uświadomił, że
ekstremistą można być w życiu prywatnym, lecz nie
jako prezes, rzekomo największej, polskiej organizacji w Szwecji, bo wtedy za to płaci cała organizacja.
To samo dotyczy Jolanty Halkiewicz na stanowisku
prezesa RUP.
I Górczyński i Halkiewicz jeszcze w zeszłym roku
odznaczeni zostali przez Prezydenta Andrzeja Dudę
wysokimi odznaczeniami za działalność na rzecz
Polonii. W świetle ostatnich wydarzeń brzmi to jak
ponury żart. Górczyński okazał się niekompetentnym i zadufanym prezesem Kongresu, i zapewne
w myśl obowiązującej dzisiaj w Polsce zasady: “nie
cofniemy się ani o krok, nie oddamy ani guzika, bo
władza nie może się przyznać do popełnienia błędu” – prezydium Kongresu brnie w sytuację niemal samobójczą. Już mówi się o ewentualnej możliwości sprzedaży lokalu OPON (to kilka milionów
koron), co by oznaczało, że dorobek starych pokoleń Polaków w Szwecji, pójdzie na marne.
Sprawa jest bulwersująca, bo świadczy o całkowitym zaślepieniu politycznym najbardziej odpowiedzialnych w tej sprawie. W imię prywatnych poglądów poświęcili dorobek całej Polonii.
Nie ulega wątpliwości: Janusz Górczyński musi
odejść (by trawestować okrzyki Lepper) – to on ponosi główną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.
Do dymisji powinno w zasadzie podać się całe prezydium Kongresu. Bez zmian personalnych nie da się
uratować Kongresu.
Tadeusz Nowakowski
* Sienkiewicz. Z “Potopu”
** Stanisław Jerzy Lec

antyżydowską, a nawet ją przerastają.
Chaplin kiedyś powiedział: Nienawiść
jest najsubtelniejszą formą gwałtu.
Ze strony Facebooka Szturmowy
Sztokholm: W dniu dzisiejszym w
Sztokholmie miał miejsce marsz
środowisk lewackich i antynarodowych. Lokalni Szturmowcy (Szturmowy Sztokholm) wraz ze szwedzkimi
nacjonalistami z Nordisk Ungdom
zrealizowali kontrę, podczas której
zaprezentowano baner wyśmiewający stronę przeciwną. Chwilę później
doszło do bezpośredniego starcia,
podczas którego obroniono baner. Lewacki zaś baner został niedługo potem
upolowany. Zapraszamy do obejrzenia
materiału z tych działań. Brzmi jak
opis bitwy pod Grunwaldem, ale nie
pisał tego Sienkiewicz...
Z Wirtualnej Polski. List do redakcji:
Mój chłopak wyklęty, czyli jak żyć
pod jednym dachem z prawicowcem.
Mój chłopak skręcił na prawo. Najpierw zaczął czytać patriotyczne książki, w domu pojawiły się nowe słowa
i jedynie słuszne książki oraz gazety.
Kiedy na łydce zrobił tatuaż, miarka
się przebrała. Długo godził nas seks,
aż wreszcie wielka Polska przesłoniła
związek. /.../ Na marsz Niepodległości
poszedł po kryjomu. Powiedział, że
wychodzi ze znajomymi ze studiów na
piwo. Gdy wrócił podpity, zapytałam,
gdzie był. Przyznał się, że na marszu.
W telewizji wrzało, że na marszu byli
sami faszyści, a mój chłopak śmierdział wódką i mówił, że wstyd mu za
to, kim jestem. Krzyczałam na niego,
że pewnie stał na samym przedzie przy
transparentach kominiarką na głowie.
Pogodziliśmy się tradycyjnie, seksem.
Po marszu Niepodległości, wyrzucił
mnie ze znajomych na Facebooku.
Pytałam dlaczego, nie odpowiedział.
Razem ze mnę wyleciała moja siostra
i przyjaciele. Nie chciał być podglądany. Dołączył do fanpage’a Żołnierzy
Chrystusa. Wziął udział w “Różańcu
do granic”. O wszystkim doniosła
mi nasza ostatnia wspólna znajoma,
zareagowałam jak zawsze – nerwowym śmiechem. Pomyślałam – jacy
żołnierze Chrystusa? Przecież on nie
był w kościele od czasu swojej własnej
komunii. Nie pytałam o nic, nie śledziłam go w internecie. Nadtytuł tekstu:
Patriota Walnięty.
Nadtytuł pasuje również i do tej
informacji: Nasza ulubiona Marysia z
Botkyrki, która czyta naszą gazetę z
obrzydzeniem, regularnie zamieszcza
na swoim Facebooku pełne miłosierdzia obrazki, gdzie można przeczytać
m.in.: Nie wstydzę się Jezusa. A ty?
Jezu, Kocham Cię. A nieco niżej, pod
informacją z naszej gazety o planowanej wymienia ambasadora w Szwecji:
Nareszcie, ta lewacka szmata Nowa
Gazeta Polska zniknie z konsulatu i
Ambasady razem z KODerastami.
Pan Jezus zapewne wstydzi się za
Marysię...
Z jednego z komentarzy “pomarcowych” w prasie polskiej: Obecny
antysemityzm wydaje mi się bardziej
przyczajony, „podczepiony” pod
nacjonalizm, który stał się cnotą. Te
wszystkie reduty dobrego imienia
Polski i narodu polskiego, tolerowanie kazań księdza Międlara, marsze
11 listopada z hasłami, że na wiosnę
na drzewach będą wisieć komuniści i
syjoniści, ochrona polskich obywateli
przed „pierwotniakami i pasożytami”, które przenoszą muzułmańscy
imigranci itp. To daje przyzwolenie na
komentarze w mediach publicznych,
które kojarzą się z Marcem i nagonką

W tym roku przypada setna rocznica
odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym, w Szkole Polskiej w Sztokholmie (działającej przy
Ambasadzie RP), zachęca się dzieci do
wzięcia udziału w... V Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych.
„Konkurs skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz osadzonych
w Aresztach Śledczych – czytamy w
informacji. Kategorie konkursowe:
prace plastyczne, plakat, film, seria
znaczków, komiks. Kochanym dzieciakom podrzucamy pomysł na pracę
konkursową:

Po protestach Czarno-Piątkowych na
naszym ulubionym i dowcipnym profilu Facebookowym Magdaleny Motog:
Skoro Jarosław jeszcze nie wstał, a
wręcz się położył, to proponuje z okazji
większych wydarzeń protestować w

łóżkach przed jego domem, co byśmy
mieli podobna perspektywę na rzeczywistość. Życie pod kołderka, cykora
musi mieć, jakieś ukryte wątki, których
jeszcze nie znamy. Oczywiście...
rączki na kołderce, panie prezesie. A
rząd wydmuszkowy niech się poci bez
pierzynki. Skorupka nasiąka strachem,
że „stary” się pomylił i nie docenił
odwiecznych wrogów - kobiet.
W “Newsweeku” wywiad z byłym
premierem Markiem Belką. Aleksandra Pawlicka pyta: Dlaczego PiS
utrzymuje wysokie popracie mimo
destrukcji, jaką funduje Polsce? Belka:
Pyta pani, czym uwodzą? Iluzją siły
i skuteczności. O PiS ludzie mówią:
“Powiedzieli i zrobili”. A tamci? Nie
umieli, nie mogli, “kradli” poza tym.
Ci, jak siź okazuje, też “kradną”,
premier Morawiecki “ukrył” swoje
miliony, bo przecież musiał ukryć,
skoro klasyk powiedział: “Jeśli ktoś
posiada pieniądze, skądś je ma”. Jest
taki dowcip Krzysztofa Daukszewicza,
który krąży po sieci i najlepiej opowiada o polskiej współczesności. O dwąch
dziewczynkach. Zła dziewczynka w
przedszkolu namawiaą dobrą, żeby
razem wyszył na balkon i zaczęły pluć
na przechodniów. I zła dziewczynka
opluwa cztery osoby, a dobra jedena-

Moje świadectwo
Szanowny Panie Redaktorze,
Jeśli dobrze pamiętam, od małego wychowywano mnie na
„kto ty jesteś?...”. Dopiero, gdy wkroczyli Niemcy, oznajmiono mi dobitnie, że jestem małym żydkiem. Zabolało,
ale nie aż tak bardzo. Ojciec przekazał mi bowiem dewizę
swego berlińskiego przyjaciela dr Leo Bäcka: “Tragt ihn
mit Stolz, den gelben Stern” (u nas zwana „żółtą łatą”).
Stało się jednak coś gorszego, gdy pewnego razu, jako
11-latek, chyba w roku 1941, stanąłem na rogu zamkniętych
ulic Drukarskiej (Zimmerstr.) i Limanowskiego (Alexanderhofstr.) na terenie łódzkiego getta, aby podziwiać aryjskie
tramwaje - wówczas szczyt moich marzeń. W ostatnim,
otwartym wagonie (pierwsze dwa były “Nür für Deutsche”) stał polski chłopak, może nieco starszy ode mnie.
Kiedy machnąłem mu przyjaźnie ręką, krzycząc “serwus”
- usłyszałem wśród turkotu kół wyraźne: “Zdechnij Żydzie,
będziemy jeszcze tańczyć na waszych grobach”. Po polsku,
co wówczas było niemile słyszane. To zabolało. Mój, niemalże rówieśnik, ani ja, nie mogliśmy wtedy wiedzieć, że my
nie będziemy mieli grobów, a nasze prochy spłyną Nerem i
Sołą...

ście. Dlaczego? Bo dobro zawsze ze
złem zwycięża.
Znowu głośno o polskiej multimilionerce Iwonie Małgorzacie Koziatek
z Przasnysza, która w Szwecji znana
jest jako Wonna de Jong. Pani de Jong
jest właścicielką wielu nieruchomości, w tym całych dzielnic domów
mieszkalnych (m.in. w Skärholmen w
Sztokholmie), a jej majątek oceniany
jest na 3 miliardy koron - tyle podaje
ona sama, co jednak budzi sceptycyzm
ekspertów. Jak podaje “Expressen”
jej firma zaliczana jest do jednych z
najgorszych wśród wynajemców nieruchomości - mieszkania i budynki są
zaniedbane, nie poddawane konserwacji, system pralni domowych nie działa
właściwie (jedna pralnia ma służyć
niemal 100 lokatorom), zaś sama
budowa pralni została wykonana bez
wymaganych zezwoleń. Nie pierwszy
to raz pani de Jong krytykowana jest
za sposób prowadzenia swojej firmy.
Na portalach internetowych znaleźć
można także wiele skarg Polaków,
którzy wynajmują u niej mieszkania.
Sama “królowa nieruchomości” mieszka w luksusowej willi na Djursholmen, której wartość ocenia się na 40
milionów koron.

Byłem zbyt mały, by pojąć ogrom nienawiści, a może raczej
ekstremalnego zobojętnienia wobec nadchodzącej Zagłady.
Nawet w ustach moich rodaków. Myślę o okresie międzywojnia i wojny. Sam byłem zbyt mały, żebym wszystko
pamiętał i rozumiał.
Dzisiaj dyskusja na ten temat wróciła i jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Pozwolę sobie zacytować niektóre
opinie, wyrażane zresztą przez aryjczyków:
“Nie zapominajmy o przyczynach, dla których wielu Sprawiedliwych nie pochwaliło się po wojnie faktem udzielenia
pomocy - to stała obawa przed sąsiadami”. “Nad postawą
wielu Polaków unosi się usprawiedliwiony strach przed
zdemaskowaniem”. “Historia osób ratujących Żydów w
czasie wojny ma służyć jako alibii i narzędzie do zakłamania”. “Antysemityzm zawsze w Polsce istniał, gdzieś
drzemał, i wtedy i teraz. Dziś już nie drzemie, tylko znów
zaczyna krzyczeć”. “To Kaczyński uruchomił demony....”.
“To dla Zachodu szok, bo oni jednak mają to od dawna za
sobą. Nawet Niemcy. A u nas antysemityzm bywa drabiną
poznawczą... wpływów Żydów i żydowskich spisków... To
nigdy nie zostało w Polsce zwalczone”.
Ergo?
Sądzę więc, że skoro doszło do powstania muzeum Ulmów
w Markowej, byłoby historycznie prawdziwiej i uczciwiej,
gdyby do grupki chałup, odbudowanych jako eksponaty,
dodano dom, w którym mieszkał sąsiad/kapuś, który zadenuncjował rodzinę i jej “gości”...
dr Roman Freund, Vällingby
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Twój Rodzinny Dentysta
w Centrum Sztokholmu
dr Dorota Leśniewska Lind
Oferujemy Państwu cały wachlarz niezbędnych
zabiegów stomatologicznych w zależności
od Państwa potrzeb.
Pacjenci bólowi 12 H
Przyjazna atmosfera.
Higienistka Magdalena.
Stockholm, Kungstensgatan 9
T: 0704 961 682 lub 08-411 80 40
www.dorotealind.se
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Zuzanna Ginczanka
i Non omnis moriar
Wiersz jako materiał
dowodowy w procesie karnym
to bardzo rzadkie zjawisko.
Zuzanna Ginczanka, urodzona w 1917 roku w
Kijowie jako Zuzanna Polina Ginzburg, już jako
młoda poetka zwróciła swoim talentem uwagę świata kultury lat trzydziestych. Potem przyszły wojna i
Zagłada. Ginczanka została aresztowana w Krakowie
i zamordowana na przełomie roku 1944 i 1945. Żyła
zaledwie 27 lat, a nas okradziono z nienapisanych
wierszy, które umarły razem z nią.
Dwa lata wcześniej wpadła w ręce niemieckiej
policji w okupowanym przez Niemców Lwowie na
skutek donosu polskiej gospodyni domu, niejakiej
Chominowej. Wtedy przeżyła. W więzieniu napisała swój ostatni zachowany wiersz. Jest on bez tytułu,
a jego pierwsze słowa to „Non omnis moriar” – nie
wszystek umrę, wyraz nadziei Horacego, że jego
wiersze pozostaną żywe.
Ginczanka sarkastycznie nawiązuje do „Testamentu
mojego” Juliusza Słowackiego, nasycając jego poetyckie wizje jadowitą ironią. Zwraca się bezpośrednio do donosicielki i jej rodziny. Gorzką spuścizną
będzie nie tyle wieszcza poezja, co poduszki i materace prute przez donosicieli w poszukiwaniu ukrytych
pożydowskich „skarbów”.
Zofia Chomin, oskarżona m.in. o wydanie Zuzanny
Ginczanki i jej rówieśniczki Blumki Fradis, została 19 listopada 1948 roku skazana wyrokiem Sądu
Okręgowego w Warszawie na cztery lata więzienia i
konfiskatę mienia na rzecz Skarbu Państwa. Jej syn
Marian został uniewinniony. Wiersz, ocalony dla
potomności przez zaprzyjaźnioną z Ginczanką Lusię
Karwowską (Sztauber), został przedłożony jako materiał dowodowy. W uzasadnieniu wyroku sąd wyraził przekonanie, że dozorczyni „nie żywiła jakiejś
specjalnej nienawiści do Żydów”. „Postępowanie
oskarżonej Chominowej, zdaniem Sądu Okręgowego,
należy tłumaczyć poziomem jej kultury i panującymi wówczas nastrojami we Lwowie, o czym zeznaje
świadek […]”.1
Nie, to nie chochlik drukarski: donosicielstwo wynika z „panujących wówczas nastrojów”. Polski sąd
streszcza tymi słowami swój obraz powszechnego
nastawienia nieżydowskiej ludności do swoich żydowskich towarzyszy niedoli w okupowanym przez

Pech...

Niemców Lwowie w lipcu lub w sierpniu 1942 roku,
tzn. sześć lat przed wydaniem wyroku. To właśnie w
sierpniu 1942 roku Niemcy zamordowali tylko we
Lwowie 80 000 Żydów. Trudno wyobrazić sobie ludzi bardziej osamotnionych i opuszczonych niż Żydzi
lwowscy, stojący w obliczu nazistowskiego ludobójstwa w otoczeniu w dużej części wyzutym z empatii
i solidarności.
Nic w sformułowaniach sądu nie wskazuje na
to, że świadomie wygłasza opinie kontrowersyjne.
Sąd powołuje się na „panujące nastroje” jak na coś
oczywistego i nie budzącego wątpliwości, pomimo
że ówczesne sądy polskie, z pewnością nieustępujące nikomu w trosce o dobre imię narodu, bynajmniej
nie weszły do historii jako ostoja praworządności i
prawdomówności.
Pół wieku później komunistyczne państwo satelickie Moskwy zostało zastąpione przez wolną i niezawisłą Polskę, która przez szereg lat była pozytywnym
przykładem dla swoich sąsiadów. To już historia.
Zarówno zbiorowe sumienie, jak i bogate, aczkolwiek często traumatyczne dzieje są dzisiaj ulubionym
obiektem inżynierii politycznej ze strony polskich
władz. To samo dotyczy prawodawstwa i sądownictwa. Nowa ustawa przewiduje grzywnę lub pozbawienie wolności do trzech lat dla tego, kto „publicznie
i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub
Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę
Niemiecką zbrodnie nazistowskie […]”. Tekst ustawy jest naszpikowany niejednoznacznymi pojęciami
i elastycznymi sformułowaniami.
Nikt nie powinien być zdziwiony, jeżeli politycznie nominowani prokuratorzy i sędziowie będą w sądach niepodległej Polski gorliwie oskarżali i surowo
osądzali szargających dobre imię Państwa i Narodu
swoimi niepochlebnymi opiniami – również i takimi,
które sądy komunistycznej Polski traktowały jako niekontrowersyjne i oczywiste zaledwie trzy lata po zakończeniu wojny, mając czas okupacji w świeżej pamięci. Przydałaby się Ginczanka i jej zabójcza ironia,
żeby skomentować ten paradoks w formie literackiej.
Wiersz pozostaje najbardziej znanym i podziwianym utworem Ginczanki, a równocześnie jest wstrząsającym świadectwem okropności czasu Zagłady.
Najwyraźniej nie utracił zdolności inspirowania do
refleksji na aktualne tematy. Przy bliższym zastanowieniu nie ma się z czego cieszyć.
Jurek Hirschberg

Nieszczęścia chodzą parami. Dopiero otarliśmy łzy po tym, jak Ryszard Czarnecki został zdegradowany z wiceprzewodniczącego do roli zwykłego deputowanego Parlamentu Europejskiego. Teraz
mamy nowa tragedię. I to perfidną.
Obce Nam Siły zdegradowały Pana Ryszarda, zaś Rodzime degradują jego teścia, czyli Mirosława Hermaszewskiego. A teść, jak zaświadcza Pan Ryszard, jest dobrym ojcem i dziadkiem, a w stan wojenny został
wrobiony. W grudniu 1981 przebywał zagranicą i tam dowiedział się, że został powołany do Wojskowej
Rady Ocalenia Publicznego. Nie mógł odmówić zaszczytu.
Abstrahując od samej uchwały o degradacjach, nieznanej w tradycji polskiej i w innych cywilizowanych krajach, to w tym wypadku mamy do czynienia z chichotem historii. Bowiem chodzi o bohatera
narodowego, pierwszego (i jak dotychczas ostatniego) polskiego astronautę, ku uciesze gawiedzi wciągniętego na Parnas. W 1978 roku, tu na emigracji, śmialiśmy się z ówczesnego majora Hermaszewskiego.
Bawiły nas tytuły w prasie krajowej. Przedrukowaliśmy tytuły z „Trybuny Ludu” i „Życia Warszawy” o
tym jak to Polski Orzeł szybuje w Kosmosie. Pisaliśmy w „Jedności”, że zasługa Hermaszewskiego jest
żadna. Wsadzili go do rakiety i tyle. Bo Hermaszewski rzeczywiście nie miał żadnego wpływu na swój lot.
Porównywaliśmy go do Szympansa, którego wysłali w podobnej misji Amerykanie. Było to jeszcze przed
lotem Gagarina. Ów Szympans, w odróżnieniu od naszego astronauty, odgrywał pewna rolę. Wytresowano
go, by w zależności od światła czerwonego lub zielonego pociągnął za taką lub inną dzwignię i to spowodowało odnalezienie kapsuły po wodowaniu. Gdy Edward Gierek złożył naszemu bohaterowi gratulacje i
go odznaczył wysokim odznaczeniem państwowym, to złośliwie napisaliśmy, że żaden Małpi Król wspomnianemu Szympansowi gratulacji nie składał i w żadnym Małpim Gaju takie jublu, jak w Polsce nie było.
Dziś uważam, że skrzywdziliśmy trochę człowieka. Hermaszewski okazał się być człowiekiem sympatycznym i skromnym. Był entuzjastą astronautyki, z której się bardzo dokształcił i doskonale wypadał na
spotkaniach z młodzieżą i nawet naukowcami.
Ale naturalnie, nie o to chodzi Degradacje oficerów, pod takim czy innym pretekstem, są hańbą. Ale nie
degradowanych, tylko tych którzy to zarządzili.
Ludomir Garczyński-Gąssowski
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***
Non omnis moriar – moje dumne włości,
Łąki moich obrusów, twierdze szaf niezłomnych,
Prześcieradła rozległe, drogocenna pościel
I suknie, jasne suknie pozostaną po mnie.
Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica,
Niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera,
Chominowo, lwowianko, dzielna żono szpicla,
Donosicielko chyża, matko folksdojczera.
Tobie, twoim niech służą, bo po cóż by obcym.
Bliscy moi – nie lutnia to, nie puste imię.
Pamiętam o was, wyście, kiedy szli szupowcy,
Też pamiętali o mnie. Przypomnieli i mnie.
Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze
I zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo:
Kilimy i makaty, półmiski, lichtarze –
Niechaj piją noc całą, a o świcie brzasku
Niech zaczną szukać cennych kamieni i złota
W kanapach, materacach, kołdrach i dywanach.
O, jak będzie się palić w ręku im robota,
Kłęby włosia końskiego i morskiego siana,
Chmury prutych poduszek i obłoki pierzyn
Do rąk im przylgną, w skrzydła zmienią ręce obie;
To krew moja pakuły z puchem zlepi świeżym
I uskrzydlonych nagle w aniołów przerobi.

***
Non omnis moriar – mina stolta ägor,
Mina bordsdukars ängar, starka skänkskåpsfästen,
Vidsträckta vita lakan, dyrbara sängkläder,
Klänningar, ljusa kjolar som jag lämnar efter.
Här finns ingen som ärver mina ägodelar,
Låt därför handen vaska fram judinnans saker,
Fru Chomin, bördig från Lvov, ivrig att anmäla,
Mor till en folktysk, med en tjallare till make.
Må du ha glädje av dem, hellre ni än andra.
Mina nära – nej, varken lutan eller äran.
Jag minns er, och ni, när ni såg polisen nalkas,
Mindes mig. Och ni skyndade att informera.
Sitt vid pokalen, vänner, luta er tillbaka
Och fira min begravning. Må bytet behaga:
Turkiska mattor, väggbonader, fat, ljusstakar.
Fortsätt att supa natten lång, och när det dagas,
Skall ni leta guld, ädla stenar och klenoder
I mattor och madrasser, täcken och schäslonger.
Det går verkligen undan när god anda råder,
Hästtagelnystan, sjögrässtoppningens kokonger,
Bolsterfjun, uppsprättade duntäckens molntappar
Gör arm till vinge när de klibbar sig vid fingrar;
Det är mitt blod som binder samman dun med hampa
Och plötsligt skapar änglar av dem som fått vingar.
Tłumaczenie na szwedzki: Jurek Hirschberg

Kora to afrykański odpowiednik
harfy. Zbudowana jest z dużej tykwy
rozciętej w połowie i pokrytej krowią
skórą. Grający, szarpiąc struny, używa kciuka i palca wskazującego obu
rąk. Szemrzenie kory jest dźwięczne
i pogodne niczym plusk strumyka.
Usposabia pozytywnie do świata.
Kiedy dźwięki gęstnieją, muzyka
przypomina śpiew spadającej wody.
Kaskadowość brzemienia nie burzy
jednak wrażenia łagodnego grania.

się rzadko. Toumani Diabaté gra muzykę związaną z
obyczajami ludu Mandé, osiadłego m.in w południowych prowincji kraju. Granie Ali Farke Touré odsadzone jest zaś w tradycji ludu Songhai, żyjącego m.in
na północy Mali.
Powstała płyta artystycznie niezwykła, a zarazem
przyjemnie odurzająca swym balsamicznym brzmieniem i zwiewnością melodyki. Po jej wysłuchaniu
trudno dać wiarę, że 12 utworów na tym nagraniu
powstało praktycznie bez prób. Owszem, część tematów była dobrze muzykom znana, nie próbowali ich
jednak wcześniej razem. Trzy dwugodzinne sesje, w
formie jam sessions, stanowiły całość przygotowanego materiału. Muzycy po prostu rozmawiali ze sobą
za pośrednictwem kory i gitary, przenosząc nas, słuchaczy, w stan błogiego spokoju.
Muzyka na płycie wydaje się płynąć spokojnie niczym rzeka Niger, na którą muzycy mogli spoglądać z
pokoju konferencyjnego, umieszczonego na najwyższym piętrze hotelu Mandé w Bamako, gdzie nagrania
owego dokonano. Aż chce się usiąść u brzegu wielkiej rzeki i dać się objąć akustycznej medytacji dwóch
wielkich improwizatorów. Kora prowadzi delikatnie
linię melodyczną – gitara organizuje bazę rytmiczną.
Sposób uderzania strun palcami nawiązuje do muzykowania malijskiego guru, Jurana Kury, związanego
z ruchem wyzwoleńczym lat 50-tych XX wieku, który
stworzył swój własny styl gry na gitarze. Dziś będący
znakiem rozpoznawczym kultury Mali.
Obaj muzycy spotkaniem swoim przydali łagodności malijskiego grania nowych barw. Efekt?
Nieodparte wrażenie cudnego spaceru po chmurach.
Nagranie to jest kulturalnym wydarzeniem malijskim
i muzycznym sukcesem w skali światowej.
Innym nagraniem, które zrobiło na mnie ogromne
wrażenie jest „Chamber Music” z 2009 roku. Ballaké Sissoko na korze, na wiolonczeli francuski muzyk Vincent Segal. Kameralność, kiedy najlepsza,

Magia kory. Piękne
brzmienie Afryki
Mistrzowie gry na korze pochodzą z Mali.
Najwięksi z nich wywodzą się z rodów, które od wielu wieków doskonalili kunszt gry, tworząc charakterystyczne brzmienie, trudne do pomylenia z czymś
innym. Wielkie współczesne nazwiska to Toumani
Diabaté i Ballaké Sissoko. Ich płyty, wielokrotnie
nagradzane, obiegły świat.
Wybrałem płytę szczególną, moją ulubioną: „In the
Heart of the Moon”, nagraną w 2005 roku przez World
Circuit Records. Grający na korze Toumani Diabaté
spotyka najbardziej znanego w świecie malijskiego
muzyka Ali Farke Touré, który wtóruje Diabaté na
gitarze. To, że się spotkali muzycznie po raz pierwszy, to efekt producenckich zakusów Nicka Golda i
Ry Coodera, który również „podgrywa” delikatnie na
tej płycie. Może się nam to wydać dziwne, dlaczego,
mimo tylu lat grania, spotykają się dopiero przy okazji
tego nagrania, zważywszy, że obaj muzycy są z Mali
i działają w Bamako. Otóż, reprezentują różne tradycje muzyczne, które na sesjach muzycznych spotykają

stworzona przez unikalny duet instrumentów. Nie jest
to ani muzyka malijska, ani europejska w klasycznym
wydaniu, nie jest to również jazzująca stylizacja. Jest
zarazem wszystkim tym po trochu. Muzycy nie tyle
szukają unii brzmieniowej, co dialogicznego w swej
intencji solowego grania. Muzyka jest częściowo zakomponowana, są też duże partie improwizowane.
Dodane są efekty brzmieniowe ngoni, balafonu i kariganu, powściągliwe, uwydatniające dialog instrumentów z dwóch różnych światów. Sojusz ciepłego matowego brzmienia wiolonczeli z szelestem kory przemawia do wyobraźni. Tym razem należałoby nie tyle
spacer po obłokach przywołać, co salon z zapalonymi
kandelabrami, acz z odkrytym dachem, by udostępnić
widok na rozgwieżdżone nocne niebo.
Muzyka, nagrana podczas trzech sesji w studio
nagraniowym Salifa Keity w Bamako, podobnie
jak muzyka z płyty „In the Heart of the Moon”, jest
owocem spotkania muzyków, którzy przekraczają to,
co dotąd wnosili z racji muzycznego wyksztalcenia
i tradycji. Świadomi eksperymentu, ciekawi wyjścia
poza konwencję, prowadzą nas w czarowność muzyki
rzadko doświadczaną.
Vincent Segal, lubiący eksperymentować, mimo
klasycznej edukacji i pracy dla francuskiej Orkiestry
Narodowej, miał prawo czuć się komfortowo w tym
wydarzeniu. Dzieciństwo spędził w paryskim dystrykcie Pigall, gdzie od młodych lat nasączał się muzyką
afrykańskich imigrantów. Ballaké Sissoko należy do
grona muzyków, którzy szukają wyjścia poza opłotki własnej tradycji. Kiedy się spotkali, nie wiedzieli, co z tego wyniknie. Dopiero kiedy zaczęli swoje
jam sessions, znaleźli porozumienie, które skłaniało
do dalszej eksploracji i do muzycznego dialogu. Nie
jest rzeczą oczywistą, że każde niekonwencjonalne
spotkanie muzyczne musi przynieść interesujące dla
słuchacza owoce.
W tym przypadku wydarzyło się coś, co wprawdzie
nie tak rzadkie w świecie muzyki, ale zawsze zachwycające: chodzi o cudowność artystycznego spotkania,
które poszerza horyzonty słuchaczy, porusza zmysły,
otwiera serce na oścież.
Zygmunt Barczyk

Wieszczą
wieszcze Ile jeszcze?
Usłyszałem, że „trwa utrwalanie dobrego wizerunku Polski” i odetchnąłem
z ulgą. Premier pana Kaczyńskiego pan
Mateusz Morawiecki wie jak utrwalać,
i się dzieli wiedzą. Brawo! Nie mają racji
opozycyjni demagodzy twierdząc, że
czas się cofa – czas nie nadąża
za ideami i projektami premiera!
Nie będziemy więcej zginać karku, nie będziemy
zginać kolan, nie będziemy zginać karku za kolana!
Odrzucamy pedagogikę wstydu i ruszamy z kopyta
do koryta ojczyzny dojnej, tak nam dopomóż ojcze
Rydzyku!
Że trochę starsi znają to na pamięć? Nie szkodzi.
My utrwalamy! Że co? Przepraszać Żydów? Bez
przesady. Po pierwsze – za co, po drugie – kto ma
przepraszać? Z wojny niech się Hitler spowiada, a w
1968 roku Polski nie było – sam premier powiedział!
Już Herodot mówił, że każda wspólnota musi wiedzieć jak było, i nie bądź pan głąb!

Premier Morawiecki ruszył w Europę gasić pożary,
a 100 dni przemknęło jak z szyszki strzelił. Zamiast
ocieplania i utrwalania – inkwizycja, poprawianie historii, krzewienie kultu prezesa i żołnierzy wyklętych.
Jeszcze trochę po-krzewi, a wyklęci staną się przeklętymi (co w wielu przypadkach byłoby prawdą).
Premier działa. Przywracamy Polsce niepodległość,
poszukujemy stalinowskich sędziów (73 lata po wojnie), oskarżamy Żydów o aktywny współudział w zagładzie.... I tak dalej i tym podobnie.
Morawiecki wspiął się na szczyty hipokryzji ogłaszając manipulacyjną „Białą Księgą”. No... głowa
boli. Czy premier ma europejskich przywódców, polityków, ekonomistów, prawników, za gromadę durni,
którym można wcisnąć każdy kit? I te jego przemowy,
w dobrze pojętym własnym interesie PiS powinien zadać cios łaski, i zakazać Morawieckiemu zbliżanie się
do mikrofonu pod karą śmierci!
Jest on, pomimo nadziei jakie obudził, tak jak była
premier Szydło, nieudolnym, tylko mniej topornym
statystą. Wtrącenie: Czy zauważyliście fascynację
PiS-u językami obcymi? Płynna znajomość choćby
jednego, otwiera drzwiami do najwyższych karier, a
Morawiecki zna trzy. Aż dreszcze biorą, gigant!
Poczynania premiera, tu się zwierzę, podważyły
moje zaufanie do sektora bankowego (polskiego).
Jakaż to naiwność, żeby nie powiedzieć inaczej –
przepisać majątek na żonę i uważać, że oto zapadła
szczelna zasłona! Oczekiwałbym od prezesa banku
bardziej wyrafinowanych sposobów krycia kasy.
Obserwując uważnie poczynania Morawieckiego,
nasuwają się pytania: robi karierę, czy robi politykę?
Wierzy w to, co mówi, czy gra swoją grę? Plecie androny na benefis prezesa, czy jest naiwnym greenhornem? A może.... po prostu tak się zachwycił premierostwem, że mu się rzuciło na głowę i trzyma?
Popularne w dwudziestoleciu międzywojennym
powiedzenie „paraliż postępowy najzacniejsze trafia
głowy” dziś odżyło. Wówczas chodziło o symptomy
nieuleczalnej, a „dyskretnej” choroby, syfilisu. Dziś
europejscy i inni specjaliści zastanawiają się nad
sposobem leczenia choroby, na jaką zapadła Polska.
Smutne to.
Andrzej Szmilichowski
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MOJE UNIWERSYTETY

Fragment większej całości 6.

Maksym Gorki swoje wspomnienia,
o tym jak zdobywał doświadczenia
życiowe, zatytułował: „Moje uniwersytety”. Właściwie Aleksiej Maksymowicz
Pieszkow miał na myśli szkołę życia,
którą zakończył z wyróżnieniem. Ja
wprawdzie otarłem się o Uniwersytet
Jagielloński, a później o Sztokholmski.
Jednak moje prawdziwe uniwersytety to
szkoły podstawowe, średnie, pół wyższe
i wyższe. Najbardziej cenię sobie krakowskie: podstawówkę nr 6, kinotechniczną i PST, wrócę do nich później.
Zacznę od przedszkola, też w Krakowie, lecz podczas innego pobytu. Przedszkole mieściło się w domu
zakonnym sióstr (nie pamiętam już jakich) na ulicy
Szujskiego, obok słynnej „szóstki”, o której wspomniałem, szkoły podstawowej, którą wszyscy absolwenci wspominają z wielkim sentymentem. Nie mógł
się jej nachwalić na antenie „Szkła kontaktowego”
zmarły niedawno, mój znacznie młodszy kolega,
Grzegorz Miecugow.
Klasę pierwszą zaliczyłem (zgodnie z rozkładem
jazdy mojego ojca, którego przenoszono z roku na rok
do innych miast, na inne dyrekcje teatrów) w Sopocie
na kompletach hrabianki (lub hrabiny) Pruszyńskiej.
Nie jestem pewny, czy była to siostra Ksawerego hr.
Pruszyńskiego, czy wdowa po jego bracie poległym
we wrześniu. Nie ulega wątpliwości, że ta bardzo
zasłużona patriotka, weteranka tajnego nauczania w
Generalnej Guberni, uznała na wszelki wypadek, że
komplety należy prowadzić dalej, w rzekomo wolnej
Polsce, by dzieci z przyzwoitych rodzin nie skomunizowała nowa władza. Pani Pruszyńska uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenia swojej szkółki. W 1945
i 1946 polskie (?) władze dopiero organizowały swoje
szkolnictwo na ziemiach poniemieckich. Szkółka była
w mieszkaniu pani Pruszyńskiej, gdzie przy wielkim
stole siedziały dzieci różnego wieku, które przerabiały materiał różnych klas, na różnym poziomie. Moja
starsza o cztery lata siostrzyczka, zaliczała już czwartą klasę i drugie komplety.
Tu małe wyjaśnienie. W Generalnej Gubernii działały polskie szkoły podstawowe (wtedy nazywały
się powszechnymi), średnie zawodowe i pół wyższe.
Niemcy nie godzili się na polskie gimnazja, licea i
uniwersytety. W szkołach podstawowych nie uczono
historii i geografii. Ale Polak potrafi. Zorganizowano
komplety, „tajne nauczanie” , na których nauczyciele – ci sami, ze szkoły dozwolonej, uzupełniali młodzieży wiedzę, w prywatnych mieszkaniach. Niemcy
patrzyli na to przez palce. Czujni sąsiedzi nie wzywali
policji, ani Gestapo, gdy widzieli, że za dużo młodzieży przychodzi do tego czy innego mieszkania.
Dotyczyło to tak szkół podstawowych, jak średnich,
a nawet wyższych. Np. słuchacze pół wyższych szkół
felczerskich byli dokształcani przez wybitnych profesorów medycyny w tym kierunku.

Łopiennik Górny 1941 - Lekcja języka polskiego podczas
tajnych kompletów. Lekcje prowadzi Jadwiga Sokirkówna.
Foto: Wikipedia
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Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.
Foto: Wikipedia

Moja siostrzyczka, jako weteranka kompletów okupacyjnych, która później już zaliczyła parę miesięcy
w „reżimowej” szkole w Krakowie, brylowała na tych
kompletach powojennych. Ja zacząłem pierwszą klasę
na elementarzu Falskiego. Ten doskonały elementarz
przez pierwsze lata Polski Ludowej był tolerowany.
Za czasów PRL najpierw go uaktualniono zmieniając
np. policjanta na milicjanta, pana na obywatela, ale
później PRL opracowała własny, słuszny elementarz
o pracy dla dobra socjalizmu. Dowiedziałem się z tego jeszcze starego elementarza: że Ala ma Asa i tym
podobne rewelacje o Mamie, Tacie i Kocie.
W odróżnieniu od Polski Ludowej, w której od
piątej klasy szkoły podstawowej uczono rosyjskiego,
Niemcy w dozwolonych polskich szkołach nie wymagali nauki niemieckiego. Inna rzecz, że w dobrze
zrozumianym interesie uczniów, szkoły średnie i pół
wyższe język ten wprowadzały.
Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, wyjechaliśmy z Sopotu do Gorzowa Wielkopolskiego.
Też miasta „odzyskanego”. Chodziłem tam do drugiej
klasy. W Gorzowie mieliśmy doskonale zachowany
teatr w stylu biedermaierskim. Z doskonale zachowaną rekwizytornią. Dużo zabawek z niej miałem, m.in.
miniaturowy hełm pruski z pikelhaubą.
Tak, jak w Sopocie było ważne molo, to w Gorzowie unikalny cmentarz górski. Na zboczu, które
było jednocześnie cmentarzem i parkiem z ławkami.,
w pełni zieleni stały nagrobki. Najczęściej granitowe
z wkutymi w ten granit literkami z brązu. Z gronem
kolegów, przy pomocy harcerskich „finek”, wydłubywaliśmy te literki i układaliśmy z nich najczęściej
nieprzyzwoite słowa. Mieliśmy po siedem czy osiem
lat. Przechodzący dorośli patrzyli na nas życzliwie.
Nikt nam nie powiedział, że to profanacja, bo to ... był
cmentarz heretycki – luterański. Co innego, gdyby był
katolicki. Na ziemiach poniemieckich cmentarzami
katolickimi zaopiekował się Kościół i to było sacrum.
Tam chowano później „naszych”. Ale cmentarze heretyckie, jak i żydowskie, może i teoretycznie podlegały ochronie, ale w praktyce to nie działało. W latach sześćdziesiątych przechodziłem na skróty przez
niemiecki cmentarz we Wrocławiu. Było już ciemno
i bardzo musiałem uważać, by nie wpaść do jakiegoś
grobu. Duża ich część była rozkopana. Trumny były
rozbite. Hieny cmentarne szukały w nich kosztowności. Zdarzało się bowiem, że czasem kogoś pochowano z obrączką ślubną lub ulubionym naszyjnikiem.
W Kwidzyniu, też na ziemiach odzyskanych, był
majątek von Rosenbergów. Tak się złożyło, że była to arystokracyjna rodzina pruska bardzo dobrze
usposobiono do swoich polskich (porozbiorowych)
poddanych. Po wojnie siedzibę von Rosenbergów
przejęły ministerstwo zdrowia i ministerstwo chemii.
Była tam komórka rozpracowująca zagraniczne leki
(by nie płacić za licencję). Prowadzący tę placówkę
pan Dylewski, przyjaciel z okupacji mojego ojca,
tłumaczył nam, na czym to polega. Otóż skład chemiczny leków jest znany i dostępny. By jednak je
wyprodukować to trzeba przejść, jakieś tajne furtki. I
właśnie ta placówka szukała tych furtek. Było to zwykłe piractwo.
Ale nie w tym rzecz. Był to piękny obiekt wypoczynkowy. Z własnym jeziorem i kajakami.
Wypoczywali tam studenci akademii medycznych.
Kiedyś się popili i z mauzoleum w parku wywlekli
szczątki tego życzliwego Polakom von Rosenberga i

powiesili rozpadającego się kościotrupa na ogrodzeniu. Nic się nie stało, kości zebrano i po cichu odniesiono do grobowca. Wspominam to, bo zrobiło to na
mnie duże wrażenie. Szczególnie, że w tym czasie
byłem wiernym słuchaczem Radia Wolna Europa i
jak RWE podała informację o zniszczeniu we Lwowie
polskiego cmentarza Orląt, jak wszyscy oburzałem się
na barbarzyństwo władz sowieckich, które zniszczyły
groby polskich bohaterów, obrońców Lwowa z 1918
roku.
Ale wracając po tych dygresjach do Gorzowa
Wielkopolskiego i mojej drugiej klasy. Miałem tam
przyjaciół, kolegę z klasy i jego starszego brata. Obaj
byli harcerzami. Wtedy jeszcze w 1948 było prawdziwe harcerstwo prowadzone przez byłych „szaro
szeregowców”. Sam nie należąc do harcerstwa, chodziłem z tymi przyjaciółmi na wycieczki harcerskie.
Rozsądny druh zastępowy (były akowiec) nie namawiał do wstąpienia do organizacji i wieszczył, że długo się nie utrzyma. Do tego wątku wrócę przy innej
okazji. Dodam jeszcze, że drugiego mądrego harcerza
też z Szarych Szeregów poznałem trzy lata później i
dużo mu zawdzięczam.
A w teatrze mojego ojca w Gorzowie były warte
do zapamiętania dwie wizyty. Objażdżający Ziemie
Zachodnie prezydent Bolesław Bierut zaszczycił
nasz teatr i pochwalił odbudowywanie polskiej kultury na tych ziemiach. Posunął się nawet do tego, że
przysłał później odręcznie napisane pismo pochwalne
dla działalności mojego taty. Ten pochwalny list od
Bieruta czasem się przydawał mojemu ojcu, w odpowiednich momentach „przypadkowo” mu wypadał z
portfela, gdy załatwiał jakąś sprawę z jakimś np. wojewodą. Wyśmiał to bezlitośnie w swoich wspomnieniach Adam Hanuszkiewicz, niepomny tego, że był
jedynym, który złamał niepisaną umowę reżyserów,
którzy postanowili nie przyjmować dyrekcji Teatru
Narodowego po zwolnieniu Dejmka za wystawienie
„Dziadów” w 1968 roku.
Druga ważna wizyta w Gorzowie to był przyjazd
wizytującego Ziemie Zachodnie prymasa, kardynała
Augusta Hlonda. Kuria gorzowska zwróciła się do
mojego ojca z prośbą o udostępnienie sali teatru na
spotkanie z Prymasem. Ojciec się naturalnie od razu
zgodził. Parę godzin przed spotkaniem zadzwonił do
teatru dyrektor elektrowni, że domyśla się dlaczego.
kazano mu wyłączyć wieczorem prąd dla teatru i radził zaopatrzyć się w świece. Spotkanie wiernych z
Prymasem nie było tajemnicą. Więc on się domyślił.
Ojciec zadzwonił do kurii i przekazał tę informację.
I zaraz do teatru przyjechali klerycy z wielką ilością
świec. Spotkanie przy świecach bardzo się udało.
Nastrój był jeszcze bardziej podniosły. Następnego
dnia biskup diecezjalny zaprosił mojego ojca i dyrektora elektrowni na przyjęcie z udziałem kardynała
Hlonda. Ojciec twierdził, że takich frykasów, jakie
tam w kurii podano, to nie jadł nawet i przed wojną,
W Gorzowie byliśmy tylko jeden sezon i dlatego
następną klasę robiłem, już w innych okolicznościach
w Bydgoszczy.
Ludomir Garczyński-Gąssowski
Portret
Aleksandra
Gąssowskiego

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Polskie tapas? Tak, to możliwe!

Świetna polska restauracja na Kungsholmen
Nazwa restauracji sugeruje, że to jedna
z hiszpańskich knajpek w Sztokholmie: 85
kvadrat Tapas. Ale nic bardziej mylnego. To
mało znana, za to zaskakująca polska knajpka.
Na bocznej uliczce Kungsholmen (najbliższa stacja metra to Rådhuset) na
John Ericssonsgatan 15 znajdziemy prawdziwą perełkę, którą ostatnio zachwycili się eksperci gastronomii w Radio Szwedzkim. Niewielki, ale przytulny
lokal – można siedzieć przy niskich albo wysokich stołach – zaskakuje menu.
Markowym daniem jest... polskie tapas. A więc najpierw pierogi (część z mięsem, część z kapustą), później bigos ze smacznym ciemnym chlebem, a na koniec placki ziemniaczane (jedne na słodko ze śmietaną, drugie tradycyjne). Do
tego warto zamówić polskie piwo. Wszystkie dania robione na miejscu, bardzo
smaczne, a porcja w zasadzie wystarczy na dwie osoby (jeśli ktoś nie jest bardzo
głodny). Cena: 200 koron.
Polskie tapas zachwyciło także Szwedów, którzy pisali: Wśród mecki tapas na
Kungsholmen, znajdujemy entuzjastycznego Polaka, który prowadzi restaurację
85 kwadrat. Znakomicie przygotowane polskie potrawy to kulinarne doznanie
wysoko ponad przeciętność.
W menu znajdziemy także żurek (88 koron), dania “kiełbacha od Stach” (95
koron), a także 3 rodzaje pieczonej kiełbasy (115 koron). I wiele innych, łącznie
z polskimi, domowej roboty, deserami. Prawdziwe eldorado dla smakoszy polskiej kuchni.
Właścicielem restauracji od kilku lat jest Tadeusz Gresewitz, któremu udało
się stworzyć prawdziwą perełkę polskiej kuchni – dodatkowo przystępne ceny i
miła domowa atmosfera. To miejsce warte polecenie, zwłaszcza, że polska kuchnia w Sztokholmie nie ma szczęścia. W krótkim czasie zamknęły się dwie polskie restauracje, a ceniony przez wielu Mormors kök na Östermalmie zapowiada
likwidację restauracji 1 maja.
58 kvadrat. John Ericssonsgatan 15. Kungsholmen.
Facebook: 85 Kvadrat Tapas WineCoffe & Deli Bar
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Aleksander Wolszczan

Barbara Piasecka Johnson

Hilary Koprowski

Czy wiesz, że pierwsza
szczepionka przeciwko polio
była wynaleziona przez
Polaka? Słynny lew rozpoczynający seans filmowy to
znak rozpoznawczy jednej z
najwybitniejszych wytwórni
filmowych, a protoplastą tej
firmy nie był Amerykanin,
a ambitny Polak-emigrant.
Najpopularniejsza dziś
firma branży IT i telekomunikacji także zakiełkowała
w umyśle Polaka. Nasze
narodowe ikony literatury
były emigrantami, tak jak
my. Nasi rodacy nie tylko
stoją na czele największych
światowych firm, ale są też
znani z wybitnej twórczości
w dziedzinie kultury, zasług
dla sportu czy nauki.

C jak Czerski
Paleontolog, geolog i przyrodnik.
Jeden z najbardziej znanych badaczy
Syberii na świecie. Znalazł się tam w
wyniku zesłania po powstaniu styczniowym. Po egidą Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego odbył wiele
wypraw badawczych i został uznany za
jednego z najbardziej zasłużonych naukowców dla Rosji, choć był Polakiem.
Jego imieniem są nazwane ulice, szczyty i pasma górskie, dolina, a nawet jedno miasto.
F jak Funk
To właśnie dzięki Polakowi wiemy,
jakie znaczenie mają dla naszego organizmu witaminy. Kazimierz Funk,
biolog i chemik, pracował w ośrodkach
Berlina, w Bernie, następnie w Paryżu
i w Londynie. Podczas pierwszej wojny światowej natomiast trafił do USA.
Kazimierz Funk jest także twórcą terminu witamina. Jednak swoje życie
poświęcił nie tylko badaniu witamin i
skutków ich niedoboru. Pracował także nad wyizolowaniem insuliny i nad
przyczynami powstawania raka.
G jak Goldwyn
Jeden z najwybitniejszych amerykańskich producentów filmowych to też
Polak! Samuel Goldwyn, a w zasadzie
Szmul Gelbfisz pochodził z Warszawy.
Jako nastolatek opuścił Polskę i udał się
do Birmingham w Wielkiej Brytanii,
gdzie spędził kilka lata, a następnie wyemigrował do Nowego Jorku. W 1913
roku wraz ze szwagrem założył słynną
wytwórnię Paramount. Później wraz z
hollywoodzkimi producentami utworzył Goldwyn Pictures, które następnie
zostało przekształcone w znaną dzisiaj
Metro-Goldwyn-Mayer. Powiedzonka
Goldwyna, które powstawały m. in. z
niewystarczającej znajomości języka
angielskiego były tak słynne, że utworzono znany na świecie termin goldwynizm oznaczający paradoksalne połączenia słów i humorystyczne riposty.
Od dziś widząc słynnego lwa obwieszczającego początek film warto pamiętać, że podwaliny pod jedną z najznamienitszych firm przemysłu filmowego
stworzył Polak.
K jak Koprowski
Nie każdy wie, że tzw. żywa szczepionka przeciwko polio została wynaleziona przez polskiego wirusologa
Hilarego Koprowskiego, który wówczas pracował w amerykańskim instytucie. Pierwszą dawkę zaaplikował on
swojemu synowi. Szczepionka uratowała życie milionom ludzi na całym
świecie. W Polsce została wprowadzona w momencie, kiedy panowała
epidemia polio. Na początku lat 50.
na polio zapadało średnio około 3 tys.

dzieci rocznie. Dzięki szczepionce
już w latach 60. zachorowalność na
polio spadła do kilkudziesięciu przypadków rocznie. Ale to nie wszystko.
Koprowski wczesne lata swojej kariery
spędził także na badaniu wirusa żółtej febry. Dorobek zmarłego w 2013
roku naukowca można podziwiać w
prawie 900 pracach publikowanych na
całym świecie. Założył fundację im.
Koprowskich, która do dziś wspiera
naukowców w Polsce.
M jak Mickiewicz
„Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak
zdrowie / Ile cię trzeba cenić, ten tylko
się dowie / Kto cię stracił. Dziś piękność
twą w całej ozdobie / Widzę i opisuję,
bo tęsknię po tobie” – pisząc te słowa
Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu“
mieszkał na emigracji, a Litwa była
była częścią Rzeczpospolitej Obojga
Narodów. Nie każdy wie, że tak naprawdę nie był Polakiem, a Litwinem,
podobnie jak Juliusz Słowacki, który
spędził część swojego życia w Londynie, we Francji i w Szwajcarii.
M jak Miklaszewski
Słynny Jim Miklaszewski to dziennikarz, o którego względy biją się wszyscy politycy amerykańscy. Uznawany
za jednego z najlepszych komentatorów
telewizyjnych. Do czasu emerytury w
2016 roku związany był ze stacją NBC,
a wcześniej z CNN. Sensacyjne wieści
z Pentagonu, szczególnie za prezydentury Reagana, Busha czy Clintona, były
jego specjalnością.
P jak Piasecka-Johnson
Mało kto wie, że współzałożycielką
słynnej firmy Johnson& Johnson, która
jest jednym z najpopularniejszych producentów kosmetyków dla dzieci, była
Barbara Piasecka-Johnson. Jej majątek
szacowany był na ponad 2,3 mld. dolarów, dzięki czemu była klasyfikowana
jako jedna z najbogatszych kobiet na
świecie. Jej chemiczno-kosmetyczne
imperium to jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek na całym świecie.
S jak Seweryn
Popularny aktor i reżyser, Andrzej
Seweryn, znany jako jeden z najwybitniejszych artystów Francji, często pojawia się na deskach teatralnych i rodzimych produkcjach. Najsłynniejsze filmy, w którym podziwiał go cały świat
to „Lista Schindlera”, „Dyrygent” czy
„Ostatnia rodzina”, za który to film
dostał nagrodę w kategorii najlepszy
aktor. Polacy pamiętają go także jako
Soplicę z „Pana Tadeusza”, jako Jeremiego Wiśniowieckiego z „Ogniem
i mieczem”, czy Kapitana Wirskiego
z „Człowieka z żelaza”. Jako trzeci cudzoziemiec w historii został

Polak potrafi!

Oto lista wybitnych Polaków, których nazwiska możemy kojarzyć, ale
nie do końca zdajemy sobie sprawę z
ich osiągnięć. Łączy ich kilka cech –
każdy z nich jest emigrantem, działają
na arenie międzynarodowej i osiągają
sukces, podobnie jak wielcy Polacy z
Litwy, którzy stali się ikonami polskiej
literatury.
B jak Bauman
Książki i opracowania prof. Zygmunt
Bauman cieszą się nieustającą popularnością na całym świecie. Ten słynny
socjolog i filozof wiódł prym, jeśli chodzi o analizę współczesnych zachowań
społecznych, koncepcję globalizmu i
relacji międzyludzkich w społeczeństwach wysoko rozwiniętych. Na co
dzień mieszkał w Wielkiej Brytanii.
B jak Boniek
Tego pana nie trzeba przedstawiać.
Niemal każdy na hasło: Zbigniew Boniek myśli o piłce nożnej. Na co dzień
obywatel Włoch, który zasłynął nie
tylko wybitnym talentem do sportu,
ale także talentem do zarabiania pieniędzy. Po Kazimierzu Deynie jako
drugi Polak w historii został uznany za
najlepszego piłkarza Europy w plebiscycie francuskiego magazynu France
Football. Do dziś jest jedynym polskim
piłkarzem umieszczonym w FIFA 100,
czyli wykazie najwybitniejszych futbolistów wszechczasów. Pełnił także
funkcje prezesa PZPN i jest członkiem
Komitetu Wykonawczego UEFA.
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zaangażowany do najsłynniejszego teatru francuskiego Comedie-Francaise.
Po 30 latach pobytu we Francji w
2010 roku wrócił do Polski, gdzie objął posadę dyrektora Teatru Polskiego.
Prywatnie to pierwszy mąż Krystyny
Jandy i ojciec Marii Seweryn.
W jak Wolszczan
Profesor Aleksander Wolszczan niczym Kopernik zmienił naszą świadomość dotyczącą kosmosu. Astronom
z Filadelfii odkrył w1992 roku pierwszy pozasłoneczny układ planetarny.
Profesor Pennsylvania State University
jest także związany z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Instytutem
Fizyki
Uniwersytetu
Szczecińskiego. Otrzymał wiele nagród, w tym Krzyż Oficerski Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
a z rąk prezydenta Kwaśniewskiego
odebrał Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski. Wolszczan znalazł się także na liście 25 odkrywców
wszechczasów, opublikowanej przez
„Astronomy”.
W jak Wozniak
Korzystając codziennie z IPhone’a,
nie do końca możesz sobie zdawać
sprawę, że twórcą popularnej marki
był także … Polak. Steve Wozniak
pierwszy komputer zbudował w wieku
14 lat. Jako młody człowiek pracował
dla Helwett-Packarda. Warto wiedzieć,
że Woźniak samodzielnie wymyślił i
wypuścił w świat pierwszy komputer
Apple I, który stał się protoplastą dzisiejszych rozwiązań firmy Apple. Wraz
ze Stevem Jobsem zarządzał firmą od
lat 70. do 1985 roku, kiedy doznał poważnych obrażeń w wypadku samolotu, który sam pilotował. W tym samym
roku otrzymał amerykańską prestiżową
nagrodę National Medal of Technology
z rąk prezydenta Reagana. W późniejszych latach skupił na nowych wynalazkach: zaprojektował m.in. uniwersalnego pilota i technologię GPS.
Oprócz tego wziął udział w szeregu
projektów społecznych.
Y jak Yang
Pati Yang to pseudonim artystyczny Patrycji Hilton, z domu
Grzymałkiewicz. Córka Jana Borysewicza, która odziedziczyła po słynnym ojcu talent muzyczny, obecnie
mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie
od 2001 roku tworzy wraz z mężem
Stephenem Hiltonem. Nagrała m.in. w
słynnym Air Studios, założonym przez
producenta The Beatles. Pracowała
przy ścieżce dźwiękowej do filmu
Code 46. W Polsce wystąpiła w 2006
roku jako support Depeche Mode. Choć
nie jest topową artystką z MTV, pozostaje w światowej czołówce twórców
muzyki electronic i trip hop.
Dzięki takim Polakom nasza ojczyzna dziś słynie nie tylko z Jana Pawła
II, czy Lecha Wałęsy, ale także z wybitnych osobowości naukowych, twórców kultury i biznesu. Baza talentów
rodem z Polski jest ogromna. Niczym
nomadzi przemierzamy świat w poszukiwaniu lepszego życia, często wykorzystując swoje cechy narodowe i
doskonałą bazę edukacyjną. Litewska
firma TransferGo stara się za nami nadążyć i dziś już oferta przelewów międzynarodowych jest dostępna w ponad
46 krajach świata. To także międzynarodowy sukces osiągnięty rękoma i
lotnym umysłami emigrantów, za którymi nie stała ani bankowa fortuna, ani
koneksje. Dziś firma służy Polakom
w przesyłaniu pieniędzy taniej i szybciej niż było to możliwe kiedykolwiek
wcześniej, bo choć pieniądze szczęścia
nie dają, na pewno umożliwiają nam
rozwój talentów i nowe odkrycia, a do
tego sprawiają, że możemy spełniać
także marzenia pozostałych w kraju rodzin i jednocześnie pomagać im także
się rozwijać.
Tekst & zdjęcia © TransferGo

Gwiazdy
o sobie,
inni o
gwiazdach
Dwie wybitne postacie w polskim alpinizmie to Wanda Rutkiewicz (1943-1992)
i Jerzy Kukuczka (1948-1989). Pierwsza
dama wyprzedziła w zdobyciu dwóch najwyższych szczytów świata świetnych przecież polskich kolegów i zakończyła karierę osiągając 8 z 14-u himalajskich wierzchołków przekraczających 8000 mnpm.
Kukuczka wszedł na Ewerest trzy lata po
Wandzie, ale później osiągnął Koronę
Himalajów jako drugi na świecie po Reinholdzie Messnerze. Oboje – Wanda i Jerzy
– pozostali w górach: on po śmiertelnym
wypadku na południowej ścianie Lhotse,
ona przy próbie wejścia na trzeci szczyt
świata – Kangchendzongę.

XXIX Tydzień Kresowy

„ZGODA”
w Szczecinie
i Policach
W niedzielę 4 marca br. w Bazylice
Archikatedralnej w Szczecinie odprawiona została Msza św. w intencji
Kresowian. W nabożeństwie, któremu
przewodniczył arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński ks. Andrzej
Dzięga, uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi
Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia
„Świteź” w Szczecinie oraz goście z
Litwy – członkowie Polskiego Zespołu
Tańca Ludowego „Zgoda” z Rudomina
pod Wilnem.
Rodacy z Litwy zostali zaproszeni na uroczystości związane z corocznymi obchodami „Wileńskiego
Kaziuka 2018” obchodzonego w Szczecinie już po
raz XXIX. Zespół Tańca Ludowego „Zgoda” powstał
w roku 1988 w podwileńskim osiedlu Rudomina jako wynik potrzeby poznania i promowania polskiego
dziedzictwa folklorystycznego. Jego założycielem
jest zagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej
Henryk Kasperowicz, który pełni funkcję kierownika i choreografa zespołu.
Zespół zwrócił na siebie uwagę swą oryginalnością
i wysokim poziomem artystycznym. Jest to blisko
stuosobowa grupa młodocianych artystów, którzy w
trzech sekcjach: tanecznej, wokalnej i kapeli, rozwijają talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki

Za życia niewiele zdążyli napisać czy opublikować.
Wanda zredagowała antologię tekstów (w tym okokło połowy własnych) “Zdobycie Gasherbrumów”
(1979, o wyprawie 1975) i we współpracy z Ewą
Matuszewską wspomnienia “Na jednej linie” (1986)
i “Karawana do marzeń” (opublikowana 1994 już
po zaginięciu Wandy). Nieco wcześniej, ale również pośmiertnie, ukazał się wywiad-rzeka Barbary
Rusowicz “Wszystko o Wandzie Rutkiewicz” (1992).
Z kolei Matuszewska opublikowała w 1999 biografię pt. “Uciec jak najwyżej. Nie dokończone życie
Wandy Rutkiewicz”. Kilka z tych pozycji miało też
późniejsze wznowienia.
Spisana przez Tomasza Malanowskiego relacja Kukuczki pt. “Na szczytach świata” ukazała się w 1990,
a napisana w 1988 książka “Mój pionowy świat” dopiero w 1995. Obie po śmierci autora.
Dopiero w ostatnich latach powstają prace przedstawicieli nowego pokolenia biografów. Dariusz Kortko
i Marcin Pietraszewski wydali w 2016 “Kukuczka.
Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście”,
zaś Anna Kamińska rok później biografię pt. “Wanda.
Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy
Rutkiewicz”. Obie książki różnią się zdecydowanie
od wcześniejszych, powstałych z autorskim udziałem
Wandy i Jerzego. Sięgają po wiele nowych źródeł,
są reporterskim zwiadem wśród ludzi znających ich
najlepiej, konfrontują dotychczasową, głównie autobiograficzną wiedzę, ze zróżnicowanymi, niekiedy
wręcz sprzecznymi świadectwami. Przynoszą bogate
tło historyczne, społeczno-polityczne, obyczajowe,
psychologiczne.
Autorzy książki o Kukuczce pracowicie zestawili
dostępne źródła, tworząc wyczerpującą narrację biograficzną, rzuconą na tło panoramy dziejów polskiego
i światowego alpinizmu tych lat. W wyborze źródeł
zachowano równowagę między materiałami publikowanymi a wywiadami z żyjącymi świadkami wydarzeń. Osiągnięto całość bardziej wielostronną niż
dwie wyżej wymienione książki samego Kukuczki.
Natomiast Anny Kamińskiej biografia Wandy osiąga przede wszystkiem swój cel za pomocą wywiadów
z ludźmi, którzy Wandę znali, członkami rodziny,
przyjaciółmi, kolegami-alpinistami. Uderza dobre
ludowej. Zespół tworzą uczniowie, studenci oraz dorośli. W swoim repertuarze „Zgoda” posiada narodowe i regionalne tańce Polski, różne programy i obrazki sceniczne, prezentujące folklor ziemi wileńskiej –
„Jarmark kaziukowy” czy „Zabawy nad Wilią”.
W roku 2009 „Zgoda” opracowała poemat Adama
Mickiewicza „Pan Tadeusz” w wersji współczesnej.
Premiera pierwszej polskiej rock-opery na Litwie
odbyła się podczas obchodów 20-lecia działalności
artystycznej. W suitach łowickiej, opoczyńskiej, rzeszowskiej, sądeckiej, lubelskiej, spiskiej, kurpiowskiej i żywieckiej zespół barwnie i żywo prezentuje
piękno polskiego folkloru ludowego. Od dawna też
„Zgoda” pozostaje wierna pierwotnej idei: popularyzuje pieśni, tańce oraz melodie innych narodów, m.
in. litewski folklor ludowy, folklor żydowski i białoruski. „Zgoda” cieszy się również współpracą i przyjaźnią ze światowymi autorytetami folkloru ludowego: Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca
„Mazowsze” oraz Litewskim Państwowym Zespołem
Pieśni i Tańca „Lietuva”.
Zespół z Litwy po niedzielnej liturgii w Bazylice
Archikatedralnej, dał mini koncert dla wiernych.
Były to m.in. pieśni religijne (Barka, ukochana pieśń
św. Jana Pawła II) oraz kilka z regionu wileńskiego. Zespół wystąpił też w MOK w Policach oraz w
Teatrze Polskim w Szczecinie. W Policach gościł na
zaproszenie zachodniopomorskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Miejskiego
Ośrodka Kultury. Gościem specjalnym Tygodnia
Kresowego był poseł na Sejm Republiki Litewskiej
z frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie –
Związku Chrześcijańskich Rodzin, wicemarszałek
Jarosław Narkiewicz.
W ramach tegorocznego Tygodnia Kresowego odbyły się także liczne imprezy towarzyszące. I tak: 27
lutego w Książnicy Szczecińskiej otwarto wystawę
„Ferdynand Ruszczyc – malarz ziemi”, w czasie której odbył się koncert chóru „Balkanto” i 2 marca w
Klubie 13 Muz, gdzie śpiewała „Rapsodia” prezentująca pieśni patriotyczne i wreszcie wystąpiła młodzież
z LO nr 1 w Szczecinie. Organizatorem Tygodnia
było tradycyjnie Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna,
Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź”
– a szczególnie członkowie jego Zarządu. Tradycyjnie
też prowadzącą wszystkie imprezy Tygodnia była niezastąpiona Krystyna Korkuć oraz prezes „Świtezi”
Albert Miłaszewski.
Leszek Wątróbski

Jerzy Kukuczka. Foto Wikipedia

Wanda Rutkiewicz. Foto Seweryn Bidziński

wyczucie autorki zarówno w doborze świadectw, najtrafniej i w sposób pogłębiony, oddających zróżnicowany i niekiedy kontrowersyjny świat działań i uczuć
Wandy, niekiedy manifestowanych otwarcie, może
częściej skrytych za rozmaitymi maskami dystansu
czy rezerwy. Książkę cechuje również poczucie taktu
jej autorki: wyczuwa się, że niektóre wypowiedzi zostały stonowane, może nawet “ocenzurowane”.
Sylwetki obu prominentnych w swej dziedzinie
postaci, pozostałych na zawsze w górach, umieszczają się dziś na tle regularnie powracających
tragedii w najwyższych himalajskich masywach,
gdy w zwanej tak jeszcze od lat 1920. “kapliczce
straceńców” znajdujemy coraz to nowych uczestników, odchodzących w glorii sławy dotychczasowych osiągnięć, zarazem niesytych coraz to nowych
wejść, z których każde może okazać się ostatnim.
Alpinizm jest sportem ryzykownym i niebezpiecznym, gdy nawet najwyższy poziom umiejętności technicznych i fizycznego przygotowania muszą ustąpić
wobec kaprysów bezlitosnej natury, jak lawina czy
nagłe załamanie pogody.
Aleksander Kwiatkowski
Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski: Kukuczka. Opowieść o
najsłynniejszym polskim himalaiście, Warszawa 2016, Agora
S.A. s. 400
Anna Kamińska: Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci.
Historia Wandy Rutkiewicz. Kraków 2017, Wydawnictwo
Literackie s. 480

Police. Przemawia wicemarszałek Jarosław Narkierwicz.

Tańce białoruskie.

Po koncercie galowym w Teatrze Polskim.

Foto: © Leszek Wątróbski
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XXVIII Sztokholmski
Salon Poezji
zaprasza na spektakl z udziałem:
ANNY DYMNEJ
i KRZYSZTOFA ORZECHOWSKIEGO
którzy w oparciu o poezje Czesława Miłosza
stworzyli program poetycki „To lubię”
19 maja o godzinie 19.00
Teaterstudio Lederman
Gästrikegatan 13
Obowiązuje rezerwacja miejsc.
Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerami
tel: 08 7393839; 073 505 11 27
od 7 lutego 2018
w godzinach 17.00-19.00
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Hulaj
dusza
Mam zamiar trochę poirytować
PT Czytelników. Co irytuje człowieka
najczęściej? Marnotrawienie pieniędzy
– tym bardziej, gdy nie są własnością
nimi szastającego.

Tablica marcowa na Dworcu Gdańskim w Warszawie © Wikipedia

Polskie dni marcowe
w Szwecji
Obchody pięćdziesięciolecia polskiego
marca w Szwecji trwały cztery dni od
22 do 25 marca. W czwartek i niedzielę
w Sztokholmie, w sobotę w Lundzie. I tu
i tam są duże skupiska byłych wygnańców
z Polski. Dziś już ludzi raczej starszych.
Średnia wieku na obchodach w Sztokholmie była w granicach osiemdziesiątki.
22 marca w salce kinowej domu kultury żydowskiej
Bajit odbył się pokaz trzech filmów o tematyce związanej z exodusem Polaków żydowskiego pochodzenia z Polski. Duża część, młodych wówczas ludzi, nie
wiedziała w ogóle, że nie jest rdzennymi Polakami.
Były to filmy Krystyny Piotrowskiej „Dlaczego wyjechałam/łem”, Mariana Marzyńskiego „Skibet” i
Gregora Nowińskiego „Vägen till det blågula”. Film
pani Piotrowskiej nakręcony był niedawno. Natomiast
dwa pozostałe w latach siedemdziesiątych ub. wieku, w Danii i w Szwecji. Pomijając te starsze filmy
o statku Skibet, który dowiózł wygnańców z Polski
do Danii i o powitaniu tychże w Szwecji, to krótki
(14 minutowy) filmik Krystyny Piotrowskiej robi
wrażenie.
Piotrowska ze swoją ekipą objechała całą kulę
ziemską w pogoni za marcowymi emigrantami i zadawała im jedno pytanie: „Dlaczego wyjechałeś z
Polski?”. Odpowiedzi były różne, choć wszystkie
związane były z ówczesną falą antysemityzmu w
Polsce. Mignęła nam przez chwilę twarz dobrze nam
znanego Józka Dajczgewanda, który ze Szwecji
przeniósł się do Izraela. Wyjechał z Polski, bo taka
była atmosfera. Najzabawniejsza była opinia pewnej
pani o urodzie słowiańskiej. Powiedziała, że wyjechała przez wygląd, bo nikt nie rozpoznawał w niej
Żydówki i nasi rodacy nie hamowali w jej obecności
swoich nieżyczliwych uwag na temat Żydów
Pokaz filmowy poprzedziła rozmowa pani Joanny
Rose z dyrektorem warszawskiego muzeum Historii
Żydów Polskich – Polin, panem Dariuszem Stolą.
Właściwie była to prelekcja pana Dyrektora, a pytania pani Joanny były tylko pro forma. Miło nam było,
że pan Dariusz Stola przedstawił genezę wypadków
marcowych z przed półwiecza mniej więcej tak, jak
zrobiliśmy to w NGP z 11 marca br. Z tym, że Pan
Dyrektor zwrócił uwagę na ważne wydarzenie, o
którym myśmy zapomnieli, to jest na nadzwyczajne zebranie marcowe Związku Literatów Polskich i
wygłoszone tam referaty: Kijowskiego, Jasiennicy,
Słonimskiego i Kisielewskiego. Zakończył dowcipem
z tego czasu: czym się różnił przedwojenny (endecki)
antysemityzm od peerlowskigo. Odpowiedź była taka: „Przed wojną antysemityzm był sprawą prywatna
antysemity. W PRL jest państwową koniecznością”.
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Nawiązałem do tego w krótkim wywiadzie dla
NGP i spytałem pana Stolę o podobieństwo dzisiejszej sytuacji z tą z przed 50-sięciu laty. „Czy to jest
powtórka z Marca ’68, czy tylko nędzny plagiat?” –
spytałem. Pan Dyrektor uważa, że wszelkie analogię z
tamtym czasem są błędne. Wówczas władza podsycała nastroje antysemickie. Dzisiaj się od nich odcina i
próbuje je hamować – powiedział. Gdy przytoczyłem
antysemickie wypowiedzi senatorów i posłów z PiS
na ich blogach, to Pan Dyrektor uznał, że są to wyjątki, ale sam Jarosław Kaczyński, podobnie jak zmarły
jego brat, antysemitą nie jest. Natomiast to, co pana
Dariusza Stolę naprawdę niepokoi, to zgoda dla skrajnej faszyzującej prawicy na różnego rodzaju marsze
i imprezy.
Na pytanie związane z obecną nagonką na Dyrektora
i jego muzeum, pan Stola odpowiedział, że tego się
nie boi, bo muzeum zarządza triumwirat. Miasto
Warszawa, Żydowskie Stowarzyszenie Historyczne
(ŻSH) i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tylko te ostatnie, pod przewodem wicepremiera Piotra Glińskiego, próbuje zmieniać wzorzec
muzeum. Zarząd miasta Warszawy, jak dotychczas
jest w dobrych rękach, a ŻSH było głównym fundatorem budowy muzeum i zebrało na wyposażenie muzeum ponad 55 milionów złotych w kraju i zagranicą,
przeważnie w USA. W Polsce największą dotację dał
dr Jan Kulczyk (20 milionów złotych) – dodał.
Nie znam przebiegu imprezy w Lundzie z dnia 24
marca, w której też uczestniczył pan dyrektor Stolą.
W niedzielę 25 marca, znów w Sztokholmie w
gmachu Muzeum Historycznego, odbyło się seminarium z udziałem dyrektora MŻP Dariusza Stoli, historyka Krzysztofa Persaka i psychologa – wybitnego
znawcy problemu polskiego antysemityzmu, Michała
Bilewicza. Wszyscy panowie wygłosili referaty ze
swoich specjalności.
Później odbyła się dyskusja o szwedzkiej polityce
emigracyjnej lat 1968-1972 pomiędzy Ricki Neumanem, Łukaszem Górniokiem (ze Stowarzyszenia
Paideia) i Izabelą Dahl (z uniwersytetu w Örebro).
Zdania były podzielone. Hamletowskie pytanie zawisło w powietrzu. Czy Szwecja powinna prowadzić
politykę drzwi otwartych czy nie?
Na zakończenie bardzo aktywna pani Joanna Rose
rozmawiała o doświadczeniach Marca 1968 z panami: Piotrem Zettingerem, Aleksandrem Perskim
i Leonem Leah-Rappaportem. Wszyscy panowie
mieli złe doświadczenia.
I na tym polskie marcowe dni w Szwecji się
skończyły.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Premierka Beata Szydło przyznała ministrom (i sobie!) nagrody w wysokości od 65 do 82 tysięcy złotych. Nagrody otrzymali również ministrowie z rządu
wyrzuceni (podobnie jak pani premierka). W ciągu
dwóch lat na premie i nagrody urzędników rządowych
centrali wydano z budżetu państwa 200 milionów złotych. Przypomnijcie sobie „rozpasanie” rządu Tuska
w postaci sławnych ośmiorniczek...
Przez półtora roku pięciu ministrów ponad sto razy latało wojskowymi Casami, z tego połowę Macierewicz, za kwotę 8 milionów złotych. Rząd i ministerstwa mają 505 pojazdów, najlepsze samochody
są w MON. Za rządów PiSu kupiono służbowych pojazdów za 2,6 miliona złotych. Przed szczytem NATO
w 2016 kupiono 13 BMW i 2 Audi za dodatkowe 5
milionów.
Małgorzata Sadurska, koryfeusz intelektu kancelarii prezydenta RP, trafiła do zarządu PZU. Miała
zarabiać przeszło 90 tysięcy miesięcznie, ale wybuchł skandal i przez pierwsze tygodnie nie pobierała
pensji. Po jakimś czasie dostała... wyrównanie za ten
okres w wysokości 100 tysięcy złotych.
Firma Grom Group inkasuje za ochronę miesięcznic katastrofy (już nie zamachu?) smoleńskiej
45 tysięcy złotych. Spółki skarbu państwa finansują
pisowski Kongres 590, organizowany w Jesionce
po Rzeszowem na wzór forum ekonomicznego w
Krynicy. Na liście mecenasów: PKN Orlen, PKO BP,
Grupa Azoty. Organizator zgarnia co roku 3-5 milionów złotych.
Polska Fundacja Narodowa została powołana, aby promować Polskę za granicą. Dostali od:
Totalizatora Sportowego, Energii, PKO BP, Lotosu,
PGE, Polskiego Holdingu Nieruchomości i innych,
240 milionów złotych. Wpłaty mają zagwarantowane na dziesięć lat, co oznacza w sumie pół miliarda
złotych tranferowanych z państwowych pieniędzy.
PFN zatrudnia paręnaście osób, członkowie zarządu
dostają 18 tysięcy miesięcznie. Dotychczas wyróżnili się skandaliczną reklamą „Sprawiedliwe Sądy”.
Twierdzą, że wspierają produkcję filmów o rodzinie
Ulmów i rotmistrzu Pileckim. Szczegółów brak. W
PFN porządku pilnują ludzie Mariusza Kamińskiego,
szefa CBA. W kuluarach sejmowych mówi się, że
to kupka pieniędzy na kampanię wyborczą i gorsze
czasy.
Opatrzność postawiła na drodze naszego życia ojca
Tadeusza Rydzyka – Jarosław Kaczyński. W ciągu
dwóch lat fundacja Rydzyka otrzymała z państwowej
kasy 85 milionów złotych. Ciekawostka biologiczna:
Parę tygodni temu bezdomny Stanisław z Warszawy
wygrał w totolotka, ofiarował Rydzykowi dwa volkswageny… i umarł.
W pisowskiej telewizji pod batutą Jacka Kurskiego
stanowiska dyrektorów i wice zajmuje 86 osób, zarobki oscylują pomiędzy 10-25 tysięcy złotych. Latem
2017 roku telewizja dostała 800 milionów pożyczki
od skarbu państwa, pod koniec roku sejm znalazł jeszcze 980 milionów.
Budżet kancelarii prezydenta wynosił przez ostatnie lata 168 milionów rocznie. W tym roku potrzeba
już 210 milionów. Do 2015 roku budżety kancelarii
Sejmu i Senatu wynosiły 550 milionów złotych. W
2018 roku wydatki samego Sejmu wzrosły do 600 milionów, trzeba doliczyć Senat – 210 milionów, łącznie
810 milionów.
System rozdzielania publicznych środków dla organizacji pozarządowych zostanie niebawem „ulepszony”. Premier Morawiecki powołał Narodowy Instytut
Wolności, z kwotą rocznego budżetu 130 milionów
złotych. Na podwyżki, premie, samochody, samoloty,
dotacje dla zaprzyjaźnionych fundacji władza wydaje
setki milionów złotych, i się nie przejmuje, w końcu
to tylko pieniądze podatników.
Andrzej Szmilichowski

Najstarsze
polskie
miasto

© Wikipedia

Kalisz, z języka łacińskiego Calisia,
o miasto na prawach powiatu, leżące w
środkowo-zachodniej Polsce, położone na
Wysoczyźnie Kaliskiej. Usytuowane jest
ono nad rzeką Prosną u ujścia Swędrni.
Od roku 1314 aż do 1793, Kalisz był stolicą województwa kaliskiego. W czasach Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, w Kaliszu mieściła się kasa szafarzy podatków dla Wielkopolski. Następnie miasto zostało stolicą departamentu w Księstwie Warszawskim.
Należy podkreślić, iż istniał tu zespół osad i cmentarzysk świadczących o nieprzerwanym osadnictwie
począwszy od neolitu, poprzez epokę brązu i wczesną epokę żelaza. Liczne odkrycia rzymskich importów, na przykład skarb z Zagórzyna, wskazują na to,
że okolice Kalisza były ośrodkiem na trasie szlaku
bursztynowego. W tym też czasie, mówi się o osadzie Kalisi, wzmiankowanej w 158 roku n.e. przez
Klaudiusz Ptolemeusza. Nie bez powodu twierdzi się,
że Kalisz jest najstarszym miastem Polski (Calisia –
Poloniae civitatum vetustissima).
Pierwszy gród, na Zawodziu, wzniesiono w latach
około 850-860. W tym samym czasie na północ od
grodu powstała otwarta osada targowa, na tak zwanym Starym Mieście. Zespół obu osad stał się jednym
z ważniejszych politycznie i handlowo grodem kasztelańskim, gdzie krzyżowały się główne trakty miasta. Część archeologów uważa, że Kalisz pełnił rolę
pierwszego ośrodka władzy w okresie plemiennym.
W okresie panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego, gród centralny na Zawodziu został otoczony 24
grodami położonymi w promieniu około 30 km od
Zawodzia. Od X stulecia, Kalisz był jedną z głównych
siedzib królestwa. Od XII stulecia był stolicą jednej
z siedmiu prowincji utworzonych przez Bolesława
I Chrobrego. W 1138 na mocy Ustawy Sukcesyjnej
Bolesława Krzywoustego, ziemia kaliska została włączona do dzielnicy senioralnej.
W 1233 roku
Henryk Brodaty,
spalił gród na Zawodziu i założył
nowy wraz z osadą. Miasto osiągnęło
wówczas
wysoką
pozycję
ekonomiczno-militarną, kiedy stało
się główną rezydencją Bolesława Pobożnego i stolicą wschodniej
Wielkopolski.
W czasie rozbicia dzielnicowego, Kalisz był stolicą
osobnego księstwa. Z kolei w czasach nowożytnych
była to siedziba wojewody, ośrodek sukiennictwa i
stolarstwa, w XIX wieku ośrodek okręgu przemysłowego. Tutaj prowadzono pierwsze w Polsce obserwacje astronomiczne przy użyciu sprowadzonej do
Kalisza lunety. Wówczas także został wymyślony w
Kaliszu, stosowany do dziś w większości lunet i teleskopów zwierciadlanych, montaż paralaktyczny, ułatwiający śledzenie poruszających się po niebie obiektów. W 1818 roku, książę namiestnik Józef Zajączek
wydał postanowienie o funduszu pożyczkowym dla
Kalisza rozpoczynając wielką przebudowę miasta:
uregulowano wówczas warszawskie Przedmieście,
usytuowano plac świętego Józefa, uregulowano Wrocławskie Przedmieście, a także aleję Józefiny, wzniesiono most Kamienny i pałac Weissów.
Każdy wycieczkowicz, znajdzie tu coś co zachwyci jego serce. W dużym mieście jest bogate zaplecze
hotelarsko-gastronomiczne, które sprosta gustom
najwybredniejszych.
Ewa Michałowska-Walkiewicz

W tym roku minie 100 lat od
dnia 11 listopada 1918 roku,
który uważany jest za początek
Polski Niepodległej. Dokonał
się wtedy prawdziwy cud:
zmartwychwstanie państwa
polskiego w następstwie klęski
wojennej trzech zaborców.

w sobotę /tj. 9 listopada/ kilkakrotnie próbowano zamach urządzić, a jego miejsce zajęła rada żołnierzy.
Utworzono Radę Robotników i Żołnierzy, na której
czele stanęli najpierw Wilhelm Schulz i Neuhaus,
a nieco później sekretarz robotniczy Paul Stössel
i ppor. Knaak. Komendantem miasta mianowano
kpt. Pretzell. Ogłoszono godzinę policyjną: Ludność
cywilna aż do dalszego rozporządzenia powinna o
godzinie 8 wieczorem ulice opuścić. Zabroniono noszenia kokardy pruskiej (niemieckie barwy dopuszczono), naramienników ze stopniami, zakazano salutowania oficerom. Zapowiedziano rekwizycje dla
wyżywienia ludności, gdyż z zaopatrzeniem miasta
było bardzo kiepsko.

100 lat Niepodległości

“Austria rozsypywała się bezpowrotnie – jak pisze
Władysław Pobóg-Malinowski – Niemcy wchodziły
w okres niemocy, Rosja płonęła ogniem rewolucji....
W momencie listopadowego przełomu pozostawało
w Polsce (w Królestwie Polskim) jeszcze ok. 80.000
Niemców (wraz z urzędnikami i ich rodzinami) – z
tego nie mniej niż 30 tys. w Warszawie, reszta rozrzucona po całym kraju nierównymi grupami; oddziały
te były już zrewoltowane, jednak zdyscyplinowane
jeszcze nie tylko przez nawyk, ale i przez instynkt
samoobrony; niektóre nic nie straciły ze swej przedrewolucyjnej buty i karności.
Bydgoszcz, znajdująca się wciąż pod pruskim zaborem, jeszcze 14 miesięcy musiała czekać zanim
nad miastem załopoczą polskie szatndary. “Dziennik
Bydgoski” informował o rewolucyjnym fermencie w
Niemczech i radził rodakom zachować zimną krew.
“Chwieją się trony” pisano 9 listopada 1918 roku, a
nazajutrz wielki tytuł informował:
“Płomienie ogarniają niemcy!”
(pisano je małą literą wbrew regułom ortografii,
być może – podobnie jak w 1945 r. – chcąc w ten
sposób wyrazić pogardę dla zaborcy). ...Uważamy
za obowiązek wystąpić z usilną prośbą do ludności
polskiej, aby nikomu nie dawała posłuchu, w żadne
zebrania i awantury się nie mieszała, a zachował spokój i godność jak na Polaków przystoi.... Wiadomość
z ostatniej chwili: Wilhelm II złożył koronę, syn jego
zrzeka się prawa do tronu. W gruzach legła niemiecka
monarchia!
“Dziennik Bydgoski” (nr 258) na wtorek 12 listopada (kolportowany dzień wcześniej, gdyż gazetę antydatowano) oznajmiał: Rewolucya zwyciężyła na całej
linii. Warunki rozejmu podpisane. Niemcy proszą o
złagodzenie warunków blokady. Nowy rząd będzie
socjalistyczny.
I podawano przebieg rewolucji w Bydgoszczy.
Nastąpił przewrót w całym mieście. Wobec groźnej
postawy żołnierzy znikł nagle dotychczasowy komendant placu jenerał-porucznik Krause, na którego życie

Magistrat – w kolejności wywołanych numerków –
przydzielał kości na zupę (Brühknochenverkauf), 250
g namiastki kawy, pół funta sztucznego miodu i 200 g
zupek w proszku, 1/4 funta krup. Ogłoszono tydzień
bez mięsa (Fleischlose Woche), gdyż zabrakło towaru
do realizacji skromnych racji kartkowych. Głód zajrzał ludności w oczy, a z nim lęk przed żywiołami
ciemnemi i niepewnemi.
Życie codzienne toczyło się – mimo niepewności
jutra – jakby normalnie. 11 listopada miłośnicy kina
mogli obejrzeć w “Union” (jedyny polski kinematograf w Bydgoszczy, Gdańska 15) “Czar jesienny”
reż. Emila Abersa, “Złotego wujaszka i złego tatusia”
(północna komedia z norweskimi aktorami), natomiast w “Kristall-Palats” obraz “Surowe życia koleje” (z ulubioną divą Fern Andrą) razem z dwuaktową
komedią “Łódź zaręczynowa” i krotochwilą “Romeo i
Julia”. Parę dni później było już smutniej – zarządzono ograniczenie oświetlenia w handlu, restauracjach,
kinach i teatrach. Brakowało opału w gazowni i elektrowni bydgoskiej.
Godzinę policyjną w Bydegoszczy zniesiono już 13
listopada, ale zakazano po 8 wieczorem pokazywania
się na ulicach, o ile nie są w towarzystwie członków
rodziny, osób poniżej 20 roku życia. Ot, młodzieżowa
godzina policyjna. Kto ją naruszał musiał liczyć się z
aresztem do 14 dni lub grzywną do 100 mk.
Jedyny polski dziennik (DB nr 258) zamieścił
wstępniak pt. “Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy”,
oczekując daremnie jakiegoś przyjaznego gestu rewolucjonistów niemieckich wobec narodowych aspiracji
Polaków: ... Runął stary system prusko-niemiecki,
bo musiał, bo w nim nie było duszy i nie było serca.
Naród niemiecki ocknął się nagle i spostrzegł, że mu
duszę odebrano.... Choć krzywd bolesnych doznaliśmy od Niemców bez liku, to jednak nie kładziemy ich
na karb całego narodu.
Depesze z Warszawy napływały bardzo opieszale.
Informowano o “ważnych wypadkach w Warszawie”
(nr 259 - 13.XI.), gdzie okupacja niemiecka przestała istnieć i (nr 260) że komendant Piłsudski i płk
Sosnkowski zostali uwolnieni z niewoli w Magdeburgu. Natomiast 16 listopada 1918 roku ukazał się
apel do rodaków skierowany przez polskich posłów
do Sejmu Pruskiego i Reichstagu (podpisani m.in.
Wojciech Trąpczyński, Wojciech Korfanty, hr.
Adam Żółtowski, ks. Bernard Łosiński): Wybiła dla
nas Polaków godzina wyzwolenia i powstała Polska
Niepodległa, zjednoczona z wolnem dostępem do
morza, który zagwarantować ma kongres pokojowy... Hasłem naszym dzisiaj: Jedna wola, jeden czyn!
Wołamy do Was: porzućcie na chwilę wszelkie poglądy rozbieżne, zdobądźmy się na wielki czyn, stwórzmy
silny rząd, za którym stanie naród cały. Zginął pod
ciosami miecza sprawiedliwości system pruski, wróg
ludzkości.
W Bydgoszczy powstała polska Rada Ludowa, w
której robotnicy zajęli osiemnaście z 36 miejsc (w
jej składzie dr Jan Biziel, Antoni Cywiński, Józef
Milchert i in.) oraz zapowiedziano obrady polskiego
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.
Trudny, bardzo trudny był ten bydgoski listopad
1918 roku, zaś grudzień przyniósł walkę zbrojną w
Wielkopolsce pragnącej u siebie Polski Niepodległej.
Jerzy Nowakowski
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